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Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași 
 

Împreună la obârșiile Europei! 
Parteneri: 
 Asociația Părinților 
 Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași 
 Asociația ”Salvați copiii” Iași 
 Asociațiunea ASTRA, Despărțământul Mihail Kogălniceanu 
 Inspectoratul Județean de Poliție Iași 

 
 

Jurnal ilustrat....... 

                                           Volumul al II-lea 
 



          Dialog constructiv cu partenerii și invitații, în sala de festivități ”Monique 
Roussel”. Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Iași și ai Inspectoratului 
Județean de Poliție răspund întrebărilor noastre privind rolul patrimoniului național în 
consolidarea și promovarea valorilor asumate de Uniunea Europeană, dar și despre 
protecția și conservarea acestuia din perspectiva competențelor celor două instituții.  
            
 
 
          Ultima repetiție pentru dansul tematic! 
 

                              
 



 
 
Vlad pregătește camera de filmare, Smaranda se consultă cu colegii și formulează 
întrebări pentru reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Iași și ai Direcției 
pentru Cultură din cadrul Consiliului Județean Iași. 
      



Publicul așteaptă. Cei mai norocoși au găsit locuri pe scaune. Nu-i nimic, vom sta și 
în picioare, este o activitate care promite mult, vrem să participăm necondiționat! 
 

 
 



     Au sosit invitații.  
 
 
         Doamna director transmite mesajul de bun venit și gânduri alese, punctând 
semnificația proiectului ”Împreună la obârșiile Europei” în cea mai frumoasă zi 
dedicată învățării pe tot parcursul vieții – Ziua Mondială a Educației 
 

 

 



 
     Bianca este inginer de sunet, întrebările adresate distinșilor invitați și 
răspunsurile acestora trebuie să se audă impecabil, iar coloana sonoră pentru 
spectacolul tematic trebuie să aibă limpezimea cristalului! 
    Mai ales că astăzi beneficiem de  noua stație de amplificare.  
    Mulțumiri doamnei administrator! 



   Întâlnirea își urmează cursul 
 
 

      

   Bilanț:  
 

 ne cunoaștem drepturile și obligațiile privind păstrarea și conservarea 
patrimoniului, și ne asumăm cu responsabilitate valorile promovate de Uniunea 
Europeană.  
 

 suntem motivați să distribuim informațiile tuturor prietenilor, reali sau virtuali. 



 
Toată lumea așteaptă să vadă dansul tematic  
 
     

 
 
      Colegii de la ”Octav Băncilă” însoțiți de doamna profesoară Alina Ursache, vor fi 
cei mai exigenți critici ai spectacolului nostru, dar și niște persoane mai informate. 
 
 



      Cucutenienii ajung în spațiul nostru geografic, și construiesc cea mai evoluată 
civilizație europeană din acele timpuri. 
 

 
 
       O societate matriarhală, pașnică, stabilă, de o creativitate care uimește astăzi 
 

     



      Rodiana, în rol de Mare Preoteasă, supraveghează comunitatea și verifică atent  
ofrandele care i se vor aduce Zeiței fertilității: vase, podoabe, semințe 

 
 

         A sosit zeița!                                         I se cuvine un ritual de adorare 
 

      



Cucutenienii și-au incendiat casele și au plecat. Vin dacii, un neam în care bărbații 
sunt la putere, ”cei mai viteji și mai drepți dintre traci”, așa cum menționează 
istoricul Herodot. Chiar dacă au statutul de daci liber, romanii nu-i ocolesc.

 dar vor face schimb de produse 
și conviețui pașnic. 

  



Cucutenienii și dacii au lăsat o moștenire care a stat la baza construcției identității 
Europei. Lumea civilizată a evoluat, tinerii conștientizează și își asumă valorile 
create de strămoși și desfășoară activități cotidiene. Veghează ca vestigiile 
trecutului să rămână intacte. 

                                    
 

                                            



      Alertă! A apărut un braconier cu un detector de metale! Nu-și va împlini visul! 

                                         l 
      Am convins-o, a cedat ”prada”, de acum este în echipa noastră europeană! 
 

                         



7 octombrie 2017 
 
     O nouă zi, în care sperăm să-i convingem pe ieșeni că Rezervația arheologică 
Cucuteni, situl din Dealul Gosan și din Dealul Cetățuia merită toată atenția și 
aprecierea lor! 
 
     Flash-mob-ul organizat la Pallas Mall, promovează proiectul nostru tuturor 
vizitatorilor complexului comercial.  
 
     Suntem norocoși: în Atrium se desfășoară un mare târg de carte, vom avea o 
largă audiență! La drum! 
 

      



     Oferim baloane și invitații la flash-mob 

 
 
 
     Avem încredere că mesajul notru își va atinge scopul și că va fi bine primit de 
către ieșeni 
 
 

   



 
A fost o zi frumoasă! 

 
 
 



Activitățile noastre de promovare a proiectului nu se opresc aici! 
 

- vom merge săptămâna viitoare la Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași 
pentru a cunoaște contribuția lor la conservarea și protecția patrimoniului și îi 
vom informa despre demersul nostru, 
 
 

 
- în intervalul 10-15 octombrie vom distribui pliante de promovare a Rezervației 

arheologice Cucuteni participanților la manifestările prilejuite de ”Sărbătorile 
Iașului 2017”  
 
 
 

- vom participa în zilele de 23-27 octombrie 2017 la manifestările dedicate zilelor 
liceului nostru realizând o retrospectivă a activităților desfășurate până în acel 
moment de către ehipa de proiect 

 
 



- în luna noiembrie vom fi la Muzeul Universității ”Al.I.Cuza” 
 
 
 

- în luna decembrie vom merge la centrele de informare turistică din Iași pentru a 
distribui pliante de promovare a Rezervației Cucuteni 

 
 
 

- în luna aprilie, imediat ce vremea va permite, vom reveni la Cucuteni cu acei 
colegi care și-au dorit să viziteze siturile arheologice promovate de noi, dar nu 
au reușit să facă lucrul acesta din cauza locurilor limitate. 

 
 

 
 
 
 
 



Participarea la Concursul Național Euroscola, proiectul ”Împreună la obârșiile 
Europei” a fost experiență unică, ne-am (re)descoperit, am legat prietenii noi și 
le-am consolidat pe cele vechi, am învățat să depășim obstacole și să rămânem 
împreună.  
 

 Am fost, pe rând, coregrafi, dansatori, regizori, editori, pictori, meșteri olari, 
graficieni, cameramani și fotografi, ghizi turistici, specialiști în advertising. 

 
 Am sondat împreună trecutul, am analizat prezentul cu gândul la viitor, ne-am 

lărgit orizontul de cunoaștere și am evoluat ca oameni. 
 

 Am aprofundat noțiunile de justiție, toleranță 
 

 Am descoperit valori autentice și esența conviețuirii. 
 
 Am învățat să apreciem lucrurile simple, dar încărcate de conținut. 

 
 
 



Calde mulțumiri și recunoștință: 
 

 Partenerilor noștri pentru implicarea necondiționată în proiectul cantemirist, 
 

 Doamnei artist plastic Ionela Mihuleac, 
 

 Părinților noștri care ne-au sprijinit  în acest demers, 
 

 Conducerii Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, profesorilor noștri, 
personalului administrativ care ne-au creat condiții optime pentru 
desfășurarea fiecărei activități din proiect, ne-au acordat suportul material și 
moral necesar, 
 

 Vouă, dragi colegi, care ne-ați încurajat, ne-ați sprijinit și ne-ați răsplătit cu 
admirație sau cu aplauze, 
 

 Tuturor acelora care, convinși că ceea ce facem este bine, au promovat 
proiectul nostru. 


