
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA   

LICEUL  TEORETIC „DIMITRIE  CANTEMIR” IAȘI  

ÎN SEMESTRUL  I  AL ANULUI  ŞCOLAR 2014-2015 

 



 

 2 

 

CUPRINS 

 

 

I.CADRUL LEGISLATIV 

II.MANAGEMENT  ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

III.RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE, CURRICULARE 

IV.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ A 

ELEVILOR 

V. SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE DIN SEMESTRUL I 

VI.CALITATEA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFORMANŢE ŞCOLARE 

VII.FORMAREA CONTINUĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ  

VIII.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 



 

 3 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA 

LICEUL  TEORETIC „DIMITRIE  CANTEMIR” IAȘI 

ÎN SEMESTRUL  I  AL ANULUI  ŞCOLAR 2014-2015 

 

 

I.CADRUL LEGISLATIV 

 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași este o şcoală prietenoasă şi democratică, 

care valorifică diversitatea culturală, un liceu în care toţi elevii sunt respectaţi şi integraţi 

fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau 

mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingeri, sex, 

vârstă, infecţie HIV, apartenenţă la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de 

legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. 

Activitatea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi în primul semestru al anului 

şcolar 2014-2015 s-a desfăşurat în acord cu priorităţile stabilite de Consiliul de 

Administrație, prin raportare la specificul şcolii, la standardele educaţionale de calitate şi la 

respectarea legislaţiei în vigoare:  

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011  

• Ordine şi metodologii subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

• Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014 

• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin OMEN nr. 5115/2014 

• OUG nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea LEN nr. 1/ 2011 şi pentru 

luarea unor măsuri în domeniul învăţământului; 

• OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării 

ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; 
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• OMEN nr. 3060/2014 privind aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, 

excursuiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în învăţământul 

preuniversitar; 

• OMECTS nr. 6143/2011 şi OMEN nr. 3597/18.06.2014 privind evaluarea 

personalului didactic şi didactic auxiliar în vederea acordării calificativului annual. 

• Regulamentul de ordine interioară al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 

aprobat, în CA în anul școlar 2014 – 2015 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” 

Iaşi, aprobat în CA în anul școlar 2014 – 2015 (elaborat pe baza ROFUIP aprobat 

prin OMEN nr. 5115/2014). 

Începutul anului şcolar 2014-2015  a fost marcat de noi provocări atât pentru cadrele 

didactice, pentru managementul instituţiilor de învăţământ, cât și  pentru familiile elevilor, 

în spiritul unui parteneriat eficient, constructiv și de durată, centrat pe educarea și instruirea 

permanentă a tinerilor în acord cu imperativele momentului și ale societății, dar și  pe 

dobândirea de noi și reale  valenţe instructiv-educative.  

Prezentul Raport de analiză constituie un bilanț  de etapă  al  rezultatelor la 

învățătură, la simulările examenelor naţionale, la concursuri şi olimpiade şcolare – faze 

locale, municipale, județene, precum şi al diversităţii şi complexităţii activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare.  

Rezultatele obţinute în acest semestru reprezintă măsura cea mai exactă a 

perseverenţei, devotamentului şi dăruirii profesorilor şcolii, a eforturilor deopotrivă ale 

elevilor şi părinţilor, a modului în care aceștia au  răspuns la  activităţile programului 

educaţional propus şi promovat de Consiliul de Administrație al liceului.  

Strategia Liceului Teoretic  „Dimitrie Cantemir” s-a dorit o sinteză între reperele 

naţionale şi europene ale educaţiei şi valorile şcolii care înseamnă performanţă intelectuală, 

studiu, competiţie, respectul pentru ştiinţă, pentru cultură, pentru elitele intelectuale şi 

morale autentice. 
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II.MANAGEMENT  ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
 

Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” Iaşi îşi propune să dezvolte un model 

educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate. Liceul nostru acordă şanse egale 

fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea 

de capacităţi şi competenţe care să permită absolvenţilor noştri  să-şi găsească locul şi 

menirea socială într-o lume în continuă schimbare. Liceul nostru şi-a propus să asigure 

rezultatelor educaţionale obţinute atât valoare adăugată, care constă în progres în realizarea 

obiectivelor stabilite, cât şi valoare creată, care se referă la noi obiective şi domenii 

abordate. 

Direcţiile de acţiune urmărite de liceul nostru în semestrul I al anului școlar 2014 – 

2015 sunt în acord cu direcţiile de acţiune ale I.S.J. Iaşi şi anume:  

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  

 Dezvoltarea capacităţii Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi privind asigurarea 

şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii 

 Creşterea calităţii educaţiei 

 Monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dezvoltării  

competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale 

 Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în scopul 

îmbunătăţirii rezultatelor şcolare  

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (clasele a VIII-a şi a XII-a ) 

 Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar 

 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică.  

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  

 Facilitarea accesului tuturor copiilor la educaţie; eliminarea oricăror forme de 

discriminare şi segregare 

 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copii cu cerinţe 

educaţionale speciale.  
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III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  

 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu 

aptitudini înalte prin selectarea, pregătirea, organizarea şi participarea acestora la 

olimpiade, concursuri şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute  

 Partciparea la activităţile Centrului de Excelenţă. 

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ  

 Eficientizarea ofertei educaţionale, care să corespundă nevoilor reale ale societăţii 

 Dezvoltarea parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală 

 Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din 

comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii şi ai 

educaţiei în general  

 Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării.  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitatea de 

învăţământ  

 Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţii la clasă 

 Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – 

ştiinţifice desfăşurate la nivelul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi 

 Consolidarea parteneriatului între Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi 

instituţii de învăţământ superior  

 Colaborarea Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi cu I.S.J. Iaşi şi C.C.D. Iaşi, 

în concordanţă cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice.  

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă 

complementară pentru elevi  

 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 

comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, muticulturalismului, 

într-o societate complexă, dinamică  
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 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale între Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” 

Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi, O.N.G.- uri şi instituţii, mediul cultural ieşean.  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor  

 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural 

pozitivă a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi 

profesională  

 Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

 Aplicarea demersurilor I.S.J. Iaşi şi politicilor M.E.N. în vederea compatibilizării 

învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învăţământul european  

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale 

la nivelul unităţii şcolare.  

Urmând reperele  stabilite anterior, acest prim semestru din anul școlar 2014-2015 a 

însemnat pentru Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” urmărirea constantă a  priorităţilor 

din programul managerial aprobat de Consiliul de Administrație, program care şi-a propus 

realizarea următoarele obiective: 

I.1.Dezvoltarea capacităţii Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi privind asigurarea şi 

evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii 

I.2.Creşterea calităţii educaţiei 

I.3.Monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare din perspectiva dezvoltării  

competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale 

I.4.Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în scopul îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare  

I.5. Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (clasele a VIII-a şi a  XII-a) 

I.6.Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar 

I.7.Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică 
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II.1.Facilitarea accesului tuturor copiilor la educaţie; eliminarea oricăror forme de 

discriminare şi segregare 

II.2.Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copii cu cerinţe 

educaţionale speciale  

III.1.Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini 

înalte prin selectarea, pregătirea, organizarea şi participarea acestora la olimpiade, 

concursuri şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute 

III.2.Partciparea la activităţile Centrului de Excelenţă 

IV.1.Eficientizarea ofertei educaţionale, care să corespundă nevoilor reale ale societăţii 

IV.2.Dezvoltarea parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală 

IV.3.Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea 

locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii şi ai educaţiei în general  

IV.4.Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării1 

V.1.Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţii la clasă 

V.2.Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice 

desfăşurate la nivelul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi 

V.3.Consolidarea parteneriatului între Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi instituţii 

de învăţământ superior 

V.4.Colaborarea Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi cu I.S.J. Iaşi şi C.C.D. Iaşi, în 

concordanţă cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice  

VI.1.Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 

comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale  

VI.2.Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, muticulturalismului,   într-o 

societate complexă, dinamică 

VI.3.Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale între Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi 

şi Palatul Copiilor Iaşi, O.N.G.- uri şi instituţii, mediul cultural ieşean 

VII.1.Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor  
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VII.2.Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural pozitivă 

a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională 

VII.3.Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor  

VIII.1.Aplicarea demersurilor I.S.J. Iaşi şi politicilor M.E.C.Ș. în vederea compatibilizării 

învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învăţământul european 

VIII.2.Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale 

la nivelul unităţii şcolare. 

Întreaga activitate a şcolii s-a raportat la ţintele strategice şi obiectivele educaţionale 

stabilite prin Planul de dezvoltare instituţională, în concordanţă cu politicile educaţionale 

naţionale şi recomandările stabilite la nivel european.  

Preocupările  constante au vizat: 

 Inițierea și derularea de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și 

european; 

 Realizarea unui parteneriat real cu părinții elevilor; 

 Relaționarea cu autorităţile locale, cu cele guvernamentale, cu instituţii și 

organizații partenere.  

O preocupare constantă a fost eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiind un dialog 

permanent cu profesorii şcolii, cu elevii, cu Asociaţia de Părinţi, astfel încât deciziile să fie 

fundamentate pe comunicarea şi colaborarea principalilor  factori şi beneficiari ai actului 

educaţional din şcoală. Dezbaterile din cadrul comisiilor metodice şi catedrelor, 

problematica pusă în discuţie în cadrul Consiliului profesoral, hotărârile luate la acest nivel, 

precum şi cele din cadrul Consiliului de Administraţie au urmărit cu prioritate îmbunătăţirea 

calităţii demersului didactic şi adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele societăţii actuale.  

Evaluările interne şi studiile de impact realizate prin Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii din şcoală, dar şi evaluările externe au relevat calitatea managementului 

instituţional, competenţa profesională a cadrelor didactice, gradul de implicare a elevilor în 

activităţi ştiinţifice, artistice, culturale, demersul educativ susţinut, proiecte şi programe 

educaţionale vizând diferite paliere de formare a personalităţii elevilor, implicarea părinţilor 

ca parteneri autentici ai demersului educaţional al şcolii. Nivelul de pregătirea a elevilor, 
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rezultatele la diversele concursuri, olimpiade, simulări ale examenelor naţionale atestă 

calitatea demersului didactic, parteneriatul autentic şi dialogul bazat pe responsabilitate şi 

respect reciproc între profesori, elevi şi părinţi. 

Parteneriatul constant cu instituții de învățământ superior din țară și tin străinătate,  

cu diferite instituții de cultură, ONG-uri, autorități  s-a concretizat în numeroasele proiecte 

ştiinţifice, culturale sau educative, de o puternică rezonanţă în comunitate. 

Corelând diagnoza cu obiectivele şi proiectele şcolii, pentru  semestrul I al anului 

şcolar 2014-2015 am urmărit: 

 Adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale elevilor.  

 Diversificarea ofertei şcolii şi adecvarea acesteia la necesităţile de dezvoltare 

personală a elevilor, urmărindu-se stimularea interesului elevilor pentru 

investigare şi cercetare. 

 Diversificarea  modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la 

învăţătură, disciplină şi a frecvenţei şcolare (utilizarea unor instrumente variate 

de evaluare, planuri de măsuri în vederea ameliorării deficienţelor constatate, 

informarea şi încercarea de responsabilizare a părinţilor în prevenirea eşecului 

şcolar, aplicarea sancţiunilor conform Regulamentului de ordine interioară). 

 Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform 

curriculum-ului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul colectivelor de elevi. 

 Consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării 

interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor specifice adolescenţei. 

 Realizarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu 

unversităţi ieşene: Universitatea Tehnică “Gh.Asachi”, Universitatea 

“Al.I.Cuza”, Universitatea “P. Andrei”, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

“Gr. T. Popa” Iaşi. 

 Derularea unor proiecte şi programe educative cu sprijinul unor parteneri 

educaţionali (proiectul Erasmus + de mobilitate şcolară Implementarea mediilor 

de învăţare virtuale 2014-1-RO 1-KA101-001091, proiectul Comenius  Parks 

and gardens in Europe – Yesterday and Today, proiecte realizate în parteneriat 
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cu Casa Regală a României, proiectul Eco-Şcoală, precum şi valorificarea 

oportunităţilor de colaborare cu autorităţile locale, Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Iaşi, precum şi cu muzee, biserici, biblioteci ieşene, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului etc.).  

 Diversificarea ofertei pentru activităţi extraşcolare. 

 Creşterea numărului de cadre didactice participante la stagii de perfecţionare.  

Priorităţile liceului pentru semestrul I al anului şcolar 2014-2015 au vizat:  

 Creşterea atractivităţii activităţilor educaţionale 

 Centrarea procesului de învăţământ pe formarea de competenţe  

 Utilizarea metodelor activ-participative, diferenţierea şi individualizarea învăţării 

 Utilizarea tehnicilor de stimulare a creativităţii elevilor, a mijloacelor de învăţare 

informatizată şi a mijloacelor de învăţământ  

 Dezvoltarea parteneriatului profesor - elev şi învăţarea centrată pe elev 

 Activităţi de tip interdisciplinar 

 Adecvarea strategiilor de evaluare la nivelul particularităţilor colectivului de 

elevi 

 Stimularea şi pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri şcolare, la 

activităţi de informare şi cercetare 

 Reducerea absenteismului prin monitorizarea strictă a prezenţei elevilor la 

cursuri 

 Valorificarea interasistenţelor, a mentoratului, a lucrului în echipă în vederea 

îmbunătăţirii calităţii actului didactic 

 Monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor noştri 

 Valorificarea, în cadrul procesului educaţional, a dotării materiale existente în 

şcoală. 

Lista comisiilor de lucru care funcţionează la nivelul Liceului Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iași: 
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 Comisii cu caracter permanent Comisii cu caracter ocazional 

 
• Comisia pentru curriculum • Comisia pentru programe de susţinere 

educaţională 

 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii • Comisia de inventariere 

 
• Comisia pentru prevenirea şi reducerea 

violenţei în mediul şcolar 

• Comisia de recepţie bunuri 

 
• Comisia pentru frecvenţă, combaterea 

absenteismului şi a abandonului şcolar 

• Comisia de casare, de clasare şi valorificare 

a materialelor rezultate 

 
• Comisia pentru perfecţionare şi formare 

continuă 

• Comisiile pentru organizarea examenelor 

 
• Comitetul de securitate şi sănătate în muncă • Comisia pentru verificarea documentelor 

şcolare şi a actelor de studii 

 • Comisia pentru situaţii de urgenţă • Comisia de cercetare disciplinară 

 
• Comisia pentru întocmirea orarului şi 

asigurarea serviciului pe şcoală 

• Comisia consiliere, orientare şi activităţi 

extraşcolare 

 • Comisia pentru control managerial intern • Comisia pentru mentorat 

 • Comisia de gestionare SIIIR  

 
• Comisia pentru programe şi proiecte 

educative 

 

 
• Comisia pentru olimpiade şi concursuri 

şcolare 

 

 
• Comisia pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii 

 

 • Comisia diriginţilor  

 • Comisia pentru protecţia mediului  

 
• Comisia pentru parteneriate (programe 

europene şi proiecte comunitare) 
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 • Comisia de combatere şi prevenire a 

consumului de substanţe etnobotanice 

 

 
• Comisia pentru educaţie rutieră şi protecţie 

civilă 

 

 • Comisia pentru educaţie sanitară şi Cruce 

Roşie 

 

 • Comisia pentru acordarea burselor şi altor 

ajutoare financiare acordate elevilor 

 

 • Comisia de selectare şi promovare a elevilor 

talentaţi 

 

 

În cadrul unui grup de lucru alcătuit din responsabilii comisiilor metodice din liceu, 

s-a elaborat Proiectul de dezvoltare instituţională conform cerinţelor prevăzute de Legea 

nr.1/2011- Legea Educaţiei Naţionale şi Legea nr.87/2006 privind asigurarea calităţii în 

educaţie. Sunt prevăzute: viziunea, misiunea şcolii, diagnoza mediului intern şi extern, 

cultura organizaţională, resurse umane, curriculare, materiale, financiare. Este precizată 

strategia şcolii cu ţinte strategice şi opţiuni strategice, fiind anexate Planurile operaţionale 

şi modalităţi de evaluare a realizărilor. Planificarea strategică şi-a propus armonizarea 

resurselor şi abilităţilor existente în liceu cu oportunităţile şi riscurile mediului extern. 

Formele prin care s-au realizat diagnoza şi analiza de nevoi sunt: analiza informaţiilor de 

tip cantitativ; analiza informaţiilor de tip calitativ; cunoaşterea grupurilor de interese; 

analiza complexă a comunităţii; analiza scopurilor actuale ale activităţii unităţii şcolare; 

analiza PESTE şi analiza SWOT.  

Există o strategie de marketing educaţional pentru unitatea şcolară cu respectarea 

prevederilor Legii nr.1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a Legii nr. 87/2006 privind 

asigurarea calităţii în educaţie. Viziunea de marketing a liceului poate fi exprimată prin 

următoarele imperative: identificarea aşteptărilor şi cerinţelor beneficiarilor în vederea 

îndeplinirii acestora; eleborarea ofertei educaţionale personalizată, specifică liceului, 

diferenţiată de ofertele altor unităţi şcolare; respectarea beneficiarilor, a ideilor şi opiniilor 

acestora faţă de serviciile educaţionale; satisfacerea aşteptărilor şi cerinţelor beneficiarilor 

în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Ţinte ale marketing-ului: realizarea a cât mai multe 
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proiecte şi programe educaţionale, în colaborare cu actori şi beneficiari ai educaţiei: 

autorităţi şi instituţii din comunitatea locală, O.N.G.-uri, universităţi; adecvarea ofertelor şi 

serviciilor educaţionale la cerinţele pieţei şi la nevoile reale ale comunităţii; promovarea 

imaginii instituţiei prin site, reviste, broşuri, pliante, publicaţii, organizarea de evenimente, 

mediatizare, relaţiile cu publicul etc. 

S-a implementat controlul managerial intern conform OMFP nr.946/2005. Comisia 

SCIM şi-a desfăşurat activitatea conform regulamentului şi programului propriu de 

dezvoltare şi a transmis rapoartele întocmite periodic către Primăria Municipiului Iaşi. 

Există decizii de numire a comisiei, a coordonatorului de implementare a SCIM, a 

consilierului etic, a responsabilului cu funcţiile sensibile şi cu registrul riscurilor etc.   

Există documente legislative şi a acte normative care reglementează activitatea 

unităţii, accesul personalului la aceste documente, cu respectarea prevederilor Legii 

nr.1/2011 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/2014. S-au elaborat/revizuit 63 de proceduri 

operaţionale care reglementează activitatea tuturor compartimentelor şi 13 proceduri de 

sistem. Documentele legislative şi actele normative există atât în format electronic, cât şi 

letric şi sunt puse la dispoziţia întregului personal de către direcţiune, cabinetul de 

documentare, şi informare recent înfiinţat şi serviciul secretariat. Noutăţile legislative sunt 

transmise prin afişaj la avizier în format letric, pe calculatorul din cancelarie în format 

electronic şi pot fi accesate permanent prin intermediul grupului de discuţii yahoo pe 

internet al şcolii [dcantemir].  

S-au constituit comisiile şi s-au stabilit responsabilităţile pentru aplicarea normelor 

ISU, NSSM, PSI, cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/2014, a prevederilor Legii 

nr.481/2004 -Legea protecţiei civile, a Legii nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi a Legii nr. 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor.                                                                                  

Există decizii de numire conform legislaţiei în vigoare, precum şi documentele necesare, 

care au fost verificate de organele de control. De asemenea, s-au elaborat proceduri: PO 

102 ADMIN 01 – Prevenirea şi stingerea incendiilor, PO 102 ADMIN 02 – Securitate 
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ocupaţională, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, PO 102 ADMIN 03 – 

Asigurarea serviciilor medicale de urgenţă (prim – ajutor), PO 102 INFO 02 – Accesul 

personalului în interiorul unităţii de învăţământ etc.   

S-au planificat şedinţele cu părinţii atât la nivelul Asociaţiei Părinţilor, cât şi la 

nivelul claselor de elevi. S-au realizat ore de consiliere şi suport educaţional pentru părinţi. 

În anul şcolar 2014 – 2015 s-a derulat proiectul Şcoala Părinţilor. S-a organizat Seminarul 

de Educaţie Parentală Cum sa devenim parinţi mai buni, în parteneriat cu Fundaţia HOLT - 

România. De asemenea, în anul şcolar 2014–2015, s-a implementat și dezvoltat catalogul 

electronic ADESERVIO, serviciu educaţional de comunicare apreciat de parinţi.  

Există proceduri operaţionale care reglementează activităţile principale ale fiecărui 

compartiment, conform OMFP nr. 946/2005.  

 Există autorizaţie sanitară precum şi PSI, conform legislaţiei în vigoare: Legea nr. 

481/ 2004 - Legea protecţiei civile, Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă, Legea nr.307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor.                        

Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 012727 din 09.08.2010, având în vedere condiţiile 

igienico-sanitare este vizată pentru anul şcolar 2014-2015. De asemenea, există autorizaţie 

de funcţionare din punct de vedere a protecţiei muncii nr. 6494 din 30.04.2002, care este 

definitivă.   

Este susţinută implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţională şi creşterea 

calităţii actului didactic prin stimularea lucrului în echipă, decizii corecte, bine 

fundamentate, crearea unui climat adecvat, tact şi implicare în gestionarea conflictelor, 

transparenţă în decizii, susţinerea tuturor proiectelor şcolii, încurajarea performanţei şi a 

bunelor practici. Sunt respectate cerinţele legislaţiei în vigoare: Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 şi Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. Principiile care stau 

la baza activităţii manageriale a liceului sunt: principiul eficienţei; principiul utilizării cu 

maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice, procese, relaţii, resurse, 

efecte); principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii); principiul rolului central al 

obiectivelor; principiul participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul 

şcolii; principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de conduită 
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participativă (răspundere, iniţiativă, autoritate, motivaţie, disciplină, cooperare); principiul 

antrenării echilibrate a elementelor într-o organizare raţională (scopuri, acţiuni, resurse, 

mijloace, factori, relaţii, rezultate); principiul adaptării la caracteristicile concrete ale 

şcolii; principiul motivării tuturor persoanelor implicate în procesul managerial. 

Caracteristicile managementului practicat în liceu sunt: coerenţa, curajul, claritatea şi 

creativitatea.  

Climatul din liceu este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile 

dintre majoritatea cadrelor didactice sunt colegiale, armonioase, de respect şi sprijin 

reciproc. Aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita 

majorităţii cadrelor didactice. 

În semestrul I al anului școlar 2014 – 2015, s-au elaborat instrumente de evaluare a 

calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor. Au fost 

realizate: fişe de evaluare, chestionare aplicate elevilor şi părinţilor privind gradul de 

satisfacţie a calităţii serviciilor educaţionale prestate de şcoală. S-au realizat fişe de progres 

şcolar pe discipline şi pe elevi/clase. 

 Comisia de asigurare a calităţii la nivelul şcolii funcţionează conform Legii nr. 

87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. În acest sens:                                                                     

- sunt asigurate standardele de funcţionare a şcolii;  

- sunt urmărite şi evaluate continuu rezultatele învăţării şi aduse la cunoştinţa elevilor, dar 

şi a părinţilor; 

- au fost întocmite rapoarte RAEI și toate documentele solicitate, care au fost postate pe 

platform în timp util, conform cerinţelor ARACIP. 

Au fost elaborate rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei 

educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, cu respectarea Legii 

nr.87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. Acestea au fost trimise către ARACIP la 

termen.           

Cultura organizaţională, complexul specific de valori, căile de gândire împărtăşite de 

personalul şcolii determină modul în care membrii comunităţii şcolare se comportă în 

interiorul şi în afara şcolii, accentul punându-se în special pe: relaţiile interpersonale 
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(manifestare explicită a dependenţei reciproce); promovarea colaborării profesor-profesor, 

profesor-elev, elev-elev; acceptarea controlului comun al realizării sarcinilor de grup şi 

individuale; se discută problemele, nu persoanele. Se pot remarca în liceu standarde 

colective de gândire, atitudini, valori, convingeri, norme şi obiceiuri, care constituie ethosul 

şcolii. În componenta culturală, se pot distinge unele elemente vizibile, cum ar fi: 

comportamente şi limbaj comun, simboluri, percepţii şi reprezentări despre valorile 

promovate de liceu, standarde despre ce înseamnă a munci bine, a se comporta corect şi  

moral, respect deosebit faţă de marii dascăli ai liceului din toate timpurile, precum şi faţă de 

istoricul şi tradiţiile scolii. Valorile cultivate sunt: respectul şi valorizarea diferenţei umane; 

performanţa; încrederea; onestitatea; creativitatea; implicarea personală; forţa echipei; 

umanismul; solidaritatea. În liceu s-a format o cultură organizaţională care se manifestă prin 

ataşament faţă de valorile şi principiile promovate. De aceea, sunt respectate regulile 

stabilite, reuşindu-se, în mare măsură, formarea unui anumit tip de angajat dezirabil. În 

concluzie, în liceu este creată şi dezvoltată o cultură organizaţională care susţine spiritul de 

echipă, creativitatea, inovarea, încrederea, responsabilitatea faţă de lucrul bine făcut şi 

colaborarea.  

Sunt apreciate şi recunoscute meritele şi rezultatele elevilor şi ale personalului, cu 

respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin OMECTS nr. 4925/2005, a Legii nr .53/2003 - Codul Muncii.                                      

Sunt organizate festivităţi de premiere a elevilor olimpici, a celor care s-au implicat în 

proiecte şcolare, în colectivele de redacţie ale revistelor şcolii, în activităţi de voluntariat, 

în promovarea imaginii şcolii, dar şi a profesorilor care s-au remarcat în activitatea de  

pregătire a elevilor capabili de performanţă, promovând imginea şcolii. Asociaţia Părinţilor 

din şcoală susţine aceste activităţi. 

Climatul motivaţional din cadrul şcolii este pozitiv, caracterizat prin următoarele 

aspecte: exprimarea liberă a opiniilor, preluarea şi valorizarea ideilor şi iniţiativelor venite 

de la subordonaţi; relaţiile interpersonale sunt puţin formalizate; se manifestă amabilitate 

atât faţă de personalul şcolii, cât şi faţă de persoanele din afară; este recunoscut şi încurajat 

succesul; conflictele sunt rezolvate rapid.  
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Planificarea personalului, structurarea adecvată a resurselor umane în liceu a 

presupus: identificarea nevoilor viitoare; compararea acestor nevoi cu resursele umane 

existente în prezent; estimarea numărului de angajati care trebuie recrutaţi. S-au avut în 

vedere următoarele caracteristici: orientarea spre acţiune – căutarea de soluţii la 

problemele personalului pentru a susţine atingerea scopurilor şi obiectivelor şcolii, precum 

şi pentru a facilita dezvoltarea profesională şi confortul acestora; orientarea spre individ – 

tratarea fiecărui angajat ca un individ distinct -  satisfacerea nevoilor individuale; 

orientarea spre viitor – preocuparea pentru îndeplinirea obiectivelor şcolii în viitor prin 

selectarea de angajaţi competenţi şi bine motivaţi.  

A fost asigurat cadrul instituţional pentru participarea personalului la procesul 

decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente: colectivele de 

catedră, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral. Acest fapt este dovedit şi prin 

procesele – verbale şi deciziile existente. 

S-a realizat un sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent. Canalele 

de comunicare cele mai uzuale sunt: rapoarte, referate, circulare, note interne, şedinţe, 

întâlniri personale, convorbiri telefonice, e-mail, afişaj, site-ul liceului, grup de discuţii pe 

internet. 

Forme de comunicare  

-comunicare formală:  

o comunicare verbală: întâlniri de lucru pe compartimente, comisii, 

consilii, ateliere de lucru ş.a.  

o comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de 

serviciu;  

o consultanţă: individual, pe echipe;  

 - comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, 

mese rotunde, schimburi de experienţă ş.a. 

 Căile principale prin care se perfecţionează procesul de comunicare în liceu sunt: 

ascultarea activă, feedback-ul constructiv, dezvoltarea canalelor de comunicare ascendente 

prin comunicarea directă cu subordonaţii, înţelegerea diferenţelor culturale, organizarea 
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spaţiului necesar comunicării, utilizarea tehnologiei performante din domeniul 

comunicaţiilor. 

A fost stimulată participarea la luarea deciziilor, încurajarea şi susţinerea 

inovaţiilor. Acest fapt reiese din proiectele de inovaţie derulate în şcoală. 

A fost realizată eficientizarea activităţilor catedrelor, a comisiilor metodice şi pe 

probleme prin lucrul în echipă şi prin măsuri corective de ameliorare a procesului de 

predare – învăţare.                                                                                              

Este încurajată comunicarea deschisă în şcoală, inclusiv în plan informal, deciziile 

fiind luate prin consultarea tuturor celor interesaţi.                                                      

Organizarea de activităţi de “loisir” pentru personalul şcolii cu ocazia 

evenimentelor importante din viaţa şcolii sau a personalului: Zilele Şcolii, Crăciunul, 

obţinerea unor rezultate deosebite în pregătirea elevilor, excursii tematice etc., activităţi 

sportive etc. 

Ca sursă alternativă de finanţare s-au oferit spaţii pentru diverse activităţi cultural- 

sportive şi s-au asigurat servicii unor ONG-uri. Sunt realizate contracte de închiriere a sălii 

de festivităţi, spaţiului în care sunt amplasate chioşcul cu produse alimentare, automatale 

cu lapte, ceai etc.   
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III.RESURSE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE, CURRICULARE 

 

În anul şcolar 2014 - 2015 în liceul nostru există 34 clase:  

 în ciclul gimnazial -11 clase  

 în ciclul liceal - 23 clase.  

La gimnaziu, există clase cu studiul intensiv al limbii engleze, limbii franceze şi 

limbii spaniole, precum şi o clasă de atletism. În ciclul liceal, clasele cu profil real au 

specializările: matematică– informatică şi ştiinţele naturii, iar la profilul uman, specializările 

sunt: ştiinţe sociale şi filologie (bilingv – engleză şi bilingv – spaniolă). La unele clase se 

studiază intensiv informatica.                                                                                                            

Oferta educaţională a şcolii este diversificată, generoasă şi atent concepută astfel 

încât procesul instructiv - educativ să fie centrat pe elev şi să respecte particularităţile de 

vârstă, interesele şi aptitudinile educabililor.  

Din populaţia şcolară a liceului nostru reprezentând 1009 elevi existenți la începul 

anului școlar 2014 - 2015 (292 la clasele gimnaziale şi 717 la clasele liceale), 1001 de elevi 

sunt români, iar 8 sunt de etnie rromă.  

În liceul nostru, studiază 26 elevi din Republica Moldova (unul la gimnaziu şi 25 la 

liceu), dintre care 24 sunt bursieri. 

182 elevi ai liceului nostru sunt navetişti. 

Resursele umane ale Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi sunt 

reprezentate prin: director, director adjunct, 64 cadre didactice, consilier psiho-pedagogic, 

personal didactic auxiliar şi nedidactic. Corpul profesoral include profesori metodişti, 

formatori, mentori, membri ai corpului naţional de experţi în management educaţional, 

autori a numeroase cărţi, articole şi studii de specialitate. Există un mare număr de cadre 

didactice ale liceului care au obţinut gradaţie de merit şi diferite dinstincţii profesionale în 

ultimii ani. 

Distribuția cadrelor didactice în funcție de gradele didactice este următoarea: 

 11 profesori doctor 
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 36 profesori cu gradul didactic I 

 9 profesori cu gradul didactic II 

 5 profesori cu definitivat. 

 

Conform fișei de încadrare pentru anul școlar 2014 – 2015, situația cadrelor 

didactice este următoarea: 

 55 titulari 

 6 suplinitori 

 3 pensionari. 
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Distribuția resursei umane pe catedre, conform fișei de încadrare, este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

 

Catedra 

 

Nr. titulari 

Nr. 

suplinitori 

Nr. 

pensionari 

1.  Limba și literatura română 7 - - 

2.  Limba și literatura engleză 5 1 - 

3.  Limba și literatura franceză 3 - - 

4.  Limba și literatura germană 1 - - 

5.  Limba și literature rusă 1 - - 

6.  Limba și literatura latină 1 - - 

7.  Limba și literatura spaniolă 1 2 - 

8.  Istorie 3 - - 

9.  Științe socio-umane 3 - 1 

10.  Religie ortodoxă 2 - - 

11.  Religie catolică - 1 - 



 

 23 

12.  Geografie 3 1 - 

13.  Matematică 7 - - 

14.  Informatică 3 1 1 

15.  Fizică 3 - - 

16.  Chimie 3 - - 

17.  Biologie 2 1 - 

18.  Educație plastică 1 - - 

19.  Educație muzicală 1 - - 

20.  Educație fizică 3 - 1 

21.  Educație tehnologică 1 - - 

 

Din populaţia şcolară a liceului nostru reprezentând 1009 elevi existenți la începutul 

anului școlar 2014 - 2015 (292 elevi la clasele gimnaziale şi 717 elevi la clasele liceale), 

1001 de elevi sunt români, iar 8 sunt de etnie rromă.  

În liceul nostru, studiază 26 elevi din Republica Moldova (unul la gimnaziu şi 25 la 

liceu), dintre care 24 sunt bursieri. 

182 elevi ai liceului nostru sunt navetişti. 

Distribuția elevilor pe clase și specializări, la sfărșitul semestrului I al anului școlar 

2014 – 2015 este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Specializarea Nr. 

elevi 

1.  V A Intensiv limba spaniolă 20 

2.  V B Intensiv limba engleză 31 

3.  V C Intensiv limba engleză 26 

4.  VI A Intensiv limba spaniolă 27 

5.  VI B Intensiv limba franceză 24 

6.  VI C Intensiv limba engleză 29 
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7.  VII A Intensiv limba spaniolă 

Intensiv limba franceză 

15 

11 

8.  VII B Intensiv limba engleză 30 

9.  VIII A Atletism 20 

10.  VIII B Intensiv limba franceză 27 

11.  VIII C Intensiv limba engleză 29 

 TOTAL GIMNAZIU 289 

12.  IX A Matematică – informatică, intensiv informatică 29 

13.  IX B Matematică - informatică 28 

14.  IX C Științe ale naturii, intensiv limba engleză 32 

15.  IX D Științe ale naturii 27 

16.  IX E Științe sociale, intensiv limba engleză 29 

17.  IX F Științe sociale 33 

18.  IX G Filologie bilingv limba engleză – limba 

spaniolă 

30 

19.  X A Matematică – informatică, intensiv informatică 34 

20.  X B Matematică - informatică 30 

21.  X C Științe ale naturii 32 

22.  X D Filologie 31 

23.  X E Științe sociale 35 

24.  X F Științe sociale bilingv limba spaniolă 25 

25.  XI A Matematică – informatică, intensiv informatică 27 

26.  XI B Științe ale naturii 29 

27.  XI C Științe ale naturii 28 

28.  XI D Filologie bilingv limba engleză 

Filologie bilingv limba spaniolă 

19 

13 

29.  XI E Științe sociale 35 

30.  XII A Matematică - informatică 33 
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31.  XII B Matematică - informatică 25 

32.  XII C Științe ale naturii 35 

33.  XII D Filologie bilingv limba spaniolă 39 

34.  XII E Științe sociale 40 

 TOTAL LICEU 718 

 

Consiliul Elevilor din liceul nostru s-a implicat în mod activ în viaţa şcolii. De 

asemenea, a fost înfiinţată Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, 

cu personalitate juridică, care are o contribuţie însemnată în organizarea activităţilor 

educative. 

Analiză comparativă a repartiției elevilor pe niveluri de învățământ este 

prezentată în tabelul următor și relevă o tendință de creștere a numărului de elevi în anul 

școlar 2014 – 2015, comparativ cu anul școlar 2013 – 2014. 

Clasa 

Nr. elevi rămași  

la sfărșitul sem. I   

2013-2014 

Nr. elevi rămași  

la sfărșitul sem. I   

2014-2015  

V 78 79 

VI 63 80 

VII 78 56 

VIII 99 76 

TOTAL GIMNAZIU 318 291 

IX 177 206 

X 155 188 

XI 175 151 

XII 165 172 

TOTAL LICEU 672 717 

TOTAL UNITATE 990 1008 
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Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” beneficiază de resurse materiale şi dotări 

moderne şi funcţionale:  

 bibliotecă 

 centru de documentare şi informare recent înființat 

 2 laboratoare de informatică  

 laborator de chimie 

 laborator de fizică 

 laborator geografie / biologie 

 cabinet de limbi moderne 

 cabinet de religie 

 cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

 sală de muzică 

 sală de sport 

 sală de fitness 

 2 terenuri de sport amenajate pentru handbal şi fotbal 

 pistă de atletism 

 sală de festivităţi 

 cabinet medicină generală 

 cabinet stomatologic 

 21 săli de curs. 

Elevii claselor a V-a şi a IX-a au făcut cunoştinţă cu structura fondului de carte şi cu 

Regulamentul intern al bibliotecii liceului, au fost cooptați reprezentanți ai claselor nou 

constituite, membri în Colectivul de sprijin al bibliotecii pe clase și ai Clubului “Prietenii 

bibliotecii”, rezultatul fiind înscrierea unui număr de 750 elevi la bibliotecă. 

Activităţile instructiv-educative şi culturale desfăşurate de biblioteca liceului  în 

colaborare cu instituţii culturale din municipiul Iaşi, cu alte unităţi de învăţământ 

preuniversitar şi implicarea, alături de conducerea şcolii, a cadrelor didactice şi a elevilor la 

derularea celor mai importante activităţi au făcut ca biblioteca să devină un centru activ de 

resurse informaţionale,  programe culturale şi educative.  
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Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi funcţionează având finanţare de la:  

1. Bugetul local prin Primăria Municipiului Iaşi pentru: 

o Salarii - suma de 1603408 ron; 

o Bunuri şi servicii - suma de 189482 ron; 

o Burse (burse sociale - 3 elevi, burse de boală – 3 elevi, burse de orfani – 23 

elevi, burse de merit – 30 elevi şi burse de studiu - 2 elevi) - suma de 7779 ron; 

o Reparaţii capitale - suma de 131441 ron; 

2. Bugetul de stat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pentru: 

o Inspecţii, titularizări, evaluare națională şi bacalaureat - suma de 5360 ron; 

o Burse moldoveni (23 elevi) şi Bani de liceu (38 elevi) - suma de 56381 ron; 

o Decontarea cheltuielilor de transport realizate de elevii care nu pot fi 

şcolarizaţi în localitatea de domiciliu - suma de 31191 ron; 

3. Venituri proprii obţinute din chirii pentru: 

o Materiale de curăţenie, obiecte de inventar, alte materiale şi diverse servicii- 

suma de 39496 ron; 

4. Facultăţi pentru practica pedagogică - suma de 9373 ron; 

5. Programul ERASMUS - suma de 131675 ron; 

6. Programul Comenius - suma de 35716 ron. 

În semestrul I al anului şcolar 2014-2015 s-a cheltuit suma de 174597  ron pentru: 

o Plata utilităţilor în valoare de 42189 ron; 

o Achiziţionarea de materiale în valoare de 40555 ron; 

o Cumpărarea de obiecte de inventar în valoare de 91853 ron. 

În această perioadă s-a realizat reparaţia capitală a sălii de sport, îmbunătăţindu-se 

considerabil condiţiile de desfăşurare a activităţii didactice cu profil sportiv. 

 De asemenea, s-a făcut reparaţia capitală a aleilor şi a rigolelor pentru a proteja Sala 

de sport de infiltraţiile de apă. 

S-au îmbunătăţit condiţiile de desfăşurare a activităţii didactice prin cumpărarea de 

mobilier şi prin repararea tâmplăriei deteriorate şi a dulapurilor. 
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 S-a asigurat desfăşurarea activităţii în condiţii moderne prin cumpărarea de 

videoproiectoare şi tehnică de calcul. 

Pentru dezvoltarea resursei umane și pentru asigurarea condiţiilor optime de studiu 

în grupuri restrânse, s-a înfiinţat un centru de documentare şi informare care a fost dotat cu 

cărţi, tehnică de calcul şi mobilier modern. 

În semestrul I al anului școlar 2014-2015, în urma analizei de nevoi, s-a elaborat 

oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016, care este diversificată, atent concepută 

în conformitate cu nevoile, aspirațiile și aptitudinile elevilor, exprimate de părinți și elevi. 

Gimnaziu 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea opţionalului 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

propunător 

 

Clasa 

Nr. 

ore pe 

săpt. 

1.  Introducere în jurnalismul şcolar Prof. Ciubotariu Doina 

Mariamagdalena 

VII 1 

2.  Cultură şi tradiţii româneşti Prof. Rotaru Cătălina VII 1 

3.  Comunicare în limba engleză Prof. Şalariu Eliza 

Prof. Iordache Simona 

Nicoleta 

V – VIII, 

intensiv 

limba engleză 

1 

4.  Conversaţie în limba italiană 

(L3) 

Prof. Dudcă Delia Veronica V - VIII 

 

1 

5.  Comunicare în limba franceză 

„Préparation au DELF En 

piste!” (A2) 

Prof. Sandu-Andrieş Amelia VIII A 1 

6.  Comunicare în limba franceză  

„Ma France d’hier et 

d’aujourd’hui” 

Prof. Ciubotariu Doina 

Mariamagdalena 

VII - VIII 1 

7.  Aplicaţii interdisciplinare ale 

matematicii 

Prof. Munteanu Daniela 

Florina 

VIII B 1 

8.  Matematică aplicată Prof. Pleşcan Lăcrămioara VII A 1 
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9.  Geometrie recreativă Prof. Platon Mirela VIII A 1 

10.  Botanica la microscop Prof. Panainte Livia Ionela V 1 

11.  Etologie Prof. Prodan Alina Diana VI 1 

12.  Primul ajutor Prof. Prodan Alina Diana VII 1 

13.  Istoria Iașului Prof. Zamfir Cristina 

Prof. Grigore Simona Ionela 

VI - VIII 1 

14.  Istoria Uniunii Europene – 

Educație Civică 

Prof. Zamfir Cristina 

Prof. Grigore Simona Ionela 

VII - VIII 1 

15.  Cerc Desen  Prof. dr. Huțul Ofelia V - VIII 1 

16.  Pictură și modelaj Prof. dr. Huțul Ofelia V - VIII 1 

17.  TIC/ Prietenul meu, calculatorul  Prof. Uriciuc Anca Mihaela  

Prof. Măcărescu Roxana 

Prof. Suciu Ionela   

Prof. Popescu Mircea 

Constantin 

V - VIII 1 

18.  Jocuri sportive Prof. Hagimă Clement 

Menţel 

V - VIII 1 

19.  Formaţii sportive - baschet Prof. Hagimă Clement 

Menţel 

V - VIII 2 

 

Liceu 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea opţionalului 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

propunător 

 

Clasa 

Nr. ore 

pe săpt. 

1.  Literatura română în context 

european 

Prof. Ştirbăţ Ofelia XII 1 

2.  Categorii estetice în textul 

literar 

Prof. Fîntînaru Traian X 1 
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3.  Introducere în jurnalismul 

şcolar 

Prof. Ciubotariu Doina 

Mariamagdalena 

IX - X 1 

4.  Literatura română în context 

cultural european 

Prof. Rotaru Cătălina XI - XII 1 

5.  Comunicare în limba engleză Prof. Balaur Beatrice 

Luciana 

Prof. Luca Stănescu 

Svetlana Daniela 

Prof. Şalariu Eliza 

IX – XII, 

intensiv 

limba 

engleză 

1 

6.  „Parliamo italiano!” 

Limba italiană începători (L3) 

Prof. Pintilie Angela 

 

IX –XI 

 

1 

7.  Conversaţie în limba italiană 

(L3) 

Prof. Hîncu Silvia XI C 1 

8.  Conversaţie în limba italiană 

(L3) 

Prof. Dudcă Delia 

Veronica 

IX - XI 

 

1 

9.  Astronomie generală Prof. Platon Mirela XI - XII 1 

10.  Elemente de teoria numerelor Prof. Răducanu Petru 

Prof. Baghiu Ciprian 

Prof. Pleşcan 

Lăcrămioara 

XI A, XI B,  

XI C 

1 

11.  Ecuaţii şi inecuaţii Prof. Iurea Gheorghe 

Prof. Răducanu Petru 

XII A, XII 

B, XII C 

1 

12.  Forme alternative de energie Prof. dr. Drăgan Daniela IX - XII 1 

13.  Substanţe din viaţa de toate 

zilele 

Prof. dr. Ecsner Irina 

Prof. Costea Dan Marian 

X - XII 1 

14.  Frumuseţea chimiei Prof. dr. Ecsner Irina 

 

XI - XII 1 

15.  Fizica şi viaţa Prof. Jeroaea Carmen IX - XII 1 

16.  Fizica fenomenelor Prof. Anton Iuliana X - XI 1 
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astronomice Eugenia – director 

adjunct 

17.  Conservarea naturii Prof. Prodan Alina Diana IX - X 1 

18.  Elemente de neuroanatomie Prof. Prodan Alina Diana X - XI 1 

19.  Elemente de anatomie și 

patologie umană 

Prof. Prodan Alina Diana X 1 

20.  Imunologie Prof. Prodan Alina Diana XI 1 

21.  Investigații medicale de 

laborator 

Prof. Panainte Livia 

Ionela 

XI 1 

22.  Genetică umană Prof. Panainte Livia 

Ionela 

XII 1 

23.  Educaţie pentru sănătate Prof. dr. Axente Florina 

Mihaela 

IX - XII 1 

24.  Omul şi geosferele Prof. dr. Dimitriu Anca– 

director 

Prof. dr. Movilă Andreea 

Georgiana 

IX 1 

25.  Hazarde naturale şi 

antropogene 

Prof. Toboşeriu Elena XI 1 

26.  Itinerarii turistice în România Prof. Toboşeriu Elena XII 1 

27.  România – premise 

geografice (elemente de 

geografie regională a 

României) 

Prof. Toboşeriu Elena XII 1 

28.  Comunicare interculturală Prof. Zamfir Cristina XI - XII 1 

29.  Istoria comunismului Prof. Zamfir Cristina 

Prof. Grigore Simona 

Ionela 

XI - XII 1 

30.  Istoria artelor Prof. Zamfir Cristina IX - XII 1 
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Prof. Grigore Simona 

Ionela 

31.  Istoria vieții cotidiene Prof. Zamfir Cristina 

Prof. Grigore Simona 

Ionela 

IX - XII 1 

32.  DEBATES (Dezbateri 

academice) 

Prof. dr. Iorga Ana Irina IX - XII 1 

33.  Drept internaţional umanitar Prof. dr. Iorga Ana Irina XI - XII 1 

34.  Educaţie pentru democraţie Prof. dr. Stan Carmen 

Magdalena 

IX - XII 1 

35.  Educaţie pentru mass-media Prof. Cucuteanu Ioan IX - X 1 

36.  Elemente de etică Prof. dr. Stan Carmen 

Magdalena 

IX - XII 1 

37.  Istoria artelor Prof. dr. Iorga Ana Irina IX - XII 1 

38.  Istoria filosofiei Prof. dr. Iorga Ana Irina XII 1 

39.  Istoria religiilor Prof. dr. Iorga Ana Irina IX - XII 1 

40.  Psihodrama Prof. dr. Iorga Ana Irina X - XII 1 

41.  Psihologia cuplului marital şi 

premarital 

Prof. dr. Iorga Ana Irina XII 1 

42.  Rolul femeii în societate Prof. dr. Iorga Ana Irina XI -XII 1 

43.  Sociodrama Prof. dr. Iorga Ana Irina XI-XII 1 

44.  Structura discursului politic Prof. dr. Iorga Ana Irina XI -XII 1 

45.  Practica religioasă la tineri 

dincolo de viaţa şcolară 

Prof. Sava Anabel XI E 1 

46.  Design vestimentar Prof. dr. Huțul Ofelia IX - XII 1 

47.  Web design 

 

Prof. Uriciuc Anca 

Mihaela  

Prof. Măcărescu Roxana 

X - XII 1 
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Prof. Suciu Ionela   

Prof. Popescu Mircea 

Constantin 

48.  Editare imagini, video și 

audio 

Prof. Uriciuc Anca 

Mihaela  

Prof. Măcărescu Roxana 

Prof. Suciu Ionela   

Prof. Popescu Mircea 

Constantin 

X - XII 1 

49.  Jocuri sportive Prof. Gheorghiu Mihaela 

Prof. Ciuhureanu Răzvan 

Gheorghe 

IX - XII 1 

50.  Formaţii sportive - volei Prof. Gheorghiu Mihaela IX - XII 2 

51.  Formaţii sportive - atletism Prof. Gheorghiu Mihaela IX - XII 2 

52.  Formaţii sportive - fotbal Prof. Ciuhureanu Răzvan 

Gheorghe 

IX - XII 2 

53.  Formaţii sportive - handbal Prof. Ciuhureanu Răzvan 

Gheorghe 

IX - XII 2 

 

Planul de școlarizare propus pentru anul 2015 – 2016 include: 

Clasa a V-a 

 intensiv limba engleză – 1 clasă 

 intensiv limba germană – 1 clasă 

 intensiv limba spaniolă – 1 clasă 

Clasa a IX-a 

- Profilul real, specializările: 

 matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 ştiinţele naturii, intensiv limba engleză – 1 clasă 
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 ştiinţele naturii – 1 clasă  

- Profilul umanist, specializările: 

 ştiinţe sociale, intensiv limba engleză – 1 clasă 

 ştiinţe sociale – 1 clasă 

 filologie – 1 clasă: ½ bilingv limba engleză şi ½ bilingv limba spaniolă 

 

IV.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA 

DISCIPLINARĂ A ELEVILOR 

 

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2014 – 2015, există un număr de 93 

corigenți, dintre care 63 la liceu și 30 la gimnaziu. Promovabilitatea este de 90,77% la 

nivelul unității. Promovabilitatea la gimnaziu este de 89,69%, iar la liceu este de  91,21%. 

Analiza comparativă a distribuției pe tranșe de medii a elevilor promovați la 

sfarșitul semestrului I  este prezentată în tabelul următor: 

 

 

An școlar 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

10 

2013-2014 2 11 111 423 357 

2014-2015 4 8 83 409 408 

 

Se observă o tendință de creștere a numărului de note între 9.00 și 10 la sfarșitul 

semestrului I al anului școlar 2014-2015, comparativ cu semestrul I al anului școlar 2013-

2014.  
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Note scăzute la purtare, situate în intervalul  9,99 – 7, pe clase: 

Clasa Sem. I  2013-2014 Sem.I 2014 – 2015  

V 3 - 

VI 8 1 

VII 11 4 

VIII 13 5 

IX 19 8 

X 27 18 

XI 27 10 

XII 46 34 

TOTAL 154 80 

 

Se observă o tendință de descreștere a numărului de note scăzute la purtare la 

sfarșitul semestrului I al anului școlar 2014-2015 comparativ cu semestrul I al anului școlar 

2013-2014.  

Nu au existat elevi exmatriculați sau eliminați în semestrul I al anului școlar 

2014–2015. Există 2 note la purtare sub 7 pentru absențe. 

Situația absențelor la sfărșitul semestrul I al anului școlar 2013 – 2014: 

Nivel  de 

învățământ 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

TOTAL  

ABSENȚE 

Gimnaziu 1871 561 2432 

Liceu 11056 5333 16389 

TOTAL 12927 5894 18821 

 

Situația absențelor la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2014 – 2015 reflectă un 

nr. total mai mic de absențe față de semestrul I al anului școlar 2013 - 2014: 

 



 

 36 

Nivel  de 

învățământ 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

TOTAL  

ABSENȚE 

Gimnaziu 2200 803 3003 

Liceu 10940 4272 15212 

TOTAL 13140 5075 18215 

 

 

 Nr. absențe/ elev 

Sem. I An școlar 2013 - 2014 

Nr. absențe/ elev 

Sem. I An școlar 2014 - 2015 

Gimnaziu 7,64 10,31 

Liceu 24,38 21,21 

Total unitate 19,01 18,07 

 

Se observă o tendință de scădere a numărului de absențe per elev atât la nivelul 

unității, cât și la liceu. Unul din factorii care au determinat o reducere a absenteismului este 

determinat de introducerea catalogului electronic prin serviciul ADSERVIO. Menționăm că 

numărul de elevi la gimnaziu a scăzut comparativ cu anul școlar precedent de la 318 elevi la 

291 elevi. 
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V. SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE DIN SEMESTRUL I 

 

a)Analiza rezultatelor obţinute la simularea Evaluării Naţionale – decembrie 2014 

 La proba de limba şi literatura română au fost prezenţi 76 elevi. Prezenţa a fost de 

100%.  

 Promovabilitatea a fost de 96,05%.  

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

3 7 19 22 21 4 - 

3,94% 9,21% 25% 28,94% 27,63% 5,26% - 
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 La proba de matematică au fost prezenţi 74 elevi. 2 elevi din clasa a VIII-a A au 

fost absenţi. Prezenţa a fost de 97,36%.  

 Promovabilitatea la matematică, la nivelul liceului, este de 62,16%.  

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note sunt următoarele: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

28 23 11 6 5 1 - 

37,83% 31,08% 14,86% 8,1% 6,75% 1,35% - 
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b)Analiza rezultatelor obţinute la simularea Examenului de Bacalaureat – decembrie 

2014 

 

1.Proba E.a) 

 La proba de limba şi literatura româna au fost prezenţi 170 de elevi. 2 elevi au fost 

absenţi.  

 Promovabilitatea a fost de 90,58%.  

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

16 23 33 28 45 25 - 

9,41% 13,52% 19,41% 16,47% 26,47% 14,7% - 
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2.Proba E.c)  

 La proba de matematică, specializarea Matematică – Informatică au fost prezenţi 58 

de elevi, iar la Ştiinţe ale naturii – 35 de elevi.  Prezenţa a fost de 100%.  

 Promovabilitatea la matematică, la nivelul liceului, a fost de 86,02%. Procentul de 

promovare la Matematică – Informatică a fost de 87,93%, iar la Ştiinţe ale naturii  - 82,85%. 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la clasa a XII-a, la specializarea 

Matematică - Informatică, sunt următoarele: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

7 10 8 11 16 5 1 

12,06% 17,24% 13,79% 18,96% 27,58% 8,62% 1,72% 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la clasa a XII-a, la specializarea Ştiinţe ale 

naturii, sunt următoarele: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

6 5 4 11 6 3 - 

17,14% 14,28% 11,42% 31,42% 17,14% 8,57% - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina matematică, la nivelul 

liceului, la clasa a XII-a sunt următoarele: 
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Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

13 15 12 22 22 8 1 

13,97% 16,12% 12,9% 23,65% 23,65% 8,6% 1,07% 

 

 La istorie au fost prezenţi 78 de elevi. Procentul de promovare a fost de 84,62%. 

Rezultatele la simulare pe tranşe de note  sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

12 13 12 17 18 6 - 

15,38% 16,66% 15,38% 21,79% 23,07% 7,69% - 
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3.Proba E.d) 

 La informatică, specializarea Matematică – Informatică au fost prezenţi 31 elevi, iar 

la Ştiinţe ale naturii –  5 elevi (1 elev absent).  Prezenţa a fost de 98 %.  

 Promovabilitatea la informatică, la nivelul liceului, a fost de 88,9 %. Procentul de 

promovare la Matematică – Informatică a fost de 87,1 %, iar la Ştiinţe ale naturii  - 100 %. 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la specializarea Matematică - Informatică, 

sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

4 3 4 10 5 4 1 

12,9% 9,7% 12,9% 32,3% 16,1% 12,9% 3,2% 

  

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la specializarea Ştiinţe ale naturii, sunt 

următoarele: 
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Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

- - 1 2 1 1  

0% 0% 20% 40% 20% 20% - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la nivelul liceului, sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

4 3 5 12 6 5 1 

11,1% 8,3% 13,8% 33,3% 16,6% 13,8% 2,8% 
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La disciplina fizică, s-au prezentat 8 elevi, 5 elevi de la specializarea Matematică-

informatică şi 3 elevi de la specializarea Ştiinţe ale naturii. 

Promovabilitatea la disciplina fizică, la nivelul liceului, a fost de 50%. 

Situaţia statistică pe tranşe de medii se prezintă astfel: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

4 2 1 - 1 - - 

50% 25% 12,5% - 12,5% - - 

 

 

La disciplina chimie au participat 11 elevi, la chimie anorganică  au fost prezenţi 6 

elevi, iar la chimie organică, 5 elevi.  Prezenţa a fost de 100%.  

 Promovabilitatea la disciplina chimie, la nivelul liceului, a fost de 63,63%. Procentul 

de promovabilitate  la chimie organică a fost de 100%, iar la chimie anorganică 33,33%. 
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 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina chimie sunt: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

 

Tipul 

subiectului 

- - 2 1 2 - - Chimie 

organică - - 40% 20% 40% - - 

4 2 - - - - - Chimie 

anorganică 66,66% 33,33% - - - - - 

4 2 2 1 2 - - TOTAL 

Chimie 36,36% 18,18% 18,18% 9,09% 18,18% - - 

 

 

 La disciplina biologie, au participat 37 de elevi: la specializarea Matematică – 

Informatică au fost prezenți 17 elevi, dintre care 11 au susținut proba de Anatomie și 

fiziologie umană, genetică si ecologie umana, iar 6 au susținut proba de Biologie vegetală și 
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animală. La specializarea Științe ale naturii, au fost prezenți 20 de elevi, dintre care 17 la 

Anatomie și fiziologie umană, genetică si ecologie umana și 3 la Biologie vegetală și 

animală. 

 Promovabilitatea la biologie, la nivelul liceului, a fost de 75,67%. Procentul de 

promovare la Matematică – Informatică a fost de 64,7%, iar la Științe ale naturii – 90%. 

 Rezultatele la simulare la Anatomie și fiziologie umană, genetică si ecologie umana 

pe tranşe de note  sunt următoarele: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

4 5 8 7 3 1 - 

14,28% 17,87% 28,57% 25% 10,71% 3,57% - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la Biologie vegetală și animală sunt 

următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

5 2 - 1 - 1 - 

55,55% 22,22% - 11,11% - 11,11% - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina biologie, la nivelul liceului, 

sunt următoarele: 
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Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

9 7 8 8 3 2 - 

24,32% 18,91% 21,62% 21,62% 8,1% 5,4% - 

 

 

La geografie, la specializarea Filologie, au fost prezenți 37 de elevi, iar la Științe 

sociale – 34 de elevi. Prezența a fost de 98,66%. 

Promovabilitatea la geografie, la nivelul liceului, a fost de 97,26%. Procentul de 

promovare la Filologie a fost de 97,3%, iar la Științe sociale – 97,09%. 

   Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la specializarea Filologie, la nivelul 

liceului, sunt următoarele: 
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Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

1 14 10 10 2 - - 

2,7% 37,83% 27,02% 27,02% 5,4% - - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la specializarea Științe sociale, la nivelul 

liceului, sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

1 3 2 11 7 10 - 

2,91% 8,82% 5,88% 32,35% 20,58% 29,41% - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina geografie, la nivelul liceului, 

sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

2 17 12 21 9 10 - 

2,81% 23,94% 16,9% 29,57% 12,67% 14,08% - 
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La disciplinele socio-umane au participat 6 elevi de la profilul umanist, după cum 

urmează: la proba de logică au fost prezenți 2 elevi, la proba de psihologie 3 elevi, iar la cea 

de sociologie 1 elev. Prezența a fost de 100%. 

Promovabilitatea la disciplinele socio-umane, la nivelul liceului, a fost de 33,33%. 

Procentul de promovare la logică a fost de 100%, la psihologie – 0%, iar la sociologie – 0%.  

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina logică sunt următoarele: 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

1 1 - - - - - 

50% 50% - - - - - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina psihologie sunt următoarele: 
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Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

2 1 - - - - - 

66,66% 33,33% - - - - - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplina sociologie sunt următoarele: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

1 - - - - - - 

100% - - - - - - 

 

 Rezultatele la simulare pe tranşe de note, la disciplinele socio-umane, la nivelul 

liceului, sunt următoarele: 

 

 

Note 

sub 5 

Note 

între 

5.00 şi 

5.99 

Note 

între 

6.00 şi 

6.99 

Note 

între 

7.00 şi 

7.99 

Note 

între 

8.00 şi 

8.99 

Note  

între 

9.00 şi 

9.99 

 

Note 

de 10 

4 1 - 1 - - - 

66,66% 16,66% - 16,66% - - - 
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Plan de măsuri ameliorative pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale: 

 Realizarea unui număr cât mai mare de lecţii recapitulative de fixare şi consolidare, 

cu rezolvarea de itemi specifici modelelor propuse pentru examenele naționale; 

 Organizarea de lecţii de pregătire suplimentară şi consultaţii; 

 Informarea părinţilor elevilor privind rezultatele obţinute la simulare; 

 Participarea profesorilor care predau discipline de examen la şedinţele cu părinţii la 

toate clasele; 

 Organizarea unor secvenţe de muncă independentă în cadrul lecţiilor şi verificarea 

îndeplinirii sarcinilor de lucru solicitate elevilor; 

 Respectarea notării ritmice; 

 Realizarea unor activităţi diferenţiate, pe grupe valorice, în cadrul lecţiilor; 

 Monitorizarea permanentă a elevilor cu rezultate slabe la simulare. 
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VI.CALITATEA ÎNVĂŢĂRII ŞI PERFORMANŢE ŞCOLARE 

 

Anul  şcolar  2014 - 2015, în prima sa etapă – semestrul I,  a prilejuit momente de 

satisfacție în viața  şcolii noastre în ceea ce priveşte performanţa educaţională, rezultatele la 

concursuri şi olimpiade judeţene. Dincolo de aceste rezultate, performanţa  la  Liceul 

Teoretic "Dimitrie Cantemir" înseamnă şi promovarea unor proiecte educaţionale, dar şi 

implicare socială, umanitară, vocaţională, culturală şi de voluntariat a elevilor.  

Performanțele elevilor la olimpiadele și concursurile școlare reprezintă o încununare 

a pregătirii din semestrul I și se regăsesc în tabelele de mai jos: 

 

Calificări la Olimpiadele Naționale – 2015 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Olimpiada Națională la 

care este calificat 

Profesori 

îndrumători 

1.  Miron Radu XII A Olimpiada Națională de 

Matematică 

Iurea Gheorghe 

2.  Melnic Melania Ioana VII A Olimpiada Națională de 

Limbi Romanice – Limba 

spaniolă 

Sandu Andreiș 

Amelia 

3.  Iovan Maria X F Olimpiada Națională de 

Limbi Romanice – Limba 

spaniolă  

Balaur Beatrice 

Revert Vicenta 

4.  Scântei Ioana Cristina XI D Olimpiada Națională de 

Limbi Romanice – Limba 

spaniolă 

Sandu Andreiș 

Amelia 

Revert Vicenta 

5.  Nichita Simona XII D Olimpiada Națională de 

Limbi Romanice – Limba 

spaniolă 

Sandu Andreiș 

Amelia 

Revert Vicenta 

6.  Teleman Bianca Maria XII E Olimpiada Națională de Pintilie Angela 
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Limbi Romanice – Limba 

italiană 

7.  Vartolomei Ana - Maria IX G Olimpiada Națională de 

Limbi Romanice – Limba 

franceză 

Hîncu Silvia 

 

Trupa de teatru în limba spaniolă a liceului a obținut locul V la Festivalul 

Național de Teatru în Limba Spaniolă (București). Eleva Apetrei Mădălina din clasa a 

XI-a D a obținut Premiul pentru Cea mai bună actriță în cadrul Festivalului 

(coordonator prof. Revert Vicenta). 

 

Rezultate la olimpiade și concursuri școlare, an școlar 2014 – 2015 

 

Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Concursul Premiul 
Profesor 

coordonator 

1.  
Puţintică Nicoleta V C 

Olimpiada de Lingvistică, 

etapa judeţeană 
III 

Miron 

Iolanda 

Munteanu 

Daniela 

2.  
Miron Radu XII A 

Olimpiada de Lingvistică, 

etapa judeţeană 
II 

Ştirbăţ Ofelia 

Iurea 

Gheorghe 

3.  
Duluţă George VI B 

Olimpiada de Lingvistică, 

etapa judeţeană 
III 

Ciubotariu 

Doina 

Brânzilă 

Cristina 

4.  
Baroncea Andrei VI A 

Olimpiada de Lingvistică, 

etapa judeţeană 
II 

Rotaru 

Cătălina 

Pleșcan 

Lăcrămioara 
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5.  
Miron Alexia V C 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

III 
Miron 

Iolanda 

6.  
Dimian Diana VI C 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

III 
Miron 

Iolanda 

7.  
Roată Teodora VI C 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

M 
Miron 

Iolanda 

8.  
Gugulică Diana 

 

IX E 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

M 
Fîntînaru 

Traian 

9.  
Ţurcanu Georgiana IX C 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

II 
Fîntînaru 

Traian 

10.  Vartolomei Ana – 

Maria  
IX G 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

III 
Fîntînaru 

Traian 

11.  
Boz Ruxandra VIII C 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

III Ştirbăţ Ofelia 

12.  
Olteanu Daria VI B 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

I 
Ciubotariu 

Doina 

13.  
Coşan Ioana VIII B 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

II 
Ciubotariu 

Doina 

14.  
Şalaru Teodora VIII B 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

I 
Ciubotariu 

Doina 

15.  
Prigoreanu Andrei VII B 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

M Şuşnea Maria 
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16.  Butnaru Mihaela 

Beatrice 
VII B 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

M Şuşnea Maria 

17.  
Pleşca Claudia XII D 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

I 
Rotaru 

Cătălina 

18.  Popistaşu Paula 

Patricia 
X D 

Olimpiada de Limbă, 

Comunicare şi Literatură 

Română, etapa judeţeană 

II 
Rotaru 

Cătălina 

19.  
Chilariu Bianca V A 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M 
Fîntînaru 

Traian 

20.  
Gugulică Diana 

 

IX E 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M 
Fîntînaru 

Traian 

21.  Vartolomei Ana - 

Maria 
IX G 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M 
Fîntînaru 

Traian 

22.  
Jeleanu Adelina XI E 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III Ştirbăţ Ofelia 

23.  
Boz Ruxandra VIII C 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III Ştirbăţ Ofelia 

24.  
Anton Medeea XI B 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III Ştirbăţ Ofelia 

25.  
Toma Georgiana XI E 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III Ştirbăţ Ofelia 
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26.  
Florecu Codrina VI C 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M 
Miron 

Iolanda 

27.  
Roată Teodora VI C 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

II 
Miron 

Iolanda 

28.  
Duluţă George VI B 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M 
Ciubotariu 

Doina 

29.  
Olteanu Daria VI B 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

II 
Ciubotariu 

Doina 

30.  Butnaru Mihaela 

Beatrice 
VII B 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III Şuşnea Maria 

31.  
Mocanu Bianca VII B 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M Şuşnea Maria 

32.  
Chifan Adelina VII B 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M Şuşnea Maria 

33.  
Baroncea Andrei VI A 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III 
Rotaru 

Cătălina 

34.  
Bejan Adina VI A 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III 
Rotaru 

Cătălina 
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35.  Adam – Constantin 

Gabriela 
XI C 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

III 
Rotaru 

Cătălina 

36.  
Catrinari Monica X D 

Olimpiada de Lectură ca 

Abilitate de Viaţă 

 

M 
Rotaru 

Cătălina 

37.  
Pulbere Victor X A 

Olimpiada de limba rusă, 

etapa județeană 
I Istrate Petru 

38.  

 

Achiței Cosmin 

 

XI D 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
I 

Balan Arhire 

Oana 

39.  Cioca Ștefan VII B 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
III 

Balan Arhire 

Oana 

40.  
Ștefănoaia Mihai 

 

VII B 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
II 

Balan Arhire 

Oana 

41.  
Andone Emilian 

 

IX G 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
III 

Balan Arhire 

Oana 

42.  

Bâgu Sonia-

Constantina 

 

IX G 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
II 

Balan Arhire 

Oana 

43.  

Bălănici Teona-

Bianca 

 

IX G 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
III 

Balan Arhire 

Oana 
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44.  

Diaconu Anamaria 

Gabriela 

 

IX G 
Concursul “Spoken 

English”, Impromptu 
III 

Balan Arhire 

Oana 

45.  Lucaciu Claudia VIII C 

Concursul de creație literară 

în limba engleză “Winter 

Wonderland” 

M 
Nicola 

Roxana 

46.  Teleman Bianca XII E 
Olimpiada de limbi 

romanice, etapa județeană 

Calificare 

la 

Olimpiada 

Națională 

de Limbi 

Romanice 

– Limba 

italiană 

Pintilie 

Angela 

47.  
Vartolomei Ana-

Maria 
IX G 

Olimpiada de limbi 

romanice, etapa județeană 

Calificare 

la 

Olimpiada 

Națională 

de Limbi 

Romanice 

– Limba 

franceză 

Hîncu Silvia 

48.  Iovan Maria X F 
Olimpiada de limbi 

romanice, etapa județeană 

Calificare 

la 

Olimpiada 

Națională 

de Limbi 

Romanice 

– Limba 

spaniolă 

Balaur 

Beatrice 

Revert 

Vicenta 

49.  
Melnic Melania 

Ioana 
VII A 

Olimpiada de limbi 

romanice, etapa județeană 

Calificare 

la 

Olimpiada 

Națională 

de Limbi 

Romanice 

Sandu 

Andreiș 

Amelia 
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– Limba 

spaniolă 

50.  
Scântei Ioana 

Cristina 
XI D 

Olimpiada de limbi 

romanice, etapa județeană 

Calificare 

la 

Olimpiada 

Națională 

de Limbi 

Romanice 

– Limba 

spaniolă 

Sandu 

Andreiș 

Amelia 

Revert 

Vicenta 

51.  Nichita Simona XII D 
Olimpiada de limbi 

romanice, etapa județeană 

Calificare 

la 

Olimpiada 

Națională 

de Limbi 

Romanice 

– Limba 

spaniolă 

Sandu 

Andreiș 

Amelia 

Revert 

Vicenta 

52.  Dăscălescu Mihail VII A Concursul „Charlotte Sibi” M Dudcă Delia 

53.  Huțul Tudor Daniel XII D 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Sectiunea ,,Amicii Picturae” 

I 

Sandu 

Andreiș 

Amelia 

 

54.  Miron Radu XII A 
Olimpiada de Matematică, 

faza judeţeană 
I 

Iurea 

Gheorghe 

55.  Gheorghiu Teodora V C 

Concursul Județean 

Interdisciplinar „H. 

Coandă” 

M 
Munteanu 

Daniela 

56.  
Similiac Ana - 

Maria 
V C 

Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Munteanu 

Daniela 
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57.  
Cozma Alexandru 

Cristi 
V B 

Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Baghiu 

Ciprian 

58.  Tărăboanță Daniel VI A 
Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Pleșcan 

Lăcrămioara 

59.  Strebba Denissa VI B 
Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Brânzilă 

Cristina 

60.  
Ghebuță Florentin 

Sabin 
VII B 

Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Munteanu 

Daniela 

61.  Zmeu Smaranda VII B 
Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Munteanu 

Daniela 

62.  
Dănilă Alina 

Cosmina 
VIII B 

Concursul Național 

„Euclid”, etapa a II-a 
M 

Pleșcan 

Lăcrămioara 

63.  
Constantin 

Ecaterina 
XII C 

Concurs Național 

Interdisciplinar „Nașterea 

Domnului, prilej de bucurie 

pentru creștini” din CAER 

I 
Munteanu 

Daniela 

64.  Jelea Alexandra XII C 

Concurs Național 

Interdisciplinar „Nașterea 

Domnului, prilej de bucurie 

pentru creștini” din CAER 

I 
Munteanu 

Daniela 

65.  Ştefănoaia Mihai VII B Concursul naţional PHI M 
Dragan  

Daniela 

66.  Pleşescu Bogdan VI B Concursul naţional PHI M 
Jeroaea 

Carmen 

67.  Petraşco Ilie XII A 
Concursul “Ştefan 

Procopiu” – etapa judeţană 
II Anton Iuliana 
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68.  Pulbere Victor X A 
Concursul “Cristofor 

Simionescu” 
M Ecsner Irina 

69.  Stoian Victor X A 
Concursul “Cristofor 

Simionescu” 
I Ecsner Irina 

70.  
Grosu Sorina 

Georgiana 
XI C 

Concursul “Cristofor 

Simionescu” 
M Ecsner Irina 

71.  Donea Cristina XII C 
Concursul “Cristofor 

Simionescu” 
II Ecsner Irina 

72.  Popovici Andrei XII C 
Concursul “Cristofor 

Simionescu” 
II Ecsner Irina 

73.  
Minea Dana 

Mihaela 
IX E 

Concursul “Cristofor 

Simionescu” 
M 

Costea Dan 

Marian 

74.  Mocanu Teona XII E  
Olimpiada de geografie, 

etapa județeană 
M 

Dimitriu 

Anca 

75.  Sfredel Răzvan XII D 
Olimpiada de geografie, 

etapa județeană 
M 

Dimitriu 

Anca 

76.  
Ilie Ioana 

Lucaciu Claudia 

VIII B 

VIII C 

Olimpiada de cultură civică, 

etapa județeană 
M 

Zamfir 

Cristina 

77.  Lehaci Ana Maria V A 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Sectiunea ,,Amicii Picturae” 

II 
Zamfir 

Cristina 

78.  Arva Teodora XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Sectiunea ,,Descriptio 

M 
Zamfir 

Cristina 
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mundi” 

79.  Minea Dana IX D 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Descriptio 

Mundi” 

M 
Zamfir 

Cristina 

80.  Abramovici Lev IX E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Sectiunea ,,Amicii Picturae” 

Marele 

premiu 

Zamfir 

Cristina 

81.  
Bunduc Silvia, 

Musteaţă Marina 
X E 

Concursul “Constantin 

Brâncoveanu” 
Locul IV 

Grigore 

Simona 

82.  Zamfir Iustin XI B 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Descriptio 

Mundi” 

II 
Grigore 

Simona 

83.  Rotaru Elena Adina XI E 
Olimpiada de socio-umane, 

etapa județeană 
M Stan Carmen 

84.  Miron Radu XII A 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

Marele 

Premiu 

Iorga Ana - 

Irina 

85.  Arva Alexandra XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Descriptio 

Mundi” 

III 
Iorga Ana - 

Irina 

86.  Drâmbă Andreea XII D 
Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 
I 

Iorga Ana – 

Irina 
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Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

87.  Lucaveschi Denise XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Descriptio 

Mundi” 

M 
Iorga Ana – 

Irina 

88.  Moraru Petronela XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

III 
Iorga Ana – 

Irina 

89.  Petcu Bianca XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

M 
Iorga Ana – 

Irina 

90.  Polcovnicu Ioana XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

M 
Iorga Ana – 

Irina 

91.  Teleman Bianca XII E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

M 
Iorga Ana - 

Irina 

92.  Barabaș Irina XI E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

II Stan Carmen 

93.  Slabu Andreea XII C 
Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 
M Stan Carmen 
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Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

94.  
Stîngaciu 

Alexandra 
XI D 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

M Stan Carmen 

95.  Postu Georgiana XI E 

Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir”, 

Secțiunea ,,Sacrosancta 

Scientia” 

Premiul 

special 
Stan Carmen 

96.  
Proca Mădălina 

Elena 
XI D 

Olimpiada de religie, etapa 

județeană 
III 

Bodoașcă 

Cristina 

97.  Stoian Victor X A 
Olimpiada de informatică, 

etapa municipală 
II Uriciuc Anca 

98.  Chiriluță George X A 
Olimpiada de informatică, 

etapa municipală 
M Uriciuc Anca 

99.  Chiriluță George X A 
Olimpiada de informatică, 

etapa județeană 
M Uriciuc Anca 

100.  

Miron Radu 

Moisei Albert 

XII A 

Concursul “Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală”- secțiunea socio 

umane, etapa județeană 

I 

Calificați 

la etapa 

națională 

Uriciuc Anca 

Iorga Ana -

Irina 

101.  

Bogdan Roxana 

Bordeianu Răzvan 

XII A 

Concursul “Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală”- secțiunea socio 

umane, etapa județeană 

II 

Uriciuc Anca 

Zamfir 

Cristina 
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102.  

Dascălu Ana Maria 

Pîrțac Gabriela 

XII B 

Concursul “Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală”- secțiunea socio 

umane, etapa județeană 

M 

Uriciuc Anca 

Stan Carmen 

103.  
Iacobuță Tudor 

Adrian 
XII B 

Concursul “Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală” - secțiunea istorie, 

etapa județeană 

II 

Uriciuc Anca 

Hudiță 

Corina 

104.  Echipa volei băieţi  Liceu Cupa “Cantemiriştii” Locul III 
Gheorghiu 

Mihaela 

105.  Echipa volei băieţi Liceu Memorialul Pandelea Locul III 
Gheorghiu 

Mihaela 

106.  Echipa volei băieţi Liceu 
Etapa judeţeană  în cadrul 

O.N.S.Ş 
Locul VI 

Gheorghiu 

Mihaela 

107.  
Echipa de fotbal 

băieţi 
Liceu 

Fotbal-  

Etapa  judeţeană 

Locul IV   
Vartic 

Gheorghe 

108.  
Echipa de baschet 

fete 
V-VIII 

Etapa judeţeană în cadrul 

O.N.S.Ş. la baschet fete 
Locul III 

Hagimă 

Clement 

109.  
Echipa de baschet 

băieți 
V-VIII 

Etapa judeţeană în cadrul 

O.N.S.Ş. la baschet băieţi 
M 

Hagimă 

Clement 

110.  
Echipa de handbal 

fete 
Liceu 

Etapa pe municipiu în 

cadrul O.N.S.Ş. la handbal 

fete  

Locul II 
Ciuhureanu 

Răzvan 

111.  
Echipa de handbal 

fete 
Liceu 

Cupa “Sărbătorile Iaşului” 

la handbal fete 
Locul I 

Ciuhureanu 

Răzvan 
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112.  
Echipa de handbal 

fete 
Liceu Cupa “ Cantemir” Locul I 

Ciuhureanu 

Răzvan 

113.  Popovici Adina VI B 
Concursul “ Pierre de 

Coubertin” la tir cu arcul 
Locul III 

Ciuhureanu 

Răzvan 

114.  

Dima Julia, Bîrsan 

Alexia, Rotaru 

Alexandra, 

Popovici Adina, 

Strebba Denisa, 

Pleșescu Bogdan, 

Olteanu Daria, 

Borcilă Lavinia 

- 
Concursul de arta plastica 

“Dragobete Art.ro” 
I Huțul Ofelia 

115.  
Proca Mădălina, 

Pruteanu Codrina 
- 

Concursul de arta plastica 

“Dragobete Art.ro” 
II Huțul Ofelia 

116.  

Ștefan Ioana, 

Purușniuc 

Constantin 

- 
Concursul de arta plastica 

“Dragobete Art.ro” 
III Huțul Ofelia 

117.  

Zaharia Irinel, 

Popa Ștefana,  

Nane Georgiana,  

Ciubotariu Andrei, 

Hlihor Alexandra, 

Colotin Bogdan, 

Timofte Rareș 

- 

Concursul Internațional de 

Arta “ N.N. Tonitza”, 

Bârlad 

I Huțul Ofelia 

118.  Cojocaru Raluca IX F 
Concursul Internțional de 

“IAȘI green bag” 
II Ecsner Irina 
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VII.FORMAREA CONTINUĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

 

Stagii de formare 

 Interdisciplinaritate și interactivitate în predarea științelor, organizat de CCD Iaşi 

(au participat 26 cadre didactice din liceu) 

 Cursurile Școlii Doctorale, an I, Universitatea “Al.I.Cuza” Iași (prof. Amelia Sandu 

Andrieș) 

 Asigurarea calităţii în educaţie, organizat de C.C.D. Iași (prof. Angela Pintilie, prof. 

Silvia Hîncu) 

 Metodist, COR 214114, organizat de Asociația Didakticos Timișoara (prof. Iuliana 

Anton)  

 Cursurile postuniversitare ale Facultății de Istorie și Filosofie, Univ. “Babeș Bolyai” 

Cluj, domeniul Biblioteconomie și știința informării, specializarea Profesor 

documentarist (prof. dr. Andreea Movilă) 

 CALITATE ÎN EDUCAȚIE PRIN VALORIFICAREA TIC, organizat de CCD Iași 

(prof. Ionela Panainte)  

 Formare în străinătate în cadrul proiectului Erasmus + componenta K1 (prof. dr. 

Anca Dimitriu, prof. dr. Andreea Movilă) 

 Ghidul utilizării internetului la clasă în cadrul proiectului „Safer Internet Plus”, 

finanțat de Comisia Europeană (prof. Daniela Munteanu) 

 Curs de formare pentru metodiști (prof. Mihaela Gheorghiu, prof. Gheorghe Vartic)  

 Management educațional organizat de Asociația Didakticos (prof. Nicoleta 

Iordache) 

 Curs implementare proiect Teatrul în educație, organizat de ISJ Iași (prof. Amelia 

Sandu – Andrieș)   

 

Perfecționarea prin doctorat 

Prof. Amelia Sandu Andrieș a susținut și promovat examenul de admitere la doctorat la 

Universitatea „Al.I. Cuza” Iași.  
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Perfecționarea prin grade didactice 

Prof. Clement Hagimă și prof. Răzvan Ciuhureanu au susţinut şi promovat cu nota maximă 

gradul didactic I. 

 

Cercuri pedagogice organizate în liceu în semestrul I 

 Cercul pedagogic al profesorilor de limba română “Profesorul mentor şi profesorul 

debutant – ipostaze, semnificaţii, dialoguri profesionale” 

 Cercul Pedagogic  al profesorilor de arte vizuale “Terapie prin culoare” 

 

Participarea la manifestări științifice  

 Simpozionul Naţional cu Participare Internaţională „Dimitrie Cantemir şi vocaţia 

europeană a gândirii româneşti” organizat de liceul nostru (coordonatori: director 

prof. dr. Anca Dimitriu, prof. dr. Ana Irina Iorga). Au susținut lucrări cadrele 

didactice: prof. dr. Anca Dimitriu – director, prof. dr. Ana Irina Iorga, prof. Daniela 

Munteanu, prof. Traian Fîntînaru, prof. Amelia Sandu Andrieș, prof. Daniela Luca, 

prof. Alina Vaipan, prof. dr. Petru Istrate, prof. Beatrice Balaur, prof. dr. Andreea 

Movilă, prof. Florina Axente, prof. Ionela Panainte, prof. Cristina Bodoașcă, prof. 

dr. Carmen Stan, prof. Vicenta Revert, prof. Roxana Nicola, prof. dr. Ofelia Huțul). 

Lucrările au fost publicate în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. 

Vasiliana ‘98, 2014 (coordonatori ai volumului: Anca Dimitriu, Ana Irina Iorga, Ana 

Tomorug, Beatrice Balaur)  

 Seminarul “Fii elev pentru o zi în clasa viitorului! Experimentează predarea 

interactivă”, organizat de ISJ Iași și Compania Quartz Matrix (prof. Anca Uriciuc, 

prof. Iolanda Miron, prof. Eliza Șalariu) 

 Conferința de lansare a proiectului FII PREGĂTIT! PROGRAM DE SPRIJIN 

PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE-

POSDRU/153/1.1/S/140787/  derulat de ISJ Tulcea în parteneriat cu ISJ Iași 

(director adjunct prof. Iuliana Anton)  
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 Simpozionul Național “Dimitrie Leonida” cu lucrarea “Plante aromatice și uleiuri 

volatile cu acțiune aromoterapeutică” (prof. dr. Irina Ecsner) 

 Simpozionul Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”, ediţia a 34 – a, cu 

lucrarea „Compentențe transcurriculare: Geografia și științele sociale la liceu”, 

secţiunea Didactica Geografiei, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi (prof. dr. Andreea Movilă)  

 Simpozionul Internaţional “Factori şi Procese Pedogentice din Zona Temperată, 

Tehnosoluri, Iași – Câmpulung Moldovenesc – Sadova” (prof. dr. Andreea Movilă) 

 Sesiunea de comunicări științifice a profesorilor de științe socio-umane, istorie și 

religie, ianuarie 2014 (au participat membrii comisiei metodice de socio-umane) 

 Conferința SSMR (prof. Gheorghe Iurea și prof. Ciprian Baghiu). Prof. Gheorghe 

Iurea a susținut și o lucrare științifică  

 Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, organizat 

de CCDG la Bucureşti (prof. Daniela Munteanu)  

 Simpozionul “Antichitatea și moștenirea ei spirituală” – comunicarea Reminiscenţe 

augustiniene la Fray Luis de León, 27.10.2014, Univ. Al.I.Cuza, Facultatea de 

Litere, Societatea de Studii Clasice (prof. Amelia Sandu Andrieș) 

 Simpozionul Național “Valorile educației – educația valorilor” – comunicarea 

Creația poetică a lui Fray Luis de León ca străduință de înnobilare a limbii 

castiliene din secolul al XVI-lea, Universitatea  “Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de Litere 

(prof. Amelia Sandu Andrieș) 

 THE 2014 NATIONAL CONFERENCE FOR ENGLISH LANGUAGE 

TEACHERS-București, conferință organizata de Fischer International (prof. 

Beatrice Balaur) 

 Conferința Rate a profesorilor de limba engleza “Celebrating Creativity and 

Diversity in ELT” (prof. Beatrice Balaur, prof. Roxana Nicola) 

 Conferința „Ai copil, invață să fii părinte” – organizator ISJ Iași, Școala Varlaam 

(prof. Amelia Sandu Andrieș) 

 Workshop Pearson/Okian la Bookfest (prof. Nicoleta Iordache) 
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 Seminario "Intercambio de experiencias prácticas de enseñanza-aprendizaje", 2014 

(prof. Vicenta Revert) 

 Conferința „Tópicos y falsos tópicos. Explotación didáctica de la comedia en la clase 

XI de Cultura y Civilización”, Encuentro de profesores (prof. Vicenta Revert) 

 Grupo de trabajo „Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la 

Cultura y Civilización española en las Secciones Bilingües de Rumanía” (prof. 

Vicenta Revert) 

 Conferința națională a elevilor cu titlul “Dinamica lumii contemporane și educația 

adolescenților. Libertăți, riscuri, probleme deschise” (prof. Daniela Munteanu) 

 Sesiunea de informare EDMUNDO – A World of Education (prof. Daniela 

Munteanu) 

 

Publicații 

 Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (coordonatori: Anca 

Dimitriu, Ana Irina Iorga, Ana Tomorug, Beatrice Balaur)  

 Revista școlii In Animo Cantemyrii (coordonatori: prof. dr. Anca Dimitriu, prof. 

Daniela Munteanu) 

 Foaia liceului Cantemiriana (coord. prof. Traian Fîntînaru)   

 Revista de Ecologie Eco World (coord. prof. Florina dr. Axente) 

 Ghidul elevului (coordonator bibl. Elena Crăcană) 

 Probleme de matematică pentru Bacalaureat 2015, Ed. Paralela 45, 2014 (prof. 

Gheorghe Iurea, prof. Petru Răducanu - coautori)  

 Probleme de matematică pentru clasa a VII-a, Ed. Paralela 45, 2014 (prof. Gheorghe 

Iurea - coautor) 

 Probleme de matematică pentru Evaluarea Națională 2015, Ed. Paralela 45, 2014 

(prof. Gheorghe Iurea - coautor) 

 Revista Recreații matematice (prof. Gheorghe Iurea – redactor) 
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 Dimitrie Cantemir și lupta cu mefistofelii veacului al XVIII-lea în volumul 

”Antiquitas Vivens”, Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2014 (prof. dr. Ana Irina 

Iorga) 

 Learning Styles in the English Classroom în LINGUACULTURE, International 

Journal of the Iaşi Linguaculture Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual 

Research, Volume 2, Number 2, Iasi, 2013, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza“, ISSN 2067-9696, www.journal.linguaculture.ro, ISSN electronic - 2285 – 

9403 (prof. Oana Arhire Balan) 

 Stefan Lemny – Los Cantemir: La aventura europea de una familia principesca del 

siglo XVIII, Capítulo 2  - El aprendizaje de un primogénito moldavo  (traducere în 

limba spaniolă după studiul lui Ştefan Lemny Les Cantemir – L’aventure 

européenne d’une famille princière au XVIII siècle (Editions Complexe, 2009) - în 

volumul Simpozionului “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti”, Ediţia a XI-a, 2014 (prof. Amelia Sandu Andrieș)          

 Dimitrie Cantemir y Miguel de Cervantes - Retratos en espejo -NEXO. Revista 

Intercultural de Arte y Humanidades (nº 11 / 2014), "Rumanía-España / Spania-

România", coordonator José Manuel Pozo López. (ISSN: 2341-0027)   

http://www.iehcan.com/category/publicaciones/nexo/ (prof. Amelia Sandu Andrieș)  

 Limbile, punți de reconciliere în Europa. Exemplul spaniol – în Capitolul I (p.91-

102), volumul VI al Conferinței Language, Culture and Change. Reconciliation 

policies and practices in the global world, Ed. Univ. Al.I.Cuza 2014, ISBN general: 

978-973-703-604-9; ISBN specific acestui volum: 978-606-714-108-5  (prof. 

Amelia Sandu Andrieș) 

 Anywhere out of this world sau Altfel de spaţii la Baudelaire în  volumul „Antiquitas 

Vivens” apărut la Editura  Universităţii „Al. I. Cuza” – secţiunea Facultăţii de Litere, 

în luna noiembrie 2014 (prof. Angela Pintilie) 

 Broşura editată de ISJ Iași şi ARPF pentru pregătirrea candidaţilor la examenul de 

definitivat în anul şcolar 2014-2015, cu subiecte rezolvate, respectiv un dicţionar de 

http://www.journal.linguaculture.ro/
http://www.iehcan.com/category/publicaciones/nexo/
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termeni de specialitate (prof. Silvia Hîncu Silvia, prof. Angela Pintilie  - 

colaboratori) 

 Copiii emigranților se întorc la școala în volumul Plurivalențe intelectuale 

cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. dr. Anca Dimitriu) 

 Soteriologia neolitică nord-dunăreană și instituția sibilatului în volumul 

Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. dr. Ana Irina 

Iorga) 

 Introducerea unui curriculum școlar interdisciplinar în învățământul liceal în 

volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. 

Daniela Munteanu) 

 Candid sau râsul disperării în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. 

Vasiliana ‘98, 2014 (prof. Traian Fîntînaru) 

 Citate și aforisme de Dimitrie Cantemir în volumul Plurivalențe intelectuale 

cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. Daniela Luca) 

 Pseudokynegetikos – între disipare și coerență în volumul Plurivalențe intelectuale 

cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. Alina Vaipan) 

 Lluis vives, humanista filosofo în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, 

Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. Vicenta Revert) 

 What Is Language în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana 

‘98, 2014 (prof. Beatrice Balaur) 

 Moldova în geografia politică a sud-estului European în volumul Plurivalențe 

intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. dr. Andreea Movilă) 

 Coriandrul, pași peste timp în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. 

Vasiliana ‘98, 2014 (prof. dr. Florina Axente) 

 Femeia – eternal enigma în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. 

Vasiliana ‘98, 2014 (prof. Ionela Panainte) 

 Cartezianismul și erorile sale în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. 

Vasiliana ‘98, 2014 (prod. dr. Carmen Stan) 
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 Liberul – arbitru în viziunea Principelui Dimitrie Cantemir în volumul Plurivalențe 

intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 2014 (prof. Cristina Bodoașcă)  

 Managementul comportamental al elevilor utilizând principiile autoreglării 

emoționale în volumul Plurivalențe intelectuale cantemiriene, Ed. Vasiliana ‘98, 

2014 (prof. Roxana Nicola) 

 Acțiunea fungilor asupra materialelor textile în revista E-Chim, ISSN 2068-522x 

(prof. dr. Irina Ecsner) 

 Maria Fabian Luca. Lăcașuri de  taină, Ed. Pim, 2015 (prof. dr. Ofelia Huțul - 

autor) 

 Catalogul Taberelor  de creație 2014, Ed. Pim, 2015 (prof. dr. Ofelia Huțul - autor) 

 Salonul Profesorilor de Arte vizuale 2014, Ed. Spiru Haret, 2014 (prof. dr. Ofelia 

Huțul) 

 Viaţa cotidoană la curtea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria în Foaia 

Cantemiriana (prof. Simona Grigore) 

 

Efectuarea de inspecții curente și speciale 

Prof. Iolanda Miron, prof. Traian Fîntîaru, prof. Maria Şuşnea, prof. Angela Pintilie, prof. 

Gheorghe Iurea, prof. Beatrice Balaur, prof. Mihaela Gheorghiu, prof. Gheorghe Vartic au 

efectuat inspecţii curente şi speciale, în calitate de metodişti. 

 

Activitatea în Consiliul Consultativ 

Din Consiliul Consultativ al ISJ Iași, pe specialități, fac parte: prof. dr. Anca Dimitriu, prof. 

Iuliana Anton, prof. Gheorghe Iurea, prof. Daniela Munteanu (pentru activitatea educativă), 

prof. Anca Uriciuc, prof. Angela Pintilie, prof. Silvia Hîncu, prof. Mihaela Gheorghiu, prof. 

Gheorghe Vartic, prof. dr. Ofelia Huțul. 

Prof. Beatrice Balaur este  responsabil de cerc - limba spaniolă, prof. Silvia Hîncu este 

responsabil al Cercului profesorilor de limba franceză (secţiunea profesori definitivi), iar 

prof. Angela Pintilie conduce Cercul profesorilor de limba italiană din oraşul şi judeţul Iaşi. 
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Activitatea în cadrul Centrului de Excelență 

Prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Gheorghe Iurea, prof. Daniela Munteanu, prof. Traian 

Fîntînaru, prof. Ciprian Baghiu și prof. Lăcrămioara Pleșcan au fost profesori în cadrul 

Centrului de Excelență în semestrul I al anului școlar 2014 – 2015. 

 

Coordonarea practicii pedagogice a studenților 

Prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Gheorghe Iurea, prof. Iolanda Miron, prof. Traian Fîntînaru, 

prof. Angela Pintilie, prof. Beatrice Balaur au coordonat practica pedagogică a studenţilor 

de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, iar prof. dr. Ofelia Huţul, în calitate de mentor de 

practică pedagogică, a coordonat activitatea studenților de la Universitatea de Arte “George 

Enescu” Iași. 
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VIII.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, 

proiectată de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, care porneşte de la premisa că 

abordarea educaţională complementară formal–nonformal asigură plus-valoarea sistemului 

educaţional, activitatea educativă din liceul nostru s-a axat pe priorităţile în domeniu, 

stabilite de I.S.J. Iaşi:  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul 

competenţelor-cheie, dezvoltării civismului, voluntariatului, 

multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică;  

 Acordarea unei atenţii sporite riscului major de abandon şcolar pentru reducerea 

acestuia prin activităţi şi proiecte extraşcolare atractive pentru elevi;  

 Încurajarea parteneriatului educaţional între şcoală şi O.N.G.-uri, alte instituţii 

partenere, mediul cultural ieşean;  

 Susţinerea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor.  

 

1. Activităţi specifice  

a) Activităţile specifice funcţiei de diriginte s-au desfăşurat conform ordinului 

M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 și ROFUIP nr. 5115/2014. În anul şcolar 2014-2015, în liceul 

nostru există 34 profesori diriginţi, 11 la gimnaziu şi 23 la liceu. 

Activitatea profesorilor diriginţi în cadrul ariei tematice „Consiliere şi orientare” este 

una dintre cele mai importante, fiindu-i acordate rolul şi preocuparea necesară din partea 

cadrelor didactice implicate. În acelaşi timp, este o activitate complexă, care necesită 

competenţe psihopedagogice, de comunicare şi organizatorice, dar şi o continuă adaptare a 

profesorilor la nevoile de dezvoltare şi educaţionale ale elevilor, în contextul schimbărilor 

actuale. 
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b) Evaluarea proiectelor educaţionale  

Liceul nostru a candidat cu 4 proiecte pentru Calendarul Activităţilor Educative 

Regionale şi Interjudeţene al MECȘ şi cu 2 proiecte pentru Calendarul Judeţean al 

Activităţilor Educative, toate fiind aprobate.   

 S-au obținut numeroase premii la concursuri educative județene și naționale, cel mai 

important fiind premiul pentru Cea mai bună actriță obținut de eleva Apetrei Mădălina de 

la liceul nostru la Concursul Național de Teatru în Limba spaniolă.  

 

c) Cercuri pedagogice şi activităţi metodice 

Directorul adjunct şi consilierul educativ au participat la cercurile pedagogice 

specifice activităţii educative. Consilierul educativ este membru în Consiliul Consultativ al 

ISJ Iaşi pentru activitatea educativă, participând la numeroase activităţi la nivel judeţean, 

dintre care amintim: evaluarea proiectelor educative ale unităţilor de învăţământ realizate în 

parteneriat cu ISJ Iaşi. Totodată, consilierul educativ a participat, în calitate de coordonator 

al proiectului „Eco – Şcoală”, la Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul 

înconjurător”, organizat de Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie la Bucureşti.  

S-au organizat în liceu activităţi ale Comisiei diriginţilor cu următoarele teme: 

„Oportunități de implementare a unor proiecte educaţionale” (coordonator prof. Daniela 

Munteanu), un seminar de educație parentală „Cum să devenim părinți mai buni” 

(coordonator prof. dr. Ana - Irina Iorga), în parteneriat cu Fundația HOLT, precum și o 

lecție deschisă la dirigenție pe tema educației estetice în școală, cu titlul “Dimensiunea 

formativă a receptării critice de către elevi a kitsch-ului ca fenomen cultural” la clasa a IX-

a G (coordonator prof. Traian Fîntînaru), urmată de o dezbaterea pedagogică cu tema 

„Educaţia estetică în contextul noilor provocări sociale” (coordonator prof. dr. Ana – Irina 

Iorga). 
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d) Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar s-a concretizat în prevenirea şi combaterea violenţei şcolare, în baza parteneriatelor 

cu IPJ, IJJ şi a planului operaţional, pentru reducerea acestora.  

 

e) Din bogata experienţă dobândită în domeniul colaborării cu partenerii 

educaţionali, în anul scolar precedent, ne-am propus să consolidăm şi şă valorificăm 

parteneriatele cu Asociaţia Părinţilor, alte O.N.G.-uri şi instituţii pentru creşterea şi 

eficientizarea nivelului de implicare a acestora în viaţa şcolii.  

La liceul nostru, este înfiinţată Asociaţia Părinţilor, cu personalitate juridică, care a 

susţinut şi promovat activităţile educative şi proiectele şcolii.  

În parteneriat cu I.S.U., s-a monitorizat organizarea cercului de protecţie civilă în 

liceu şi au fost programate şi efectuate simulările de evacuare din spaţiul şcolar.  

 

f) Un alt aspect specific acestui domeniu constă în susţinerea activităţii Consiliului 

Şcolar al Elevilor (C.Ş.E.). În luna noiembrie a anului şcolar 2014-2015, au fost organizate 

alegeri pentru funcţiile din Consiliul Elevilor pe şcoală. CŞE a organizat numeroase 

activităţi şi a sprijinit iniţiativele CJE.  

 

2.Proiecte educaţionale 

Proiectele educative cu finanţare europeană au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi 

consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a 

cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în 

ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale, constituind un univers 

special creat în direcţia asigurării unei dezvoltări echilibrate şi armonioase, care să permită 

deschiderea spre alteritate culturală. 

În semestrul I al anului şcolar 2014 - 2015, liceul nostru a continuat derularea 

proiectului multilateral Comenius “PARKS AND GARDENS IN EUROPE – YESTERDAY 

AND TODAY”, în parteneriat cu şcoli din Germania, Finlanda, Italia, Polonia, Portugalia, 

Turcia şi România (coordonator prof. Diana Prodan). De asemenea, s-a implementat 



 

 78 

proiectul ERASMUS +, Componenta KA1 – Domeniul şcolar – Mobilităţi profesori intitulat 

IMPLEMENTAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE VIRTUALE 2014-1-RO 1-KA101-001091 

(coordonator prof. Diana Prodan). 

În parteneriat cu Fundația Corona, liceul nostru a implementat proiectul “Prinț și 

cerșetor”, finanțat prin granturile SEE – 2009 -2014 în cadrul Fondului ONG în România. 

În parteneriat cu Fundația Leris, liceul nostru a implementat proiectul “Cross Life – 

Skills Net”, cod MIS ETC 1963, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional 

Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013. 

Și în acest an școlar, liceul nostru continuă derularea Proiectului „Eco – Școala” în 

cadrul programului mondial cu același titlu și se implica în Campania mondială „Litter – 

Less”. 

Proiectul de colaborare dintre liceul nostru și Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chişinău este un proiect de înfrățire și schimb școlar. 

Proiectele liceului nostru conținute în Calendarul Activităţilor Regionale şi 

Interjudeţene al MECȘ – 2015 sunt:  

 Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti” (coordonatori: prof.dr. 

Ana-Irina Iorga, director prof.dr. Anca Dimitriu) și Concursul “Urmaşii 

Principelui Cantemir” (coordonatori: prof.dr. Ana-Irina Iorga, director prof.dr. 

Anca Dimitriu) 

 Şcoala de vară „Paşi spre succes” (coordonatori: prof. dr. Ana – Irina Iorga, 

prof. Anca Uriciuc) 

 Concurs naţional de creaţie plastico-lirică „Eminesciana”(coordonator prof. dr. 

Ofelia Huțul) 

 Festivalul internațional itinerant „A.R.T.E.” ”(coordonator prof. dr. Ofelia 

Huțul) 

 

Proiectele liceului nostru incluse în Calendarul Activităţilor Educative – 2015 al 

ISJ Iaşi sunt:  
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 Proiectul – Concurs judeţean „Cantemir- Junior” (coordonatori: prof. Daniela 

Munteanu, prof. Iolanda Miron) 

 Proiectul - Concurs judeţean „O mască râde, alta plânge” (coordonator 

bibliotecar Elena Crăcană)  

 

Categorii de proiecte care s-au derulat în liceu în semestrul I al anului şcolar 2014 – 

2015: 

A.Proiecte şi concursuri de educaţie ecologică: 

 Proiectul multilateral Comenius “PARKS AND GARDENS IN EUROPE – 

YESTERDAY AND TODAY”, în parteneriat cu şcoli din Germania, Finlanda, 

Italia, Polonia, Portugalia, Turcia şi România 

 Proiectul “Eco – Şcoală”  

 Proiectul Campania “Litter – Less” 

 

B.Proiecte de educaţie pentru sănătate: 

 Proiectul “Educaţie pentru o alimentaţie sănătoasă” 

 

C.Proiecte de educaţie pentru cetăţenie democratică: 

 Proiectul “Unirea, naţiunea a făcut-o” 

 

D.Proiecte şi concursuri de educaţie pentru securitate personală:  

 Proiectul “Unde-i lege, nu-i tocmeală” 

 Proiect de combatere a delincvenței juvenile 

 

E.Proiecte de educaţie inter- şi multiculturală:  

 Proiectul “Eminesciana”  

 Proiectul Festivalul Internaţional “ARTE” 

 Proiectul – Simpozion “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 
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 Proiectul – Concurs „Urmaşii Principelui Cantemir” 

 Şcoala de vară “Paşi spre succes” 

 Concursul “O mască râde, alta plânge” 

 Proiectul FILIT 

 Multilingvism 

 Itinerarii culturale pentru copii și tineri 

 Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc  

 Dialoguri Interculturale și Artistice 

 Teatrul în educație 

 Empatii de o parte și de alta a Prutului 

 Proiectul “Ora de lectură” 

 Proiectul – concurs “În căutarea cititorilor” 

 Proiectul „Zilele Școlii” 

 

F.Proiecte de educaţie pentru dezvoltare comunitară: 

 Programul SNAC  

 Proiectul „Prinț și cerșetor” 

 Proiectul “Punţi spre copiii cu nevoi speciale” 

 Proiectul “Dincolo de cuvinte, împreună” 

 Proiectul “Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri”  

 Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” 

 Proiectul “Funda Umană” 

 Proiectul “Moș Crăciun e voluntar” 

 Proiectul “Daruri de la Moș Crăciun” 

Prezentăm lista programelor şi proiectelor educaţionale care s-au derulat în liceu în 

anul şcolar 2014-2015, semestrul I: 

Nr. 

crt. 

Titlul programului/ proiectului Coordonatori 
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1.  Proiectul multilateral “PARKS AND GARDENS – 

YESTERDAY AND TODAY” în cadrul Programului 

Sectorial Comenius 

Prof. Diana Prodan 

2.  Proiectul ERASMUS +, Componenta KA1 – Domeniul 

şcolar – Mobilităţi profesori intitulat 

IMPLEMENTAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE 

VIRTUALE 2014-1-RO 1-KA101-001091 

Prof. Diana Prodan 

3.  Proiectul “Eco – Şcoală” în cadrul Programului 

mondial cu acelaşi titlu 

Prof. Daniela Munteanu 

Prof. Simona Ionela Grigore 

4.  Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană 

a gândirii româneşti”  

Director prof.dr. Anca 

Dimitriu 

Prof.dr. Ana-Irina Iorga 

5.  Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

inclus în  

Director prof.dr. Anca 

Dimitriu 

Prof.dr. Ana-Irina Iorga 

6.  Proiectul „Zilele Școlii” 

 

Director prof. dr. Anca 

Dimitriu 

Director adjunct prof. Iuliana 

Anton 

Consilier educativ prof. 

Daniela Munteanu 

7.  Proiectul Şcoala de vară „Paşi spre succes” inclus în 

CAER 

Prof.dr. Ana-Irina Iorga 

Prof. Anca Uriciuc 

8.  Proiect de colaborare cu Liceul Teoretic “Miguel de 

Cervantes Saavedra” Chişinău 

Director prof. dr. Anca 

Dimitriu 

Prof. Beatrice Balaur 

9.  Proiectul “Prinț și cerșetor” finanțat prin grantul SEE 

2009 - 2014 

Prof. Daniela Munteanu 

10.  Proiectul – Campania “Litter – Less” Prof. dr. Irina Ecsner 
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Prof. Simona Ionela Grigore 

11.  Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” – inclus în CAER 

Prof. dr. Ofelia Huţul 

12.  Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” – inclus în 

CAER 

Prof. dr. Ofelia Huţul 

13.  Proiectul – Concurs de comunicare şi perspicacitate 

“Cantemir – Junior” inclus în CAEJ 

Prof. Daniela Munteanu 

Prof. Iolanda Miron 

14.  Proiectul “Unde-i lege, nu-i tocmeală”  Prof. Anabel Sava 

15.  Proiectul “FILIT” Prof. Iolanda Miron 

Prof. Traian Fîntînaru 

Prof. Maria Șușnea 

16.  Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” Bibl. Elena Crăcană 

17.  Proiectul - Concurs “O mască râde, alta plânge” inclus 

în CJAE 

Bibl. Elena Crăcană 

18.  Programul SNAC  Prof. Cristina Zamfir 

19.  Proiectul „Școala părinților” Prof. dr. Ana – Irina Iorga 

20.  Proiect de prevenire a delincvenței juvenile Prof. Daniela Munteanu 

21.  Proiectul “Unirea, naţiunea a făcut-o” 

 

Prof. Cristina Zamfir 

Prof. Simona Grigore 

22.  Proiectul “Multilingvism” 

 

Prof. Amelia Sandu Andrieș 

23.  Proiectul “Identitate și multiculturalitate în spațiul 

românesc”  

 

Prof. Anabel Sava 

24.  Proiectul “Teatrul educație” Prof. Amelia Sandu Andrieș 

25.  Proiectul „Dialoguri Interculturale și Artistice” 

 

Prof. dr. Ofelia Huțul 

26.  Proiectul “Empatii de o parte și de alta a Prutului” Prof. dr. Ofelia Huțul 
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27.  Proiectul „Itinerarii culturale pentru copii și tineri” 

 

Prof. Anabel Sava 

28.  Proiectul “Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri”  Director prof. dr. Anca 

Dimitriu 

Prof. Daniela Munteanu 

29.  Proiectul “După 25 de ani. Comunismul în Europa de 

Est” 

Prof. Cristina Zamfir 

30.  Proiectul “Dincolo de cuvinte, împreună”  Prof. Mihaela Gheorghiu 

31.  Proiectul “Moș Crăciun e voluntar” 

 

Eleva Diana Melania 

Buzdugan 

32.  Proiectul “Daruri de la Moș Crăciun” 

 

Prof. Mirela Platon 

33.  Proictul “School & Work” Prof. Petru Răducanu 

34.  Proiectul “Grow” Prof. Daniela Munteanu 

35.  Proiectul “Punţi spre copiii cu nevoi speciale” Prof. Cristina Zamfir 

36.  Proiectul “Kinder Plus Sport” de educație și cultură 

sportivă 

Prof. Mihaela Gheorghiu 

37.  Proiectul “Satul românesc – între tradiție, supraviețuire 

și speranță” 

Bibl. Elena Crăcană 

38.  Proiectul – Concurs “Constantin Brâncoveanu în istoria 

și cultura română” 

Bibl Elena Crăcană 

39.  Proiectul “Ora de lectură”  Bibl. Elena Crăcană 

40.  Proiectul – concurs “În căutarea cititorilor”  Bibl. Elena Crăcană 

 

Prezentăm acțiunile desfășurate în cadrul Calendarului Activităţilor Educative al 

liceului în anul şcolar 2014 – 2015, semestrul I: 

Nr. Denumirea şi tipul activităţii Parteneri Perioada/ Responsabil 
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crt. data 

1.  Întâlnirea elevilor cu Ataşatul 

Cultural al Regatului Spaniei în 

România, Vicente Lopez – Brea  

Fernandez 

Asociaţia Părinţilor 

 

15.09.2014 Director prof.dr. 

Anca Dimitriu 

2.  Ziua Europeană a limbilor – 

ateliere de conversație 

Institutul Francez 26.09.2015 Prof. Amelia 

Sandu Andrieș 

3.  Ziua Europeană a limbilor – 

activități comune între școlile 

partenere  

Colegiul Tehnic “Ion 

Holban” Iași 

26.09.2015 Prof. Beatrice 

Balaur 

Prof. Vicenta 

Revert 

4.  Itinerarii culturale pentru copii 

și tineri 

Asociația “Iubire și 

încredere” 

Consiliul Județean Iași 

27.09.2014 Prof. Anabel Sava 

5.  Oportunităţi de realizare a 

proiectelor educative pentru 

CAEJ, CAER, CAEN şi în 

cadrul programelor mondiale – 

activitate de informare şi 

documentare a elevilor şi 

cadrelor didactice 

 

Asociaţia Părinţilor 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

 

30.09.2014 

 

Prof. Daniela 

Munteanu 

 

 

 

 

6.  Campania de strângere de 

rechizite şcolare „Ajută-mă să 

merg la şcoală” 

Crucea Roșie  septembrie – 

noiembrie 

2014 

prof. Daniela 

Munteanu 

7.   

Întâlnirea elevilor cu jurnalişti 

în cadrul FILIT 

 

Asociaţia Părinţilor 

 

02.10.2014 Prof. Traian 

Fîntînaru 

Prof.dr. Ana Irina 

Iorga 

Prof. Ioan 
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Cucuteanu 

8.  Scriitori printre liceeni în 

cadrul FILIT la Liceul Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” Iaşi 

Asociaţia Părinţilor 

 

03.10.2014 Prof. Iolanda 

Miron 

Prof. Maria 

Şuşnea 

Prof. Traian 

Fîntînaru 

9.  Participarea elevilor de liceu la 

BOOKFEST  

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

03.10.2014 Dir.adj. prof. 

Iuliana Anton 

10.  Acordarea diplomelor CCDG 

pentru derularea proiectelor în 

cadrul programelor mondiale 

de mediu 

Centrul Carpato-

Danubian de 

Geoecologie 

Asociaţia Părinţilor 

 

 

13.10.2014 

 

Prof. Daniela 

Munteanu 

11.  Vernisajul expoziţiei - concurs 

de arte vizuale Oraşul meu la 

Aşezământul Brâncovenesc, 

Sala Polivalentă “Sf. Martiri 

Brâncoveni”, în cadrul 

Sărbătorilor Iaşului - 2014 

Parohia “Sf. Martiri 

Brâncoveni, Sf. 

Mahramă a Domnului” 

Şcoala Gimnazială 

“Titu Maiorescu” Iaşi 

Fundaţia şi Şcoala 

“Euroed” 

Şcoala Gimnzială 

“Alexandru Vlahuţă” 

Iaşi 

Şcoala Gimnazială 

“Ştefan Bîrsănescu” 

Iaşi 

Şcoala Gimnazială 

“Elena Cuza” Iaşi 

13.10.2014 Prof.dr. Ofelia 

Huţul 
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12.  Concursul de arte vizuale Iaşul 

în sărbătoare la Galeria 

“Doamna de Pictură”, în cadrul 

Sărbătorilor Iaşului - 2014 

Şcoala Gimnazială 

“Titu Maiorescu” Iaşi 

Asociaţia “BON TON 

DECOR” 

Fundaţia şi Şcoala 

“Euroed” 

Şcoala Gimnzială 

“Alexandru Vlahuţă” 

Iaşi 

Şcoala Gimnazială 

“Ştefan Bîrsănescu” 

Iaşi 

Şcoala Gimnazială 

“Elena Cuza” Iaşi 

Asociaţia “Sf. Nicolae 

cel Milostiv” 

14.10.2014 Prof.dr. Ofelia 

Huţul 

13.  Workshopuri cu elevii în cadrul 

expoziţiilor de arte vizuale 

desfăşurate sub genericul 

Mirajul cetăţii a Uniunii 

Artiştilor Plastici din România, 

filiala Iaşi, la Galeriile Uniunii 

Artiştilor Plastici din România, 

filiala Iaşi, în cadrul 

Sărbătorilor Iaşului - 2014 

Şcoala Gimnazială 

“Titu Maiorescu” Iaşi 

Şcoala Gimnazială 

“Ştefan Bîrsănescu” 

Iaşi Fundaţia şi Şcoala 

“Euroed” 

Şcoala Gimnzială 

“Alexandru Vlahuţă” 

Iaşi 

Şcoala Gimnazială 

“Elena Cuza” Iaşi 

10.10.2014–

20.10.2014 

Prof.dr. Ofelia 

Huţul 

14.  Acțiuni caritabile sub egida 

Punţi spre copiii cu nevoi 

Colegiul Tehnic „Ion 

Holban” Iasi 

Octombrie – 

decembrie 

Prof. Cristina 

Zamfir 
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speciale 

 

2014 

15.  Desfăşurarea campaniei 

electorale 

Consiliul Şcolar al Elevilor 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

16 - 25. 

10.2014 

Emma Şleghel 

16.  Acțiuni caritabile sub egida 

Dincolo de cuvinte, împreună 

 

Liceul Tehnologic 

“Vasile Pavelcu” Iași 

Noiembrie 

2014 – 

februarie 

2015 

Prof. Mihaela 

Gheorghiu 

17.  Sesiuni electorale 

Alegeri - Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

28.10 - 01. 

11.2014 

Dir.adj. prof. 

Iuliana Anton 

Prof. Daniela 

Munteanu 

18.  Întâlnire în cadrul proiectului 

Comenius Parks and Gardens - 

Yesterday and Today 

 

Şcoli partenere din UE 

 

20 – 24. 

10.2014 

 

Prof. Diana 

Prodan 

19.  Zilele Şcolii: 

- Simpozionul Naţional cu 

Participare Internaţională 

„DIMITRIE CANTEMIR ŞI 

VOCAŢIA EUROPEANĂ A 

GÂNDIRII ROMÂNEŞTI”, 

ediţia a XI-a 

-Concursul Şcolar 

Interdisciplinar „URMAŞII  

PRINCIPELUI  CANTEMIR”, 

ediţia a VIII-a 

-Lansarea nr. 2 al revistei şcolii 

“IN ANIMO CANTEMYRII” 

Casa Regală a 

României 

ISJ Iasi 

CCD Iasi 

Primăria Municipiului 

Iaşi 

Palatul Copiilor Iaşi 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

“Ion Creangă” din 

Chişinău 

Universitatea “Al.I. 

Cuza” Iaşi 

 

 

 

 

 

 

23 – 24. 

10.2014 

 

 

 

 

 

Director prof. 

Anca Dimitriu 

Diector adj. prof. 

Iuliana Anton 

Consilier educativ 

prof. Daniela 

Munteanu 

Prof.dr. Ana Irina 
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şi a foii liceului  

“CANTEMIRIANA” 

-Ateliere de lucru, dezbateri, 

concursuri şcolare pe discipline, 

experimente 

-Competiţii sportive 

-Spectacol omagial dedicat 

Zilelor Şcolii 

Universitatea “George 

Enescu” Iaşi 

Complexul Muzeal 

National “Moldova” 

Iaşi 

UAPR – Filiala 

Chişinău 

 

Iorga 

 

20.  Acţiuni caritabile în cadrul 

proiectului Prinţ şi cerşetor 

Fundaţia Corona 

 

Octombrie – 

decembrie 

2014 

 

Prof. Daniela 

Munteanu 

21.  Campania Litter - Less CCDG  

 

Octombrie 

2014 – 

februarie 

2015 

Prof. dr. Irina 

Ecsner 

Prof. Simona 

Grigore 

22.  Participare la RIUF – Târgul 

Internațional de Universități 

Fundația 

EDUCATIVA 

Octombrie 

2014 

Prof. Daniela 

Munteanu 

Prof. Vicenta 

Revert 

23.  Ateliere în cadrul Campaniei 

Arată că îţi pasă! 

Crucea Roşie – Filiala 

Iaşi 

25.10 – 

06.12.2014 

Eleva Buzdugan 

Diana Melania 

24.  A doua întâlnire în cadrul 

parteneriatului educaţional care 

promovează colaborarea dintre 

Liceul Teoretic “Dimitrie 

Cantemir” Iaşi şi Liceul 

Teoretic “Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chişinău  

 

Liceul Teoretic 

“Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chişinău 

07 – 08. 

11.2014 

 

 

Prof. Beatrice 

Balaur 

25.  Itinerarii prin școlile ieșene ISJ Iași 12.11.2014 Director prof. dr. 
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Primăria Municipiului 

Iași 

Anca Dimitriu 

26.  Vizită la Muzeul Literaturii 

Române 

- 13.11.2014 Prof. Amelia 

Sandu Andriș 

27.  Săptămâna legumelor și 

fructelor donate 

- 17-

21.11.2014 

Prof. Cristina 

Zamfir 

Prof. Simona 

Grigore 

28.  Seminar de eco - alimentație Cabinetul medical 

școlar 

25.11.2014 Prof. Simona 

Ionela Grigore 

29.  Eco – Atitudini – oportunităţi de 

dezvoltare personală prin 

implicarea în programele 

mondiale Eco – Schools, 

Learning about Forests, Young 

Reporters for the Environment 

(prezentarea programelor 

educaţionale) 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

25.11.2014 Prof. Daniela 

Munteanu 

30.  Oportunităţi de orientare 

profesională  (diseminarea 

exemplelor de “bune practici”) 

University of Southern 

(Danemarca) 

26.11.2014 Prof. Anca 

Uriciuc 

31.  Identitate culturală în context 

european (dezbatere) 

- 26.11.2014 Prof. Doina 

Ciubotariu 

32.  Ecranizări celebre: “Hamlet” 

de William Shakespeare 

(vizionare de film, urmată de o 

dezbatere) 

- 27.11.2014 Prof. Oana 

Mihaela Arhire 

Balan 

Prof. Alina 

Alexandra Vaipan 

33.  Omul sfinţeşte locul (dezbatere) Grădina Botanică “A. 29.11.2014 Prof. Ionela Livia 
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Fătu” Iași Panainte 

34.  Funda Umană Asociația Alături de 

Voi 

02.12.2014 Prof. Doina 

Ciubotariu 

35.  Unirea, națiunea a facut-o! Asociașia Părinților 02.12.2014 Prof. Cristina 

Zamfir 

Prof. Simona 

Grigore 

Prof. Mirela 

Iordachi 

36.  Balul Bobocilor - 2014 Asociaţia Părinţilor 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

Sponsori 

05.12.2014 Diector adj. prof. 

Iuliana Anton 

Consilier educativ 

prof. Daniela 

Munteanu 

37.  Campania Write for Rights Amnesty International 

România 

03-

19.12.2014 

Prof. dr. Ana – 

Irina Iorga 

38.  Daruri de la Moș Crăciun Asociația Părinților 

CȘE 

Decembrie 

2014 

Prof. Mirela 

Platon 

39.  Din suflet, pentru un zâmbet de 

copil – acțiuni caritabile 

Spitalul Clinic de 

Urgențe Iași, unități 

școlare din Iași 

Decembrie 

2014 

Bibl. Elena 

Crăcană 

40.  Moș Crăciun e voluntar Crucea Roșie Decembrie 

2014 

Eleva Diana 

Melania 

Buzdugan 

41.  Seminarul de educație parentală 

Cum să devenim părinți mai 

buni 

Fundația HOLT 

România 

13.12.2014 Prof. dr. Ana Irina 

Iorga 

42.  Dimensiunea formativă a 

receptării critice de către elevi 

Comisia diriginților 15.12.2015 Prof. Traian 

Fîntînaru 
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a kitsch-ului ca fenomen 

cultural 

43.  Dezbaterea pedagogică cu tema 

Educaţia estetică în contextul 

noilor provocări sociale 

Comisia diriginților 15.12.2015 Prof. dr. Ana Irina 

Iorga 

44.  Spectacolul Iată vin 

colindătorii! 

Consiliul Şcolar al 

Elevilor 

 

18.12.2014 Prof. Mirela 

Iordachi 

45.  Eminescu – Omul deplin al 

culturii românești 

Invitat prof. Cella 

Negoescu 

15.01.2015 Prof. dr. Ana Irina 

Iorga 

46.  Moment artistic – Mihai 

Eminescu 

Atelierele Grumăzescu 16.01.2015 Bibl. Elena 

Crăcană 

47.  Unde-i lege, nu-i tocmeală! IPJ Iași 22.01.2015 Prof. Daniela 

Munteanu 

Prof. Anabel Sava 

48.  Acţiuni caritabile în cadrul 

proiectului Prinţ şi cerşetor 

Fundaţia Corona 

 

Ianuarie 2015 Prof. Daniela 

Munteanu 

49.  Scenete – Ziua Unirii 

Principatelor Române 

Asociaţia Părinţilor 

 

26.01.2015 Prof. Cristina 

Zamfir 

Prof. Simona 

Grigore 

50.  Multilingvism – ateliere de 

lucru 

Institutul Francez 30.01.2015 Prof. Amelia 

Sandu Andrieș 

 

La acestea se adaugă nemeroase activităţi de orientare profesională, organizate în 

parteneriat cu universităţile ieşene (vizite la facultăţi şi organizarea de prezentări ale 

facultăţilor în liceul nostru), vizitarea Târgului de Universități RIUF etc.  

 

Aspecte pozitive:  
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 număr mare  de proiecte educative ale liceului aprobate pentru CAER, CAEJ - 2015 

şi o mare  diversitare a tematicii acestora;  

 implicarea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii de învăţământ în ceea ce 

priveşte diminuarea fenomenului de violenţă prin activităţi educative de natură 

preventivă;  

 încheierea de parteneriate, colaborări, cu instituţii abilitate pentru asigurarea 

securităţii spaţiului şcolar;  

 informarea promptă în privinţa oportunităţii de realizare a activităţilor şi proiectelor 

educative şi comunicarea eficientă între profesorii diriginţi şi coordonatorii de 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pe toate canalele - grupul de 

dialog pe e-mail, întâlniri frecvente de lucru;  

 nivelul ridicat de implicare al elevilor în activităţile educative extraşcolare.  

 

Aspecte care necesită îmbunătăţire: 

 eliminarea teoretizării excesive în cadrul orelor de consiliere şi accentuarea 

caracterului aplicativ al învăţării în cadrul activităţilor de consiliere şi orientare, 

organizate de profesorii diriginţi;  

 obligativitatea realizării rapoartelor de evaluare şi autoevaluare, după implementarea 

proiectelor educative de către coordonatori, pentru identificarea feed-back-ului real 

al acestora şi strategiei ulterioare a proiectului;  

 nevoia de formare continuă pentru profesorii diriginţi şi consilierii educativi;  

 gestionarea eficientă a managementului timpului şi a resurselor de către profesorii 

coordonatori ai proiectelor şi programelor educative în şcoală, în vederea atingerii 

calităţii şi eliminării cantităţii atât în documentele elaborate, cât şi în activitatea 

educativă propriu-zisă.  

 

3.Parteneriate încheiate în anul şcolar 2014 - 2015  
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LISTA ACORDURILOR/ PROTOCOALELOR  DE PARTENERIAT CU 

INSTITUŢII ŞI ONG-uri DIN ROMÂNIA 

 

Nr. 

crt. 

Instituţia parteneră sau ONG-ul 

partener 

Obiectul parteneriatului 

1.  Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 1)Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

3)Proiectul Şcoala de vară “Paşi spre 

succes”  

4)Proiectul – Concurs de comunicare şi 

perspicacitate “Cantemir – Junior”  

5)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

6)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

7) Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

8)Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet 

de copil” 

2.  Casa Corpului Didactic Iaşi 1)Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

3.  Casa Regală a României 1)Proiectul – Simpozion Naţional cu 
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participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

4.  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi 1)„Plan local Comun de Acţiune” 

2)Proiect de combatere a delincvenței 

juvenile 

3) Proiectul “Unde-i lege, nu-i tocmeală” 

5.  Centrul Carpato-Danubian de 

Geoecologie 

1)Proiectul “Eco – Şcoală” 

2)Campania “Litter – Less” 

6.  Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chişinău 

1)Proiect de schimb de experiență 

2)Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

3)Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

7.  Fundația Corona Proiectul “Prinț și cerșetor” 

8.  Fundaţia HOLT România Proiectul „Școala Părinților” 

9.  Palatul Copiilor Iaşi Proiectul „Zilele Școlii” 

10.  Colegiul de Arte Plastice “Al. 

Plămădeală” Chişinău, Republica 

Moldova 

1)Proiectul internaţional “Eminesciana” 

2)Festivalul Internaţional “ARTE” 

3) Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

4) Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 
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5)Proiectul “Dialoguri Interculturale și 

Artistice” 

6)Proiectul “Empatii de o parte și de alta a 

Prutului” 

11.  Uniunea Artiştilor Plastici – filialele 

Chişinău și Iași 

1)Proiectul internaţional “Eminesciana” 

2)Festivalul Internaţional “ARTE” 

3) Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

4) Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

12.  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” Chişinău 

1)Proiectul internaţional “Eminesciana” 

2)Simpozionul Internaţional “ARTE” 

3) Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

4) Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

13.  Universitatea de Arte Plastice 

Chișinău 

1)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

14.  Universitatea “Al. I. Cuza” Iași 1) Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii 
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Principelui Cantemir” 

3)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

4)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

 

15.  Universitatea de Arte “George 

Enescu” Iași 

1)Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

2) Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

3)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

4) Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

16.  Centrul de Studii Europene – 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași 

1)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

2) Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

17.  Liceul de Arte “Hariclea Darclee” 

Brăila 

1)Proiectul – Simpozion Naţional cu 

participare internaţională “Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti” 

2) Proiectul – Concurs “Urmaşii 

Principelui Cantemir” 

18.  Colegiul Economic “Anghel Rugină” 

Vaslui 

Școala de vară “Pași spre succes” 

19.  Ateneul Tătărași 1)Proiectul – Concurs Internaţional de 
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creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

20.  Liceul cu Program Sportiv Brăila Școala de vară “Pași spre succes” 

21.  Colegiul Național “Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți, jud. Suceava 

Proiectul “Identitate și multiculturalitate 

în spațiul românesc” 

22.  Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi 1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2) Concursul “Constantin Brâncoveanu în 

istoria și cultura română” 

23.  Liceul Teoretic “Al. I. Cuza ” Iași  1)Concursul “Constantin Brâncoveanu în 

istoria și cultura română” 

2)Concursul “Cantemir - Junior” 

3)Concursul “Cheia succesului” 

24.  Liceul Teoretic “Miron Costin” 

Pașcani 

Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

25.  Colegiul Național “Mihail 

Sadoveanu” Pașcani 

Concursul “Constantin Brâncoveanu în 

istoria și cultura română” 

26.  Fundația EuroEd Proiectul “School & Work” în cadrul 

Programului Erasmus + 

27.  Colegiul Naţional de Artă „Octav 

Băncilă” Iaşi 

1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2)Proiectul “Zilele Școlii” 

3) Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet 

de copil” 

4)Concursul “Constantin Brâncoveanu în 

istoria și cultura română” 

5)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

6)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 
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28.  Grup Școlar “Vasile Pavelcu” Iași 1)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

29.  Biblioteca și Galeriile “Mihai 

Eminescu” Chișinău 

1)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

30.  Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a 

Municipiului Iași 

1)Proiectul – Concurs Internaţional de 

creaţie plastico – lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional 

“ARTE” 

31.  Colegiul Naţional „Garabet 

Ibrăileanu” Iaşi 

1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2) Concursul “Constantin Brâncoveanu în 

istoria și cultura română” 

32.  Liceul Tehnologic Economic „Virgil 

Madgearu” Iaşi 

1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2)Proiectul “Modele pentru mileniul III ” 

33.  Școala Gimnazială “Ștefan 

Bârsănescu” Iași 

Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de 

copil” 

34.  Școala Gimnazială “Alexandru 

Vlahuță” Iași 

Caruselul Copiilor “Kreatikon Junior” 

35.  Școala Gimnazială “Vasile Conta ” 

Iași 

Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de 

copil” 

36.  Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi Proiectul “Punţi spre copiii cu nevoi 

speciale” 

37.  Spitalul Clinic de Urgențe Iași Proiectul „Din suflet, pentru un zâmbet de 

copil” 

38.  Liceul Special Tehnologic “Vasile 

Pavelcu” Iaşi 

Proiectul “Dincolo de cuvinte, împreună” 
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39.  Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” 

Iași 

Proiectul “Salonul proiectelor de 

antreprenoriat” 

40.  Școala Gimnazială “Ion Creangă” Iași Proiectul “Satul românesc – între tradiție, 

supraviețuire și speranță” 

41.  Școala Gimnazială “George 

Călinescu” Iași 

Proiectul “Cantemir - Junior” 

42.  Școala Gimnazială “Ion Simionescu” 

Iași 

Proiectul “Cantemir - Junior” 

43.  Școala Gimnazială Gîrbești Proiectul “Satul românesc – între tradiție, 

supraviețuire și speranță” 

44.  Şcoala Gimnazială Dolheşti, jud. Iaşi Proiectul „Paşi de copil în Iaşii marilor 

zidiri” 

45.  Școala Gimnazială Larga Jijia Proiectul “Cantemir - Junior” 

46.  Universitatea „Petre Andrei” Iaşi Proiectul „După 25 de ani. Comunismul în 

Europa de Est” 

47.  Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” 

Iași 

1)Proiectul “Cantemir - Junior” 

2)Campania “Alege-ți viitorul” 

48.  Societatea Națională de Cruce Roșie 

din România 

Proiectul “Arată că îți pasă” 

49.  Fundaţia “Alături de voi” Acţiunea “Ziua Mondială de Luptă anti 

Sida” – Funda Umană 

50.  Asociaţia AIESEC Proiectul “Grow” 

51.  Grupul Educativa Proiectul „EDMUNDO” 

52.  SC Golf Media SRL Proiect educațional – sănătatea tenului 

53.  Asociația Clubul Sportiv de dans Unic 

2008  

Program de informare și educare asupra 

culturii dansului streetdance 

 

 

4.Zilele Școlii 



 

 100 

În zilele de 23 şi 24 octombrie 2014 s-au desfăşurat manifestările dedicate sărbătorii 

celor 51 de ani de existenţă ai şcolii noastre. Festivitatea de deschidere a avut loc în sala 

„Monique Roussel”, în prezenţa invitaţilor de onoare: d-na Inspector Şcolar General 

Adjunct prof. dr. Claudia Tănase, d-na inspector şcolar de specialitate pentru geografie prof. 

dr. Mihaela Lesenciuc, d-na inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar prof. 

dr. Genoveva Farcaş de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, d-l director executiv ing. Dan 

Tomorug, reprezentantul Primăriei Municipiului Iaşi, d-na prof. Lidia Andronache de la 

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, pr. lect. univ. dr. Daniel Niţă – Danielescu de la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii “Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi. La manifestări au participat, alături de cadre didactice şi elevi, foşti 

profesori şi absolvenţi ai liceului, prieteni ai şcolii noastre, precum şi reprezentanţi ai 

Asociaţiei Părinţilor din liceu, împreună cu d-l preşedinte ec. Mihai Arcana.   

După cuvântul de deschidere adresat de d-na director prof. dr. Anca Dimitriu şi 

rostirea alocuţiunilor de către invitaţi, a avut loc un spectacol omagial dedicat Zilelor Şcolii, 

coordonat de d-na director adjunct prof. Iuliana Anton şi d-na prof. Mirela Iordachi.  

În program au fost incluse piese cu caracter folcloric interpretate de corul liceului 

coordonat de doamna prof. Mirela Iordachi, scenete în limba română şi spaniolă, coordonate 

de doamnele profesoare Maria Vicenta Revert, Beatrice Balaur, Alina Vaipan, Amelia 

Sandu Andrieş, Maria Şuşnea, Ofelia Ştirbăţ şi Cătălina Rotaru, precum şi demonstraţii de 

dans sportiv. De asemenea, ne-au încântat invitaţii de la Palatul Copiilor Iaşi şi elevii de la 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi. 

În cadrul Zilelor Şcolii, au fost vernisate trei expoziţii de către d-na prof. dr. Ofelia 

Huţul, artist plastic: expoziţia de artă vizuală Top 10 +, expoziţia de fotografie Contraste 

realizată de d-na prof. Mirela Platon şi expoziţia de broderie cu mărgele Zidiri 

transtemporale realizată de d-na Rodica Luca, fost profesor şi director al liceului nostru. 

Inspirată din arta tradiţională, situată la graniţa dintre artizanat şi artă, această expoziţie 

reuneşte lucrări care prezintă adevarate vestigii cu caracter documentar, dar şi artistic, la 

realizarea cărora au fost utilizate peste 500 000 de mărgele.     
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Joi, 23 octombrie 2014, la biblioteca şcolii s-au lansat două publicaţii aniversare: 

revista şcolii In Animo Cantemyrii, coordonată de d-na director prof. dr. Anca Dimitriu şi 

d-na prof. Daniela Munteanu şi Cantemiriana, foaia-supliment a Simpozionului Naţional cu 

Participare Internaţională Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti, 

coordonată de d-l prof. Traian Fîntînaru. In Animo Cantemyrii  este o revistă a comunităţii 

noastre cantemiriste care măsoară pulsul vieţii şcolare şi extraşcolare, evidenţiază 

relaţionarea liceului nostru cu comunitatea locală, surprinde ecoul unor manifestări 

tradiţionale, cultivă interesele elevilor, dezvoltă aptitudinile literare ale acestora, încurajează 

talentele artistice. În paginile revistei sunt evocate momentele de bucurie, de împlinire, de 

consolidare a culturii instituționale, precum şi performanţele liceului. De asemenea, revista 

include proiectele şcolii grupate pe diferite domenii de interes, care luminează calea unui 

traseu ascendent al liceului şi conferă valoare şi înaltă ţinută tinerei generaţii de cantemirişti.  

În cursul zilei de joi, 23 octombrie, în sala de festivităţi “”Monique Roussel” a avut 

loc deschiderea festivă a celei de-a VIII-a ediţii a Concursului Şcolar Interdisciplinar 

Urmaşii Principelui Cantemir coordonat de d-na director prof. dr. Anca Dimitriu şi d-na 

prof. dr. Ana Irina Iorga. După o paradă a costumelor în galeria personajelor literare 

(coordonator prof. Cătălina Rotaru), s-a desfăşurat concursul pe cele cinci secţiuni: Glife şi 

hieroglife, Descriptio Mundi, Sacrosancta Scientia, Amici Picturae şi Imago Mundi 

Cantemyrii, urmat de festivitatea de premiere (responsabil prof. Beatrice Balaur). Din 

impresiile culese de la participanţi şi spectatori, putem afirma că și anul acesta concursul s-a 

bucurat de prezența candidaților care au reușit să impresioneze juriul în mod plăcut.  

Vineri, 24 octombrie 2014, la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi, s-au 

deschis lucrările celei de-a XI-a ediţii a Simpozionului Naţional cu Participare Internaţională 

Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti coordonat de d-na director 

prof. dr. Anca Dimitriu şi d-na prof. dr. Ana Irina Iorga, aflat sub Înaltul Patronaj al A. S. R. 

Principelui Radu al României. Lucrările au fost reunite în volumul omagial Plurivalenţe 

intelectuale cantemiriene. Simpozionul a fost organizat de Liceul Teoretic “Dimitrie 

Cantemir” Iaşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic 

“Spiru Haret” Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Pedagogică 
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de Stat “Ion Creangă” din Chişinău şi Asociaţia Părinţilor din liceul nostru. Au susţinut 

lucrări în plen: pr. lect. univ. dr. Daniel Niţă – Danielescu de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, conf. univ. dr. 

Gerard – Leonid Stan de la Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, 

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 

Iaşi, prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Iaşi, lect. univ. dr. Bogdan – Constantin Neculau de la Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, inspector pentru educaţie 

permanentă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. O impresie deosebită a făcut grupul de 

elevi coordonat de d-na prof. drd. Amelia Sandu-Andrieş care a prezentat, succint, lucrarea 

de traducere, din limba română în limba spaniolă, a unor capitole din volumul 

„Cantemireştii” de Ştefan Lemny – un promiţător început de adevărat act de cultură.Toţi 

participanţii au dialogat pe marginea unor subiecte legate de opera, viaţa şi domnia lui 

Dimitrie Cantemir. 

Tot vineri, 24 octombrie, la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi s-au desfăşurat 

activităţi ale elevilor cu multiple valenţe formative: prezentarea de referate sub egida Profil 

spiritual Dimitrie Cantemir (coordonatori: prof. Iolanda Miron, prof. Ofelia Ştirbăţ, prof. 

Traian Fîntînaru), Concursul Micii matematicieni cantemirişti (coordonatori: prof. Daniela 

Munteanu, prof. Gheorghe Iurea, prof. Lăcrămioara Pleşcan), experimente sun egida Lumea 

misterioasă a ştiinţei (coordonatori: prof. dr. Daniela Drăgan, prof. dr. Irina Ecsner), un 

concurs de eseuri (coordonatori: prof. Anabel Sava, prof. Cristina Bodoaşcă), Convorbiri 

cantemireşti (coordonator prof. dr. Florina Axente), atelierul tematic Biomii Terrei – 

consecinţă a climei (coordonatori: prof. Florin Dăscălescu, prof. Ionela Panainte), precum şi 

întâlnirea cu literatura – Scriitorul preferat din săptămâna FILIT (coordonator prof. 

Delia Dudcă).  

 Concursul Micii matematicieni cantemirişti s-a adresat elevilor claselor a V-a şi a 

VI-a. Prin acest concurs, s-a evaluat gradul de dezvoltare a perspicacităţii, a operaţiilor şi 

raţionamentelor logice specifice vârstei participanţilor. La concurs au participat 35 de elevi 
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de la liceul nostru şi de la Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi şi Şcoala Gimnazială 

„Gh. I. Brătianu” Iaşi. Elevii au primit diplome şi premii constând în reviste şi dulciuri. 

Lumea misterioasă a ştiinţei a constat în patru experimente de fizică realizate cu 

materiale la îndemâna oricui (ulei, apă, ou, măr, ac, frunză) în care  s-a urmărit descoperirea 

unor legi şi principii din fizică (cum se ridică sau se cufundă un submarin în apă, plutirea 

navelor, realizarea unei busole utilizând un ac şi o frunză ce pluteşte pe suprafaţa apei, cum 

funcţionează o pipetă - cine pune lichidele din pipetă în mişcare), precum şi cinci 

experimente de chimie - vulcanul chimic, flăcări sub apă, flăcări şi fum, foc fără chibrit, 

petarde în eprubetă. Experimentele au  fost realizate de elevi din clasele a IX-a şi a XII-a 

pentru elevii de gimnaziu. Au participat elevi din clasa a VI-a C împreună cu   d-na director 

adjunct prof. Iuliana Anton şi elevi din clasa aVIII-a C. 

Pe terenul şi în sala de sport au avut loc numeroase competiţii sportive 

(coordonatori: prof. Mihaela Gheorghiu, prof. Gheorghe Vartic, prof. Clement Hagimă, 

prof. Răzvan Ciuhureanu).   

Elevii claselor a V-a A, B, C şi a VI-a B au împodobit şcoala pentru momentele de 

sărbătoare cu o minunată expoziţie de toamnă (coordonatori: prof. Delia Dudcă, prof. 

Andreea Movilă, prof. Eliza Şalariu, prof. Ciprian Baghiu). Manifestările s-au încheiat în 

seara zilei de 24 octombrie când s-au întâlnit la o masă rotundă, profesorii şcolii cu 

absolvenţi şi elevi, prieteni ai şcolii din ţară şi din străinătate, sub genericul In Spiritu 

Cantemyrii. 

  

 5.Festivalul Național al Șanselor Tale (24 – 30 noiembrie 2014) 

Pe data de 26 noiembrie 2014, Festivalul Naţional al Şanselor Tale a debutat la 

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi cu seminarul interactiv Eco – Atitudini (38 

participanţi, coordonator prof. Daniela Munteanu), menit să descopere în conştiinţa elevilor 

valenţele multiple ale educaţiei nonformale în formarea personalităţii. Consiliul Elevilor din 

liceu a fost informat în privinţa oportunităţilor de dezvoltare personală prin implicarea în 

programele mondiale de voluntariat Eco – Schools, Learning about Forests, Young 

Reporters for the Environment, care au fost implementate în liceul nostru. Fostul elev al 
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liceului, Claudiu Roman – olimpic cantemirist, implicat în numeroase proiecte de educaţie 

ecologică încă din perioada când era licean, le-a împărtăşit din experienţa sa cantemiriştilor 

mai tineri, subliniind impactul pe care l-a avut derularea proiectelor de mediu asupra 

traiectoriei sale profesionale. Educaţia pentru mediul înconjurător se realizează în Liceul 

Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi prin implementarea Programului Eco - Schools, 

începând din anul 2005. Încă din anul 2007, şcoala noastră deţine statutul de eco – liceu şi 

simbolul mondial „Steagul Verde”, fiind primul eco – liceu din municipiul Iaşi, 

menţinându-şi acelaşi statut şi în prezent. Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi 

nonformale, lucrând în echipă, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii 

dobândesc implicit noi abilităţi, cunoştinţe şi atitudini. Elevii prezenţi la seminar au 

constatat că este deosebit de motivantă oportunitatea de a dobândi noi abilităţi utile pentru a-

şi găsi în viitor un loc de muncă, precum şi posibilitatea de a explora diferite opţiuni de 

carieră, voluntariatul fiind pentru elevi o modalitate complexă de a învăţa, de a se dezvolta 

şi de a împărtăşi cele învăţate. 

 Cu acelaşi scop al identificării unor oportunităţi de orientare şi dezvoltare 

profesională, un alt fost elev al liceului, Adrian Badi a prezentat liceenilor Universitatea 

din  Southern (Danemarca), unde cantemiristul activează în prezent în calitate de cadru 

didactic. Au fost diseminate exemple de “bune practici” în contextul activităţii desfăşurate 

în data 26 noiembrie 2014 (125 participanţi, coordonator prof. Anca Uriciuc).    

Din cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, nu au lipsit dezbaterile: 

Identitate culturală în context European, organizată în data de 26 noiembrie 2014 (21 

participanţi, prof. Doina Ciubotariu), Ecranizări celebre: “Hamlet” de William 

Shakespeare, dezbatere precedată de vizionarea filmului cu acelaşi titlu în data de 27 

noiembrie 2014 (58 participanţi, coordonatori: prof. Oana Mihaela Arhire Balan, prof. Alina 

Alexandra Vaipan) şi Omul sfinţeşte locul, care s-a desfăşurat la Grădina Botanică 

“Anastasie Fătu” Iaşi în data de 29 noiembrie 2014 (18 participanţi, coordonator prof. Ionela 

Livia Panainte).    

În încheierea Festivalului Naţional al Şanselor Tale, Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iaşi a organizat, în parteneriat cu Fundaţia HOLT – ROMÂNIA, filiala Iaşi şi 
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Asociaţia Părinţilor din liceu, Seminarul de educaţie parentală Cum să devenim părinţi 

mai buni (63 participanţi grupaţi pe două secţiuni, coordonator prof. dr. Ana Irina Iorga).  

Într-o societate traversată de atât de diverse şi rapide schimbări, cum este societatea 

noastră, provocările se multiplică şi ele, solicitând, în mod aproape imperativ, răspunsuri şi 

soluţii adaptative. Printre acestea se numără problema majoră a educaţiei tinerilor în noile 

configuraţii sociale şi morale, atât în şcoală, cât şi dincolo de porţile ei. Împărtăşind 

convingerea că elementul central al demersului educativ este reprezentat de familie şi că 

şcoala însăşi se bazează pe practicile efortului parental, am organizat o activitate adresată 

tuturor educatorilor arondaţi liceului nostru: profesori, diriginţi, părinţi. La seminarul de 

educaţie parentală desfăşurat la liceul nostru, au participat profesori şi părinţi, care au 

dezbatut diverse aspecte ale problemei propuse. S-au constituit două secţiuni succesive, una 

destinată gimnaziului, iar cealaltă liceului, ambele moderate de reprezentanţi ai Fundaţiei 

HOLT – ROMÂNIA, filiala Iaşi. S-au derulat dialoguri libere, s-au pus întrebări, s-au 

ridicat probleme, s-au discutat modele de bune practici, astfel încât, la sfârşit, părinţii au 

dorit să ştie când va avea loc următoarea întâlnire. Considerând acest aspect ca fiind cea mai 

încurajatoare apreciere, concluzionăm că educaţia părinţilor este mai necesară ca oricând, iar 

şcoala este, şi de această dată, educatorul cel mai potrivit 

 

6.Programul Itinerarii prin şcolile ieşene 

Miercuri, 12 noiembrie 2014, în prezenţa d-nei Inspector Şcolar General prof. dr. 

Camelia Gavrilă, a Primarului Municipiului Iaşi - Gheorghe Nichita şi a altor invitaţi, la 

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir Iaşi, a avut loc un  moment festiv care marchează o 

etapă importantă pe care o vom păstra în memoria afectivă a devenirii noastre spirituale. 

Evenimentul se încadrează în Programul Itinerarii prin şcolile ieşene. Cu acest prilej, s-a 

prezentat istoricul liceului, au fost promovate proiectele educative ale şcolii, dar și planurile 

de viitor, s-a conturat și accentuat identitatea cantemiristă în spațiul educației ieșene. 

După inaugurarea Sălii de sport moderne, dotată după standardele actuale, distinşii 

oaspeţi au participat la o întâlnire colegială în cancelaria liceului. S-au rostit alocuţiuni, iar 

presa a fost prezentă pe toată durata evenimentului. Marcarea realizării instituţionale s-a 
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desfăşurat într-o atmosferă caldă, deosebită. S-au împărtăşit experienţe pozitive mai vechi 

sau mai noi care au făurit comunitatea cantemiristă.  

D-na director prof. dr. Anca Dimitriu a oferit d-nei Inspector Şcolar General prof. dr. 

Camelia Gavrilă şi Primarului Municipiului Iaşi – Gheorghe Nichita câte o plachetă în semn 

de recunoştinţă şi preţuire pentru promovarea valorilor educaţionale cantemiriste.  

 

7.Pregătirea Programului activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare din Săptămâna “Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun”, 6 – 

10 aprilie 2015 

În semestrul I al anului şcolar 2014 – 2015, s-au colectat propunerile de la elevi, 

părinţi, profesori, prin intermediul profesorilor diriginţi şi responsabililor comisiilor 

metodice şi s-a întocmit programul de activităţi, care a fost aprobat în Consiliul de 

Administraţie. 

 

ANALIZA SWOT: 

Puncte tari: 

 Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii 

de elevi  

 Tematica activităţilor răspunde particularităţilor de vârstă, personalitate şi 

preocupărilor elevilor 

 Experienţa profesorilor şi a elevilor în proiecte derulate în şcoală de-a lungul 

timpului 

 Climat educaţional deschis, stimulativ datorat relaţiilor interpersonale foarte 

bune  

 Colaborarea permanentă cu  Consiliul Elevilor şi cu Asociaţia Părinţilor 

 Accesul  la Internet 

 Dotarea şcolii cu baza materială necesară susţinerii activităților educative 

 Activităţi educative interactive  

Puncte slabe: 
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 Rigurozitatea programului întocmit (corelarea cu orarul şcolii) 

 Limitarea  de timp 

Oportunităţi: 

 Învăţarea nonformală, lipsită de factorul stres, oferă elevilor şansa de a lucra 

în echipă, de a lua iniţiative pe baza procesului de comunicare  

 Cererea exprimată de Consiliul Elevilor pentru desfăşurarea de activităţi 

comune  

 Posibilitatea de a identifiica noi parteneri în realizarea activităţilor 

nonformale 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare, ceea ce determină crearea unor 

relaţii interpersonale 

 Colaborarea cu  diverşi parteneri etc. 

Ameninţări: 

 Condiţiile meteorologice nefavorabile care au împiedicat desfăşurarea unor 

activităţi în aer liber  

 Suprapunerea activităţilor didactice din şcoală ale unor clase cu activitățile 

educative extracurriculare ale altor clase de elevi. 

 

                  Director,                       Director adjunct,             Consilier educativ, 

Prof.dr. Anca Dimitriu         Prof. Iuliana Anton              Prof. Daniela Munteanu 

 


