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I.DEMERSURI MANAGERIALE 

 

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 semestrul I al anului şcolar 

2015-2016 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; 

• 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 2015 – 2016; 
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• Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, 

aprobat în CA în anul școlar 2015 – 2016 (elaborat pe baza ROFUIP aprobat prin OMEN 

nr. 5115/2014). 

Anul şcolar 2015-2016  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.  

Rezultatele obţinute în acest an școlar 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. 

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. 

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; 
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 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, rezultatele la 

diversele concursuri, olimpiade, la examenele 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 anul şcolar 2015-2016 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, 
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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 

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, proiecte realizate în parteneriat 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.  

Am realizat toate demersurile în vederea obținerii următoarelor autorizații, după cum 

urmează: 

a.Autorizația sanitară de funcționare 

 Există autorizație sanitară de funcționare nr. 012727/09.08.2010, care este valabilă 

deoarece nu au existat modificări în structura unității sau a condițiilor de igienă 

asigurate la data autorizării.  

b.Autorizația pentru siguranță la incendiu 

 Nu este cazul deoarece corpul liceului și sala de sport a acestuia au fost construite 

înainte de anul 1998. Cu toate acestea, unitatea noastră a înaintat o solicitare în acest 
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sens, care a fost înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail 

Grigore Sturdza” Iași cu nr. 5407709/11.11.2015.  

c.Autorizația privind sănătatea și securitatea în muncă 

 Există certificat constatator nr. 1139/2015, seria SSM nr. 001139 care atestă că 

unitatea noastră școlară îndeplinește condițiile de funcționare din punct de vedere al 

securității și sănătății în muncă, emis în data de 13.10.2015, care este valabil până la 

modificarea condițiilor de funcționare sau activităților.  

d.S-au făcut demersuri pentru verificarea instalațiilor electrice. 

Am emis decizii privind: constituirea Comisiei de integriatate (decizia nr. 333_G din 

25.09.2015), numirea consilierului pentru integritate (decizia nr. 333_F din 25.09.2015), 

componența și atribuțiile Comisiei de etică la nivelul unității noastre școlare (decizia nr. 333_E 

din 25.09.2015). De asemenea, a fost actualizat Codul de etică profesională al Liceului Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” Iași, înregistrat cu nr. 2888/25.09.2015. 

A fost asigurată împrejmuirea corespunzătoare a perimetrului școlii și sunt funcționale 

toate căile de acces. 
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II.REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 

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 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. 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 
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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 

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. 

De asemenea, în anul şcolar 2015–2016, 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.  
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În semestrul I al anului școlar 2015 – 2016 a fost 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 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. 

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

termen.           

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. 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.  

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 
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comunicarea directă cu subordonaţii, înţelegerea diferenţelor culturale, organizarea 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.   

 Toate sălile de clasă au fost dotate cu videoproiectoare și tablete. De asemenea, au fost 

achiziționate calculatoare pentru modernizarea laboratoarelor de informatică ale liceului. 

 Școală Europeană din anul 2015, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași derulează 

multiple proiecte educative cu finanțare europeană care au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi 

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

cooperării cu alte instituții de învățământ europene, promovarea conştiinţei interculturale şi a 

inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice și tehnicile informaţionale, constituind un 

univers special creat în direcţia asigurării unei dezvoltări echilibrate şi armonioase a elevilor, 

care să permită deschiderea acestora spre alteritate culturală. 

 Predarea în medii virtuale este un deziderat pe deplin realizabil la Liceul Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” Iași prin intermediul platformei MOODLE, recent creată, care este în curs 

de definitivare. Platforma reprezintă un produs al proiectului european Erasmus+ KA1 

“Implementarea mediilor de învățare virtuale”, proiect câștigat de liceul ieșean în anul 2014.  
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Cele trei fluxuri ale proiectului din semestrul I al anului școlar 2015 – 2016 (în Spania, 

Finlanda și Franța) au vizat specializarea profesorilor în deprinderea predării asistate de 

calculator, diversificarea ofertei educaționale a liceului, însușirea unor modele manageriale 

eficiente, sporirea parteneriatelor internaționale, atragerea de fonduri extrabugetare și investiții 

pentru îmbunătățirea bazei materiale și logistice a școlii.  

 Tot în semestrul I al anului școlar 2015 – 2016, s-au derulat activități în cadrul 

Proiectului Erasmus + de mobilitate școlară Competențe IT și lingvistice – garanție spre o 

angajabilitate de succes.  

 La Seminarul Național Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător, ediția a XVII-

a, desfășurat la București în data de 10 octombrie 2015, a fost reconfirmat statutul de eco – liceu 

al școlii noastre și s-a menținut Simobolul Mondial Steagul Verde, în urma evaluării la nivel 

național a Proiectului Eco – Școală. De asemenea, liceul nostru o obținut o plachetă în semn de 

recunoaștere a implicării școlii în proiecte de educație ecologică în ultimii 10 ani.  

 În semestrul I al anului școlar 2015 – 2016, prin voința Asociației Părinților, Consiliului 

Școlar al Elevilor și Consiliului Profesoral, cu aprobarea Consiliului de Administrașie al liceului, 

s-a introdus uniforma școlară a elevilor. 

 Menționăm, de asemenea, ca reușită managerială, promovarea numeroaselor activități și 

proiecte educative ale liceului în mass-media, precum și creșterea vizibilității școlii prin 

promovarea unei imagini pozitive a acesteia. 

 Profesori ai liceului invitați la Gala Excelenței – 2015: 

 Prof. Beatrice Balaur 

 Prof. Silvia Hîncu 

 Prof. dr. Ana – Irina Iorga 

 Prof. Angela Pintilie 

 Prof. Anca – Mihaela Uriciuc 

 Prof. dr. Ofelia Huțul 
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III.ACCENTE ALE ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE 

 

1.ANALIZA COMPARATIVĂ A SITUAȚIEI ȘCOLARE PE SEMESTRUL I ÎN 

ULTIMII 3 ANI 

 

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2015 – 2016 există un număr de 65 corigenți 

(23 la gimnaziu și 42 la liceu) comparativ cu 93 corigenți (30 la gimnaziu și 63 la liceu) în 

semestrul I al anului școlar 2014 - 2015.  

Promovabilitatea la nivelul unității este de 93,51% la sfârșitul semestrului I al anului 

școlar 2015 – 2016 comparativ cu 90,77% la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2014 – 2015. 

Promovabilitatea la gimnaziu este de 92,06% (comparativ cu 89,69%), iar la liceu este de 94,1% 

(comparativ cu 91,21%). 

Din cei 65 corigenți  54 sunt la un obiect (20 la gimnaziu și 34 la liceu), 8 sunt la două 

obiecte (2 la gimnaziu și 6 la liceu) și 2 la trei obiecte (1 la gimnaziu și 1 la liceu). 

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

sfarșitul semestrului I  este prezentată în tabelul următor: 

 

 

Sem. I 

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 

2015-2016 - 5 46 386 500 
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Clasa 

Nr. elevi rămași  

la sfărșitul sem. I   

2013-2014 

Nr. elevi rămași  

la sfărșitul sem. I   

2014-2015  

Nr. elevi rămași  

la sfărșitul sem. I   

2015-2016 

TOTAL 

GIMNAZIU 
318 

291 290 

TOTAL LICEU 672 717 712 

TOTAL UNITATE 990 1008 1002 

  

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

Clasa 
Sem. I 

An școlar  2013-2014 

Sem.I 

An școlar 2014 – 2015  

Sem. I  

An școlar2015 - 2016 

V 3 - - 

VI 8 1 2 

VII 11 4 1 

VIII 13 5 4 

IX 19 8 3 

X 27 18 10 

XI 27 10 19 

XII 46 34 9 

TOTAL 154 80 48 

 

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

semestrului I al anului școlar 2015-2016 comparativ cu anii școlari precedenți.  

Nu au existat elevi exmatriculați sau eliminați în semestrul I al anului școlar 2015–

2016. Există o notă la purtare sub 7 pentru absențe. 

Situația absențelor la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2015 – 2016 reflectă un nr. 

total mai mic de absențe față de semestrul I al anului școlar 2014 - 2015: 



 

16 

 

 

Nivel  de 

învățământ 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

TOTAL  

ABSENȚE 

Gimnaziu 1716 383 2099 

Liceu 9693 3423 13116 

TOTAL 11409 3806 15215 

 

 

 Nr. absențe/ elev 

Sem. I  

An școlar 2013 - 2014 

Nr. absențe/ elev 

Sem. I  

An școlar 2014 - 2015 

Nr. absențe/ elev 

Sem. I  

An școlar 2015 - 2016 

Gimnaziu 

7,64 10,31 

7,23 din care  

motivate 5,91  

Liceu 

24,38 21,21 

18,42 din care 

motivate 13,61 

Total unitate 

19,01 18,07 

15,18 din care 

motivate 11,38  

 

 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. 

 

2.PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2016 - 2017 

 

Clasa a V-a 

 intensiv limba engleză – 2 clase 
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 intensiv limba germană – 1 clasă 

 

Clasa a IX-a 

- Profilul real, specializările: 

 matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 ştiinţele naturii, intensiv limba engleză – 1 clasă 

 ştiinţele naturii – 1 clasă  

- Profilul umanist, specializările: 

 ştiinţe sociale – 2 clase 

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

 

3.OFERTA CDŞ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea opţionalului 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

propunător 

 

Clasa 

Nr. ore 

pe 

săptă-

mână 

1.  Lectura ca abilitate de viață Ofelia Știrbăț, Cătălina 

Rotaru, Iolanda Miron, Maria 

Șușnea, Traian Fîntînaru, 

Doina Ciubotariu, Alina – 

Alexandra Vaipan 

 

X E 

XI-XII 

 

 

1 

2.  Introducere în jurnalistica 

școlară 

Doina Ciubotariu X E 1 

3.  Comunicare în limba engleză Beatrice – Luciana Balaur IX-XII 1 

4.  British Customs Nicoleta Iordache V 1 

5.  Writing Stories Nicoleta Iordache VI 1 
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6.  British Civilisation Nicoleta Iordache VII 1 

7.  Ready for Succes Nicoleta Iordache VIII 1 

8.  La France et ses merveilles Doina Ciubotariu VI - VIII 1 

9.  De la musique avant toute 

chose 

Angela Pintilie X-XII 1 

10.  Introducere în limba italiană 

(L3 – A1 începători) 

Angela Pintilie 

Delia – Veronica Dudcă 

Silvia Hîncu 

IX 1 

11.  Impariamo italiano! 

(L3 – nivel mediu -  

A2- B1) 

Angela Pintilie 

Delia – Veronica Dudcă 

Silvia Hîncu 

X-XII 1 

12.  Fizica fenomenelor 

astronomice 

Iuliana – Eugenia Anton IX-XII 1 

13.  Forme alternative de energie Daniela Drăgan X-XI 1 

14.  Compuși organici cu 

importanță biologică 

Ana – Irina Ecsner 

Dan – Marian Costea 

XI-XII 1 

15.  Epoca dinozaurilor – etapă 

apusă a vieții pe Pământ 

Alina – Diana Prodan 

Livia – Ionela Panainte 

V A, B, C 1 

16.  Etologie Alina – Diana Prodan 

Livia – Ionela Panainte 

VI A, B, C 1 

17.  Ornitologie Alina – Diana Prodan 

Livia – Ionela Panainte 

VI A, B, C 1 

18.  Sisteme de integrare și control Livia – Ionela Panainte X-XI 1 

19.  Investigații medicale de 

laborator 

Livia – Ionela Panainte X-XI 1 

20.  Genetică medicală Livia – Ionela Panainte IX, XII 1 

21.  Educație pentru sănătate Florina – Mihaela Axente 

Alina – Diana Prodan 

VII, VIII 

IX-XII 

1 
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Livia – Ionela Panainte 

22.  Imunologie Aina – Diana Prodan XI, XII 1 

23.  Neuroanatomie Aina – Diana Prodan XI, XII 1 

24.  Primul ajutor Aina – Diana Prodan 

Livia – Ionela Panainte 

VII-VIII 

IX-X 

1 

25.  Microbiologie Livia – Ionela Panainte 

Alina – Diana Prodan 

X 1 

26.  Omul și geosferele Anca Dimitriu, Elena 

Toboșeriu, Florin Dăscălescu, 

Andreea – Georgiana Movilă 

IX 1 

27.  Capitalele lumii Anca Dimitriu, Elena 

Toboșeriu, Florin Dăscălescu, 

Andreea – Georgiana Movilă 

X 1 

28.  Hazarde naturale și antropice Anca Dimitriu, Elena 

Toboșeriu, Florin Dăscălescu, 

Andreea – Georgiana Movilă 

XI 1 

29.  Geografia în spațiul virtual Anca Dimitriu, Elena 

Toboșeriu, Florin Dăscălescu, 

Andreea – Georgiana Movilă 

XI 1 

30.  Elemente de geografie 

regională a României 

Anca Dimitriu, Elena 

Toboșeriu, Florin Dăscălescu, 

Andreea – Georgiana Movilă 

XII 1 

31.  Itinerarii turistice în România Anca Dimitriu, Elena 

Toboșeriu, Florin Dăscălescu, 

Andreea – Georgiana Movilă 

XII 1 

32.  Elemente de teoria numerelor Petru Răducanu  

Lăcrămioara Pleșcan 

XI B, C, D 1 

33.  Ecuaţii şi inecuaţii Gheorghe Iurea XII B, C 1 
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Lăcrămioara Pleșcan 

34.  Design web Anca – Mihaela Uriciuc 

Roxana Măcărescu 

Ionela – Vanina Suciu 

Gabriela Mihalache 

IX-XII 1 

35.  Provocarea algoritmilor Anca – Mihaela Uriciuc 

Roxana Măcărescu 

Ionela – Vanina Suciu 

Gabriela Mihalache 

X B, XI B 1 

36.  Dezbateri academice Ana – Irina Iorga IX-X 1 

37.  Psihodrama Ana – Irina Iorga X 1 

38.  Antreprenoriat social Ana – Irina Iorga X 1 

39.  Femeia în istoria umanităţii Ana – Irina Iorga XI 1 

40.  Sociodrama Ana – Irina Iorga XI 1 

41.  Spiritualitate românească Ana – Irina Iorga XI 1 

42.  Istoria religiilor Ana – Irina Iorga XI 1 

43.  Psihologia cuplului Ana – Irina Iorga XII 1 

44.  Comunicare interculturală Cristina Talpan XI-XII 1 

45.  Istoria comunismului Cristina Talpan 

Simona – Ionela Grigore 

XI-XII 1 

46.  Istoria artelor Cristina Talpan 

Simona – Ionela Grigore 

IX-XII 1 

47.  Istoria vieții cotidiene Cristina Talpan 

Simona – Ionela Grigore 

IX-XII 1 

48.  Istoria Iașului Cristina Talpan 

Simona – Ionela Grigore 

VI-VIII 1 

49.  Istoria Uniunii Europene –

Educație Civică 

Cristina Talpan 

Simona – Ionela Grigore 

VII-VIII 1 
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50.  Istoria evreilor. Holocaustul Bogdan Honciuc X și XII 1 

51.  Arta abstractă Ofelia Huțul V-VIII 1 

52.  Design vestimentar Ofelia Huțul IX-XII 1 

53.  Jocuri sportive Mihaela Gheorghiu VII B, VIII 

C 

X A, XI A, 

XI B 

1 

54.  Formații sportive – volei liceu Mihaela Gheorghiu IX-XII 2 

55.  Ansamblu sportiv Mihaela Gheorghiu V-XII 1 

56.  Jocuri sportive Răzvan – Gheorghe 

Ciuhureanu 

X C, X F, 

XI D, XI F 

1 

57.  Formații sportive – handbal 

liceu 

Răzvan – Gheorghe 

Ciuhureanu 

IX-XII 2 

58.  Ansamblu sportiv Răzvan – Gheorghe 

Ciuhureanu 

V-XII 1 

59.  Jocuri sportive Clement Mențel Hagimă X B, X D, 

X E 

1 

60.  Formații sportive – baschet 

gimnaziu 

Clement Mențel Hagimă V-VIII 2 

61.  Ansamblu sportiv Clement Mențel Hagimă V-XII 1 

     

4.FORMAREA CONTINUĂ 

 

Echivalare cu 90 credite profesionale transferabile: 

 Prof. Răzvan Ciuhureanu  

 Prof. Clement Hagimă 

 Prof. dr. Andreea Movilă 

 Prof. Anabel Sava 
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 Prof. Laura Stanciu 

 Prof. Ioana Tomei 

 

Participarea la simpozioane, conferințe, workshop-uri etc.:  

 Simpozionul Naţional cu Participare Internaţională Dimitrie Cantemir şi vocaţia 

europeană a gândirii româneşti, ediția a XII-a, oct. 2015 (prof. dr. Anca Dimitriu, prof. 

dr. Ana – Irina Iorga, prof. Daniela Munteanu, prof. Angela Pintilie, prof. Doina 

Ciubotariu, prof. Ana – Elisabeta Tomorug, prof. Ioana Tomei, prof. dr. Ofelia Huțul, 

prof. drd. Amelia Sandu – Andrieș, prof. Bogdan Honciuc, prof. dr. Petru Istrate, prof. dr. 

Andreea – Georgiana Movilă, prof. Cristina Bodoașcă, prof. dr. Carmen – Magdalena 

Stan, prof. dr. Ana – Irina Ecsner, prof. Anabel Sava) 

 Simpozionul internaţional Portret de dascăl, Serbia, oct. 2015 (prof. dr. Ana - Irina Iorga, 

prof. dr. Andreea – Georgiana Movilă) 

 THE 2015 NATIONAL CONFERENCE FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS - 

București, conferință organizată de Fischer International (prof. Beatrice Balaur) 

 Workshop-ul Techniques for improving Oral Production organizat de Churchill School 

și International Summer School Education (prof. Beatrice Balaur, prof. Oana Mihaela 

Arhire Balan) 

 Workshop-ul Reconstituirea vieții din timpul Principelui Dimitrie Cantemir (prof. 

Victor Popescu) 

 Conferința Cambridge intitulată Cambridge English Exams: delivering educational 

excellence, British Council (prof. Victor Popescu) 

 Seminarul Național Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător  - București, 

organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (prof. Daniela Munteanu)  

 Simpozionul Național Valorile educației – educația valorilor la Universitatea “Al.I. 

Cuza” Iași (prof. drd. Amelia Sandu Andrieș) 

 Simpozionul Național Dimitrie Leonida (prof. dr. Ana – Irina Ecsner) 

 Simpozionul Geografic Internațional Dimitrie Cantemir (prof. dr. Andreea Movilă) 
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 Reuniunea de informare privind contractarea și implementarea proiectelor de mobilitate 

în domeniul VET, desfășurată la Agenția Națională București (prof. Anca – Mihaela 

Uriciuc, ec. Cristina Ungurenașu) 

 Dezbaterea publică Planul cadru – instrument de politică educațională (prof. dr. Anca 

Dimitriu, prof. Iolanda Miron, prof. Daniela Munteanu, prof. Iuliana Anton, prof. dr. Ana 

– Irina Iorga, prof. Anca Uriciuc, prof. Cristina Talpan, prof. Laura Stanciu)  

 

Cursuri de formare 

 Mobilitate doctorală Erasmus – Universidad de Oviedo, Spania - 4 luni (prof. drd. 

Amelia Sandu Andrieș) 

 Cursuri de formare în cadrul mobilităților Proiectului Erasmus + Implementarea 

mediilor de învățare virtuale (prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Daniela Munteanu, prof. 

Alina – Diana Prodan, prof. Anca Uriciuc, prof. Iuliana Anton, prof. Mirela Platon, prof. 

Traian Fîntînaru, prof. Livia Ionela Panainte) 

 Educație pentru dezvoltare durabilă  - Fundatia  REPER și PROF-21 – Busteni și Iasi 

(prof. Ioan Cucuteanu) 

 Programul de formare continuă Eficiență în practica evaluării cu durata de 42 de ore, 10 

credite profesionale transferabile (prof. Beatrice Balaur) 

 Demersuri specifice pentru scrierea și implementarea proiectelor educative din 

C.A.E.N./C.A.E.R./C.A.E.J., 30 de ore (prof. Roxana Nicola) 

 Cursul online al Universității din Cambridge intitulat Grammar for Teachers. Language 

Awareness (prof. Victor Popescu) 

 Programul de specializare pentru ocupația Formator (prof. Ionela Panainte)  

 

Metodiști: prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Iolanda Miron, prof. Traian Fîntînaru, prof. Maria 

Șușnea, prof. Beatrice Balaur, prof. Gheorghe Iurea, prof. Iuliana – Eugenia Anton, prof. Angela 

Pintilie, prof. Mihaela Gheorghiu 
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Membri în Consiliul Consultativ al ISJ Iași: prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Daniela Munteanu, 

prof. Gheorghe Iurea, prof. Iuliana – Eugenia Anton, prof. Silvia Hîncu, prof. Mihaela 

Gheorghiu 

Responsabili de cerc: prof. Beatrice Balaur, prof. Angela Pintilie, prof. Silvia Hîncu 

Doctorat: prof. Amelia Sandu Andrieș – bursă doctorală 

Master: prof. Cristina Talpan (anul II) la specializarea Filosofie aplicată și management cultural 

 

Activități de cerc organizate în liceu:  

 fizică – toți membrii comisiei metodice din liceu au susținut referate 

 limba italiană – prof. Delia – Veronica Dudcă a susținut o lecție deschisă la clasa a XI-a 

E 

 

Publicații 

 Volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, 

Iaşi, 2015, ISBN 978-973-116-427-4 (coord. prof. dr. Anca Dimitriu, prof. dr. Ana – 

Irina Iorga, prof. Ana – Elisabeta Tomorug) 

 Revista de spiritualitate creștin – ortodoxă Izvorul vieţii a elevilor Liceului Teoretic 

Dimitrie Cantemir Iași”  (coord. prof. Cristina Bodoaşcă, prof. dr. Ana – Irina Iorga, prof. 

Anabel Sava, prof. Ana-Elisabeta Tomorug) 

 Revista In Animo Cantemyrii a Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir Iași” (coord. prof. 

dr. Anca Dimitriu, prof. Daniela Munteanu)  

 Foaia Cantemiriana a Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir Iași” (coord. prof. Traian 

Fîntînaru) 

 Ghidul elevului (coord. bibl. Elena Crăcană) 

 Culegere de probleme pentru Bacalaureat (prof. Gheorghe Iurea) 

 Ipostaze lirice – Silvia Anton (prof. dr. Ofelia Huțul) 

 Catalogul profesorilor de arte din Iași (prof. dr. Ofelia Huțul) 
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 Teologia Sfintei Treimi şi reprezentarea ei grafică în opera lui Gioacchino da Fiore în 

volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, 

Iaşi, 2015 

 Dimensiunile fenomenului turistic în spațiul rural în volumul Univers cantemirian. 

Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. dr. Anca 

Dimitriu) 

 Cantemir – liceul devenirii noastre în volumul Univers cantemirian. Identitate şi 

diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. dr. Anca Dimitriu, prof. 

Daniela Munteanu, prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Contextualizarea a trei teorii ale leadershipului în spațiul educațional în volumul 

Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 

(prof. Daniela Munteanu) 

 Geografia lumii de dincolo: spații care se deschid pe verticală. O interpretare 

psihanalitică a Divinei Comedii în volumul Univers cantemirian. Identitate şi 

diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. Angela Pintilie) 

 Hermeneutica crucii în volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. Angela Pintilie) 

 Exerciții de magie și inițiere în volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate 

culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. Doina Ciubotariu) 

 Ithaka sau melancolia memoriei lui Kostantinos în volumul Univers cantemirian. 

Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. Ioana Tomei) 

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

siglo XVIII în volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura 

Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. drd. Amelia Sandu Andrieș) 

 Relații intelectuale în secolul al XVIII-lea: Antioh Cantemir, Voltaire și Montesquieu 

în volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana 

’98, Iaşi, 2015 (prof. Bogdan Honciuc) 
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 Sankt-Petersburg – capitala culturală a Federației Ruse în volumul Univers 

cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. 

dr. Petru Istrate) 

 Evaluarea hidrografiei în bazinul superior al Jijiei (Amonte de Dorohoi) în volumul 

Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 

(prof. dr. Andreea – Georgiana Movilă) 

 Cadrul legislativ în domeniul planificării și al dezvoltării regionale. Studiu de caz – 

Botoșani în volumul Univers cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura 

Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. dr. Andreea – Georgiana Movilă) 

 Principele Dimitrie Cantemir – profund cunoscător al ortodoxiei în volumul Univers 

cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. 

Cristina Bodoașcă) 

 William James și înțelegerea non-metafizică a adevărului în volumul Univers 

cantemirian. Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. 

dr. Carmen – Magdalena Stan) 

 Eminescu – un hoinar în lumea științei în volumul Univers cantemirian. Identitate şi 

diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. dr. Ana – Irina Ecsner) 

 Societatea secularizată de azi sau criza lumii moderne în volumul Univers cantemirian. 

Identitate şi diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. Anabel Sava) 

 Top 20+. Gala artiștilor laureați participanți la Simpozionul „Dimitrie Cantemir şi 

vocaţia europeană a gândirii româneşti” în volumul Univers cantemirian. Identitate şi 

diversitate culturală, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2015 (prof. dr. Ofelia Huțul)  

 Teologia Sfintei Treimi şi reprezentarea ei grafică în opera lui Gioacchino da Fiore, în 

Nihil sine Deo, volumul celei de-a XII-a ediţii a Sesiunii interjudeţene de comunicări 

ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-umane, istorie şi religie (prof. dr. Ana – Irina 

Iorga) 

 Sf. Vasile cel Mare – model de intelectual creştin, în Izvorul vieţii, revistă de 

spiritualitate creştin-ortodoxă a elevilor Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, serie 
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nouă, anul VII, nr. 1 (16), septembrie – decembrie 2015, Editura Vasiliana ΄98, Iaşi, 2015 

(prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Cantemir – liceul devenirii noastre, în volumul Simpozionului Internaţional Portrete de 

dascăli. Portreti nastavnika, ediţia a VII-a, Veliko Gradiste, Serbia, vol. VII, partea I 

(lucrările participanţilor din judeţele Moldovei), Editura Hoffman, 2015 (prof. dr. Ana – 

Irina Iorga) 

 Trestie cugetătoare. Secvenţă fractalică pascaliană, tehnică digitală, în volumul 

Dialoguri interculturale şi artistice, PIM, Iaşi, 2015 (prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Cei care pot duce mai departe opera întreruptă a pictorului Aurel Băeşu, în catalogul 

Concursului Internaţional de Creaţie Vizuală „Aurel Băeşu”, ediţia a II-a, Piatra Neamţ, 

Editura PIM, Iaşi, 2015 (prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Colindă cu îngeri, Ca un brad împodobit, Colind, Fata de împărat, Cavalerul trac, în 

Izvorul vieţii, revistă de spiritualitate creştin-ortodoxă a elevilor Liceului Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” Iaşi, serie nouă, anul VII, nr. 1 (16), septembrie – decembrie 2015, 

Editura Vasiliana ΄98, Iaşi, 2015 (prof. dr. Ana – Irina Iorga)  

 I’m carrying thee within myself, traducere din Zorica Laţcu-Teodosia, în Izvorul vieţii, 

revistă de spiritualitate creştin-ortodoxă a elevilor Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” 

Iaşi, serie nouă, anul VII, nr. 1 (16), septembrie – decembrie 2015, Editura Vasiliana ΄98, 

Iaşi, 2015 (prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Dialogurile revistei: Amelia Sandu-Andrieș în dialog cu Christian Tămaș – Hyperion, 

Revistă de cultură. Anul 33. Numărul 7-8-9/2015 (255-256-257), ISSN: 1453-7354, 

www.revistahyperion.com, p. 19-22 

 Teresa de Jesús en los libros de texto - NEXO. Revista Intercultural de Arte y 

Humanidades (nº 12/2015), ISSN: 2341-0027, p.29-37 

 http://www.iehcan.com/category/publicaciones/nexo/ - indexată Latindex/catalogată în 

Portal del Hispanismo 

 Tradiție și inovație în operele muzicale cantemiriene – articol de traducere-interpretare 

al Fundației Europene „Dimitrie Cantemir” (prof. Victor Popescu) 

http://www.revistahyperion.com/
http://www.iehcan.com/category/publicaciones/nexo/
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 Articole de matematică în Revista de Matematică din Timișoara (prof. Gheorghe Iurea) 

 

5.REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE CARE AU AVUT LOC 

ÎN SEMESTRUL I  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 

Clasa Profesori 

îndrumători 

Concursul Premiul 

1.  Rotariu Andreea XI F Juan Manuel Diaz 

Trastallino, Ioana 

Tomei 

Festivalul de Teatru 

Școlar în limba 

spaniola  

Premiul 

pentru cea 

mai buna 

interpretare 

a unui rol 

masculin 

2.  Bejan Adina VII  Rotaru Cătălina Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

județeană 

M 

3.  Moisă Miruna VII Rotaru Cătălina Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

județeană 

M 

4.  Olteanu Daria VII Rotaru Cătălina Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

județeană 

M 

5.  Nicolau Smaranda VIII Șușnea Maria Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

județeană 

M 

6.  Șalaru Ioana IX Știrbăț Ofelia Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

județeană 

M 

7.  Brânzilă Ana X Miron Iolanda Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

județeană 

II 

8.  Brighiu Larisa XI Rotaru Cătălina Olimpiada de 

Lectură ca Abilitate 

de Viață, etapa 

M 
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județeană 

9.  Calfa Bianca V A Rotaru Cătălina 

Stanciu Laura 

Olimpiada de 

Lingvistică, etapa 

județeană 

II 

10.  Keller Ingrid V B Șușnea Maria 

Pleșcan 

Lăcrămioara 

Olimpiada de 

Lingvistică, etapa 

județeană 

M 

11.  Vieru Otilia V B Șușnea Maria 

Pleșcan 

Lăcrămioara 

Olimpiada de 

Lingvistică, etapa 

județeană 

M 

12.  Cojocaru Alexia V B Șușnea Maria 

Pleșcan 

Lăcrămioara 

Olimpiada de 

Lingvistică, etapa 

județeană 

M 

13.  Bursuc Alexia VII C  Miron Iolanda 

Iurea Gheorghe 

Olimpiada de 

Lingvistică, etapa 

județeană 

M 

14.  Atanasiu Lucian X C Fîntînaru Traian 

Pleșcan 

Lăcrămioara 

Olimpiada de 

Lingvistică, etapa 

județeană 

M 

15.  Calfa Bianca V A Stanciu Laura Concursul “Urmașii 

lui Moisil” 

III 

16.  Panainte Livia 

Florina 

V C Stanciu Laura Concursul “Urmașii 

lui Moisil” 

M 

17.  Cozlosche Radu V C Stanciu Laura Concursul “Urmașii 

lui Moisil” 

M 

18.  Gîtu Ioana V C Stanciu Laura Concursul “Urmașii 

lui Moisil” 

M 

19.  Zota Rereș V C Stanciu Laura Concursul “Urmașii 

lui Moisil” 

M 

20.  Crețu Cristiana  V A Stanciu Laura Concursul “Urmașii 

lui Moisil” 

M 

21.  Berzuc Bianca-

Maria şi Nastasă  

Raluca-Georgiana 

X E Ana – Irina Iorga Concursul Şcolar 

Interdisciplinar 

„Urmaşii Principelui 

Cantemir”, secţiunea 

„Sacrosancta 

Scientia” 

II 

22.  Iovan Maria 

Andreea 

XI F Beatrice Balaur Concurs de traduceri 

„Juvenes 

translatores” – limba 

spaniolă 

I 
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23.  Herghelegiu 

Mihaela 

X G Beatrice Balaur Concurs de traduceri 

„Juvenes 

translatores” – limba 

spaniolă 

II 

24.  Mateciuc Luiza X G Beatrice Balaur Concurs de traduceri 

„Juvenes 

translatores” – limba 

spaniolă 

III 

25.  Arnăutu Adina X G Beatrice Balaur Concurs de traduceri 

„Juvenes 

translatores” – limba 

spaniolă 

Mențiune 

specială 

26.  Manolache Ana IX A Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

II 

27.  Vizitiu Andreea IX A Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

II 

28.  Dalvand Dariush IX B Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

I 

29.  Croitoru Ioana IX B Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

III 

30.  Matei Florentina IX B Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

III 

31.  Panainte Emmma IX B Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

III 

32.  Munteanu Vlad X E Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

II 

33.  Ciornei Radu X E Beatrice Balaur Concursul „Spoken 

English” 

III 

34.  Achitei Cosmin 

 

XII D Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

I 

35.  Nastasa Silviu-

Andrei 

 

XII D Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

II 

36.  Stangaciu Maria-

Alexandra 

 

XII D Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

III 

37.  Anton Lucian VIII B Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

I 

38.  Cioca Stefan VIII B Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

II 
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39.  Stefanoaia Mihai 

 

VIII B Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

II 

40.  Bagu Sonia-

Constantina 

 

X G Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

III 

41.  Balanici Teona-

Bianca 

 

X G Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

II 

42.  Diaconu Anamaria X G Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

I 

43.  Buduroi Ioan - 

Sebastian 

 

X G Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

III 

44.  Mihoc Andreas IX D Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul „Spoken 

English” 

III 

45.  Trupa de teatru a 

clasei a X-a G 

X G Arhire Balan 

Oana Mihaela 

Concursul Şcolar 

Interdisciplinar 

„Urmaşii Principelui 

Cantemir”, secţiunea 

Imago Mundi 

Cantemyrii 

Marele 

Premiu 

Cantemir 

46.  Ciobanu Tamara X B Ecsner Ana - Irina Concursul “Cristofor 

Simionescu” 

M 

47.  Andreescu Cezara 

Darina 

XII B Costea Dan - 

Marian 

Concursul “Cristofor 

Simionescu” 

M 

48.  Stoian Victor XI A Uriciuc Anca - 

Mihaela 

Olimpiada de 

Informatică, etapa 

municipală 

III 

49.  Chiriluță George XI A Uriciuc Anca - 

Mihaela 

Olimpiada de 

Informatică, etapa 

municipală 

M 

50.  Ciobanu Andrei 

(XII  E), Avram 

Samuel (XII E), 

Dulan Dragoş (XII 

A), Călin Andrei 

(XII A), Vrabie 

Vasile (XII A), 

IX-XII Prof. Mihaela 

Gheorghiu  

Etapa judeţeană  în 

cadrul O.N.S.Ş., 

echipe de volei băieţi 

liceu 

Locul II 
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Scînteie Ştefan (X 

C), Crăsnuţă 

Alexandru    (X A), 

Lăcătuşu Matei (X 

A), Elefteriu 

Alexandru  (X A), 

Argeanu Teodor  (X 

A), Agrigoroaie 

Ştefan (X A), 

Şipoteanu Andrei (X 

A), Ghiarasim 

Robert (X A), 

Popovici Vlad  (X 

B), Corduneanu 

Alexandru (IX F) 

51.  Echipa volei băieți IX-XII Prof. Mihaela 

Gheorghiu  

“Cupa Cantemir” la 

volei băieţi  

Locul III 

52.  Dodan Izabela,  

Păduraru Laura, 

Moisă Miruna, 

Coşeru Timeea, 

Codreanu Andreea, 

Dorneanu Sidonia, 

Borcilă Lavinia, 

Rotaru Alexandra, 

Popovici Adina, 

Bistriceanu Yarina, 

Popovici  Adina, 

Aprodu Raluca, Niţă 

Denisa  

V-VIII Prof. Clement 

Hagimă  

Etapa judeţeană în 

cadrul O.N.S.Ş. la 

baschet fete 

gimnaziu 

Locul III 

53.  Luchian Alexandra 

(X E); Şalariu 

Theona (IX A); 

Cofariu Diana (IX 

C); Ezariu Mihaela 

(XI E); Blănaru 

Cristina (IX F); 

Rînţar Raluca (XI 

E); Baluş Gianina 

(X D); Olariu 

Bianca (X D); 

Lărgianu Camelia 

(X D); Mocanu 

IX-XII Prof. Răzvan 

Ciuhureanu  

Etapa pe municipiu 

în cadrul O.N.S.Ş. la 

handbal fete liceu 

Locul I 
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Adnana (IX C); 

Cojocaru Raluca (X 

F); Nichituş Bianca 

(XI C) 

54.  Echipa de handbal 

fete liceu 

IX-XII Prof. Răzvan 

Ciuhureanu  

Cupa “ Cantemir ” la 

handbal fete liceu 

Locul I 

55.  Echipa de fotbal 

liceu 

IX-XII Prof. Răzvan 

Ciuhureanu  

Memorialul ,, Daniel 

Anton” la fotbal  

liceu 

Locul I 

56.  Echipa de fotbal fete 

liceu 

IX-XII Prof. Răzvan 

Ciuhureanu  

Cupa ,,Altius G. A.” 

la fotbal  fete liceu 

Locul I 

57.  Echipa de fotbal 

liceu 

IX-XII Prof. Răzvan 

Ciuhureanu  

Zilele Colegiului 

Tehnic ,,Dimitrie 

Leonida” la fotbal 

liceu 

Locul IV 

58.  Echipa de fotbal 

liceu 

IX-XII Prof. Răzvan 

Ciuhureanu  

Cupa “ Cantemir ” la 

fotbal liceu 

Locul I 

 

 

6.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, 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:  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul 

competenţelor - cheie, dezvoltării civismului, voluntariatului, multi-culturalismului, 

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  
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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 2015-2016, în liceul nostru există 

35 profesori diriginţi, 11 la gimnaziu şi 24 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. 

b) Evaluarea proiectelor educaţionale  

Liceul nostru a candidat cu 2 proiecte pentru CAEN, cu 2 proiecte pentru CAER şi cu 2 

proiecte pentru CAEJ - 2016.   

c) Cercuri pedagogice şi activităţi metodice 

Directorul adjunct, consilierul educativ și celelalte persoane desemnate au participat la 

cercurile pedagogice specifice activităţii educative, precum și 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” și o lecție deschisă la 

dirigenție la clasa a VIII-a B cu  tema “Meseria – brățară de aur...”, urmată de o 

dezbaterea pedagogică cu aceeași temă. Lecția deschisă de educație antreprenoriala a avut 

loc la Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” Chișinău (prof. dr. Ana – Irina 

Iorga) 

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 şi a 

planului operaţional, pentru reducerea acestora.  

e) Din bogata experienţă dobândită în domeniul colaborării cu partenerii educaţionali, 

în anul școlar 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.  
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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 octombrie a anului şcolar 2015-2016, au fost organizate 

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

sprijinit iniţiativele CJE: acțiuni caritabile, evenimente culturale, marcarea momentelor istorice 

etc.  

 

2.Proiecte educaţionale 

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 cu multiple valențe formative. 

Proiectele liceului nostru propuse pentru CAEN și CAER – 2016 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 incluse în Calendarul Activităţilor Educative – 2016 al ISJ Iaşi 

sunt:  

 Proiectul – Concursul judeţean de comunicare și perspicacitate „Cantemir- Junior” 

(coordonatori: prof. Daniela Munteanu, prof. Iolanda Miron) 
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 Proiectul - Concurs judeţean „O mască râde, alta plânge” (coordonator bibliotecar 

Elena Crăcană)  

Proiecte europene, naționale și locale care s-au derulat în liceu în semestrul I al 

anului şcolar 2015 – 2016: 

 Proiectul Erasmus + KA1 VET Competențe IT și lingvistice – garanție spre o 

angajabilitate de succes (coord. prof. Anca Uriciuc) 

 Proiectul Erasmus + KA1 Implementarea mediilor de învățare virtuale (coord. 

prof. Diana Prodan) 

 Proiectul – Simpozion Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti 

(coordonatori: prof.dr. Ana-Irina Iorga, director prof.dr. Anca Dimitriu) 

 Proiectul – Concurs Urmaşii Principelui Cantemir (responsabil prof. Beatrice 

Balaur) 

 Proiectul Eco – Şcoală (coord. prof. Daniela Munteanu, prof. Simona Grigore) 

 Proiectul Litter – Less (coord. prof. Simona Grigore, prof. dr. Ana – Irina Ecsner) 

 Proiectul Your Europe, Your Say (coord. prof. dr. Andreea Movilă) 

 Proiectul Informare, educare și prevenție asupra fumatului 

 Proiectul Evaluarea sănătății orale la populația școlară de 6 și 12 ani din Iași 

 Proiectul Trăiește verde (coord. prof. dr. Florina Axente) 

 Proiectul Apă fără plastic 

 Proiectul - pilot Concursul Interjudețean de Traduceri și Interpretări Din dulce grai 

eminescian... (coord. prof. Doina Ciubotariu, prof. Angela Pintilie, prof. Beatrice 

Balaur) 

 Proiectul educativ intitulat British Council and the advantages of Cambridge Exams 

(prof. Victor Popescu) 

 Proiectul Discover 2016 

 Proiectul Ora de lectură (coord. bibl. Elena Crăcană) 

 Proiectul Winter GROW 2016 

Proiecte de educaţie pentru dezvoltare comunitară și voluntariat: 
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 Programul SNAC (coord. prof. Cristina Talpan) 

 Proiectul SNAC Împreună construim visele  în parteneriat cu Grupul Școlar “Ion 

Holban” (coord. Prof. Cristina Talpan) 

 Proiectul Luptăm pentru destinul european al copilului din Crucea (coord. prof. dr. 

Anca Dimitriu, prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Proiectul Dar din dar în colaborare cu Fundația Medicală Providența (coord. prof. 

Iuliana – Eugenia Anton) 

 Proiectul Suntem împreună! (coord. prof. Mirela Platon) 

 Proiectul Vocea tăcerii ne unește în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special “Vasile 

Pavelcu” Iași (coord. prof. Mihaela Gheorghiu) 

 Proiectul Din suflet primim, din suflet dăruim (coord. prof. Ionela Suciu) 

 Proiectul Din suflet, pentru un zâmbet de copil (coord. bibl. Elena Crăcană)  

 Proiectul Moș Crăciun e voluntar (coord. eleva Melania Buzdugan) 

 

G.Evenimente deosebite din CAE al liceului: 

 Zilele Şcolii: 

- Simpozionul Naţional cu Participare Internaţională „DIMITRIE CANTEMIR ŞI 

VOCAŢIA EUROPEANĂ A GÂNDIRII ROMÂNEŞTI”, ediţia a XII-a 

-Concursul Şcolar Interdisciplinar „URMAŞII  PRINCIPELUI  CANTEMIR”, ediţia a 

IX-a (responsabil prof. Beatrice Balaur) 

-Lansarea nr. 3 al revistei şcolii “IN ANIMO CANTEMYRII” (coord. prof. dr. Anca 

Dimitriu, prof. Daniela Munteanu) şi a foii liceului  “CANTEMIRIANA” (coord. prof. 

Traian Fîntînaru) 

-Ateliere de lucru, dezbateri, concursuri şcolare pe discipline, experimente etc. 

-Competiţii sportive (coord. profesorii de educație fizică și sport) 

- Spectacol prilejuit de Zilele Școlii coordonat de prof. Mirela Iordachi, prof. Cătălina 

Rotaru (colaboratori: prof. dr. Ana – Irina Ecsner, prof. Mariana Șușnea, prof. Victor 
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Popescu, prof. Ofelia Știrbăț, prof. Roxana Nicola, prof. Alina Vaipan, prof. Nicoleta 

Iordache, bibl. Elena Crăcană) 

Parteneri: 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, Universitatea “George Enescu” Iaşi, Complexul Muzeal 

National “Moldova” Iaşi, UAPR – Filiala Chişinău. 

 Participare la FILIT (prof. Traian Fîntînaru cu un grup de elevi) – 02.10.2015 

 Ateliere în cadrul Campaniei Arată că îţi pasă! (coord. eleva Melania Buzdugan) 

 Clubul Media organizat în liceu în parteneriat cu TVR Iași (coord. prof. dr. Anca 

Dimitriu) 

 Campania “A Heart to Help” (coord. prof. dr. Anca Dimitriu, prof. dr. Ana – Irina 

Iorga)  

 Activități în cadrul Sărbătorilor Iașului – 2015 (coord. prof. Cristina Talpan, prof. dr. 

Ofelia Huțul): 

-Mirajul cetății – expoziții de arte vizuale ale elevilor 

- Pagini din istoria Iașului – dezbateri cu participarea unor invitați 

 Spectacole prilejuite de sărbătorile de iarnă (coord. prof. Mirela Iordachi, prof. Alina 

Vaipan, colaboratori: prof. Victor Popescu, prof. Cristina Bodoașcă, prof. Nicoleta 

Iordache, prof. Ioana Tomei, prof. Juan Manuel Diaz Trastallino, diriginții claselor a 

V-a etc.) 

 Spectacole de teatru (prof. Juan Manuel Diaz Trastallino, prof. Ioana Tomei, prof. 

Alina – Alexandra Vaipan, prof. Oana – Mihaela Arhire – Balan, prof. Victor 

Popescu, prof. Cristina Bodoașcă, bibl. Elena Crăcană etc.) 

 Ziua Limbilor Europene - 26 sept. 2015 la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iasi (prof. 

Beatrice Balaur, prof. Ioana Tomei) 

  Bucuria Sărbătorilor de Iarnă (dec. 2015) la Colegiul Tehnic „Ion Holban” (prof. 

Beatrice Balaur, prof. Cristina Talpan cu elevii clasei a XII-a E) 
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 Activități organizate cu prilejul Zilelor de 1 decembrie și 24 ianuarie: recitare de 

poezii patriotice, recital de muzică populară și sceneta istorică Clevetici – om politic 

(coord. prof. Cristina Talpan, prof. Simona – Ionela Grigore, prof. Mirela Iordachi, 

prof. dr. Ofelia Huțul)  

 Comemorarea Holocaustului (coord. prof. Cristina Talpan, prof. Simona – Ionela 

Grigore, prof. Bogdan Honciuc) 

 Drumul spre succes cu participarea lui Florin Murariu (coord. prof. Iolanda Miron) – 

28 ianuarie 2016 

 Olimpiadele Kaufland (prof. dr. Ana – Irina Iorga, prof. dr. Andreea Movilă)  

  Campania Write for Rights, eveniment dedicat drepturilor omului realizat anual în 

preajma Zilei Internaționale a Drepturilor Omului - Amnesty International Romania 

(coord. prof. dr. Ana – Irina Iorga) 

 Săptămâna legumelor și fructelor donate (coord. prof. Cristina Zamfir, prof. Simona 

Grigore, prof. Mirela Platon) 

 Săptămâna prevenirii criminalităţii 

 Caravana Samsung Trends of Tomorrow – 5 nov. 2015 

 Programul UE Back to School (coord. bibl. Elena Crăcană) 

 Prezentarea ofertei educaţionale a Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai 

Viteazul" – 15 dec. 2015 (coord. prof. dr. Anca Dimitriu) 

Vizite de studiu, de documentare 

 Participare la RIUF (prof. Alina Vaipan cu un grup de elevi) 

 Vizită la TVR Iași cu ocazia Zilei Porților Deschise (prof. Daniela Munteanu, prof. 

Alina Vaipan) 

 Vizită la American Corner cu prilejul Zilei Internaționale a Limbilor Străine (prof. 

Roxana Nicola cu un grup de elevi) – 25.09.2015 

 Participare la evenimentul Noaptea cercetărilor, ediția a X-a (prof. dr. Ana – Irina 

Ecsner, prof. dr. Daniela Drăgan cu un grup de elevi) 
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 Vizită de studiu la Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași 

(prof. Iuliana Anton cu un grup de elevi) 

 Vizită la Tribunalul Iași (prof. Alina Vaipan cu un grup de elevi) – 22.10.2015 

 Vizită la obiective din Iași – Teatrul Național etc. (prof. Răzvan Ciuhureanu cu un 

grup de elevi) – 13.10.2015 

 Vizită la obiective din Iași – Teatrul Național etc. (prof. Florin Dăscălescu cu un grup 

de elevi) – 28.09.2015  

 Numeroase expoziții coordonate de prof. dr. Ofelia Huțul (în cadrul Sărbătorilor 

Îașului, marcării Unirii Principatelor Române, Zilelor Școlii etc.) 

 Participare la Expoziția Grădini (prof. dr. Ofelia Huțul, prof. Cristina Talpan cu un 

grup de elevi) 

 Expoziție de fotografie Călătorind prin Europa (prof. Delia - Veronica Dudcă) 

 Participare la prezentarea Facultății de Studii Europene a Univ. Din Cluj - Napoca 

 

Excursii coordonate de: 

 Prof. Lăcrămioara Pleșcan, prof. Iolanda Miron, prof. Carmen Jeroaea, prof. dr. Ana – 

Irina Ecsner – excursie la Brașov cu tema Poezia toamnei în formele geometrice 

 Prof. Diana Prodan, prof. Anca Uriciuc, prof. Ionela Panainte, prof. Roxana Măcărescu - 

excursie pe traseul Iași -  Sighișoara – Sibiu - Păltiniș 

 Prof. Mariana Perju (coord.), prof. Carmen Jeroaea, prof. Clement Hagimă, prof. dr. 

Andreea Movilă, prof. Delia Dudcă, prof. Răzvan Ciuhureanu, prof. Dan Costea, prof. 

Diana Prodan, prof. Ionela Panainte, prof. Mădălina Toma, prof. dr. Daniela Drăgan - 

excursie la Târgu Mureş cu tema Identificarea, evaluarea şi remedierea riscului de 

accident în excursiile şcolare  

 Prof. dr. Anca Dimitriu, prof. Elena Toboșeriu, prof. dr. Andreea – Georgiana Movilă – 

excursie cu tema Obiective turistice naturale și antropice în jud. Sibiu 
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46 instituții și ONG-uri partenere în cadrul proiectelor educaționale care se derulează în 

liceu 

 

7.ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ 

 

Bugetul local  

– Salarii - suma de 1281907 ron; 

– Bunuri şi servicii - suma de 211410 ron; 

– Burse - suma de 7747 ron; 

– Cheltuieli de capital – suma de 20000 lei. 

Bugetul de stat  

– Inspecţii, titularizări, examen de capacitate şi bacalaureat - suma de 8954 ron; 

– Burse moldoveni (26 elevi) şi bani de liceu (34 elevi) - suma de 49154 ron; 

– Decontarea cheltuielilor de transport realizate de elevii care nu pot fi şcolarizaţi în 

localitatea de domiciliu - suma de 15964 ron; 

 Venituri proprii obținute din chirii  

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

suma de 9655 ron; 

– Practica pedagogică - suma de 9013 ron. 

  

În anul şcolar 2015-2016 s-a cheltuit suma de 211410  ron pentru: 

 plata utilităţilor în valoare de 63998 ron 

 achiziţionarea de materiale în valoare de 65851 ron 

 achiziţionarea de medicamente si materiale sanitare în valoare de 4000 ron 

 cumpărarea de obiecte de inventar în valoare de 77561 ron 

cheltuieli de capital în valoare de 20000 lei 

 mobilier 

 tâmplărie 
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8. ACTIVITATEA BIBLIOTECII LICEULUI 

 

 S-au organizat vitrine, expoziţii de carte – ocazionale şi permanent (Dimitrie 

Cantemir – domnitor şi cărturar, 1 Decembrie 1918 – Unirea Transilvaniei cu 

România, Ei sunt profesorii noştri – publicaţii ale cadrelor didactice din liceu, 

Evenimente de-a lungul timpului, lunile decembrie şi ianuarie. 

 Biblioteca liceului dispune de sală de lectură, loc în care cititorii sunt îndrumaţi 

zilnic în selectarea subiectelor solicitate pe obiecte de studiu, la întocmirea de 

referate, portofolii sau fişe bibliografice solicitate de cadrele didactice. 

  Elevii, mai ales cu cei nou-veniţi în liceu, la începutul fiecărui an şcolar am 

organizat prezentarea bibliotecii. Cu această ocazie, elevii claselor a V-a şi a IX-a 

au făcut cunoştinţă cu structura fondului de carte şi cu Regulamentul intern al 

bibliotecii, au fost cooptati reprezentanti ai claselor nou constituite, membri in 

Colectivul de sprijin al bibliotecii pe clase si ai Clubului “Prietenii bibliotecii”, 

rezultatul fiind înscrierea unui număr de 794 elevi la bibliotecă. 

 În vederea atragerii elevilor către activităţile bibliotecii şi pentru stimularea lecturii, 

am organizat diverse activităţi ȋn cadrul Proiectului ,, Ora de lectură”, grupul ţintă 

fiind format din elevi ai claselor a V-a.  

 Vizite la muzee: Casa Pogor, Otilia Cazimir, Casa Sadoveanu, Muzeul Unirii, 

Muzeul Eminescu.   

 In perioada 12-13 noiembrie 2015, la biblioteca liceului s-a desfășurat proiectul 

"Back to School". Acest proiect le propune funcţionarilor instituţiilor europene să 

petreacă o zi cu elevii unei şcoli din UE, de preferat şcoala pe care au absolvit-o. 

Funcţionarii europeni se întorc la şcoală pentru a le vorbi elevilor despre acţiunile 

Uniunii Europene. Noi l-am avut ca invitat pe George-Dian Balan, funcționar al 

Uniunii Europene, absolvent ca șef de promoție al Liceului Teoretic „Dimitrie 

Cantemir”. 

 Responsabilitatea gestionării mamualelor școlare la toate clasele. 
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 Campania de voluntariat de la Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta 

Maria” Iaşi -  „Din suflet, pentru un zâmbet de copil...”  - colectare de fonduri, 

jucării, cărţi, rechizite și hăinuțe în valoare de 12.600 lei şi au beneficiat peste 200 

de copii bolnavi. 

 Eleborarea „Ghidului elevului” (documentare, realizare, tehnoredactare, editare şi 

printare, difuzare şi lansare – oct. 2015). 

 Elaborarea ,,Calendarului activităţilor” bibliotecilor şcolare pentru anul şcolar 

2015-2016 aprobat de ISJ Iaşi  (documentare, realizare, tehnoredactare, editare şi 

printare, difuzare şi lansarea la ISJ Iaşi – 23.09.2015); 
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IV.DIFICULTĂȚI/ ZONE DEFICITARE. CAPACITATEA DE AUTOANALIZĂ 

CONSTANTĂ. MĂSURI 

 

A.PUNCTE TARI ȘI PUNCTE SLABE ALE ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR  

2015-2016, SEMESTRUL I 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Întocmirea PDI (scopuri, obiective, 

programe bine precizate și realizate integral, 

corelate cu strategiile naționale și europene 

în vigoare) 

Întocmirea planului managerial și a 

planurilor operaționale la toate nivelele. 

 

Organizarea internă a unității (personalul 

cunoaște modul de organizare, comunicare, 

luare a deciziilor etc.) 

Respectarea serviciului pe școală și a 

sistemului de  comunicare cu părinții și 

persoanele care vizitează școala. 

-Nu pentru toții indicatorii din planurile 

operaționale ale comisiilor metodice există 

dovezi de realizare. 

- S-au mai întâlnit unele abateri de la 

respectarea Regulamentului școlar (purtarea 

uniformei în special la clasele a XII-a, 

neanunțarea la timp a absențelor etc.)  

Sistemul de comunicare internă este mult 

îmbunătățit, datorită serviciului ADSERVIO 

Informarea părinților nu s-a făcut 

întotdeauna la timp (uneori din motive 

obiective, aceștia locuind în mediul rural și 

neavând acces la telefon mobil, internet). Nu 

toți părinții țin legătura cu școala, participă 

la activități/ședințe, se implică în viața 

școlii.  

Funcționarea sistemului de gestionare a Gradul de cunoaștere a informațiilor privind 
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informației este mult îmbunătățită (PDI, 

site-ul școlii, baza de date reactualizată pe 

platforma ARACIP etc.) 

curriculumul național: oferta educațională, 

modul de alegere a disciplinelor opționale 

etc. nu sunt suficient cunoscute de părinți. 

Accesul la servicii medicale pentru elevi 

este asigurat de cele 2 cabinete medicale. 

Elevii se plâng de lipsa medicului (care are 

program doar în unele zile)    

Asigurarea unor bune servicii de consiliere 

și orientare școlară. 

 

Îmbunătățirea asigurării securității în scoală 

și reducerea cazurilor de violență. 

 

 Există anumite întârzieri în completarea 

documentelor (registrul matricol, cataloage, 

condica de prezență). Există unele greșeli în 

corectarea notelor în cataloage.  

Dotarea, accesibilitatea, funcționalitatea 

spațiilor școlare (săli de clasă, spații 

auxiliare, servicii sanitare mult 

îmbunătățite). 

 

Funcționarea bibliotecii școlare la parametri 

optimi. 

 

Dotarea cu tehnologie informatică a tuturor 

laboratoarelor.  

 

Dotarea cu echipamente moderne a sălilor 

de clasă (video-proiectoare, tablete).  

 

Managementul personalului didactic –există 

o preocupare continuă pentru formare, 

perfecționare, dezvoltarea carierei la 

majoritatea cadrelor didactice. 

Personalul didactic auxiliar și nedidactic nu 

a participat integral la cursuri de 

specializare. 

Îmbunătățirea ofertei educaționale,  
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dezvoltarea CDȘ, creșterea numărului de 

proiecte educaționale și de parteneriate cu 

numeroase instituții de învățământ și din alte 

domenii. 

Evaluarea rezultatelor școlare se face 

periodic. Testarea inițială, pregătirea 

suplimentară a elevilor capabili de 

performanță, pregătirea pentru examenele 

naționale etc. se realizează la fiecare 

catedră.  

Nu la toate dosarele comisiilor metodice 

există o analiză a rezultatelor obținute la 

testele inițiale și înregistrarea progresului 

școlar. Lipsa graficelor de pregătire 

suplimentară. 

A crescut semnificativ numărul elevilor și a 

cadrelor didactice implicate în activități 

extrașcolare. 

 

Numeroase cadre didactice din școală 

desfășoară o activitate metodică foarte 

bogată ca metodiști, profesori mentori, 

formatori. Un număr sporit de cadre 

didactice sunt implicate în proiecte de 

cercetare științifică, în proiecte europene de 

anvergură. 

 

Strategia CEAC cuprinde proceduri de 

autoevaluare, analize SWOT, rapoarte 

asupra activității interne și planuri de 

îmbunătățire .  

Nu s-au aplicat suficiente chestionare 

elevilor, profesorilor și părinților cu privire 

la toate standardele de calitate. Feedbackul 

primit de la beneficiari nu a fost analizat în 

mod sistematic. Nu au fost prelucrate datele 

în formă sinoptică. 

 Procedurile CEAC  de optimizare a evaluării 

trebuie revizuite pe baza feedbackului primit 
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de la beneficiari (elevi, părinți) 

 Trebuie realizate mai multe materiale de 

promovare a ofertei educaționale și a 

imaginii școlii.  

 

B.Evaluarea progresului şcolar înregistrat la nivelul şcolii în semestrul I, an şcolar 2015-

2016 

          

1.DIAGNOZA NIVELULUI DE REALIZARE 

Pentru realizarea diagnozei s-au folosit următoarele instrumente: 

-analiza documentelor: 

 situaţiile statistice incluse în dosarele comisiilor metodice 

 analiza testării iniţiale în cadrul comisiilor metodice 

 analiza situaţiei pe semestrul I realizată în cadrul comisiilor metodice 

 situaţia progresului şcolar pe clase şi pe discipline din portofoliul cadrelor didactice 

-chestionare aplicate profesorilor 

-ghid de interviu adresat părinţilor 

 

2. EVALUAREA NIVELUI DE REALIZARE 

Din analiza documentelor incluse în dosarele comisiilor metodice, a situaţiilor statistice, a 

testelor de evaluare iniţială, a cataloagelor etc. se desprind următoarele:  

 toţi profesorii sunt preocupaţi de realizarea progresului şcolar şi ameliorarea rezultatelor 

învăţării; 

 la toate comisiile metodice s-a discutat situaţia după aplicarea testelor iniţiale, cu 

identificarea punctelor slabe ale fiecărei clase şi s-au propus măsuri de remediere ale 

acestora;  

 la sfârşitul semestrului I s-au realizat statistici ale evoluţiei rezultatelor şcolare şi s-a 

discutat existenţa progresului şcolar, pe clase, în cadrul comisiilor metodice; 
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 la toate disciplinele s-a înregistrat progres şcolar; 

 la unele clase procentul de progres este mai mic, nu pentru că ar exista regres şcolar, ci 

pentru că mulţi elevi au o situaţie constantă în raport cu testul iniţial; 

 există clase la care s-au obţinut note mari la testarea iniţială  (9, 10) iar mediile pe 

semestrul I sunt asemănătoare; 

 există şi discipline ca, de exemplu, matematica unde, chiar dacă s-a înregistrat progres la 

toate clasele, mediile la testarea iniţială au fost foarte mici, elevii evoluând de la note de 

1, 2, 3  la note de 5 sau 6, chiar 4 (corigenţă) ceea ce nu poate fi considerat satisfăcător;  

 există uneori diferenţe notabile între profesori, în cadrul aceleiaşi discipline, unii 

înregistrând la toate clasele un progres de 100%, alţii având rezultate mai modeste;  

 

3.Chestionarul aplicat profesorilor relevă următoarele: 

Puncte tari  

 există preocupare permanentă pentru realizarea unui progres şcolar şi identificarea unor 

măsuri în acest sens; 

 a scăzut numărul de elevi corigenţi la toate disciplinele în raport cu semestrul I al anului 

școlar trecut;  

Nr. total elevi corigenți = 65   

Elevi corigenți pe discipline:  

Limba și literatura română – 6 corigenți, din care 5 la gimnaziu și 1 corigent la liceu 

Matematică – 37 corigenți, din care 20 la gimnaziu și 17 la liceu 

Limba engleză – 4 corigenți, din care 2 la gimnziu și 2 la liceu 

Fizică – 2 corigenți, ambii la liceu 

Chimie - 7 corigenți, toți la liceu 

Biologie – 2 corigenți la liceu 

Istorie – 4 corigenți la liceu 

Economie – 3 corigenți la liceu 

Educație antreprenorială – 1 corigent la liceu 

Filosofie – 1 corigent  
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Informatică – 7 corigenți la liceu 

Cultură și civilizație spaniolă – 3 corigenți la liceu 

Din cei 65 corigenți  - 54 sunt la un obiect (20 la gimnaziu și 34 la liceu), 8 sunt la două 

obiecte (2 la gimnaziu și 6 la liceu) și 2 la trei obiecte (1 la gimnaziu și 1 la liceu). 

S-a îmbunătățit și situația notelor la purtare față de semestrul I al anului școlar precedent: 

există 48 note la purtare între 9.99 și 7 (7 la gimnaziu și 41 la liceu) și o notă sub 7 la purtare la 

liceu. Acest fapt reiese și din scăderea nr. absențe/elev. Astfel, nr. absentelor la gimnaziu/ elev 

este 7,18, din care 5,87 motivate, iar nr. absențeloe la liceu/ elev este 18,42, din care 13,61 

motivate.  

 s-a ameliorat situaţia la toate disciplinele faţă de testele iniţiale; 

Puncte slabe  

 bagajul de cunoştinţe pe care îl posedă elevii la începutul clasei a IX-a este foarte scăzut 

la unele discipline (matematică, ştiinţe); 

 elevii nu au deprinderi de lucru individual (la toate disciplinele), nu lucrează suficient 

acasă; 

 la clasele a XI-a, din cauza schimbării programului (s-a învăţat după-amiaza) se constată 

un progres şcolar mai mic; 

 nu există suficient interes din partea părinţilor. 

 

4. APLICAREA MĂSURILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  

 Comisia CEAC va colabora cu responsabilii comisiilor metodice pentru realizarea unui 

progres şcolar superior pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015  

 se va realiza un program de pregătire suplimentară la nivelui fiecărei catedre atât pentru 

elevii corigenţi, cât şi pentru pregătirea celor capabili de performanţă;  

 creşterea atractivităţii orelor prin folosirea metodelor de lucru moderne;  

 reducerea temelor pentru acasă şi alocarea unor resurse de timp suplimentare pentru 

rezolvarea sarcinilor în clasă;  
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 la cererea părinţilor, se va suplimenta numărul de ore de pregătire pentru examenele 

naţionale şi bacalaureat la clasele a VIIII-a şi a XII-a. 

 

RĂSPUND: responsabil CEAC şi responsabilii comisiilor metodice la toate disciplinele 

TERMEN DE REALIZARE: sfârşitul anului şcolar 2015-2016.  
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V.AUTOANALIZĂ – SIMULĂRI EXAMENE NAȚIONALE 

 

A.ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SIMULAREA EVALUĂRII 

NAȚIONALE DIN DECEMBRIE 2015 

 

1.Număr de elevi înscriși, număr de elevi prezenți, pe discipline 

Au fost prezenți toți cei 54 elevi din clasele a VIII-a A și a VIII-a B, prezența fiind de 100%. 

La proba de limba și literatura română au fost prezenți 54 de elevi. 

La proba de matematică au fost prezenți 54 de elevi. 

 

2.Rezultatele elevilor la simulare 

Procentul mediilor peste 5,00 a fost de 90,74%, 7 elevi obținând medii sub 5,00. 

La proba de limba și literatura română, procentul de note peste 5,00 a fost de 94,44%.   

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la limba și literatura română: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 5 9 16 18 3 - 

- - - 5,55% 9,25% 16,66% 29,62% 33,33% 5,55% - 
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La proba de matematică, la Evaluarea Națională – 2015, procentul de note peste 5,00 a fost de 

83,33%.   

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la matematică: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 4 2 26 8 7 3 1 - 

1,85% 3,7% 7,4% 3,7% 48,14% 14,81% 12,96% 5,55% 1,85% - 
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3.Măsuri ameliorative 

S-au stabilit măsuri ameliorative, precum şi un program de activităţi remediale, în 

vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor claselor a VIII-a şi a optimizării 

rezultatelor la Evaluarea Naţională – 2016. 

 

Plan de măsuri ameliorative: 

 Rezolvarea unui număr cât mai mare de teste cu itemi specifici modelelor propuse pentru 

Evaluarea Naţională, în cadrul temelor pentru acasă şi verificarea acestora de către 

profesori; 

 Organizarea de activităţi remediale – lecţii de pregătire suplimentară şi consultaţii; 

 Informarea permanentă a părinţilor privind rezultatele evaluării formative şi sumative ale 

elevilor la disciplinele de examen, inclusiv prin sistemul de catalog electronic - 

ADESERVIO; 
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 Participarea profesorilor de limba și literatura română și matematică la şedinţele cu 

părinţii la toate clasele a VIII-a; 

 Administrarea unui test/ săptămână cu itemi specifici modelelor propuse pentru 

Evaluarea Naţională, precum şi evaluarea, interpretarea şi explicarea rezultatelor 

corectării şi notării de către profesori; 

 Realizarea unor activităţi diferenţiate, pe grupe valorice, în cadrul activităţilor remediale; 

 Monitorizarea permanentă a elevilor cu rezultate slabe la simulare. 

 

  

B. ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE 

BACALAUREAT DIN DECEMBRIE 2015  

 

1.Număr de elevi înscriși, număr de elevi prezenți, pe discipline 

La proba E.a) prezența a fost de 100% - 149 elevi. La profilul real, au fost prezenți 82 de elevi, 

iar la cel uman 67 de elevi.   

La proba E.c) au fost prezenți 147 elevi, în procent de 98,65%. S-au înregistrat 2 absenți: unul la 

matematică (științe ale naturii) și unul la istorie. La disciplina matematică au fost prezenți 81 de 

elevi (27 de la matematică – informatică și 54 de la științe ale naturii), iar la istorie 66 elevi. 

La proba E.d) au fost prezenți 145 elevi, ceea ce reprezintă un procent de 97,31%.  Prezența pe 

discipline a fost următoarea: 

- 23 elevi la disciplina informatică 

- 47 elevi la disciplina biologie 

- 9 elevi la disciplina chimie 

- 1 elev la disciplina fizică 

- 51 elevi la disciplina geografie 

- 14 elevi la disciplinele socio-umane (3 la logică, unul la psihologie și 10 la sociologie). 

S-au înregistrat 4 absenți la proba E.d): 

- 1 absent la biologie 

- 1 absent la chimie 
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- 1 absent la geografie 

- 1 absent la sociologie. 

 

2.Rezultatele elevilor la simulare 

 

La proba E.a) de limba și literatura română, procentul de note peste 5,00 a fost de 88,59%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la limba și literatura română – profil real: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 13 12 33 21 - 

- - - - 3,65% 15,85% 14,63% 40,24% 25,6% - 

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la limba și literatura română – profil uman: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 și 

4,99 

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 5 4 7 17 20 9 3 1 - 

1,49% 7,46% 5,97% 10,44% 25,37% 29,85% 13,43% 4,47% 1,49% - 

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la disciplina limba și literatura română: 
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Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 5 4 7 20 33 21 36 22 - 

0,67% 3,35% 2,68% 4,69% 13,42% 22,14% 14,09% 24,16% 14,76% - 

 

 

La proba  E.c)  la disciplina matematică, procentul de note peste 5,00 a fost de 95,06%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la matematică-informatică: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

Note 

între 

2,00 

și 

Note 

între 

3,00 

și 

Note 

între 

4,00 

și 

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 

 

Note 

de 

10 
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1,99 2,99 3,99 4,99 9,99 

- - - - 12 6 4 4 1 - 

- - - - 44,44% 22,22% 14,81% 14,81% 3,7% - 

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la matematică – științe ale naturii: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 2 13 18 6 8 4 1 

- - 3,7% 3,7% 24,07% 33,33% 11,11% 14,81% 7,4% 1,85% 

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la disciplina matematică: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 2 25 24 10 12 5 1 

- - 2,46% 2,46% 30,86% 29,62% 12,34% 14,81% 6,17% 1,23% 
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La proba  E.c)  la istorie, procentul de note peste 5,00 a fost de 86,36%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la disciplina istorie: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 și 

4,99 

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 8 14 20 10 5 8 - 

- - 1,51% 12,12% 21,21% 30,3% 15,15% 7,57% 12,12% - 
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La proba  E.d)  la disciplina informatică, procentul de note peste 5,00 a fost de 86,95%.   

 

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la informatică: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 1 4 3 8 3 2 - 

- 4,34% 4,34% 4,34% 17,39% 13,04% 34,78% 13,04% 8,69% - 
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La proba  E.d)  la disciplina biologie, procentul de note peste 5,00 a fost de 74,46%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la disciplina biologie: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 și 

4,99 

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 4 7 9 9 10 6 1 - 

- 2,12% 8,51% 14,89% 19,14% 19,14% 21,27% 12,76% 2,12% - 
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La proba  E.d)  la disciplina chimie, procentul de note peste 5,00 a fost de 100%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la biologie: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 4 3 1 - - 

- - - - 11,11% 44,44% 33,33% 11,11% - - 
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La proba  E.d)  la disciplina fizică, singurul candidat care a optat pentru această disciplină a 

obținut sub nota 5,00, și anume 4,20.   

 

La proba  E.d)  la disciplina geografie, procentul de note peste 5,00 a fost de 90,19%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la disciplina geografie: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 

și 

2,99 

Note 

între 

3,00 

și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 2 13 7 10 5 11 - 

- - 5,88% 3,92% 25,49% 13,72% 19,6% 9,8% 21,56% - 

 



 

63 

 

 

La proba  E.d)  la disciplinele socio-umane, procentul de note peste 5,00 a fost de 64,28%.   

Prezentăm rezultatele pe tranșe de note la disciplinele socio-umane: 

 

Note 

între 

1,00 

și 

1,99 

Note 

între 

2,00 și 

2,99 

Note 

între 

3,00 și 

3,99 

Note 

între 

4,00 

și 

4,99 

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 2 1 4 4 1 - - - 

- 14,28% 14,28% 7,14% 28,57% 28,57% 7,14% - - - 
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3.Măsuri ameliorative 

S-au stabilit măsuri ameliorative, precum şi un program de activităţi remediale, în 

vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor claselor a XII-a şi a optimizării 

rezultatelor la Examenul de bacalaureat – 2016. 

 

Plan de măsuri ameliorative: 

 Rezolvarea unui număr cât mai mare de teste cu itemi specifici modelelor propuse pentru 

Examenul de bacalaureat, în cadrul temelor pentru acasă şi verificarea acestora de către 

profesori; 

 Organizarea de activităţi remediale – lecţii de pregătire suplimentară şi consultaţii; 

 Informarea permanentă a părinţilor privind rezultatele evaluării formative şi sumative ale 

elevilor la disciplinele de examen, inclusiv prin sistemul de catalog electronic - 

ADESERVIO; 

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

clasele a XII-a; 



 

65 

 

 Administrarea unui test/ săptămână cu itemi specifici modelelor propuse pentru 

Examenul de bacalaureat, precum şi evaluarea, interpretarea şi explicarea rezultatelor 

corectării şi notării de către profesori; 

 Realizarea unor activităţi diferenţiate, pe grupe valorice, în cadrul activităţilor remediale; 

 Monitorizarea permanentă a elevilor cu rezultate slabe la simulare. 
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VI. RAPORT CEAC 

 

La începutul anului şcolar 2015-2016, echipa managerială a Liceului Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iaşi a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei 

noi Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se 

desfăşoare acţiunile de autoevaluare.      

     Componenţa CEAC în anul şcolar 2015-2016 este următoarea:  

COORDONATOR– director adjunct Munteanu Daniela;  

MEMBRI - profesori: Pintilie Angela, Măcărescu Roxana, Stan Carmen, Suciu Ionela, Vaipan 

Alina;  

REPREZENTANTI SINDICAT- prof. Balaur Beatrice, Platon Mirela;  

REPREZENTANT ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI– Chirilă Zînel;  

REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL – Harabagiu Gabriel;  

REPREZENTANT ELEVI- Miron Sebastian, clasa a XI-a D 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2015 – 2016: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operaţionale elaborate, întocmeşte planul 

de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, 

păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a 

calităţii, se întâlnesc bilunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind 

desfășurarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, 

propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de 

interes. 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” Iaşi şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2015-2016 pe baza documentelor 

proiective ale echipei manageriale având ca obiective  strategice: 

 Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calităţii la nivelul întregului personal al 

Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 

nedidactic), al elevilor și al părinţilor; 
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 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele şi interesele elevilor; 

 Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ- 

participativ prin  încurajarea implicării elevilor în  propria lor formare; 

 Monitorizarea si autoevaluarea calităţii procesului educativ prin urmărirea realizării 

standardelor; 

 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi în forme şi nivele superioare 

de învăţământ, în concordanţă cu opţiunile şi performanţele proprii. Dezvoltarea sistemului 

de informare şi consiliere profesională; 

 Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfec’ionarea managementului instituţional 

şi dezvoltarea culturii parteneriatului; 

 Perfecţionarea sistemului de formare continuă a personalului didactic din şcoală pentru 

asigurarea calităţii învăţământului gimnazial şi liceal în vederea intregrării socio-

profesionale a tinerilor; 

 Prevenirea ;i reducerea absenteismului şcolar. Elaborarea unei strategii de acţiune pe 

termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de frecventare a 

ciclului de pregătire. Reducerea numărului de elevi care absentează de la activităţile şcolii. 

 Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi. 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei, aceasta s-a desfăşurat conform planului operaţional 

;i planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

 In luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: 

 · Stabilirea graficului întâlnirilor  de lucru. 

 · Stabilirea responsabilităţilor individuale şi a termenelor de realizare. 

 · Stabilirea subcomisiilor de lucru și a modului de lucru pe subcomisii. 

 Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 În luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei şi s-a elaborat planul managerial al 

comisiei. S-a început completarea bazei de date a şcolii pe platforma electronică 

ARACIP. 
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 În cadrul întâlnirilor cu părinţii din lunile octombrie-noiembrie 2015 s-a aplicat şi 

valorificat un chestionar de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în 

legătură cu serviciile oferite de şcoală.  

 Incepând cu luna noiembrie 2015 s-a realizat elaborarea și îmbunătățirea procedurilor 

operaţionale pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii. Pe măsură ce aceste proceduri au 

fost elaborate, s-a realizat  informarea personalului angajat al şcolii, a elevilor şi 

părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală. 

 Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,  CEAC a 

elaborat conţinutul portofoliului comisiei metodice, conţinutul portofoliului cadrului 

didactic, conţinutul portofoliului elevului.   

 In luna octombie membrii CEAC au elaborat şi aplicat o serie de chestionare care au 

vizat:  

- gradul de satisfacere a elevilor în legătură cu serviciile oferite de liceul nostru; 

- analiza inter-relaţionării resurselor umane; 

- analiza managementului comunicării la lecţie; 

- analiza utilizării metodelor de evaluare; 

- analiza utilizării resurselor la lecţie; 

- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

- evaluarea/autoevaluarea lecției - pentru profesor și pentru elev. 

Rezultatele acestor chestionare au fost analizate în CEAC, transmise conducerii liceului, 

prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmează să se realizeze un plan de 

îmbunătăţire a activităţii în anul şcolar viitor. 

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de 

îmbunătăţire. Încărcarea documentelor şcolii pe platforma electronică; 

 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia 

în vigoare; 

 Pentru eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ-

participativ, prin încurajarea implicării elevilor în  propria lor formare, s-a întocmit 
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oferta CDȘ a liceului, aplicând procedura specifică elaborată de membrii CEAC 

împreună cu Comisia de Curriculum. Acest lucru poate fi considerat un punct tare în 

activitatea noastră pentru că s-au diversificat şi modernizat strategiile educaţionale, 

ţinându-se cont de nevoile elevilor.  

  Pe parcursul primului semestru s-au realizat întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor 

didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă 

şi remediere. Acestea s-au desfaşurat în cadrul catedrelor şi comisiilor metodice.  

  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu 

alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului 

competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la 

sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în 

alte comisii de lucru. 

 Desfăşurarea de întâlniri de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev 

şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea 

exemplelor de bună practică. 

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de 

progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul 

şcolar la nivelul liceului. 
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VII.ACTIVITATEA CA 

 

Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi a fost ales de 

Consiliul profesoral prin vot secret în septembrie 2015 și are următoarea componență: 

 Dimitriu Anca, director – președinte 

 Munteanu Daniela - Florina, director adjunct – membru 

 Miron Iolanda - Catrinel, cadru didactic – membru 

 Știrbăț Ofelia, cadru didactic – membru 

 Anton Iuliana - Eugenia, cadru didactic – membru 

 Zamfir Cristina, cadru didactic – membru 

 Reprezentanți ai Consiliului Local Iași  – membri 

 Reprezentantul Primarului Municipiului Iași – membru  

 Chirilă Zînel, președinte al Asociației Părinților – membru 

 Costea Cristina, reprezentant al Asociației Părinților – membru 

 Buzdugan Diana – Melania, reprezentant al Consiliului Școlar al  

 Elevilor – membru 

 Hîncu Silvia, cadru didactic - secretar 

 Balaur Beatrice, lider sindical – observator 

 Platon Mirela, lider sindical – observator 



 

71 

 

TEMATICA ȘI GRAFICUL ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN 

SEMESTRUL I AL ANULUI ȘCOLAR 2015 – 2016 

 

Nr. crt. Tematica Luna Responsabil 

1.  Evaluarea activității personalului și 

stabilirea calificativelor pentru activitatea 

desfășurată de personalul didactic și 

didactic – auxiliar în anul școlar 2014 - 

2015  

 

Septembrie 

2015 

 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

2.  Aprobarea graficului și tematicii ședințelor 

CA în anul școlar 2015 – 2016 și stabilirea 

responsabilităților membrilor CA 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

3.  Componența nominală a Comisiei de 

revizuire și actualizare a PDI și stabilirea 

atribuțiilor 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

4.  Aprobarea repartizării diriginților la clase Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

5.  Desemnarea coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare (consilierul educativ) 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

6.  Revizuirea și aprobarea fișei postului 

pentru fiecare salariat din unitate 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

7.  Aprobarea orarului școlii pentru anul 

școlar 2015 - 2016 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

8.  Componența nominală a echipelor de 

management ale proiectelor europene 

Erasmus + și stabilirea atribuțiilor 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

9.  Aprobarea Planului de Dezvoltare Septembrie Prof. dr. Anca Dimitriu, 
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Instituțională (revizuit și actualizat)  2015 director 

10.  Aprobarea Regulamentului de Ordine 

Interioară al liceului și al ROF al liceului, 

inclusiv a Contractului educational pentru 

anul școlar 2015 - 2016  

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

11.  Transferul beneficiarilor primari ai 

educației 

Septembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

12.  Aprobarea planului managerial și panului 

operational pentru anul școlar 2015 - 2016 

Octombrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

13.  Aprobarea planului managerial pentru 

activitatea educativă și a planului 

operațional pentru anul școlar 2015 – 2016 

(aprobarea tipurilor de activități 

extrașcolare care se organizează în liceu, 

durata acestora, modul de organizare și 

responsabilitățile) 

 

 

 

Octombrie 

2015 

 

 

Prof. Daniela 

Munteanu, director 

adjunct 

14.  Aprobarea Programului Zilelor Școlii, 29-

30 octombrie 2015 

Octombrie 

2015 

Prof. Daniela 

Munteanu, director 

adjunct 

15.  Componența nominală a comisiilor de 

lucru și stabilirea atribuțiilor pentru anul 

școlar 2015 - 2016 

Octombrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

16.  Aprobarea Fișei de încadrare pentru anul 

școlar 2015 - 2016 

Octombrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

17.  Validarea raportului general privind starea 

și calitatea  învățământului din liceu, 

inclusiv a raportului privind activitatea 

educativă pentru anul școlar 2014-2015 și 

Octombrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 
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a măsurilor ameliorative 

18.  Aprobarea R.A.E.I și a planului de măsuri 

de îmbunătățire a calității educației în liceu 

Octombrie 

2015 

Prof. Daniela 

Munteanu, director 

adjunct 

19.  Aprobarea procedurilor elaborate de 

C.E.A.C și S.C.I.M. 

 

Noiembrie 

2015 

Prof. Iuliana Anton 

20.  Aprobarea burselor  Noiembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

21.  Componența nominală a comisiei 

întocmirii  Planului de școlarizare  pentru 

anul școlar 2016-2017 și stabilirea 

atribuțiilor 

Decembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

22.  Aprobarea Planului de școlarizare   pentru 

anul școlar 2016-2017 

Decembrie 

2015 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

23.  Analiza rezultatelor obținute la simularea 

Evaluarii Naționale și a Examenului de 

Bacalaureat și aprobarea planului de 

măsuri ameliorative 

 

Ianuarie 

2016 

 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

24.  Aprobarea CDȘ pentru anul școlar 2016-

2017 

Ianuarie 

2015 

Prof. Iolanda Miron 

25.  Componența nominală și stabilirea 

atribuțiilor și sarcinilor Comisiei de 

mobilitate la nivelul Liceului Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” Iași 

Ianuarie 

2016  

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

26.  Componența nominală a Comisiei de 

testare în vederea transferului elevilor în 

semestrul al II-lea 

Ianuarie 

2016 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 
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27.  Componența nominală a Comisiei  pentru  

desfăşurarea  examenelor de diferență  

pentru  beneficiarii primari ai educației în 

vederea transferării 

Ianuarie 

2016 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

28.  Stabilirea datei de desfășurare a 

Concursului de comunicare și 

perspicacitate "Cantemir Junior", ediția a 

VIII-a, în vederea înscrierii elevilor în 

clasa a V-a la unitatea noastră 

 

 

Ianuarie 

2016 

 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

29.  Evaluarea personalului nedidactic și 

stabilirea calificativelor pentru activitatea 

desfășurată în perioada 1 ianuarie 2015 - 

31 decembrie 2015 

Ianuarie 

2016 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

30.  Validarea condițiilor cumulative pentru 

menținerea în activitate ca titular în funcția 

didactică peste vârsta de pensionare 

Februarie 

2016 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

31.  Aprobarea Fișei de vacantare pentru anul 

școlar 2016-2017 

Februarie 

2016 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 

32.  Transferul beneficiarilor primari ai 

educației în semestrul al II-lea al anului 

școlar 2015 - 2016 

Februarie 

2016 

Prof. dr. Anca Dimitriu, 

director 
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VIII. RAPORT SCIM 

 

A.Situația privind elaborarea/revizia documentației aferente standardelor de control 

intern/managerial în Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași 

 

Nr. 

crt. 

Standard de 

control intern/ 

managerial 

Implementat 

în 

conformitate 

cu OMFP nr. 

946/2005 

Elaborare/ 

documentație 

Ordinului 

400/2015  

Revizuire 

conform 

SGG nr.  

Observații cu privire 

la: 

-documente 

elaborate/ revizuite; 

-demersuri 

întreprinse pentru 

implementarea 

standardului 

   Da Nu  

1. Etica și 

integritatea 

Cod de etică X  -Cod de etică nr. 

actualizat și aprobat 

-Consilier de etică și 

integritate desemnat 

conform deciziei nr. 

-Comisie de etică 

constituită conform 

deciziei nr. 

-Comisie de 

integritate constituită 

conform deciziei nr.  

-Procedură elaborată 

și aprobată - PS 08 

privind semnalarea 

neregulilor 

2. Atribuții, 

funcții, sarcini 

ROF, fișe de 

post 

X  -ROF nr. actualizat și 

aprobat în ședința CA 

din 

-Fișe de post 

actualizate și aprobate 

în ședința CA din 

- Provedură elaborată 

și aprobată - PS 06 

Managementul 

funcţiilor sensibile  

3. Competență, Procedură X  - Procedură elaborată 
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performanță privind 

monitorizarea 

performanţelor 

 

și aprobată - PS 12 

Monitorizarea 

performanţelor 

- Criterii de evaluare 

stabilite şi 

individualizate 

în funcţie de 

specificul 

activităţii  

-Fișe de post 

actualizate cu 

elemente de 

competență și 

indicatori de 

performanță 

-Fișe de evaluare a 

personalului cu 

criterii și indicatori de 

performanță 

4. Structura 

organizatorică 

Organigrama 

instituției 

X  -Organigramă 

elaborată 

- Procedură elaborată 

PS 07 – Delegarea 

- Analize periodice 

ale 

modului de 

organizare şi 

funcţionare/ propuneri 

de flexibilizare a 

activităţii 

-Listă comisii de 

lucru 

-Decizii de numire ale 

comisiilor cu atribuții  

5. Obiective Definire/ 

comunicare 

obiective 

X  -Obiective generale și 

specifice 2015 

cuprinse în Planul de 

Dezvoltare 

Instituțională, în 

Programul managerial 

nr. aprobat în ședința 

CA din și în Planul 

operațional nr. 
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aprobat în ședința CA 

din 

6. Planificarea Documente de 

planificare 

X  - Planul de Dezvoltare 

Instituțională 

- Programul 

managerial nr. 

aprobat în ședința CA 

din 

- Planul operațional 

nr. aprobat în ședința 

CA din 

- Planuri manageriale 

și planuri de activități 

ale comisiilor 

metodice 

7. Monitorizarea 

performanțelor 

Procedură 

privind 

monitorizarea 

performanțelor 

X  - Procedură elaborată 

-PS 12 Monitorizarea 

performanţelor 

-Set indicatori 

cantitativi/calitativi, 

asociaţi atingerii 

rezultatelor 

prestabilite (în Planul 

operațional) 

- Sistem de 

monitorizare/ 

raportări 

semestriale privind 

stadiul îndeplinirii 

obiectivelor, atât la 

nivelul entității, cât și 

la nivelul 

compartimentelor/ 

structurilor 

8. Managementul 

riscului 

Procedura 

managementul 

riscurilor 

X  - Procedura elaborată 

- PS 04 

Managementul 

riscurilor 

-Conform PS 04/F3, 

s-au stabilit: criteriile 

de analiză a riscurilor; 

ponderea fiecărui 

criteriu al riscului; 
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nivelul riscului pentru 

fiecare criteriu 

utilizat; punctajul 

total al criteriului 

utilizat; ierarhia 

riscurilor pe baza 

punctajelor obţinute; 

completarea şi 

actualizarea 

Registrului de riscuri. 

9. Proceduri Set de 

proceduri 

operaționale și 

de sistem 

X  -Proceduri 

operaționale și de 

sistem elaborate, 

aprobate, diseminate 

-Analiza activităţilor 

derulate la nivel de 

entitate și de 

compartiment 

-Reguli de separare a 

atribuţiilor 

implementate 

prin intermediul 

procedurilor de 

sistem/operaţionale 

-Cazuistica abateri 

identificate şi măsuri 

adoptate 

10. Supravegherea Procedură 

privind 

supravegherea 

X  - Procedură elaborată 

-PS 11 Supravegherea 

-Instrumente 

implementate de 

monitorizare a 

activităţii 

entităţii 

-Analizarea periodică 

a raportărilor la 

nivel de manager 

11. Continuarea 

activității 

Proceduri 

privind 

continuarea 

activității 

X  -Riscuri şi măsuri de 

control identificate în 

cadrul Registrului 

Riscurilor 

- Procedură elaborată 

PS 07 – Delegarea 
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12. Informarea și 

comunicarea 

Procedură 

privind 

comunicarea 

X  - Procedură elaborată 

- PS 05 Comunicare 

şi consultare 

- Reguli de 

utilizare/prelucrare 

/acces /transmitere 

informaţii, stabilite la 

nivel general, valabile 

pentru toate 

compartimentele 

13. Gestionarea 

documentelor 

Proceduri 

privind 

gestionarea 

documentelor 

X  - Procedură elaborată 

- PS 01 Controlul 

documentelor 

- Procedură elaborată 

- PS 02 Controlul 

înregistrărilor 

- Procedură elaborată 

- PS 09 Arhivarea 

documentelor 

- Sistem de 

corespondenţă 

elaborat şi 

implementat 

- Norme PSI 

implementate 

- Planuri/instrucţiuni/ 

norme de pază şi 

protecţie 

14. Raportarea 

contabilă și 

financiară 

Proceduri 

contabile 

X  -Proceduri contabile 

actualizate 

-Proces-verbal privind 

rezultatele 

inventarierii 

anuale a 

patrimoniului 

instituţiei 

- Registrul inventar 

- Situaţii financiare 

însoţite de rapoarte  

15. Evaluarea 

sistemului de 

control intern/ 

managerial 

Procedură de 

evaluare a 

controlului 

intern 

X  -Procedură elaborată - 

PS 13 Evaluarea 

controlului intern 

managerial 
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managerial - Sistem de 

autoevaluare a 

implementării 

sistemului de control 

intern (documente de 

monitorizare şi 

evaluare, termene de 

raportare, responsabili 

pentru raportarea 

rezultatelor 

autoevaluării) 

16. Auditul intern Rapoarte de 

audit intern 

X  -Funcţie de audit 

intern 

operaţională în scopul 

evaluării sistemului 

de 

control intern/ 

managerial 

-Rapoarte de audit 

intern 

 

B.SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 

semestrială privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial în Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași la data de 31.12.2015 

 

Nr 

Crt. 
Specificații 

Aparatului 

propriu 
Observații 

1.  Entități publice subordonate/ în 

coordonare 

X - 

2.  Entități publice în care s-a constituit 

structura cu atribuții de monitorizare, 

coordonare și îndrumanre 

metodologică a sistemului de control 

intern/managerial. 

1 - Decizia de constituire a structurii 

nr. 123 din 28.04.2014 în baza 

hotărârii Consiliului de 

Administrație al  Liceului Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” Iași 

- Decizia nr. 333_K din 
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25.09.2015 în baza hotărârii 

Consiliului de Administrație al  

Liceului Teoretic “Dimitrie 

Cantemir” Iași 

3.  Entități publice în care s-a elaborat și 

aprobat programul de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial. 

1 Programul de dezvoltare a 

sistemului de control 

intern/managerial a fost elaborat 

conform Regulamentului de 

organizare și funcționare a 

comisiei de monitorizare, 

coordonare și îndrumare 

metodologică pentru dezvoltarea 

sistemului de control intern/ 

managerial 

4.  Entități publice care și-au stabilit 

obiectivele generale 

1 Obiectivele generale sunt cuprinse 

în Planul de Dezvoltare 

Instituțională, în Programul 

managerial aprobat în ședința CA 

din 04.11.2015 și în Planul 

operațional aprobat în ședința CA 

din 04.11.2015 

5.  Obiective generale stabilite de către 

entitățile publice de la Pct. 4  

8 Cele 8 obiective generale, precum  

și cele specifice sunt cuprinse în 

Planul de Dezvoltare 

Instituțională, în Programul 

managerial aprobat în ședința CA 

din 04.11.2015 și în Planul 

operațional aprobat în ședința CA 
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din 04.11.2015 

6.  Entități publice care și-au evaluat 

activitățile procedurabile. 

1 Activitățile procedurabile au fost 

evaluate. S-a realizat analiza 

activităților derulate la nivel de 

entitate și de compartiment.  

7.  Activități procedurabile inventariate 

de către instituțiile publice de la pct.6. 

213 - S-au stabilit reguli de separare a 

atribuțiilor implementate prin 

intermediul procedurilor de 

sistem/ operaționale. 

- Cazuistica abateri identificate și 

măsuri adoptate. 

8.  Entități publice care au elaborat 

proceduri. 

1 S-au elaborat proceduri 

operaționale și de sistem, care au 

fost aprobate, diseminate, 

actualizate. 

9.  Proceduri elaborate de către entitățile  

publice de la pct 8. 

99 Au fost elaborate 13 proceduri de 

sistem și 86 proceduri 

operaționale. 

10.  Entități publice care au elaborat 

indicatori asociați obiectivelor 

generale și specifice. 

1 Au fost stabiliți indicatori SMART 

asociați obiectivelor generale și 

specifice. 

11.  Indicatori asociați obiectivelor 

generale și specifice stabiliți de către  

entitățile publice la pct 10. 

148 Indicatorii stabiliți sunt incluși în 

Planul operațional aprobat în 

ședința CA din 04.11.2015. 

12.  Entități publice care au identificat, 

analizat și gestionat riscuri. 

1 Conform procedurii de sistem 04 

Managementul riscurilor. 

13.  Riscuri înregistrate în Registrul 

riscurilor de către entitățile publice de 

56 - Procedura elaborată – PS 04 

Managementul riscurilor 
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la pct. 12 -  Conform PS 04/F3, s-au stabilit: 

criteriile de analiză a riscurilor, 

ponderea fiecărui criteriu al 

riscului, nivelul riscului pentru 

fiecare criteriu utilizat, punctajul 

total al criteriului utilizat, ierarhia 

riscurilor pe baza punctajelor 

obținute, completarea și 

actualizarea Registrului de riscuri.  

 

 

C.SITUAŢIA SINTETICĂ  

a rezultatelor autoevaluării 

 

Nr. 

crt 
Denumirea 

standardului 

Nr. Compartimentelor în 

care standardul este 

aplicabil 

din care 

compartimente în 

care standardul* 

este: 

La nivelul 

Instituției 

standardul 

este: 
I PI NI 

Total numar compartimente = 10 

I. MEDIUL DE CONTROL 

1.  
Standardul 1 - Etica, 

integritatea 
10 10 - - I 

2.  
Standardul 2 - Atribuții, 

funcții, sarcini 
10 10 - - I 

3.  

Standardul 3 - 

Competența, 

performanța. 

10 10 - - I 
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4.  
Standardul 4 - Structura 

organizatorică 
10 10 - - I 

II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI      

5.  Standardul 5 - Obiective 10 10 - - I 

6.  
Standardul 6 - 

Planificarea 
10 10 - - I 

7.  

Standardul 7 - 

Monitorizarea 

performanțelor 

10 10 - - I 

8.  
Standardul 8 - 

Managementul riscului   
10 10 - - I 

III. ACTIVITATI DE CONTROL  

9.  Standardul 9 - Proceduri 10 10 - - I 

10.  
Standardul 10 - 

Supravegherea 
10 10 - - I 

11.  

Standardul 11 - 

Continuitatea activităţii 

 

10 10 - - I 

IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA    

12.  

Standardul 12 - 

Informarea şi 

comunicarea 

10 10 - - I 

13.  

Standardul 13 - 

Gestionarea 

documentelor 

10 10 - - I 

14.  

Standardul 14 - 

Raportarea contabilă şi 

financiară 

10 10 - - I 



 

85 

 

V. EVALUARE ŞI AUDIT 

15.  

Standardul 15 - 

Evaluarea sistemului de 

control intern/managerial 

10 10 - - I 

16.  
Standardul 16 - Auditul 

intern 
10 - - 10 NI 

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: 

Sistemul de control managerial intern este PARȚIAL IMPLEMENTAT.  

Măsuri de adoptat: 

-Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial cu stabilirea de obiective, 

termene și responsabilități pentru standardele neimplementate. 

Structurile funcționale din cadrul Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași pentru care au fost 

completate chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern/ 

managerial în baza cărora s-a întocmit situația sintetică a autoevaluării sunt următoarele: 

-Comisie CEAC 

-Comisii metodice 

-Comisii de lucru 

-Compartiment Contabilitate 

-Compartiment Secretariat 

-Compartiment Administrativ 

-Consilier educativ 

-Bibliotecar 

-Informatician 

-Laborant 
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D.RAPORT 

asupra sistemului de control intern/managerial 

la data de 31 decembrie 2015 

 

  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind 

controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași dispune de un sistem de control 

intern/managerial al cărui concepere şi aplicare permit conducerii și consiliului de administrație 

să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii 

obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, 

eficienţă şi economicitate. 

  Această afirmație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de 

încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza 

autoevaluării acestuia. 

  Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

  În acest caz, menţionăm următoarele: 

  - Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică, este actualizat anual; 

  - Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor 

procedurabile inventariate sunt actualizate anual; 

  - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod 

distinct, acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi activităţile 

realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost 

actualizat în cursul anului; 

  - În cadrul entităţii publice nu există compartiment de audit intern. 

  Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea 

şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/ managerial, aprobate prin Ordinul 
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secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice. 

  Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciem că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de 

control intern/managerial al Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași este parţial conform cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. 

   

             DIRECTOR,                                DIRECTOR ADJUNCT, 

PROF. DR. ANCA DIMITRIU                                       PROF. DANIELA MUNTEANU 

                        

 

 


