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I. Proiectul de dezvoltare instituțională 

I.1. Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași – valori și devenire 

1.1 1. Argument pentru valori şi continuitate 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi a fost conceput pe o perioadă de cinci ani, 2015 – 

2020, având în vedere specificul învăţământului românesc şi principiile proiectării unui demers educaţional de calitate. Documentul va fi 

actualizat anual, iar parteneriatul inter-instituţional reprezintă singura modalitate de acţiune care poate genera dezvoltarea durabilă în 

interesul comun al tuturor instituţiilor implicate. 

Personalitatea europeană a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi s-a conturat în cadrul comunităţii ieşene în cei 53 de ani de 

existenţă, acesta fiind un liceu apreciat de elevi şi de părinţii acestora pentru performanţele obţinute în pregătirea generaţiilor de elevi: 

rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare, reușita absolvenţilor la examenele naţionale, precum şi în alegerea unei cariere profesionale. 

Numeroasele proiecte educative ale şcolii cu multiple valenţe formative luminează calea unui traseu ascendent al liceului, conferă calitate 

umană şi înaltă ţinută tinerei generaţii de elevi. 

În contextul actual, dominat de schimbări rapide în toate domeniile, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi îşi propune să ofere o 

educaţie completă şi complexă, prin care să se dezvolte personalităţi creative şi adaptabile lumii dinamice de astăzi.  

Întreaga activitate din Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este susţinută de o resursă umană înalt calificată, orientată spre 

formarea de competenţe cheie, specifice societăţii cunoaşterii şi spre conturarea  unor atitudini şi comportamente în spiritul valorilor 

naţionale şi europene. 

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 
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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 se desfăşoară 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; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi (elaborat pe baza ROFUIP aprobat prin 

OMEN nr. 5115/2014). 
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Strategia Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” se dorește 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. 

O preocupare constantă constă în 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 urmăresc cu prioritate îmbunătăţirea calităţii 

demersului didactic şi adecvarea ofertei educaţionale la cerinţele societăţii actuale.  

Se vizează: 

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

 Realizarea unui parteneriat real cu părinții elevilor; 

 Relaționarea cu autorităţile locale, cu cele guvernamentale, cu instituţii și organizații partenere.  

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. 
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Corelând diagnoza cu obiectivele şi proiectele şcolii, ne propunem: 

 Adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale elevilor.  

 Diversificarea ofertei şcolii şi adecvarea acesteia la necesităţile de dezvoltare personală a elevilor, urmărindu-se stimularea 

interesului elevilor pentru investigare şi cercetare. 

 Diversificarea  modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la învăţătură, disciplină şi a frecvenţei şcolare (utilizarea 

unor instrumente variate de evaluare, planuri de măsuri în vederea ameliorării deficienţelor constatate, informarea şi încercarea de 

responsabilizare a părinţilor în prevenirea eşecului şcolar, aplicarea sancţiunilor conform Regulamentului de ordine interioară). 

 Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform curriculum-ului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul 

colectivelor de elevi. 

 Consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor 

specifice adolescenţei. 

 Realizarea activităţilor de orientare şcolară şi profesională în colaborare cu unversităţi ieşene: Universitatea Tehnică 

“Gh.Asachi”, Universitatea “Al.I.Cuza”, Universitatea 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.  
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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. 

Este susţinută implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţională şi creşterea calităţii actului didactic prin stimularea lucrului 

în echipă, decizii corecte, bine fundamentate, crearea unui climat adecvat, tact şi implicare în gestionarea conflictelor, transparenţă în 

decizii, susţinerea tuturor proiectelor şcolii, încurajarea performanţei şi a bunelor practici. Sunt respectate cerinţele legislaţiei în vigoare: 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. Principiile care stau la baza activităţii 

manageriale a liceului sunt: principiul eficienţei; principiul utilizării cu maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice, 

procese, relaţii, resurse, efecte); principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii); principiul rolului central al obiectivelor; principiul 

participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul şcolii; principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor 

norme de conduită 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.  
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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. 

S-a realizat un sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent. Canalele de comunicare cele mai uzuale sunt: rapoarte, 

referate, circulare, note interne, şedinţe, întâlniri personale, convorbiri telefonice, e-mail, afişaj, site-ul liceului, grup de discuţii pe internet. 

Forme de comunicare  

-comunicare formală:  

o comunicare verbală: întâlniri de lucru pe compartimente, comisii, consilii, ateliere de lucru ş.a.  

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

o consultanţă: individual, pe echipe;  

 - comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, mese rotunde, schimburi de experienţă ş.a. 

 Căile principale prin care se perfecţionează procesul de comunicare în liceu sunt: ascultarea activă, feedback-ul constructiv, 

dezvoltarea canalelor de comunicare ascendente prin comunicarea directă cu subordonaţii, înţelegerea diferenţelor culturale, organizarea 

spaţiului necesar comunicării, utilizarea tehnologiei performante din domeniul comunicaţiilor. Se stimulează participarea la luarea deciziilor, 

încurajarea şi susţinerea inovaţiilor. Acest fapt reiese din proiectele de inovaţie derulate în şcoală. Se urmărește 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. Se organizează 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. 
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 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. Cele trei fluxuri ale proiectului (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. De asemenea, se derulează 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 anul 2015, 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, promovarea numeroaselor activități și proiecte educative ale liceului în mass-media, precum și creșterea 

vizibilității școlii prin promovarea unei imagini pozitive a acesteia. 
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În anul școlar 2014-2015 elevii liceului au obținut 182 premii și mențiuni la olimpiade și concursuri școlare, dintre care 6 la 

olimpiade naționale. 

 

1.1.2. Scurt istoric 

 

Coordonate urbane 

Înființat în plin regim comunist, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași a fost amplasat și se află în continuare într-una din zonele 

orașului fără un trecut cultural glorios, între gara internațională cu tradiție grevistă, Nicolina, și malul drept al râului Bahlui. 

Arhitectură  

Cu o arhitectură standard pentru epoca anilor ’60 ai secolului al XX-lea, clădirea școlii se remarcă, totuși, printr-o intrare al cărei 

caracter impersonal este temperat de un supradimensionat paravan din beton, în forma literei X sau a cifrei X, care modelează spațiul de 

acces în forme personalizate. Chiar aici se află placa de marmură care comemorează semicentenarul liceului din anul 2013, dezvelită în mod 

oficial de Alteța Sa Regală Principele Radu al României în prezența întregii școli, a autorităților locale și a presei. 

Clădirea se ridică până la etajul al doilea, cu săli de clasă și laboratoare, și se prelungește cu o impresionantă sală modernă de sport în 

fața căreia se află terenul de sport. Aceste spații vorbesc despre vremea în care liceul avea clase cu profil sportiv. În acest cadru s-a format 

atleta Mihaela Gheorghiu, cea care a reprezentat România la Olimpiada de la Atlanta, acum profesoara  de educație fizică a liceului. 

Biblioteca de la parter are un fond de carte de aproximativ 30.000 de titluri, destinate atât elevilor cât și profesorilor. Ea 

impresionează nu numai prin lucrări științifice, literare sau artistice, ci și prin atmosfera plăcută, de lectură și intelectualitate, creată de 

bibliotecară Elena Crăcană, fostă elevă a școlii și ea.   
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Semne identitare 

În parcul școlii poate fi întâlnit primul semn identitar al instituției, Bustul lui Dimitrie Cantemir cu sceptrul Moldovei în mână, 

sculptat în anul 1966 de artistul ieșean Iftimie Bârleanu,  în piatră calcaroasă de proveniență locală, cu un soclu de calcar cochilifer. 

Monumentul a fost reabilitat în cadrul proiectului de mediu ”Eco –Școala”, derulat în perioada 2006-2008, în colaborare cu Laboratorul de 

conservare și restaurare din cadrul Complexului Muzeal Național ”Moldova”, sub coordonarea profesorilor Elena Iliescu și Daniela 

Munteanu. 

La parter, în holul principal, este al doilea semn identitar, mozaicul ”Omagiu lui Cantemir”, realizat sub coordonarea artistul 

academic Jenö Mihály Bartos. Al treilea semn se găsește pe scările ce duc la etajul I și este un portret de mari dimensiuni al Domnitorului, 

pictat în ulei pe pânză de un autor anonim.  

Pe holul etajului I se află cel de-al patrulea semn care conferă identitate cantemiriană școlii, reproducerea murală a Hărții Moldovei 

la anul 1716, sau Tabula Geographica Moldaviae- Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, așa cum apare ea în lucrarea postumă 

”Descriptio Moldaviae”. Conceptul aparține prof. dr. Anca Dimitriu, directorul liceului, iar executarea ing. Constantin Crihan.   

Profil intelectual 

De-alungul anilor, a secolelor și a reformelor din domeniul învățământului și al educației românești liceul s-a subordonat diverselor 

comandamente ale istoriei. În trecutul său comunist a ajuns, la un moment dat, un punct de reper al școlii ieșene pentru ca, în preajma anului 

1989 să existe doar ca liceu industrial. Elementul distinctiv al actualului său statut îl constituie învățământul teoretic liceal, în forma sa 

maxim diversificată, dispunând de toate profilele și specializările pe care le oferă Legea Educației Naționale.  

Puține licee din Iași au o ofertă atât de generoasă, concretizată în clase de matematică-informatică, științe ale naturii, științe socio-

umane și filologie, fiecare având particularități solicitate de comunitatea în care își desfășoară activitatea. Astfel, profilul matematică-

informatică se prezintă, în anumiți ani, cu varianta intensiv informatică, profilul științe ale naturii se corelează cu intensiv engleză, științele 
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socio-umane cu intensiv sau chiar bilingv engleză sau spaniolă. Clasele de filologie se bucură deplin de specificul absolut al școlii, limba 

spaniolă. Predată de profesori emeriți, printre care și lectori nativi, acestea se remarcă prin pasiune pentru cultura și civilizația spaniolă. 

Eleva Maria Iovan a obținut premiul I la Olimpiada Națională de Spaniolă 

O modificare semnificativă se produce în ultimii ani cu privire la cererea masivă pentru profilul științe socio-umane. Elevii aleg acest 

profil, indiferent că el este asociat sau nu cu o limbă străină de circulație internațională. O asemenea opțiune indică, pragmatic vorbind,  

propensiunea pentru o intelectualitate fermă atât de necesară ca fundament al învățământului universitar de drept, economie sau umanioare, 

dar și, la nivel simbolic, o atracție, poate vagă, pentru amestecul științifico-filosofic și artistic specific preocupărilor Domnitorului Dimitrie 

Cantemir. În acest context s-a născut ideea de a aprofunda interdisciplinaritatea ca abordare metodică și de conținut pentru curricula liceală. 

Amprenta artistică 

Holurile parterului sunt spații cu caracter cert artistic. În holul mare se succed ”Cele patru anotimpuri” lucrate în frescă de prof. dr. 

Ofelia Huțul și inaugurate de Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu ai României. Alăturat lor este o 

foarte mică galerie de artă unde expun artiștii prezenți la evenimentele importante ale liceului. În holul mic se află o altă frescă, ”Simbioze 

regenerative”, executată de Adriana Micu-Podoleanu și restaurată integral de Ofelia Huțul. 

Evenimentul anului 

Zilele Școlii marchează viața tuturor membrilor comunității noastre educaționale. Evenimentul se desfășoară în jurul sărbătorii 

Sfântului Dumitru Izvorâtorul de mir, pe 26 octombrie, care este și data nașterii Domnitorului Dimitrie Cantemir. Elementul central al 

activităților aniversare este reprezentat de Simpozionul Național cu Participare Internațională ”Dimitrie Cantemir și vocația europeană a 

gândirii româneștii”, inițiat de prof. dr. Ana-Irina Iorga și prof. dr. Anca Dimitriu. El a fost conceput ca un omagiu adus Domnitorului 

cărturar, ca o recunoaștere și apreciere vie a preocupărilor sale intelectuale atât de vaste, dar și ca un cadru în care profesorii și elevii să își 

poată prezenta rezultatele propriilor eforturi făcute în domeniile specifice gândirii cantemirești. De aceea, secțiunile simpozionului grupează, 
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după criteriile gnoseologice active în epocă, toate sferele de interes ale gânditorului. Inițial au existat trei secțiuni: Glife și hieroglife (limbile 

vorbite de Cantemir și literaturile corespunzătoare, etnologie și folclor), Descriptio Mundi (domeniile științifice frecventate de Cantemir: 

istorie, geografie, anatomie, economie, tactică și strategie militară, științe juridice) și Sacrosancta Scientia (telogie, istoria religiilor, filosofie, 

logică, matematică, pedagogie, muzică, arhitectură). În timp, cercetarea operei a condus la identificarea unui nou domeniu al preocupărilor 

sale și anume desenul și caligrafia. Ca urmare, a fost inființată o nouă secțiune, Amici Picturae. Cea de-a cincea secțiune, Imago Mundi 

Cantemyrii, este cea mai recentă și promovează cunoașterea detaliilor epocii istorice în care a trăit Cantemir, sub forma unei arte despre care 

credem că nu îi era necunoscută: teatrul. În strânsă asociere cu simpozionul se derulează Concursul Școlar Interdisciplinar ”Urmașii 

Principelui Cantemir”, al cărui obiectiv principal îl constituie promovarea interdisciplinarității ca stil de viață intelectuală. 

Ajuns la a XII-a ediție, simpozionul se prezintă cu o istorie interesantă, consemnată în volumele cu lucrările ce au fost susținute de-a 

lungul timpului, volume îngrijite de Ana-Elisabeta Tomorug. În anul 2009, simpozionul a primit Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale 

Principelui Radu al României, ceea ce a conferit liceului un prestigiu deosebit. 

Modelul educațional 

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi-a propus să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate, 

acordând şanse egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi şi competenţe 

care să permită absolvenţilor să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă schimbare. Valorile cultivate sunt: respectul şi 

valorizarea diferenţei umane, performanţa, încrederea, onestitatea, creativitatea, implicarea personală, forţa echipei, umanismul şi 

solidaritatea. Profilul absolventului liceului include şi următoarele trăsături: responsabilitate faţă de propria pregătire, deprinderi de muncă 

intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate. 
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Personalitatea europeană a liceului 

Personalitatea europeană a liceului s-a conturat în cadrul comunității ieșene prin reușita absolvenților la examene naționale, în 

alegerea carierei profesionale, prin proiectele educative cu multiple valențe formative care luminează calea unui traseu ascendent al liceului 

și conferă calitate umană și înaltă ținută tinerei generații de cantemiriști. 

Resursele materiale și dotările moderne sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice cu o bună pregătire profesională, cu o 

bogată experienţă, dar şi cu pasiune şi dăruire, ceea ce contribuie la  organizarea şi desfăşurarea unui proces instructiv - educativ de calitate, 

reflectat în rezultatele obţinute la examene naţionale, olimpiade şi concursuri, precum şi în realizarea de activităţi extracurriculare. 

Oferta educaţională a şcolii este adresată aptitudinilor tuturor elevilor noştri, specializările fiind: matematică – informatică, ştiinţele 

naturii, ştiinţe sociale, filologie, bilingv limba engleză și limba spaniolă. Prin activităţile extracurriculare organizate în cadrul unor 

parteneriate interne, dar şi la nivelul comunităţii europene, liceul a demonstrat capacitatea de a furniza un nivel de educaţie competitivă, 

corespunzător exigenţelor europene. 

Școală Europeană din anul 2015, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, care în anul 2014 a câștigat și Competiția Euroscola.  

Liceul se remarcă prin organizarea de manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice: Concursul Şcolar Interdisciplinar “Urmaşii Principelui 

Cantemir”, Festivalul Internaţional “ARTE” și Concursul Internaţional de Creație plastico-lirică “Eminesciana” inițiate de prof. dr. Ofelia 

Huțul, Concursul Județean de comunicare şi perspicacitate “Cantemir–Junior” conceput de prof. Daniela Munteanu și Maria Șușnea sau  

Concursul Județean “O mască râde, alta plânge” coordonat de bibliotecara Elena Crăcană.   

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi este primul liceu din Moldova care a beneficiat de un lector nativ din Spania în predarea 

limbii spaniole, atât la clasele cu specializarea bilingv – spaniolă, cât şi la clasele de gimnaziu cu studiul intensiv al limbii spaniole. Elevilor 

cantemirişti li s-au acordat burse în Spania, iar unii dintre absolvenţi au obţinut şi diploma spaniolă de Bacalaureat. Ca o recunoaştere a 

promovării limbii şi culturii spaniole de către Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” şi a implicării elevilor în activităţi interculturale româno – 
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spaniole, în data de 19.03.2010, ataşatul pentru educaţie al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, prof. univ. dr. Maria Mendez de Valdivia a 

vizitat liceul şi a înmânat drapelul Spaniei conducerii liceului, în prezenţa unor oficialităţi. La Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi a 

avut loc vizita Excelenţei Sale, Ambasador al Spaniei la Bucureşti, Pablo Garcia Berdoy.  

Proiectul „Tradiţii populare în Moldova şi Normandia” este un proiect de schimb şcolar şi prietenie, care a debutat în anul 1991, cu o 

bogată tradiţie la instituția noastră. Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” din Iaşi este înfrăţit cu Colegiul “J. E. Blanche” din St. Pierre les-

Elbeuf, Franţa. Elevii ieșeni coordonaţi de cadre didactice participă la acest schimb şcolar, realizând diverse activităţi cu caracter 

intercultural. Mai mult, s-a înfiinţat Asociaţia de Prietenie Româno – Franceză “Moldova – Normandia”, parteneră a Asociaţiei “Normandie 

– Moldavie”.  

O altă tradiţie a liceului este elaborarea şi derularea de proiecte în cadrul Programului Sectorial Comenius: „Convieţuire şcolară. 

Practică şi experienţă în cetăţenia europeană” – proiect de dezvoltare şcolară, în parteneriat cu şcoli din Agen – Franţa şi Estepona – Spania;  

Jeunesse „De la muzică la scenă – interpretarea culturilor europene”; „Schimburi culturale – împreună spre o Europă mai tolerantă” în 

parteneriat cu şcoli din Atena – Grecia, Horby – Suedia, Bari – Italia, Moletai – Lituania. Proiectele multilaterale în cadrul Programului 

Sectorial Comenius reflectă o preocupare deosebită a liceului pentru educaţia ecologică. Proiectul „School garden – green classroom” s-a 

derulat în perioada 2010 – 2012, în parteneriat cu şcoli din Republica Cehă, Turcia, Italia şi Marea Britanie, iar proiectul multilateral 

„Today’s seeds are tomorrow’s forests” coordonat de liceul nostru, în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Marea Britanie, 

Franţa, Grecia, Lituania şi Spania s-a desfășurat în perioada 2012 – 2014. Cele mai recente proiecte europene derulate sunt: proiectul 

Comenius „Parks and Gardens in Europe – Yesterday and Today” și proiectul Erasmus + “Implementarea mediilor de învățare virtuale” 

(2013 – 2015).  

Educaţia pentru mediul înconjurător se realizează în Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi prin implementarea Programului Eco 

– School, începând din anul 2005. În urma evaluării din data de 16.02.2007, şcoala noastră a obţinut statutul de eco – liceu şi simbolul 
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mondial „Steagul Verde”, liceul nostru fiind primul eco – liceu din municipiul Iaşi, menţinându-şi acelaşi statut şi în prezent. Acest proiect, 

precum şi alte proiecte de mediu, premiate la nivel naţional, derulate în cadrul programelor mondiale „Learning about Forests” şi „Young 

Reporters for the Environment” au fost realizate de liceul nostru în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului 

Iaşi, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, 

Muzeul de Istorie Naturală Iaşi, Grădina Botanică Iaşi etc. 

Un alt parteneriat educaţional reprezentativ este cel care promovează colaborarea dintre Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi 

Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” Chişinău, care vizează următorarele aspecte: defăşurarea unor activităţi comune (vizite, 

concursuri, dezbateri, ateliere de lucru), schimb de experienţă privind activitatea profesională şi managerială, inclusiv schimb şcolar de cadre 

didactice şi elevi, promovarea limbii spaniole şi culturii hispanice, dinamizarea colectivelor de elevi în iniţierea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor lingvistice. 

Preocuparea liceului pentru abordarea interdisciplinară a curriculum-ului, ca o modalitate inovatoare de organizare a conţinuturilor, 

s-a manifestat prin organizarea Conferinţei  Naţionale „Abordarea interdisciplinară la nivelul ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale 

naturii – premisă a competitivităţii în educaţie”, precum şi prin implementarea în liceu a proiectelor POSDRU „Proces educaţional optimizat 

în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” şi „MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi 

tehnologii”  (în perioada 2010 – 2012). În cadrul primului proiect, liceul nostru a obţinut premiul al II-lea la nivel naţional, iar prin cel de-al 

doilea proiect, liceului nostru i  s-a conferit titlul de „Şcoală MaST”, în urma câştigării Competiţiei  „Şcoala MaST – Top”.   

„In Animo Cantemyrii”  este o revistă a comunităţii noastre cantemiriste care măsoară pulsul vieţii şcolare şi extraşcolare, 

evidenţiază relaţionarea liceului nostru cu comunitatea locală, surprinde ecoul unor manifestări tradiţionale, cultivă interesele elevilor, 

dezvoltă aptitudinile literare ale acestora, încurajează talentele artistice. În paginile revistei sunt evocate momentele de bucurie, de împlinire, 

de consolidare a culturii instituționale, precum şi performanţele liceului.  
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Cu sentimentul unor deveniri intelectuale ce capătă forme de împlinire, cu fiecare an, făurim calea spre un viitor bazat pe valoare și 

performanță, în permanentă simbioză a viitorului cu trecutul, în spiritul unei libertăți depline a gândului și a transmiterii unor scrieri cu rol de 

ancoră pentru generațiile ce vor veni. 

 

1.1.3.Viziunea şi misiunea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 

 

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. 

Misiunea liceului nostru este viabilă deoarece armonizează dorinţa de învăţare şi îmbogăţire a cunoştinţelor elevilor, nevoia de 

formare continuă a cadrelor didactice, interesul părinţilor elevilor ca aceştia să dobândească o educaţie solidă, preocuparea comunităţii locale 

pentru furnizarea de servicii educaţionale de calitate.  

Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi propune:  

 să ofere oportunităţi educative şi instructive accesibile, de înalt nivel calitativ; 

 să sporească egalitatea şanselor de realizare profesională şi gradul de ocupabilitate al tinerilor din zonă; 

 să ajute elevii în alegerea unor profesii şi cariere moderne, de actualitate şi de perspectivă pe piaţa muncii.  

 

Profilul absolventului liceului nostru include şi următoarele trăsături: 

 responsabilitate faţă de propria pregătire 

 deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii 
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 flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate. 

 

 

1.1.4. Organigrama instituției 
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1.1.5. Cultura organizaţională 

 

Cultura organizaţională, complexul specific de valori, căile de gândire împărtăşite de personalul şcolii determină modul în care 

membrii comunităţii şcolare se comportă în interiorul şi în afara şcolii, accentul punându-se în special pe: relaţiile interpersonale 

(manifestare explicită a dependenţei reciproce); promovarea colaborării profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev; acceptarea 

controlului comun al realizării sarcinilor de grup şi individuale; se discută problemele, nu persoanele. Se pot remarca în liceu standarde 

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

În componenta culturală, se pot distinge unele elemente vizibile, cum ar fi: comportamente şi limbaj comun, simboluri, 

percepţii şi reprezentări despre valorile promovate de liceu, standarde despre ce înseamnă a munci bine, a se comporta corect şi  moral, 

respect deosebit faţă de marii dascăli ai liceului din toate timpurile, precum şi faţă de istoricul şi tradiţiile școlii. Valorile cultivate sunt: 

respectul şi valorizarea diferenţei umane; performanţa; încrederea; onestitatea; creativitatea; implicarea personală; forţa echipei; 

umanismul; solidaritatea. În liceu s-a format o cultură organizaţională care se manifestă prin ataşament faţă de valorile şi principiile 

promovate. De aceea, sunt respectate regulile stabilite, reuşindu-se, în mare măsură, formarea unui anumit tip de angajat dezirabil. În 

concluzie, în liceu este creată şi dezvoltată o cultură organizaţională care susţine spiritul de echipă, creativitatea, inovarea, încrederea, 

responsabilitatea faţă de lucrul bine făcut şi colaborarea. Suntem o comunitate intelectuală menită să genereze performanţă, să 

modeleze caractere, să contureze elevilor o identitate cantemiristă, să o dezvolte şi să o păstreze de-a lungul întregii existenţe.  

Simboluri:  

 Sigla liceului 

 Imnul liceului 
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 Pagina web a liceului 

 Medalii comemorative 

 Titlul Școală Europeană 

 Simbolul mondial Eco – Şcoala 

 Steagul Verde 

 Simbolul MaST 

 Cartea de Onoare a liceului 

 Revista şcolii In Animo Cantemyrii, revistă laureat la nivel național, care a obținut premiul I la Concursul de Reviste 

școlare – 2016, etapa județeană 

 Foaia liceului Cantemiriana  

 

Festivităţi şi ceremonii:  

 Ziua Mondială a Educaţiei (5 octombrie)  

 Zilele Şcolii (25-26 octombrie)  

 Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea relaţiilor colegiale (excursii, aniversări, sărbătorirea unor momente cu 

semnificaţie religioasă)  

 Sarbătorirea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând atât elevii, cât şi profesorii liceului (Zilele 

Iaşului, Ziua Naţională a României, Ziua Europei, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Spaniei etc.) 

 Festivităţile de deschidere şi de închidere a anului şcolar sau de încheiere a studiilor. 
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Consiliile profesorale cu temă, parteneriatele, activităţile extraşcolare contribuie la formarea identităţii şi creşterea prestigiului 

şcolii. Sunt apreciate şi recunoscute meritele şi rezultatele elevilor şi ale personalului.                                    

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

redacţie ale revistelor şcolii, în activităţi de voluntariat, în promovarea imaginii şcolii, dar şi a profesorilor care s-au remarcat în 

activitatea de pregătire a elevilor capabili de performanţă, promovând imaginea şcolii. Asociaţia Părinţilor din şcoală susţine aceste 

activităţi. Un exemplu în acest sens îl constituie premierea şefilor de promoţie. De asemenea, sunt premiaţi elevii care au obţinut 

rezultate deosebite la olimpiadele naționale, asigurându-se în acest sens și o sponsorizare oferită de BRD. 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.  

Ethos-ul liceului este determinat de calitatea relaţiilor, preocuparea pentru a se asigura şanse egale elevilor, angajamentul 

liceului faţă de sarcini şi misiune, gradul de organizare a școlii. Trăsăturile dominante ale ehos-ului şcolii sunt: cooperarea, munca în 

echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de elevi, responsabilitatea profesională, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei 

şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre majoritatea cadrelor didactice sunt colegiale, armonioase, 

de respect şi sprijin reciproc. Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, elevilor şi părinţilor, deopotrivă; manifestă 

respect şi înţelegere, empatie, capacitate de convingere, disponibilitate la efort, armonizarea intereselor tuturor membrilor comunităţii 

şcolare. Aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita majorităţii cadrelor didactice. 

În cadrul culturii organizaţionale, accentul se pune pe: relaţiile interpersonale (manifestare explicită a dependenţei reciproce); 

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

individuale; se discută problemele, nu persoanele. Simbolurile şcolii sunt: sigla liceului, imnul şcolii, pagina web a liceului, Sinbolul 
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Școală Europeană, Simbolul mondial “Eco – Şcoala”, Steagul Verde, Sigla MaST, revista şcolii In Anymo Cantemyrii, iar modelul 

este reprezentat de  personalitatea patronului spiritual al liceului – Principele Dimitrie Cantemir. În vederea colaborării, stabilirii 

parteneriatelor şi susţinerii învăţării, s-au organizat numeroase festivităţi şi ceremonii: Zilele Şcolii – creşterea coeziunii în interirul 

instituţiei, întâlniri informale pentru consolidarea relaţiilor colegiale (excursii, aniversări, sărbătorirea unor momente cu semnificaţie 

religioasă), marcarea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând atât elevii, cât şi profesorii liceului (Ziua Naţională 

a României, Ziua Mondială a Mediului, precum şi Ziua Spaniei, Ziua Europei etc.), festivităţile de deschidere şi de închidere a anului 

şcolar sau de încheiere a studiilor, consiliile profesorale cu temă, parteneriatele, activităţile extraşcolare, toate  aducându-și aportul la 

formarea identităţii şi creşterea prestigiului şcolii. 

 

I.2.  Diagnoza instituțională 

1.2.1. Diagnoza mediului extern 

 

a) Mediul socio-cultural 

Oraşul Iaşi, capitala Moldovei şi legendara “urbe a celor 7 coline”, este situat pe râul Bahlui, un afluent al Jijiei, fiind reşedinţa 

judeţului. Prima menţionare a oraşului se regăseşte într-un privilegiu comercial emis în 1408 de domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. După 

mai mult de un secol, în 1564, domnitorul Alexandru Lăpuşneanu mută aici capitala Moldovei, de la Suceava. În 1640, Vasile Lupu a 

înfiinţat la Iaşi prima şcoală în limba română şi o tipografie la Biserica Trei Ierarhi, la care, câţiva ani mai târziu, în 1643, este tipărită 

prima carte. Iaşul rămâne oraşul marilor idei, al primei Mari Uniri, al primului spectacol de teatru în limba română şi al primului 

muzeu literar memorial (Bojdeuca din Ţicău). De asemenea, pe dealul Copoului se află cea mai veche universitate din România, 
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Universitatea „Al. I. Cuza”, întemeiată în 1860 prin decret de către principele Alexandru Ioan Cuza, continuatoare a vechii Academii 

Mihăilene.  

Tot în Iaşi se află continuatoarea primei şcoli superioare de inginerie din România, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, cu peste 

15.000 de studenţi, prima şcoală superioară de muzică din România, Universitatea de Arte „George Enescu”, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Grigore T. Popa", Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea “Petre 

Andrei”, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”. În Piaţa Eminescu, în perioada interbelică s-a ridicat clădirea Fundaţiei Culturale Regale, ce 

astăzi găzduieşte cea mai veche bibliotecă universitară din ţară, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, cu un fond de carte 

ce se apropie de 3 milioane de exemplare, unele foarte rare.  

Pe lângă Teatrul Naţional, Teatrul Luceafărul, Opera, Filarmonica, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Biblioteca 

Judeţeană “Gheorghe Asachi”, galerii de artă, cinematografe, cluburi, librării şi anticariate, Iaşul dispune de cel mai mare număr de muzee 

din ţară, reunite în două complexe muzeale:  

1) Complexul Muzeal Moldova, al cărui sediu se află în incinta Palatului Culturii, are patru secţii:  

 artă (cea mai mare galerie de pictură din ţară)  

 politehnică  

 istorie, cu patru secţii: Muzeul Unirii de la Casa Kogălniceanu: Palatul “Al. I. Cuza”, de la Ruginoasa, Muzeul Cucuteni, Muzeul 

Orăşenesc Hârlău, Muzeul de Etnografie.  

2) Muzeul Literaturii Române – cu sediul la Casa Pogor (unde aveau loc întrunirile societăţii Junimea). Acest muzeu administrează 

11 muzee şi case memoriale. 

Cele 22 de muzee diferite şi Muzeul de Istorie Naturală (clădire care aminteşte de Unirea din 1859, şi care, în secolul al XIX-lea 

era sediul Societăţii Medicilor şi Naturaliştilor) găzduiesc valori importante ale patrimoniului naţional.  
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Celebrele mănăstiri şi biserici: Trei Ierarhi, Galata, Cetăţuia, Frumoasa, Golia, Sfântul Sava, Barnovschi, Bărboi, Sfântul Gheorghe, 

Catedrala Metropolitană etc. sunt locuri de pelerinaj la nivel naţional, precum şi adevărate muzee în aer liber.  

Dintr-o prezentare succintă a Iaşului nu pot lipsi personalităţile marcante: scriitori şi oameni de cultură, artişti, medici şi 

importanţi oameni de stat. Dintre aceştia îi amintim pe cei care au rămas peste timp ca valori marcante ale patrimoniului cultural naţional: 

Mihai Eminescu, Ion Creangă, George Emil Palade, Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, A. D. Xenopol, Titu Maiorescu, Garabet 

Ibrăileanu, George Topârceanu, Nicolae Iorga, Otilia Cazimir, Mihail Sadoveanu, Costache Negruzzi, Vasile Pogor, Petru Poni, Emil 

Racoviţă, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Octav Băncilă, Sabin Bălaşa, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe I. 

Brătianu, Lascăr Catargiu.  

Alte instituţii care contribuie la promovarea Iaşului în spaţiul european şi universal sunt reprezentanţele culturale, apărute după 

1990, dintre care, cele mai importante sunt: Institutul Francez, Centrul Cultural German „Goethe Zentrum” (Societatea Culturală Româno-

Germană), Centrul Cultural Britanic (British Council), Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor, Centrul Cultural Elen „Panellilion”. 

b) Potenţialul demografic 

Principalul punct de atracţie al judeţului îl constituie municipiul Iaşi, cel mai vechi centru universitar al ţării şi al doilea ca mărime, 

după Bucureşti, devenit după aderarea României la Uniunea Europeană şi cel mai mare oraş situat la frontiera estică a acesteia, fiind centrul 

unei arii metropolitane ce grupează circa jumătate de milion de locuitori.  

La nivel naţional municipiul Iaşi se remarcă prin funcţiile sale de un centru universitar, cultural şi istoric, dar şi religios, ştiinţific 

şi economic. Accesibilitatea este asigurată de un aeroport internaţional, de două magistrale feroviare, una dintre ele dispunând de cale ferată 

dublă electrificată, alte cinci căi ferate, trei drumuri europene, din care unul expres, două drumuri naţionale principale şi patru secundare.  
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Dimensiunea educativă este dată de cele cinci mari universităţi publice, mai multe universităţi private şi cea mai largă reţea 

şcolară ca număr de elevi, profesori şi unităţi şcolare dintre toate judeţele (a doua la nivel naţional după Bucureşti). Nu doar mărimea, 

vechimea şi diversitatea, ci şi calitatea constituie atuurile învăţământului ieşean.  

Datorită acestor premise, judeţul Iaşi este unul dintre cele mai populate judeţe ale ţării chiar dacă are o suprafaţă medie la nivel 

naţional. 

Iaşul se înscrie în arealul din estul României, caracterizat prin menţinerea unor valori mai ridicate ale bilanţului natural decât media 

naţională. Graţie acestei particularităţi, dinamica populaţiei s-a păstrat pe un trend ascendent pentru întreaga perioadă postbelică, exceptând 

ultimul deceniu, când au fost înregistrate primele involuţii de masă demografică a judeţului. Scăderea populaţiei judeţului este cauzată, ca şi 

la nivel naţional, atât de un bilanţ natural negativ, cât şi de unul migratoriu. Populaţia judeţului este repartizată echilibrat pe cele două medii 

de viaţă. 

La nivelul repartiţiei spaţiale a populaţiei urbane, se înregistrează un evident dezechilibru, ponderea reşedinţei de judeţ fiind de 

aproximativ 80% din totalul populaţiei urbane. Această situare a oraşului Iaşi pe primul loc ca număr de locuitori la nivel de judeţ ar fi 

întărită în condiţiile în care unele localităţi aflate în prima aureolă de polarizare urbană ar fi incluse în structura administrativă a centrului de 

judeţ (Lunca Cetăţuii, Dancu, Tomeşti, Miroslava). Circumscrierea acestor aşezări rurale de către comune aflate în Zona Metropolitană a 

Iaşilor explică prezenţa la nivelul judeţului a celor mai populate comune din România: Holboca, Tomeşti, Ciurea etc.  

Evidenţierea unui proces lent de îmbătrânire a populaţiei este efectul trecerii de pragul de 60 de ani a unor contingente numeroase 

de populaţie, martore ale natalităţii mai ridicate din anii 50, şi mai puţin efectul unui proces de diminuare a natalităţii, observându-se o 

stabilitate a populaţiei tinere. Se observă o reducere semnificativă a numărului populaţiei active, fapt determinat de sporul migratoriu 

accentuat de criza economică.  
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Majoritatea absolută a populaţiei judeţului Iaşi este formată din români (98%), iar naţionalităţile conlocuitoare (rromi, ruşi-

lipoveni, evrei, maghiari) deţin un procent mic şi sunt grupate în general în oraşe. Din punctul de vedere al religiei, locuitorii judeţului sunt 

în majoritate creştini ortodocşi (93,3%), romano-catolici (5%), iar celelalte culte ocupă doar 1,7%. 

c) Mediul economic 

Întreaga activitate economică a judeţului Iaşi este determinată de o serie de factori naturali şi antropici. Factorii naturali sunt 

reprezentaţi de poziţia geografică, relief, resurse naturale, caracteristici climatice, potenţial hidrografic şi biopedologic. Factorii antropici 

sunt reprezentaţi atât de caracteristicile demografice, cât şi de cele social-economice. Ambele categorii de factori şi-au lăsat amprenta asupra 

stării actuale şi dinamicii în timp şi spaţiu a industriei, agriculturii şi comerţului. Situaţia economică a judeţului se află într-o relaţie directă 

cu capacitatea financiară a administraţiilor locale de a susţine infrastructura de învăţământ, prin existenţa, menţinerea şi dezvoltarea unei 

baze materiale competitive.  

Trebuie specificat că o analiză de sinteză şi mai ales de prognoză a pieţei muncii este foarte greu de realizat, întrucât există o foarte 

mare fluctuaţie atât a numărului de agenţi economici, cât şi a schimbării la termene scurte a profilului de activitate. Aceasta duce la o 

schimbare aproape continuă a structurii ofertei ocupaţionale, a necesităţii permanente de pregatire şi perfecţionare pentru a se putea realiza o 

reorientare profesională imediată. Toate aceste situaţii presupun o estimare relativă a ofertelor de locuri de muncă.  

Zona Iaşi – concentrează o mare diversitate de activităţi economice (industria medicamentelor, industria uşoară, alimentară, 

electronică, metalurgie, viticultură, transporturi, comerţ etc.). 

Analiza nivelului şi a dinamicii principalilor indicatori statistici ai judeţului nostru reliefează multiple aspecte contradictorii, 

preponderent negative, în ciuda faptului că potenţialul de dezvoltare precum şi resursele umane, ca elemente primordiale ale progresului, 

situează Iaşul într-o poziţie favorabilă în cadrul regiunii Nord-Est. 
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Conform datelor oferite de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi, activităţile preponderente sunt cele de comerţ, 

industrie şi construcţii, cu menţiunea că a scăzut şi numărul de societăţi care desfăşoară aceste activităţi.  

De asemenea, se constată o dezvoltare în continuare a serviciilor, ceea ce a determinat creşterea ofertei de locuri de muncă în acest 

sector. Şi din punctul de vedere al investiţiilor în servicii a avut loc o evoluţie pronunţat crescătoare.  

Sectorul bancar şi cel al informaţiei au luat avânt în ultimii ani, numeroase bănci şi companii de software fiind prezente în zonă. 

Oraşul Iaşi este, de asemenea, un centru comercial regional important, aici existând numeroase centre comerciale. 

Bazată pe tradiţie, agricultura este o ramură importantă a economiei la scară judeţeană, potenţialul agro-pedologic reprezentând unul 

din principalele atuuri ale judeţului Iaşi. Deşi suprafaţa judeţului în circuit agricol este de cca 69,4 % din total fond funciar, această resursă 

nu poate fi eficient valorificată, productivitatea fiind scăzută la majoritatea culturilor. 

Contextul economic al judeţului Iaşi determină următoarele implicaţii pentru liceul nostru:  

 planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei şi proporţional cu nevoile pieţei muncii, ponderea crescută a 

serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii; 

 adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a 

forţei de muncă.  

Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local:  

 aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire;  

 asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe generale solide;  

 consolidarea competenţelor specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing etc.);  

 promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  
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Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de competitivitate, trebuie avute 

în vedere:   

 importanţa competenţelor cheie;  

 studiul limbilor străine;  

 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare;  

 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice 

– artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc.;  

 formarea continuă a profesorilor;  

Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE se vor avea în vedere:  

 calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza standardelor de mediu ale U.E.;  

 dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea generală, conform raportului sinteză al studiului “Skills for green jobs” 

elaborat  de C.E.D.E.F.O.P. (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale). 
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1.2.2.Diagnoza mediului intern 

 

A.Prezent şi perspective 

a)  Resurse umane 

În anul şcolar 2014 - 2015 în liceul au existat 34 clase:  

 în ciclul gimnazial -11 clase  

 în ciclul liceal - 23 clase.  

La gimnaziu, au existat clase cu studiul intensiv al limbii engleze, limbii franceze şi limbii spaniole, precum şi o clasă de atletism. În 

ciclul liceal, clasele cu profil real au avut specializările: matematică– informatică şi ştiinţele naturii, iar la profilul uman, specializările au 

fost: ştiinţe sociale şi filologie (bilingv – engleză şi bilingv – spaniolă). La unele clase s-a studiat intensiv informatica.                                                                                                            

Oferta educaţională a şcolii a fost diversificată, generoasă şi atent concepută astfel încât procesul instructiv - educativ să fie centrat 

pe elev şi să respecte particularităţile de vârstă, interesele şi aptitudinile educabililor.  

Din populaţia şcolară a liceului nostru reprezentând 1009 elevi existenți la începul anului școlar 2014 - 2015 (292 la clasele 

gimnaziale şi 717 la clasele liceale), 1001 de elevi sunt români, iar 8 sunt de etnie rromă.  

În liceul nostru, au studiat în școlar precedent, 26 elevi din Republica Moldova (unul la gimnaziu şi 25 la liceu), dintre care 24 au fost 

bursieri. 

182 elevi ai liceului nostru au fost navetişti. 

Resursele umane ale Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi sunt reprezentate prin: director, director adjunct, 64 cadre 

didactice, consilier psiho-pedagogic, personal didactic auxiliar şi nedidactic. Corpul profesoral include profesori metodişti, formatori, 
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mentori, membri ai corpului naţional de experţi în management educaţional, autori a numeroase cărţi, articole şi studii de specialitate. Există 

un mare număr de cadre didactice ale liceului care au obţinut gradaţie de merit şi diferite dinstincţii profesionale în ultimii ani. 

Distribuția cadrelor didactice în funcție de gradele didactice este următoarea: 

 11 profesori doctor 

 36 profesori cu gradul didactic I 

 9 profesori cu gradul didactic II 

 5 profesori cu definitivat. 
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Conform fișei de încadrare pentru anul școlar 2014 – 2015, situația cadrelor didactice este următoarea: 

 55 titulari 

 6 suplinitori 

 3 pensionari. 

 

 

Distribuția resursei umane pe catedre, conform fișei de încadrare: 

 



  

 

 
- 33 - 

N

Nr. 

crt. 

 

Catedra 

 

Nr. titulari 

 

Nr. 

suplinitori 

 

Nr. 

pensionari 

1.  Limba și literatura română 7 - - 

2.  Limba și literatura engleză 5 1 - 

3.  Limba și literatura franceză 3 - - 

4.  Limba și literatura germană 1 - - 

5.  Limba și literature rusă 1 - - 

6.  Limba și literatura latină 1 - - 

7.  Limba și literatura spaniolă 1 2 - 

8.  Istorie 3 - - 

9.  Științe socio-umane 3 - 1 

10.  Religie ortodoxă 2 - - 

11.  Religie catolică - 1 - 

12.  Geografie 3 1 - 

13.  Matematică 7 - - 

14.  Informatică 3 1 1 

15.  Fizică 3 - - 

16.  Chimie 3 - - 
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17.  Biologie 2 1 - 

18.  Educație plastică 1 - - 

19.  Educație muzicală 1 - - 

20.  Educație fizică 3 - 1 

21.  Educație tehnologică 1 - - 

 

Distribuția elevilor pe clase și specializări, la sfărșitul semestrului I al anului școlar 2014 – 2015 este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Specializarea Nr. elevi 

1.  V A Intensiv limba spaniolă 20 

2.  V B Intensiv limba engleză 31 

3.  V C Intensiv limba engleză 26 

4.  VI A Intensiv limba spaniolă 27 

5.  VI B Intensiv limba franceză 24 

6.  VI C Intensiv limba engleză 29 

7.  VII A Intensiv limba spaniolă 

Intensiv limba franceză 

15 

11 

8.  VII B Intensiv limba engleză 30 
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9.  VIII A Atletism 20 

10.  VIII B Intensiv limba franceză 27 

11.  VIII C Intensiv limba engleză 29 

 TOTAL GIMNAZIU 289 

12.  IX A Matematică – informatică, intensiv 

informatică 

29 

13.  IX B Matematică - informatică 28 

14.  IX C Științe ale naturii, intensiv limba 

engleză 

32 

15.  IX D Științe ale naturii 27 

16.  IX E Științe sociale, intensiv limba engleză 29 

17.  IX F Științe sociale 33 

18.  IX G Filologie bilingv limba engleză – limba 

spaniolă 

30 

19.  X A Matematică – informatică, intensiv 

informatică 

34 

20.  X B Matematică - informatică 30 

21.  X C Științe ale naturii 32 

22.  X D Filologie 31 
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23.  X E Științe sociale 35 

24.  X F Științe sociale bilingv limba spaniolă 25 

25.  XI A Matematică – informatică, intensiv 

informatică 

27 

26.  XI B Științe ale naturii 29 

27.  XI C Științe ale naturii 28 

28.  XI D Filologie bilingv limba engleză 

Filologie bilingv limba spaniolă 

19 

13 

29.  XI E Științe sociale 35 

30.  XII A Matematică - informatică 33 

31.  XII B Matematică - informatică 25 

32.  XII C Științe ale naturii 35 

33.  XII D Filologie bilingv limba spaniolă 39 

34.  XII E Științe sociale 40 

 TOTAL LICEU 718 

 

Analiză comparativă a repartiției elevilor pe niveluri de învățământ este prezentată în tabelul următor și relevă o tendință de 

creștere a numărului de elevi în anul școlar 2014 – 2015, comparativ cu anul școlar 2013 – 2014. 
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Clasa 

Nr. elevi înscrși 

la începutul 

anului școlar   

2014-2015 

Nr. elevi rămași  

la sfărșitul anului 

școlar   

2014-2015  

Nr. elevi 

promovați în anul 

școlar 2014 – 2015 

la 19 iunie 

V 79 77 76 

VI 79 80 79 

VII 57 56 52 

VIII 80 75 70 

TOTAL 

GIMNAZIU 
295 

 

288 

277 

IX 206 207 200 

X 188 188 181 

XI 152 151 148 

XII 172 172 170 

TOTAL LICEU 718 718 699 

TOTAL UNITATE 1013 1006 976 
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Clasa 

Nr. elevi înscrși 

la începutul 

anului școlar   

2013-2014 

Nr. elevi înscrși  

la începutul  

anului școlar   

2014-2015  

V 78 79 

VI 62 79 

VII 79 57 

VIII 99 80 

TOTAL 

GIMNAZIU 
318 

 

295 

IX 173 206 

X 157 188 

XI 176 152 

XII 167 172 

TOTAL LICEU 673 718 

TOTAL UNITATE 991 1013 

 

Consiliul Elevilor din liceul nostru se va implica în mod activ în viaţa şcolii. De asemenea, a fost înfiinţată Asociaţia Părinţilor din 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, cu personalitate juridică, care are o contribuţie însemnată în organizarea activităţilor educative. 
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Cadrele didactice din liceu vor fi antrenate în programe naţionale şi internaţionale de formare continuă, care să le permită abordarea 

actului didactic la nivelul exigenţelor impuse de calitatea învăţământului european. 

 

b)Resurse materiale 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” beneficiază de resurse materiale şi dotări moderne şi funcţionale:  

 bibliotecă 

 centru de documentare şi informare recent înființat 

 2 laboratoare de informatică  

 laborator de chimie 

 laborator de fizică 

 laborator geografie / biologie 

 cabinet de științe socio-umane 

 cabinet de limba și literatura română 

 cabinet de religie 

 cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

 sală de muzică 

 sală de sport 

 sală de fitness 

 2 terenuri de sport amenajate pentru handbal şi fotbal 
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 pistă de atletism 

 sală de festivităţi cu 150 locuri 

 cabinet medicină generală 

 cabinet stomatologic 

 22 săli de curs. 

 

c)Resurse financiare 

 Resursele financiare ale Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir Iaşi provin din următoarele surse: 

1.  bugetul de stat; 

2.  bugetul local; 

3.  venituri proprii. 

 Pentru stabilirea necesarului de credite bugetare pentru anii 2015 – 2020 am avut în vedere următorii indicatori specifici şi necesităţi 

ale liceului: 

 număr total de posturi   84,21; 

  număr personal    80; 

  fond lunar de salarii  236,36 mii lei; 

  număr de elevi bursieri   55; 

  număr total de elevi 1012 din care: 

* la învăţământul secundar inferior 294 elevi; 
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* la învăţământul secundar superior 718 elevi; 

  număr de clase  20; 

  număr de laboratoare şi cabinete 7; 

  sală de sport   - 1; 

  număr de clădiri - 2; 

  sistem de încălzire - agentul termic este asigurat de la S.C. Dalkia S.A.; 

  suprafaţa pentru curăţenie -  3662 mp. 

 

În anul 2014 am realizat următoarele proiecte: 

  finalizarearea reparaţiei capitale a sălii de sport; 

  realizarea unui centru de documentare şi informare (amenajare și dotare cu mobilier, birotică şi materiale de documentare); 

  renovarea a 15 săli de clasă (montaj parchet, lambriu, reparaţii la uşi și achiziţie de mobilier); 

  amenajarea holurilor de la etajele liceului; 

  înlocuirea parchetului la sala de festivităţi; 

  dotarea sălii de festivităţi cu mochetă; 

  dotarea sălilor de clasă cu 25 de videoproiectoare; 

  dotarea bibleotecii cu  un ecran de proiecţie; 

  reparația instalaţiei termice; 

  dotarea secretariatului cu o imprimantă alb - negru; 

  dotarea laboratorului de informatică cu o imprimantă color ; 
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  dotarea cabinetelor şcolare cu materiale consumabile; 

  dotarea liceului cu un container pentru depozitarea de materiale; 

  realizarea documentaţiei preliminare necesară pentru consolidarea clădirii liceului. 

 

Ca sursă alternativă de finanţare se oferă spaţii pentru diverse activităţi cultural-sportive şi s-au asigurat servicii unor ONG-uri.  

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

modernizarea laboratoarelor de informatică ale liceului. 

 

DOTĂRI: 

OBIECTE DE INVENTAR: 

  mobilier didactic pentru săli de clasă şi cabinete şcolare; 

  videoproiectoare; 

  imprimante; 

  ecran proiecţie. 

 

Pentru perioada 2015-2020 ne propunem realizarea următoarelor proiecte: 

  începerea consolidării clădirii liceului; 

  începerea realizării unui corp de clădire nou cu 12 săli de clasă, amfiteatru şi grupuri sanitare aferente; 

  începerea realizării unei anexe la sala de sport; 

  realizarea unui depozit de manuale; 
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  realizarea unei magazii; 

  renovarea de săli de clasă (montaj parchet și lambriu, reparaţii la uşi şi achiziţie de mobilier); 

   dotarea cabinetelor şcolare cu materiale consumabile; 

  dotarea sălilor de clasă cu table magnetice; 

  dotarea sălilor de clasă cu videoproiectoare; 

  completarea dotării centrului de documentare şi informare (amenajare și dotare cu mobilier, birotică şi materiale de documentare); 

  reparații - tâmplărie şi mobilier; 

  igienizarea grupurilor sanitare; 

  reparaţii la instalaţia electrică a liceului; 

  reparaţii la instalaţia sanitară a liceului; 

  reparaţii la instalaţia termică a liceului; 

  dotarea liceului cu calculatoare, copiatoare şi imprimante; 

  dotarea liceului cu sistem de alarmă cu monitorizare. 

 Veniturile realizate se vor utiliza pentru susţinerea următoarelor cheltuieli necesare desfăşurării procesului de educaţie din liceu: 

  plata practicii pedagogice; 

  cumpărarea de consumabile pentru calculatoare şi imprimante (hârtie, toner, service,etc.); 

  cumpărarea de materiale de întreţinere şi curăţenie; 

  cumpărarea de diverse obiecte de inventar (mobilier, calculatoare, imprimante, copiatoare,etc); 

  plata de servicii de telefonie; 
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  plata anuală a programului juridic INDACO. 

 

DIN VENITURI PROPRII ne propunem realizarea următoarelor proiecte: 

 repararea de mobilier şcolar; 

  repararea instalaţiei sanitare; 

  repararea instalaţiei electrice; 

  repararea instalaţiei termice; 

  igienizarea clădirii liceului şi a sălii de sport; 

  dotarea liceului cu diverse obiecte de inventar (mobilier, calculatoare, imprimante, etc.); 

 asigurarea de consumabile pentru calculatoare şi imprimante (hârtie,toner, service,etc.); 

  asigurarea de servicii de telefonie; 

  dotarea liceului cu programul juridic INDACO care asigură consultarea legislaţiei actualizată; 

  realizarea practicii pedagogice. 

 

B.Oferta educaţională 

Pentru școală, ca instituție de cultură, diversitatea curriculară reprezintă posibilitatea conturării identității în raport cu alte școli. 

Oferta educaţională a şcolii se încadrează în coordonatele curriculare impuse prin politicile educaționale naționale. În același timp, 

prin curriculum la decizia școlii, oferta educațională răspunde intereselor și aptitudinilor elevilor, reușind să îmbine în mod armonios şi 

creativ, componenta ştiinţifică cu cea artistică, să ofere elevilor un orizont complex și cât mai complet de cunoaştere şi înţelegere a lumii.  
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Oferta educaţională a şcolii este adresată aptitudinilor tuturor elevilor noştri, specializările fiind: matematică – informatică, ştiinţele 

naturii, ştiinţe sociale, bilingv limba engleză/ spaniolă, filologie, unele clase fiind intensiv informatică, respectiv limba engleză. 

Pornind de la exigenţele impuse de societatea cunoaşterii, în concordanţă cu tradiţia şi rezultatele şcolii în timp, pentru perioada 2015 

– 2020 se intenţionează menţinerea aceloraşi profiluri şi specializări. 

În anul şcolar 2014 - 2015, Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" are următoarele specializări: 

 Clasa a V-a: 

o 2 clase intensiv limba engleză 

o 1 clasă intensiv limba spaniolă 

 Clasa a IX-a, filiera teoretică 

o Profilul real, specializările: 

 1 clasă matematică – informatică, intensiv informatică 

 1 clasă matematică – informatică 

 1 clasă ştiinţele naturii, intensiv limba engleză 

 1 clasă ştiinţele naturii 

o Profilul umanist, specializările: 

 1 clasă ştiinţe sociale, intensiv limba engleză 

 1 clasă ştiinţe sociale 
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 1 clasă filologie ½ bilingv limba engleză şi ½ limba spaniolă 

În semestrul I al anului școlar 2014-2015, în urma analizei de nevoi, s-a elaborat oferta CDȘ pentru anul școlar 2015-2016, care este 

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

 

Gimnaziu 

N

Nr. 

crt. 

 

Denumirea opţionalului 

 

Clasa 

1.  Introducere în jurnalismul şcolar VII 

2.  Cultură şi tradiţii româneşti VII 

3.  Comunicare în limba engleză V – VIII, intensiv limba engleză 

4.  Conversaţie în limba italiană (L3) V - VIII 

 

5.  Comunicare în limba franceză 

„Préparation au DELF En piste!” 

(A2) 

VIII A 

6.  Comunicare în limba franceză 

„Ma France d’hier et 

d’aujourd’hui” 

VII - VIII 
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7.  Aplicaţii interdisciplinare ale 

matematicii 

VIII B 

8.  Matematică aplicată VII A 

9.  Geometrie recreativă VIII A 

10.  Botanica la microscop V 

11.  Etologie VI 

12.  Primul ajutor VII 

13.  Istoria Iașului VI - VIII 

14.  Istoria Uniunii Europene – 

Educație Civică 

VII - VIII 

15.  Cerc Desen V - VIII 

16.  Pictură și modelaj V - VIII 

17.  TIC/ Prietenul meu, calculatorul V - VIII 

18.  Jocuri sportive V - VIII 

19.  Formaţii sportive - baschet V - VIII 

 

Liceu 

N

Nr. 

 

Denumirea opţionalului 

 

Clasa 



  

 

 
- 48 - 

crt. 

1.  Literatura română în context european XII 

2.  Categorii estetice în textul literar X 

3.  Introducere în jurnalismul şcolar IX - X 

4.  Literatura română în context cultural european XI - XII 

5.  Comunicare în limba engleză IX – XII, intensiv limba engleză 

6.  „Parliamo italiano!” 

Limba italiană începători (L3) 

IX –XI 

 

7.  Conversaţie în limba italiană (L3) XI C 

8.  Conversaţie în limba italiană (L3) IX - XI 

 

9.  Astronomie generală XI - XII 

10.  Elemente de teoria numerelor XI A, XI B,  

XI C 

11.  Ecuaţii şi inecuaţii XII A, XII B, XII C 

12.  Forme alternative de energie IX - XII 

13.  Substanţe din viaţa de toate zilele X - XII 

14.  Frumuseţea chimiei XI - XII 

15.  Fizica şi viaţa IX - XII 
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16.  Fizica fenomenelor astronomice X - XI 

17.  Conservarea naturii IX - X 

18.  Elemente de neuroanatomie X - XI 

19.  Elemente de anatomie și patologie umană X 

20.  Imunologie XI 

21.  Investigații medicale de laborator XI 

22.  Genetică umană XII 

23.  Educaţie pentru sănătate IX - XII 

24.  Omul şi geosferele IX 

25.  Hazarde naturale şi antropogene XI 

26.  Itinerarii turistice în România XII 

27.  România – premise geografice (elemente de 

geografie regională a României) 

XII 

28.  Comunicare interculturală XI - XII 

29.  Istoria comunismului XI - XII 

30.  Istoria artelor IX - XII 

31.  Istoria vieții cotidiene IX - XII 

32.  DEBATES (Dezbateri academice) IX - XII 

33.  Drept internaţional umanitar XI - XII 
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34.  Educaţie pentru democraţie IX - XII 

35.  Educaţie pentru mass-media IX - X 

36.  Elemente de etică IX - XII 

37.  Istoria artelor IX - XII 

38.  Istoria filosofiei XII 

39.  Istoria religiilor IX - XII 

40.  Psihodrama X - XII 

41.  Psihologia cuplului marital şi premarital XII 

42.  Rolul femeii în societate XI -XII 

43.  Sociodrama XI-XII 

44.  Structura discursului politic XI -XII 

45.  Practica religioasă la tineri dincolo de viaţa 

şcolară 

XI E 

46.  Design vestimentar IX - XII 

47.  Web design 

 

X - XII 

48.  Editare imagini, video și audio X - XII 

49.  Jocuri sportive IX - XII 

50.  Formaţii sportive - volei IX - XII 
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51.  Formaţii sportive - atletism IX - XII 

52.  Formaţii sportive - fotbal IX - XII 

53.  Formaţii sportive - handbal IX - XII 

 

 

C.Evoluția rezultatelor la examene naționale 

Evaluarea Națională - 2015       

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

Au fost înscriși 70 elevi. Prezența a fost de 100%. 

La proba de limba și literatura română au fost prezenți 70 de candidați. 

La proba de matematică au fost prezenți 70 de candidați. 

Rezultatele elevilor la EN- 2015, comparativ cu rezultatele din anul școlar precedent 

Procentul de medii peste 5.00 a fost de 100%. S-a înregistrat progres în privința rezultatelor din anul școlar 2014 - 2015 față de anul 

școlar 2013 – 2014 la ambele discipline de examen, care a constat în creșterea mediilor în general, inclusiv a mediilor peste 8.00 (53 în 

2014-2015, comparativ cu 44 în 2013 – 2014). S-a obţinut o notă de 10 la matematică la EN – 2015. 

Analiza comparativă a rezultatelor pe tranșe de medii, din anii școlari 2013-2014 și 2014-2015: 
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An școlar Medii 

sub 5 

Medii 

5-5.99 

Medii 

6-6.99 

Medii  

7-7.99 

Medii  

8-8.99 

Medii  

9-9.99 

Medii  

de 10 

2013-2014 1 4 15 28 34 10 - 

2013-2014 1,08% 4,34% 16,0% 30,43% 38,04% 10,86% - 

2014-2015 - 1 9 27 35 18 - 

2014-2015 - 1,42% 12,85% 38,57% 50% 25,71% - 

 

Reprezentare grafică

comparativă EN 2014 – EN 2015
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Examenul de Bacalaureat – 2015, sesiunea iunie - iulie    

Sesiunea iunie - iulie 

Au fost înscriși 173 de elevi, dintre care 170 din seria curentă și 3 din serii anterioare. Prezența a fost de 100%. 

Promovabilitatea a fost de 96,53% pe ansamblu, iar promovabilitatea pentru seria curentă - 97,05%. 

S-au obținut 20 note de 10 pe discipline, după cum urmează: 

 9 note de 10 la matematică (6 la matematică – informatică și 3 la științe ale naturii) 

 1 notă de 10 la limba și literatura română 

 5 note de 10 la informatică  

 3 note de 10 la geografie 

 1 notă de 10 la biologie 

 1 notă de 10 la fizică. 

Un candidat din seria curentă a obținut două note de 10 (la matematică și la fizică). 

S-au înregistrat 10 medii cuprinse între 9,5 și 10 la Bacalaureat – 2015. 

Un procent de 67,63% dintre candidați au medii peste 8,00 la Bacalaureat – 2015. 

Analiza comparativă a rezultatelor pe tranșe de medii din anii școlari 2013-2014 și 2014-2015, sesiunea iunie - iulie: 
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An școlar Medii 

6-6.99 

Medii  

7-7.99 

Medii  

8-8.99 

Medii  

9-9.99 

Medii  

de 10 

2013-2014 16 46 54 36 - 

2013-2014 10% 28,75% 33,75% 22,5% - 

2014-2015 16 34 67 50 - 

2014-2015 9,24% 19,65% 38,72% 28,9% - 

 

Se constată un real progres în privința rezultatelor din anul școlar 2014 - 2015 față de anul școlar 2013 – 2014. 
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Analiza comparativă a promovabilității la Bacalaureat în ultimii 4 ani, sesiunea iunie - iulie: 

 

An școlar Promovabilitate 

2011-2012 93,03% 

2012-2013 89,34% 

2013-2014 95% 

2014-2015 96,53% 

 

 

D.  Relaţii inter şi intracomunitare 

Printre principalii parteneri ai Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”  sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Primăria şi Consiliul 

Local al Municipiului Iaşi. 

Inspectoratul Şcolar Judeţen Iaşi monitorizează şi coordonează procesul instructiv-educativ şi cel de formare/ dezvoltare 

profesională, precum şi derularea anumitor programe educative. Relaţiile cu conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţen Iaşi şi cu inspectorii 

de specialitate sunt foarte bune, cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”  fiind implicate în marea majoritate a acţiunilor 

Inspectoratul Şcolar Judeţen.   

Primăria Municipiului Iaşi asigură finanţarea activităţilor didactice şi nedidactice, fondul de salarii, dotările şi investiţiile, fondurile 

pentru burse. Relaţiile sunt excelente, reprezentanţii Primăriei răspund cu promptitudine la solicitările noastre în cadrul unui parteneriat 

complex. 
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Alţi parteneri educaţionali: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Casa Corpului Didactic, Consiliul Judeţean, Prefectura Judeţului 

Iaşi etc. 

Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, proiectată de Ministerul Educaţiei Naţionale, care 

porneşte de la premisa că abordarea educaţională complementară formal–nonformal asigură plus-valoarea sistemului educaţional, activitatea 

educativă din liceul nostru se axează pe priorităţile în domeniu:  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor-cheie, dezvoltării civismului, 

voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică;  

 Acordarea unei atenţii sporite riscului major de abandon şcolar pentru reducerea acestuia prin activităţi şi proiecte extraşcolare 

atractive pentru elevi;  

 Încurajarea parteneriatului educaţional între şcoală şi O.N.G.-uri, alte instituţii partenere, mediul cultural ieşean;  

 Susţinerea activităţii Consiliului Judeţean al Elevilor.  

 

Proiecte educaţionale 

Proiectele educative cu finanţare europeană au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, 

încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce 

priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale, constituind un univers special creat în direcţia asigurării unei dezvoltări echilibrate 

şi armonioase, care să permită deschiderea spre alteritate culturală. 

În anul şcolar 2014 - 2015 liceul nostru a continuat derularea proiectului multilateral Comenius “PARKS AND GARDENS IN 

EUROPE – YESTERDAY AND TODAY”, în parteneriat cu şcoli din Germania, Finlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Turcia şi România 

(coordonator prof. Diana Prodan). De asemenea, s-a implementat proiectul ERASMUS +, Componenta KA1 – Domeniul şcolar – Mobilităţi 
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profesori intitulat IMPLEMENTAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE VIRTUALE 2014-1-RO 1-KA101-001091 (coordonator prof. Diana 

Prodan). 

În parteneriat cu Fundația Corona, liceul nostru a implementat proiectul “Prinț și cerșetor”, finanțat prin granturile SEE – 2009 -

2014 în cadrul Fondului ONG în România. 

Și în acest an școlar, liceul nostru continuă derularea Proiectului „Eco – Școala” în cadrul programului mondial cu același titlu și se 

implica în Campania mondială „Litter – Less”. 

Proiectul de colaborare dintre liceul nostru și Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes Saavedra” Chişinău este un proiect de înfrățire și 

schimb școlar. 

Proiectele liceului nostru conținute în Calendarul Activităţilor Regionale şi Interjudeţene al MECȘ – 2015 sunt:  

 Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti” 

(coordonatori: prof.dr. Ana-Irina Iorga, director prof.dr. Anca Dimitriu) și Concursul “Urmaşii Principelui Cantemir” 

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

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

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

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

Proiectele liceului nostru incluse în Calendarul Activităţilor Educative – 2015 al ISJ Iaşi sunt:  

 Proiectul – Concurs judeţean „Cantemir- Junior” (coordonatori: prof. Daniela Munteanu, prof. Iolanda Miron) 

 Proiectul - Concurs judeţean „O mască râde, alta plânge” (coordonator bibliotecar Elena Crăcană)  

Categorii de proiecte care se derulează în liceu: 

A.Proiecte şi concursuri de educaţie ecologică: 



  

 

 
- 58 - 

 Proiectul multilateral Comenius “PARKS AND GARDENS IN EUROPE – YESTERDAY AND TODAY”, în parteneriat cu şcoli 

din Germania, Finlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Turcia şi România 

 Proiectul “Eco – Şcoală”  

 Proiectul Campania “Litter – Less” 

B.Proiecte de educaţie pentru sănătate: 

 Proiectul “Educaţie pentru o alimentaţie sănătoasă” 

C.Proiecte de educaţie pentru cetăţenie democratică: 

 Proiectul “Unirea, naţiunea a făcut-o” 

D.Proiecte şi concursuri de educaţie pentru securitate personală:  

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

 Proiect de combatere a delincvenței juvenile 

E.Proiecte de educaţie inter- şi multiculturală:  

 Proiectul “Eminesciana”  

 Proiectul Festivalul Internaţional “ARTE” 

 Proiectul – Simpozion “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti” 

 Proiectul – Concurs „Urmaşii Principelui Cantemir” 

 Şcoala de vară “Paşi spre succes” 

 Concursul “O mască râde, alta plânge” 

 Proiectul FILIT 

 Multilingvism 
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 Itinerarii culturale pentru copii și tineri 

 Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc  

 Dialoguri Interculturale și Artistice 

 Teatrul în educație 

 Empatii de o parte și de alta a Prutului 

 Proiectul “Ora de lectură” 

 Proiectul – concurs “În căutarea cititorilor” 

 Proiectul „Zilele Școlii” 

F.Proiecte de educaţie pentru dezvoltare comunitară: 

 Programul SNAC  

 Proiectul „Prinț și cerșetor” 

 Proiectul “Punţi spre copiii cu nevoi speciale” 

 Proiectul “Dincolo de cuvinte, împreună” 

 Proiectul “Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri”  

 Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” 

 Proiectul “Funda Umană” 

 Proiectul “Moș Crăciun e voluntar” 

 Proiectul “Daruri de la Moș Crăciun” 
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Prezentăm lista programelor şi proiectelor educaţionale care se derulează în liceu: 

 

N

Nr. 

crt. 

Titlul programului/ proiectului Coordonatori 

1.  Proiectul multilateral “PARKS AND GARDENS – YESTERDAY 

AND TODAY” în cadrul Programului Sectorial Comenius 

Prof. Diana Prodan 

2.  Proiectul ERASMUS +, Componenta KA1 – Domeniul şcolar – 

Mobilităţi profesori intitulat IMPLEMENTAREA MEDIILOR DE 

ÎNVĂȚARE VIRTUALE 2014-1-RO 1-KA101-001091 

Prof. Diana Prodan 

3.  Proiectul “Eco – Şcoală” în cadrul Programului mondial cu acelaşi 

titlu 

Prof. Daniela Munteanu 

Prof. Simona Ionela 

Grigore 

4.  Proiectul – Simpozion Naţional cu participare internaţională 

“Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”  

Director prof.dr. Anca 

Dimitriu 

Prof.dr. Ana-Irina Iorga 

5.  Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” inclus în  Director prof.dr. Anca 

Dimitriu 

Prof.dr. Ana-Irina Iorga 

6.  Proiectul „Zilele Școlii” Director prof. dr. Anca 
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 Dimitriu 

Director adjunct prof. 

Iuliana Anton 

Consilier educativ prof. 

Daniela Munteanu 

7.  Proiectul Şcoala de vară „Paşi spre succes” inclus în CAER Prof.dr. Ana-Irina Iorga 

Prof. Anca Uriciuc 

8.  Proiect de colaborare cu Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chişinău 

Director prof. dr. Anca 

Dimitriu 

Prof. Beatrice Balaur 

9.  Proiectul “Prinț și cerșetor” finanțat prin grantul SEE 2009 - 2014 Prof. Daniela Munteanu 

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

Prof. Simona Ionela 

Grigore 

11.  Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – lirică 

“Eminesciana” – inclus în CAER 

Prof. dr. Ofelia Huţul 

12.  Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” – inclus în CAER Prof. dr. Ofelia Huţul 

13.  Proiectul – Concurs de comunicare şi perspicacitate “Cantemir – 

Junior” inclus în CAEJ 

Prof. Daniela Munteanu 

Prof. Iolanda Miron 

14.  Proiectul “Unde-i lege, nu-i tocmeală”  Prof. Anabel Sava 
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15.  Proiectul “FILIT” Prof. Iolanda Miron 

Prof. Traian Fîntînaru 

Prof. Maria Șușnea 

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

17.  Proiectul - Concurs “O mască râde, alta plânge” inclus în CJAE Bibl. Elena Crăcană 

18.  Programul SNAC  Prof. Cristina Zamfir 

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

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

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

 

Prof. Cristina Zamfir 

Prof. Simona Grigore 

22.  Proiectul “Multilingvism” 

 

Prof. Amelia Sandu 

Andrieș 

23.  Proiectul “Identitate și multiculturalitate în spațiul românesc”  

 

Prof. Anabel Sava 

24.  Proiectul “Teatrul educație” Prof. Amelia Sandu 

Andrieș 

25.  Proiectul „Dialoguri Interculturale și Artistice” 

 

Prof. dr. Ofelia Huțul 

26.  Proiectul “Empatii de o parte și de alta a Prutului” 

 

Prof. dr. Ofelia Huțul 
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27.  Proiectul „Itinerarii culturale pentru copii și tineri” 

 

Prof. Anabel Sava 

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

Dimitriu 

Prof. Daniela Munteanu 

29.  Proiectul “După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est” Prof. Cristina Zamfir 

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

31.  Proiectul “Moș Crăciun e voluntar” 

 

Eleva Diana Melania 

Buzdugan 

32.  Proiectul “Daruri de la Moș Crăciun” 

 

Prof. Mirela Platon 

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

34.  Proiectul “Grow” Prof. Daniela Munteanu 

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

36.  Proiectul “Mărul, regele fructelor” Prof. Lăcrămioara Pleșcan 

37.  Proiectul “Kinder Plus Sport” de educație și cultură sportivă Prof. Mihaela Gheorghiu 

38.  Proiectul “Satul românesc – între tradiție, supraviețuire și speranță” Bibl. Elena Crăcană 

39.  Proiectul – Concurs “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura 

română” 

Bibl Elena Crăcană 

40.  Proiectul “Ora de lectură”  Bibl. Elena Crăcană 
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41.  Proiectul – concurs “În căutarea cititorilor”  Bibl. Elena Crăcană 

 

Parteneriate încheiate în anul şcolar 2014 - 2015  

 

LISTA ACORDURILOR/ PROTOCOALELOR  DE PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ONG-uri DIN ROMÂNIA 

 

N

Nr. 

crt. 

Instituţia parteneră sau ONG-ul 

partener 

Obiectul parteneriatului 

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

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

3)Proiectul Şcoala de vară “Paşi spre succes”  

4)Proiectul – Concurs de comunicare şi perspicacitate 

“Cantemir – Junior”  

5)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

6)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

7) Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 
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8)Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” 

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

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

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

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

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

2)Proiect de combatere a delincvenței juvenile 

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

5.  Centrul Carpato-Danubian de 

Geoecologie 

1)Proiectul “Eco – Şcoală” 

2)Campania “Litter – Less” 

6.  Liceul Teoretic “Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chişinău 

1)Proiect de schimb de experiență 

2)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

3)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

7.  Fundația Corona Proiectul “Prinț și cerșetor” 
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8.  Fundaţia HOLT România Proiectul „Școala Părinților” 

9.  Palatul Copiilor Iaşi Proiectul „Zilele Școlii” 

10.  Colegiul de Arte Plastice “Al. 

Plămădeală” Chişinău, Republica 

Moldova 

1)Proiectul internaţional “Eminesciana” 

2)Festivalul Internaţional “ARTE” 

3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

5)Proiectul “Dialoguri Interculturale și Artistice” 

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

11.  Uniunea Artiştilor Plastici – filialele 

Chişinău și Iași 

1)Proiectul internaţional “Eminesciana” 

2)Festivalul Internaţional “ARTE” 

3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

12.  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” Chişinău 

1)Proiectul internaţional “Eminesciana” 

2)Simpozionul Internaţional “ARTE” 

3) Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 
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gândirii româneşti” 

4) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

13.  Universitatea de Arte Plastice Chișinău 1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

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

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

2)Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

3)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

4)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

 

15.  Universitatea de Arte “George Enescu” 

Iași 

1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

2) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

3)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

4) Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 
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16.  Centrul de Studii Europene – 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași 

1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

2) Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

17.  Liceul de Arte “Hariclea Darclee” 

Brăila 

1)Proiectul – Simpozion Naţional cu participare 

internaţională “Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

2) Proiectul – Concurs “Urmaşii Principelui Cantemir” 

18.  Colegiul Economic “Anghel Rugină” 

Vaslui 

Școala de vară “Pași spre succes” 

19.  Ateneul Tătărași 1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

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

21.  Colegiul Național “Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți, jud. Suceava 

Proiectul “Identitate și multiculturalitate în spațiul 

românesc” 

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

2) Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și 

cultura română” 

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

cultura română” 
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2)Concursul “Cantemir - Junior” 

3)Concursul “Cheia succesului” 

24.  Liceul Teoretic “Miron Costin” 

Pașcani 

Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

25.  Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” 

Pașcani 

Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura 

română” 

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

Erasmus + 

27.  Colegiul Naţional de Artă „Octav 

Băncilă” Iaşi 

1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2)Proiectul “Zilele Școlii” 

3) Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” 

4)Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și 

cultura română” 

5)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

6)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

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

lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

29.  Biblioteca și Galeriile “Mihai 1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 
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Eminescu” Chișinău lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

30.  Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a 

Municipiului Iași 

1)Proiectul – Concurs Internaţional de creaţie plastico – 

lirică “Eminesciana” 

2)Proiectul – Festival Internaţional “ARTE” 

31.  Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” 

Iaşi 

1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2) Concursul “Constantin Brâncoveanu în istoria și 

cultura română” 

32.  Liceul Tehnologic Economic „Virgil 

Madgearu” Iaşi 

1)Concursul “O mască râde, alta plânge” 

2)Proiectul “Modele pentru mileniul III ” 

33.  Școala Gimnazială “Ștefan 

Bârsănescu” Iași 

Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” 

34.  Școala Gimnazială “Alexandru 

Vlahuță” Iași 

Caruselul Copiilor “Kreatikon Junior” 

35.  Școala Gimnazială “Vasile Conta ” Iași Proiectul “Din suflet, pentru un zâmbet de copil” 

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

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

38.  Liceul Special Tehnologic “Vasile 

Pavelcu” Iaşi 

Proiectul “Dincolo de cuvinte, împreună” 

39.  Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Proiectul “Salonul proiectelor de antreprenoriat” 
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Iași 

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

și speranță” 

41.  Școala Gimnazială “George Călinescu” 

Iași 

Proiectul “Cantemir - Junior” 

42.  Școala Gimnazială “Ion Simionescu” 

Iași 

Proiectul “Cantemir - Junior” 

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

și speranță” 

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

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

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

Est” 

47.  Școala Gimnazială “Titu Maiorescu” 

Iași 

1)Proiectul “Cantemir - Junior” 

2)Campania “Alege-ți viitorul” 

48.  Societatea Națională de Cruce Roșie 

din România 

Proiectul “Arată că îți pasă” 

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

Umană 

50.  Asociaţia AIESEC Proiectul “Grow” 
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51.  Grupul Educativa Proiectul „EDMUNDO” 

52.  SC Golf Media SRL Proiect educațional – sănătatea tenului 

53.  Asociația Clubul Sportiv de dans Unic 

2008  

Program de informare și educare asupra culturii dansului 

streetdance 

 

Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare din Săptămâna “Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun” 

Proiectele şcolii, pe domenii:  

 Culturale:  Pelerin în Țara Sfântă, Micii colecționari, Turnul Babel, Teatrul în școala mea, Ce și cum citim?, Quick quiz, Cum 

citim presa?, Zâmbete și aplauze, Iașul cultural 

 Educație civică: Educația îți dă valoare!, Sport contra droguri, Între libertate și dependență, Autoapărare,  Ce produs 

cumpărăm?, Pandora 

 Științifice: Cantemir – Junior, Copacul emoțiilor, Tainele albinelor, Clubul E – Știința, Universul cunoașterii, Dealul 

Repedea, Geography Contest in English 

 Educație ecologică: O floare pentru școala mea!, Arta din deșeuri, Eco – turism 

 Voluntariat:  Un dar de Paști, Primul ajutor cu Crucea Roșie 

 Orientare școlară și profesională: Ce vom deveni? 

 Jurnalism: In Animo Cantemyrii 

Numărul de activităţi derulate: 133 
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Tipuri de activităţi derulate:  

 Activități culturale – 35 

 Spectacole artistice – 2 

 Activități sportive – 14 

 Voluntariat – 9 

 Siguranța pe internet – 1 

 Activități ecologice – 5 

 Activități de consiliere și orientare – 6 

 Activități în colaborare cu ISU – 1 

 Activități de prevenire a violenței, antidrog – 1 

 Vizite de studiu – 33 

 Parteneriate cu Biserica – 2 

 Excursii – 1 

 Conferințe – 1 

 Ateliere de creații – 8 

 Ateliere de jurnalism - 2 

 Drumeții - 12 
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Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, părinţi, parteneri instituționali - numele instituţiei, proiectul): 62 

cadre didactice, 276 elevi gimnaziu, 614 elevi liceu, 10 părinţi, 10 parteneri. 

Parteneri: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

 Palatul Copiilor Iași 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

 Universitatea de Medicină “Gr. T. Popa” Iaşi 

 Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Iaşi 

 Policlinica “Providenţa”, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

 Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Iaşi 

 Capela Spitalului Militar Iaşi 

 Parohia “Sf. Mahramă a Domnului, Sf. Martiri Brâncoveni” Iași 

 Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi 

Spaţii de desfăşurare a activităţilor:  

 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (sala de festivităţi „Monique Roussel”, laboratoare de fizică, chimie, biologie – 

geografie, cabinete limbi străine, teren de sport, parcul liceului) 

 Universităţile ieşene 
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 Compania Continental Automotive Iași 

 Compania Centric I.T. Solutions Iași 

 Teatrul Național „V. Alecsandri” Iași, Teatrul „Luceafărul” Iași 

 Mănăstiri, biserici şi muzee ieşene 

 Unitatea militară Iași 

 Parcul Copou, Parcul Expoziției Iași 

 Grădina Botanică „A. Fătu” Iaşi 

 Dealul Repedea 

 Școala Gimnazială Cornești, com. Miroslava, jud. Iași 

 

Obiectivele urmărite: 

 creşterea gradului de implicare în activităţi cultural – artistice 

 conştinetizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale 

 dezvoltarea spiritului de lucru în echipă 

 informare şi implicarea în acţiuni de combatere şi prevenire a consumului de droguri 

 dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa cotidiană 

 îmbunătăţirea competenţelor de receptare a textului  



  

 

 
- 76 - 

 dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii 

 cultivarea simţului estetic 

 creşterea gradului de implicare în activităţi de voluntariat 

 stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării eficiente 

 orientarea şcolară şi profesională 

 valorizarea abilităţilor artistice şi plastice 

 exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite  

 creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală. 

 

Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii: 

 Coerența scop-obiective-rezultat 

 Caracterul interdisciplinar al activității 

 Abordare inovativă 

 Conținut stimulativ 

 Produse originale ale activităților 

 Gradul de implicare a elevilor (inițiativa elevilor, organizarea, implementare, evaluare) 

 Sustenabilitate 
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 Impactul la nivelul unității de învățământ (creșterea motivației școlare, schimbări atitudinale etc.). 

 

Rezultate înregistrate (aprecieri calitative și cantitative): 

Aprecieri calitative: 

 Implicarea  elevilor şi cadrelor didactice în activități nonformale  

 Identificarea  valorilor personale, dar şi pe cele ale colegilor 

 Exersarea  abilităţilor de a proiecta şi desfăşura  activităţi cat mai diverse în echipă 

 Dezvoltarea spiritului civic şi de implicare în problemele comunităţii 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin mijloace atractive, distractive 

 Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale româneşti  

 Practicarea voluntariatului activ şi eficient  

 Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos. 

 

E.Imaginea şcolii în comunitate 

Implicarea şcolii noastre în viaţa comunităţii este o preocupare permanentă a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, concretizată în 

derularea unor activităţi, proiecte şi parteneriate devenite deja tradiţie sau, dimpotrivă, rezultate ale spiritului inovator specific modernităţii. 

 O prioritate o constituie implicarea în parteneriate şcolare cu autorităţile locale, în vederea dotării şcolii, a  renovării şi modernizării 

acesteia. 
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 Un alt aspect al activităţii noastre este reprezentat de colaborarea cu ONG-uri şi fundaţii care, prin organizarea unor seminarii, work-

shop-uri şi manifestări specifice la nivel de clasă, şcoală, comunitate conferă posibilitatea elevilor de a participa la acţiuni de voluntariat, 

campanii de informare, de protejare a mediului, de prevenţie a consumului de alcool şi de droguri etc. 

 Parteneriatul dintre şcoală şi comunitate poate conduce la îmbunătăţirea climatului şcolar, stimulând activitatea elevilor capabili de 

performanţă. Astfel, rezultatele de excepţie sunt mediatizate în presa scrisă şi audio-vizuală locală şi naţională. 

 Manifestările ocazionate de sărbătorile religioase constituie un bun prilej de evidenţiere a spiritului umanitar, cetăţenesc şi comunitar, 

prin prezenţa elevilor noştri la cămine de copii şi de bătrâni, prin acţiuni umanitare şi voluntariat. 

 Site-ul şcolii, revista „In Animo Cantemyrii”, foaia “Cantemiriana”, precum şi proiectele de anvergură internaţională şi naţională 

contribuie la menţinerea imaginii pozitive a şcolii şi a conservării spiritului cantemirist. Feedback-ul obţinut dinspre comunitatea locală în 

contextul manifestărilor prilejuite de Zilele Semicentenarului Şcolii confirmă temeiul autentic al muncii didactice şi educative din liceu, 

profesionalismul şi dăruirea tuturor celor implicaţi.  

 Participarea elevilor la concursurile din calendarul competiţional al ISJ Iaşi şi al MECȘ dovedesc, de asemenea, potenţialul creativ al 

elevilor şi al profesorilor noştri, precum şi receptivitatea către temele de actualitate. 

 Pe lângă implicarea şi coordonarea activităţilor deja menţionate, unii profesori predau la CEX, publică lucrări de specialitate şi 

articole, participă la simpozioane judeţene, naţionale şi internaţionale, iniţiază şi implementează proiecte de anvergură şi de mare impact 

social (Euroscola, Comenius, Sco – Schools etc.), într-un spirit dinamic şi perfect adaptat timpului modern. 

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;  
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 Promovarea imaginii instituţiei prin mediatizare, publicaţii, studii, analize, relaţiile cu publicul etc.;  

 Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanţarea proiectelor proprii.  

 

 

1.2.3.  Analiza SWOT a unității școlare 

 

Puncte tari 

 Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei 

 Numărul mare de elevi care optează pentru a studia în liceul nostru 

 Procentul ridicat de promovabilitate obţinut la liceul nostru în ultimii ani la examenele naţionale 

 Numărul mare de premii şi concursuri obţinute de elevii liceului la olimpiade şi concursuri şcolare  

 Baza materială buna a liceului (incluzând: laboratoare moderne de informatică, fizică, chimie, biologie, limbi străine, sală 

modernă de sport,  terenuri şi pistă de sport, sală de festivităţi cu o capacitate de 200 locuri, bibliotecă şcolară, precum şi o 

biblioteca în limba spaniolă etc.)   

 Asigurarea securităţii elevilor prin sistem de supraveghere video şi gardian 

 Numărul mare de proiecte educative şi activitati extraşcolare, precum şi diversitatea temelor abordate în cadrul acestora 

 Oferta educaţională realistă, flexibilă şi diversificată 

 Tradiţia şi cultura liceului 

 Deschiderea manifestată şi sprijinul acordat de conducerea liceului pentru soluţionarea oricăror probleme 



  

 

 
- 80 - 

 Asumarea unui învăţământ european modern 

 Inserţia adecvată a absolvenţilor în instituţiile de învăţământ superior 

 Management performant, reflectat prin progres şcolar, indicatori de performanţă 

 Existenţa unor structuri asociative ce menţin politicile educaţionale ale instituţiei (Asociaţia Părinţilor liceului, Asociaţia de 

Prietenie Româno – Franceză “Moldova – Normandia” etc.) 

 Dotarea tuturor sălilor de clasă cu mobilier nou, funcţional şi tablă ecologică 

 Întreţinerea calculatoarelor şi asigurarea accesului acestora la internet 

 Studiul limbii spaniole cu un lector nativ din Spania atât la clasele gimnaziale, cât şi liceale de profil 

 Încadrarea cu personal didactic calificat în proporţie de 100%, în mare majoritate avînd grade didactice 

 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale 

 Ethosul şcolar înalt 

 Asigurarea flexibilităţii, acordarea egalităţii de şanse tutror elevilor, deziderat exprimat chiar în misiunea şcolii 

  Participarea elevilor la proiecte europene, proiecte de schimb şcolar cu ţări ale UE 

 Obţinerea Diplomei de Bacalaureat Spaniol pentru elevii de la profilul filologie, bilingv limba spaniolă 

 Numărul mare de manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, workshopuri), concursuri şcolare organizate de liceu 

 Grădina şcolii cu o suprafaţă mare, amenajată sub forma unui parc, care asigură un cadru natural propice desfăşurării unor 

activităţi ecologice, recreative etc. 

 

Puncte slabe 

 Spaţiul şcolar insuficient (raportat la solicitările de înscriere la liceul nostru) 
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 Învăţarea în două schimburi 

 Insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a unor cadre didactice în vederea creşterii motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor 

 Slaba implicare a unor familii în cadrul parteneriatului educaţional 

 Insuficienta implicare a unui număr restrâns de cadre didactice în viaţa şcolii  

 Insuficienta responsabilitate a unor cadre didactice faţă de cataloage, documente şcolare, inclusiv a respectării procedurii de 

predare - primire a cataloagelor, consemnarea situaţiei şcolare a elevilor după examenul de corigenţe, calcularea mediei anuale a 

acestor elevi în timp util, completarea corectă a cataloagelor cu toate datele cerute (nume şi prenume profesori, disciplina predată, 

date personale elevi, situaţii statistice, registrul matricol volumul şi pagina, număr file) 

 Insuficienta utilizare a unor strategii  didactice care să aplice metode activ-participative de către unele cadre didactice 

 Evaluarea neunitară, subiectivă a elevilor de către un număr mic de cadre didactice 

 Omiterea motivării notei elevilor sau părinţilor de către unele cadre didactice şi lipsa de preocupare pentru formarea la elevi a 

deprinderilor de autoevaluare 

 Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru păstrarea unui climat adecvat, cu respectarea disciplinei şcolare 

 Nerespectarea tuturor reglementărilor procedurilor de către unele cadre didactice pentru organizarea deplasării elevilor la unele 

activităţi extracurriculare, astfel încât să se evite orice factor de risc 

 Insuficienta supraveghere a elevilor pe durata pauzelor  

 Slaba implicare a unor profesori în ceea ce priveşte respectarea ţinutei elevilor, disciplina şi frecvenţa acestora 
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Oportunităţi 

 Promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali 

 Existenţa universităţilor importante în municipiul Iaşi, ceea ce creşte interesul elevilor şi părinţilor pentru pregătirea liceală 

teoretică 

 Tradiţia locală care pune accent pe pregătirea teoretică, absolvirea ciclului liceal şi accederea în învăţământul superior 

 Situarea liceului într-o zonă centrală a municipiului Iaşi 

 Existenţa a două şcoli generale în apropierea liceului 

 Existenţa în municipiul Iaşi a unui mare număr de muzee, mănăstiri şi biserici, a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a numeroase 

biblioteci, a Teatrului Naţional, Filarmonicii, a Institutului Cultural Francez, a Consiliului Britanic etc. 

 Existenţa în municipiul Iaşi a unui număr ridicat de ONG-uri, asociaţii, organizaţii care dezvoltă programe educaţionale pentru 

elevi şi tineri 

 Existenţa şi implicarea Grădinii Botanice “Anastasie Fătu” Iaşi, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi în derularea de proiecte 

educative în parteneriat cu liceul nostru 

 Susţinerea tinerilor cu potenţial în performanţa şcolară prin Centrul de Excelenţă 

 Accesarea unor fonduri europene pentru programe şi proiecte 

 Creşterea rolului partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale 

 Posibilitatea obţinerii unor fonduri din surse extrabugetare 

 Oferta generoasă de cursuri de formare oferite de furnizori de educaţie 
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Ameninţări 

 Scăderea populaţiei şcolare prognozată atât pentru nivelul gimnazial, cât şi pentru cel liceal 

 Starea economică şi/sau socială precară a multor familii din care provin elevii determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi 

pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor 

 Creşterea infracţionalităţii din cauza nepregătirii şi neutilizării corespunzătoare a forţei de muncă prin programe de integrare pe piaţa 

muncii 

 Abandonul şcolar şi neşcolarizarea  sunt fenomene care, deşi în regres în ultimii ani, persistă din cauza unor factori obiectivi, de 

natură socială (familii dezorganizate, fără venit sau cu venituri foarte mici, modele familiale negative, folosirea copiilor la diverse 

munci), culturală (căsătoria precoce a fetelor în familiile de rromi, refuzul părinţilor de a-şi şcolariza copiii), psihopedagogică 

(comunicare defectuoasă – şcoală – familie – comunitate), medicală (boli cronice, copii netransportabili) 

 Dificultăţi în finanţarea proiectelor, activităţilor educative, dezvoltarea lor fiind o condiţie a unui învăţământ modern şi eficient, pe 

toate laturile sale – formale, informale, nonformale 

 Slaba implicăre a autorităţilor locale în ceea ce priveşte buna funcţionare din punct de vedere administrativ a unităţilor de învăţământ, 

dublată de finanţarea insuficientă şi/sau întârziată 

 Rezistenţă la schimbare, la nivelul întregii societăţi 

 Lipsa de perspectivă pentru absolvenţii învăţământului superior 

 Prestigiul social nerestabilit al profesorului 

 Migraţia forţei de muncă din învăţământ 
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1.2.4.Ținte şi opţiuni strategice 

 

Ţinte strategice 

I.Creșterea calității educației la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” printr-o ofertă educațională adecvată  

 Creşterea calităţii educaţiei la liceul nostru 

 Monitorizarea procesului de predare – învăţare - evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării 

activităţilor pe elevi şi pe cerinţele lor educaţionale  

 Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare  

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

 Îmbunătăţirea calităţii managementului educaţional  

 Adaptarea ofertei educaţionale la specificul liceului nostrum şi la nevoile educaţionale ale elevilor / comunităţii locale, 

prin promovarea Curriculum-ului la decizia şcolii 

 Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității  

 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică  

 Crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului şi managementului şcolii prin 

implementarea de sisteme informatice de suport 

 Crearea de reţele şi platforme care să faciliteze schimbul de cunoştinţe, informaţii, bune practici şi inovarea în educaţie.  

II. Creșterea participării la educație și asigurarea egalității de șanse  
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 Asigurarea accesului tuturor copiilor la educaţie; prevenirea oricăror forme de discriminare şi segregare  

 Monitorizarea implementării programelor şcolare la toate nivelurile şi disciplinele de învăţământ 

 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii absenteismului  

 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale în contextul educaţiei 

incluzive  

III. Creșterea performanței în educație la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” prin obținerea de rezultate la olimpiade și concursuri 

 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte, prin organizarea 

olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute  

 Eficientizarea activităţilor de consiliere în liceu  

IV. Crearea unor mecanisme proprii de funcționare și dezvoltare instituțională în contextual descentralizării 

 Dezvoltarea parteneriatelor active cu autorităţile şi comunitatea locală  

 Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală asupra rolurilor sporite în 

relaţie cu dezvoltarea şcolii, cu educaţia, în general 

 Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic din liceu în accord cu nevoile identificate 

 Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţii 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  

 Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivelul comisiilor 

metodice din liceu 
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 Consolidarea parteneriatului între liceul nostrum și învăţământul superior în formarea iniţială şi continuă pentru cariera 

didactică  

 Colaborarea cu I.S.J. Iași și C.C.D. Iași pentru formarea continuă, în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice  

 Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar 

VI. Diversificarea activităților educative, extracurriculare și extrașcolare pentru formarea complexă a personalității copiilor și 

tinerilor 

 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunităţii imediate, locale şi regionale 

şi cu solicitările societăţii actuale  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, 

voluntariatului, muticulturalismului, într-o societate complexă, dinamică  

 Colaborarea cu Palatul Copiilor Iași, cu O.N.G. uri, cu alte instituții partenere, cu mediul cultural ieşean  

 Crearea unor oportunități educaționale în vederea promovării cetățeniei active și a dialogului intercultural prin 

parteneriate cu instituții relevante, cu mediul cultural ieșean 

 Dezvoltarea unor strategii educaţionale specifice în vederea prevenirii și combaterii situaţiilor de violenţă în liceu și în 

afara acestuia  

VII. Diversificarea activităților privind educaţia permanentă şi educaţia adulţilor  

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor  

 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor educaţionali faţă de 

educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea comunităţii locale)  

 Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor  
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 Accentuarea rolului activ al şcolii ca centru de informare în domeniul educaţiei şi de formare a adulţilor/ partenerilor 

educaţionali  

 Monitorizarea inserţiei absolvenţilor  

VIII. Compatibilizarea ofertei educaționale a liceului cu standarde de educație naționale și europene 

Corelarea strategiilor instituției cu denersurile ISJ Iași și politicile educaționale ale MECȘ în vederea compatibilizării sistemului de 

învăţământ cu cel european  

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte educaţionale complexe şi diverse la nivelul 

unităţii şcolare  

 Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, în contextul modificărilor operate prin Programul Erasmus+  

 Iniţierea şi dezvoltarea unor noi programe finanţate prin F.S.E., atât în vederea creşterii calităţii activităţilor didactice şi 

educative, cât şi pentru formarea cadrelor didactice pentru a face faţă provocărilor unui învăţământ modern şi dinamic şi 

exigenţelor educaţionale ale societăţii cunoaşterii  

 Dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de experienţă în zona transfrontalieră cu R. Moldova (Chişinău) şi Ucraina 

(Cernăuţi)  

 Asigurarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, mentenanţei şi 

suportului TIC  

 Organizarea de simpozioane, dezbateri, ateliere, work-shop-uri pentru prezentarea şi analiza modelelor educaţionale, 

manageriale, didactice din diferite spaţii culturale, colaborarea cu universităţi, biblioteci etc. 

 



  

 

 
- 88 - 

Opţiuni strategice 

Pentru punerea în practică a ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor propuse, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi a ales să 

acţioneze folosind următoarele opţiuni strategice: 

 realizarea schimbărilor pe baza proiectelor 

 propunerea și elaborarea unei oferte educaționale care să faciliteze accesul absolvenților în forme superioare de învățământ   

 dezvoltarea profesională a resursei umane 

 iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor 

 dezvoltarea unor strategii de comunicare cu toţi actorii şi partenerii implicaţi în procesul de educaţie 

 lucrul în echipă 

 promovarea diversităţii şi interculturalităţii 

 promovarea imaginii liceului  

 promovarea exemplelor de buna practică în cercetarea şi inovarea în educaţie 

 

II. Planul de implementare  

 

Anexăm planul operaţional pentru anul școlar 2015 – 2016. 
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

 

  

I.Creșterea calității educației la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” printr-o ofertă educațională adecvată 

 

OBIECTIVUL 
MĂSURI / 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1.Creşterea calităţii 

educaţiei 

 

Asigurarea aplicării 

Curriculumului 

naţional, în 

conformitate cu 

planurile cadru şi cu 

programele şcolare 

în 

vigoare 

Director 

Director adjunct 

Responsabil al 

Comisiei de 

Curriculum (prof. 

Miron Iolanda) 

Responsabili 

comisii metodice 

Permanent   Parcurgerea 

integrală a 

materiei la toate 

disciplinele 

de studiu, conform 

planificărilor 

calendaristice 

Adaptarea / 

diversificarea ofertei 

curriculare la decizia 

şcolii, în 

concordanţă 

cu interesele şi 

Director 

Director adjunct 

Responsabil al 

Comisiei de 

Curriculum (prof. 

Miron Iolanda) 

Decembrie 

2015 

Comunitatea 

locală, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Calitatea 

programelor 

şcolare 

pentru C.D.Ş. 

(diversitate, 

atractivitate) 
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nevoile 

de educaţie ale 

elevilor, cu resursele 

de care dispune 

liceul şi cu 

tendinţele actuale 

din societate 

Responsabili 

comisii metodice 

Aplicarea unor 

chestionare 

de impact pentru 

elevi și 

părinți 

Fundamentarea 

realistă 

a planului de 

şcolarizare pe baza 

unei diagnoze 

pertinente a nevoilor 

comunităţii, în 

vederea 

integrării şcolare şi 

profesionale a 

elevilor/tinerilor 

Director 

C.A. 

Responsabil al 

Comisiei de 

dezvoltare 

instituţională 

(prof.dr. Iorga Ana 

Irina) 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Ianuarie 2016 I.S.J. Iaşi,  

A.J.O.F.M., 

Mediul privat, 

C.L.D.P.I.T., 

Camera de 

comerț , 

CJRAE 

 Numărul de clase 

realizate raportat la 

numărul de clase 

propuse 

Chestionare 

Eficientizarea 

procesului 

Director 

Director adjunct 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

A.R.A.C.I.P. 

 Diminuarea cu 5% 

a elevilor care 
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instructiv-educativ, 

urmare a 

evaluărilor realizate 

prin inspecţii la 

clasă 

Responsabili 

comisii metodice 

 

înregistrează 

eşec şcolar; 

Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naţionale cu 3% 

2.Monitorizarea 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare din 

perspectiva 

dezvoltării  

competenţelor cheie 

şi a centrării 

activităţilor pe elevi 

şi nevoile lor 

educaţionale 

Efectuarea de 

inspecţii 

la clasă care să 

urmărească modul în 

care cadrele 

didactice îşi concep 

demersurile 

didactice din 

perspectiva 

învăţământului 

centrat 

pe elev şi a formării 

competenţelor cheie 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Conform 

graficului de 

asistenţe şi 

interasistenţe 

I.S.J. Iaşi, 

A.R.A.C.I.P. 

 Creşterea gradului 

de implicare a 

elevilor în 

activităţile de 

învăţare 

Stabilirea nivelului 

de dezvoltare a 

cunoştinţelor, 

deprinderilor şi 

aptitudinilor prin 

teste adecvate 
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3. Aplicarea 

sistemului de 

evaluare naţională 

periodică a elevilor, 

în scopul 

îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare  

 

Asigurarea 

permanentă 

a unei comunicări 

eficiente între 

profesori, elevi şi 

părinţi, urmărindu-

se motivarea elevilor 

pentru propria 

dezvoltare şi progres 

şcolar 

Director 

Director adjunct 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Consilier educativ 

Responabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana 

Irina) 

Permanent O.N.G.-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, 

D.G.A.S.P.C. 

 

 Existenţa 

contractelor de 

parteneriat şcoală– 

familie 

Numărul de 

parteneriate de 

colaborare 

Numărul 

ședințelor cu 

părinții/ lectorate 

ale părinţilor 

Tematica 

activităţilor de 

consiliere 

Număr elevi/ 

părinţi 

consiliaţi 

 Organizarea unor 

simulări în scopul 

aplicării evaluărilor 

Director 

Director adjunct 

Membrii comisiei 

Martie 2016  Surse proprii Prezenţa elevilor la 

simulare 

Rezultate obţinute 
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periodice ale elevilor 

la 

clasa a VI-a 

de simulare 

 Organizarea şi 

desfăşurarea în 

condiţii optime a 

evaluărilor periodice 

ale elevilor la clasa a 

VI-a 

Director 

Director adjunct 

Responsabil cu 

organizarea 

simulării la 

evaluare  

Conform 

Graficului 

M.E.C.Ș. 

I.S.J. Iaşi Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Rezultatele 

obţinute de elevi; 

Rezultatele 

obţinute la 

evaluare, 

comparativ cu 

simularea 

4. Gestionarea în 

condiţii optime a 

examenelor 

naţionale (clasele a 

VIII-a şi a  XII-a) 

Cunoaşterea şi 

aplicarea 

prevederilor 

metodologiilor şi 

calendarelor de 

desfăşurare a 

examenelor 

naţionale 

Director 

Director adjunct 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana 

Irina) 

 

Conform 

graficului 

M. E. C.Ș 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Utilizarea tuturor 

modalităților 

de informare a 

elevilor şi 

părinţilor: broşuri, 

şedinţe cu părinţii, 

activităţi de 

consiliere 

colectivă 

 Organizarea Director Conform M.E.C.Ș. Surse proprii Rezultatele 
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simulărilor pentru 

examenele naţionale 

Director adjunct 

Responsabili cu 

organizarea 

simulărilor  

graficelor I.S.J. Iaşi obţinute de către 

elevi la aceste 

simulări 

Progresul 

înregistrat de elevi 

Număr planuri 

remediale 

 Desfășurarea 

examenelor 

naționale conform 

metodologiilor 

M.E.C.Ș., 

în cele mai bune 

condiții 

Director 

Director adjunct 

Responsabili cu 

organizarea 

examenelor  

Membri ai 

comisiilor de 

examen 

Conform 

graficului 

M.E.C.Ș. 

M.E.C.Ș. 

I.S.J. Iaşi, 

I.P.J. Iaşi, 

Jandarmeria, 

E-ON, 

Serviciul de 

Ambulanță 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naţionale, cu 

minimum 3% 

Număr elevi 

înscrişi/ număr 

elevi promovaţi 

 Monitorizarea şi 

consilierea elevilor 

cu rezultate slabe la 

simulările 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Consilier şcolar 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 

 Implementarea 

unor măsuri 

eficiente pentru 

creșterea 



  

 

 
- 95 - 

examenelor 

naţionale 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Profesori diriginţi 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naționale 

5.Îmbunătăţirea 

calităţii 

managementului 

educațional 

 

Crearea şi 

menţinerea 

unui ethos şcolar 

adecvat asigurării 

calităţii în educaţie 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Preşedinte al 

Consiliului 

Elevilor din liceu 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi 

sindicatele 

reprezentative 

 Diminuarea/ 

eliminarea 

stărilor tensionate 

din liceu, a 

sesizărilor din 

partea părinţilor 

Rezolvarea 

situaţiilor 

conflictuale 

Respectarea 

termenelor în 

redactarea 

răspunsurilor 

 Participarea la 

activităţile 

metodice ale 

Director Periodic, 

conform 

graficului 

I.S.J. Iaşi 

C.C.D. Iaşi, 

universităţi, 

 Materiale realizate 

Aplicarea de 

chestionare de 
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directorilor autorităţi 

locale 

satisfacţie 

 Formarea continuă a 

directorului prin 

participarea la 

proiecte Erasmus +, 

schimburi de 

experienţă la nivel 

de manageri 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

proiecte europene 

(prof. Prodan 

Diana) 

 

Conform 

graficelor de 

derulare a 

proiectelor 

A.N.P.C.D.E.F.P Comisia 

Europeană 

Diplome de 

participare 

6.Adaptarea ofertei 

educaționale la 

specificului liceului 

și la nevoile 

educaționale ale 

elevilor / comunității 

locale, prin 

promovarea CDȘ 

Funcţionarea optimă 

a liceului în 

contextul 

comunităţii locale 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

CEAC (prof. 

Pintilie Angela) 

C.A. 

Contabil – şef 

 

Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale 

Consiliul 

local 

Încadrarea în 

costurile per 

elev 

Calitatea 

procesului 

instructiv – 

educativ 

Calitatea ethos-

ului şcolar 

7.Dezvoltarea 

capacităţii Liceului 

Dezvoltarea culturii 

calităţii la nivelul 

Director 

Director adjunct 

Permanent A.R.A.C.I.P., 

I.S.J. Iaşi 

 Funcţionarea 

C.E.A.C. în 
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Teoretic “Dimitrie 

Cantemir” Iaşi 

privind asigurarea 

şi evaluarea calităţii 

serviciilor 

educaţionale oferite 

prin Comisia de 

Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii 

liceului C.E.A.C. 

Responsabili 

comisii metodice 

C.C.D. Iaşi, 

Consiliul local, 

Primăria Iaşi 

conformitate cu 

prevederile 

legislative în 

vigoare; 

Existenţa R.A.E.I. 

Încărcarea bazei de 

date a liceului în 

aplicaţia on-line 

 Formarea membrilor 

C.E.A.C. din liceu 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Conform 

graficului 

A.R.A.C.I.P., 

C.C.D. Iaşi, alţi 

furnizori de 

formare 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Numărul de 

responsabili 

C.E.A.C. formaţi 

în scopul 

utilizării 

platformei on-line 

R.A.E.I. 

 Monitorizarea 

acţiunilor care 

vizează evaluarea şi 

ameliorarea 

Director 

Director adjunct  

Responsabil 

CEAC (prof. 

Permanent A.R.A.C.I.P., 

I.S.J. Iaşi 

Consiliul 

Local, Primăria 

 Existenţa planului 

de măsuri privind 

îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor 
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serviciilor 

educaţionale la 

nivelul 

liceului 

Pintilie Angela) 

Responsabili 

comisii metodice 

Iaşi educaţionale, 

elaborat în 

concordanţă cu 

necesităţile 

identificate prin 

rapoarte de 

evaluare internă 

8.Asigurarea 

calităţii serviciilor 

de asistenţă 

psihopedagogică 

Acţiuni de informare 

a 

cadrelor didactice cu 

privire la 

reglementările 

legislative în vigoare 

Director 

Director adjunct 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

 

Permanent Univ. “Al. I. 

Cuza”;  

O.N.G.-uri 

 Participarea a cel 

puţin 90% din 

cadrele didactice la 

acţiunile de 

informare în 

cadrul consiliilor 

profesorale/comisii 

metodice/cercuri 

pedagogice 

 Asigurarea 

serviciilor 

de asistenţă 

psihopedagogică 

Director 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Permanent Universităţi, 

C.J.R.A.E., 

O.N.G.-uri, 

D.G.A.S.P.C. 

 Numărul de 

proiecte/ OSP 

realizate 

Rezultatele 
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 elevilor la 

evaluarea 

națională, la 

probele de 

aptitudini 

Număr de elevi 

consiliaţi 

Numărul elevilor 

înscrişi la 

examenele 

naţionale 

9.Crearea unei 

culturi digitale în 

procesul de predare 

– învățare – 

evaluare, a 

leadership-ului și 

managementului 

școlii prin 

implementarea de 

Crearea de resurse 

educaţionale prin  

Proiectul european 

Erasmus + 

Implementarea 

mediilor de învățare 

virtuale  la nivelul 

comisiilor metodice 

Responsabil 

proiecte europene 

Coordonator 

proiect Erasmus + 

(prof. Diana 

Prodan) 

Permanent Parteneri proiect Comisia 

Europeană 

Număr elevi 

beneficiari  

Număr accesări 

platformă  
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sisteme informatice 

de suport 

 Formarea 

directorilor în cadrul 

Proiectului Erasmus 

+ Implementarea 

mediilor de învățare 

virtuale  în vederea 

utilizării sistemelor 

informatice în 

activitatea 

managerială 

Director 

Director adjunct 

Periodic Parteneri proiect Comisia 

Europeană 

Număr ore de 

formare 

10.Crearea de rețele 

și platforme care să 

faciliteze schimbul 

de cunoștințe, 

informații, bune 

practici și inovarea 

în educație 

Crearea portofoliului 

electronic al cadrului 

didactic 

Responsabili 

comisii metodice 

Pe parcursul 

anului școlar 

I.S.J. Iași 

C.C.D. Iași 

Universități 

 Existenţa 

portofoliului 

electronic 
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 Valorificarea 

resurselor 

educaționale create 

pe platforma 

MOODLE în cadrul 

Proiectului Erasmus 

+ Implementarea 

mediilor de învățare 

virtuale   

Echipa de proiect 

Responsabili 

comisii metodice  

Permanent Parteneri de 

proiect 

Comisia 

Europeană 

Număr elevi 

beneficiari  

Număr accesări 

platformă 

 

 

  

II. Creșterea participării la educație și asigurarea egalității de șanse 

 

OBIECTIVE MĂSURI / ACŢIUNI RESPONSABILI 
TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor la educaţie; 

Monitorizarea 

respectării legislaţiei 

în 

Director 

Consilier şcolar 

Responsabil al 

Permanent O.N.G.-uri, 

D.G.A.S.P.C. 

Prefectura 

 Inexistenţa 

cazurilor de 

discriminare, 
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prevenirea oricăror 

forme de discriminare 

şi segregare 

 

vigoare cu privire la 

procesul de 

discriminare/ 

desegregare 

Comisiei de 

combatere şi 

prevenire a 

violenţei (prof. 

Cucuteanu Ioan) 

Rsponsabil al 

Comisiei 

dedisciplină/ etică 

(prof. Toboşeriu 

Elena)  

segregare 

Monitorizarea 

frecvenţei elevilor în 

vederea diminuării 

absenteismului şi 

abandonului şcolar 

Director 

Consilier şcolar 

Responsabil al 

Comisiei de notare 

şi frecvenţă (prof. 

Costea Dan) 

 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, 

C.J.R.A.E., 

O.N.G.-uri de 

profil 

Serviciul 

ADSERVIO 

Asociaţia 

Părinţilor 

Baza de date 

privind 

frecvenţa 

elevilor pe 

cicluri 

de învăţământ 

Diminuarea 

numărului de 

absenţe  

Asigurarea încadrării Director Conform I.S.J. Iaşi  Creșterea 
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cu personal didactic 

calificat şi specializat 

în specificul 

curriculum-ului 

minorităţilor naţionale 

C.A. graficului de 

mobilitate a 

personalului 

didactic 

numărului de 

cadre didactice 

implicate 

2.Monitorizarea 

implementării 

programelor școlare 

la toate nivelurile și 

disciplinele de 

învățământ 

Crearea unor 

oportunităţi de 

formare pe 

problematica didacticii 

disciplinelor 

Responsabil 

Comisia pentru 

Curriculum 

Conform 

ofertei de 

formare și 

planurilor de 

activități ale 

comisiilor 

metodice 

I.S.J. Iași 

C.C.D. Iași  

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Număr activități 

de formare la 

nivelul 

comisiilor 

metodice 

Număr cadre 

didactice 

formate/număr 

total cadre 

didactice 

3.Inițierea și 

implementarea de 

programe 

educaționale în 

vederea reducerii 

Constituirea 

comisiei de 

diminuare şi 

combatere a 

abandonului şcolar  
 

Director 

Consilier 

psihopedagogic 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

 C.J.R.A.E.  Existenţa 

deciziei  

Procese 

verbale 

comisie  
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absenteismului cu 

minin 2% 

 Activități educative 

care au ca scop 

reducerea 

absenteismului  

Consilier educativ 

(prof. Iolanda 

Miron) 

Consilier 

psihopedagogic 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

Conform 

Calendarul 

Activităților 

Educative 

Fundația 

HOLT 

 Număr activități 

de reducere a 

absenteismului/ 

nr. total de 

activități 

educative 

4.Promovarea şi 

eficientizarea 

serviciilor 

educaţionale pentru 

copii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

în contextul educației 

incluzive 

 

Diseminarea unor 

informaţii privind 

strategiile de 

diferenţiere şi 

individualizare a 

învăţării la elevul cu 

CES integrat - ateliere 

de lucru 

Director  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

 

 

Permanent C.J.R.A.E. 

O.N.G.-uri 

 Implicarea unui 

număr de cadre 

didactice pentru 

dezvoltarea 

practicilor de 

lucru incluzive 

cu 5% mai mult 

faţă de anul 

şcolar trecut 
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III. Creșterea performanței în educație la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” prin obținerea de rezultate la 

olimpiade și concursuri 

 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Încurajarea şi 

susţinerea excelenţei 

în educaţie, a 

performanţelor 

elevilor cu aptitudini 

înalte prin 

organizarea 

olimpiadelor, 

concursurior şi 

valorizarea 

rezultatelor deosebite 

obţinute  

Identificarea, 

încurajarea şi 

pregătirea elevilor cu 

aptitudini înalte în 

vederea participării la 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

organizarea 

olimpiadelor 

şcolare şi al 

Comisiei de 

selectare şi 

promovare a 

elevilor talentaţi 

(prof. Uriciuc 

Anca) 

Permanent C.E.X., 

C.J.R.A.E., 

alte unități de 

învățământ 

 Calificarea unui 

număr mai mare 

de elevi la etape 

judeţene şi 

naţionale 
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 Organizarea eficientă 

şi 

coordonarea 

olimpiadelor locale şi 

concursurilor de 

specialitate şi 

interdisciplinare, 

precum şi a celor 

educative  la 

nivel judeţean şi 

naţional 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

organizarea 

olimpiadelor 

şcolare şi al 

Comisiei de 

selectare şi 

promovare a 

elevilor talentaţi 

(prof. Uriciuc 

Anca) 

Conform 

calendarului 

M. E. C.Ș. 

Asociații 

profesionale, 

instituții 

culturale, 

universități 

 Desfăşurarea 

activităţilor în 

condiţii optime 

 Stimularea participării 

elevilor la concursurile 

şi olimpiadele şcolare, 

prin popularizarea în 

mass - media şi pe 

site-ul 

liceului a rezultatelor 

obţinute, organizarea 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

organizarea 

olimpiadelor 

şcolare şi al 

Comisiei de 

selectare şi 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu,  

autorităţile 

locale, 

O.N.G.- 

uri, alte 

asociații 

 Creşterea 

numărului de 

elevi 

participanţi la 

olimpiadele şi 

concursurile 

şcolare 
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de festivităţi de 

premiere 

promovare a 

elevilor talentaţi 

(prof. Uriciuc 

Anca) 

 Organizarea pentru 

elevi a unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, 

simpozioane 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

dezvoltate 

instituţională (prof. 

dr. Iorga Ana Irina) 

Mai 2015 Universităţile 

din Iaşi, 

mass-media 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Creşterea 

numărului de 

participanţi; 

calitatea 

lucrărilor 

elevilor 

 Stimularea şi 

motivarea cadrelor 

didactice pentru 

pregătirea elevilor, în 

vederea participării la 

olimpiadele şi 

concursurile şcolare 

Director 

C.A. 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

Permanent Sponsori, 

fonduri de la 

autorităţile 

locale, 

asociaţii 

profesionale 

etc. 

 Creşterea 

numărului de 

cadre didactice 

care au elevi cu 

Rezultate 

deosebite 

2.Eficientizarea 

activităților de 

consiliere în liceu 

Organizarea şi 

reactualizarea 

periodică a bazei de 

Consilier școlar 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

Periodic CJRAE  Bazele de 

date 

organizate la 
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date privind copiii care 

necesită servicii de 

asistenţă 

psihopedagogică 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginților (prof. 

dr. Ana –Irina 

Iorga) 

nivelul 

unităţii 

şcolare  
 

 

 

 

  

IV. Crearea unor mecanisme proprii de funcționare și dezvoltare instituțională  

în contextual descentralizării 

 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Dezvoltarea 

parteneriatelor active 

cu autorităţile şi 

comunitatea locală 

 

Implementarea de 

proiecte 

interinstituţionale la 

nivel local, care să 

permită creşterea 

rolului şcolii în viaţa 

Director 

Director adjunct 

Contabil – şef 

Consilier educativ  

Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

Consiliul 

local 

Armonizarea 

relaţiei şcoală – 

comunitate 

Numărul mare 

de proiecte 

derulate 
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comunităţii parteneri 

media, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Parcurgerea corectă şi 

eficientă a etapelor 

mobilităţii 

personalului 

didactic, conform 

metodologiei în 

vigoare 

şi aplicarea corectă a 

acesteia 

Director 

C.A. 

Secretar - şef 

Permanent I.S.J. Iaşi 

Consiliul 

local 

Primăria Iaşi 

 Încadrarea 

unităţii cu 

personal 

calificat, 

conform 

legislaţiei în 

vigoare 

2.Conştientizarea 

reprezentanţilor 

autorităţilor locale şi 

ai altor instituţii din 

comunitatea locală 

asupra rolurilor 

Eficientizarea 

dialogului şi 

colaborării cu 

reprezentanţii 

comunităţii locale 

Director 

C.A. 

Contabil - şef 

Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

 Comunicare 

optimă liceu – 

comunitate 

locală 
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sporite în relaţie cu 

dezvoltarea şcolii, cu 

educaţia, în general  

 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Participarea la 

activităţi de formare, 

work – shop-uri, mese 

rotunde, dezbateri cu 

reprezentanţii 

autorităţilor publice 

locale pe problematica 

descentralizării, a 

rolurilor şi 

competenţelor care 

revin în acest context 

Director 

C.A. 

Contabil – şef 

 

Periodic Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, mass-

media 

 Număr activităţi  

3.Aplicarea legislaţiei 

cu privire la 

implementarea 

descentralizării 

Organizarea şi 

funcţionarea 

organismelor de 

conducere la nivelul 

liceului, în 

conformitate cu 

Director Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

 Funcţionarea 

eficientă a 

organismelor de 

conducere în 

liceu 

Creşterea 
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legislaţia în vigoare Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

gradului de 

autonomie a 

unităţii de 

învăţământ şi a 

gradului de 

responsabilizare 

a conducerii 

Rezolvarea în termen 

a sesizărilor şi 

gestionarea corectă a 

situaţiilor 

problematice apărute 

în liceu 

Director 

C.A. 

Contabil – şef 

Responsabil al 

Comisiei de etică/ 

disciplină (prof. 

Toboşeriu Elena) 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Permanent Consiliul 

local, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, I.S.J. 

Iaşi, 

reprezentanţi 

ai Asociaţiei 

Părinţilor din 

liceu, Poliţia, 

D.G.A.S.P.C 

 Diminuarea 

numărului 

sesizărilor 
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 V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic din liceu  

în accord cu nevoile identificate 

 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Evaluarea şi 

consilierea cadrelor 

didactice prin 

inspecţii  

 

Consilierea cadrelor 

didactice pentru 

participarea la gradele 

didactice 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Secretar – şef  

Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 Număr de cadre 

didactice 

prezentate la 

examenele 

pentru 

obţinerea 

gradelor 

didactice 

Realizarea de inspecţii 

la clasă pentru 

monitorizarea/ 

evaluarea utilizării 

unor strategii 

didactice bazate pe 

Director 

Director adjunct 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

Metodişti 

Conform 

graficului 

I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 Numărul de 

inspecţii ce 

vizează 

evaluarea 

activităţii 

didactice 
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metode moderne şi 

alternarea formelor de 

activitate, a gradului 

de adecvare al 

strategiei didactice la 

particularităţile 

claselor de elevi şi 

realizarea unor 

conexiuni inter- şi 

transdisciplinare 

Mentori din perspectiva 

eficienţei 

învăţării 

prin calificative 

şi note 

Popularizarea ofertei 

de cursuri de formare 

în 

ţară/străinătate în 

rândul cadrelor 

didactice 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

 

Permanent C.C.D. Iaşi, 

A.N.P.C.D.E.F. 

P., 

Univ. „Al. I. 

Cuza” Iaşi, 

Consiliul 

Britanic, 

Institutul 

Francez etc. 

Fonduri 

proprii 

Creşterea 

gradului 

de accesare a 

oportunităţilor 

de 

formare 

(cursuri, 

mobilităţi 

individuale ale 

cadrelor 



  

 

 
- 114 - 

didactice) 

2.Dezvoltarea 

profesională a 

cadrelor didactice 

Organizarea unor 

cursuri de formare 

pentru cadre 

didactice  
 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Simona 

Grigore) 

Periodic C.C.D. Iași 

Universități 

Parteneri 

europeni în 

cadrul 

proiectelor 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Număr cadre 

didactice 

formate prin 

cursuri / nr. total 

cadre didactice 

3.Creşterea calităţii 

procesului de 

formare continuă 

prin activităţile 

metodico – ştiinţifice 

desfăşurate la nivelul 

comisiilor metodice 

din liceu 

Popularizarea şi 

susţinerea 

activităţilor metodico-

ştiinţifice de 

anvergură: 

Simpozionul Naţional 

cu participare 

internaţională 

“Dimitrie Cantemir şi 

vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

Director 

Coordonator prof. 

dr. Iorga Ana Irina 

29 octombrie 

2015 

I.S.J. Iaşi, 

Universităţi, 

C.C.D. Iaşi, 

parteneri media 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Număr de 

participanţi 

Activităţi 

organizate 

 Pregătirea cadrelor 

didactice pentru 

Director 

Director adjunct 

Permanent C.C.D. Iași  Creșterea 

numărului de 
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implicarea în 

constituirea 

şi îmbogăţirea 

conţinutului 

Bibliotecii Şcolare 

Virtuale şi a 

Curriculumului digital 

Informaticieni 

 

cadre didactice 

implicate în 

dezvoltarea unei 

baze de resurse 

digitale 

 Accesarea burselor de 

formare continuă 

Erasmus + 

Director 

Responsabil cu 

proiecte europrene 

(rof. Prodan Diana) 

Conform 

calendarului 

european 

A.N.P.C.D.E.F. 

P., 

I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi, 

O.N.G.-uri, 

unități de 

învățământ, 

parteneri din 

U.E. 

Comisia 

Europeană 

Creşterea 

accesibilităţii, 

calităţii şi 

volumului 

mobilităţilor în 

Europa 

 Participarea la 

conferinţe/ sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, 

pe discipline, care să 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Martie - 2016 Universităţi, 

C.C.D. Iaşi, 

instituții de 

cultură 

Fonduri 

proprii 

Număr de 

lucrări 

publicate 

Creşterea 
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evidenţieze inovaţiile 

pedagogice şi 

experienţele didactice 

pozitive 

Simona) 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

 

calităţii 

lucrărilor 

participanţilor la 

simpozioane, 

conferinţe şi 

sesiunii de 

comunicări 

ştiinţifice 

derulate 

la nivel judeţean 

şi naţional 

4.Consolidarea 

parteneriatului între 

Liceul Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” 

Iaşi şi învăţământul 

superior în formarea 

inițială și continuă 

pentru cariera 

didactică 

Integrarea 

mentoratului în 

activitatea curentă a 

cadrelor didactice 

Director 

Mentori 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 Numărul 

profesorilor 

mentori 

implicaţi 

în activităţi de 

mentorat de 

stagiatură 
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 Continuarea 

parteneriatului cu 

instituţiile de 

învăţământ 

superior din Iaşi pe 

activităţi specifice 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Permanent Universităţi  Numărul de 

activităţi 

desfăşurate în 

parteneriat 

5.Colaborarea 

Liceului Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” 

Iaşi cu I.S.J. Iaşi şi 

C.C.D. Iaşi pentru 

formarea continuă, în 

acord cu nevoile 

profesionale ale 

cadrelor didactice.  

 

Participarea la cursuri 

de formare, dezbateri, 

ateliere de lucru, 

schimb de bune 

practici etc. organizate 

de I.S.J. Iaşi şi C.C.D. 

Iaşi 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 

 Implicarea 

efectivă a 

cadrelor 

didactice în 

activitate 

6.Susținerea 

cercetării științifice, 

didactico-pedagogice 

și de specialitate, a 

Realizarea unor studii, 

proiecte, lucrări 

științifice, articole de 

către profesorii 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Periodic C.C.D. Iași 

Universități 

 Număr lucrări 

realizate 
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colaborării cu mediul 

academic universitar 

liceului în colaborare 

cu mediul academic 

universitar 

Simona) 

Coordonator 

programe și 

proiecte (prof. 

Iolanda Miron) 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

 

  

VI. Diversificarea activităților educative, extracurriculare și extrașcolare pentru formarea complexă a 

personalității copiilor și tinerilor 

 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Armonizarea 

intereselor legate de 

dezvoltarea personală 

a individului cu cele ale 

Participarea elevilor 

şi cadrelor didactice 

la Festivalul 

Internaţional 

Director 

Consilier educativ  

Iunie 2016 I.S.J. Iaşi, 

Primăria Iaşi, 

Palatul 

Copiilor Iaşi 

 Creşterea 

numărului 

elevilor 

participanţi cu 
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comunităţii imediate, 

locale şi regionale şi cu 

solicitările societăţii 

actuale  

 

al Educaţiei 5% faţă de anul 

şcolar precedent 

Susţinerea activităţii 

Consiliului Elevilor 

din liceu şi a 

Consiliului Judeţean 

al Elevilor Iaşi 

(proiecte tradiţionale, 

participarea la 

schimburi de 

experienţă şi 

conferinţe regionale, 

naţionale şi 

internaţionale), 

precum şi 

promovarea acestora 

în comunitatea 

locală, naţională şi 

internaţională 

Coordonator CŞE  Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.J.E. Iaşi 

 Creşterea cu 

10% 

a numărului de 

elevi din 

consiliul şcolar 

care să se 

implice în 

proiectele 

C.J.E., faţă de 

anul şcolar 

precedent 

(evidența 

participării) 

Derularea unor Director adjunct Permanent Poliţia,  Inexistenţa 
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acţiuni în vederea 

conştientizării 

cauzelor şi a 

identificării 

mijloacelor de 

prevenire 

a fenomenelor de 

violenţă şi a 

consumului de 

substanţe cu efect 

psihoactiv 

Consilier şcolar şi 

responsabil al 

Comisiei pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei (prof. 

Cucuteanu Ioan) 

Consilier educativ  

Consiliul local, 

Consiliul 

Elevilor, 

Jandarmeria, 

Agenția 

Antidrog, 

D.S.P. 

cazurilor de 

violenţă şcolară  

Reducerea  

notelor scăzute 

la 

purtare sub 7 cu 

10% în raport 

cu 

anul şcolar 

2015- 

2016 

2.Crearea unor 

oportunităţi pentru 

educaţia complexă, 

permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, al 

dezvoltării civismului, 

voluntariatului, 

muticulturalismului,   

într-o societate 

Orgnizarea eficientă 

a activităţilor 

educative, 

extracurriculare şi 

extraşcolare  

 

 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

Calendarului 

activităţilor 

educative al 

liceului 

I.S.J. Iaşi, 

instituţii, 

ONG-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, Consiliul 

Elevilor din 

liceu 

 Numarul 

activităţilor din 

Calendarul 

educativ al 

liceului şi 

calitatea 

acestora 
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complexă, dinamică  

 Inițierea și derularea 

proiectului Luptăm 

pentru destinul 

european al 

copilului din Crucea 

în cadrul Competiției 

Euroscola 

Coordonatori 

proiect Euroscola 

(prof. dr. Anca 

Dimitriu, prof.dr. 

Iorga Ana Irina) 

Conform 

graficului 

M.E.C.Ș. 

Asociația 

Calea vieții – 

Tineri pentru 

bătrâni, 

bătrâni pentru 

tineri 

Sponsorizări 

 

Câștigarea 

Competiției 

Euroscola 

 Proiectarea şi 

realizarea unui 

program diversificat 

de activităţi în cadrul 

săptămânii „Școala 

altfel: Să ştii mai 

multe, să fii mai 

bun” 

Director adjunct 

Consilier educativ  

 Instituţii, 

ONG-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, Consiliul 

elevilor din 

liceu 

 Diversitatea și 

originalitatea 

activităţilor 

 Derularea proiectelor 

europene ale liceului 

în cadrul 

programului 

Director 

Responsabil 

proiecte europene 

(prof. Prodan 

Conform 

calendarului 

proiectelor 

A.N.P.C.D.E.F. 

P. 

Şcoli din UE, 

Asociaţia 

Comisia 

Europeană 

Rapoarte de 

proiect de 

calitate, predate 

la termen 
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Erasmus + Diana) 

Coordonatori 

proiecte 

Părinţilor din 

liceu 

 Derularea proiectelor 

de mediu ale liceului 

în cadrul 

Programelor Eco– 

Schools, LeAF, YRE 

ale CCDG 

Coordonatori 

proiect Eco – 

Şcoală (prof. 

Munteanu Daniela, 

prof. Grigore 

Simona) 

Conform 

calendarului 

programelor 

C.C.D.G., 

Instituţii, 

ONG-uri 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Rapoarte de 

proiect de 

calitate, predate 

la termen 

Menţinerea 

statutului de 

eco– liceu în 

urma reevaluării 

 Iniţierea şi derularea 

de proiecte 

educaţionale ale 

liceului incluse în 

CAEN, CAERI, 

CAEJ - 2016 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

graficului 

M.E.C.Ș. şi 

I.S.J. Iaşi 

M.E.C.Ș, 

I.S.J. Iaşi, 

Instituţii, 

ONG-uri, 

unităţi de 

cultură, alte 

unităţi şcolare, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Număr proiecte 

şi calitatea 

acestora 
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liceu 

 Realizarea a două 

numere ale revistei 

şcolii In Animo 

Cantemyrii, a foii 

Cantemiriana şi a 

altor publicaţii ale 

elevilor  

Coordonatori 

revistă (prof. dr. 

Anca Dimitriu, 

prof. Munteanu 

Daniela) 

Prof. Fîntînaru 

Ioan 

Prof. Cucuteanu 

Ioan 

Aprilie 2016 Consiliul 

Elevilor din 

liceu 

Fonduri 

proprii 

Publicaţiile şi 

calitatea 

acestora 

Obţinerea a cel 

puţin unui 

premiu la 

Concursul 

Judeţean al 

Revistelor 

Şcolare 

 Implementarea 

programelor 

Strategiei Naţionale 

de Acţiune 

Comunitară în 

liceu 

Coordonator 

SNAC (prof. 

Zamfir Cristina) 

Conform 

calendarului 

SNAC 

Unităţi şcolare 

cu învăţământ 

special, 

ONG-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Rapoarte de 

proiect de 

calitate, predate 

la termen 

 Promovarea 

activităţilor din 

Prof. Sandu 

Andrieş Amelia 

Conform 

calendarului 

Unităţi şcolare 

din UE 

 Minim un 

proiect realizat 
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proiecte Etwinning proiectelor pe site 

 Implicare în activităţi 

cu suport Junior 

achievement 

Prof.dr. Iorga Ana 

Irina 

Conform 

calendarului 

Junior 

achievement 

Instituţii şi 

ONG-uri 

 Rapoarte de 

activitate de 

calitate, predate 

la termen 

3.Colaborarea cu 

Palatul Copiilor Iași, 

cu ONG-uri, cu alte 

instituții partenere, cu 

mediul cultural ieșean 

Consolidarea 

parteneriatului 

educaţional cu 

Palatul Copiilor Iaşi, 

O.N.G.-uri, instituţii 

publice, instituţii de 

cultură în vederea 

realizării unei 

educaţii 

complexe, axată pe 

valori şi tradiţii 

culturale 

Director adjunct 

Consilier educativ 

An şcolar 

2015- 2016 

Palatul 

Copiilor Iaşi,  

O.N.G.-uri, 

Muzeul 

Literaturii 

Române, 

Complexul 

Muzeal 

“Moldova”, 

Teatrul 

Naţional 

”Vasile 

Alecsandri”, 

Ateneul 

Tătăraşi, 

 Atragerea unui 

număr mai mare 

de parteneri 

viabili în 

activităţile 

organizate, cu 

5% faţă de anul 

trecut; 

Creşterea 

numărului de 

elevi ai liceului, 

vizitatori ai 

muzeelor, 

caselor 

memoriale ale 
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Teatrul 

„Luceafărul”, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

scriitorilor, 

participanţi la 

spectacole şi 

alte 

proiecte 

culturale, 

cu 10% mai 

mult faţă de 

anul trecut 

4.Crearea unor 

oportunități 

educaționale în 

vederea promovării 

cetățeniei active și a 

dialogului intercultural 

prin parteneriate cu 

instituții relevante, cu 

mediul cultural ieșean 

Sprijinirea 

integrării elevilor 

din Republica 

Moldova, bursieri 

ai statului român în 

colectivitatea 

educațională a 

liceului 
 

Consilier educativ 

 

Permanent I.S.J. Iași   

Număr elevi 

bursieri din 

R. Moldova 

integrați, 

creșterea 

rezultatelor 

școlare și 

extrașcolare, 

implicarea în 
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activitățile 

comunității  

 

 Derularea 

parteneriatului cu 

Liceul Teoretic 

“Miguel de 

Cervantes Saavedra” 

din Chișinău 

Director 

Coordonator 

proiect (prof. 

Beatrice Balaur) 

Semestrial Liceul Teoretic 

“Miguel de 

Cervantes 

Saavedra” din 

Chișinău 

Fonduri 

proprii 

Număr activități 

comune  

desfășurate la 

Iași și la 

Chișinău 

Număr cadre 

didactice 

participante la 

activitățile 

proiectului 

Număr elevi 

participanți la 

activitățile 

proiectului 

 Implementarea 

proiectului național 

Prof. dr. Ana – 

Irina Iorga 

Octombrie 

2015- iunie 

Asociația 

„Şcoala de 

Asociația 

„Şcoala de 

Număr elevi 

implicați şi 
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„Olimpiadele 

Kaufland” în 

unităţile de  

Consilier educativ 2016 valori”  
 

valori”  

 

profesori 

implicaţi, 

diminuarea 

problemelor 

educaţionale 

cu 5% 

datorită 

activităților 

proiectului  
 

 Organizarea unor 

spectacole /concerte, 

activități educative 

specifice pentru 

marcarea momente 

semnificative din 

viaţa liceului 

Prof. Mirela 

Iordachi 

Prof. Cătălina 

Rotaru 

Consilier educativ 

(prof. Iolanda 

Miron) 

Periodic Colegiul 

Național de 

Artă “Octav 

Băncilă” Iași 

Palatul 

Copiilor Iași 

Fonduri 

proprii 

Asociația 

Părinților 

Sponsorizări 

Promovarea 

elevilor şi a 

profesorilor 

în comunitate  
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 Dezvoltarea 

programelor 

Strategiei Naţionale 

de Acţiune 

Comunitară la 

nivelul liceului 

Coordonator 

SNAC (prof. 

Cristina Zamfir) 

Prof. Mihaela 

Gheorghiu 

Prof. Mirela Platon 

Permanent Unități școlare 

din jud. Iași 

 Atragerea 

unui număr 

mai mare de 

parteneri în 

acţiunile 

comunitare 

cu 5% faţă de 

anul trecut;  
 

5.Dezvoltarea unor 

strategii educaționale 

specifice în vederea 

prevenirii și combaterii 

situațiilor de violență 

în liceu și în afara 

acestuia 

Derularea unor 

acţiuni în vederea 

conştientizării 

cauzelor şi a 

identificării 

mijloacelor de 

prevenire a 

fenomenelor de 

violenţă şi a 

consumului de 

substanţe cu efect 

psihoactiv  
 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Responsabil 

Comisie de 

prevenire și 

combatere a 

violenței (prof. 

Ioan Cucuteanu) 

Permanent ISJ Iași 

IPJ Iași 

Jandarmeria 

Agenția 

Antidrog 

D.S.P.  
 

 Inexistența 

cazurilor de 

violență 
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VII. Diversificarea activităților privind educaţia permanentă şi educaţia adulţilor 

 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Crearea de Organizarea Director Conform Asociaţia  Număr de 

 Organizarea și 

desfășurarea de 

activități de 

nonviolenţă, prin 

promovarea 

atitudinilor de 

comportament 

civilizat, non-violent 

în rândul tinerilor, 

într-un mod creativ 

(teatru, desen, 

muzică, dans etc.) 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Responsabil 

Comisie de 

prevenire și 

combatere a 

violenței (prof. 

Ioan Cucuteanu) 

Periodic C.J.R.A.E, 

Colegiul 

Național de 

Artă 

“O.Băncilă” 

Iași, unităţi 

de 

învăţământ  

din jud. Iași 
 

 Creşterea 

gradului de 

siguranţă a 

elevilor şi 

profesorilor 

în şcoală cu 

10% faţă de 

aceeaşi 

perioadă a 

anului trecut  
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oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului 

educativ al părinţilor  

 

lectoratelor cu părinţii 

cu tema „Cum să 

devenim părinți mai 

buni” 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana Irina) 

graficului Părinţilor din 

liceu 

Fundația 

HOLT 

părinţi 

participanţi; 

Administrarea 

unor chestionare 

de feed-back 

Derularea proiectului 

Educaţia părinţilor 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana Irina) 

Conform 

calendarului  

proiectului 

Fundaţia 

HOLT 

România, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Număr de 

părinţi 

participanţi; 

Administrarea 

unor chestionare 

de feed-back 

2.Formarea şi Participarea la Director Permanent C.C.D. Iaşi, Fonduri Număr de 



  

 

 
- 131 - 

dezvoltarea atitudinii 

de responsabilizare 

socio - culturală 

pozitivă a tuturor 

actorilor educaţionali 

faţă de educaţia 

permanentă, 

personală şi 

profesională 

(implicarea 

comunității locale) 

dezbateri,  

work-shop-uri, 

conferinţe 

pe problematica 

educaţiei permanente 

şi a dezvoltării 

personale şi 

profesionale 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Consiliul 

local, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, 

Consiliul 

Elevilor din 

liceu 

proprii întâlniri 

Calitatea 

dezbaterilor 

Raportul final 

publicat 

3.Identificarea şi 

implementarea celor 

mai eficiente strategii 

de formare a adulţilor  

 

Valorificarea şi 

diseminarea 

rezultatelor cercetării 

şi experienţei cadrelor 

didactice în cadrul 

publicaţiilor liceului 

Director 

Coordonatori 

publicaţii 

Periodic   Existenţa 

publicaţiilor şi 

calitatea 

acestora 

(volumul 

lucrărilor 

simpozionului, 

reviste şcolare, 

ziare şcolare 
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etc.) 

 Prezentarea 

exemplelor de bună 

practică înregistrate la 

nivelul liceului, în 

cadrul 

activităţilor Asociaţiei 

Părinţilor din liceu 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

graficului 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Procese – 

verbale de la 

întâlniri, 

numărul şi 

calitatea 

întâlnirilor 

4.Accentuarea rolului 

activ al școlii ca centru 

de informare în 

domeniul educației și 

de formare a adulților 

/ partenerilor 

educaționali 

Organizarea de 

activități de formare 

pentru adulți (cursuri, 

seminarii, lectorate, 

dezbateri, 

workshopuri etc.) 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

Inginer de sistem 

(Claudiu Baron) 

 

Periodic CCD Iași 

Alți furnizori 

de formare 

contină 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Număr activități 

de formare 

pentru adulți 

5.Monitorizarea 

inserției absolvenților 

Realizarea bazei de 

date complete și 

actualizate privind 

inserția absolvenților 

claselor a VIII-a și a 

Director 

Consilier școlar 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

Profesori diriginți 

Permanent C.J.R..A.E. 

Iași 

 Baza de date 

completă și 

actualizată 
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XII-a 

 

  

VIII. Compatibilizarea ofertei educaționale a liceului cu standarde de educație naționale și europene 

 

OBIECTIVE MĂSURI ŞI ACŢIUNI 
RESPONSABIL

I 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATOR

I DE 

REALIZARE 

1.Corelarea 

strategiilor 

instituției cu  

demersurile 

I.S.J. Iaşi şi 

politicile 

educaționale ale  

M.E.C.Ș. în 

vederea 

compatibilizării 

învăţământului 

românesc cu 

învăţământul 

Folosirea Cadrului 

European Comun de 

Referinţă pentru 

Limbile străine 

(C.E.C.R.L.) în mod 

curent, în activităţile 

curriculare şi 

extracurriculare, la 

orele de limbi străine 

Responsabilii 

comisii metodice 

– limbi moderne 

(prof. Balaur 

Beatrice, prof. 

Pintilie Angela) 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

responsabili de 

cercuri metodice, 

asociaţii 

profesionale 

 Numărul 

elevilor care 

obţin diplome 

recunoscute 

pe plan 

internaţional 

Monitorizarea 

modului de 

organizare a site-ului 

liceului în vederea 

Director 

Informaticieni 

Permanent   Site practic şi 

eficient, 

atractiv, 

prietenos, în 
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european  îmbunătăţirii 

comunicării cu 

publicul 

mai multe 

limbi străine 

2.Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea şi 

implementarea 

unor proiecte 

educaţionale 

complexe și 

diverse la nivelul 

unităţii şcolare  

Informarea 

permanentă pe grupul 

de discuţii 

dcantemir@yahoogroups.co

m 

despre oferta de parteneriate 

Consilier 

educativ 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Prodan Diana) 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

A.N.P.C.D.E.F.P., 

instituţii din 

Europa 

 Creşterea 

numărului de 

parteneriate  

 Consilierea în redactarea 

propunerilor de finanţare. 

Participarea la reuniuni de 

formare cu reprezentanţi 

A.N.P.C.D.E.F.P. 

Director 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Prodan Diana) 

Permanent A.N.P.C.D.E.F.P Fonduri proprii 

Fonduri 

europene 

Creşterea 

numărului de 

propuneri de 

finanţare 

 Dezvoltarea parteneriatelor 

între liceu şi şcoli din 

Director 

Consilier 

Permanent, cu 

precădere în 

Şcoala 

Gimnazială 

 Număr 

parteneriate 

mailto:dcantemir@yahoogroups.com
mailto:dcantemir@yahoogroups.com
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mediul rural educativ  săptămâna 

„Şcoala Altfel: 

Să ştii mai 

multe, să fii 

mai bun” 

Dolheşti etc. Tipuri de 

activităţi 

desfăşurate 

Număr de 

elevi implicaţi 

3.Iniţierea, 

dezvoltarea şi 

susţinerea 

proiectelor 

europene, în 

contextul 

modificărilor 

operate prin 

Programul 

Erasmus+  

Identificarea unor parteneri 

pentru iniţierea unor 

proiecte în colaborare, în 

scopul dezvoltării 

competenţelor cheie  
 

Responsabil 

proiecte 

europene 

 

Conform 

graficului  

A.N.P.C.D.E.

F.P 

A.N.P.C.D.E.F.P  Număr 

parteneri 

identificaţi  
 

 Completarea aplicațiilor 

pentru proiecte și depunerea 

acestora la termen 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Conform 

graficului  

A.N.P.C.D.E.

F.P 

Parteneri europeni 

identificați 

 Min. 1 proiect 

redactat  
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 Derularea celor trei proiecte 

europene Erasmus + 

aprobate ale liceului 

Director 

Coordonatori 

proiecte (prof. 

Diana Prodan, 

prof. Anca 

Uriciuc) 

Conform 

calendarelor 

proiectelor 

U.E. 

Parteneri europeni 

Comisia 

Europeană 

Rapoarte de 

proiect 

întocmite la 

termen 

4. Iniţierea şi 

dezvoltarea 

unor noi 

programe 

finanţate prin 

F.S.E., atât în 

vederea creşterii 

calităţii 

activităţilor 

didactice şi 

educative, cât şi 

pentru formarea 

cadrelor 

didactice pentru 

Elaborarea unei strategii de 

iniţiere şi implementare a 

proiectelor F.S.E. în 

vederea asigurării calităţii 

în educaţie  
 

Director 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Diana Prodan) 

Conform 

graficului  

A.N.P.C.D.E.

F.P 

I.S.J. Iași  Număr de 

proiecte 

iniţiate şi 

număr de 

proiecte 

aprobate 
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a face faţă 

provocărilor 

unui învăţământ 

modern şi 

dinamic şi 

exigenţelor 

educaţionale ale 

societăţii 

cunoaşterii  

 Participarea la programe 

finanțate din FSE, în calitate 

de partener 

Director 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Diana Prodan) 

Conform 

calendarelor 

proiectelor 

Parteneri europeni Fonduri U.E. Derularea 

activităţilor 

conform 

graficului 

Activităţi 

realizate, 

număr de 

participanţi 

5. Dezvoltarea 

de parteneriate 

Continuarea parteneriatului 

cu Liceu Teoretic “Miguel 

Director 

Coordonator 

An școlar 

2015 - 2016 

Liceu Teoretic 

“Miguel de 

Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Activităţi 

realizate, 
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şi schimburi de 

experienţă în 

zona 

transfrontalieră 

cu R. Moldova 

(Chişinău) şi 

Ucraina 

(Cernăuţi)  

de Cervantes Saavedra” din 

Chișinău 

proiect (prof. 

Beatrice Balaur) 

Cervantes 

Saavedra” din 

Chișinău 

Asociația 

Părinților din 

liceu 

număr de 

participanţi 

 Iniţierea unui 

parteneriat educaţional 

cu o instituţie similară 

din regiunea Cernăuţi, 

Ucraina  
 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

Semestrul al 

II-lea 

Instituţii abilitate 

din regiunea 

Cernăuţi 

Asociația 

Părinților din 

liceu 

 Existenţa  

protocolului  

de colaborare, 

 activităţi  

realizate,  

număr de  

participanţi 
 

6.Asigurarea, la 

nivelul unităţii 

de învăţământ, a 

infrastructurii şi 

echipamentelor, 

Asigurarea dotărilor 

necesare pentru 

realizarea unui 

demers educaţional 

Director 

Contabil – șef 

Inginer de sistem 

Laborant 

Administrator 

Permanent Primăria 

Municipiului Iași 

Bugetul 

aprobat al 

unităţii de 

învăţământ  
 

Număr de 

echipamente 

procurate  
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inclusiv a 

sustenabilităţii, 

mentenanţei şi 

suportului TIC  

de calitate  

 

 Modernizarea, 

reamenajarea/ 

reabilitarea 

cabinetelor/ 

laboratoarelor  la 

standardele impuse de 

Legea Educaţiei 

Naţionale şi Legea 

asigurării calităţii  
 

Director 

Contabil – șef 

Inginer de sistem 

Laborant 

Administrator 

Permanent  

 

Primăria 

Municipiului Iași 

Bugetul 

aprobat al 

unităţii de 

învăţământ  

 

Număr de 

echipamente 

procurate  

 

7.Organizarea 

de simpozioane, 

dezbateri, 

ateliere, work-

shop-uri pentru 

prezentarea şi 

Organizarea și desfășurarea 

Simpozionului Național cu 

Participare Internațională 

Dimitrie Cantemir și 

vocația europeană a 

gândirii românești, ediția a 

Director 

Director adjunct 

Coordonatori 

proiect (prof. dr. 

Anca Dimitriu, 

prof. dr. Ana – 

29.10.2015 Casa Regală a 

României 

I.S.J. Iași 

C.C.D. Iași 

Universități 

ieșene 

Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Număr 

participanți 

Produse de 

proiect (mapa 

simpozionului 

conținând: 
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analiza 

modelelor 

educaţionale, 

manageriale, 

didactice din 

diferite spaţii 

culturale, 

colaborarea cu 

universităţi, 

biblioteci etc. 

XII-a Irina Iorga)  

 

volumul 

lucrărilor, 

program, 

foaie 

supliment 

etc.) 

 Promovarea unei culturi a 

învăţării pe tot parcursul 

vieţii prin organizarea de 

colocvii, conferinţe, work-

shop-uri etc. 

Director 

Director adjunct 

Responsabil cu 

formarea 

continuă (prof. 

Simona Grigore) 

Permanent Unităţi de 

învăţământ, 

Universităţi 

institute de 

cercetare 

centre 

culturale  
 

 Număr de  

activităţi,  

număr  

participanţi,  

rezultate  

obţinute  
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III. Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului de dezvoltare instituţională 

 

 Implementarea PDI va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Se va urmări, în mod sistematic stadiul de realizare al ţintelor strategice propuse, iar în cazul în care este necesar, se vor realiza 

acţiuni de remediere a neconformităţilor. 

 Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială prin: 

 întâlniri şi şedinte de lucru periodice; 

 stabilirea unor  acţiuni specifice în planul de activitate al CEAC, Consiliului de Administraţie, al Consiliului Profesoral, al tuturor 

comisiilor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie de către responsabili 

 revizuire periodică şi corecţii. 
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