
                                       Proiecte derulate în școală 

 

         Colaborarea Liceului teoretic ,,LASCĂR ROSETTI,, RĂDUCĂNENI cu alte 

instituții de educație a vizat îmbunătățirea calității actului educativ, consolidarea 

dimensiunii europene în educație, cooperării transnaționale între școli, dar nu în 

ultimul rând dezvoltarea infrastructurii și modernizarea bazei-materiale a școlii. 

  

I. PHARE-TVET 2004/2006  „COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI 

SOCIALĂ”PROIECT FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ 

                                                                                

PHARE 2004,RO2004/016-772.04.01.02.04 - Reabilitare laboratoare 

si ateliere pentru 150 de scoli din sistemul profesional si tehnic- 

constructie corp nou de cladire 

PHARE 2005,RO2005/017-553.04.01.02.04.01.01. - ,,Furnizarea de 

echipament de baza pentru dotarea laboratoarelor si atelierelor 

scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemul profesional si 

tehnic’’- dotare ateliere si laboratoare scolare 

PHARE 2006,RO2006/018-147.04.01.02.01.01.10- ,, Furnizarea de 

echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor si 

atelierelor scolare din 150 de unitati de invatamant din sistemul 

profesional si tehnic’’- dotare laboratoare si ateliere scolare„PASUL 

CEL MARE. DE LA LICEU LA UNIVERSITATE” proiect 

cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2009-2011, 

derulat in parteneriat cu Universitatea „Gh. Asachi ” Iaşi 

 

II. Proiect POS-DRU - Antreprenoriat rural pentru dezvoltare 

sustenabilă , Liceul Teoretic,,LASCAR ROSETTI’’ RADUCANENI  

fiind partener în acest proiect. 

 

III. Proiect transfrontalier “Share the road! - Youth Learn Road Safety 

Skills, proiect ce vizeaza imbunatatirea competentelor de educatie 

rutiera si siguranta in trafic. 

 

IV. Proiect CPECA , campanie “Alcool. Violenta. Drama ‘’in parteneriat 

cu Fundatia pentru Sanatatea Familiei si Dezvoltare Comunitara 

Iasi’’ 

 

V. Proiect educational ,,LECTURA …ÎN PERICOL”, derulat in 

parteneriat cu Biblioteca comunala ,,RADU ROSETTI,, 

RADUCANENI 



 

VI. Proiect strategic,,Mast Networking ’’ ID 58914 ,, ŞCOALA MAST 

TOP ’’ din Componenta nr.1 Inovare şi Creativitate  

 

VII. Proiect POS DRU /87/1.3/S/62150 „La un click de educaţia modernă 

şi eficientă” 

 

VIII. Proiect LLP-LdV-VETPRO-2012-RO-076  

 

IX. Proiect EDSANO- Educatie pentru sanatate-Dezvoltarea curriculei 

optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar, POSDRU , 

ID  62075 

 

X. Proiect Educație pentru viață,  RO-12-E432-2012-R3, implementat de 

“APEC” – Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoaşterii Iasi  

XI. Proiect COMENIUS ( Multilateral school partnerships), 

DIFFERENT CULTURES ON EUROPEAN STAGE,COM-13-PM-

IS-DE 

 

XII. Proiect Competente cheie TIC in curriculum-ul scolar , ID 4615 

 

XIII. Proiect  POSDRU/55/1.1/S/25088 , Cadru de referinţă al 

curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un 

imperativ al reformei curriculare  

 

XIV.   Proiect SCAN-SALVATI COPIII DE ABANDON SI 

NEINTEGRARE,implementat de UAIC IASI in parteneriat cu VIA 

UNIVERSITY COLLEGE DANEMARCA, ISJ IASI, ISJ 

BOTOSANI, ISJ MARAMURES , ISJ BRAILA , ISJ VASLUI SI ISJ 

MURES 

 

XV. Proiect transfrontalier ,, Ecological park-model of cross-border 

ecological education’’ , cod MIS ETC 922, ca participant la seminarul 

international,,Metode de educatie informala in Romania si 

RepublicaMoldova’’ 

 

XVI. Proiect ,,Suntem un singur Pământ” ,  Campanie de sprijin moral 

pentru copiii din Japonia   

 



XVII.  Proiect de  corespondenta scolara in limba franceza cu elevii liceului  

Lycée El Khawarizmi Agdz, professeur Hicham Azouguigh 

 

XVIII. Proiect strategic  EBC (Economia Bazata pe Cunoastere) , derulat 

de Mininsterul pentru Societatea Infomationala si finantat de Banca 

Mondiala si de Guvernul Romaniei 

 

XIX.  Proiect POSDRU ,,Formation continue des enseignants a l’utilisation 

des instruments informatiques modernes dans l’enseignement efficace 

du francais et l’evaluation au niveau europeen descompetences 

linguistiques’’, ID 62771 

 

XX. Proiect ,,Impreuna pentru o societate incluziva’’, PHARE 2005/017-

553.04.02.03.01.103, referintao3: Masuri de incluziune sociala, 

implementat de Fundatia Iosif 

 

XXI. Proiect  ,,Metode inovative in formarea cadrelor didactice pentru 

dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor’’, POSDRU 3/1.3/S/3, 

implementat de MECTS in parteneriat cu  FRDS si International 

Child Development Initatives 

 

XXII.  Proiect POSDRU ,, Dezvoltarea culturii calitatii si furnizarea unei 

educatii de calitate in sistemul de invatamant preuniversitar din 

Romania prin implementarea standardelor de referinta’’, ID 55330 

 

XXIII.  Proiect  ,, Abilitati de cariera pentru tineri-Investitie pentru 

viitor ’’, implementat de Asociatia Alternative Sociale si finantat 

printr-un grant acordat de ROMANIAN-AMERICAN 

FOUNDATION 

 

XXIV. Proiect ,, Instruirea in societatea cunoasterii’’, POSDRU /3/1.3/S/7  

 

XXV. Proiect ,, Profesionisti in managementul educational 

preuniversitar’’(PROMEP), POSDRU /1.1/S/2 

 

XXVI. Proiect ,, Scoala-o sansa pentru fiecare’’ , POSDRU ID 4752 

 

XXVII. Proiect,, Healthy workplaces- Working together for risk 

prevention’’ 

 



XXVIII. Proiect ,, Corelarea ofertei educationale a invatamantului 

profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii’’, POSDRU 

/55/1.1/S/37932 

 

XXIX.    Proiect ,, Educatia-o sansa de a-ti scrie propriul viitor’’ , 

POSDRU 162/2.2/S/140232 

 

XXX. Proiect ,, Alimenteaza-te cu sanatate’’ implementat de Salvati Copiii, 

Filiala Iasi, cu finantare din partea Grupului de firme PANIFCOM 

Iasi 

 

XXXI.  Proiect  ,, Formare de consilieri si asistenti suport pentru 

implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului 

preuniversitar ’’, POSDRU /1/1.1/S/8 

 

XXXII. Proiect PHARE ,, Centru judetean pentru prevenirea si 

combaterea coruptiei’’ implementat de Asociatia PROCONS IASI si 

Consiliul Judetean IASI 

 

XXXIII. Proiect ,, Larg deschidem poarta.N-am venit sa cerem, ci-am venit 

sa dam’’, finantat prin Mecanismul FINANCIAR AL SPATIULUI 

EUROPEAN(SEE) si derulat prin Fundatia Corona  

 

XXXIV. Proiect Grundtvig ,, Multiple intelligences and parents education’’ 

–GRU-11-P-LP-273-IS 

 

XXXV. Proiect ,, Educatia de calitate-un pas spre egalitate’’FSE , 

implementat de Centrul Rromilor,, Amare Rromentza’’  

 

XXXVI. Proiect,, Elaborare CDL si materiale de invatare pentru siguranta 

si sanatatea elevilor’’, POSDRU ID 33487 

 

XXXVII. Proiect ,, Parteneriat pentru incluziune ’’ , finantat cu sprijinul 

financiar al Programului RO10-CORAI , program finantat de 

Granturile SEE 2009-2014 si administrat de FRDS 

 

XXXVIII. Proiect integrat ,, Un drum nou pentru o viata mai buna ’’, 

FRDS 

 



XXXIX. Proiect ,, Acum decid eu ’’- ZIUA STAFETEI , implementat de 

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru copii, MEN si 

Fondation TERRE DES HOMMES 

 

XL. Proiect POSDRU/153/1.1/S/141867, „ Matematica digitală. Curriculum 

opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a ”,  

 

XLI. Proiect „ Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor 

educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice „ 

POSDRU /157/1.3/S/132731 

 

XLII. Proiect strategic ,, Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea 

manualului de evaluare internă a calității ’’, POSDRU ID 55668 

 

XLIII.  Proiect ,, Fii pregătit- program educațional de sprijin pentru 

dezvoltarea competențelor cheie ’’, POSDRU ID 140787 

 

XLIV. Proiect ERASMUS +KA2 , ID : 2016 -1-PT01-KA219-022810_5    

             ,, Preventing students from discrimination , bullying and racism,, 

(parteneri :Agrupamento de  escolas de Barcelos , Portugalia,coordonator 

,,Nicola Vaptsarov ,, Foreign Language High school, Shumen, Bulgaria  , 

Kanlikavak Musa Ayar Cok Programli Lisesi, Kahramanmaraș, Turkey  și 

Istituto Comprensivo Don L.Milani, Lanciano, Italy) 2016-2018 

 

XLV. Proiect ERASMUS +KA2, ID : 2017-1-PT01-KA219-035770_3 

 ,, Social exclusion can be cured ,, (parteneri: Agrupamento de escolas 

Terras de Larus, Portugalia, IPSSAR ,,P.di Grimaldi,, Italia, 7 gel 

Heraklion Crete, Grecia și  Ergun Baylav Ozel Egitim Uygulama 

Merkezi, Istanbul, Turcia) 2017-2019 

 

 

 

 
 

 


