
 

  Dan Hârlea – Absolvent 2010 – University of 

Oxford - Fizică, Inginerie și managementul afacerilor 

 
”Aș dori să vă arăt câteva din experiențele mele trăite atât în cadrul cât și împreună cu liceul “Dimitrie 

Cantemir” în speranța de a înțelege valoarea acestei instituții împreună cu întregul său colectiv. După cei patru ani de 

formare care mi-au fost oferiți, consider că merită fac acest mic act de recunoștință.  

Am început studiul aici în toamna anului 2006 cu dorința de a învăța ceea ce îmi făcea plăcere: matematica, fizica și 

informatica - candidat tipic pentru un profil tehnic real. Atât sprijinul profesorilor cât și studiul individual m-au ajutat să 

îmi perfecționez cunoștințele și sa candidez cu succes la mai multe competiții. Rolul liceului însă nu se oprește aici! 

Probabil unul din cele mai distinctive avantaje pe care mi le-a oferit liceul a fost oportunitatea de a lucra în echipă și de 

a organiza prezentări ale rezultatelor obținute. Această experiență s-a dovedit a fi esențială în completarea cunoștințelor 

tehnice atât în cadrul facultății, cât și în interviurile pentru angajare.  

În anul final de liceu am decis să aplic pentru studiu universitar în Mare Britanie pentru a urma un trend 

general de a avea oportunități mai bune. Decizia mea a fost focalizată în bună măsură pe a studia ceea ce îmi place, 

urmată de posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Am ținut cont și de evenimentele din 2007 care nu aveau să îmi 

ușureze traseul profesional. Trendul pe care tocmai l-am menționat începuse în Cantemir cu ceva ani în urmă, fiind 

susținut de câțiva elevi care reușiseră să fie admiși la diverse universități de prestigiu în Anglia și Franța. Atât profesorii 

de limbă engleză cât și cei de limbă franceză ne-au oferit suport mai mult decat necesar pentru a putea urma o cale în 

afara țării. Mă refer aici în special la pregătirea pentru certificatele de limbi străine dar și la ajutorul oferit cu scrierea 

unor scrisori de intenție. Astfel am aplicat la Universitatea din Oxford și am obținut o ofertă rezonabilă de a intra. 

Diploma de bacalaureat împreună cu certificatul Cambridge de limbă engleză au reprezentat confirmarea admiterii 

mele. 

Începând cu  2011 am decis să desfășor un proiect numit “High Achievers” în parteneriat cu acest liceu pentru a 

ajuta elevii dornici de a aplica în Marea Britanie atât cu procesul de aplicație, cât și cu detalii practice ale locuitului în 

altă țară. Prin intermediul său încercăm să oferim posibilitatea unei educații de calitate oricui dorește să obțină acces. 

Cu acestea fiind spuse, eu cred ca liceul “Dimitrie Cantemir” are capacitatea de a asigura o formare completă a 

elevilor săi și de a le oferi o șansă reală pentru a își construi o carieră adecvată.” 

 

 Diploma de participare la Olimpiada Nationala de Fizica - clasa a X-a, 2008 

 Premiul II la Olimpiada de Fizica, faza judeteana - clasa a X-a, 2008 

 Certificate in Advanced English - grade A - clasa a XI-a, 2009 

 ECDL - clasa a IX-a, 2007 

 Premiul II la Concursul de fizica Phi, etapa nationala - clasa a XI-a, 2009 

 Premiul III la Concursul de fizica Phi, etapa nationala - clasa a X-a, 2008 

 Mentiune la Concursul de fizica Stefan Procopiu, etapa nationala - clasa a X-a, 2008 

 Mentiune la Concursul de fizica Stefan Procopiu, etapa nationala - clasa a IX-a, 2007 

 Premiul I la Concursul de fizica Stefan Procopiu, etapa judeteana - clasa a IX-a, 2007 

 Mentiune la Olimpiada Judeteana de Matematica de tipul B - clasa a IX-a, 2007 

 Mentiune la Concursul Judetean de informatica aplicata - clasa a X-a, 2008 

 Certificat de participare la Euroscola - clasa a X-a, 2008 

 Premiul I la Concursul National de Evaluare in Matematica + medalia de aur - clasa a XI-a, 2009 

 Locul II in cadrul meciurilor demonstrative de baschet - clasa a XI-a, 2009 

 Locul II la concursul Young Translators - clasa a XI-a, 2009 

 Certificat de participare la Concursul National ,, Mesajul meu antidrog " - clasa a X-a, 2008 

 Locul I la Olimpiadele Cunoasterii - informatica, faza nationala - clasa a X-a, 2008 

 Locul II la Olimpiadele Cunoasterii - matematica faza nationala - clasa a X-a, 2008 

 


