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Scopul instituţiei  

• Promovarea intereselor Colegiului Național „Dimitrie 

Cantemir”, a elevilor și profesorilor colegilor, prin sprijin 

material, financiar, logistic și, în general prin sprijin de 

orice natură. 

• Educarea și formarea profesională a cetățenilor, ca și a 

sensibilizării comunității, a instituțiilor de stat și private 

în sensul înțelegerii rolului și problematicii școlii și ale 

educației în general și a locului pe care trebuie să îl 

ocupe educația și învățământul în viața societății. 



www.company.com 

Grupul ţintă 

Elevii Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, 

absolvenții acestuia, profesorii fondatori și actuali, 

părinții și comunitatea oneșteană. 
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Servicii sociale oferite 

• Dezvoltarea de programe de colaborare și 

cooperare cu  organizații guvernamentale și 

neguvernamentale. 

• Elaborarea și implementarea de proiecte în cadrul 

diverselor programe lansate de organisme 

guvernamentale, asociații și fundații naționale și 

internaționale. 
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Capacitatea (nr. de beneficiari) 

2275 elevi, profesori, copii aflați în grija instituțiilor 

specializate, bătrâni. 
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Proiecte derulate: 

1.„Ambasadori ai tinereții” 

2.„Dăruind vei dobândi” 

3.„Împreună suntem mai buni” 

4.„DIMITRIE CANTEMIR 50 – tradiție și inovație în 

învățământul oneștean” 

5.„Olimpism și fairplay pentru educație și 

succes” 

6.„Suflet pentru suflet” 

7.„Punți între suflete” 
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1. „Ambasadori ai tinereții” 

Obiectiv proiect: selectarea și 

identificarea de voluntari care doresc 

să ofere la sfârșitul fiecărei 

săptămâni câteva ore din timpul lor 

unor vârstnici izolați în casele de 

bătrâni (Centrul de Îngrijire a 

Persoanelor Vârstnice “Ștefan cel 

Mare”de pe lângă Parohia Hârja)  

și realizarea de acțiuni advocacy. 

Tinerii liceeni merg în instituțiile 

statului, la agenți economici pentru a 

împărți pliante și pentru a explica 

obiectivele proiectului.  

Nr. beneficiari: 98 de bătrâni 

Finanţator: - 

Echipa de proiect: voluntari 

profesori și elevi ai Colegiului 

Național „Dimitrie Cantemir” 
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2.„Dăruind vei dobandi” 

Obiectiv proiect: sprijin moral şi material 

copiilor cu dizabilităţi din Centrul 

Rezidenţial „Alexandra” şi Centrul de Zi 

„Binecuvântaţi copiii”, Centrul „Buna 

Vestire” și  a persoanelor în vârsta luate 

in evidenta Serviciului de Asistenta 

Sociala din cadrul primăriei Onești prin 

activităţi desfăşurate permanent de 

voluntari. 

Nr. beneficiari: 150 de bătrâni și copii  

Finanţator: donații ale elevilor și 

profesorilor liceului 

Echipa de proiect: voluntari profesori și 

elevi ai Colegiului Național „Dimitrie 

Cantemir” 
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3.„Împreună suntem mai buni” 

Obiectiv proiect: sprijin moral 

şi material copiilor aflați în grija 

centrului „Oaza” 

Nr. beneficiari: 17 tineri aflați în 

grija centrului „Oaza” 

Finanţator: donații ocazionale 

ale elevilor și profesorilor liceului 

Echipa de proiect: voluntari 

profesori și elevi ai Colegiului 

Național „Dimitrie Cantemir” 



www.company.com 

4.„DIMITRIE CANTEMIR 50 – TRADIȚIE ȘI 

INOVAȚIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

ONEȘTEAN” 
Obiectiv proiect: Promovarea valorilor și 

principiilor educației oferite de 

COLEGIUL NAȚIONAL ”DIMITRIE 

CANTEMIR”, instituție de prestigiu a 

învățământului oneștean și valorizarea 

experienței și performanțelor obținute de 

elevii și cadrele didactice de la 

COLEGIUL NAȚIONAL ”DIMITRIE 

CANTEMIR” pentru oferirea de modele 

actualilor elevi și profesori 

Nr. beneficiari: cei peste 800 de elevi ai 

colegiului, 72 de cadre didactice actuale 

și foste  

Finanţator: Primăria Onești 

Echipa de proiect: voluntari profesori și 

elevi ai Colegiului Național „Dimitrie 

Cantemir” 
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5.„OLIMPISM ȘI FAIRPLAY PENTRU 

EDUCAȚIE ȘI SUCCES” 

Obiectiv proiect:  

Promovarea sportului, valorilor olimpismului și 

a principiilor unui stil de viață activ în rândul 

tinerilor oneșteni,   

Asigurarea  condițiilor materiale necesare 

desfășurării activităților sportive organizate în 

cadrul Cercului Olimpic „ALTIS” de la Colegiul 

Național „Dimitrie Cantemir” – Onești, 

Nr. beneficiari: -  elevii și profesorii Colegiului 

Național „Dimitrie Cantemir”.  

- membrii Cercului Olimpic „ALTIS” și elevii din 

liceele oneștene participanți la competițiile 

sportive organizate în cadrul cercului (100 

elevi) 

Finanţator: Primăria Onești 

Echipa de proiect: voluntari profesori și elevi 

ai Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” 
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6. „Din suflet pentru suflet” 

Obiectiv proiect: sprijinirea 

bolnavilor internați la secția de 

îngrijiri paliative a Spitalului din 

Onești pentru care elevii pentru 

care elevii voluntari vor contribui la 

pregătirea unei mese calde 

Nr. beneficiari: 16 bolnavi 

Finanţator: donații ale elevilor și 

profesorilor 

Echipa de proiect: voluntari 

profesori și elevi ai Colegiului 

Național „Dimitrie Cantemir” 
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7. „Punți între suflete” 
Obiectiv proiect: donarea unor obiecte 

personale (jucării, reviste, CD-uri, cărți, etc.) 

în scopul amenajării unui punct de joacă în 

secția de Pediatrie a Spitalului Municipal din 

Onești (spațiu inaugurat la 1 decembrie 

2012); înfrumusețarea și decorarea 

saloanelor aceleiași secții 

Nr. beneficiari: toți pacienții secției de 

Pediatrie a spitalului oneștean 

Finanţator: donații ale elevilor  

Echipa de proiect: 30 de elevi de gimnaziu 

ai Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din 

Onești, îndrumați de prof. diriginte, Mitroiu 

Elena-Adina, în colaborare cu grupul 
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