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Catedra de Educație fizică și sport se dedică intenției de a forma o legătură armonioasă 

între corp și minte. Elevii Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești au același 

scop, iar rezultatele obținute la concursurile școlare în anul școlar 2017-2018 sunt o 

dovadă evidentă:  

   Volei  

  Locul al II-lea – fete – faza locală; 

Locul I - băieți - faza  locală; 

Locul I - băieți - faza județeană. 

 

 

Baschet  
Locul I - băieți - faza locală, 25.01.2018; 

Locul al II-lea - băieți - faza județeană. 

 

 

 

Handbal 

Locul I – băieți -  faza locală; 

Locul al II-lea, faza județeană. 

 

 



 Fotbal  

Locul al V-lea, faza municipală. 

 

 

 

Tenis de masă  

Locul I – fete - IONIȚĂ ALINA, faza municipală; 

Locul al III-lea - băieți - DOCHIȚESCU MIRCEA, faza municipală; 

Mențiune, IONIȚĂ ALINA, faza județeană. 

Șah  

1. Gimnaziu – Locul I, faza locală, decembrie 2017;  

2. Liceu, faza locală, 25.01.2018 

Locul al II-lea, GĂTEJ NICOLAE 

Locul al III-lea, NICOLCEA HORIA 

Locul al IV-lea, VĂSÂI ANA-MARIA 

Locul al V-lea, MOISĂ IRINA 

Toți sunt  calificați la faza  județeană  din  28.04.2018. 

 

Componenți ai grupelor sportive  ale Clubului Sportiv  „OK SPORT” Onești: 

o grupa de vârstă 2001-2002: ȚULUCA ADELINA (a X-a F), ANTON MELANIA (a X-a B); 

o grupa de vârstă 2003-2004: ALEXE BIANCA, LUCA DELIA, FERENȚ MONICA, BERESCU  

SILVIA; 

 

o grupa de vârstă 2005-2006: CUPTOR MARA, TĂNASE AMALIA, PETREA MIHAELA (a V-

a). 

 

Acestea au obținut rezultate remarcabile cu echipele la care evoluează, participând la competiții școlare și 

organizate de către Federația Română de Handbal. Există o colaborare strânsă între Colegiul National „Dimitrie 

Cantemir” și Clubul Sportiv „Ok Sport” Onești în ceea ce privește selecția sportivilor, desfășurarea unor 

competiții la baza sportivă a școlii, astfel încât elevii să beneficieze de toate aspectele pozitive ale practicării 

organizate ale educației fizice și sportului. 

 

 

 

 

 



OLIMPISM ȘI IMPLEMENTAREA ACESTUIA ÎN COLEGIUL NOSTRU 

 

 

 

 

Fenomen universal prin excelență, punte 

de întâlnire egală și dreaptă între popoare, 

Olimpismul polarizează în același timp cele 

mai nobile ambiții naționale, mobilizând 

cunoștințe și energii, înmănunchind emoții 

și speranțe.   

                                          (Lia Manoliu) 

 

 

Sunt cunoscute acțiunile constante ale Cercului Olimpic „Altis”, grup înființat  în  cadrul Colegiului 

Național „Dimitrie Cantemir”,  care  anual desfășoară activități sportive precum  Crosul „Olimpic Day”, în 

cadrul evenimentului sportiv „Porți deschise sportului de Cantemir”. A.O.R., filiala Bacău, sponsorizează 

acest eveniment anual, oferind materiale sportive cu inscripții olimpice tuturor participanților, activitatea  fiind 

destinată tuturor elevilor care  doresc  să împletească sportul și cunoștințele la un  nivel înalt, lucru specific 

acestui colegiu.   

Anul acesta s-a predat ștafeta conducerii  Cercului Olimpic „Altis”, astfel continuându-se tradiția 

spiritului olimpic în școală prin elevii Maria Goldan – președinte, Iunia Botezatu - secretar, Nicolae Savin, Popa 

Tudor, Marco Bortoș și  Andy Epure - membri. 

 

 


