
Imprimare: 
Este posibil ca imprimanta dvs. să 
nu imprime la fel ca imprimantele 
noastre, așa că încercați câteva 
imprimări de test. Dacă 
elementele nu se aliniază corect, 
încercați setarea Scalare pentru a 
se potrivi pe hârtie. Aceasta se 
află în caseta de dialog Imprimare; 
trebuie doar să faceți clic pe 
Diapozitive pagină completă 
pentru a o afișa. 

Ați observat că am făcut noi 
marcaje de îndoire pentru dvs.? 
Se văd foarte vag, însă dacă nu 
doriți ca acestea să se afișeze în 
broșură, faceți clic pe Vizualizare, 
Coordonator de diapozitive și 
ștergeți-le înainte să imprimați. 

Particularizarea 
conținutului: 
Substituenții din această broșură 
sunt formatați pentru dvs. Dacă 
doriți să adăugați sau să eliminați 
marcatori din text, trebuie doar să 
faceți clic pe butonul Marcatori de 
pe fila Pornire. 

Dacă aveți nevoie de mai mulți 
substituenți pentru titluri, 
subtitluri sau corp de text, faceți o 
copie a elementului de care aveți 
nevoie și glisați-l la locul lui. 
Ghidurile inteligente din 
PowerPoint vă ajută să îl aliniați cu 
celelalte elemente. 

Doriți să utilizați propriile imagini 
în locul alor noastre? Nicio 
problemă! Doar faceți clic pe o 
imagine, apăsați tasta Delete, apoi 
faceți clic pe pictogramă pentru a 
adăuga imaginea. 

Dacă înlocuiți o fotografie cu una 
proprie și nu se potrivește perfect 
cu spațiul, o puteți trunchia 
imediat pentru a o potrivi. Trebuie 
doar să selectați imaginea, apoi, în 
Instrumente imagine de pe fila 
Format, în grupul Dimensiune, 
faceți clic pe Trunchiere. 

COLEGIUL 
NAȚIONAL 
„DIMITRIE 
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DOMENII DE STUDII  
(ENGLEZĂ INTENSIV) 

NIVEL GIMNAZIAL  

clasa a V-a - a VIII-a 

NIVEL LICEAL  

clasa a IX-a - a XII-a 

a Profil uman 

  Filologie  

a Profil real 

Matematică-informatică  

 Științe ale naturii  
www.dcantemir.ro 

  
 

FAZA NAȚIONALĂ   
anul școlar 2018-2019 

27 elevi participanți  

la disciplinele: matematică, fizică, 

chimie, informatică, TIC, 

filosofie, limba latină, limba 

italiană, limba engleză, limba 

română, limba franceză, istorie, 

religie ortodoxă, șah.  

  

89 absolvenți admiși la studii în străinătate 

(inclusiv  la Oxford—studii de licență, 

masterat și Harvard—studii doctorale) 

  

Bacalaureat 2019 OLIMPIADE & CONCURSURI 

  

INSERȚIA 
ABSOLVENȚILOR 

 

11 absolvenți admiși în 2019 la 

studii în străinătate (5,50%)  

168 absolvenți admiși la studii 

universitare în 2019 (84%)  

INFORMAȚII ADMITERE 2020 
 

22 iulie 2020 cursuri pregătitoare 
pentru testarea cunoștințelor de 

limba engleză în vederea 
admiterii la clasele cu studiul 

intensiv al limbii engleze  
 23 iulie 2020  

testarea cunoștințelor de limba 
engleză în vederea admiterii la 

clasele cu studiul intensiv al 
limbii engleze.  

 

 154 absolvenți 

cu medii între  

8 și 10 (77%)  

 Un elev a 

finalizat 

examenul de 

bacalaureat 

cu media 10: 

 

 

Promovabilitate 98,5 % 

Andrei Badea 
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OFERTA EDUCȚIONALĂ SUPLIMENTARĂ 

  

Vizitați-ne 

INFORMAȚII ADMITERE 2019 

  

 Clubul de robotică ȘTIM DC 

 Cercul de lectură ALEXANDRIA 

 Cercul de fizică EVRIKA 

 Clubul de Public Speaking SPEAK FOR 

SUCCESS 

 Clubul HOLTIS 

 Cercul olimpic ALTIS 

 Grupul coral FILOMELOS 

 Cursuri opționale atractive: 3DPrinting, 

Developing communication, Cinematografia 

francofonă, CISCO, Educație pentru familie, 

Istoria religiilor, Limba română, capcane și 

dificultăți, Geografia turismului  

 Centru ECDL de examinare competențe digitale  

 Centru de pretestare și examinare-examene 

Cambridge și IELTS. Parteneri: British  Council 

(Addvantage Programme),Cambridge Assessment 

English 

22 - 24 aprilie 2020, cu ocazia Zilelor 

porților deschise la Cantemir, între 

orele 9:00—12:00 

Vă așteptăm să ne deveniți 

parteneri pentru a construi 

împreună  

SUCCESUL! 

SPECIALIZAREA PRIMA  
MEDIE 

ULTIMA  
MEDIE 

Filologie 9,81 7,38 

Matematică-
informatică 

10 8,58 

Științe ale 
naturii 

9,91 7,65 

Alege să devii „Elev De CANTEMIR”! 

  

pentru anul școlar 2020— 2021 

GIMNAZIU, 1 clasă   

Clasa a V-a — engleză intensiv (1 clasă) 

LICEU—7 clase   

 Filologie 
engleză intensiv 

 (1 clasă) 

 Filologie  (1 clasă) 

 Matematică-informatică 
informatică intensiv 

(1 clasă) 

 Matematică-informatică 
engleză intensiv 

(2 clase) 

 Științe ale naturii 
engleză intensiv 

(1 clasă) 

 Științe ale naturii   (1 clasă) 

*Absolvenții  specializării engleză intensiv obțin 

suplimentar Atestatul de competențe lingvistice  

**Absolvenții specializării matematică – informatică obțin  

suplimentar Atestatul de competențe digitale  

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

Elevi de Cantemir 

DOTĂRI MATERIALE 

   1 laborator de biologie (30 microscoape) 

 1 laborator de chimie 

 1 laborator de fizică  

 4 laboratoare de informatică & TIC (118 

calculatoare) 

 5 săli multimedia cu table interactive 

 Cabinet de geografie 

 Sală de muzică 

 Sală de limbi moderne 

 Bibliotecă (25987 volume) & sală de lectură 

 Sală de sport modernă cu 2 terenuri de  sport 

exterioare 

 Săli de clasă moderne pentru învățare activă, 

dotate cu sistem wi-fi,  videoproiector, ecran 

proiecție, aer condiționat 

 Cabinet psihologic 

 Cabinet medical 

 Stație radio 

Tradiție și Inovație pentru Excelență în Educație 

Tinerețe Imaginație Echilibru Entuziasm 

2 elevi admiși la liceu cu media 10:  

 

 BRESCAN ANTONIA-TEODORA de 

la Școala Gimnazială  NR. 2 Tg. Ocna, 

 MITROFAN THEODOR-CRISTIAN, 

de la Colegiul Național „Dimitrie 

Cantemir” 


