
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OFERTA NOASTRĂ pentru anul școlar 
2021-2022: 
GIMNAZIU  - 1 clasă 
Clasa a V-a - engleză intensiv  
   26 locuri (1 clasă) 
LICEU—7 clase: 
UMANIST 
Filologie, engleză intensiv     
   26 locuri (1 clasă) 
Filologie                           26 locuri (1 clasă) 
REAL 
Matematică-informatică, informatică 
intensiv   26 locuri (1 clasă) 
Matematică informatică, engleză intensiv 
   52 locuri (2 clase) 
Științe ale naturii, engleză intensiv 
   26 locuri (1 clasă) 
Științe ale naturii  26 locuri (1 clasă) 
 

PERSONAL DIDACTIC OPEN-MINDED 

ȘI REZULTATE PE MĂSURĂ 

Promovabilitatea 
Bacalaureat 2020 

Total cadre didactice,  
cu gradul didactic I, 
cu studii doctorale 

Promovabilitatea 
Evaluarea 
Națională 

97,94% 

100% 

Premii 
concursuri, 

olimpiade 2019 

Elevi admiși la 
universități din 
străinătate 

CE SPUN ELEVII NOȘTRI... 

CNDC este locul în care am evoluat în 

egală măsură în plan academic și în cel 

uman, care m-a ajutat să fiu mai aproape 

de imaginea omului care aspir sa devin. 

Horia Nicolcea — studiază la Facultatea 
de Matematica, Universitatea Oxford  

Sunt mândră de cei pe care i-am avut 

aproape la CNDC, de colegi și profesori, 

de acești oameni sinceri și frumoși care m-

au susținut și m-au ajutat în tot ce mi-am 

propus.  

Flavia Duta- studiază la Facultatea de 

Matematică și Informatică, Universitatea  București  

Cantemirul mi-a oferit o bază esențială în educație. 

Profesorii de excepție și rezultatele eminente 

ale elevilor m-au motivat în a-mi atinge toate 

obiectivele. Cel mai important și mai plăcut 

lucru al acestui colegiu este implicarea 

tuturor profesorilor în formarea elevilor. 

Oportunitățile oferite elevilor deschid noi 

orizonturi și ajută în descoperirea de noi 

pasiuni. 

Catrinel-Maria Piștea -studiază la Facultatea de Stiințe 

economice și administrarea afacerilor, Universitatea 

Transilvania Brașov 

Sunt recunoscător Cantemirului pt învățământul de 

elită oferit, pentru calitatea și exigența 

domnilor profesori, dar și pentru că  m

-au invățat să nu mă mulțumesc cu 

puțin și să reusesc să descopăr cea mai 

bună versiune a mea. 

Bogdan Leahu—studiază Medicină 

Generală la UMF Targu Mures  

Când mă gândesc la liceul meu, la acest cămin al 

formării mele, îmi saltă inima de bucurie. Cu oamenii săi 

calzi, cu profesorii dedicați ce mi-au 

călăuzit pașii și m-au ajutat să construiesc 

un eu armonios, cu dragii mei colegi ce-au 

reușit să lumineze și cele mai sumbre zile, 

cu toate oportunitățile pe care mi le-a 

oferit liceul în acești opt ani, Cantemirul a 

umplut multe pagini ale cărții mele cu veselie, iubire și 

un carusel imens de multe alte trăiri autentice pe care cu 

greu le voi găsi în altă parte!  

Mădălina Dima—studiază la Facultatea de Automatizări 

și Calculatoare, Universitatea Politehnică București 

50 
44 
5 

2% 

CONTINUĂM CE AM ÎNCEPUT... 

 Certificări internaționale pentru limba 
engleză (CAMBRIDGE) 

 Concursurile Cantemir (LB. ROMÂNĂ, LB. 
ENGLEZĂ, LB. FRANCEZĂ, MATEMATICĂ, 
FIZICĂ, CHIMIE, ED. FIZICĂ, ARTE, TIC) 

 

EȘTI TALENTAT? NOI TE SUSȚINEM! 

Te poți implica în activitatea cluburilor:  
STIM DC – club de robotică (gimnaziu și 
liceu), FLUTURI PE SLOVE—club de lectură  
(gimnaziu), SPEAK FOR SUCCESS—club de 
Public Speaking , clubul HOLTIS  (gimnaziu 
și liceu), clubul MÂINI DIBACE (gimnaziu și 
liceu), cercul de fizică EVRIKA (gimnaziu și 
liceu), cercul sportiv Olimpic ALTIS 
(gimnaziu și liceu), spectacolul de talente 
ETC (Elev Talentat de Cantemir) sau în 
multiplele acțiuni de voluntariat. 

Ai posibilitatea de a publica în revistele șco-
lii: DC și Francofolies. 

Rezultatele  deosebite la olimpiade și con-
cursuri sunt răsplătite de Asociația 
„Studium D. Cantemir”. 

BAZA MATERIALĂ 
Colegiul nostru se întinde pe o suprafață 
de 26 282m2, fiind format din 5 clădiri cu  
32 săli de clasă moderne. În fiecare sală de 
clasă vei găsi material didactic 
corespunzător, videoproiector și 
calculator dotat cu tabletă grafică, 
mobilier nou și aer condiționat gata să 
„asigure” o experiență diferită la fiecare 
lecție. 
Avem laboratoare de informatică (3), fizică 
(2), chimie, biologie, cabinete  de limbi 
străine, geografie,  muzică, psihologic, 
medical, stație radio, sală multimedia, sală 
de sport dotată cu aparatură fitness. 
Biblioteca „Marin Sorescu” pune la 
dispoziția elevilor un număr impresionant 
de volume și numeroase activități care să  
stimuleze interesul pentru lectură. 
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Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din 

Onești își are începuturile in 1963, ca Școala 

Medie Mixtă nr.2, denumire care se 

schimbă periodic în: Liceul Teoretic nr.2, 

Liceul Industrial nr.1, Liceul Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” și abia în anul 2003 

acestă unitate primește denumirea de Cole-

giul Național „Dimitrie Cantemir” 

COLEGIUL NAȚIONAL  

„DIMITRIE CANTEMIR” 
 A ști e libertate și putere! 

Date de contact: 

Onești, str.dr.Victor Babeș, nr.12 

Telefon/fax – secretariat: (+4) 0234 311 046  

E-mail: contact@dcantemir .ro 

https://dcantemir.ro/ 

https://www.facebook.com/cndc50/ 

https://dcantemir.ro/ 


