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 3 clase pregătitoare: 

2 clase învățământ tradițional,  50 locuri; 

1 clasă alternativa Step by Step, 25 locuri; 

 2 clase a V-a – 60 locuri 

 6 clase învățământ liceal: 

  -profil pedagogic, 2 clase specializarea învățători-

educatoare - 56 locuri 

  -profil uman:  

1 clasă specializarea filologie, bilingv engleză - 28 locuri,  

1 clasă specializarea științe sociale - 28 de locuri. 

  -profil real:  

1 clasă specializarea matematică - informatică - 28 de 

locuri,  

1 clasă  specializarea științe ale naturii, bilingv engleză -  

28 de locuri. 

 

  

  

   

  

          

VIZIUNE 

Colegiul Național Constantin Cantacuzino va forma 

personalități puternice, pragmatice, de succes, în 

concordanță cu valorile școlii, cu principiile și valorile 

europene și internationale, promovând un mediu 

educațional bazat pe flexibilitate, creativitate și 

inovație. 

MISIUNE 

Ne asumăm misiunea de a adapta permanent oferta 

educațională a școlii la nevoile reale ale elevilor, 

părinților, profesorilor și comunității în care ne 

desfășurăm activitatea. 

Vom asigura resursele necesare unui proces didactic 

eficient pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 

educaționale ale beneficiarilor. 

Vom avea în vedere crearea unui mediu intern deschis 

comunicării, favorabil dezvoltării și motivării elevilor 

și  cadrelor didactice. 

Vom urmări îmbunătățirea continuă a performanțelor 

elevilor și profesorilor noștri și a calității serviciilor 

educaționale oferite. 

ȚINTE STRATEGICE  

2020-2024 
ȚINTA 1 Dezvoltarea și implementarea unei oferte 

educaţionale relevante, adaptată la nevoile de învăţare 

ale beneficiarilor  

ȚINTA 2 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale  

în vederea creşterii performanţelor elevilor  

ȚINTA 3 Dezvoltarea culturii organizaţionale  pentru   

asigurarea  sintalităţii la nivelul instituţiei, precum şi a 

vizibilității  şcolii în  comunitate 

ȚINTA 4 Creşterea eficacității educaționale prin 

implicarea în proiecte europene şi internaţionale 

ȚINTA 5 Asigurarea climatului socio - afectiv deschis 

comunicării 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„CONSTANTIN CANTACUZINO” 

99 de ani de tradiţie în învățământul pedagogic 

Adresa: TÂRGOVIȘTE, Str. GEORGE CAIR, 

Nr..3, cod 130149 ( zona Catedralei Eroilor) 

TEL/FAX: 0245218453 

www.colegiul-cantacuzino.ro  

cantacuzin@yahoo.com  

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 

84 cadre didactice asigură buna desfășurare a 

procesului de învățământ, din care: 

- 7 cu doctorat  

- 6 cu studii postuniversitare 

- 61 cu studii superioare 

- 1 cu studii de scurtă durată 

- 9 cu studii medii. 

Situaţia cadrelor didactice, după grade didactice, este 

următoarea: 

- 60 cu gradul I 

- 10 cu gradul II 

- 13 cu definitivat 

- 1 debutanţi    

Director adjunct, 

Prof. ELENA MOSOR 
 

Director, 

Prof. SILVIA MAREȘ 

http://cantacuzino.valahia.ro/
http://www.colegiul-cantacuzino.ro/
mailto:cantacuzin@yahoo.com


 

 

I.  ISTORIC  
 1919 - se înființează „Școala Normală” din Târgoviște, 

inaugurându-se o tradiție autentică în pregătirea 
învățătorilor;  

 1969 - după o scurtă perioadă de întrerupere, se 
reînființează și se afirmă în peisajul învățământului 
dâmbovițean ca unitate de referință;   

 1994 - se dă în folosință noul edificiu, în prezența 
președintelui României, Ion Iliescu;   

 2001 - liceului i se acordă de către Ministerul Educației 
Naționale statutul de Colegiu Național și actuala 
denumire;  

 2010 - Colegiul primește statutul de Școală Europeană 
pentru dimensiunea europeană a educației practicate, 
titlu reconfirmat în anul 2013, 2016 și 2019;  

 2013 - se inaugurează sediul actual reabilitat, dezvoltat 
și modernizat printr-un Proiect derulat de Primăria 
Municipiului Târgoviște cu fonduri europene.  
 

II.  RESURSE  

Materiale  
• 55 săli de clasă, care permit structurarea întregului 

program într-un singur schimb;   

• 3 laboratoare de informatică, conectate la internet;  
• 3 laboratoare moderne de fizică, chimie, biologie;  
• 2 laboratoare fonice multimedia;  
• 1 bibliotecă cu peste 15.000 de volume;  

• 1 sală de sport și o sală de festivități;  
• 1 cabinet de consiliere psihologică și un cabinet medical.  

      Umane  
 1344 elevi repartizați în 18 clase învățământ primar; 7 

clase învățământ gimnazial; 22 clase învățământ liceal 
(învățător-educatoare, matematică-informatică, științe 
sociale, filologie bilingv-engleză, științe ale naturii, 
bilingv engleză) ;  

 Cadre didactice cu înaltă pregătire de specialitate, 
deschise la nou și atente la nevoile elevilor. 

 

III.  PROIECTE/ PROGRAME INTERNAȚIONALE 

 Parteneriat strategic + KA2 Digital Competence in 

Action, 

 

VI. ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

 

Programarea telefonică: 2 - 3 martie 2020, la numărul   

0372 716 596. Ordinea în care se realizează 

programarea sau înscrierea copiilor nu presupune 

acordarea unei piorități la înscriere. 

Perioada înscriere: 04 martie – 23 martie 2020.  

Program de înscriere: luni - vineri, în intervalul  8–18. 
Vizitarea școlii  este permisă în afara programului 

școlar al elevilor, în intervalul 13:00 - 16:00. 

Documente necesare pentru înscriere: 

1.cerere - tip de înscriere – completată online la 

secretariat, în momentul înscrierii; 

2.copie certificat de naştere al copilului; 

3.copie carte de identitate a părintelui/ reprezentantului 

legal; 

4.documente care atestă dezvoltarea psihosomatică 

corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare 

(doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada                  

1 septembrie – 31 decembrie 2020); 
5.fișă de vaccinări; 

6.adeverinţă medicală pentru ȋnscrierea ȋn colectivitate; 

7.copie hotărâre de divorţ din care să reiasă 

încredinţarea copilului (dacă este cazul); 

8.documente care să ateste îndeplinirea criteriilor 

generale: 

-certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap 

(dacă este cazul) 

-document care dovedește că este orfan (dacă este 

cazul) 

-adeverință care dovedește existenţa unui frate 
ȋnmatriculat ȋn unitatea de ȋnvăţământ (dacă este cazul) 
 

9.  documente care să ateste îndeplinirea criteriilor 

specifice: 
-copie a cărţii de identitate/ copie a unui act de proprietate 
pentru a demonstra domiciliul; 

-copia filei corespunzătoare din registrul general de  
evidenţă a  salariaţilor (REVISAL), eventual și adeverință 

din care să reiasă adresa punctului de lucru; 

-declarație privind acceptul părinţilor ca fiul/fiica să fie 
repartizat/-ă la clase la care se desfășoară practica 

pedagogică 
-declaraţia părintelui că a luat la cunoştinţă faptul că la 

finalizarea ciclului primar elevul va susţine testarea de 
selecţie pentru clasa a V-a 

 

III.  PROIECTE/ PROGRAME INTERNAȚIONALE 

 Parteneriat strategic Erasmus+ EUROSTRONOMIA,  

 

 Proiect Erasmus + Formare inițială și continuă într-o 

școală pedagogică european 

 
 

IV.  PERFORMANȚE 

În anul școlar 2018-2019: 

 Promovabilitate la bacalaureat 2019 - 100%;  

 Promovabilitate la Evaluarea națională  2019 -  98,29%;  

 3 premii la olimpiadele naționale de matematică, 

pedagogie-psihologie, limba română, religie, limbi 

clasice; 68 premii la Olimpiada Județeană de 

matematică, fizică, limba română, limba latină, limba 
engleză, istorie, pedagogie, psihologie, religie; peste 

250 premii la alte concursuri naționale și internaționale. 
 

    V.    MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE 

 Ziua Colegiului – 21 mai ; 

 Concursul județean de istorie „România Mare – un vis 

devenit realitate” – 1 Decembrie; 

 Ziua Porților Deschise – 2 martie 2020 
 


