ÎNTR-O EUROPĂ FĂRĂ GRANIŢE –
PENTRU ELEVI, PĂRINŢI
ŞI PROFESORI
Încă din anul 1953 se înfiinţează liceul
teoretic prin formarea clasei a - VIII- a, cu un număr
de 53 de elevi şi 13 cadre didactice. Între 1953 - 1962,
liceul a funcţionat cu un singur rând de clase , între
1962 – 1964 cu două rânduri de clase, iar între 1964
- 1976 cu patru rânduri de clase. Şcoala profesională,
în 1970 s - a transferat la Tulcea, din 1987 s-a
reînfiinţat la Babadag.
În 1967 se înfiinţează învăţământul seral la liceu.
În 1976 liceul teoretic se transformă în liceu
industrial, iar pentru a îmbunătăţi condiţiile de
viaţă se dă în folosinţă internatul liceului cu 216
paturi , în anul 1980.
În anul 1990 liceul redevine teoretic cu profil real
şi uman. Din anul 2000, prin unirea liceului teoretic cu
şcoala profesională, unitatea a devenit Grupul
Şcolar ,,DIMITRIE CANTEMIR” iar din septembrie
2012
liceul ,,Dimitrie Cantemir,,., Actualmente
managementul şcolii este asigurat printr-unddirectorprof. Ștefănescu-Lunca Liviu-Traian. şi dir.adj.prof.
Teclici Cristina
În anul şcolar 2018-2019 s-au înscris în
rândurile ,,cantemirilor,, un număr de de 600 elevi şi
preşcolari , atât din mediul urban cât şi din cel rural,
iar în rândul cadrelor didactice se numără 40 de
profesori de înaltă pregătire psihopedagogică, un
număr de 8 cadre din personalul didactic auxiliar şi
17 persoane din personalul nedidactic ce asigură
funcţionarea a 2 grădiniţe, a internatului a atelierelor
şcoală şi sălii de sport.
Nevoia de formare a adulţilor este de
asemenea satisfăcută prin cursurile de seral şi
frecvenţă redusă.
Astfel vă invităm alături de noi să demonstrăm
societăţii noastre şi celei europene cu care şcoala are
legătură strânsă prin programul de dotare PHARE
sau prin proiecte europene tip ROSE in valoare de
100 000 euro.
Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag este o
școală cu tradiție,asigurând un viitor absolveților, fie
prin angajarea directă de către agenții economici
parteneri ai școlii pe domeniul tehnologic, fie prin
continuarea studiilor în domenii universitare, după
finalizarea
cursurilor
liceale
teoretice
sau
tehnologice.

Motto: "O valoare nu este ceea ce posedăm. Nici o
realizare cu care să ne mândrim. O valoare este o misiune, o
motivaţie, un stimulent pentru a trece la fapte. Cu cât este mai
puternic stimulentul, cu atât mai mult putem obţine împreună
în bătălia pentru a trăi mai bine”.
Jan Peter Balkenende, prim ministru al Olandei
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021
LICEU tehnologic + teoretic
LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ZI:
 PROFILUL UMAN/FILOLOGIE -1 CLASĂ a IX a
/28 locuri ;
 PROFILUL REAL / STIINTE ALE NATURII -1
CLASĂ a IX a /28 locuri;
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI
 DOMENIUL MECANICĂ/CALIFICAREA:
MECANIC UTILAJE SI INSTALATII IN
INDUSTRIE-1 CLASĂ a IX a /28 locuri ;
LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT cu FRECVENȚĂ
REDUSĂ:
 PROFILUL UMAN/ȘTIINȚE SOCIALE -1 CLASĂ a
IX a /28 locuri;
GRADINIȚE
 GRĂDINIȚA NR.3 CU P.P. - 3 GRUPE /75
PREȘCOLARI
 GRĂDINIȚA NR.1- 3 GRUPE /75 PREȘCOLARI

FACILITĂȚI PENTRU ELEVI
Liceul dispune de resurse ce asigură un ambient plăcut
și condiții didactico- materiale modernizate:
 1 CABINET DE INFORMATICĂ și AEL
(internet)
 3 LABORATOARE DE : FIZICĂ, CHIMIE,
BIOLOGIE;
 CABINETE: geografie, psihologie, logopedie
 SALA DE SPORT a Primariei Babadag
 5 ATELIERE:2 mecanică,
1 electromecanic, 1 comerț, 1 construcții;
 1 Laborator tehnologic-mecanică ;
 1 CENTRU DE DOCUMENTARE
 1 CABINET ŞCOLAR MEDICAL
 BIBLIOTECA ȘCOLII cu peste 17.000 de
volume
După absolvirea liceului elevii pot primi :
-pe lângă diploma de bacalaureat,
- diploma de calificare de ,, tehnician,, cu specializarea obținutănivelul 4 de calificare, recunoscuta în Uniunea Europeană,
-Certificat de competențe lingvistice și digitale, nivel avansat sau
experimentat
- Atestate informatică-opțional

