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Stimaţi părinţi,
Ne întâlnim acum, în prag de septembrie
2019, într-un context educativ nou.
Prezenţa dumneavoastră la activităţile şcolii
noastre este de natură să prezinte tânărului
imaginea consistentă a colaborării între adulţii
semnificativi din viaţa sa, precum şi să dea
substanţă
codului
nonformal
de
educaţie
permanentă.
A
vă
implica
în
educaţia
copiilor
dumneavoastră trebuie să devină un deziderat
liber consimţit care să ofere exemple sau sugestii,
ca repere sau modele de performanţă şcolară.
Vrem să aflăm de la fiecare dintre
dumneavoastră cât mai multe informaţii referitoare
la
comportamentul
şi
acţiunea
copilului
dumneavoastră (mediile obţinute, performanţele
şcolare,
activităţile
extraşcolare,
hobby-urile,
preocupările zilnice, grupul de prieteni, eventualele
slăbiciuni etc.).
De aceea, vă rugăm să menţineţi permanent
legătura cu şcoala, cu profesorul diriginte şi cu
comandantul de companie.
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Planurile de învăţământ: 2019-2020,
specializarea matematică-informatică
a) pentru cl. a IX, a X-a: O.M.E.C.I. 3410/16.03.2009, anexa 1/11
b) pentru cl. a XI-a şi a XII-a: O.M.E.C.I. 3410/16.03.2009,

Specializarea: matematică - informatică

Disciplină opţională:

Vocabulary builder- clasele a IX-a
Military Vocabulary – clasa a IX- a
Vocabulary booster –clasele a X-a
Military Vocabulary – clasa a X- a
Calcul infinitezimal – clasele a XI-a
Sisteme de ecuații – clasa a XI- a
Calcul integral – clasele a XII-a
Grupuri finite– clasa a XII- a

CODUL DE ONOARE AL COLEGIULUI:
„Elevii nu mint, nu înşală şi nu fură, nici nu
tolerează pe cei care mint, înşală sau fură. ”
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RESURSELE

EDUCAŢIONALE ALE
COLEGIULUI

Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” a fost înfiinţat
pe 4 iunie 1912, (această dată devenind Ziua Colegiului).
Instituţia dispune de : 20 săli de clasă, 8 săli multifuncţionale,
o sală pregătire militară, un centru de calcul, trei laboratoare de
informatică a câte 9 posturi, un complex Internet, un complex de
tehnoredactare computerizată, un laborator fizică ( AEL), un
cabinet engleză AEL (25 calculatoare), o sală AEL, un complex
de psihologie, 26 cabinete, 10 laboratoare, 30 de săli de diferite
specialităţi, o bibliotecă (83.000 volume), un muzeu de biologie,
două poligoane de tragere, două săli de sport, terenuri de
handbal, volei, baschet, fotbal.

PERSONALUL DIDACTIC AL COLEGIULUI
Doctor – 3
Doctorand - 2
Profesori gradul I – 22
Profesori gradul II –
3
Profesori cu definitivat – 1
Ofiţeri – instructori – 4
Preot militar - 1
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La prezentarea în colegiu, în clasa a IX-a
Elevul se va prezenta la colegiu în ziua şi până la ora
specificată pe ordinul de serviciu, însoţit de un părinte
(întreţinător legal), în vederea semnării angajamentului.
Deplasarea de acasă până la garnizoana Breaza o va
face pe baza foii de drum şi a ordinului de serviciu pe care
le-a primit în acest scop de la liceu (sau aduşi cu mijloace
auto de către părinţi).
La prezentarea în colegiu, va aduce cu el:
- ordinul de serviciu ce i-a fost înmânat cu ocazia
admiterii în colegiu;
- adeverinţa de la medicul de familie din care să
rezulte că elevul nu este bolnav şi în cartierul în
care locuieşte nu sunt boli contagioase;
- strictul necesar de îmbrăcăminte şi lenjerie,
cunoscând că în semestrul I nu vor pleca în învoire
îmbrăcaţi în ţinută civilă;
- una pereche pantofi sport (adidaşi), una pereche
chiloţi sport de culoare neagră şi un tricou albastru
sau roşu, necesare pentru uz personal, la orele de
educaţie fizică;
- un pieptene, oglindă de buzunar, spray, ustensile de
bărbierit ( pentru cei care au nevoie), aţă, ace de
cusut şi una forfecuţă, periuţă pentru unghii, periuţă
de dinţă, pastă de dinţă, un pahar din material
plastic (culoare stabilită pe subunitate), perie de
haine, perie de ghete şi/sau tuburi cu cremă lichidă
cu aplicator, una pereche şireturi pentru pantofi, una
pereche papuci pentru baie-toate pentru uz personal.
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Pe timpul şcolarizării în colegiu:
Este recomandabil:
- să se solicite permisii (mai mult de 48 de h) pentru
elevi numai în caz de evenimente deosebite (pozitive şi
negative)
- să se ia legătura telefonică cu elevii între orele:
15:00 - 16:30 şi 21:20 – 21:50; sâmbăta între orele 14:30 –
20:00; duminica şi sărbătorile legale între orele 09:00 – 13:00
şi 14:30 – 20:00. Folosirea de către elevi a telefoanelor
celulare este permisă în aceleaşi perioade şi în pauze, dar se
recomandă ca elevii să nu aibă telefoane celulare cu cameră
asupra lor.
- marțea orele încep la 7.05;
- vizitarea elevilor să se facă în intervalul: luni –joi
între orele 15:30 – 16:30 şi vineri între 15:00-19:00; sâmbăta
şi duminica între orele 11:30 – 13:00 şi 14:30 – 19:00;
Este interzis:
- cu ocazia vizitei să se aducă băuturi alcoolice;
- să se trimită elevilor prin poştă pachete cu mâncare;
se pot trimite cărţi şi produse gata ambalate din cele existente
pe piaţă;
- ca elevii să poarte bijuterii;
- ca elevii să aducă obiecte valoroase în colegiu
(combine muzicale, camere video, telefoane mobile cu
cameră foto etc.).
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Recompensele ce se acordă şi sancţiunile
ce se pot aplica elevilor- extras din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al
Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”
Elevii care obţin rezultate deosebite în activitatea şcolară şi
extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot
primi următoarele recompense:
a. mulţumire / evidenţiere verbală de către diriginte
sau de către cadrele didactice în faţa colegilor de clasă;
b. evidenţiere de către directorul adjunct în faţa
Consiliului Profesoral;
c. evidenţiere de către comandant în faţa elevilor şi
personalului colegiului;
d. comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor,
cu menţionarea faptelor deosebite pentru care sunt evidenţiaţi
e. ridicarea unei sancţiuni aplicate anterior;
f. burse de merit sau alte recompense materiale
acordate de Ministerul Apărării Naţionale, fundaţii sau alţi
sponsori;
g. acordarea de premii, diplome, medalii;
h. acordarea de învoiri şi permisii;
i.trimiterea în excursii sau tabere în ţară şi străinătate
j. expunerea fotografiei la panoul de onoare al
elevilor;
k.fotografierea lângă drapelul de luptă desfăşurat al
unităţii;
l. acordarea de însemne distinctive;
m. citarea în ordinul de zi pe unitate;
n. înscrierea numelui şefului de promoţie pe placa de
onoare;
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o. înaintarea în grade onorifice;
p. numirea în funcţii de comandă specifice unităţii
de învăţământ;
r. admiterea în instituţii militare de învăţământ de
profil superior, potrivit normelor stabilite pe plan naţional
pentru olimpici şi normelor stabilite în Ministerul Apărării
Naţionale, în acest scop.
Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă
dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare,
vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a) observaţia individuală;
b) interdicţie temporară de a ieşi în învoire;
c) mustrare în faţa clasei şi / sau în faţa consiliului
clasei / consiliului profesoral;
d) mustrare scrisă;
e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din
aceeaşi şcoală;
f) retrogradarea în gradul onorific inferior;
g) destituirea din funcţia de comandă;
h preavizul de exmatriculare;
i) discutarea în consiliul profesoral;
j) exmatricularea.
Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în
scris, părinţilor / reprezentantului legal.
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Ţinuta elevilor - extras din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Colegiului Naţional Militar “Dimitrie
Cantemir
Elevii din Colegiul Naţional Militar “Dimitrie
Cantemir” trebuie să aibă permanent o ţinută decentă, atât în
unitate, cât şi în afara acesteia.
(1) Ţinuta elevilor poate fi : ţinuta militară, ţinuta
civilă, ţinuta sportivă.
(2) Ţinuta militară este obligatorie pentru întregul
efectiv de elevi pe timpul activităţilor desfăşurate în colegiu.
Ea se poartă în conformitate cu prevederile regulamentelor şi
dispoziţiunilor în vigoare. Trebuie să fie curată şi îngrijită şi
să aibă accesoriile prevăzute. Este interzis portul ţinutei
militare pe timpul activităţilor sportive şi administrativ
gospodăreşti, în caz contrar elevii vor suporta contravaloarea
serviciilor de curăţare organizate la nivelul colegiului de
compartimentul echipament. Pe timpul portului ţinutei
militare este interzis portul excesiv de bijuterii. Acestea vor fi
discrete.
(3) Ţinuta civilă poate fi purtată pe timpul învoirilor în
afara garnizoanei, pe timpul vacanţelor şcolare, pe timpul
activităţilor cu caracter distractiv-educativ (reuniuni,
excursii). Este interzis portul ţinutei civile pe timpul
activităţilor cu caracter strict militar atât în colegiu cât şi în
afara acestuia. Ţinuta civilă a elevilor se păstrează într-o sală
special amenajată, încuiată şi sigilată prin grija unui
responsabil numit de administratorul de companie. Aceasta se
predă elevilor pe bază de semnătură în registrul de evidenţă şi
în caietul de învoiri cu aprobările date de comandantul de
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companie. Ţinuta civilă trebuie să fie decentă, curată,
îngrijită şi corespunzătoare anotimpului. Elevii care nu
respectă regulile de purtare a ţinutei civile stabilite prin
prezentul regulament pierd dreptul de a o purta.
(4) Ţinuta sportivă se poartă pe timpul desfăşurării
orelor de sport, activităţilor sportive de masă, competiţiilor
sportive de orice natură precum şi pe timpul activităţilor
administrativ gospodăreşti.
(5)

Frizura elevilor trebuie să fie decentă :

 pentru elevi trebuie să fie cu părul tuns scurt în
regiunea cefei şi a tâmplelor, lungimea perciunilor să nu
depăşească mijlocul pavilionului urechilor, fără gel pe păr ;
 bărbieritul feţei se face ori de câte ori este nevoie
pentru ca obrazul să fie proaspăt ras;
 se interzice portul bărbii şi a mustăţii pentru elevii
colegiului, precum şi vopsitul părului;
 elevilor le este interzis portul brăţărilor, inelelor ;
 pe timpul cât poartă ţinută militară elevelor le este
interzis să poarte părul sub formă de plete. Acesta trebuie să
fie strâns sub formă de coadă la ceafă ( nu coadă de cal);
părul foarte lung se împleteşte în coadă ;
 elevelor din colegiu le este interzis vopsitul părului,
purtarea perucilor, meşelor, portul unghiilor false sau
exagerat de lungi ( fără ojă, doar lac incolor), precum şi
machiajul strident;
 au dreptul să poarte următoarele bijuterii : cercei
mici ( nu lungi sau rotunzi mari) şi doar o pereche, un inel şi
o brăţară;
 bijuteriile vor fi însă discrete. Sunt interzise
tatuajele şi body piercing-ul.
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Privind normele şi regulile de comportare
Familia este mediul educativ primar, de aceea
considerăm că acesteia îi revine un rol decisiv în formarea
copiilor, alături de şcoală. În acest spirit considerăm că
părinţii trebuie să urmărească atent modul în care este
valorificat timpul din perioada vacanţelor şi al permisiilor din
perspectiva activităţii de bază: învăţătura.
În acest sens, părinţilor le este recomandat:
- să impună un program de pregătire mai ales la
materiile la care elevii au rezultate slabe ;
- să urmărească dacă şi-au efectuat sarcinile de lucru
recomandate pentru perioada vacanţei ;
- să discute mai frecvent probleme legate de şcoală, de
orientarea profesională;
- să le impună un regim de muncă intelectuală pe care
să-l respecte zilnic;
Părinţii să supravegheze modul în care îşi petrec aceştia
timpul liber, urmărind:
- să cunoscă anturajul;
- să se informeze despre familiile prietenilor;
- să nu fie lăsaţi să-şi piardă nopţile în discoteci,
localuri;
- să prevină consumul de alcool, tutun, cafea, droguri;
- să pretindă respectarea regulilor în viaţa de zi cu zi
privind igiena personală, orele de somn, etc. ;
- să discute despre preocupările colaterale şi să le
cunoască;
- să colaboreze mai intens cu şcoala având în vedere:
o participarea la şedinţele cu părinţii;
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menţinerea legăturii în mod permanent cu
comandantul de companie şi cu dirigintele clasei;
o contactul permanent cu profesorii de specialitate pentru
a cunoaşte progresul /regresul la învăţătură;
o vizitele la colegiu să fie însoţite şi de întâlniri cu
comandantul de companie, diriginte, profesorii
elevului;
o să stabilească legături cu psihologul colegiului.
Părinţii, familia trebuie să înţeleagă vârsta şi
psihologia adolescentului.
o

În acest sens trebuie:
- să-i asigure sprijinul moral de care copilul are nevoie,
înconjurându-l cu afecţiune manifestată în toate
situaţiile;
- să discute deschis toate problemele care apar;
- să înţeleagă preocupările vârstei, dorinţa de
independenţă, de afirmare, dar şi irascibilitatea,
egoismul etc. şi să intervină cu tact în a corecta
comportamentul;
- dacă observă anumite manifestări atipice să contacteze
comandantul de subunitate, dirigintele, psihologul,
medicul colegiului;
- să fie un sprijin real în orice situaţie, receptivi la
preocupările specifice vârstei;
- să le cultive respectul faţă de semeni, mândria pentru
rezultatele obţinute prin munca proprie.
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Pe timpul vacanţelor şcolare
- să se asigure elevilor timpul de odihnă necesar, îmbinat
cu activităţi cultural-artistice (filme, participare la
spectacole, plimbări, lectură şcolară sau beletristică în
raport cu situaţia şcolară) etc;
- să fie folosiţi cât mai mult ca ajutoare în gospodărie;
- să nu li se permită să frecventeze singuri restaurantele
sau să vină acasă – de la plimbare - mai târziu de ora
21:00; când sunt însoţiţi de părinţi, pot merge la
restaurant, fără să depăşească ora 22:30;
- să nu li se permită să modifice portul ţinutei militare,
iar când se îmbracă civil, să nu folosească nimic din
ţinuta militară; când ies în oraş ( şi mai ales când sunt
îmbrăcaţi militar) să aibă o comportare demnă;
- să nu li se permită să fumeze şi să consume băuturi
alcoolice, cafea sau droguri;
- să li se asigure asistenţa medicală conform indicaţiilor
date de noi odată cu trimiterea situaţiei şcolare;
- să se aleagă cu atenţie cabinetele medicale şi
stomatologice unde vor face tratamente, acestea
trebuind să asigure la standardele impuse de Ministerul
Sănătăţii, toate condiţiile igienico-sanitare;
- să se vegheze asupra păstrării integrale a tuturor
documentelor aflate asupra elevului (şcolare sau
militare);
la terminarea vacanţei să plece din timp de acasă
pentru a ajunge la colegiu înaintea orei înscrise pe
ordinul de serviciu;
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- pe timpul cât poartă uniforma militară, fetelor le
este interzisă purtarea părului despletit, vopsitul
părului în culori stridente, prinderea părului cu
obiecte inestetice, purtarea perucilor, meşelor,
unghiilor false sau exagerat de lungi şi machiajul
strident.
La prezentarea în colegiu - după vacanţă –
elevii vor aduce cu ei
- situaţia şcolară (carnetele de elevi) pe care o
primesc la plecarea în fiecare vacanţă şcolară,
semnate de luare la cunoştinţă de către părinţi;
- ordinul de serviciu vizat de comenduirea
garnizoanei (postul de poliţie) la sosire şi plecare;
- dovada de la medicul de familie că în mediul în
care au stat în vacanţă nu este niciun caz de boală
contagioasă;
- cu 1-2 zile înainte de plecarea de acasă la colegiu,
băieţii se vor tunde scurt în regiunea cefei şi a
tâmplelor, iar lungimea părului va fi de maxim 5-6
cm.
Prezentele indicaţii sunt aplicate pe toată durata
şcolarizării în colegiul militar şi a vacanţelor
şcolare.
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TRADIŢIILE ŞCOLII
NOASTRE

 În primele două săptămâni de adaptare în colegiu,
elevii vor efectua vizite la muzeele din Câmpina,
Târgoviște și Sinaia
 Balul Bobocilor - 15 noiembrie 2019, ora 17.00
 Serbarea de Crăciun - 18 decembrie 2019, ora 17.00
 Ateliere de creație - aprilie 2020
 Ziua îndrăgostiților/Dragobete – 21 februarie 2020
 Olimpiada sportului militar liceal - mai-iunie 2020Breaza
 Ziua Colegiului – 4 iunie 2020 - 108 de la înființarea
colegiului
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PERSONALUL DIRECT IMPLICAT
ÎN PROCESUL EDUCATIV

COMANDANTUL COMPANIEI:-

căpitan Diaconescu Doru

telefon: 0721221861: email: diaconescudoru1@yahoo.com
PROFESORI DIRIGINŢI:

Clasa IX A: Grecu Irina - profesor de română, gr. I
Telefon:; email: 0737054759; email: irinaflostoiu@yahoo.com
Clasa IX B: Schonauer Daniela – profesor de engleză, gr. I
Telefon: 0721929540; email: daniela_schonauer@yahoo.com
Clasa IX C: Costinescu Daniela – profesor de chimie, gr. I
Telefon: 0726330844; email: dana.costinescu@gmail.com;
Clasa IX D: Bădilă Cornelia – profesor de fizică, gr. I
Telefon: 0729505576; email: cornelia_badila@yahoo.com
Clasa IX E: Mischie Sorin – profesor de informatică, gr. I
Telefon: 0735690343; email: sorinmischie@gmail.com
Email colegiu: colegiubreaza@yahoo.com

PSIHOLOG PRINCIPAL: Anamaria Bobolocu
Telefon: 0723460857
Părinţii pot suna la următoarele telefoane:
- Cancelarie profesori: 0244 340550 interior 147;
- Cancelarie companie: 0244 340550 interior 146;
- Psiholog: 0244 340550 interior 141.
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ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINŢILOR
(1) Adunarea generală a părinţilor elevilor clasei se constituie din toţi
părinţii/ reprezentanţii legali ai elevilor dintr-o clasă, având atribuţii de decizie
privind activităţile de suţinere a colegiului pentru asigurarea condiţiilor necesare
instruirii şi educării elevilor. Tot în acest cadru, se discută problemele generale
ale colectivului, şi nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută
numai individual, în prezenţa părintelui/ susţinătorului legal.
(2) Adunarea generală a părinţilor elevilor clasei se convoacă de către
profesorul diriginte, împreuna cu preşedintele comitetului de părinţi, cu
aprobarea comandantului, anual sau ori de cate ori se consideră necesar sau la
cererea majorităţii elevilor sau a părinţilor, tot cu aprobarea comandantului.

COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI

(1)Comitetul de părinţi al clasei, constituit dintr-un preşedinte şi 2 membri, se
alege în fiecare an, în cadrul primei adunări generale a părinţilor elevilor clasei
şi reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în consiliul reprezentativ al
parinţilor, în consiliul clasei şi în consiliul profesoral. Relaţionarea conducerii
colegiului naţional militar cu comitetul de părinţi al clasei se realizează prin
dirigintele clasei sau, în lipsa acestuia, prin comandantul de companie.
Comitetul de părinţi al clasei are, în principal, următoarele atribuţii:
a) susţine întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a
unităţii de învăţământ, prin atragerea de contribuţii financiare sau materiale din
partea unor persoane fizice sau juridice;
b) acordă sprijin în activitatea de consiliere şi orientare socio- profesională a
elevilor;
c) acordă sprijin dirigintelui în organizarea şi desfăşurarea de activităţi
extraşcolare.
(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală a
părinţilor, modul în care aceştia pot contribui la întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei sau a colegiului.
(3) Contribuţiile financiare şi materiale se gestionează şi se administrează de
către comitetul de părinţi al clasei.
(4) Dirigintelui îi este interzis să opereze cu contribuţiile părinţilor.
(5) Sponsorizările şi donaţiile către colegiu se fac în conformitate cu actele
normative în vigoare.
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CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR se compune din
preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase şi îşi desemnează
reprezentantul în consiliul de administraţie. De asemenea, se poate
constitui ca asociaţie a părinţilor, conform prezentelor instrucţiuni, al
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi al
propriului regulament/ statut. Are următoarele atribuţii:
 Susţine programele de modernizare a activităţii educative şi a bazei
materiale din colegiu, prin atragerea de contribuţii financiare sau
materiale din partea unor persoane fizice sau juridice;
 Susţine activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională a
elevilor;
 Susţine conducerea colegiului în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extraşcolare şi a festivităţilor anuale;
 Iniţiaza acţiuni şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor în
spaţiile de cazare şi hrănire;
Resursele financiare extrabugetare atrase (contribuţii, donaţii,
sponsorizări) pot fi utilizate pentru modernizarea şi întreţinerea
patrimoniului colegiului, acordarea de premii şi burse elevilor, sprijinirea
financiară a unor activităţi extraşcolare, acordarea de spijin financiar
elevilor care provin din familii cu o situaţie materială precară, sau alte
activităţi în beneficiul elevilor colegiului.
Se interzice personalului colegiului să opereze cu aceste fonduri.
De asemenea, se interzice constituirea în colegiu a unor fondurilor de
protocol sau al oricărui alt fond destinat examenelor naţionale sau altor
tipuri de evaluări.

ADRESA COLEGIULUI:
Str. REPUBLICII, Nr.75
Oraş BREAZA, 105402
Jud. PRAHOVA
Tel. 0244/340504; 0244/340550
Fax. 0244/340450; 0244/343638
Site: www.cantemircml.ro
e-mail:colegiubreaza@yahoo.com
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