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ARGUMENT

Viața noastră reprezintă suma tuturor alegerilor pe care le-am făcut până în momentul
de față și cele pe care le vom face în continuare. Construirea carierei profesionale este un
proces care se desfășoară de-a lungul vieții, începând de timpuriu cu traseul educațional și
continuând cu cel profesional.
Planificarea traseului educațional se referă la alegerea rațională a formelor de educație
care permit dobândirea cunoștințelor si formarea abilităților și competențelor necesare
profesiei dorite. Această alegere are la bază un demers de explorare a opțiunilor educaționale
în raport cu profesia aleasă.
Profesia este unul din domeniile principale ale vieții, alături de familie, prieteni etc.
Oamenii petrec la muncă o mare parte din timpul lor. Este important ca la locul de muncă să
ai sentimentul că ți se potrivește ceea ce faci, lucrezi cu plăcere, ești bun în munca ta sau faci
o muncă fără plăcere, mulțumire și bucuria împlinirii profesionale. Satisfacția în muncă și
satisfacția în viață depind de măsura în care persoana găsește modalități de a-și dezvolta
aptitudinile și interesele, personalitatea și imaginea de sine. Prin urmare, alegerea profesiei
este o decizie extrem de importantă, de care depinde viitorul persoanei care face alegerea.
Alegerea este o formă de expresie a libertăţii, semnul independenţei şi al autonomiei
personale. Alegerea şcolii sau a profesiei este un act de mare responsabilitate, de analiză şi
comparare a mai multor posibilităţi. A delibera, în calitate de elev, însemnă un proces
complex care implică cunoaştere, reflecţie, examinare critică a alternativelor, decizie.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara realizează informare
şi consiliere pentru carieră, oferind tuturor celor implicaţi în acest proces (elevi, părinţi, cadre
didactice) şansa unei cunoaşteri corecte, obiective, complete şi complexe.
Ghidul liceelor hunedorene reprezintă oferta de prezentare a unităților de învățământ
care pot oferi absolvenţilor claselor a VIII-a şansa construirii propriului viitor. Vă facilităm
cunoaşterea unităţilor şcolare din judeţ într-o formă unitară, interesantă, structurată şi
modernă.
Parcurgând materialul prezentat, elevii au posibilitatea să cunoască istoricul fiecărei
unități școlare în parte, oferta educațională pentru anul şcolar 2018-2019, dotările de care
dispune şcoala şi performanţele prin care se distinge.

SUCCES TUTUROR!

COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU”
HUNEDOARA
I. DATE DE IDENTIFICARE
Denumirea unit ii şcolare: Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara
Director: Pârvu Anişor
Adresa: Strada Alexandru Vlahu ă 1 bis, Hunedoara
Date de contact (tel/fax, site, e-mail): 0254/711150; licecohd@yahoo.com, licecohd.blogspot.com

II.

SCURT ISTORIC

Descendent al Şcolii Medii Nr. 2 (1963), al Liceului Nr. 2 (1968), al Liceului Industrial Nr. 2 (1977),
al Grupului Industrial de Industrie Uşoară (1982), al Grupului Şcolar Administrativ şi de Servicii (1993),
Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” din Hunedoara a fost inaugurat în noiembrie 2003, sub patronajul
spiritual al marelui mecena, cel care a fost avocatul al cărui nume îl poartă.
Şcoală dinamică, puternic ancorată în problemele educa ionale ale momentului, Colegiul
Economic „Emanuil Gojdu” primeşte zilnic un număr de 549 de elevi, încadra i pe două paliere de
învă ământ : liceal, postliceal.
Pregătind specialişti în domeniul turismului, al finan elor şi al serviciilor, colegiul nostru are ca
obiectiv principal formarea unor profesionişti competitivi la nivel european.
Plecând de la faptul că, la finalizarea cursurilor liceale, elevii primesc un certificat ce echivalează cu
nivelul 3 de calificare, nivel maxim până la ora actuală pentru un absolvent de învă ământ preuniversitar,
apare imperios necesară asigurarea unui curriculum care să asigure elevului dobândirea unor competen e
cerute pe pia a muncii la acest nivel.
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Prin structura şi con inutul curriculumului la decizia şcolii se urmăreşte asigurarea unei formări
teoretice şi practice în domeniile de calificare alese de fiecare elev şi în egală măsură formarea unor
caractere necesare unei economii de pia ă competitive, dezvoltarea responsabilită ii decizionale şi a
curajului în afaceri.
Prin proiectarea CDL se urmăreşte completarea competen elor de bază şi dobândirea unor noi
competen e pentru diferite domenii, ceea ce va determina facilitarea mobilită ii ocupa ionale inclusiv
intersectoriale.

III.

OFERTA EDUCA IONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019

Clasa a IX-a - 4 clase:
Filiera tehnologic , profil servicii:
 Economic – 1 clasă/studiul intensiv al limbii engleze;
 Comerț - 1 clasă/studiul intensiv al limbii engleze;
 Turism – 2 clase/ studiul intensiv al limbii engleze;

IV.

RESURSE

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condi ii didactico –
materiale ce permit sus inerea unui învă ământ la standarde ridicate.
Cl diri – două corpuri cu suprafa a de 5967 mp, în care îşi desfăşoară activitatea elevii claselor IX –
XII/Postliceal;
- un internat cu capacitatea de 150 locuri;

-

o cantină cu capacitatea de 150 locuri / serie;

Spa ii de înv are:

- săli de clasă
- laboratoare
- cabinete
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- restaurant școală
- sălă de sport
- centru de documentare și formare
- capelă
- clubul elevilor
- cabinet medical
- bibliotecă cu 19500 volume
- sală de lectură
- centrul de documentare pentru programe comunitare în domeniul educa iei şi formării
profesionale
- cabinet psiholog şcolar.

Dotare - unitatea şcolară dispune de spa ii cu dotare corespunzătoare în vederea însuşirii tainelor
meseriei:
- 56 calculatoare (50 pentru elevi, 6 pentru cadrele didactice şi personalul administrativ);
- 20 laptop-uri, 6 videoproiectoare, table electrostatice, scannere, aparate foto digitale,
aparate de filmat, video – auxiliare ce pot fi utilizate la orele de curs sau la activită i conexe;
- cabinetele sunt dotate cu aparatură modernă, capabilă să contribuie la rezolvarea
opera iunilor specifice sectorului de activitate;
- conectare la re eaua internet;
- centrală termică proprie.

V.

DATE RELEVANTE

Pentru asigurarea calită ii şi eficien ei la toate nivelurile, pentru dezvoltarea spiritului de competi ie,
pentru formarea unor tineri cu şanse reale de reuşită profesională, profesorii colegiului pregătesc elevii
cu aptitudini, indiferent de vârstă, pentru a participa la cele mai diverse competi ii organizate la nivel
jude ean, na ional, european sau interna ional, competi ii la care elevii Colegiului Economic au ob inut
rezultate notabile:
Anul şcolar 2016-2017:
Etapa județeană: 25 premii
Etapa națională: 5 premii
Educăm întru respect pentru celălalt, acordăm şanse egale tuturor copiilor/tinerilor, suntem preocupa i de
tot ceea ce este valoros şi nou.
În elegerea, prietenia, toleran a şi excelen a sunt valorile care stau la baza întregii noastre activită i.

V.

PROIECTE INTERNA IONALE DERULATE

Modalită i de implicare a elevilor/profesorilor în proiecte (dobândirea unor calificări, schimburi de
experien ă):
 Consilierea în carier în contextul noilor directive europene
ări participante: România, Finlanda
Obiectiv: contribu ia la creşterea inser iei sociale şi profesionale a elevilor, prin stimularea elevilor în
vederea continuării studiilor în învă ământul superior, precum şi a participării lor active la via a şcolii şi a
comunită ii.
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 “Agritourism”
ări participante: România, Olanda, Portugalia, Suedia, Norvegia, Grecia
Obiectiv: Cartea verde, baza de date cu pensiunile agroturistice
 Valorificarea, în România, a experien ei europene cu privire la asigurarea calit ii în
înv mântul profesional şi tehnic
ări participante: România, Finlanda
Obiectiv: valorificarea experienței europene, în domeniul asigurării calității și dezvoltării profesionale în
învățământul profesional și tehnic românesc, la nivel local și regional.
 ”Practica elevilor pentru prestarea serviciilor turistice la standarde europene”
ări participante: România, Italia
Obiectiv: desfășurarea pregătirii practice la agenți economici de către 24 de elevi din domeniul turism.
 ”Hotelul – Practic la standarde europene”
ări participante: România, Italia
Obiectiv: desfășurarea pregătirii practice la agenți economici de către 14 de elevi din domeniul turism.
 ” Etica profesionala in activitatea din restaurantul hotelului”
ări participante: România, Italia
Obiectiv: desfășurarea pregătirii practice la agenți economici de către 28 de elevi din domeniul turism.
 ” EU-TOURs”
ări participante: România, Spania
Obiectiv: desfășurarea pregătirii practice la agenți economici de către 10 de elevi din domeniul turism.

VI.

ACTIVIT

I EXTRAŞCOLARE

Liceul nostru este un loc unde se transmit valori, un loc de muncă şi de acceptare a regulilor, în
care elevii trebuie să înve e să îşi gereze progresiv libertatea, creativitatea şi responsabilitatea.
Activită ile sunt organizate în cadrul unor cluburi/ateliere educative şi sunt coordonate de profesori,
precum şi de specialişti în diferite domenii sau de instructori-elevi, care au acceptat să colaboreze cu
şcoala, ca voluntari.
CLUBURI/ATELIERE

1.

2.

CLUBUL DE
DEZBATERI
ACADEMICE
CREA IE
PUBLICITAR

3.

REVISTA GOJDU

4.

CLUB DE DANS
(MODERNPOPULAR)

Dezv. tehnicilor de comunicare şi argumentare;

Promovarea imaginii;

Săpt.

Lunar

Promovarea imaginii;
Dezv. tehnicilor de comunicare
Dez. fizică armonioasă;
Dez. competen elor de rela ionare.
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Semestrial

Bilinar

5.

6.

7.

8.

9.
10.

CLUB SPORTIV VOLEI
CLUBUL DE
ISTORIE

Săptămânal

Dezvoltare personală;

Lunar

Dezvoltare personală;
PAS CU PAS SPRE Combatrea violen ei;
Prevenirea consumului de droguri;
TINE ÎNSU I
Prevenirea traficului de fiin e umane;
Exersarea competen elor de comunicare în limba
EU ŞI CULTURA germană;
Aprofundarea cunoştin elor culturale.
GERMAN
CUNOAŞTE ŞI
INFORMEAZ !
CLUB DE
TEATRU

11
CLUB DE
LECTUR
12

Ed. pentru sănătate;
Gestionarea emo iilor;

QUILLING

CLUB DE G TIT
13

MÂINI DIBACE

Dezv. Competen elor TIC

Bilunar

Lunar

Bilunar

Ed. civică; ed. estetică; dezvoltarea personalită ii; tehnici
de comunicare orală;

Săpt.

Dezvoltarea tehnicilor de comunicare orală şi scrisă.

Lunar/La
nevoie

Dezvoltarea imagina iei.

Lunar/Tematic
Lunar

Promovarea alimenta iei sănătoase;
Dezvoltarea ablilită ilor culinare.

Dezvoltarea imagina iei.

Lunar
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Pe lângă programul unitar, transdiciplinar, pe parcursul întregului an se desfăşoară activită i
punctuale, prilejuite de momente deosebite din via a de elev (Balul Bobocilor, Ziua Absolventului,
Halloween etc.) sau de sărbătorile na ionale şi/ sau religioase
Participarea la competi ii organizate la nivel na ional este un obiectiv principal al întregii activită i
educative.
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COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES” PETRO ANI

Pentru Relevanța ofertei de formare a școlii

Pentru Dezvoltarea și utilizarea resurselor

Pentru Relevanță

Pentru Dezvoltare

Pentru Parteneriatele cu piața muncii și comunitatea

Petro ani, Str. Independen ei 1A, Cod 332058, jud. Hunedoara
Tel/fax 0254/542252; tel. 548450, e-mail: lecohermespet@yahoo.com
Site: www.colegiul-economic-hermes.ro

Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani – şcoală europeană, şcoală bazată pe valori.

MISIUNEA

Colegiul Economic ,,Hermes” din Petroşani, prin calitatea demersului didactic, asigură
elevilor dobândirea de competenţe specifice domeniilor de pregătire economic, comerţ, turism şi
alimentaţie şi promovează oportunităţi egale de educaţie şi instruire, punând accent pe valori ca:
responsabilitate, demnitate, toleranţă, încredere, onestitate, inteligenţă socială, implicare personală,
forţa echipei.

SCURT ISTORIC

Colegiul Economic ,,Hermes” din Petroşani este cea mai veche unitate de profil din judeţ,
fiind singura unitate şcolară cu profil economic până în 1989. S-a înfiinţat în 1948 cu denumirea de
Şcoală de Comerţ aşa după cum rezultă din cronologia alcătuită de Ion Velica în ,,Istoria Văii Jiului
în date”. La 1 iulie 1975, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 642/iulie 1975 devine Liceul
Economic de Contabilitate şi Comerţ. Titulatura de colegiu se obţine în anul 2002.

OFERTA EDUCA IONAL PENTRU 2018- 2019
 CLASA a IX-a ZI -LICEU TEHNOLOGIC
Domeniul - Economic - finalitate: Tehnician in activităţi economice
Domeniul -Turism şi alimentaţie-finalitate: Tehnician în turism, intensiv lb. engleză

- 1 clasă
- 1 clasă

 CLASA a XI-a - CURS SERAL - LICEU TEHNOLOGIC
Domeniul: alimentație – finalitate – Tehnician în gastronomie

- 1 clasă

 CLASA a IX-a - ÎNV
MÂNT PROFESIONAL
Calificarea: bucătar / ospătar(chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie
Calificarea: ospătar(chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie
Calificarea: lucrător hotelier/ cofetar-patiser
Calificarea: cofetar-patiser

- 0,5 clasă
- 0,5 clasă
- 0,5 clasă
- 0,5 clasă

*Bursă profesională - 200 lei/lună*
 ANUL I - ŞCOAL POSTLICEAL
Domeniul: turism - Agent de turism-ghid
- Asistent manager- unități hoteliere
- Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții

- 1 clasă
- 1 clasă
- 1 clasă

RESURSE
Baza material
- 17 săli de clasă
- 6 laboratoare: 1 laborator chimie, 1 laborator fizică, 1 laborator biologie, 1 laborator gastronomie, și
2 laboratoare de informatică
- 1 minicabinet firmă de exerciţiu
- 1 cabinet de consiliere și orientare
- 1 bibliotecă cu peste 16000 volume
- 1 internat cu 32 de garsoniere
- 1 cantină cu 100 de locuri la mese
- 1 sală de sport modernă

Resurse umane
893 elevi
47 cadre didactice calificate din care: - 1 cadru didactic cu doctorat
- 29 cadre didactice cu gradul I
- 6 cadre didactice cu gradul II
- 11 cadre didactice cu definitivat
PERFORMAN E ŞCOLARE 2016-2017
Olimpiada disciplinelor din aria curricular Tehnologii - faza jude ean :
1. domeniul Economic
2 premii I
2 premii II
2. domeniul Turism și alimentație: coordonator
1 premiu I
1 menţiune
Olimpiada disciplinelor din aria curricular Tehnologii - faza na ional
3 participări
Olimpiada de ştiin e socio-umane, disciplina economie, etapa jude ean
1 premiu III
1diplomă de participare

Olimpiada de Tehnologia Informa iei, sec iunea TIC, etapa jude ean
1 premiu II
Educa ie fizic – ONSS etapa jude ean
Rugby locul II
Atletism fete Locul IV
Atletism băieți locul IV
Baschet fete locul IV
Baschet băieți locul II
Handbal băieți locul II
Volei fete locul III
Volei băieți locul II
Cupa ”Coca-Cola”
Fotbal fete locul III
Fotbal băieți locul III
Cupa ”Universitas”
Fotbal băieți locul II
Sesiunea de comunic ri ştiin ifice Limba şi literatura romȃn
1 premiu I
1 premiu II
1 premiu III
Sesiunea de comunic ri ştiin ifice Limba englez
1 menţiune
Concursul de traduceri literare şi de specialitate
1 premiu II
Sesiunea de comunic ri ştiin ifice Tehnologii
2 premii I
1 premiu II
Tȃrgul firmelor de exerci iu “Rivulus Dominarum tineret”
1 premiu III
2 mentiuni
Tȃrgul regional “Prim vara firmelor de exerci iu”
1 premiu III
Tȃrgul firmelor de exerci iu “KRETZULESCU - TRADI IE ŞI CONTEMPORANEITATE”
1 menţiune
Concursul jude ean de cultur general “Citeşti şi cȃştigi”
participare
Concursul regional “Vreau s descop r, vreau s ȋnv , vreau s ştiu”
3 menţiuni
Concursul na ional - Alege! Este dreptul t u! –etapa jude ean
1premiu III
2 mențiuni
Concursul Na ional “Cu via a mea ap r via a” faza local
locul II
Concursul “Sanitarii pricepu i” etapa local
locul III
Concursul na ional “Europa de mȃine”-etapa jude ean
1premiu I
Concursul na ional "ŞTIU ŞI APLIC"–etapa jude ean
1premiu II

PROIECTE EUROPENE DERULATE:
-

-

Stagii de practică de 3 luni în Italia prin intermediul agenției EUROPE 3000+
“Improving Health Skills In Adult Life “– Portugalia, Germania,Turcia, România
Lifelong Learning Programme Leonardo Da Vinci-Ivt"Internship Trainig In Tourism – Stagii
De Practică - Turcia
”Ceramic Works” – Parteneri: Turcia, Italia, Bulgaria, Letonia
Erasmus+ Ka1 - Increasing Teaching Skills By Job Shadowing – Portugalia
"Competente europene in turism"2016 - Stagii de formare VET pentru elevi – 3 săptămâni – Italia
Erasmus +, Actiunea Ka 1- VET,”EU-TOURS+” pentru elevi – 3 săptămâni - Spania

COLEGIUL NA IONAL ,,AUREL VLAICU” OR

TIE

Str. Ghe. Lazar, nr. 8, Or tie, jud. Hunedoara
Cod 335700, tel/fax: 0254241196/ 0354109014
E-mail: secretariat @colegiulavlaicu.ro
www.colegiulavlaicu.ro

SCURT ISTORIC ÎN DATE
1919 - Prin ordinul nr. 7569 din 5 iulie 1919 al fostului Resort de Culte şi

Instrucţie Public se

înfiinţeaz Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie.
1919 - La 1 august încep înscrierile elevilor la liceu, care continu pân la 6
1919

octombrie.

- În 8 octombrie încep lecţiile în localul fostei şcoli civile de stat pentru fete (actuala cl dire a

Grupului Şcolar „Nicolaus Olahus”).
1921

- Începând cu anul şcolar 1921-1922, liceul funcţioneaz în edificiul vechi reformat din centrul

oraşului (azi, cl direa Jandarmeriei).
1925

- În luna octombrie liceul se mut în actuala cl dire (atunci Colegiul Kun), unde funcţioneaz

pân în 5 decembrie 1925, când datorit intervenţiei din partea statului maghiar la Liga Naţiunilor,
cl direa este evacuat .
1928

- Cl direa este cump rat de c tre statul român cu 8 milioane lei, v rsaţi bisericii reformate, liceul

mutându-se definitiv aici.
1948

- Prin reforma înv ţ mântului din luna august, liceul este desfiinţat şi transformat în Şcoala

profesional chimic .
1954

- Liceul se reînfiinţeaz sub denumirea de Şcoala Medie Mixtă de 10 ani.

1957

- Prin Ordinul Ministerului Înv ţ mântului şi Culturii din 21 octombrie i se atribuie numele

de Şcoala Medie „Aurel Vlaicu”.
1957-1965 - Şcoal Medie de 11 ani.
1965-1977

- Liceul de 12 ani.

1977-1990

- Liceul Industrial „Aurel Vlaicu”, cu profil mecanic - Construcţii de Maşini.

1990-2000

- Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, cu profil real şi uman.

2000

- Pe data de 31 august 2000, Consiliul Judeţean Hunedoara, prin Hot rârea 62/2000, în

temeiul dispoziţiilor art. 1 lit. D, din Decretul-lege nr. 100/1990, privind atribuirea şi schimbarea de

denumiri, republicat, ale art. 63 lit. Î şi art. 66 din Legea nr. 69/1991 privind Administraţia public local ,
republicat , hot r şte: Art.63. Aprob schimbarea denumirii Liceului „Aurel Vlaicu” din municipiul
Or ştie, în Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”. (Preşedinte: Mihai Nicolae Rudeanu)
- Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, cu profil real şi uman.

2000-2010
2010-2012

- Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” - Şcoala Generală „Dominic Stanca”: structură.

2012-prezent - Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, cu profil real şi uman.

OFERTA EDUCA IONALĂ
2018-2019
Liceu
CLASA A IX-A
1 Clas de Matematic - Informatic , intensiv informatic -28 locuri
1 Clas de Ştiinţe ale naturii, intensiv englez -28 locuri
1 Clas de tiin e ale naturii-28 locuri
1 Clas de Filologie-28 locuri

Gimnaziu
1 Clas a V-a, - 25 locuri

RESURSE
Umane
55 cadre didactice caracterizate de o profund d ruire pentru copii, înalt calificate, titulare, cu grad
didactic I, studii superioare.
Total 51
calificat – 100%
cadre didactice cu gradul I –39 (67,3%)
cadre didactice cu gradul II- 3 (5,7%)
cadre didactice cu definitivat- 10 (19,23%)
cadre didactice debutante - 6
absolven i master - 22
cadre didactice cu titlul de doctor – 3
personal didactic auxiliar - 9
personal nedidactic - 12
profesori titulari - 34 titulari ai colegiului
2 titulari deta ati
profesori suplinitori - 17

Materiale
30 de s li de clas luminoase, c lduroase, aerisite, cu mobilier modular;
Biblioteca şcolar cu peste 45000 de c rţi referenţiale pentru lectura elevilor ;
4 laboratoare de informatic
Sal festiv pentru serb ri şi activit ţi culturale
Teren de sport;
Sal cinematograf
Cabinet de consiliere psihologic ;
Cabinet medical.

OFERTA EXTRACURRICULARĂ
1.

Extinderea activit ilor instructiv – educative în spa iul extra colar;

2.

Organizarea de preg tiri suplimentare pentru prevenirea e ecului colar i ob inerea performan ei;

3.

Organizarea de excursii tematice;

4.

Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzic ;

5.

Organizarea de serb ri, concursuri;

6.

Organizarea unor activit i cultural- artistice;

7.

Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate;

8.

Participarea elevilor la cercuri tematice.

Con inutul pl cut, interesant i atractiv al diverselor tipuri i forme de activit i desf urate în coal ,
precum i ambian a oferit , determin participarea tot mai numeroas a copiilor dornici s - i manifeste
aptitudiniile i imagina ia creatoare în diferite domenii de activitate i s - i pun în practic propriile lor
ini iative i proiecte sub îndrumarea profesorilor.
În consecin , activitatea extracurricular reprezint spa iul aplicativ care permite transferul i aplicarea
cuno tin elor, abilit ilor, competen elor dobândite în sistemul de înv
activitatea extra colar dezvolt gândirea critic

mânt. Prin formele sale specifice,

i stimuleaz implicarea tinerei genera ii în actul

decizional în contextul respect rii drepturilor omului i al asum rii responsabilit ilor sociale, realizânduse astfel o simbioz lucrativ între componenta cognitiv

i cea comportamental .

Implicarea elevilor al turi de profesori în parteneriate interna ionale.

ALTE DATE RELEVANTE
Diplome ob inute la finalizarea colii
Diploma de absolvire - a 12 clase – Colegiu
Diploma de bacalaureat
Atestat limba englez
Atestat informatic

Diploma ECDL
Diploma CISCO

VIZIUNEA COL. NA . ,,AUREL VLAICU” ORĂ TIE ESTE:
Men inerea statutului de coal a performan ei i a educa iei europene, accentul fiind pus pe dezvoltarea
valorilor promovate prin filosofia educa ional a colii.
“Un colegiu pentru cine știe ce vrea și pentru cine vrea să știe”.

Album fotografic
Parteneriate europene
I.Pentru ca o coal s manifeste dorin a de a se implica în proiecte interna ionale trebuie s existe o serie
de factori interni ce in de cultura organiza ional

i de un anumit tip de atitudine care favorizeaz

schimbarea: deschiderea spre comunitate, democra ia, transparen a în decizii, comunicarea, sensibilitate i
empatie, atitudine tolerant fa
intelectual

i moral , îndr zneal

de cel lalt, promovarea înv

rii pe tot parcursul vie ii, autonomie

i curaj. Am început prin a fi parteneri într-un proiect Comenius

“YOUNG FOOD EDUCATION” 13-PM-269-HD-IT în 2013 – 2015 al turi de Italia, Austria, Olanda i
Letonia .

II.Proiectul ERASMUS +, 2016-1-RO01-KA219-024771_1:”Design Pedagogic Creativ pentru Carier de
Succes”(CPD4SC) propune cre terea capacit ii organiza iilor colare implicate în parteneriat de a furniza
servicii de Orientare i Consiliere adecvate secolului XXI prin dezvoltarea competen elor cadrelor
didactice în domeniul educa iei pentru carier .Suntem parteneri al turi de Italia, Portugalia i Spania.

III. Proiectul Erasmus+ ”STRATEGII ANTIBULLYING I ANTIDISCRIMINARE” , 2017-1-RO01KA2219-037400, (SABAD) î i propune s dezvolte competen ele sociale, civice i interculturale ale
elevilor i profesorilor, pentru a preveni discriminarea, h r uirea, intimidarea i violen a i a promova
toleran a i incluziunea, iar partenerii no tri sunt din Italia, Turcia, Polonia, Spania i Islanda i se
desf oar în perioada 2017-2019.

IV. Parteneriat cu coala ” Moate Business College Irlanda” februarie 2018 pentru a asigura
experien e de înv are în mediul real european.

V. Internship Or tie-Sliedrecht (Olanda) 2017-2018

COLEGIUL NAŢIONAL „AVRAM IANCU” BRAD

FONDAT LA 1869

Str. Liceului nr. 18
Municipiul Brad, județul Hunedoara
Tel./Fax: 0254612641
Web: www.cnaibrad.ro
E-mail: cnaibrad@yahoo.com
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Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad, jud. Hunedoara
Liceul din Brad, cum s-a încetăţenit în mintea localnicilor, de aproape un secol şi jumătate este
fala „moţilor crişeni”. Situat într-o zonă ce musteşte de istorie, însăşi întemeierea sa a fost un act de mare
patriotism − al „intelighenţiei” zărăndene, dar şi al oamenilor de rând, din 92 comune din Zarand.
Făuritorii liceului sunt cei mulţi, truditori ai câmpurilor şi ai adâncurilor; ei sunt anonimii, dar vrerea lor
este rostită şi împlinită de câţiva oameni de suflet, puşi pe fapte mari. Au fost printre aceştia: Ioan Pipoş,
Iosif Hodoş, Amos Frâncu, Iosif Başa. Într-o perioadă când spiritualitatea românească era patronată de
mitropolitul ortodox Andrei Şaguna, mare ctitor de şcoli confesionale, s-a înfiinţat la Brad, în 1869,
Gimnaziul naţional român de lege greco-ortodoxă; era al cincilea liceu românesc din Transilvania, după
cele din Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud. Deşi a fost proiectat ca gimnaziu mare, de opt clase, din cauza
greutăţilor materiale, a funcţionat doar ca gimnaziu inferior, cu clasele I-IV, până după Marea Unire. Cuib
de românism în perioada dualismului austro-ungar, gimnaziul de pe Crişul Alb urma să se extindă la
dimensiunea gândită de întemeietori în 1923, an în care liceul s-a completat la opt clase şi în care a
organizat primul examen de bacalaureat.

Actuala clădire a liceului a fost construită între anii 1914 şi 1923, eforturile financiare ale
zărăndenilor fiind dublate de ale multor români din afara zonei. În 1921, deşi lucrările nu erau încă
terminate, au început cursurile în noul edificiu, iar în 1923, s-a inaugurat oficial Liceul Ortodox Român
„Avram Iancu”. Ulterior, clădirea liceului a fost declarată monument istoric, alături de ale celorlalte
prime licee româneşti din Transilvania.
După o existenţă neîntreruptă de 79 de ani, Liceul „Avram Iancu” din Brad a fost desfiinţat de
regimul comunist, prin reforma învăţământului din 1948. În clădirea acestuia, au funcţionat Institutul de
Mine− mai întâi− , iar după transferarea acestuia la Bucureşti, Şcoala Tehnică Minieră.
La demersurile părinţilor, în 1952, s-a reînfiinţat liceul din Brad, sub denumirea de Şcoala medie
de 10 ani, iar din 1957, durata acesteia s-a prelungit cu un an. Tot în 1957, la insistenţele brădenilor, i s-a
reatribuit liceului numele lui Avram Iancu. După astfel de experimente, în 1965, s-a revenit la
învăţământul tradiţional, cu durata de 12 ani. Perioada de stabilitate nu a durat decât până în 1977, când
Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Brad s-a transformat în liceu industrial cu specific minier,
menţinându-şi acest profil până în 1989. Din 1990 a revenit la forma consacrată, de liceu teoretic, iar în
anul 2001, i-a fost recunoscut statutul de Colegiu Naţional.
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Încă de la întemeiere, patronii spirituali ai liceului sunt Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, iar
sărbătoarea lor din calendar, 21 mai, este ziua liceului − „Maial”, cum s-a numit de-a lungul vremii.

De Ziua Colegiului, se desfăşoară diverse activităţi care valorifică talentul tinerilor, fie că este
talent actoricesc, de pictură sau muzical. Cei talentaţi în artele vizuale au prilejul să participe la diverse
expoziţii de desene, grafică sau fotografie. Are loc un spectacol susţinut de elevii colegiului, în care sunt
reprezentaţii teatrale, de poezie, de muzică şi dans.

OFERTA ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Pentru anul şcolar 2018 – 2019, Colegiul National Avram Iancu Brad pune la dispoziţia
absolvenţilor clasei a VIII a un număr de 112 de locuri, structurate pe două profile, real şi uman, în patru
clase, după cum urmează:
- 1 clasa cu specializarea matematică-informatică, intensiv informatică, cu 28 de locuri;
- 1 clasă cu specializarea ştiinţe, cu 28 de locuri ;
- 2 clase cu specializarea filologie, cu câte 28 de locuri fiecare.
DOTARI EXISTENTE IN CADRUL COLEGIULUI
Colegiul Naţional Avram Iancu Brad dispune de un număr de 25 de săli de clasa, din care 10
cabinete şi laboratoare, după cum urmează:
- 3 laboratoare de informatică, cu un număr total de 81 de calculatoare
3

-

câte un laborator pentru disciplinele limba româna, istorie, biologie, fizică, chimie, matematică
şi muzică.

4

De asemenea, colegiul dispune de o bibliotecă cu un fond de carte de peste 28.000 de volume,
precum şi de un fond forestier ce depăşeşte 500 de hectare. În urma unor lucrări de modernizare, colegiul
a fost dotat cu centrală termică proprie, asigurându-se astfel încălzirea clădirilor din resurse proprii.
Colegiul Naţional Avram Iancu dispune şi de o bază sportivă, compusă dintr-un teren de fotbal, un teren
de baschet, un teren de handbal si unul de volei.

Director.
Prof. Suciu Ovidiu
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COLEGIUL NA IONAL DECEBAL DEVA
1. DATE DE IDENTIFICARE
Colegiul Na ional Decebal
Colegiul Național Decebal s-a impus nu numai printre colile din învățământul preuniversitar
hunedoarean ci din întreaga țară, ca o instituție cu o identitate i o filosofie proprie i cu un
program clar definit. Plasându-se sub autoritatea spirituală a regelui Decebal, colegiul nostru face
din calitatea actului de educație un adevărat blazon de onoare.
Prestigiul Colegiului Național Decebal rezidă tocmai în performanțele obținute de către elevi i
profesori i în calitatea programelor organizate i desfă urate.
Am impus în con tiința comunității un brand sinonim cu seriozitatea, disciplina, munca,
performanța, dar i tinerețea, prietenia, respectul i armonia. Toate aceste calități ale unei identități
foarte bine conturate deschid o largă paletă de perspective absolvenților decebali ti, atât la nivel
național cât i internațional.
Veți găsi un mediu exigent de pregătire, cu reguli clare, prin care toți participanții sunt obligați săi facă exemplar datoria.
Să parcurgem împreună drumul fascinant al înnobilării suflete ti prin cuno tiințe, învățare,
autodescoperire.
Date de contact:
Strada 22 Decembrie 1918, nr 22, Deva, Judeţul Hunedoara
Tel. +(40) 254-212758; Fax. +(40) 254-213457; e-mail decebal@cnd.ro

2. SCURT ISTORIC
 4 octombrie 1871 – se înfiinţează Liceul real, cu o clasă de 23 de elevi, pe baza ordinului
Ministerului Culturii din Budapesta, cu nr. 10143/1871, având locaţia iniţială în strada M.
Eminescu nr. 17, mutarea în locaţia actuală făcându-se abia în anul 1888;
 1876 – se aprobă transformarea şcolii reale de 4 clase în Liceul real complet de 8 clase. După
1918, odată cu realizarea României Mari, sistemul de învăţământ transilvănean a fost integrat
celui românesc, ca urmare, liceul cunoaşte unele transformări:
 1920 – Liceul de Stat Decebal devine proprietate a statului român şi limba de predare devine
limba română;
 1948 – devine şcoală organică cu clasele I-XI, având denumirea de Şcoala medie de băieţi;
 1953 – primeşte denumirea de Şcoala medie de 10 ani, durata şcolarizării fiind redusă la 10 ani
în perioada 1953-1957, în baza ordinului Ministerului Învăţământului;
 1957 – primeşte denumirea de Şcoala medie nr. 2 Decebal;
 1965 – liceul îşi reia vechea denumire de Liceul Decebal, ca liceu mixt şi având secţiile de real
şi uman;
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 1977 – liceul îşi schimbă din nou denumirea şi se va numi Liceul de Matematică-Fizică
Decebal, primind aşadar acest profil, deşi în cadrul său au funcţionat mereu şi clase cu alt profil:
chimie-biologie, filologie-istorie;
 1990 – primeşte numele de Liceul Teoretic Decebal Deva;
 1996, 1 septembrie – liceul îşi schimbă pentru ultima dată denumirea şi devine Colegiul
Naţional Decebal, confirmând recunoaşterea la nivel naţional a valorii şi a prestigiului acestei
şcoli devene;
 2004 – Colegiul Naţional Decebal Deva primeşte titulatura de Şcoală Europeană;
 2007 – Colegiul naţional Decebal Deva devine şcoală parteneră a Republicii Fedreale
Germania;
 2008 – Colegiul Naţional Decebal Deva primeşte titulatura de Lycée du programme du
Baccalauréat à mention bilingue francophone – Liceu inclus în programul de bacalaureat cu
menţiune bilingv francofonă din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a
Ambasadei Franţei în România.

3. OFERTA EDUCA IONAL
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Înv
Înv
Înv

mânt preşcolar (3-6 ani) :
• Grădiniţă cu program prelungit, predare în limba germană;
• Grădiniţă cu program normal, predare în limba germană;

mânt primar:

• Clasa pregătitoare pentru şcoală, predare în limba germană;

mânt gimnazial:

• Clasa V-a cu predare intensivă limba engleză, limba modernă II - limba franceză sau limba
germană;
• Clasa V-a cu predare în limba germană;

Înv

mânt liceal:

Profil real:
• 28 locuri matematică informatică bilingv limba engleză;
• 28 locuri matematică informatică , intensiv informatică;
• 28 locuri ştiinţe ale naturii, bilingv limba engleză;
• 14 locuri ştiinţe ale naturii, bilingv limba germană;
• 14 locuri ştiinţe ale naturii, cu predare în limba germană.
Profil uman:
• 14 locuri filologie bilingv limba engleză;
• 14 locuri filologie bilingv limba franceză.

2

4. RESURSE MATERIALE ŞI UMANE
Resurse materiale
Săli de clasă
Laboratoare de informatică
Laboratoare de ştiinţe ale naturii
Bibliotecă
Sală sport
Sală de festivităţi
Cabinete de asistenţă psiho-pedagogică
Cancelarie
Birouri ale administraţiei
Cabinete medicale
Grupuri sanitare
Ateliere
Magazii
Cantine

67
4
5
4 săli
3
2
2
2
10
2
10
2
10
2

Resurse umane
An
şcolar
20122013
20132014
20142015
20152016
20162017
20172018

Total cadre
didactice
titulare

Cadre didactice cu
gradul didactic I

Cadre didactice cu
gradul didactic II

Cadre didactice cu
doctorat

75

52

69,33%

17

22,67%

6

8%

76

59

77,63%

9

11,84%

8

10,52%

85

65

76,47%

10

11.77%

10

11,77%

83

65

78,31%

9

10,84%

9

10,84%

80

62

77,50%

9

11.25%

9

11.25%

78

63

80,77%

6

7,70%

9

11,54%
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5. ALTE DATE RELEVANTE
Diplome ob inute la finalizarea studiilor
şi competen ele dobândite
Absolvenţii claselor cu predare bilingvă a unei limbi străine, la sfârşitul clasei a XII-a pot obţine
certificat de competenţă lingvistică, iar absolvenţii claselor de matematică- informatică pot obţine
certificat de competenţă profesională – informatică.
Absolvenții claselor cu predare în limba germană maternă i bilingv pot opta pentru obținerea
diplomei Sprachdiplom – recunoscută internațional. Examenul se desfă oară în colaborare cu
consilierii culturali ai Ambasadei Germaniei în România.
Elevii din secțiile bilingve francofone pot susține examenul de bacalaureat în limba franceză i pot
obține mențiune specială pentru secție bilingvă francofonă, în cadrul acestui examen.

Rezultate la examenul de bacalaureat

350
320
308
300

250

235235

231225

Inscrisi
Promovati

200

Note 9-10
155155

Note 8-8,99

150

Note 7-7,99
99100
59

101
90

94

100

72

63
50

50

Note 6-6,99

42

36

29
17

16

9

11

0
1

2014

2

3

4

2015

2016

2017

În anul colar 2015-2016 promovabilitatea a fost de 97.4% iar în anul colar 2016-2017 a
fost de 100%.
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Rezultatele la examenul de Evaluare național
140
121
120
100

Inscrisi

100
Note 9-10
80

Note 8-8,99

60

58

Note 7-7,99

60
40

35

Note 6-6,99
22

Note sub 6

14

20

7

9

4

3

8

0
1

2

2016

2017

Rezultate la concursuri și olimpiade școlare

În anul colar 2017-2018 elevii Colegiului Național „Decebal” Deva au înregistrat rezultate
remarcabile la olimpiadele i concursurile colare, după cum urmează:
La etapa județeană a olimpiadelor colare s-au obținut 179 - premii i mențiuni:
- Limba i literatura română – 17
- Limba i literatura germană maternă – 20
- Limba i literatura engleză – 28
- Limba i literatura franceză – 8
- Limba i literatura germană modernă – 16
- Limba spaniolă- 1
- Matematică – 13
- Fizică – 17
- Astronomie – 1
- Biologie – 22
- Chimie – 4
- Informatică – 5
- Tehnologia informației – 2
- Istorie – 6
- Geografie – 3
tiințe socio-umane – 5
- Religie ortodoxă – 7
- Ed. Fizică – ah - 1
- Ed. Tehnologică - 3
5

La etapa județeană a concursurilor inter i transdisciplinare s-au obținut un număr de 38 de premii i
mențiuni.
Pentru etapa naționala a olimpiadelor colare s-au calificat un număr de 54 de elevi, 19 dintre
ace tia fiind premiați.

Parteneriate cu alte instituții

Colegiul Național „Decebal” Deva a inițiat i susținut diverse proiecte educaționale i parteneriate
cu prestigioase instituții de învățământ superior i alte organizații culturale, din care amintim:
- Universitatea de Vest Timi oara;
- Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca
- Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
- Universitatea Lucian Blaga Sibiu
- Academia de Studii Economice din Bucure ti.
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COLEGIUL NAȚIONAL "I. C. BR TIANU" HAȚEG
I. Date de identificare:
Denumirea unităţii şcolare:
Colegiul Naţional „I. C. Br tianu”
Director: prof. Badea Rodica
Adresa: Haţeg, str. Munţii Retezat, nr. 3
Date de contact: tel. 0254770020;
Fax: 0254777769;
e-mail: liceubratianu@yahoo.com
Website: www.colegiulhateg.ro

II. SCURT ISTORIC :
Colegiul

Naţional

„I.

C.

Brătianu” Haţeg este o unitate liceală
cu

tradiţii

marcante

instructiv-

educative la acest nivel. Colegiul a
fost o unitate şcolară sprijinită pentru
rolul ei de poartă de cultură la intrarea
în Transilvania de familii ilustre de
peste munţi, de eminenţi oameni
politici şi patrioţi, între care familia
Brătienilor. Legăm numele acestei
vechi şcoli din Ardeal de familia Brătienilor, care au vrut-o pentru binele comunităţii româneşti locale. A
funcţionat ca Şcoală superioară de comerţ până în 1948 când este transformată în Şcoală Medie mixtă.
Evoluţia sa între 1968 şi 1977 a fost aceea de Liceu de cultură generală, după care situaţia politică îşi pune
amprenta şi asupra profilului şcolii, transformată în Liceu Agroindustrial. Perioada postdecembristă a unităţii
se împarte în două etape: Liceul Teoretic din 1990 (numit I. C. Brătianu din 1998) până în 2004, când se
transformă în Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”.

III. OFERTA EDUCAȚIONAL pentru anul şcolar 2018-2019
Filiera teoretică – profil real
Matematică Informatică - intensiv Limba engleză -1 clasă
tiințe ale naturii – intensiv Limba engleză - 1 clasă
Filiera teoretică – profil uman
Ştiinţe Sociale - 1 clasă
Filologie - intensiv Limba engleză – 1 clasă
Filiera tehnologică – profil servicii
Turism i alimentație publică - specializare tehnician în turism –1 clasă
Filiera tehnologică – profil electric
Electric - specializare tehnician în instalații electrice – 1 clasă

IV. RESURSE
• spaţii şcolare şi dotări materiale
Clădirea principală a fost dată în folosinţă în anul 1912. Activitatea se desfăşoară în 4 corpuri de clădiri
dotate cu toate utilităţile şi încălzire proprie.
Spaţiile din unitate sunt utilizate ca:
-

spaţii de învăţământ:


săli de clasă - 26

săli de clasă




laboratoare – 3 (laboratorul de chimie, laboratorul de fizică şi laboratorul de biologie)
cabinete - 2 cabinete de informatică, 1 cabinet de asistență psihopedagogică, 1 cabinet de activităţi
extracurriculare



bază sportivă (sală şi teren de sport)

sală de sport
-

teren de sport

spaţii auxiliare:


ateliere de întreţinere - 1



sală profesorală - 1

 Centru de Documentare şi Informare care deţine un număr de 23950 volume atât în limba
română cât şi în limbile engleză şi franceză


sală de festivităţi cu 300 de locuri

 Cabinet medical
 Chioșc alimentar, etc.
Starea mobilierului şcolar este foarte bună. În anul şcolar 2006-2007 au fost dotate cu material didactic
laboratoarele de chimie, fizică, biologie, cabinetul de asistenţă psiho-pedagogică şi sala de sport. Cabinetul

de asistenţă psihopedagogică are un mobilier modern şi adecvat activităţilor de consiliere; teste de evaluare a
aptitudinilor, de inteligenţă, de personalitate, atât verbale cât şi nonverbale, pentru toate vârstele.
În anul şcolar 2010-2011 sala de sport, terenul de sport şi spaţiile aferente au fost reabilitate în urma
câştigării unui grand POSDRU în valoare de un milion de euro. De atunci, în fiecare an sălile de clasă sunt
reabilitate și se achiziționează aparatura necesară. Anul acesta școlar, cabinetul de asistență psihopedagogică
a fost dotat cu un laptop în scopul facilitării activităților desfășurate de consilierul școlar.
Unitatea este dotată cu tehnică şi aparatură de ultimă generaţie: 55 calculatoare conectate la internet, 4
copiatoare, 8 multifuncţionale, 36 laptop-uri, 6 videoproiectoare, telefoane, fax.
Activitatea didactică este susţinută de un număr de 46 de cadre didactice calificate, competente și cu
experiență, absolvenți ai multor cursuri de formare continuă din țară și străinătate.

V. ALTE DATE RELEVANTE
• acte de studii şi competenţe dobândite
La terminarea liceului, elevii vor dobândi:
-

certificat de absolvire liceu,

-

diploma de bacalaureat,

-

diplomă de merit (elevii cu rezultate deosebite),

-

atestat de competenţe profesionale (informatică, limba engleză, turism-servicii);

Pe lângă acestea, elevii și cadrele didactice mai pot obține:
-

permis ECDL,

-

certificate lingvistice cu recunoaștere internațională ( Cambridge, DELF, IELTS, TOEFL)

• reuşite şcolare
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, elevii colegiului au înregistrat la competiţiile şi olimpiadele
organizate la nivel judeţean şi naţional un număr mare de premii. În plus mai mulți elevi au obţinut certificate
de competenţă lingvistică D.E.L.F. și Cambridge.
La bacalaureat, procentul de promovabilitate a depășit an de an 80%, iar majoritatea elevilor și-au
continuat studiile.

• activităţi extraşcolare/facilităţi pentru elevi
Corul colegiului și formațiile de muzică instrumentală din colegiu susţin concerte cu ocazia
evenimentelor culturale şi religioase din viaţa comunităţii (colinde de Crăciun, Zilele Haţegului, baluri ale
liceului, etc.).

Elevii participă la diverse activităţi de voluntariat în colaborare cu Geoparcul și After School Quo
Vadis.
Balurile sunt de asemenea o activitate agreată de elevi, în care sunt dornici să se implice alături de
cadrele didactice (Balul Bobocilor, Dragobetele sărută fetele). Consiliul Elevilor este activ şi implicat în toate
activităţile şcolii.
• proiecte ale şcolii (naţionale şi internaţionale)
Liceul are parteneriate cu instituţii, unităţi şi ONG-uri din zonă, ţară şi străinătate.
La nivel local: cu Casa de Cultură, Poliţia, Biserica, Crucea Roşie, Şcolile Generale, Geoparcul,
Parchetul, unităţi economice la care îţi desfăşoară practica elevii profilului turism.
La nivel internaţional: cu Liceul J. Desfontaines, din Melle (Franţa); proiecte de colaborare cu
asociaţii din străinătate: Osthjalpen (Suedia), "Haloween în Europa", "De la Marea Nordului la Marea
Neagră", diverse proiecte de colaborare cu unităţi şcolare din străinătate dezvoltate pe platforma e-twinning.
În cadrul parteneriatelor sunt dezvoltate proiecte de interes educaţional.
Participare la proiecte Erasmus în 2015, 2016, 2017 și vor continua și în acest an școlar atât în
Lituania, cât și în Anglia.

Colegiul Naţional „I. C. Brătianu” Haţeg şi-a consolidat poziţia pe piaţa educaţiei, devenind un centru
de dezvoltare a învăţământului românesc. Unitatea noastră răspunde cu promptitudine şi competenţă
provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, devenind un furnizor de servicii educaţionale care
vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii.
Munca, seriozitatea, abnegaţia, disciplina, tinereţea, preţuirea, buna înţelegere, respectul şi armonia
sunt cuvintele care ne definesc.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NA IONALE
COLEGIUL NAŢIONAL
„IANCU DE HUNEDOARA”
ROMANIA, HUNEDOARA, 331078,
S T R . VICTORIEI N R . 12
TEL. 0254713341, FAX. 0254713341,
E-mail: cn_iancuhd@yahoo.com, postlic_hd@yahoo.com
Nr. ____ / ________ 2018

MATERIAL DE PREZENTARE
GHIDUL LICEELOR HUNEDORENE 2018-2019

1. DATE DE IDENTIFICARE
Numele institu iei: COLEGIUL NA IONAL „IANCU DE HUNEDOARA”
Adresa: Hunedoara, Strada Victoriei nr. 12, CP 331078. Tel./fax 0254 713341

2. SCURT ISTORIC
Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”, Hunedoara şi-a deschis porţile în anul 1953, având
denumirea de Şcoal Medie Mixt (clasele I-XI), curs de zi, cu câte 2 clase pe fiecare an de studiu.
La baza înfiinţ rii acestui edificiu de înv ţ mânt au stat interesele economice şi sociale ale p turilor
sociale existente la acea vreme. Puternica industrializare a zonei municipiului Hunedoara, necesita
preg tirea teoretic şi practic a tineretului, pentru acoperirea cu forţ de munc calificat a pieţei muncii.
Registrele matricole existente înc din 1953 atest faptul c coala preg tea elevi din ciclul primar
(clasele I - IV), ciclul gimnazial (clasele V - VII), precum şi clase de liceu VIII-XI.
Din anul 1962, şcoala se numeşte Liceul nr. 1, cursurilor de zi ad ugându-li-se cursuri serale din
ciclul liceal.
În anul 1977 se schimb din nou titulatura liceului, numindu-se Liceul Teoretic Matematic – Fizic
Hunedoara, cursurile desf şurându-se pe dou direcţii; profilul real matematic -fizic şi profilul mecanic,
cursuri de zi şi serale. Unitatea a funcţionat cu gimnaziu, exceptând perioada 1987-1992.
Din anul 1995, unitatea funcţioneaz ca liceu teoretic cu denumirea de Liceul Teoretic „Iancu de
Hunedoara”.
În anul 2003 primeşte denumirea de Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”. Tot în acest an se
finalizeaz construcţia unui nou corp de cl dire ce cuprinde laboratoare, cabinete, sal de sport, vestiare,
magazii, amfiteatru, birouri.
Începând cu anul colar 2010-2011, structura Colegiului Na ional „Iancu de Hunedoara” se modific ,
prin ad ugarea de structuri noi:

-

coala Postliceal Sanitar Hunedoara – Înv mânt postliceal;
coala Primar R c tie – Înv mânt pre colar i primar;
coala Primar H dat – Înv mânt primar;
Gr dini a cu program normal Bo – Înv mânt pre colar.

3. OFERTA EDUCA IONAL pentru anul colar 2018-2019

Colegiul Na ional „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, ac ioneaz , în planul educa ional, în
concordan cu standardele i valorile europene în educa ie. În procesul instructiv-educativ, desf urat în
cadrul colegiului, activit ile educa ionale se desf oar în cadrul parteneriatului educa ional coal Elev - Familie - Comunitate. Elevul este principalul beneficiar i ocup locul central în procesul
educa ional.
VIZIUNEA Colegiului na ional „Iancu de Hunedoara”:
„Colegiul nostru este o fereastr deschis spre lume, o ramp de lansare a tinerei genera ii
spre societatea european .”
MISIUNEA colii noastre:
„Cultivarea personalit ii elevilor prin integrarea lor – în func ie de capacitatea lor de efort
i de aptitudinile descoperite – într-un proiect de autocunoa tere care r spunde provoc rilor pe
care le ridic spa iile comunitare contemporane.”
Unitate de înv mânt de filier teoretic , Colegiul Na ional „Iancu de Hunedoara” asigur
preg tirea elevilor în cele mai bune condi ii pentru stimularea poten ialului lor i pentru a oferi anse de
integrare pe pia a universitar i a muncii, urm rind dezvoltarea institu ional prin realizarea de proiecte
i parteneriate comunitare.
Urm rim formarea unei personalit i puternice i creative a elevilor, în func ie de capacitatea i
interesul fiec ruia, în spiritul exigen elor i cerin elor grupurilor de interese din interiorul i exteriorul
colii.
Men inem i perpetu m tradi ia de excelen a colegiului prin cre terea calit ii procesului de
predare-înv are-evaluare, prin rezultate deosebite la concursurile colare i implicarea colectivului în aria
cultural a comunit ii locale.

OFERTA EDUCA IONAL PENTRU LICEU – FILIERA TEORETIC ,
pentru anul colar 2018-2019:
- PROFILUL REAL:
SPECIALIZAREA MATEMATIC – INFORMATIC – Intensiv limba englez – 56 locuri.
Ultima medie de admitere din 2017, la aceast specializare, a fost 7,68.
SPECIALIZAREA TIIN E ALE NATURII – Intensiv limba englez – 28 locuri. Ultima medie
de admitere din 2017, la aceast specializare, a fost 7,06.

- PROFILUL UMANIST:
SPECIALIZAREA FILOLOGIE – BILINGV LIMBA ENGLEZ
admitere din 2017, la aceast specializare, a fost 7,20.

– 28 locuri. Ultima medie de

4. RESURSE MATERIALE, UMANE
RESURSE MATERIALE:
-

„Corpul nou” de cl dire (construit din 2002) pentru clasele de liceu – 15 s li de clas , un laborator
de fizic , dou laboratoare de chimie, un laborator de biologie, sal de sport cu vestiare i du uri,
bufet pentru gustarea elevilor;
„Corpul vechi” care g zduie te clase preponderent de gimnaziu – 16 s li de clas , 2 laboratoare de
informatic , Centru de Documentare i Informare, un laborator de fizic , bibliotec , cabinet
medical, sal amfiteatru, sal pentru audi ii muzicale.

În cadrul Colegiului Na ional „Iancu de Hunedoara” î i desf oar activitatea un num r de 133
cadre didactice, repartizate pe ciclurile educa ionale: pre colar, primar, gimnazial, liceal i postliceal.
Men ion m c , din num rul total de cadre didactice, î i desf oar activitatea la nivelul GIMNAZIAL i
LICEAL un num r de 83 cadre didactice. Din cele 83 cadre didactice eviden iem un num r de:
- cadre didactice cu doctorat – 6 profesori: prof. dr. Marinescu Dan tefan; prof. dr. Petre Mihai; prof. dr.
Laz r Daniel; prof. dr. Laz r Valeria; prof. Todor Sorin George; prof. dr. Maier Lucian; – 7,22 %;
- cu gradul didactic I – 51 profesori – 61,44 %;
- cu gradul didactic II – 14 profesori – 16,86 %;
- cu gradul didactic definitiv – 15 profesori – 18,08 %;
- debutan i – 3 profesori – 3,62 %;
Ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I este de 61,44 %, ceea ce pune în eviden
experien a didactic i pedagogic a colectivului de profesori, vechimea la catedr .
Calitatea personalului didactic este eviden iat i de urm toarea statistic :
- 60% au absolvit cursuri postuniversitare sau de masterat;

-

40% sunt implicate în activit i de cercetare tiin ific i de pedagogie;
80% au rezultate foarte bune în preg tirea elevilor i înregistreaz progres colar;
peste 20% au publicat lucr ri proprii sau articole de specialitate;
peste 35% au sus inut în ultimii cinci ani cursuri de formare i perfec ionare.

Pentru meritele deosebite în activitatea didactic , pentru implicarea în activit i de cercetare
tiin ific sau pedagogic , pentru rezultate deosebite în preg tirea elevilor, un num r mare de cadre
didactice ale Colegiului Na ional „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara, au ob inut diplome de excelen
sau de merit, grada ii de merit, fac parte din corpul na ional al exper ilor în management educa ional, al
metodi tilor ISJ sau sunt membre ale comisiilor constituite pentru desf urarea concursurilor i
olimpiadelor colare, ale examenelor na ionale de Bacalaureat i Evaluare Na ional .

5. OPORTUNIT I, PARTENERIATE, ACTIVIT I
EXTRA COLARE, PROIECTE EDUCATIVE, REZULTATE
LA CONCURSURI I OLIMPIADE COLARE, DIPLOME
OB INUTE, COMPETEN E DOBÂNDITE
DIPLOME LA FINALIZAREA STUDIILOR:
- Bacalaureat de tip A, recunoscut în Europa;

Procentul de promovare la Examenul de bacalaureat na ional pe ultimii 3 ani:
- BACALAUREAT 2015 - Din 171 candida i înscri i din seria curent au reu it, dup ambele sesiuni
(iulie i august), un num r de 159 elevi (promovabilitate 93%);
- BACALAUREAT 2016 – Din 175 candida i înscri i din seria curent au reu it, dup ambele sesiuni
(iulie i august), un num r de 162 elevi (promovabilitate 92,5%);
- BACALAUREAT 2017 – Din 170 înscri i din seria curent au reu it, dup ambele sesiuni (iulie i
august), un num r de 154 elevi (promovabilitate 90,58%).

- Colegiul este Centru autorizat de examinare CAMBRIDGE RO050 i OSDROU1539, pentru nivelurile A1, A2, B1, B2, C1, C2 - condi ii de examinare în
conformitate cu regulamentul interna ional Cambridge English
- Se elibereaz atestate de limba englez i de informatic , pentru elevii care au
studiat la nivel de predare intensiv a disciplinei respective;

ACTIVIT
-

I EXTRA COLARE:

Trupa de teatru „CATHARSIS CNIHD”

-

Revista colii – „HUNIADE”

PREMII LA CONCURSURI I OLIMPIADE COLARE ORGANIZATE DE
M.E.N. ÎN ANUL COLAR 2016-2017
LA FAZA JUDE EAN :
-

20 PREMII I;
15 PREMII II;
11 PREMII III;
44 MEN IUNI

LA FAZA NA IONAL :

- 2 PREMII I;
- 1 PREMIUL II;
- 1 PREMIUL III;
- 3 PREMII SPECIALE;

PROIECTE, PARTENERIATE EDUCA IONALE
Dintre cele mai importante parteneriate i proiecte educa ional, derulate de coala noastr , amintim:
- Proiect interna ional – 2016-2018
ŞCOALA ȊN CONTEXTUL INTEGR RII EUROPENE - Romania – Republica Moldova. Institu ii
partenere: ISJ Hunedoara, Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” Hunedoara, Liceul „Ion Creang ”
Cahul, Prim ria Hunedoara, CSS Hunedoara, Clubul Copiilor Hunedoara, Liceul Teoretic Ghelari.
Profesori coordonatori: Bucur Florin, Valeriu Baban (Cahul, Republica Moldova), Cîrstea Nicolae,
Moraru Petronela, Toma Iancu Emerson.
- Parteneriat educa ional cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru constituirea
CLASEI CONFUCIUS HUNEDOARA: înv area limbii chineze, pentru grupe de elevi de gimnaziu i
liceu.
- În ceea ce prive te alegerea traiectului educa ional al elevilor, Colegiul Na ional „Iancu de
Hunedoara” a încheiat parteneriate educa ionale cu institu ii de înv mânt superior i preuniversitar,
menite s ajute absolven ii de liceu i gimnaziu s fac o alegere potrivit pentru viitorul lor educa ional.
Totodat , institu ia de înv mânt a încheiat o serie de parteneriate cu institu ii sau asocia ii care
deruleaz proiecte, ce implic atât aportul elevilor, cât i pe acela al profesorilor. Astfel au fost încurajate
activit ile extra colare în cadrul acestor proiecte.

Director,
Prof. dr. Marinescu Dan tefan

PREZENTAREA
COLEGIULUI NA IONAL „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI
1. Date de identificare:

COLEGIUL NA IONAL „MIHAI EMINESCU” PETROŞANI
Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, Petroşani, jud. Hunedoara
Tel./fax: 0254.541.574, E-mail: teoretic_petrosani@yahoo.com, www.cnme-petrosani.ro

2. Scurt istoric

La data de 1 septembrie 1993 s-a înfiin at Liceul Teoretic Petroşani. Începând cu 1 septembrie 2001
liceul poart numele marelui poet Mihai Eminescu. În cei dou zeci şi cinci de ani de existen ,
rezultatele ob inute de elevii noştri la examenele de bacalaureat şi admitere în înv mântul superior,
la olimpiadele şcolare şi la diverse concursuri organizate de minister, inspectorat sau funda ii
culturale na ionale şi interna ionale (peste 100 de premii şi men iuni la nivel jude ean şi 10 - 20
particip ri la nivel na ional), situeaz liceul nostru pe primele locuri în clasamentul unit ilor şcolare
din jude şi pe locul 15 la nivel na ional.
Începând 1 septembrie 2011 liceul nostru dobândeşte denumirea de COLEGIU NA IONAL prin
ordin de ministru (Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului).

3. Oferta educa ional pentru 2018-2019

• 4 clase a IX-a, filiera TEORETIC :
➢ 3 clase cu profil real, specializ rile:
- MATEMATIC – INFORMATIC , INTENSIV ENGLEZ , (28 elevi) – o clas
- MATEMATIC – INFORMATIC (28 elevi) – o clas
- ŞTIIN E ALE NATURII (28 elevi) – o clas
➢ 1 clas cu profil uman, specializarea:
- FILOLOGIE, INTENSIV ENGLEZ (14 elevi) – FRANCEZ (14 elevi) – o clas

Înscrierile pentru clasa a IX-a se vor face dup repartizarea na ional computerizat a absolven ilor
claselor a VIII-a, conform calendarului, la sediul Colegiului Na ional „Mihai Eminescu” Petroşani din
Strada „1 Decembrie 1918, nr. 7.
Pentru clasele MATEMATIC – INFORMATIC , INTENSIV ENGLEZ , respectiv
FILOLOGIE, INTENSIV ENGLEZ – FRANCEZ se vor sus ine probe orale de limb englez ,
respectiv francez . Modele de teste se vor afla la secretariatul Colegiului.

Specializarea
Matematic informatic

Ultima medie Ultima medie Ultima medie Ultima medie Ultima medie
de admitere de admitere de admitere de admitere de admitere
2013
2014
2015
2016
2017
9,33

8,91

9,24

9,04

8,56

Ştiin e ale naturii 9,63

8,56

9,16

8,94

8,85

Filologie

8,18

8,36

8,04

6,84

9,00

4. Resurse
Resurse umane
Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Petroşani dispune de un colectiv de excep ie de cadre
didactice calificate, 80% având gradul didactic I.

Resurse materiale
Procesul educativ se desf şoar în cea mai mare parte la un nivel corespunz tor, fiind utilizate atât
metode didactice tradi ionale, cât şi metode moderne, interactive. În organizarea şi desf şurarea
procesului educativ sunt utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Colegiul Na ional „Mihai
Eminescu” dispune în prezent de urm toarele spa ii specifice pentru activitatea didactic :
a) Laboratoare de ştiin e ale naturii – fizic , chimie şi biologie. Laboratorul de chimie a fost
recondi ionat pe parcursul anului şcolar 2013/2014.
b) Cabinete de limbi moderne – englez i francez . Cabinetele dispun de echipamente şi materiale
didactice de calitate şi ofer condi ii bune pentru desf şurarea activit ii pe grupe de studiu. Toate
cabinetele sunt utilizate în permanen pe parcursul orarului zilnic şi în afara orarului pentru
activit i extracurriculare.
c) Laboratoare de informatic – 2 laboratoare pentru activitatea pe grupe a claselor de matematic
informatic intensiv informatic şi pentru activitate cu întreaga clas . Laboratoarele dispun de
tehnic de calcul modern /modernizat , sunt conectate în re ea şi la internet şi permit accesarea
platformei de înv are AEL. Datorit num rului mare de ore din planurile de înv mânt,
laboratoarele sunt utilizate în foarte mare m sur pentru disciplinele informatic şi TIC. Pe baz de
planificare şi prin în elegere între profesori au fost organizate şi lec ii AEL şi alte activit i asistate
de calculator.
d) Sal şi terenuri de sport. Sala şi terenurile de sport sunt utilizate pentru activit ile didactice şi pentru
activit i extracurriculare şi extraşcolare.
e) O bibliotec cu 8864 volume şi bibliotec francez cu 3500 volume

5. Alte date relevante

a) Preg tirea specific pentru activitatea de performan înalt (concursuri şi olimpiade şcolare),
care a condus la rezultate bune şi foarte bune la concursurile şi olimpiadele şcolare: peste o sut
de premii i men iuni la fazele jude ene ale olimpiadelor i concursurilor colare, peste dou zeci
de calific ri la fazele na ionale ale olimpiadelor i concursurilor colare, la care s-au ob inut în
fiecare an premii i men iuni.
b) Rezultate la bacalaureat 2017: procent de promovabilitate 100%
c) Activit i extraşcolare
a. Activit i educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare
(dirigen ie) şi în programul „ coala altfel - S tii mai multe, s fii mai bun”, inclusiv cu
invita i, vizite, tab r educativ etc.
b. Activit i în ateliere de lucru ale elevilor claselor a XI-a din Colegiul Na ional „Mihai
Eminescu” împreun cu elevii claselor a VIII-a din colile Gimnaziale din Petro ani,
Petrila, Vulcan;
c. Activit i umanitare, de voluntariat, ecologizare în parteneriat cu Prim ria Mnicipiului
Petro ani, ONG-uri (Funda ia ”Noi Orizonturi – Lupeni, Asocia ia ”Les amis de la
France” – Petrila, Asocia ia ”Caritas – asisten social ” – Petro ani, Organiza ia
”Salva i copiii” – Petrila)
d. Alte activit i în cadrul programelor na ionale: Campania SMYLE (”Social Media &
Youth – Learning for Employment) în parteneriaat cu Group of the European Youth for
Change; Programul JOB SHADOW DAY în parteneriat cu Junior Achievement Young
Enterprise Romania.
e. Activit i de orientare şcolar şi profesional realizate în cadrul orelor de consiliere şi
orientare (dirigen ie), prezent ri detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invita i de
la diferite institu ii de înv mânt superior (Timi oara, Cluj, Bucureşti, Petro ani),
activit i de testare şi consiliere individual şi de grup realizate de psihologul şcolar etc.
Orientarea şcolar şi profesional a fost sus inut în cadrul parteneriatelor cu institu iile
de înv mânt superior (Universitatea de Vest Timi oara, Universitatea Tehnic Cluj
Napoca, Universitatea din Petro ani,
coala Sanitar Postliceal Petro ani), precum
i cu Funda ia STUDY ABROAD ADVISING CENTRE i Grupul EDUCATIVA în
cadrul unor strategii comune de promovare a oportunit ilor educa ionale în universit i

de peste hotare; activit i de promovare a ofertei educa ionale a colii în parteneriat cu
I.S.J. Hunedoara i Biblioteca Universit ii din Petro ani, în cadrul proiectului ARENA
EDUCA IEI.
f. Concursuri şi sesiuni de comunic ri. Au fost organizate în colaborare cu ISJ Hunedoara,
CJRAE Hunedoara, Prim ria municipiului Petro ani, Universitatea din Petro ani, CSS
Petro ani, alte unit i colare din jude i din ar : Colegiul Na ional de Informatic
”Carmen Sylva” Petro ani, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petro ani, Colegiul
Economic ”Hermes” Petro ani, coala Gimnazial ”I.G.Duca” Petro ani, Colegiul
Tehnic ”Mihai Viteazu”, coala Gimnazial nr. 5 Vulcan, Liceul Teoretic ”Mircea
Eliade” Lupeni, coala Gimnazial ”Prof. Gh. Dumitreasa” Girov, jud. Neam , c.
Gimnazial Sc e ti, Gorj, Clubul Copiilor i Elevilor Vulcan i Petro ani, coala ”B.P.
Ha deu” Ia i, Colegiul Tehnic Piatra Neam . Toate activit ile s-au bucurat de un nivel
de participare ridicat şi au fost în mod deosebit apreciate, inclusiv de reprezentan ii
autorit ilor publice locale.
g. Activitate publicistic . Au fost editate şi tip rite prin colaborare cu Consiliul Şcolar al
Elevilor şi sub coordonarea cadrelor didactice revistele: Superlative, Palimpest, Catedra
AS, Info Laboratory – care a ob inut Premiul III la sec iunea reviste tehnice online i
men iune la sec iunea Reviste de nivel liceal în cadrul Concursului Jude ean de reviste
colare i Nemecsek – Premiul I la sec iunea Reviste în limbi str ine. Toate revistele sau bucurat de succes la nivelul elevilor, p rin ilor şi cadrelor didactice. În categoria
activit ilor publicistice trebuiesc men ionate i lans rile de carte ale profesorilor Danciu
Gilbert i Szakacs Gabriela.
h. Activit i recreative. Au fost organizate vizite, excursii şi tabere cu elevii în zilele de
weekend şi pe perioada vacan elor şcolare. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat
şi elevii solicit în continuare organizarea activit ilor de acest tip.
d) Programe şi parteneriate
a. Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” are rela ii bine stabilite, de bun calitate şi eficiente
cu Consiliul Local şi Prim ria Municipiului Petro ani. În cooperare cu administra ia
public local şi prin implicarea efectiv a reprezentan ilor acesteia în Consiliul de
Administra ie a fost posibil atât asigurarea expertizei profesionale pe toate problemele
de finan are şi administrare a unit ii de înv mânt, cât şi sprijinul nemijlocit în
rezolvarea unor priorit i importante privind dezvoltarea bazei materiale a Colegiului
Na ional „Mihai Eminescu”.
b. Partenerii tradi ionali ai Colegiului Na ional „Mihai Eminescu” la nivelul comunit ii
locale din Petro ani sunt: Asocia ia ”Casa PROURBIS”, Casa de Cultur ”Ion
Dul mi ” Petro ani, Biblioteca Universit ii Petro ani, Biblioteca Municipal
Petro ani, Casa de Cultur a Studen ilor din Petro ani, Inspectoratul General al Poli iei
Române – Poli ia de proximitate, Judec toria Petro ani, Direc ia de S n tate Public
Hunedoara etc. În baza protocoalelor de colaborare încheiate, au fost organizate în
cooperare concursuri, simpozioane şi sesiuni de comunic ri de interes pentru elevi şi
profesori, lans ri de carte, expozi ii, activit i de ecologizare, voluntariat, ac iuni
umanitare
c. Colegiul Na ional ”Mihai Eminescu” a ini iat i a participat la diverse proiecte în
parteneriat cu alte institu ii de înv mânt, cu al i parteneri sau ONG-uri la nivel
jude ean i na ional. S-au încheiat un num r de 43 de parteneriate la nivel local,
jude ean i na ional.
d. Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” a desf şurat activit i specifice, conform
obiectivelor şi planific rilor agreate cu partenerii externi, în cadrul proiectelor
europene de cooperare Tineret în ac iune i E-Twinning.
e. Activit ile Centrului de Testare Acreditat Certiport, ECDL, coal Microsoft, Centru
de testare Cambridge precum şi un num r important de mini-proiecte implicând în
principal comunicare electronic şi activit i la clas au contribuit de asemenea la
extinderea dimensiunii europene în activitatea educa ional desf şurat la Colegiul
Na ional „Mihai Eminescu”.

‘’Şcoala nu este un institut de învăţătură, ci un templu ai cărui preoţi sunt profesorii’’. (Regele Carol
II)

Director,
Prof. RUS GABRIELA RODICA
Director adjunct,
Prof. BERGER DRAGA

#

Misiune:
Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani oferă educaţie şi pregătire la standarde înalte,
care să conducă la dezvoltarea personalităţii elevilor sub toate aspectele: cunoaştere, eficienţă în acţiune şi
valori socio-morale înalte. Promotor al valorilor umane, creează condiţii pentru formarea unui elev cult,
inteligent, creativ, competitiv în societatea românească şi cea europeană contemporană, capabil să se
adapteze la o lume dinamică, multiculturală, globală, pregătit pentru un ritm accelerat al schimbării.
Strategia de bază este de a oferi comunităţii servicii educaţionale de către un personal calificat în diferite
domenii de activitate, demonstrând responsabilitate, spirit de echipă, dorinţă de performanţă, adaptabilitate şi
toleranţă, iar tinerilor din liceu, oportunitatea de a se forma la nivelul cerinţelor ţării, în domenii de activitate
de viitor, cerute de piaţa locurilor de muncă.

DE CE NOI?
Prin ce se distinge în peisajul liceelor din Valea Jiului un liceu de informatică, în era digitală ?
Ne respectăm tradiţia: suntem unul dintre cele şase licee de informatică înfiinţate în România în 1977
(Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov şi Timişoara) şi suntem conectați la lumea IT-ului, fără a neglija cultura
generală solidă. Oferim atestate la informatică şi limba engleză, certificate ECDL, cursuri ORACLE (SOL,
PL-SQL), cursuri CISCO, .........
Standardele sunt înalte, dar realizabile, iar eforturile sunt concretizate în premii la olimpiadele şi
concursurile şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi prin absolvenţi care îşi continuă cu succes studiile
în ţară şi în străinătate.
Ne stabilim cu grijă priorităţile şi pentru că suntem creativi - şi distracţia este printre ele.
Codul de conduită provine din interior, este conceput de şcoală în colaborare cu familia şi este ajustat din
exterior de cerinţele comunităţii.
Aveţi încredere în noi, alegeţi inteligent.
ALEGEŢI SUCCESUL: COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
”CARMEN SYLVA” PETROȘANI!
… IERI
Istoria liceului nostru începe în anul 1894, când ia fiinţă, din iniţiativa unor intelectuali din Petroşani, un
gimnaziu, care a funcţionat în actualul sediu al Şcolii Sportive. Câţiva ani mai târziu, în 1908, gimnaziul devine
liceu de stat.
La 25 septembrie 1919 se deschide primul liceu în limba română din această zonă, ai cărui absolvenţi au
devenit oameni de prestigiu ai ţării.
De-a lungul existenţei sale, şcoala a trecut printr-o serie de schimbări ale titulaturii: liceu teoretic mixt,
şcoală medie mixtă, liceu de cultură generală, liceu de matematică-fizică.
În cele din urmă, în 1977, liceului i s-a aprobat profilul INFORMATICĂ, fapt care însemna înfiinţarea celui
de-al ŞASELEA liceu cu acest profil din ţară. De atunci instituţia poartă numele de LICEUL DE
INFORMATICĂ.
Oameni mari despre noi
• I.D. SÂRBU

“Liceul meu, acest liceu din Petroşani, pare-mi-se că în statisticile din 1939 figura printre cele mai mici
licee din ţară, dădea în medie circa 12-18 absolvenţi pe an […] Şi la celebrul bacalaureat de la Deva îmi
amintesc, liceul nostru rivaliza cu succes deplin, liceele din Orăştie, Deva, Brad”
• Discursul deputatului Gheorghe ANA, în Parlamentul Romaniei la împlinirea a 100 de ani de la
înfiinţarea lăcaşului de cultură care astăzi este Colegiul Național de Informatică ”Carmen
Sylva” Petroșani:
“La vârsta de 100 de ani, nu prea bătrâna şcoală, totuşi la 75 de ani nu prea bătrânul liceu, dar mult
încercat acest liceu, liceu prin excelenţă al Văii Jiului şi chiar al unor judeţe limitrofe, prin cei ce i-au
trecut pragul, a fost părăsit an de an de discipoli şi dascăli. Alţii le-au luat locul ducându-l – suntem convinşi,
acum la aniversare – pe culmi nebănuite. Mărturie stau cei ce şi-au luat zborul de pe băncile sale, au învăţat
să scruteze taina deceniilor şi să stea de vorbă cu înţelepţii lumii”
AZI…

Din acel an, 1977, Liceul de Informatică şi-a continuat parcursul educativ până în prezent. Însă istoria
noastră nu se încheie aici, şcoala s-a dezvoltat, şi-a îmbunătăţit baza materială şi didactică.
Începând cu 1.09.2011, prin hotărâre a MECI Liceului de Informatică Petroșani i se schimbă titulatura
în Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani

Alege inteligent, alege succesul:
Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroşani
Ce vă oferim:
PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Filiera TEORETICĂ
PROFIL REAL - 3 clase:
- 2 clase matematică-informatică, intensiv informatică
- 1 clasă ştiinţe ale naturii, intensiv engleză
PROFIL UMAN - 1 clasă:
- 1 clasă științe sociale

DOTARE
Resurse umane:
- 1cadru didactic cu titlul doctor
-18 cadre didactice titulare cu gradul didactic I
-10 cadre didactice cu gradație de merit
-1 profesor expert ARACIP
-9 profesori metodiști
-4 formatori naționali
-2 formatori locali
-5 profesori care au primit dinstincția “Gheorghe Lazăr”

Resurse materiale învățământ liceal:
- 4 laboratoare de informatică
-16 săli de clasă
-1 cabinet chimie
-2 cabinete fizică
-1 cabinet biologie
-teren de sport cu gazon sintetic
- sală de sport
-1 cabinet consiliere
-1 bibliotecă cu peste 20.000 volume
-1 laborator multimedia.
BENEFICII
- atestat la informatică
- atestat la limba engleză
- Academie Credis (centru autorizat CISCO Networking)
- Centru acreditat CERTIPRO (susținere examene IC3, MICROSOFT)

- 15 săli dotate cu LAPTOP, VIDEOPROIECTOR INTERACTIV și SMART TABLE
CERCURI, CLUBURI, ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club IMPACT
Trupă de teatru
Cercuri antreprenoriale: Finanţele mele, Compania anului, Afaceri în turism.
Balul de Dragobete-Ti amo!
Revista Colegiului-InfoPet
Campionate sportive
Moș Crăciun CȘE-ist
Târguri Hand-made
Voluntariat
Tabere/Ateliere/Training-uri
Școala Altfel
1 Martie
Sărbători Pascale
Avocatul Elevului
Halloween
Proiecte Antidrog; Impotriva Traficului de carne vie; Ecologice

Proiecte educaţionale
• Proiect educaţional “Tinerii şi provocările lumii contemporane”
• Proiect de educaţie ecologică “O viaţă verde”
• Proiect educaţional “Tinerii antreprenori ai Văii Jiului”
• Proiect educaţional “Educaţie pentru o viaţă sănătoasă”

•
•
•
•
•
•
•

Proiect educațional “I.L. Caragiale, contemporanul nostru destinat eternității”
Parteneriat cu Junior Achievement România – Antreprenoriat pentru tinerii din localități rurale și
urbane mici
Parteneriat Entreprise Without Borders (E.W.B.)
Company of the year
Afaceri în turism – Turism pentru tinerii din Valea Jiului
Proiect multilateral Erasmus+ “Every student is special”
Proiect trilateral A.C.E.S.

Colegiul Național de Informatică
„Traian Lalescu” Hunedoara

adresă: Str. Victoriei, nr. 23, cod 331075, Hunedoara
telefon: 0254 717 959
fax: +40 0254 717 959
e-mail: cnihdro@cni-hd.ro
site:
www.cni-hd.ro

Scurt istoric
al Colegiului Național de Informatică „Traian Lalescu”
La 1 septembrie 1997- prin desprinderea de Grupul Şcolar Industrial Metalurgic a 18 cadre
didactice şi 372 de elevi a luat fiinţă Liceul de Informatică Hunedoara. Lângă acesta, i-a desfă urat
activitatea Şcoala Generală Nr. 4, ce a fost înfiinţată la 1 septembrie 1964 şi a funcţionat în cele două
clădiri de pe str. Victoriei nr. 21, clădiri construite în 1952. Vecinătatea sediilor, scopul şi interesele
comune ale personalului din cele două unităţi de învăţământ, Şcoala Generală Nr. 4 şi Liceul de
Informatică, au determinat fuziunea celor două şcoli la 1 septembrie 1998, cu titulatura de Colegiul
Naţional de Informatică ''Traian Lalescu'' Hunedoara.
La 1 aprilie 2000, are loc fuziunea Colegiului Naţional de Informatică „Traian Lalescu” cu Şcoala
de Muzică şi Arte Plastice cu titulatura: Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu”, iar, începând
cu 1 septembrie 2010, Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” preia Structura Şcoala
Gimnazială Nr.2, rezultată din comasarea colii Generale nr.11 cu coala Generală Nr. 2
Începând cu anul colar 2013, a avut loc decomasarea Colegiului Naţional de Informatică „Traian
Lalescu” de Structura - coala Gimnazială Nr. 2, Colegiul păstrându- i până în prezent titulatura de
Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu”.

Nivelurile, formele de învățământ și specializările autorizate și acreditate –oferta
educațională pentru anul 2018-2019

Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” este o unitate colară ce intregrează clasele 0XII i Învățământul suplimentar de muzică i funcționează după următorul program: de luni până vineri,
cursurile încep la ora 8 i se încheie între orele 12-15, în funcție de nivel.
Nivelurile
Nivel primar

Clasele de început
Clasa pregătitoare: trei clase

Nivel gimnazial

Clasa a V-a: două clase
 vor studia limbile străine: engleză i
franceză;
 vor avea două ore de informatică, din
care una va fi opțional.

Nivel liceal

Clasa a IX-a: trei clase
Profiluri: Real i Uman
Specializări:
 Matematică-Informatică – informatică
intensiv – o clasă

tiințe ale Naturii – o clasă
 Filologie - limba engleză intensiv – o
clasă

Secția de muzică – învățământ suplimentar Instrumente: pian, vioară, violoncel (în total
82 de locuri)
 pentru clasa I, sunt disponibile 13
locuri repartizate astfel:
 10 locuri – pian;
 2 locuri – vioară;
 1 loc – violoncel.

Resurse educaționale
1. Umane
Performanța colară la Colegiul Naţional de
Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara este
asigurată de 55 de cadre didactice, dintre care 49 au gradul didactic I i 6 au gradul didactic II.
2.Materiale
Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara beneficiază de:
 patru laboratoare de informatică dotate cu calculatoare performante, videoproiectoare, rețea
wireless i table inteligente.

 un laborator de chimie dotat cu material didactic, lecţii virtuale, asistare PC.

 un laborator de biologie dotat cu material didactic, microscoape.

 un laborator de fizică dotat cu reţea de calculatoare, atelier de lucru, material didactic, telescoape.

 un atelier de robotică

 o bibliotecă

 cabinet de consiliere psihologică.

 sală de sport proprie, echipată la nivel european: vestiare, puncte sanitare, tribune, terenuri de
fotbal, handbal, tenis, baschet, volei, masa de ping pong.

Alte date relevante

Facilități puse la dispoziția elevilor
Facilități

Nivel
Primar
Gimnazial

Liceal

Secția de muzică – învățământ suplimentar

 Programul „ coală după coală”
 RobotX
 Clubul de lectură
 Sanitarii pricepuți






Proiectul ROSE
Proiectul Erasmus+
RobotX
Sanitarii pricepuți
Clubul Debate

 Studiul aprofundat al muzicii (teorie i
practică pe un instrument, la alegere)

Colaborări / parteneriate cu alte instituții
 Parteneriate educaționale cu Primăria Municipiului Hunedoara;
 Parteneriate educaționale cu Biblioteca Municipală Hunedoara i cu Biblioteca Județeană
Hunedoara;
 Parteneriate educaționale cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, cu Universitatea de
Vest din Timi oara i cu Universitatea din Petro ani;
 Parteneriate educaționale cu Palatul Copiilor din Bistrița;
 Parteneriate educaționale cu Enel pentru proiecte inovative;
 Parteneriate educaționale cu Fundația Nație prin educație;
 Participarea la programele JAR Romania;
 Activități în cadrul SNAC în parteneriat cu CPC Hunedoara;
 Proiecte în parteneriat cu CJRAE Hunedoara;
 Proiectul național „ coala de vară- Să învățăm istoria la castel” în parteneriat cu MOODLE
România.
Activități extrașcolare
 Programul Olimpiadele Kaufland, desfă urat în perioada 15 septembrie 2015-29 februarie 2016,
în urma căruia elevii Colegiului au câ tigat premiul al II-lea în valoare de 20 000 €;
 Organizare de excursii colare i tabere tematice;
 Organizare de serbări colare, teatre, festivități de absolvire, balul bobocilor;
 Pregătire suplimentară cu elevii în vederea participării la olimpiade i concursuri cuprinse în
Calendarul Activităților Educative Județene, Regionale sau Naționale.
Rezultate la concursuri și olimpiade
În anul colar 2016-2017 la etapa județeană a olimpiadelor i concursurilor colare elevii colii
noastre au obținut 36 de premii i 21 de mențiuni. Din cei 47 de elevi care au participat la etapa națională

a olimpiadelor i concursurilor colare, 2 au obținut premiul I, 2 au obținut premiul al III-lea
obținut mențiune.

i 2 au

Rezultate la Examenul de Evaluare Națională
 Promovabilitatea a fost de 81,44% din seria curentă
Rezultate la Examenul de Bacalaureat
 Promovabilitatea a fost de 81,91% din seria curentă
Calificările obținute de absolvenți
Diplomă de absolvire a nivelului gimnazial;
Diplomă de absolvire a ciclului liceal (inferior i superior) ;
Diplomă de bacalaureat;
Diplomă ECDL (facultativ, în urma înscrierii i susținerii examenelor);
Certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (limba engleză);
Certificat de competențe digitale (echivalat cu permisul ECDL);
Atestat de competențe profesionale (informatică) la specializarea Matematică-

informatică-

intensiv informatică;
Atestat de competențe profesionale (limba engleză) la specializarea Filologie – limba engleză
intensiv.

Colegiul Na ional Pedagogic
"REGINA MARIA" Deva
coal European
Numele: Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva
Adresa unit ţii de înv ţ mânt: G. Barițiu, nr. 2
Localitate/ judeţ: Deva, jud. Hunedoara
Telefon/Fax : 0254 216826
Site Web: http://www.sabindragoi.ro/
„ …fiecare popor îşi are educaţia care îi este proprie şi care îl poate defini
tot aşa de bine ca şi organizarea sa socială, politică, religioasă, deoarece
este unul din elementele fizionomiei sale.”
( Emile Durkheim)
SCURT ISTORIC
În peisajul educațional românesc, Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva are o
prezență neîntreruptă de 145 de ani, timp în care a devenit una dintre şcolile de elită din țară, care s-a
impus prin rezultatele remarcabile ale elevilor i profesorilor săi.
Elevii şi profesorii acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare, prin
asumarea libertăţii de gândire şi expresie, printr-un efort considerabil de cultivare a cunoaşterii şi
respectului pentru patrimoniul cultural, istoric, ştiinţific, naţional şi universal, prin motivare pentru
învăţarea continuă.
Instituția noastră şi-a propus să creeze un mediu de instruire bazat pe respect reciproc şi pe
principii democratice, să pregătească elevi dispuşi să se instruiască toată viaţa, să se asigure că toţi
copiii vor dobândi deprinderi eficiente pentru a lua parte la viaţa unei societăţi democratice.
Istoria acestei unități colare este încărcată de nume ilustre precum: Constantin Sporea, Ioan
Pop Reteganul, Sabin Drăgoi, Ioan Mihu, Mare Drăgan, ca să nominalizăm doar câteva dintre
renumitele personalități, profesori sau elevi ai acestei instituții, dar i rezultatele colare extraordinare
avute în pregătirea învățătorilor i educatorilor de-a lungul timpului
Instituția noastră a fost înfiinţată în 1870, sub numele de Şcoala de Stat pentru preg tirea
înv ţ torilor, menţionată şi sub numele de Preparandia de Stat din Deva. Toate cele douăzeci de
preparandii de stat care s-au înfiinţat conform legii din 1868 - din care 5 în Transilvania - aveau ca
limbă de predare limba maghiară şi numai cea din Deva funcţiona cu un curs paralel în limba română.
Şcoala a funcţionat în clădirea principală a Tezaurariatului Parva Curia, clădire folosită până
atunci ca şi spital de către o unitate militară, stabilită temporar în Deva.

 Clasele de aplicaţie au funcţionat într-o clădire cu faţada
spre strada G. Bariţiu, care în 1913 a fost demolată pentru a se
construi o nouă clădire, terminată în 1914.
 Din anul 1916 şcoala este evacuată la Budapesta, unde a
funcţionat ca unitate separată până în anul 1918.
 Primul an şcolar sub administraţie românească a şcolii s-a
deschis la 12 octombrie 1919, sub conducerea directorului
Constantin Sporea. Şcoala îşi continua activitatea sub numele de
"Şcoala normal de b ieţi".
 Începând cu 1 decembrie 1957, şcoala poartă denumirea
de Şcoala Pedagogică „Ion Amos Komensky", nume care se
menţine până la data de 1 septembrie 1966, când aceasta se
transformă în liceu de specialitate. Începând cu anul şcolar
1966/1967, prin Hotărârea Consiliului de Miniştrii, din 6 iulie
1966 coala Pedagogică mixtă se transformă în Şcoală medie de
specialitate, sub denumirea de Liceu Pedagogic, cu durată de pregătire de 5 ani, avându-se la bază
şcoala generală de 8 ani. Între 1990-1992 s-a schimbat
numele şcolii în Şcoala Normală Deva, în 1992 -1998,
Şcoala Normală „Sabin Drăgoi”, din 1998, Liceul
Pedagogic „Sabin Drăgoi”, iar din septembrie 2012
Liceul Teoretic „Sabin Drăgoi”.
 Unitatea şcolară este amplasată în imediata
vecinătate a centrului civic al municipiului Deva,
pe strada G. Bariţiu Nr. 2, învecinându-se cu
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara.
 Prin Hotărârea nr. 388/2008 a Consiliului Local
al municipiului Deva, din 25 septembrie 2008, s-a
aprobat reorganizarea colii Generale „Regina Maria” (situată în imediata vecinătate a Liceului
Teoretic) prin unificarea cu Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva.
 În urma unificării, noua denumire a fost Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, unitate colară cu
personalitate juridică, până la 1 septembrie 2012, când denumirea unității colare se modifică i devine
Liceul Teoretic „Sabin Drăgoi” Deva.
 În 2014 coala a primit titlul de Colegiul Național ”Sabin Drăgoi” Deva.
 În 2015, prin Hotărârea Consiliului Local Deva, cu avizul Consiliului Județean Hunedoara,
instituția prime te numele Colegiul Na ional Pedagogic ”Regina Maria” Deva.
 Evoluția numărului de elevi i de clase în instituția noastră:
An scolar
Num r elevi
Nr. clase
Preșcolar
Primar
Gimnaziu
Liceu

2013-2014
1284
47
4
16
11
16

2014-2015
1313
48
4
16
12
16

2015-2016
1420
51
4
17
13
17

2016-2017
1525
54
4
18
14
18

2017-2018
1593
55
4
19
14
18

OFERTA EDUCA IONAL pentru an colar 2018-2019
ÎNV
MÂNT PRE COLAR:
 2 grupe program normal;
 2 grupe program prelungit 8.00-16.30,
(1 grupă PP i 1 grupă step by step)
ÎNV
MÂNT PRIMAR:
 3 clase pregătitoare;
 3 clase I
 5 clase a II-a
 5 clase a III-a
 3 clase a IV-a
Opțional - program “ coală după coală”,
orele 12.00-16.00;
ÎNV
MÂNT GIMNAZIAL:
 4 clase a V-a 3-intensiv engleză+1
intensiv germană;
 3 clase a VI-a intensiv engleză;
 4 clase a VII-a intensiv engleză;
 4 clase a VIII-a intensiv engleză;
A doua limbă modernă: germană sau franceză
(la alegere).
ÎNV
MÂNT LICEAL
 Profil voca ional - 2 clase, astfel: 1 clasă- 28 elevi -Învățători-educatoare1 clasă – 14 elevi- Învățători-educatoare
– 14 elevi- Educatori-puericultori
(absolvenții acestei specializări vor obține Certificat de Calificare Profesională, nivel 4, cu
posibilitatea angajării în învățământ);
 Profil umanist: -1 clasă -14 elevi- Filologie
-14 elevi- Științe sociale
(absolvenții acestor specializări pot urma cursurile
facultăților de filologie, drept, studii europene,
administrație, poliție, turism, tiințe politice, jurnalism,
istorie, comunicare i relații publice);
 Profil real- 1 clasă -28 elevi -Matematică informatică
(absolvenții acestei specializări pot obține atestate
profesionale în domeniu);
În urma Admiterii 2017, în cadrul Colegiului Na ional
Pedagogic „Regina Maria ” Deva locurile au fost completate în
urma primei etape a repartiz rii, astfel:
Pedagogic
Filologie
tiin e sociale
Înv tori-educatoare
Nr. locuri
28
28
29
Prima medie 9,84
9,68
9,83
Ultima medie 8,68
8,16
8,36

Matematic informatic
28
9,77
8,80

Oportunit i pentru elevi:
Atelierul de artă populară i sculptură;
Centrul Cultural ”Tinerii păstrători de tradiții”
Hunedoara
 Corul „Amadeus”;
 Cercul de etnografie i folclor „Miorița”;
 Revista Liceului „Alfa i Omega”;
 Trupa de teatru “Toma Caragiu”;
 Asociația sportivă colară „Viitorul S.D.”;
 Servirea mesei de prânz la cantina colii
Resurse umane:



78 profesori (din care 12 profesori-doctori, 22
absolvenți de masterat, 60 profesori cu gradul didactic I),
8 profesori metodi ti ai Inspectoratului colar Județean,
profesori autori de cărți colare i 12 persoane încadrate ca
personal didactic auxiliar.
Resurse materiale:
 55 săli de clasă;
 4 laboratoare (biologie, chimie, fizică, pedagogie);
 2 laboratoare de informatică cu acces la internet;
 cabinete de specialitate (istorie, geografie, muzică,
arte);






Cabinet de asistență psihopedagogică;
Bibliotecă cu 46800 volume;
Internat cu 150 locuri, recent renovat;
Cantină + sală de mese cu 200 locuri;
 3 terenuri pentru activități sportive;
 3 săli de sport;
 Cabinet medical i cabinet stomatologic;
 Sală festivă;
 Atelier de tâmplărie.
Programe i parteneriate colare na ionale:
Proiecte derulate cu instituții de învățământ din țară:
Universitatea de Vest Timi oara; Colegiul Național „ tefan
Velovan”, Craiova; Colegiul Național Mihai Eminescu, Oradea;
coala cu clasele I-VIII „Take Ionescu”, Râmnicu-Vâlcea; Centrul
Județean pentru Promovarea i Conservarea Culturii Tradiționale,

Deva; Direcția Județeană pentru Sport i Tineret, Hunedoara; Centrul Județean de Resurse i Asistență
Educațională.
Programe i parteneriate colare interna ionale:











Programul Comenius “Students and Parents in
Partnership”, schimburi culturale cu coli din
Turcia, Spania, Marea Britanie, Polonia, Suedia.
Leonardo Da Vinci: Program european de
mobilitate IVT 2012, “Profesori pentru o educație
europeană”, Granada-Spania, desfă urat prin
A.N.P.C.D.E.F.P.
Proiect
ERASMUS,
Actiunea
KA1-VET
Formare inițială VET cu ajutorul mobilității
europene pentru tinerii@informaticieni
Proiect ERASMUS, Actiunea KA1 "Calitate i
inovație in educația generației digitale”
Proiect ERASMUS, Actiunea KA 2”Developing
abilities to socialize teaching and learning new
perspectives by sharing”
Proiect ECO Școala

Investi ii:
Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria”
Deva (fost Liceu Teoretic „Sabin Drăgoi”) a accesat i a
derulat proiecte de investiții din fonduri europene în cadrul
Programului Operațional Regional 2007-2013, în valoare de 1
milion de euro prin care sau realizat reabilitarea,
modernizarea i echiparea
infrastructurii educaționale.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

COLEGIUL NA IONAL SPORTIV „CETATE"
Deva, Str. Axente Sever, nr. 3, jud. Hunedoara
Tel. 0254/217015; Fax 0254/235520
e-mail: cnscetate@yahoo.ro; web: www.cnscetatedeva.ro

OFERTA EDUCA IONAL
2018 - 2019
 De ce Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” Deva
Pentru c :


aici se îmbină în mod armonios pregătirea fizică şi sportivă cu cea intelectuală;



se asigură şanse egale pentru educaţie şi instruire pentru toţi elevii, indiferent de etnie, religie,
nivel social;



se formează un tineret şcolar în spiritul performanţei şi înaltei performanţe sportive, dar şi al
disciplinei, comunicării şi al integrării în forme superioare de pregătire;



se oferă posibilităţi de angajare la finalizarea studiilor liceale – pe baza certificatului de
calificare, recunoscut în Uniunea Europeană - ca INSTRUCTOR SPORTIV în specializarea
aleasă de către fiecare elev sportiv.



în funcţie de nivelul competenţelor, al rezultatelor şi medaliilor obţinute la competiţiile naţionale,
europene, mondiale sau olimpice, absolvenţii noştri pot fi admişi în structuri ce aparţin de
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, ş.a.;



societatea are nevoie de tineri bine pregătiţi, sănătoşi, capabili să acţioneze individual şi în echipă.

1. DATE DE IDENTIFICARE
Nume: COLEGIUL NA IONAL SPORTIV "CETATE"
Adres : Deva, str. Axente Sever, nr. 3, 330048, jud.
Hunedoara
Tel.: 0254/217015
Fax: 0254/235520
E-mail: cnscetate@yahoo.ro
Web: www.cnscetatedeva.ro

2. SCURT ISTORIC
Hunedoara, jude cu tradi ii în mişcarea sportiv din ara noastr , g zduieşte începând cu anul 1978,
în municipiul Deva, Şcoala de gimnastic româneasc , şcoal în care au crescut, înv at şi s-au format
nenum ra i campioni de talie european , mondial şi olimpic .
Cl direa care g zduieşte şcoala cunoaşte o istorie îndelungat : atestat documentar în 1785, devine
cazarm militar la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind destinat dup Marea Unire din 1918 Şcolii de Arte
şi Meserii. În perioada 1940 – 1978 func ioneaz ca şi Şcoal Tehnic , cunoscând diferite denumiri: Şcoala
Tehnic Profesional de B ie i, Şcoala Tehnic de Construc ii Civile şi Industriale, Şcoala Profesional de
Ucenici Constructori şi Şcoala Profesional de Construc ii.
Cu începere de la 1 septembrie 1978 a devenit Şcoala General Nr. 7, care a r mas vie în memoria
multor cona ionali, perceput fiind ca flac ra ce a aprins tor a triumfului gimnasticii româneşti – tot de
atunci, Federa ia Român de Gimnastic hot ra s înfiin eze la Deva Lotul Na ional de Gimnastic Artistic
al României.
O nou etap o reprezint perioada cuprins între 1991 – 1993, când şcoala este cunoscut sub
denumirea de Liceul cu Program de Educa ie Fizic şi Sport (cu sec ii de gimnastic şi atletism). Anul 1993
marcheaz trecerea într-o alt etap , şcoala primind denumirea de Grup Şcolar cu Program Sportiv, pentru
ca, începând cu anul şcolar 2003 - 2004 s primeasc prin Ordinul MECT nr. 5188/07.10.2003 denumirea
de Colegiul Na ional Sportiv „Cetate” Deva, unitate de înv

mânt voca ional sportiv integrat şi

suplimentar, care asigur preg tire complet tuturor elevilor care practic o disciplin sportiv .

3. OFERTA EDUCA IONAL pentru anul şcolar 2018 - 2019
 Profil şi specializ ri
o ÎNV

MÂNT PREŞCOLAR: - 2 grupe cu program prelungit (program sportiv

suplimentar gimnastic artistic fete)
o ÎNV

MÂNT PRIMAR – cu program sportiv integrat



Clasa preg titoare – 1 clas : 25 de locuri



Clasele I - IV


o ÎNV

Discipline sportive: gimnastic artistic , gimnastic aerobic , înot

MÂNT GIMNAZIAL integrat sportiv



Clasa a V-a - 2 clase: 50 de locuri



Clasele VI – VIII



Discipline sportive: gimnastic artistic , gimnastic aerobic , înot,
atletism, fotbal

o ÎNV

MÂNT LICEAL



Filier : Voca ional



Profil: Sportiv



Specializ ri: pentru anul şcolar 2018 – 2019, clasa a IX-a:


2 clase – 56 locuri cu specializ rile: gimnastic artistic , atletism,
gimnastic aerobic , fotbal, handbal, volei, judo, baschet, kaiac -canoe,
tenis de câmp, karate, lupte libere, box, taekwondo, etc.

Pentru elevii care practică handbal, volei, judo, baschet, kaiac - canoe, tenis, karate, lupte libere, box
este nevoie de legitimare cu viză la zi la un club sportiv din localitate sau împrejurimi.

4. RESURSE
 S li de clas
Colegiul Na ional Sportiv „Cetate” – Deva dispune de 24 de s li de clas ,
destinate atât ciclului primar, cât şi celui gimnazial şi liceal. De asemenea în
cadrul şcolii exist şi o gr dini cu dou grupe cu program prelungit.
 Biblioteca Colegiului Na ional Sportiv „Cetate” – Deva a acumulat de-a
lungul anilor un tezaur valoros constituit din carte, periodice, documente grafice şi
audiovizuale oglindit în cele 20635 de documente în limba român şi în limbi str ine.

 Laboratoare

Şcoala noastr dispune de 3 laboratoare moderne:
1 laborator de informatic , cu un num r total de 25 calculatoare,
1 laborator de biologie – dotat cu material didactic adecvat desf şur rii activit ilor specifice: lucrul cu
atlase de biologie, observa ii microscopice şi macroscopice,
1 laborator de fizic – utilat cu instrumente şi aparatur modern necesare
desf şur rii activit ilor didactice specifice.

 Cabinet de asisten

psihopedagogic

În cadrul cabinetului se desf şoar activit i de consiliere psihopedagogic în probleme emo ionale
(anxietate, depresie), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de înv are (eşec şcolar, abandon
şcolar), consiliere voca ional , orientare şcolar şi profesional , evaluare psihologic , implicarea elevilor
în diferite proiecte (antidrog, salva i natura, promovarea monumentelor istorice).

 Cabinet AEL

În cadrul unit ii noastre şcolare se reg sesc mijloace didactice la cel mai înalt nivel, şcoala fiind
dotat cu un num r de 26 calculatoare de ultim genera ie pentru folosirea lor în desf şurarea lec iilor,
precum şi un Laptop conectat la video-proiector.

De asemenea unitatea noastr şcolar integreaz sistemele digitale moderne în sistemul educational,
fiind dotat cu 7 table interactive conectate la videoproiectoare şi laptop-uri.

 Baza sportiv




Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” – Deva dispune de s li de sport destinate antrenamentelor de:
gimnastici aerobic ,
atletism,
gimnastic artistic .
În curtea unit ii sunt amenajate:
 teren de sport multifunctional,
 teren sintetic fotbal,
 pist sintetic pentru atletism,
 pist sintetic pentru s rituri.
Liceul nostru dispune şi de s li de antrenament cum ar fi:
 s li de for ,
 sal de gimnastic artistic (bârn ),
 sal de gimnastic artistic (paralele),
 sal de gimnastic artistic (sol),
 sal de acrobatic (s rituri)
 sal de judo,
 sal de lupte libere,
 sal de baschet / volei / handbal.



Spa ii de cazare

C minele Colegiului Na ional Sportiv “Cetate” au o capacitate total de 267 locuri, fiind
destinate caz rii elevilor sportivi din afara localit ii, care frecventeaz cursurile şcolii.

 Spa ii de servire a mesei

Şcoala noastr dispune de o cantin deosebit de frumoas cu o capacitate de 120
locuri/serie. Elevii şcolii noastre pot servi toate cele trei mese (mic dejun, prânz, cin )
în condi iile în care sunt caza i în c min sau doar masa de prânz (în cadrul programului
de semiinternat).

 Cabinet medical

Cabinetul medical al şcolii func ioneaz 24 de ore/zi. Este compus din cabinet de consulta ii, cabinet
de fizioterapie şi infirmerie cu o capacitate de 14 paturi. Personalul medical este format din: 1 medic
specialist – medicin sportiv şi 5 asistente medicale.

5. ALTE DATE RELEVANTE


Medalii obţinute la Campionate Naţionale oficiale, Campionate şi
Concursuri Internaţionale în anul 2017:
- Gimnastică artistică:

 Jocuri Europene – 1 medalie argint
 Campionate Naționale – 15 medalii (7 aur, 4 argint, 4 bronz)
 Campionate Naționale Școlare – 4 medalii (1 argint, 3 bronz)

Gimnastică aerobică
 2 medalii ob inute la Campionatele Na ionale ( 1 argint, 1 bronz).
- Atletism
 Jocuri Balcanice – 2 medalii (1 argint, 1 bronz)
 Campionate Naționale – 12 medalii (5 aur, 5 argint, 2 bronz)
 Campionate Naționale Școlare – 8 medalii (5 aur, 2 argint, 1 bronz)
- Lupte Libere
 Jocuri Balcanice – 1 medalie aur
 Campionate Naţionale - 9 medalii (1 aur, 2 argint, 6 bronz)
 Campionate Naționale Școlare – 1 medalie aur
 Alte competiții internaționale oficiale –1 medalie argint
- Judo
 Campionatele Naţionale şcolare – 3 medalii (1 argint, 2 bronz)
 Campionate Naționale – 18 medalii (1 aur, 4 argint, 13 bronz)
-

 Oportunităţi, parteneriate, proiecte:
o tabere şi cantonamente de preg tire;
o deplas ri în ar şi str in tate cu ocazia competi iilor;
o implementarea, în perioada 2017-2019, a unui proiect cu finan are european integral , de
tip Erasmus+KA1-VET, intitulat: Professionalising Sports Instructor career within
European Context, proiect ce urm reşte dezvoltarea competen elor profesionale ale
participan ilor în context interna ional/european, prin participarea elevilor la stagii de
instruire în strain tate;
o activit ți pedagogice și de sprijin, activit ți extracurriculare desf şurate în cadrul Proiectul
privind Invatamanatul Secundar (ROSE) SGL/RI/159/2017

- START! SUCCES,

TENACITATE, ACTIUNE, RESPONSABILITATE, TINERETE;
o organizarea de activit i pe diferite teme în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție,
Inspectoratul Județean de Jandarmerie, Inspectoratul Situațiilor de Urgenț ;
o participarea la activit i educative şi culturale desf şurate în parteneriat cu Biblioteca
Judetean ”Ovid Densusianu”, Teatrul de Art , Muzeul Civiliza iei Dacice şi Romane;
o desfasurarea de activitati de consiliere privind orele de „Consiliere si orientare”si a celor de
„Orientare scolara si profesionala”in randul elevilor din clasele terminale.

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA
1.DATE DE IDENTIFICARE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Petrila, str.Republicii, nr.196, cod 335800, tel/fax 0254550743
http://liceupetrila.ro, email: brancusi_petrila@yahoo.com

2.SCURT ISTORIC

Oraşul Petrila este localizat la o altitudine de 675 m în depresiunea Valea Jiului, la confluenţa Jiului
de Est cu pârâul Taia şi Jieţ. Colegiul Tehnic ″Constantin Brâncuşi″ Petrila este situat lâng Prim ria
oraşului şi a fost înfiinţat în anul 1961 sub titulatura de ″Şcoal medie mixt Lonea″.
În perioada 1961-1977 unitatea şcolar şi-a schimbat de câteva ori denumirea, dar a funcţionat ca
liceu de cultur general f r a oferi elevilor o meserie/calificare profesional .
Începând cu anul 1977 prin decretul Consiliului de Stat nr.207 şcoala este transformat din liceu
teoretic în liceu industrial care preg tea elevii în meseriile specifice zonei: mine, petrol, geologie.
În anul 1979 Liceul Industrial Petrila îşi schimb profilul în mecanic , elevii claselor IX-XIII liceu
zi şi seral precum şi cei ai şcolii profesionale fiind calificaţi în meseria mecanic maşini şi utilaje.
În perioada 1982-1991 se diversific oferta de profiluri şi meserii: profil mecanic, profil
electrotehnic şi sunt înfiinţate, datorit cererii, clase la Şcoala de maiştri.
În anul 1991 denumirea liceului se schimb în Grupul Şcolar Industrial Petrila datorit existenţei
diverselor forme de înv ţ mânt: liceu zi şi seral, şcoala profesional şi şcoala de maiştri.
Din 1992 sunt introduse la liceu dou noi profile: electrotehnic şi electronic şi construcţii de
maşini, şcoala de maiştri introduce meseriile strungar şi l c tuş mecanic şi este înfiinţat şcoala de
ucenici în profilul mecanic. Datorit acestor schimb ri, în acelaşi an denumirea liceului se transform în
Grup Şcolar Industrial Construc ii de Maşini Petrila.
În perioada 1992-2002 liceul îşi p streaz oferta de şcolarizare în profilurile construcţii de maşini,
mecanic, electrotehnic şi electronic prin formele de înv ţ mânt: liceu zi şi seral, şcoala profesional ,
şcoala de ucenici şi şcoala de maiştri. Din 1999 datorit lipsei cererii se renunţ la şcoala de maiştri iar în
perioada 1998-2002, ca urmare a opţiunii elevilor se introduce la şcoala de ucenici meseria: reparator
întreţinere parte mecanic autoturisme.
În anul 2001, unitatea şcolar a primit numele de Grup Şcolar „Constantin Brâncuşi” Petrila în
onoarea celebrului sculptor, ″Coloana Infinitului″ fiind realizat la întreprinderea care a patronat instituţia
şcolar şi unde elevii noştri au realizat o lung perioad de timp instruirea practic . Din anul şcolar 20032004 se înfiinţeaz clase la şcoala de arte şi meserii în domeniul mecanic, electromecanic. Schimb rile
intervenite în piaţa muncii precum şi opţiunile elevilor au determinat necesitatea diversific rii ofertei
educative astfel încât, începând cu anul şcolar 2006-2007, pe lâng profilurile existente (filiera teoretic ,
profil real, specializ rile: matematic – informatic , ştiinţe ale naturii, profil umanist, specializ rile:
ştiinţe sociale, filologie, filiera tehnologic , profil tehnic: domeniul electromecanic, domeniul mecanic),
se introduce profilul servicii la înv ţ mântul liceal iar la şcoala de arte şi meserii domeniile: comerţ;
construcţii, instalaţii şi lucr ri publice şi silvicultur .
Din 1 septembrie 2011 Grup Şcolar „Constantin Brâncuşi” Petrila
şi-a schimbat denumirea
devenind Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, iar de la 1 septembrie 2012 sunt arondate
urm toarele unit ţi de înv ţ mânt ca structur : Şcoala Primar nr. 3 Petrila, Şcoala Primar nr. 4 Petrila,
Şcoala Gimnazial nr. 5 Petrila, Gr diniţa cu program normal nr. 2 Petrila.
În prezent în cadrul unit ţii cu personalitate juridic Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila
sunt înregistraţi 1649 elevi pe urm toarele forme de înv ţ mânt:
- preşcolar: 169 elevi
- primar: 452 elevi
- gimnazial: 414 elevi
- liceal: 483 elevi
- profesional: 131 elevi

3.OFERTA EDUCA IONAL clasa a IX-a, AN ŞCOLAR 2018-2019

Înv mânt liceal
Filiera - teoretică
- profil -real, specializarea ştiinţe ale naturii – o clas /28 elevi
-umanist, specializarea filologie – o clas /28 elevi
-tehnologică
- profil - servicii, calificarea tehnician în activit ți economice - 2 clase/56 elevi
Absolvenții înv ț mântului liceal dobândesc o calificare profesional de nivel 4 i au posibilitatea
continu rii studiilor în înv ț mântul postliceal i cel universitar.
Înv mânt profesional cu durata de 3 ani
Domeniul electromecanică – calificarea profesional – electromecanic, utilaje i instalații industriale- 1/2
clas -14 elevi
Domeniul comerț-calificarea profesional - comerciant vânz tor - 1/2 clas -14 elevi
Înv ț mântul profesional este organizat dup clasa a VIII-a, ca parte a înv ț mântului secundar
superior, înv ț mânt cu frecvenț , cursuri de zi. Durata studiilor este de 3 ani. Elevii din înv ț mântul
profesional beneficiaz de susținere financiar , în conformitate cu prevederile legale, prin „Bursa
profesional ” în cuatum lunar de 200 lei. Absolvenții înv ț mântului profesional dobândesc o calificare
profesional de nivel 3 recunoscut în toate ț rile UE, dar au i posibilitatea continu rii studiilor în
înv ț mântul liceal.
4.RESURSE

În ultimii ani s-au realizat mai multe lucr ri de modernizare şi
reabilitare a spaţiilor de înv ţ mânt, necesare desf şur rii în
condiţii optime a procesului de înv ţ mânt, a protej rii s n t ţii şi
securit ţii tinerilor cuprinşi în sistem.
Astfel la sediul în care se desf şoar cursurile înv ţ mântului
liceal şi profesional au avut
loc urm toarele lucr ri de
investiţii şi reabilitare:
-în luna septembrie
2004 s-a inaugurat sala de sport construit în cadrul Programului
guvernamental "400 s li de sport".
-în luna decembrie a anului 2004 a intrat în funcţiune
centrala termic pe gaz care asigur înc lzirea unit ţii şcolare, în
vara anului 2006 s-a reabilitat instalaţia termic şi electric a
şcolii,s-a înlocuit tâmpl ria din lemn cu tâmpl rie PVC şi sticl
termopan şi în anul 2007 s-au amenajat cabinetele şcolare cu
mobilier şi mijloace de înv ţ mânt.
-din luna septembrie a anului 2006 exist sistem de
supraveghere a spaţiului de
înv ţ mânt prev zut cu 15
camere de filmat.
-în octombrie 2012 s-a
inaugurat o nou cl dire care
cuprinde 7 s li de clase cu anexe, cabinet medical, cabinet de
consiliere şi orientare profesional , 1 cabinet pentru proiecte, un
centru de documentare şi informare, grupuri sanitare.
Baza material -sediu liceu cuprinde:1 laborator de biologie, 1 laborator de chimie, 2 laboratoare
de fizic , 2 laboratoare de informatic , 2 cabinete de limba român , 2 cabinete de limbi moderne,1
cabinet de geografie, 1 cabinet de istorie, 1 cabinet ştiinţe socio-umane, 2 cabinete de matematic , 5
cabinete discipline de specialitate, 1 sal de sport, 1 bibliotec ,1 cabinet metodic, 3 spaţii administrative,
cabinet medical.

Disciplinele de specialitate şi instruirea practic sunt asigurate de cadre didactice calificate, pentru
toate domeniile şi calific rile profesionale:
•pentru domeniile electromecanic şi mecanic instruirea practic se desf şoar în atelierul şcoal cât i
la SC Simausrom Comserv Impex SRL Petrila;
•pentru domeniul comerţ instruirea practic se desf şoar la magazinele S.C. Rewe România SRL filiala
Penny Petrila şi S.C. Andruşca SRL Petrila; SC Pepco Retail SRL Petrila;
•pentru domeniul construcţii, instalaţii şi lucr ri publice, şcoal profesional instruirea practic se
realizeaz la S.C. Masa Adrigela SRL Petrila;
•pentru domeniul silvicultur , şcoal profesional instruirea practic se realizeaz la S.C. Ocolul Silvic
“Carpatina” Petrila

5.ALTE DATE RELEVANTE

REZULTATELE OB INUTE ÎN ACEST AN ŞCOLAR LA OLIMPIADELE ŞI
CONCURSURILE ŞCOLARE - FAZA JUDE EAN
●Olimpiada național de limba englez 1 premiu II faza județean
●Olimpiada național de limba italian , etapa județean : 1 premiu I –faza județean i mențiune special
la faza național , 1 premiu II i o mențiune faza județean
●Concursul de matematic ”Adolf Haimovici” 2 mențiuni etapa județean
●Olimpiada național de logic , etapa județean : 1 premiu II, 1 mențiune – faza județean
●Olimpiada național de educație tehnologic , etapa județean :2 premii II
●Olimpiada național de religie ortodox , etapa județean : o mențiune
●Concursul interjudețean de chimie ”Octavian Larionescu”: 1 premiu II
●Competiția Județean ”Business Plan”: premiul I faza județean i calidicare la faza național
●Olimpiada național a sportului colar, etapa județean : locul I – fotbal fete i calificare la etapa regional
i locul IV echipa de fotbal b ieți gimnaziu
●Premiul I Nație prin Educație , Competiția Național de Robotic BRD FIRST Tech Challenge România
ACTIVIT

I EXTRAŞCOLARE ŞI PROIECTE EDUCATIVE

● Marcarea Zilei Naţionale în cadrul liceului prin
realizarea proiectului educaţional ,,A fi sau a nu
fi...patriot” - 14-29 nov. 2017. La realizarea proiectului au
participat peste 250 de elevi şi 20 cadre didactice. Pe tot
parcursul zilei în coal s-au ascultat cântece patriotice. În
cadrul manifest rii au fost prezentate zece regiuni etnogeografice ale României în cele mai diverse moduri:
momente muzicale, dans popular, standuri cu produse
tradiţionale.
● „Săptămâna legumelor şi fructelor donate” –
nov. 2017 s-au colectat aproximativ 120 kg legume i fructe
care au fost donate la 7 familii a unor elevi din liceul nostru. Ace tia au fost ajutați i cu articole de
îmbr c minte, înc lț minte, juc rii. În realizarea proiectului s-au implicati peste 80 elevi, 5 profesori.
● A fost organizat şi desf şurat Concursul județean de
art fotografic „Pas rea M iastr ” – ediția a IX-a aflat în Calendarul activit ţilor educative judeţene 2017
la poziţia 11. Ediţia a IX-a a Concursului județean de
art
fotografic
„PAS REA M IASTR ”
a
înregistrat cea mai numeroas participare din toate
edițiile de pân acum reunind peste 485 de lucr ri
primite de la 325 de elevi de la 58 unit ţi de înv ţ mânt
(licee, palate şi cluburi ale copiilor) din 20 judeţe. Au
fost acordate 121 de premii i mențiuni pentru cele
dou secţiuni (art fotografic şi afiş/poster), la
secţiunea fotografie fiind nou genuri (portret, peisaj, reportaj, eseu, natur static ,
macrofotografie, etnografie şi folclor, animale, prelucr ri digitale) iar fotografiile
au fost jurizate separat pe alb-negru şi color.
● în perioada 26 – 30 martie au fost realizate activit țile cuprinse în cadrul
S pt mânii coala altfel, cele mai reprezentative fiind:
proiectul
„Exatlonul
Brâncu i” – un proiect care a
dorit s trezeasc spiritul de
competiție
al
elevilor
implicându-i
în
activit ți
sportive. Pe lâng mi care,
concursul a contribuit i la
sudarea colectivelor de elevi,

promovarea spiritului de echip i a fair play-ului.
- proiectul „Petrila are talent” – a implicat elevi din toate colile petrilene i de toate vârstele. Prin acest
concurs s-a urm rit implicarea elevilor în activit ţi extraşcolare, promovarea talentului autentic, cultivarea
spiritului artistic i a creativit ţii, elevii au fost încurajați s rup bariera timidit ţii şi s demonstreze c
exist talent şi în oraşul nostru.
- proiectul „Invita ie pentru viitorii liceeni” - la realizarea proiectului au participat peste 300 de elevi
de gimnaziu şi liceu şi 26 cadre didactice. Cele 8 grupuri de elevi din clasele a VIII-a din oraşul Petrila au
fost întâmpinate de elevii liceului nostru care le-au fost ghid pe tot parcursul manifest rii. Au fost vizitate
cabinetele de informatic , ştiinţe sociale, limba român , discipline economice, geografie, limbi moderne,
chimie, matematic unde, cadrele didactice de specialitate împreun cu elevi ai liceului au ilustrat într-un
mod cât mai atractiv şi chiar amuzant uneori, aspecte
interesante ale disciplinelor respective. Dup
„c l toria” prin liceul nostru, elevii de gimnaziu au
v zut i sala de sport.
- proiectul „Secretele meseriei” - a fost unul
din cele mai atractive proiecte realizate în s pt mâna
coala altfel pentru c a ar tat aspecte interesante,
inedite despre meseria de polițist sau paramedic.
Nimeni nu s-a plictisit pe parcursul desf ur rii
proiectului. Pe parcursul derul rii proiectului elevii au
participat la activit țile zilnice desf urate în cadrul
instituțiilor partenere, astfel:
- la Poliție s-au prezentat compartimentele specifice, le-a fost ar tat armamentul din dotare, modul cum
se face amprentarea persoanelor cercetate i elevii au însoțit patrulele de poliție în acțiunile din ora
- la SMURD elevii au v zut echipamentele existente pe ambulanț i s-au realizat activit ți practice de
acordare a primului ajutor. În data de 28.03.2018 reprezentanți ai Salvital au prezentat elevilor din clasa a
XII-a aspecte referitoare la normele de prim ajutor pe care le pot aplica în caz de nevoie.
● s-au realizat activit ţi de orientare şcolar şi profesional inițiate de c tre Universitatea din
Petroşani, Universitatea Politehnic Timişoara, Facultatea de chimie industrial şi ingineria mediului
Timişoara, Universitatea de tiințe Agricole i Medicin Veterinar din Cluj Napoca, Şcoala sanitar
postliceal „Carol Davila” Petroşani.
PARTENERIATE
Pentru o desf şurare a procesului instructive-educativ în condiţii cât mai bune, şcoala a încheiat
contracte de parteneriat cu :
 Consiliul Reprezentativ al P rinţilor
 Asociaţia p rinţilor „Constantin Brâncuşi” Petrila
 Prim ria Oraşului Petrila, Poliţia Oraşului Petrila, Spitalul Or şenesc Petrila
 Organizaţia “Salvaţi Copiii”
 Universitatea din Petroşani
 S.C.”Andruşca” S.R.L- Petrila
 S.C.Masa Adrigela S.R.L. Petroşani
 S.C. REWE ROMÂNIA S.A. Ilfov
 S.C. PEPCO RETAIL S.R.L. Petrila
 S.C. Ocolul Silvic “Carpatina” Petrila

De ce s alegi s fii elev la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila?
 Pentru c v oferim profile variate pe toate gusturile
 Pentru c avem o şcoal foarte frumoas cu dot ri moderne şi profesori inimoşi
 Pentru c oferim activit i extraşcolare atractive şi interesante
Director,
Dr.ing. Mitran Cecilia-Livia

COLEGIUL TEHNIC
,,DIMITRIE LEONIDA”
PETRO ANI
1. DATE DE IDENTIFICARE:
COLEGIUL TEHNIC ,,DIMITRIE LEONIDA” PETRO ANI
Municipiul Petroșani,
Strada 22 Decembrie, Nr. 6
Telefon/ Fax: 0254.542482
e-mail: gsdlpetrosani@yahoo.com
site: www.leonida-petrosani.ro

2. SCURT ISTORIC
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din Petroşani, o școală cu tradiție, având o jumătate de
secol de existență, este o prestigioasă unitate de învăţământ tehnic şi profesional din Valea Jiului
ai cărei absolvenți se regăsesc astăzi în numeroase și diverse posturi cheie din țară și din străinătate.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” este situat în zona centrală a Văii Jiului, în Municipiul
Petroşani, judeţul Hunedoara, este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse
publice. Poziţia geografică permite accesul uşor al elevilor din localitate şi din localităţile rurale şi urbane
învecinate, atât cu mijloace auto cât şi cu trenul, iar pentru elevii învățământului profesional special și
grădiniță, școala asigură transportul cu microbuzul propriu.
Premiul “Margareta Dima” este oferit anual de Asocia ia Information&Quality Education și
răsplătește elevul care a obținut rezultate deosebite pe tot parcursul celor 4 ani de studiu în cadrul
Colegiului Dimitrie Leonida, premiul constând într-un laptop.

2017

2016

2015

În decursul anilor unitatea şcolară a avut
următoarele denumiri în ordine cronologică:






3. OFERTA EDUCA IONAL

Liceul Industrial Nr. 1.
Liceul Industrial Minier
Grup Şcolar Industrial Minier
Grup Şcolar „Dimitrie Leonida”
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”
Petroşani

PENTRU 2017-2018

4. RESURSE
Pentru unitatea de pe str. 22 Decembrie nr. 6, datele caracteristice sunt următoarele:
Spaţii funcţionale:
1. Spaţii de învăţământ:
21 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 2
laboratoare de fizică și chimie, 1
laborator de protecția mediului, 5
ateliere şcoală, 2 terenuri, o sală de
sport.

 Spaţii anexă: 1 corp clădire cămin, bibliotecă.

Spaţii administrative: 1 cabinet director, 1 cabinet director adjunct, secretariat, contabilitate.
Unitatea funcţionează în 2 schimburi, durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50
minute, iar a pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute.
Dotarea cu echipamente IT şi multimedia a spaţiilor de instruire este următoarea:
Dotarea laboratoarelor de informatică:
- 2 laboratoare SIVECO, Sala 2 şi Sala 10 cu câte 25 de calculatoare
- 1 laborator de informatică, Sala 3 cu 25 de calculatoare
- 1 laborator de informatică la Şcoala Gimnazială nr.2 cu 12 calculatoare

Şcoala Gimnazial nr. 2 de pe str. Gh. Bariţiu nr.
9, asigură completarea studiilor pentru adulți și tineri
cu vârsta de peste 14 ani prin Programul ”A doua
șansă”:

Învăţământ primar - clasele I-IV (2 ani)

Învăţământ secundar inferior - echivalentul
învăţământului obligatoriu de 10 clase (4 ani)

5. LTE DATE RELEVANTE
Proiecte derulate
 Proiecte interna ionale:
ERASMUS+:
• VOCATIONAL TRAINING IN PROGRAMMING SKILLS USING A GAMEBASED
APPROACH: V-GAME
• TRIALOG
COMENIUS:
• NEW WAYS OF LIVING – Turcia, Olanda, Polonia,
Estonia, Cehia
• EUROPE IN OUR SCHOOL – Italia, Spania, Finlanda,
Turcia
- Proiecte în colaborare cu Italia, Polonia, Ungaria
- Proiecte de dezvoltare şcolară
LEONARDO da VINCI
• POD-CASTING ACROSS THE WIDER EUROPE
ERASMUS +
PROIECTE INTENA IONALE ETWINNING:
 Christmas without borders
 The people`s museum
 Christmas tree
 The population of my region
 Abecedarul astronomiei
 Happy Easter Europe
 Beautylicious
 My fashion my identity
 Proiectul Erasmus + KA2, ”Learning Beyond the School
 I have a dream: school
„s Walls”

Diplome eliberate la finalitatea liceului:
Certificat de absolvire a liceului
Diploma de Bacalaureat
Certificat de calificare profesională Nivel 4 – Tehnician în domeniul studiat
Certificat competență lingvistică de comunicare orală într-o limbă internațională
Certificat competență lingvistică de comunicare orală în Limba Română
Certificat competențe digitale
Atestat de competențe profesionale – pentru clasele cu profil intensiv engleză.

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani singura coal care se adreseaz tuturor,
indiferent de vârst sau nivel de studii.

Colegiul Tehnic ”Matei Corvin” Hunedoara
Hunedoara, str. Victoriei, nr. 17
Telefon: 0254711687
Fax: 0254712600
E-mail: ct.mateicorvin.hd@gmail.com

ȘCOALĂ

128 DE ANI DE EXISTEN

EUROPEANĂ

Scurt istoric
Colegiul

Tehnic

“Matei

Din

Corvin”

anul 2002 denumirea

colii s-a

Hunedoara a fost înfiinţat în 1890 sub numele de

schimbat în Colegiul Tehnic ”Matei Corvin”

Şcoala de ucenici şi meseriaşi fiind una dintre

Hunedoara, continuând s preg teasc elevi în

cele mai vechi unit ţi şcolare.

domeniul

A funcţionat pân

în 1955 ca şcoal

electrotehnic

profesional , an dup care a devenit grup şcolar
care

preg tea

personal pentru

Siderurgic Hunedoara.

Combinatul

tehnic:

mecanic ,

electronic ,

i construc ii.

coala cuprinde mai multe forme de
înv

mânt: primar, gimnazial, liceu zi, liceu

seral, coal profesional , coal de mai tri i
coal

postliceal

de

informatic .

OFERTA EDUCA IONAL PENTRU ANUL COLAR 2018 - 2019

LICEU ZI
FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC
CLASA a IX-a
 Domeniul Mecanic, specializarea tehnician transporturi
 se asigură pregătire pe tru per is auto ategoria B
 acces la simulator auto
(28 locuri)

Calificarea mecanic auto





se asigură pregătire pe tru per is auto ategoria B
acces la simulator auto
stagiile de pra ti ă se asigură î servi e-uri auto
ursă î valoare de 200 Lei
(28 locuri)

Calificarea sudor

Calificarea laminorist

 stagiile de pra ti ă se
asigură la age ți e o o i i
 ursă î valoare de 200 Lei
(14 locuri/fiecare calificare)

Calificarea oțelar

Calificarea strungar

LICEU SERAL
CLASA a IX-a

CLASA a XI-a

 Domeniul Mecanic
(28 locuri)

 Domeniul Mecanic
(28 locuri)
ȘCOALA DE MAIȘTRI

 Domeniul Electric – maistru
electromecanic
(28 locuri)

 Domeniul Construc ii, instala ii i
lucr ri publice – maistru construc ii
industriale, civile i agricole
(28 locuri)
ȘCOALA POSTLICEALĂ

 Domeniul Informatic – analist programator (28 locuri)

RESURSE
S li de clase

Simulator auto i ma ini coal

Simulator auto i ma ini coal
Cabinete i laboratoare de specialitate

Ateliere de preg tire practic

Bibliotec , internat i cantin

Proiecte desf urate de coal
•
•
•
•

•
•
•
•

2 proiecte Comenius
12 proiecte Leonardo da Vinci
1 proiect Erasmus+ KA1
3 proiecte co-finan ate din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: ”Parteneriat activ pentru o integrare reu it pe
pia a muncii”, ”Dreptul la o a doua ans în educa ie”, ”JOB-IN Servicii integrate de ocupare,
activit ţi de informare, consiliere, formare, asistenţ antreprenorial şi plasare la locul de
munc pentru şomeri din zonele rurale ale judeţelor HD şi DB"
Festival de teatru francofon pentru liceeni, FETLYF – Saint Malo, Fran a
Parteneriat bilateral cu Şcoala General Zrinyi Ilona i Colegiul Tehnic din Szombathely,
Ungaria – ora înfr it cu Hunedoara
Parteneriat bilateral cu Lycee Polyvalent Frederic Ozanam - Lille, Fran a
Proiecte de mediu: Proiect/Concurs Na ional ECDL România Verde ”Top Eco coala”,
”Nop i Albe Antidrog”, ”Flash mob”, ”Run for Live”, ”Verde pentru Hunedoara”, ”Let’s Do
It Romania!” – ” coala mea Verde”, ”RoRec - Patrula de Reciclare”, ” coli pentru un viitor
verde - Edupet - Sec iunea Terra Magazin”, ”Reciclarea – Un pas necesar pentru civiliza ie”.

DATE DE IDENTIFICARE

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan, HD
Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.43

0254 570525
@: liceul_vulcan@ yahoo.com
http://www.mihaiviteazuvulcan.ro
Manageri :

Profesor Malvine Socaci- director
Profesor Dumitru Sandu - director adjunct
Profesor B d u Bogdan - director adjunct
Profesor Aurora Istratie - director adjunct

SCURT ISTORIC

Prima institu ie de înv

mânt de nivel liceal s-a

înfiin at in ora ul Vulcan in 1960 sub numele de coal medie mixt , care i-a schimbat numele in Liceul
Teoretic Vulcan i apoi in Liceul de Cultur General Vulcan. Din 1977
s-a numit Liceul Industrial Minier Vulcan pân în anul 2000, când s-a
primit aprobarea schimb rii denumirii in Grupul colar „Mihai Viteazu”
Vulcan. Din toamna anului 1968 liceul func ioneaz în actuala cl dire.
Prin OMECI 5095/09.09.2009 întreaga structur , incluzând
dou

coli generale, o gr dini

i liceul i-a schimbat numele în Colegiul

Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan.
Demersul educa ional al colegiului, al turi de familie i
comunitate, are ca ideal dezvoltarea liber , formarea personalit ii autonome i creative a a tinerilor ce vor
deveni adep i pentru integrarea socio-cultural

i profesional deplin

într-o lume dinamic , supus unor transform ri continue.
Noi urm rim formarea personalit ii morale şi
responsabile a elevilor, promovând o
instruire la standarde înalte, bazat pe
cunoştin e de cultur

general

şi

formarea de competen e profesionale
în diverse domenii.

Drottning
Blanka Gymnasiesk
ola BORAS
SUEDIA
Colegiul
Național
Carmen
Sylva

Berufliche
Schulen
Bretten
WILHELM
GERMANIA

ȘCOLI
PARTENERE
Colegiul
Dimitrie
Leonida
Petroșani

Petroșani

ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI ELEVII !
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î văţă â t
preşcolar

î văţă â t
primar

î văţă â t
gimnazial

„Şcoala

este o clădire între pereţii căreia
se află ziua de Mâine.”

RESURSE
Liceul nostru a fost complet reabilitat printr-un proiect european
amplu, care s-a derulat cu sprijinul Prim riei Vulcan.
Dotarea (clase spa ioase, distribuite în trei corpuri de cl dire
diferite) :
 24 de s li luminoase, dotate cu videoproiector;
 3 laboratoare de fizic -chimie cu mobilier
experien elor i experimentelor;
înv

i aparatur specific

 4 ateliere şcoal pentru toate meseriile promovate prin planul de
mânt;

 un atelier de croitorie în cl dire nou dotat cu 30 de ma ini de cusut
din ultima genera ie;
 un atelier auto dotat cu simulator
special preg ti i;

i coal de oferi cu instructor

 2 cabinete de informatic dotate, fiecare, cu câte 29 de calculatoare
noi, puternice, legate în re ea, conectate la Internet;
 sal de sport i educa ie fizic pe dou etaje, renovat dup cele
mai moderne standarde europene;
 bibliotec
Informare;

cu depozit de carte şi Centru de Documentare i

 studio de radio - televiziune cu circuit închis;
 sal de festivit i impresionant , elegant , folosit
pentru
activit i, proiecte, spectacole sus inute de trupa de teatru a liceului;
 mobilier nou, mese i scaune ergonomice
s n toas a corpului;

pentru o pozi ie

VOLUNTARIAT
În liceul nostru, Programul SNAC, are o tradi ie de aproape 6 ani. În anul colar 2014-2015 s-a ajuns
la un num r de peste 110 de voluntari si 20 cadre didactice implicate.
Deşi acest program se adreseaz copiilor din coli speciale şi Centre
de Plasament, am încheiat parteneriate i cu alte institu ii şcolare,
unde copiii ne-au primit cu bra ele deschise de fiecare dat când iam vizitat. Grupul int sunt copiii cu dizabilit i din Centrul de
Psihopedagogie Curativ

Hunedoara, filiala Lupeni. Suntem

prietenii lor, de acum, ne cunosc, i-am îndr git i am reu it s ne
apropiem de ei, s socializ m cu ei, iar ei ne primesc cu drag de fiecare dat când mergem în vizit .
Voluntarii noştri s-au implicat in activit i ca: ,,S pt mâna legumelor donate”, proiectul “Let’s do it,
România!”, parteneriat cu ROREC, ,,S oferim de Cr ciun”, vizite la Centrul de Plasament Vulcan i
dona ii.

ACTIVIT

I EXTRA COLARE

 Ziua Europeana a Limbilor Vorbite.
 Saptamana filmului romanesc.
 Comemorarea Holocaustului în România.
 Lansare de carte “ Firimituri de fericire”. Întâlnire cu scriitoarea
Ana Podaru
 “Totu i iubirea” –Adrian P unescu. Recital- concurs.
 Ziua Mondial împotriva fascismului şi antisemitismului.
 “Din suflet pentru suflet “- diseminarea activit ilor de
voluntariat. Întâlnire cu reprezentan i ai autorit ii locale,
voluntari, agen i economici.
 Românie, La mul i ani !1 Decembrie Ziua Na ional a României
– Medalion literar artistic.
 “Cr ciunul altfel”- atelier de crea ie.
 Serat literar-artistic - “Tradi ie şi religie”. Program de colinde.
 “Puterea cuvântului eminescian” – Simpozion litrar – artistic.
168 ani de la na terea marelui poet Mihai Eminescu.
 “Unirea în conştiin a românilor” Expozi ie de desene. Concurs
de eseuri.
 Mari clasici români – Ioan Slavici- 169 ani de la na tere.
 Prezentare de carte: »Exerci ii de echilibru » - Tudor Chirila
 Zile de iubire –zile de poezie” –Dragobetele la români. Concurs
- iubirea în versuri, proz şi culoare.
 Prezentare de carte: Memoriile unei gheise- Arthur Golden.
 M r i oare literare– Program artistic cultural. Expozi ie de
lucr ri personale: desene, m r işoare, crea ii literare.
 În lumea lui Ion Creang . Concurs “Cel mai bun povestitor”,
Cea mai frumoas “Amintire din copil rie”.
 Audi ie muzical - Giuseppe Verdi
 “Ziua francofoniei”. Concurs de desene şi eseuri.
 “Violen a i urm rile ei”- campanie împotriva violen ei.
 “Ziua Bibliotecarului “.
 C l torie în lumea c r ii. Expozi ie de carte, concurs de
desene. Finalizarea concursului ,,Poveste din poveste”.
 “1001 c r i de citit într-o via ”. Prezentare de carte: Crim i
pedeaps – A.F. Dostoievski
 8-9 mai, tripl semnifica ie: Dezbatere. Spring Day- activit i
educative cu prilejul zilei de 9 mai
 Vizita virtual prin muzeele lumii.
 Final de drum liceal. Prezentarea unor facult i din ar .
Întâlnire cu reprezentan ii facult ilor.
 “Ziua por ilor deschise”- vizita elevilor absolven i din clasa a
VIII-a.
 “Cel mai fidel cititor”- premier .

PROIECTE EDUCATIVE
1. Simpozionul Interna ional „Creativitate i tehnologie în abordarea
procesului instructiv-educativ”, edi ia a V-a, mai 2018.
2. Concursul jude ean ,,MATHEMA” edi ia I, 19 mai 2018; scopul
acestui concurs este de a stimula pasiunea elevilor pentru matematic .
3. Simpozionul interjude ean de comunic ri tiin ifice „Jude ul meu–
TRADI IE I TURISM” , edi ia a IV-a, 11 ianuarie 2018–31 mai
2018. Cultural artistic–folclor, tradi ii, obiceiuri.
4. Concursul de fotografie on-line „Imagini De Neuitat”, edi ia a II–a,
11ianuarie 2018–31 mai 2018. Cultural artistic–arte vizuale.
5. Concursul on-line „Educa ia pentru o via s n toas ”, edi ia a IIIa, 01 decembrie 2017–12 aprilie 2018. Ecologie i protec ia mediului.
6. Concursul on-line „TRECUT, PREZENT I VIITOR ÎN
PERCEP IA COPIILOR”, edi ia III-a, 16 noiembrie 2017–31 mai
2018. Cultural artistic–folclor, tradi ii, obiceiuri.

REZULTATE
BACALAUREAT
2017
Nepromovati
24%

Procent
promovabilitate
76%

An școlar

Nr. elevi î scriși
la ex. de BAC

Nr. elevi
pro ovați
la ex. de BAC

Procent
promovabilitate
[%]

2014-2015

233

123

52,78

2015-2016

164

96

58,53

2016-2017

137

104

75,9

Al turi de familie i comunitate model m personalit i oferind idealuri de dezvoltare liber
armonioas a individualit ii umane printr-un proces de instruire i educa ie de calitate.

i

1. DATE DE IDENTIFICARE
Denumirea unită ii de învă ământ: Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva
Adresa: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 116
Telefon: 0254.230739, 0354/ 409810, 0354/ 409811
Fax: 0254.230739
E-mail: deva_trans2003@yahoo.com
Adresă pagină Web: www.cttdeva.ro

2. SCURT ISTORIC
Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva este situat în partea centrală a municipiului Deva şi
pregăteşte for ă de muncă pentru domenii economice importante, asigurând nevoile de personal calificat
atât pentru jude ul Hunedoara cât şi pentru jude ele limitrofe.
În anul 1977 prin Decretul 191/12 iulie 1977, se înfiin ează în Deva, în actuala loca ie, Liceul
Industrial Nr. 5 care preia patrimoniul Liceului Real – Umanist nr. 2 şi întreaga bază materială a Şcolii
de şoferi din Ilia. Liceul Industrial Nr. 5 a pregătit elevi în domeniul transporturilor, în meseriile:
electromecanic auto (învă ământ liceal, curs zi şi seral), şofer mecanic auto, electrician auto, tinichigiuvopsitor auto (şcoală profesională, curs de zi) şi maistru mecanic auto (şcoală de maiştri, curs seral).
Din 1990 unitatea func ionează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial de Transporturi
Auto Deva. Începând cu anul 1991 pe lângă clasele de elevi din domeniul transporturilor auto (liceu şi
şcoală profesională), cu sprijinul Direc iei de Telecomunica ii a Jude ului Hunedoara au fost constituite şi
clase de elevi în domeniul telecomunica iilor, cu specializările: electronist telecomunicaţii şi respectiv
electromecanic reţele telecomunicaţii. În acelaşi an ia fiin ă şi şcoala postliceală, cu specializările
tehnician telecomunicaţii şi tehnician transporturi auto interne şi internaţionale.
La 1 Decembrie 1995, unitatea noastră şcolară primeşte denumirea de Grupul Şcolar de
Transporturi şi Telecomunica ii „Transilvania” Deva. Pentru a facilita libera circula ie a specialiştilor
din domeniul transporturilor auto şi respectiv, din domeniul telecomunica iilor, cât şi pentru a da o
deschidere europeană şcolii noastre, în 1996 am ini iat constituirea unor clase cu profil tehnic cu
predare bilingvă în limbile franceză, engleză şi italiană.
Prin Ordinul M.E.N. nr. 5112/09.11. 2000 şcoala primeşte denumirea de Colegiul Tehnic
„Transilvania” Deva. Această denumire ne întăreşte identitatea, ne accentuează influen a în mediul
învă ământului tehnic şi ne asigură o integrare organică în cultura locală, regională, na ională şi
europeană.
Realizarea unei clase cu program alternativ „Step by step” începând cu anul şcolar 2007-2008
situează unitatea noastră şcolară între şcolile deschise alternativelor educa ionale.
Pentru palmaresul realizat în domeniul educa iei şi pozi ia de excelen ă de inută în galeria de
olimpici ai şcolii româneşti , Guvernul României conferă colegiului, în anul 2008, Diploma de Excelenţ .
O dată importantă în evolu ia colegiului o reprezintă 22.04.2010, când Ministerul Educa iei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului acordă Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva Certificatul
“ŞCOAL EUROPEAN ”, pentru performan ele deosebite ob inute în activitatea de cooperare
europeană şi contribu iile aduse la promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei.

În anul 2013, pentru activitatea desfăşurată colegiului nostru i s-au acordat „Titlul de excelen
CRIO Vest 2013 ” pentru două arii de excelenţă: „Parteneriatele active cu pia a muncii şi
comunitatea” şi „Dezvoltarea şi utilizarea resurselor”.
În anul 2014 Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva a ob inut ”Titlul de Ecelenț CRIO Vest
2014” pentru două arii de excelen ă ”Inovare” i ”Dezvoltare” propus de către Consor iul Regional
pentru Învă ământ i Ocupare Vest.
Experien a şi rezultatele acumulate prin participarea la proiecte şi programe educa ionale asigură elevilor
o pregătire la nivelul standardelor europene:
 POSDRU „Pregătire activă-integrare reuşită pe pia a muncii” – 2009 – 2011
 POSDRU „Parteneriat activ pentru pia a muncii” – 2010 – 2013
 RO-VASTRAIN (SES) „Asisten a germană nerambursabilă” – 2010- 2011
 POSDRU „Îmbunătă irea calită ii educa iei şi formării profesionale prin re ele parteneriale”,
domeniul Electronică, automatizări: 2011-2013
 Proiectul Leonardo da Vinci – “L rgirea Orizontului profesional prin stagiu practic de nivel
European” LLP – nr. proiect: LdV//IVT/2012/RO/033 – implementat în 2013
 Proiectul de mobilitate ERASMUS + în domeniul formării profesionale -VET "Let's Build The
Future Together" - nr. proiect: 2014-1-RO01-KA102-001401– implementat în perioada: 20142016;
 Proiectul de mobilitate ERASMUS + „Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilit ii
Viitoare” - nr. proiect: 2016-1-RO01-KA102-024331- implementat în perioada 2016-2018.
Particularitatea şcolii constă în îmbinarea profilului tehnic cu cel bilingv, facilitând ob inerea
certificatului de competen e lingvistice la disciplinele: limba franceză, limba engleză, limba italiană.
De asemenea şcoala oferă posibilitatea ob inerii permisului de conducător auto, categoria B.

3. OFERTA EDUCA IONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
ÎNV

ÎNV

MÂNT PRIMAR, curs de zi
Clasa pregătitoare
Clasa pregătitoare Step by Step
Clasa pregătitoare, Penitenciar Deva
MÂNT GIMNAZIAL, curs de zi
Clasa a V-a
Clasa a V-a, intensiv engleză
Clasa a V-a, Penitenciar Deva
MÂNT LICEAL, filieră tehnologică, profil tehnic, curs de zi, ciclul

ÎNV
inferior
CLASA a IX-a
Domeniul ELECTRONIC , AUTOMATIZ RI
Calificarea profesională: TEHNICIAN DE TELECOMUNICA II- bilingv
englez -italian
Domeniul MECANIC
Calificarea profesională: TEHNICIAN TRANSPORTURI
ÎNV
MÂNT PROFESIONAL, curs de zi
Domeniul MECANIC
Calificarea profesională: MECANIC AUTO
Domeniul ELECTROMECANIC
Calificarea
profesională:
ELECTROMECANIC
UTILAJE
I
INSTALA II INDUSTRIALE
ÎNV
MÂNT LICEAL, filieră tehnologică, profil tehnic, curs de zi. ciclul
superior
CLASA a XI-a, (nivel 4 de calificare)
TEHNICIAN DE TELECOMUNICA II - bilingv englez / italian
TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO

2,5 clase
1 clasă
1 clasă
0,5 clasă
3 clase
1 clasă
1 clasă
1 clasă

2 clase
1 clasă
1 clasă
2 clase
1 clasă
1 clasă

3 clase
1 clasă
1 clasă

TEHNICIAN TRANSPORTURI - bilingv englez / francez
ÎNV
MÂNT SERAL
CLASA a XI-a
Domeniul MECANIC
TEHNICIAN TRANSPORTURI
ÎNV
MÂNT POSTLICEAL, anul I, (nivel 5)
TEHNICIAN TRANSPORTURI AUTO INTERNE ŞI
INTERNA IONALE
TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL

1 clasă
1 clas
1 clasă
2 clase
1 clasă
1 clasă

4. Dot ri ale unit ii şcolare

5. Performan e şcolare
premii şi men iuni la etapele jude ene şi na ionale ale concursurilor şcolare şi sportive;
centru de excelen - Discipline tehnice;
cercuri inter - şi transdisciplinare
competi ii sportive (fotbal, şah, baschet, atletism, tenis de masǎ);
activit i cultural artistice.

6. Oportunit i

PARTENERIAT
ŞCOALĂ ↔ AGENT ECONOMIC
SUCCES PROFESIONAL

Diploma de Bacalaureat (absolven ii clasei cu
program bilingv – limba italiană pot ob ine diplomǎ
de bacalaureat recunoscutǎ de cǎtre statul italian);
Certificatul de competenţe profesionale
Atestatul de competenţ
lingvistic , pentru
absolvenţii claselor cu studiu bilingv engleză,
franceză şi italiană;
Permisul de conducere auto, conform legislaţiei în
vigoare.

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL
„ ALEXANDRU BORZA „
GEOAGIU
DATE DE IDENTIFICARE:
Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” Geoagiu,
335400, Geoagiu, Str.Independe ei, Nr.47,
Tel/Fax 0254 248877
Web: www.ctageoagiu.ro
e-mail: ctageoagiu@yahoo.com

SCURT ISTORIC:
Exist m pentru ca societatea de mâine are nevoie de specialişti adev raţi pe care îi form m azi,
având ca valori cheie: tradiţia, eficienţa, calitatea educaţiei. Promov m principiile democratice, ne p str m
identitatea prin perpetuarea tradiţiilor şi cultiv m respectul faţ de natur .
Agricultura este un domeniu de baz în economia oric rei ţ ri, de aceea consider m c profilul şcolii
noastre este pe deplin justificat şi util societ ţii, fiind unica şcoal din judeţ cu organizare agricol ,
împletind activitatea didactic cu cea ştiinţific şi cea teoretic cu cea practic , ţinând pasul cu cerinţele
economice şi sociale şi cu oferta de pe piaţa muncii din sectorul agricol.
În anul 1948, dup reforma înv ţ mântului se constituie Şcoala Medie Zootehnic şi Pomicol , care în anul
1955 se transform în Şcoala Tehnic de Maiştri şi Şcoal Profesional şi apoi dup 1962 funcţioneaz
dup noile orient ri ca Şcoal Tehnic Agricol cu profilul horticultur şi veterinar .
În 1957, baza material a şcolii trece la Staţiunea Experimental şi funcţioneaz pe lâng aceasta.
În 1966, Şcoala Tehnic Agricol devine Liceu Agricol cu profilele: horticultur şi zootehnie. Pe lâng
Liceul agricol funcţioneaz în 1973 şi o şcoal profesional de Mecanici Agricoli. Se înfiinţeaz şi o ferm
didactic cu o suprafaţ de 15 hectare şi se dezvolt sectorul zootehnic propriu. Se constituie şi o sal de
sport ce dubleaz capacitatea de şcolarizare prin construirea unei noi aripi, cl dirii existente; se amenajeaz
cabinete didactice şi laboratoare.
În 1990-1991, şi-a schimbat denumirea în Grupul Şcolar Agricol cuprinzând înv ţ mânt de zi şi seral,
şcoal profesional – înv ţ mânt de zi. Meseriile s-au diversificat, fiind aprobate în cadrul profilului agricol
şi meseriile de agent protecţia plantelor şi operator industrie alimentar , topograf pentru agricultur şi
amenajarea teritoriului, silvicultor, contabil planificator statistician, diversificarea atr gând mulţi elevi din
judeţ şi judeţele limitrofe.
Dac la data la care a luat fiinţ şcoala avea nu num r de 9 cadre didactice şi 50 elevi în prezent funcţioneaz
cu un num r de 81 cadre didactice şi 1200 elevi.
Unitatea noastr de înv ţ mânt funcţioneaz sub denumirea de Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza”
Geoagiu din anul 2001.

OFERTA EDUCA IONAL

2015/2016

RESURSE:
Laboratoare cu calculatoare conectate la internet
S li de clas – 35
Cantin – 100 locuri
Internat – 160 locuri
Bibliotec – 52000 volume
Centru de informare i documentare
Microferm zootehnic
Parc ma ini agricole
Ateliere de l c tu rie
Cabinet medical
Sal sport
Cabinet de asisten psihopedagogic

ALTE DATE RELEVANTE:
Performan e colare:
-

olimpiadele i concursurile colare obţinând premii şi menţiuni la etapele judeţene şi naţionale ale
concursurilor şcolare;
competi ii sportive
activit i cultural - artistice

Implicarea elevilor în proiecte europene:
-

proiect Comenius multilateral „Builduing Europe Together”
proiect Comenius bilateral „Techno-Lang”
proiect Erasmus+ „Mobilitate pentru calitate” – Montijo, Portugalia
proiect Tineri în ac iune „I’m in!” – Kosice, Slovacia
proiect Erasmus + „Were you go” – Hrabusice, Slovacia

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR
,,ANGHEL SALIGNY” SIMERIA
1. Date de identificare
Colegiul Tehnic de Transport Feroviar
,,Anghel Saligny” Simeria
335900 - Simeria, Şoseaua Naţional , nr.136,
Tel/fax : 0254/261654 , telefon : 0254/260453
e-mail : colegiulsaligny_simeria@yahoo.com

2. Scurt istoric
1862-1869 - Colonia Simeria – Pe Valea
Mureşului s-a construit prima cale ferat din
Transilvania: Arad-Alba-Iulia , cu ramificaţiile
Simeria-Petroşani şi Simeria-Hunedoara.
1952 – Simeria a fost declarat oraş , înglobând şi
localit ţile limitrofe: Simeria Veche , C rpiniş , Sântandrei ,
S uleşti , Uroi , Bârcea Mare.
Se ridic edificiile unor insituţii importante pentru o
astfel de aşezare: locuinţe pentru funcţionari, poşta, spitalul
feroviar (sf. sec. XIX), şcoala elementar (1875), gr diniţa
(1884).
În anul 1970 în partea de vest a Atelierelor Simeria Triaj
a început construirea unui modern complex de înv ţ mânt,
lucrare finalizat în anul 1974. Astfel s-a înfiinţat Liceul Mecanic
Simeria conform HCM 354/1974 şi Ordinul MTTC nr. 1185 din
12 august 1974.
Primul an de înv ţ mânt a fost 1974/1975 , având:
- liceu , curs de zi , clasele IX-XII;
- liceu, curs seral , clasele XI-XIII;
- şcoala profesional de 3 ani, curs de zi.
Deşi a fost înfiinţat relativ recent, colegiul este continuatorul unei tradiţii îndelungate în oraşul
Simeria, prima şcoal de profil c i ferate începându-şi activitatea în 17 februarie 1886.
De la înfiinţare şi pân în prezent şcoala a funcţionat ca grup şcolar preg tind şi îndrumând elevi în
cadrul liceului tehnologic şi teoretic, şcoala profesional , şcoala postliceal , şcoala de maiştri şi şcoala de
ucenici din anul 1991.
Şcoala a funcţionat sub diverse denumiri , astfel:
- Liceu Mecanic Simeria între anii 1974-1978;
- Liceu Industrial Simeria între anii 1978-1990;
- Grup Şcolar Industrial MR Simeria între anii 1990-2001;
- Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria de la
01.09.2001
În anul 2003 s-a câştigat proiectul Phare TVET 0108.01 de modernizare a înv ţ mântului
profesional şi tehnic, fiind desemnaţi ca şcoal de aplicaţie.

Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria este situat în centrul judeţului
Hunedoara într-o zon de rezonanţ istoric şi cultural . Fiind singurul liceu din oraş, oferta educaţional
este variat şi se adreseaz tuturor absovenţilor de gimnaziu din zon . În calitate de colegiu de transport
feroviar elevii parcurg diferite profiluri şi specializ ri devenind personal calificat în mai multe domenii
pentru tot judeţul şi pentru judeţele învecinate.

3. Oferta educaţională pentru anul 2018-2019
Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria realizeaz preg tirea elevilor prin:
înv ţ mântul preşcolar, înv ţ mântul primar, înv ţ mântul gimnazial, înv ţ mântul liceal şi profesional,
înv ţ mânt postliceal şi şcoala de maiştri.
Nivel
înv ţ mânt/
Forma înv ţ mânt

Filiera

Profil

Domeniu /
Specializare

LICEAL-zi

Teoretic

Uman

Filologie

LICEAL-zi

Tehnologic

Tehnic

LICEAL-zi

Tehnologic

Tehnic

ÎNV
MÂNT
PROFESIONALzi
ÎNV
MÂNT
PROFESIONALzi
ÎNV
MÂNT
SERAL
ÎNV
MÂNT
POSTLICEAL-zi
ŞCOALA DE
MAIŞTRI

Tehnologic

An şcolar 2017/2018
Clasa/
An
IX

Nr.
clase
1

Nr.
elevi
28

IX

1

28

IX

1

28

Tehnic

Tehnician proiectant
CAD
Tehnician
electromecanic
Mecanic/Strungar

IX

0.5

14

Tehnologic

Tehnic

Mecanic/Sudor

IX

0.5

14

Tehnologic

Tehnic

XI

1

28

Tehnologic

Tehnic

I

1

28

Tehnologic

Tehnic

Tehnician prelucr ri la
cald
Tehnician echipamente
de calcul
Maistru mecanic

I

1

28

4. Resurse
Şcoala dispune de resurse materiale care asigur condiţiile didactico-materiale bune:
 S li de clas în care sunt amenajate cabinete şi laboratoare: cabinete de informatic şi AEL,
cabinet de electromecanic , cabinet de mecanic , cabinete de limba român şi limbi str ine, cabinete de
matematic , cabinet de geografie, laborator de chimie, laborator de fizic , cabinet psihologic, atelier de
electrotehnic , atelier de l c tuş rie
 S li de sport:2

 Biblioteci şcolare:2
 Centru de documentare şi informare
Aproximativ 80% din totalul s lilor de clas sunt
dotate cu mobilier nou, iar ambientul original este dat
de varietatea decoraţiunilor interioare. Utilizarea
constant a resurselor didactice diverse: soft-uri
educaţionale, videoproiectoare, filme didactice,
planşe, mostre de produse, instrumente de laborator,
echipamente didactice specifice diferitelor specializ ri,
auxiliare curriculare asigur calitatea lecţiilor susţinute
Şcoala dispune de un num r de 72 calculatoare
conectate la internet, elevii şcolii au acces permanent la calculatoare şi la internet în timpul programului
şcolar.
Activitatea didactic la clas , se desf şoar utilizând: calculatorul şi soft-urile educaţionale pentru
diferite discipline, navigare pe internet, aparate, machete, planşe, videoproiectoare.
Biblioteca i centrul de documentare şi informare din cadrul colii sunt spa ii bine dotate ce sprijin
atât procesul educativ cât i activit ile extracurriculare desf urate de c tre elevi. Spaţiile şcolare sunt
spaţioase şi luminoase, incluzând cabinete, laboratoare, ateliere şi biblioteci cu peste 17 000 volume i
un centru de documentare şi informare unde se desf şoar multe din activit ţile extraşcolare. Spaţiile
şcolare sunt distribuite în mai multe corpuri de cl dire bine întreţinute.
De asemenea se dispune de cantin şcolar modern cu capacitatea de 80 elevi pe serie şi de un
internat cu capacitatea de 120 de locuri.
Oferta educaţional elaborat la nivelul fiec rei arii curriculare ofer posibilitatea elevilor de a alege
orele la care vor s participe în cadrul orelor CD . Activitatea la clas se bazeaz pe materiale didactice
auxiliare: standarde de preg tire profesional , curriculum pentru diferitele module studiate, ghiduri
metodologice pentru profesori şi pentru elevi, fişe de lucru .
Deoarece şcoala funcţioneaz ca un mediu de înv ţare deschis, profesorii colaboreaz cu membrii
comunit ţii locale, cu profesorii din alte şcoli precum şi cu p rinţii, fiind atent la sugestiile ,,Asociaţiei
p rinţilor”. Cadrele didactice din unitate particip activ în comisiile metodice şi în consiliile consultative
pe discipline de înv ţ mânt la nivel judeţean şi naţional, desf şurând multiple şi atractive proiecte
educaţionale cu elevii cât şi activit ţi extraşcolare prin diferite programe.
Colegiul este cuprins într-un proiect amplu în colaborare cu Prim ria Simeria i anume – Proiectul
151/2017 - ,,Reabilitare, modernizare i dotare Colegiu Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny”
Simeria.
Resursele financiare provin de la bugetul central, bugetul local, proiecte şi parteneriate cât i din
venituri extrabugetare proprii.

5. Alte date relevante
Colegiul urm re te armonizarea intereselor elevilor, profesorilor şi
p rinţilor, precum şi a comunit ţii locale pentru atingerea scopurilor i
obiectivelor propuse determinate de standardele educaţionale şi
profesionale specifice fiec rei specializ ri / calific ri în care se realizeaz
preg tirea iniţial .
o
Parteneriate. Unitatea de înv ţ mânt a încheiat mai
multe parteneriate cu: SC REVA S.A. Simeria, SC CARMEUSE
Chi c daga, SC ASSA ABLOY Hunedoara, S.C. PHILIPS S.A Or tie,
Poliţia T.F. Simeria, Poliţia oraş Simeria, Crucea Roşie Simeria,
Facultatea de Inginerie Hunedoara - Universitatea Politehnic Timişoara,
Universitatea din Petroşani, Prim ria ora Simeria, ,,Asociaţia p rinţilor”.
În cadrul acestor parteneriate elevii îşi desf şoar activit ţi de preg tire
profesional – stagii de practic i activit ţi extraşcolare.
o
Certificate şi atestate. Dup absolvirea liceului elevii
obţin mai multe atestate şi certificate de competenţe profesionale:

- nivel 3 la absolvirea şcolii profesionale;
- nivel 4 la absolvirea liceului (ciclul superior);
- nivel 5 la absolvirea şcolii postliceale şi a şcolii de maiştri.
o Proiecte şi programe. Elevii colegiului în anul şcolar 2017-2018 au fost cuprinşi în mai multe
proiecte şi programe.
Elevii colegiului, în anul 2018-2019, vor participa în cadrul consor iului HD-TM –VET al turi
de Colegiul Tehnic ,,Transilvania” Deva, Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu” Vulcan i Colegiul Tehnic
,,Henri Coand ” Timi oara la programul ,,Erasmus +”componenta VET - proiect cu finan are european
în parteneriat cu alte institu ii i organiza ii publice i private, din ar i str in tate, în scop de înv are,
având în vedere asigurarea particip rii unui num r cât mai mare de elevi i cadre didactice din colegiile
tehnice partenere la mobilit i. Colegiul este cuprins în etapa de
evaluare a unui proiect extrem de important, Proiectul ROSE ce face
parte din Programul Na ional al MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la
facultate” i contribuie la strategia MEN de reducere a p r sirii timpurii
a colii în înv mântul primar i secundar, la cre terea particip rii la
activit i de înv are pe tot parcursul vie ii i la îmbun t irea
oportunit ilor în înv mântul ter iar pentru popula ia României.
Elevii au ob inut premii la diferite concursuri i olimpiade
colare având rezultate deosebite atât la nivel jude ean cât i na ional:
Olimpiada Jude ean de Matematic , Olimpiada Jude ean de Fizic ,
Olimpiada Na ional de Lingvistic , Olimpiada Na ional de Religie,
Olimpiada Limbi clasice-Limba latin , Olimpiada-Lectura i abilit ile
de via , Olimpiada Jude ean de Tehnologii, Olimpiada Na ional a
Sportului colar- ah i Tenis de mas precum i sesiuni de comunic ri
tiin ifice: limba i literatura român , istorie, geografie i limbi
moderne.
Proiectul desf urat împreun cu Prim ria ora ului Simeria, numit ,,La pas prin Europa”
recompenseaz elevii merituo i care au ob inut premii la fazele jude ene i na ionale ale concursurilor
colare, realizându-se prin participarea acestora la o excursie în Europa.

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
„DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA
“ COAL EUROPEAN ”

1. DATE DE IDENTIFICARE
Denumirea unit ii şcolare:
Colegiul Tehnic Energetic
“Dragomir Hurmuzescu”
Adresa: str. Titu Maiorescu,
nr. 28, Deva, Hunedoara
Date de contact
tel./fax 0254/220240,
site: www.energeticdeva.ro,
e-mail: ct_energ_deva@yahoo.com
facebook: CTE Hurmuzescu Deva

Unitate de învățământ cu peste 50 de ani de tradiție în pregătirea specialiștilor din
domeniul tehnic și care își propune să valorizeze fiecare elev la potențialul său maxim,
conform aspirațiilor și aptitudinilor lor, astfel încât aceștia să se remarce prin ceea ce
știu și pot să facă, prin competențe și abilități specifice domeniilor de pregătire,
asigurându-li-se astfel o mai bună adaptare la exigențele crescute ale vieții
contemporane.

2. SCURT ISTORIC
Înfiinţată la 1 iulie 1966, în temeiul Ordinului Ministrului Învăţământului nr.907/1965 sub denumirea de
“Grupul Şcolar Industrial Energetic”, este o unitate şcolară care a asigurat mereu pregătirea forţei de
muncă din judeţul Hunedoara şi din judeţele limitrofe.
Denumirile purtate de unitatea noastră şcolară în decursul anilor au fost:
1966: Grup Şcolar Industrial Energetic
1975: Liceul de Electrotehnică
1978: Liceul Industrial nr.2
1991: Grup Şcolar Industrial Energetic
2001: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”
2009: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Şcoală Europeană
2010: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Şcoală Europeană şi
structura Şcoala Generală „Andrei Mureşanu”

Începând cu anul şcolar 2014, Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” se comasează prin
absorbţie cu Colegiul „Ion Mincu” Deva, unitate înfiinţată tot în anul 1966 şi care a fost foarte mult timp
singura din judeţ ce a pregătit forţa de muncă din domeniul construcţiilor, fiind unitatea reprezentativă
pentru pregătirea specialiştilor din acest domeniu.
Transformările înregistrate în organizarea şcolii au vizat atât schimbarea de denumire cât şi reorganizarea
acesteia.
Reorganizarea a avut în vedere adaptarea ofertei şcolare la dinamica vieţii economice şi sociale. Astfel,
dacă la înfiinţare se şcolariza numai pentru învăţământ profesional, cu trecerea anilor oferta educaţională
s-a diversificat ajungându-se ca în etapa actuală să se asigure formare la toate nivelele de şcolarizare şi
calificare profesională.
Odată cu alăturarea Colegiului „Ion Mincu” Deva ce avea în structură şi clase din învăţământul special şi
din programul „A doua şansă”, oferta şcolii s-a diversificat, fiind în prezent o unitate de învăţământ
complexă din punct de vedere al ofertei educaţionale.

3. OFERTA EDUCA IONAL AN COLAR 2018-2019
Liceu, clasa a IX-a:
Nr
crt
1
2

Forma de
Filiera
înv mânt
zi
Tehnologică
Frecvență
Teoretică
redusă

Profilul

Domeniul

Tehnic

Producție media

Real

Calificarea
profesional /Specializarea
Tehnician multimedia

Nr.
locuri
28

tiințele naturii

28


absolvenții liceului tehnologic dobândesc competențe pentru obținerea certificatului de calificare
corespunzător domeniului de pregătire, valabil în țară i străinătate, precum i cuno tințe necesare
susținerii i promovării examenului de bacalaureat

Înv

mânt dual, clasa a IX-a:

Nr
crt

Forma de
înv mânt

1

zi

Mecanică

2

zi

Electromecanică

Calificarea profesional

Domeniul

Operator la maşini cu comandă
numerică
Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Tâmplar universal

Nr.
locuri
10
15

3
zi
Fabricarea produselor din lemn
15
Avantaje:

bursă lunară de 400 RON i susținerea transportului la locul de practică

75% practică i 25% teorie în anul 3 de studiu

elevii vor fi practicanți în cadrul firmelor partenere, învățând meserie la locul de muncă

după 3 ani de coală, absolvenții au locul de muncă asigurat

după finalizarea acestui program studiile pot fi continuate în cadrul liceului i apoi se pot urma
coli postliceale sau facultate

Şcoala profesional de 3 ani, clasa a IX-a:
Nr
crt

Forma de
înv mânt

Domeniul

Calificarea profesional

Nr.
locuri

1

zi

Mecanică

Mecanic auto

14

2

zi

Construcții, instalații i lucrări
publice

Fierar betonist-montator
prefabricate

14

Avantaje:

calificări profesionale ce permit obţinerea mai rapidă a unui loc de muncă

bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON;
pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, elevii pot continua să lucreze pe o
perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor legale);

după finalizarea acestui program studiile pot fi continuate în cadrul liceului i apoi se pot urma
coli postliceale sau facultate

75% practică i 25% teorie în anul 3 de studiu

absolvenţii calificării „Mecanic auto” pot obţine carnet de conducere gratuit




Şcoala profesional de 3 ani, clasa a IX-a, înv
Nr.crt.
1

Domeniul de pregătire
Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice

mânt special:

Calificarea profesională
Zidar- pietrar-tencuitor

Număr locuri
12

Avantaje:

bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON;

Liceu, clasa a XI-a:
Nr
crt
1

Forma de
înv mânt
seral

Filiera

Domeniul

Tehnologică

Mecanică

2

seral

Tehnologică

Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice

Şcoal postliceal :
Nr
crt
1
2

Calificarea
profesional /Specializarea
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician instalator pentru
construcţii

Domeniul

Calificarea profesional

Nr.locuri

Transporturi
Construcții, instalații i lucrări
publice

Tehnician instructor auto
Tehnician devize i măsurători în construcții

28
28

Programul ”A doua şans ” –

pentru persoane care nu au finalizat învăţământul primar sau
gimnazial.

4. RESURSE
Resurse umane: toate cadrele didactice sunt calificate, preocupate permanent pentru dezvoltarea
profesională şi metodică. Profesorii asigură capacităţi educaţionale şi de formare profesională tuturor
elevilor.

Colegiul Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva a beneficiat de proiectul
”Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea structurii educaționale” prin care au
fost îmbunătățite semnificativ spațiile școlare, au fost dotate cu echipamente noi,
devenind asfel cea mai modernă unitate de învățămând din domeniul tehnic din județul
Hunedoara.
Resurse materiale:
Şcoala dispune de 51 săli de clasă, 18 cabinete (ex.legislație rutieră, mecanică, multimedia,
electrotehnică, estetică, construcții, instalații, geografie, religie, lb.română etc.) şi laboratoare (ex.3
laboratoare informatică cu acces la Internet, biologie, chimie, fizică etc.), activitățile didactice
desfă urându-se într-un cadru modern i primitor.

Aspecte din cabinete, laboratoare i săli de clasă:

Cabinet electrotehnică
Cabinet mecanică

Cabinet legislație rutieră

Cabinet multimedia
Cabinet construcții

Cabinet instalații

Cabinet limba i literatura
română
Laboratoare informatică

Laborator biologie
Laborator fizică

Laborator chimie

Săli de clasă






Internat cu 60 de locuri
Săli de sport
Terenuri de sport
Cabinet consiliere
psihopedagogică
 Bibliotecă cu peste 24.000 volume
 Există în coală două cabinete de consiliere
psihopedagogică i unul de logopedie

INSTRUIREA PRACTIC – se realizeaz
a) în atelierele-şcoală:

Atelier ma ini - unelte

Atelier electromecanică

Atelier tâmplărie

Şcoala dispune şi de două autoturisme Logan necesare desfăşurării
pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere categoria B.
b) la agenţi economici:

5. ALTE DATE RELEVANTE

Rezultate la olimipade şcolare discipline tehnice i la alte concursuri

Elevii Toader Darius Cătălin şi Şerban Cătălin Florin, din clasa a XII-a, au ocupat locurile I şi II la
Olimpiada disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, faza judeţeană, anul şcolar 2017-2018, domeniul
Mecanică.
Echipajul Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva a ocupat locul I la concursul
internațional Robotics Championship, Oradea secțiunea Free Style, ediția 2018.

Rezultate la examenele de absolvire

100% procent de promovabilitate la examenele de certificare a competențelor profesionale pentru
absolvenții de liceu tehnologic i coală profesională.

Activitatea educativ

Au loc activităţi de voluntariat, de orientare pentru carieră, vizite la diverse universităţi, excursii, activităţi
de prevenire a consumului de droguri, de prevenire a traficului de persoane, de educaţie pentru sănătate,
etc. în care sunt implicați elevii colii.

Parteneriate externe

Proiecte Erasmus+ în desfă urare:
“Learning Knows No Bounds”. Partenerii no tri sunt coli din Turcia
(țară coordonatoare), Italia, Lituania i Macedonia. Obiectivul
principal al proiectului este prezentarea exemplelor de bune practici în
lucrul cu elevii cu CES, precum i
integrarea acestor elevi în activitățile
colare i extra colare.
B.R.E.A.D:” We build, we research, we experience, we adopt, we
develop!”, alături de Franţa (ţara coordonatoare), Slovacia, Polonia şi
Turcia. Principalul obiectiv al acestui parteneriat strategic între şcoli este de
a forma şi îmbunătăţi competenţele lingvistice, abilităţile de bază care includ
citirea, scrierea şi vorbirea limbii engleze, matematica şi abilităţile digitale.

“Arta însuflețește mintea dând rațiune sufletului.”
SCURT ISTORIC
Ministerul Înv

mântului înfiin eaz în anul 1958 „ coala de Muzic de 7 ani” cu sec ie de Arte

Plastice. Elevii (muzic : clasele I- VIII; plastic : clasele V-VIII) proveneau din colile generale ale ora ului.
Trecerea la înv

mântul obligatoriu de 8 ani duce la schimbarea denumirii în „ coala de Muzic de 8 ani, cu

sec ie de arte plastice”.
Num rul crescând de elevi permite înfiin area în 1969 a primei clase din ciclul liceal, o clas mixt
de muzic şi arte plastice, marcând astfel schimbarea denumirii în „Liceul de Muzic

i Arte Plastice” (1969-

1979).
Desfiin rii liceului (în 1979, împreun cu 36 de licee, din lipsa fondurilor pentru înv

mântul

artistic) îi urmeaz mutarea într-un alt local, nou, pe str. C. Porumbescu schimbându-se şi numele în „ coala
general nr. 8“, iar dup 4 ani, în “ coala General nr. 8 cu Program Suplimentar de Muzic

i Arte

Plastice”.
Reînfiin area „Liceului de Muzic

i Arte Plastice” în 1990 este urmat de: înfiin area claselor

primare de arte plastice (1990). În 1994 încep lucr rile la noua cl dire, din p cate, nefinalizat pân în
prezent.
În 1997 liceului îi este acordat numele primului doctor în muzicologie din România, muzicianul
SIGISMUND TODU

(1908-1991).

MUNCA PERFORMANT RECUNOSCUT PE PLAN NA IONAL ŞI
INTERNA IONAL
Parteneriate colare interna ionale cu Serbia (Pancevo 1998 – 2000), Italia (Genova 1999 – 2007),
Germania (Hmenau 2000 – 2017), Fran a (Belfort 2007 – 2008), China (2010-2017);
Expozi ii si recitaluri instrumentale în Europa: Italia, Fran a, Ungaria, Elveţia, Serbia, Gemania
Prezen a frecvent a elevilor sec iei de muzic pe scenele europene în concursuri sau festivaluri
(Italia, Fran a, Germania, Elve ia, Austria, Ungaria, Serbia, Turcia, Grecia) şi a elevilor sec iei de arte
plastice, prin lucr ri trimise po tal, la concursuri organizate în Europa, America, Asia (premii I obţinute de
c tre trei eleve în Japonia, în 2012 şi 2015, dintre care o elev a fost premiat de c tre împ ratul Japoniei,
celelalte dou premii I fiind obţinute în urma evalu rii a peste 21 000 de lucr ri).
În 2002, Liceul de Arte „Sigismund
Toduţ ” Deva a fost singura şcoal din România
participant la întâlnirea a 10 000 de tineri din
Comunitatea European , pe Stade de France din
Paris,

organizat

sub

înaltul

patronaj

al

Parlamentului European şi al Preşedintelui
Franţei, iar în 2003, elevi ai Liceului de Arte
„Sigismund Toduţ ” Deva au fost singurii participanţi din România, invitaţi în s lile Parlamentului European
de la Strasbourg, pentru întocmirea Primei Carte a tinerilor cetăţeni ai Europei;
În paralel cu activit ile amintite, liceul g zduie te in repetate rânduri fazele finale ale Olimpiadei de
interpretare instrumental pentru clasele III –VIII i de dou ori (27 aprilie -2 mai 2002 i 28 aprilie-2 mai
2017) Olimpiada Na ional de Arte Vizuale si Istoria Artei.
Din anul 2009, în urma comas rii cu Şcoala General „Lucian
Blaga”, şi din 2015, în urma prelu rii unor spaţii şcolare de la fostul
Liceu „Traian”, activitatea şcolii se desf şoar

în patru locaţii.

Specificul colii este voca ional (muzic , arte plastice, arhitectur ),
îns exist

i clase primare i gimnaziale de cultur general .

Anul şcolar 2014-2015 a adus oportunitatea proiectului de
mobilitate ”Designeri

i

graficieni

în

industria

de

publicitate”, în cadrul Programului Erasmus+, astfel 25 de elevi au
participat la stagii de practic în Spania şi Portugalia.

Foto 1-Cvartetul ”Cuore”

Activitatea şcolar şi extraşcolar a elevilor coordonaţi de cadrele didactice este ilustrat în revista
,,Ramuri” a liceului, o revist de cultur artistic şi beletristic care reflect specificul liceului.

În ultimii ani promovabilitatea absolven ilor Liceului de Arte
“Sigismund Todu ” la examenul de Bacalaureat a fost peste media jude ean
i na ional . Ulterior ace tia au fost admişi în Înv ţ mântul Superior din
România, in ţ rile membre ale UE si S.U.A , la specializ ri de profil i nu
numai.

CONTRIBU IA LA AC IUNILE CULTURALE ALE COMUNIT

II LOCALE

Elevii şi profesorii liceului nostru particip activ la toate manifest rile culturale care au loc în Deva
şi în judeţ prin concertele de muzic coral , prin soliştii vocali şi instrumentali, prin spectacolele folclorice şi
prin expoziţiile cu lucr rile de art realizate de ei.
Demne

de

menţionat

sunt

orchestrele formate din elevi şi profesori
ai liceului nostru: Corul “Arlechino”,
Corul “Lira ”, Corul “Orfeu”, Ansamblul
de

muzica

popular

“Românaşul”,

Cvartetul “Cuore”, Cvartetul “Maggiore”,
”Forma ia de muzic

u oar

„Play It

Band”, orchestra cameral “Armonia”. De
o deosebit

apreciere se bucur

şi

Foto 2-Corul ”Lira”

m iestria interpretativ a soliştilor instrumentali la pian,
vioar , instrumente de suflat, precum şi a soliştilor vocali
de muzica clasic , uşoar şi popular .
Expoziţiile de art organizate cu diferite ocazii la
galeria liceului – Galeria “Din Deal”, Centrul cultural
,,DR GAN MUNTEAN”

şi Galeriile de Art

,,FORMA”, au atras constant admiraţia şi aprecierile
Foto 3-Corul ”Orfeu”

vizitatorilor şi specialiştilor.

Foto 4- Corul ”Arle hi o”

Foto 5-A sa

Foto 6- For ația ”PLAY iT Ba d”

lul ”Ro â așul”

RESURSE
Liceul ,,Sigismund Toduţ “ dispune de o dotare corespunz toare din punct de vedere material, care
const

din: s li de clas

cu mobiler modern, instrumente muzicale diverse ca: piane, pianine, viori,
instrumente de suflat, dar şi ateliere standard pentru desf şurarea
activit ţilor specifice artelor plastice, dotate cu mobilier specific,
precum şi cabinete de informatic unde se desf şoar predarea mai
multor discipline.
Dispunem de mai multe cl diri în municipiul Deva în care

Foto 7-Elevi și profesor în atelier de specialitate

îşi desf şoar

activitatea educativ

toţi cei peste 1200 elevi din

ciclurile de înv ţ mânt preşcolar, pimar, gimnazial şi liceal,

asigurând astfel continuitatea în preg tire de la gr diniţ pân la absolvirea liceului. Începând cu anul şcolar

2016 – 2017 dispunem de cantin . Liceul este încadrat cu un num r de 130 cadre didactice din care 43 de
profesori având specialitatea muzic şi 17 profesori care predau discipline din cadrul artelor vizuale..
Oferta educa ional - ciclul primar, gimnazial, liceal:
Clasa preg titoare - 3 clase
Clasa a V -a - 3 clase
 1 clas arte plastice
 1 clas muzic
 1 clas cultur general
Clasa a IX-a
Muzic
- 28 locuri
Arte plastice şi decorative
- 28 locuri
Arhitectur , arte ambientale şi design - 28 locuri
IMPORTANT !
Elevii Liceului de Arte ,, Sigismund Toduţ “ Deva , la absolvirea
liceului primesc un atestat de calificare profesional în funcţie de
specialitatea absolvit , în meseriile de :
- Desenator tehnic pentru arhitectur și design
- Tehnician pentru tehnici artistice
- Corist
- Instrumentist
Calendarul admiterii pentru clasa a IX-a:
10 – 11 mai 2018 - Eliberarea anexelor fişelor de înscriere.
14 – 15 mai 2018 - Înscrierea pentru probele de aptitudini.
16 – 18 mai 2018 - Desf şurarea probelor de aptitudini.

1. DATE DE IDENTIFICARE:
Numele instituției: Adresa: Strada Turn torului, Nr.1, Hunedoara
Tel/Fax: 0254.712391
E-mail: gstlp_hd@yahoo.com
Pagin web: http://telecomconstructhd.ro/ro/
Persoane de contact. Prof. Cristea Maria - director
Prof. Todor Ioana Manuella - director adjunct

2. SCURT ISTORIC
La 1 septembrie 1977, sub patronajul I.C.S.H.-ului (Întreprinderea de Construc ii Siderurgice
Hunedoara), ia ființ cel de-al patrulea liceu din ora , sub denumirea de Liceul Industrial nr. 3. Oraşul, era
într-o perioad înfloritoare, num rul angajaților la Combinatul Siderurgic Hunedoara era în cre tere, populația
ora ului era de asemenea în continu creştere i era necesar preg tirea forței de munc pentru executarea
lucr rilor de repara ii şi construc ii în domeniul metalurgic, aferente acestui combinat. De aceea, înv mântul
era organizat pe 3 niveluri: zi, seral şi profesional, cu durata 4 şi respectiv 5 ani.
În perioada 1991–2001, liceul se va numi Grup Şcolar de Construc ii Metalurgice. Este perioada în
care siderurgia intr într-un declin puternic (au loc disponibiliz ri masive), ceea ce determin reorientarea
liceului spre alte domenii. Astfel, în septembrie 2001, la solicitarea unit ții, MEC aprob schimbarea
denumirii liceului în Grup colar de Telecomunicații şi Lucr ri Publice, având în vedere coroborarea
intereselor economice şi sociale ale zonei, cu nevoile de calificare ale for ei de munc şi cu opțiunile i
aptitudinile elevilor.
În perioada 01.09.2010- 01.09.2013 liceul a avut ca structur Şcoala General Nr. 9 Hunedoara.
Din 01.09.2012 pân în 01.09.2013 liceul s-a numit: Liceul Tehnologic Hunedoara.
Prin Hot rârea Consiliului Local Hunedoara din 01.09.2013 denumirea colii devine Liceul
Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara.

3. OFERTA EDUCA IONAL pentru anul şcolar 2018-2019
CLASA a IX - a CURS ZI
Nr.
Filier
Profil
crt.
Resurse naturale şi
1 Tehnologic
protec ia mediului

Specializarea
Tehnician ecolog şi protec ia
calit ii mediului

CLASA a IX - a ÎNV
MÂNT PROFESIONAL DE STAT
Nr.
Domeniul preg tirii
Filier
Calificare
de baz
crt.
Estetica şi igiena
Frizer, coafor, manichiurist,
1 Tehnologic
corpului omenesc
pedichiurist
omenesc

Nr.
clase
1

Nr.
clase
1

Nr.
locuri
28

Nr.
locuri
28

CLASA a IX - a ÎNV
MÂNT DUAL
Nr.
Domeniul
Filier
Calificare
preg tirii de baz
crt.
1 Tehnologic
Electromecanic utilaje şi instala ii industriale
Electromecanic
2 Tehnologic
Mecanic
Sculer matri er
3 Tehnologic
Mecanic
Sudor

Nr.
Nr.
clase locuri
0,5
15
0,5
15
0,5
14

Şcoala profesional ofer :
 Burs de şcolarizare 400 lei (200 lei de la stat şi 200 lei de la agentul economic);
 Meserie bine înv at prin efectuarea practicii la agen i economici (Draxlmaier, Assa Abloy,
Noblesse);
 Loc de munc asigurat la finalizarea şcolii profesionale;
 Posibilitatea de a continua studiile liceale, postliceale sau universitare.

ÎNV

MÂNT SERAL ŞI FRECVEN

Nr.
Filiera
crt Clasa
1. IX
Teoretic
2 XI
Tehnologic

Profilul
Real
Tehnic

REDUS
Specializarea
Ştiin e ale naturii
Tehnician mecatronist

Nr.
clase
1
1

Nr.
locuri
28
28

Nr. clase

Nr.
locuri

ŞCOAL POSTLICEAL
Nr.
crt.
1

Domeniul
Informatic
Resurse naturale şi protec ia
mediului
Construc ii, instala ii şi lucr ri
publice

2
3

Calificarea
Tehnician infrastructur re ele de
telecomunica ii
Tehnician laborant pentru protec ia
calit ii mediului
Tehnician devize şi m sur tori în
construc ii

1

28

1

28

1

28

ŞCOAL DE MAIŞTRI
Nr.
crt.
1

Domeniul
Construc ii, instala ii şi
lucr ri publice

4. RESURSE
MATERIALE
Blocul Şcoal :
 s li de clas ;
 laboratoare;
 cabinete;
 sal de festivit i;
 bibliotec
Blocul Atelier:
 laborator electronic ;
 atelier de electromecanic ;
 atelier de mecanic ;
 atelier de construc ii;
 sal de sport;
 sal de fitness
 cabinet medical

Calificarea
Maistru instalator în construc ii

Nr. clase
1

Nr.
locuri
28

5. DATE RELEVANTE
a. Colabor ri cu alte institu ii:
-

Universitatea Politehnic Timişoara
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
ISJ Hunedoara
CJRAE Hunedoara
Agen ia pentru Protec ia Mediului Hunedoara
Garda de Mediu Hunedoara – Deva
Direc ia de S n tate Public Hunedoara

b. Parteneriate cu agen i economici:
- S.C. Dar Draxlmaier AutomotiveS.R.L.
Hunedoara
- S.C. ASSA ABLOY S.R.L.
- S.C. Recom Sid Hunedoara S.A
- S.C. Miramon Prestcom S.R.L. Hunedoara
- S.C. Logicom Consulting S.R.L.Hunedoara
- S.C. RDC RCS Hunedoara
- S.C. MACON S.A Hunedoara

c. Activit i extraşcolare
Anual, în şcoala noastr , se deruleaz o multitudine de activit i: Ziua mondial HIV/SIDA,
Nop i antidrog, Ziua Na ional a României, Ziua Europei, Prin gând şi fapte al turi de comunitate,
activit i umanitare, activita i ecologice, activit ți culturale, activit i sportive etc.

d. Proiecte europene, derulate din 2006 pân în prezent
1. Erasmus+ KA1, 2017-1-RO01-KA102-036629: „ Preg tirea tinerilor pentru viața activ ” – 30 de
elevi de la specializarea electronica –Electronic automatiz ri i Resurse naturale i protecția
mediului au efectuat stagiul de practic în specialitate timp de 3 s pt mâni în Spania.
2. Erasmus+ KA1, 2016-1-RO01-KA101-0023392: “Strategii didactice inovatoare pentru elevi
motiva i şi tineri integra i”, prin care 15 profesori particip la 3 cursuri structurate europene, de
formare.
3. Erasmus +, Ac iunea K2 „Work-Based Learning in the Field of Mechatronics Introducing VET
Multipliers to Alternate Work-Based Learning in Romania and Macedonia”care are ca obiectiv
general dezvoltarea competen elor didactice din înv mântul profesional-tehnic, din domeniul
electromecanic si mecanic , 2015-2018.

4. ,,Preg tirea tehnic la standarde europene a elevilor din licee tehnice pentru o carier de succes,,
,proiect Erasmus +, Ac iunea K1, prin care 80 de elevi au beneficiat de stagii practice de 2 s pt mâni
la agen i economici din Anglia şi Italia, 2014-2016.
5. „Go together on a sustainable land” - proiect Comenius bilateral, 2012-2014;
6. „A sport for every student” - proiect Comenius multilateral, 2012-2014;
7. ,,Microcontroller Aplication în Vocational Education” - proiect Leonardo da Vinci, 20011-2013;
8. ,,Intercultural competences across the school curriculum ”- proiect Comenius, 2009-2011;
9. ,,Pentru o mai bun guvernare şi administrare în şcoal ” - proiect derulat prin Centrul Educa ia
2000+, 2006-2007;
10. S înv m cum s înv m pentru a ne adapta schimb rilor şi pentru a transfera informa ia spre
cei care înva ” proiect Leonardo da Vinci VETPRO, 2007-2008;
11. ,,Quality Education - leading factor an active citizen în Europe” proiect Comenius 2006-2007;

e. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
An şcolar 2016– 2017:
-

Radu Monica - premiul I – Olimpiada na ional a disciplinelor din aria curricular
„Tehnologii” (faza jude ean ) domeniul Protec ia mediului;
Partene Cosmin - premiul III Concurs Regional „C l tori prin Univers”;
Pleşescu Andrei Bogdan - premiul special Concursul interjude ean de chimie „Memorial
Octavian Larionescu”

Concursuri şcolare şi extraşcolare:
- concursul „Ocroti i natura”;
- sesiunea de referate şi comunic ri ştiin ifice elevi – aria curricular Tehnologii;
- concursul „Ocrotirea mediului”, „Toleran zero la violen ”,
- RoRec – colectarea aparaturii electronice;
- concursul na ional „Art şi imagina ie”;
- concurs ap rare civil „Cu via a mea ap r via a”.
An şcolar 2017– 2018:

-

Vinceller Ana Maria – premiul I - Olimpiada na ional a disciplinelor din aria curricular
„Tehnologii” (faza jude ean ) domeniul Protec ia mediului, clasa a XI-a
Radu Monica - premiul I – Olimpiada na ional a disciplinelor din aria curricular
„Tehnologii” (faza jude ean ) domeniul Protec ia mediului, clasa a XII-a

Concursuri școlare și extrașcolare :
- Sports life style - concurs județean - locul II - Vințan R zvan
- TehnoArt - concurs interjudețean - premiul I - Pîrvulețu Paul, Munteanu Marius
- Concurs național ,,S rb toarea crizantemelor” –
Premiul II - Bojan Georgiana, Perjeru Andrada, F g r an Antonia
Premiul III - Laz r Indira, Vințan R zvan
Mențiune - Moldovan Bianca;
- Concurs Internațional ,,Culorile Toamnei”;
- Concurs național ,,Fii inspirat!”;
- Concurs i simpozion internațional ,,Cu poluarea nu-i de joac !”;
- Simpozion Internațional ,,Apa un miracol”;
- Concurs ,, Viața îți aparține!”;
- Concurs SSM- mențiune faza județean .

f. Rezultate ob inute la examenul de Bacalaureat:
În anul şcolar precedent (2016 – 2017), la examenul de Bacalaureat au promovat 37 % din
num rul candida ilor înscrişi, iar la examenele de dobândire a competen elor au promovat 100 % din totalul
elevilor înscrişi.

g. Diplome ob inute şi competen ele dobândite la finalizarea studiilor:
Form de
înv mânt

Liceu

Şcoala
profesional

Diplome
ob inute

- Certificat de
absolvire
- Diplom de
Bacalaureat

- Certificat de
absolvire
- Diplom de
finalizare a
ciclului inferior
a liceului

Competen e dobândite şi nivel de
calificare

Certificat de calificare profesional
nivelul IV la terminarea clasei a-XII-a;
Certificat de comunicare oral în limba
român ;
Cerificat de competen e digitale;
Certificat de comunicare oral în limba
englez / francez ;
Portofoliu de educa ie permanent .
Certificat de calificare profesional
nivelul III la finalizarea anului 3.

Posibilit i de
continuare a studiilor
dup clasa a-XII-a

Studii universitare;
Şcoal Postliceal ;
Şcoal de Maiştri

Continuarea studiilor în
clasa XI seral.

1. DATE DE IDENTIFICARE
Liceul Tehnologic ”Cri an” Cri cior
Adresă: Str. Bunei, nr.2, loc. Crișcior, jud. Hunedoara, cod : 337200
Date de contact:
- Secretariat: Tel./Fax 0254617004
- Contabilitate: Tel/Fax 0254616537
E-mail: ltcriscior@yahoo.com
Web: http://gscc.ucoz.ro

2. SCURT ISTORIC
Învățământul profesional de la școala din Crișcior – Gura Barza este atestat documentar începând
cu anul 1893.
Prima foaie matricolă datează din anul şcolar 1895-1896, şi cuprinde informaţii despre numele
elevilor, etnia lor, meşteşugul în care au fost pregătiţi. S-au studiat următoarele discipline: purtare,
sârguinţă, progres-dezvoltare, citire, planificare magazin (afacere), ramura specifică şi aplicări, desen,
geografie, matematică (pentru afaceri şi în interes personal), contabilitate, corespondenţă ( pentru afaceri
şi în interes personal), scriere, caligrafie.
Elevii şcolii profesionale au studiat: limba maghiară, matematică aplicată şi geometrie,
contabilitate primară şi diferite munci de atelier (lucrul manual), prelucrare prin şlefuire, desen manual
(cu mâna liberă), desen tehnic, desen artistic, tehnologie mecanică şi chimie (noţiuni), comportament
specific-generalităţi.
Meseriile în care au fost pregătiţi: pantofar, cojocar, comerciant, tâmplar, vopsitor, bărbier,
măcelar, fierar, brutar, croitor, cizmar, împletitor de funii, rotar şi dogar.
Denumiri ale şcolii de-a lungul timpului: Şcoala de ucenici, Şcoala profesională Gura Barza,
Liceul Teoretic Seral, Liceu Teoretic, Liceul Industrial Minier ”Barza” Crişcior, Grupul Şcolar ”Crişan”
Crişcior, Liceul Tehnologic “Crişan” Crişcior din 2012.

3. OFERTĂ EDUCA IONALĂ PENTRU 2018-2019
Forma de învățământ

Filieră, Profil,

Clase/

Domeniul pregătirii de bază

elevi

Clasa

Filiera tehnologică

a IX-a

Profil – Servicii

liceu zi

Calificarea profesională: tehnician în gastronomie

1/28

Filiera tehnologică

2/ 56

Domeniul mecanică:

1/28

1/28

Nivel 4

Clasa
a IX- a
Şcoala profesională cu durata de
3 ani
Nivel 3

Clasa
a IX-a seral
Nivel 4
Clasa
a XI-a seral sem II

Calificarea profesională:
1. Mecanic auto

1 gr/ 14

2. Strungar

1 gr /14

Profil - Resurse naturale și protecția mediului

1/28

Domeniul: Industrie alimentară
Calificarea profesională:
1. Brutar - patiser - preparator produse făinoase

1 gr/ 14

2. Preparator produse din carne și pește

1 gr /14

Profilul: tehnic
Domeniul: mecanică

1/28

Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru
întreținere și reparații
Profil tehnic

1/28

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

1/28

Filiera tehnologică

1/28

Nivel 4

Domeniul: Transporturi
Anul I postliceal
Nivel 5

Calificarea: Tehnician transporturi auto interne şi
internaţionale

1/28

4. RESURSE
Şcoala beneficiază de o bază materială foarte bună, care oferă condiţii optime de pregătire pentru
toate specializările: 3 ateliere specializate (1 mecanică, 1 maşini şi utilaje, 1 electromecanică), 2 cabinete
Informatică, 1 cabinet de Consiliere şcolară, laboratoare dotate cu aparatură modernă obţinută prin
diverse programe şi proiecte, bibliotecă, centru de documentare şi informare etc.

5. ALTE DATE RELEVANTE
Misiunea şcolii: “ Vizează instruirea și educarea tuturor elevilor, de la ȋnvăţământul preşcolar
până la ȋnvăţământul postliceal în vederea integrării şcolare și inserţiei sociale a absolvenţilor
ȋnvăţământului liceal, profesional si postliceal în condiţiile transformărilor economiei de piaţă, prin
performanța şcolară, în concordanță cu formarea unei culturi de bază și a unui comportament civic
adecvat..”
Ce vă oferă unitatea noastră ?


O pregătire temeinică de cultură generală și de specialitate;



Un cadru adecvat pentru dezvoltarea aptitudinilor personale;



Un mediu optim care răspunde cerinţelor spirituale ale elevilor;



Diferite grade şi forme de pregătire;

Absolvenţii obţin diplomă de bacalaureat şi certificat de competenţe profesionale nivel III şi nivel IV
recunoscute în UE, precum și posibilitatea continuării studiilor prin școala postliceală (nivel de calificare
V).

Strada Titu Maiorescu, Nr. 24
Localitate Deva
Judeţul Hunedoara
cod 330054
Telefon: 0254 221280 / 0731306844
Fax: 0254 221206
Po tă electronică: moisildeva@yahoo.com
FaceBook: Liceul Tehnologic Grigore Moisil

LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE MOISIL”, DEVA
ȘCOAL EUROPEAN
Istoricul şcolii
LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE MOISIL”, DEVA este o instituție de învățământ
modernă care a reu it să se adapteze schimbărilor din societatea românească a ultimilor ani.
Unitatea şcolară , înfiinţată în 1967, sub titulatura Grup Şcolar Profesional a devenit în 1973
Liceul Industrial nr.1, în 1977 devine Grup Şcolar Minier, iar în 1998 devine Grup Şcolar “Grigore
Moisil”. În anul 2010 se comasează cu Grupul Şcolar “Horea” i din 1 septembrie 2012 primeşte
denumirea de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.
În anul 2017 coala prime te titulatura de coală Europeană, ca o recuno tere a activităților
desfă urate in cadrul numeroaselor proiecte europene.
În prezent, calificările oferite sunt în pas cu cerințele de pe piața de muncă, tinerii având
posibilitatea de a dobândi competențele necesare integrării cu succes pe piața muncii în următoarele
specializări: tehnician în activități economice, ,tehnician în gastronomie; coafor-stilist; organizator
banqueting; comerciant-vânzător, tehnician în protecția mediului, tehnician în turism, tâmplar universal,
tehnician în prelucrarea lemnului.
Misiunea colii constă în asigurarea dobândirii unor competenţe specifice unor meserii din
domeniul servicii, estetică i igiena corpului omenesc, protecția mediului cât şi accederea la treptele
următoare ale sistemului preuniversitar şi universitar, având ca obiectiv de bază formarea unor specialişti
la nivelul standardelor europene şi ca aspiraţie dorinţa de a contribui la sporirea calităţii vieţii.

OFERTA EDUCA IONAL
LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE MOISIL”, DEVA
AN COLAR 2018-2019
LICEU – CURSURI ZI:


CLASA A IX-A



DOMENIUL ECONOMIC - 28 LOCURI
DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTA IE-intensiv englez – 28
LOCURI

ECONOMIC
Vrei să-ţi dezvolţi gândirea economică?
Vrei să ţii evidenţa contabilă a unei firme?

TURISM
Vei învăța i vei reu i
- să planifici excursii i vacanțe de neuitat , cu destinații deosebite ce
merită să le vizitezi
- să îți deschizi o pensiune turistică sau agenție de turism
-să lucrezi ca recepționer într-un hotel , ghid în turism la o agenție
Orele de laborator i practica se realizează la agențiile de turism ,
hotelurile i pensiunile din Deva

ȘCOALA PROFESIONAL :
CLASA A IX-A
 DOMENIUL – TURISM ȘI ALIMENTA IE/ALIMENTA IE – ( calificare buc tar 0,5
clas )
 DOMENIUL – INDUSTRIE ALIMENTAR – ( calificare brutar-patiser-preparator
produse f inoase -0,5 clas )
 DOMENIUL – FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN – tâmplar universal - 0,5
clas
 DOMENIUL – COMER – comerciant-vânz tor – 0,5 clas
 Vrei să descoperi tainele bucătăriei i brutăriei?
 Vrei să devii un bun tâmplar?
 Vrei să lucrezi în comerț?
Acestea i multe alte ,,secrete,, numai la specializările
pe care le oferim prin coala profesională:

BUC TAR

TÂMPLAR

BRUTAR

COMER

BAZA MATERIAL
 Săli de clasă spațioase
 Laboratoare de fizică, chimie, biologie, geografie, informatică (3) , protecția mediului
 Ateliere dotate corespunzător
 Cabinet economic,
 atelier de turism
 atelier de estetică
 atelier de comerț
 atelier de gastronomie
 atelier de servire
 Sală şi teren de sport recent amenajat
 Cazare în internatul colii
 Bibliotecă
 Cabinet psiho-pedagogic
Dotarea acestor cabinete s-a dovedit a fi extrem de benefică în procesul instruirii elevilor i
reflectă interesul manifestat de către echipa managerială a liceului în asigurarea bazei materiale necesare
unei pregătiri profesionale în conformitate cu cerințele de pe piața muncii.
CU CINE VE I ÎNV

A?

Cadre didactice calificate i cu un grad sporit de interes manifestat față de disciplina predată, față
de bunul mers al colii îi a teaptă pe elevi pentru a-i iniția în tainele disciplinelor predate la noi în coală.
Gradul ridicat de specializare i interesul sporit față de propria perfecționare didactică este reflectat în
numărul mare de cursuri absolvite, de interesul continuu manifestat față de studiul tiințific ,dar i
profesional (un număr mare de cadre didactice cu certificat de formator în diferite domenii educaționale).
Corpul profesoral este format din speciali ti în formarea profesională a elevilor, din care :
 2 cadre didactice cu titlul tiințific de doctor
 31 Cadre didactice cu gradul I
 8 Cadre didactice cu gradul II
 9 Cadre didactice cu definitivat
În acela i timp, elevii no trii beneficiază de asistență psiho-pedagogică din partea unui cadru
didactic calificat care î i desfă oară activitatea în spațiul propice oferit de cabinetul de consiliere.
CU CINE VE I LUCRA?
Alături de datele expuse mai sus, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” mai este recomandat de
buna relație pe care a avut-o dintotdeauna cu agenții economici de prestigiu cu care se colaborează încă
din primii ani de funcționare sub auspiciile noilor specializări. Bunul renume al liceului nostru ne-a
recomandat i în anul colar precedent când, cu succes, au fost identificați noi parteneri ai colii care i-au
exprimat disponibilitatea de a colabora în ceea ce prive te instruirea practică a elevilor.
CECCAR Hunedoara
Biroul de expert Contabil ~Decebal~ Luminita Meda
BRD Deva
BCR Deva
CARSIP Hunedoara-Deva
Metro Deva
Penny
Pizzeria Play
Restaurant Coco ul de Aur
Cristirod Bar
Restaurant BelAzur
Pizzeria Vene ia

Simigeria Scufi a Ro ie
Restaurant Davos
Brut ria Cetate
Restaurant Castelo
Cofet ria Eis
Unita Holding
SC Nexus
Adonys Style
Ema Diamonds
Frizeria Luci si Mariana
Salon Stil si frumusete
SC Edys Mob
SC Cass-Line SRL
SC Univers Clas Mob
SC Ciresel Bussines
PROIECTE EUROPENE
În cadrul colii , un rol foarte important îl au proiectele europene.
Astfel , în 2016 s-a derulat proiectul Erasmus + cu titlul ,, European mobility for European students”,
număr proiect 2016-1-RO01-KA102-023354 în cadrul caruia au avut loc doua mobilități în Montijo,
Portugalia, elevii claselor X C si XIIB realizând săptămânile de practică comasată.
În august 2017 s-a aprobat proiectul Erasmus "Identites Gastronomiques Regionales et
Mondialisation"2017-1-FR01-KA219-037189-3 -în care sunt 3 coli participante (parteneriat strategic,
schimb de bune practici) Lycée Professionnel Louis Armand Machecoul- Franta, Agrupamento de
Escolas Fernão do Pó- Portugalia , Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Deva, Romania, beneficiari elevii
clasei a X a ,turism si alimentație .
În perioada 2017-2021, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva va derula sub-proiectul
”Străduință, Utilitate, Creativitate, Concentrare, Educație, Seriozitate” (SUCCES) din cadrul proiectului
pentru învățământul secundar – ROSE. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENC
„Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” . Scopul general al proiectului, la nivelul Liceului Tehnologic
”Grigore Moisil” Deva este încurajarea frecvenței i a participării tuturor elevilor colii în scopul
asigurării succesului colar i profesional. Obiectivele specifice al proiectului se referă la reducerea ratei
de e ec colar; cre terea ratei de absolvire; cre terea ratei de participare la bacalaureat a elevilor de
clasa a XII-a; cre terea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE










Concursul ”Alege. Este dreptul tău!”, premiul II faza județeană 2017, locul I, II III faza
județeană în 2018
Concursul „O idee ingenioasă de afaceri” premiul I i II - Competitia Regionala 2017
Sesiunea județeană de comunicări tiințifice –discipline tehnice premiul III 2017
Olimpiada disciplinelor tehnice-comerț -mențiune faza județeană 2017
Olimpiada disciplinelor tehnice-turism i alimentație publică -mențiune faza județeană 2017
Olimpiada de tiințe socio-umane –mențiune faza județeană 2018
Competiția Business Plan-premiul II faza județeană 2017
„Cu viata mea apar viata” Mentiune, faza judeteana 2017
„Sanitarii priceputi” Mentiune, faza judeteana i cupa Fair Play 2017




Concurs ”Made for Europe” premiul II –, faza județeană, 2017
Concurs interjudețean ”TehnoART” premiul I i mențiune –, faza județeană, 2017

De asemenea, în paralel cu activitățile specifice procesului didactic, s-au desfă urat o serie de
acțiuni i proiecte extra colare i extracurriculare, majoritatea fiind reluate în fiecare an colar:
1. ARENA EDUCA IEI 2. S PT MÂNA MESERIILOR
3. O IDEE INGENIOAS DE AFACERI;
4. S PT MÂNA DULCE;
5. ZIUA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA;
6. BALUL BOBOCILOR;
7. HAI LA MIȘCARE;
8. HALOWEEN;
9. 1 DECEMBRIE ”ZIUA MARII UNIRI”!
10. AMINTIRI DIN COPIL RIE!
11. SIMPOZION INTERJUDE EAN ”SPIRITUALITATE ȘI FORMELE CULTURII ÎN
EPOCA MODERN ȘI CONTEMPORAN ” (5 edi ii).
12. CONCURS CITEȘTI ȘI CÎȘTIGI!
13. ZIUA TRICOLORULUI –
14. ZIUA MONDIAL A S N T II –
15. S PT MÂNA ”S ȘTII MAI MULTE, S FIM MAI BUNI!”
16. ZIUA INTERNA IONAL A COPILULUI –
17. PROIECT NATIONAL “LET`S DO IT ROMANIA”
18. ZIUA MONDIAL A TOLERANŢEI
19. ZIUA INTERNAŢIONAL A NONVIOLENŢEI ÎN ŞCOAL

LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAUS OLAHUS”
1. DATE DE IDENTIFICARE:
Numele instituţiei: Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus”
Orăştie
Adresa: Orăştie, str. Octavian Goga nr. 25, jud. Hunedoara
Date de contact: tel/fax 0254241389,
e-mail nicolaus olahus@yahoo.com, www.nicolausolahus.ro,
Director: prof. Lenuţa Aurelia Cîndea.

2. SCURT ISTORIC:
Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus” are o istorie interesantă şi este legată de
dezvoltarea economică şi socială a Orăştiei. A luat fiinţă în 1893 - ca Şcoală de Stat, iar după
puţin timp liceul s-a transformat în Gimnaziul de fete ”Despina Doamna”.
După cel de-al doilea război mondial şi începutul erei comuniste în 1955 sub impulsurile
stringente ale agriculturii în raionul Orăştie liceul îşi transformă pentru puţin timp din nou
profilul şi devine Şcoală Tehnică Agricolă.
Din 1960 până în 1974 liceul îşi schimbă din nou profilul şi ia fiinţă Liceul Economic, ce
a răspuns necesităţilor economice ale Jud. Hunedoara.
Datorită cerinţelor de pe piaţa muncii din Orăştie liceul îşi schimbă înfăţişarea şi se
reprofilează devenind Liceul Industrial Nr.1 cu profil de chimie.

După Revoluţie, Liceul îşi modifică din nou denumirea şi se transformă în Grup Şcolar
Industrial, din 2001 funcţionează ca Grup Şcolar „NICOLAUS OLAHUS” iar în ultimii trei ani
redevine Liceul Tehnologic cu aceeaşi denumire „NICOLAUS OLAHUS”, având un spectru
larg de meserii legate de cerinţele comunităţii locale şi de cerinţele de pe piaţa muncii din zonă şi
din judeţ.

3. OFERTA EDUCA IONAL PENTRU 2018-2019
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LICEU - FILIER TEHNOLOGIC
profil tehnic

-

Domeniul: Mecanică, Calificare/specializare:Tehnician mecatronist clasa a 9-a zi

- 28 locuri.
-

Domeniul: Electromecanică, Calificare/specializare:Tehnician electromecanic

clasa a 11-a seral - 28 locuri.

ÎNV
-

5

MÂNT PROFESIONAL

Domeniul: Mecanică, Calificare profesională:Mecanic utilaje și instalații în industrie 3 ani
clasa a 9-a zi - 28 locuri.

-

Domeniul: Chimie industrială, Calificare profesională Operator în industria de medicamente

și produse cosmetice: 3 ani clasa a 9-a zi - 28 locuri.

ÎNV

5

MÂNT POSTLICEAL

-

Domeniul: Comerţ, Calificare: Agent comercial - 28 locuri.

-

Domeniul: Mecanică, Calificare: Tehnician operator maşini cu comandă numerică - 28
locuri.

4. RESURSE
Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” beneficiază de o bună dotare cu: cabinete de
limba română, limbi moderne, matematică, biologie, istorie, geografie, ştiinţe socio - umane,
laboratoare de fizică, chimie, mecanică, informatică, ateliere, AEL; bibliotecă şi sală de lectură,
sală festivă, sală de sport multifuncţională şi bază sportivă.

5. ALTE DATE RELEVANTE
VIZIUNEA ŞCOLII
" O bună educaţie cere ca educatorul să inspire elevului stimă şi respect, şi nu poate ajunge la
aceasta prin nimicirea individualităţii elevilor şi prin asuprirea stimei de sine."
Samuel Smiles

MISIUNEA ŞCOLII
Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” - aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală oferă:

■ Formarea iniţială şi continuă de înaltă calitate în domeniile: mecatronic, electric, chimie
industrială şi protecţia mediului;
■

Asigură integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii locală, regională şi regională;

■ Dezvoltă abilităţi manageriale şi antreprenoriale necesare pentru cariera viitoare a
elevilor noştri;
■

Un mediu de învăţare stimulativ, cu orientare tehnologică de calificare superioară.
Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” derulează parteneriate cu agenţii economici

privind instruirea practică a elevilor, elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală, evaluarea
şi certificarea pregătirii profesionale a absolvenţilor şi inserţia socio-profesională a acestora. În
acest sens menţionăm :
■ SC Uzina Mecanică SA
■ SC PRELMEC SA
■ Salon Cosmetic
■ SC SEPE Instalcom SRL
Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” este angajată în diverse parteneriate cu alte şcoli
din judeţ şi din ţară, precum şi cu universităţi de marcă din ţară.
Elevii Liceului Tehnologic ”Nicolaus Olahus” au obţinut rezultate deosebite la
concursuri locale, judeţene şi naţionale ca: olimpiada interdisciplinară - discipline tehnice,
precum şi la sesiunea de comunicări ştiinţifice la discipline socio-umane, matematică, limba
română, etc.
O dată cu finalizarea studiilor liceale, absolvenţii primesc diplome şi certificate de
competenţe profesionale pentru specializările şcolii, fapt care le este util în viitor pentru găsirea
unui bun loc de muncă.
A. Liceu
- Filiera tehnic - Diplomă de bacalaureat
- Certificat de competenţe profesionale: - pentru specializările:
- tehnician în prelucrări mecanice
- tehnician operator tehnici de calcul
- tehnician electrotehnist
- Certificat de absolvire a liceului
- Filiera resurse naturale şi protec ia mediului - - Diplomă de bacalaureat
- Certificat de competenţe profesionale: - pentru specializările:
- tehnician chimist de laborator
- tehnician în protecţia mediului
- tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
- Certificat de absolvire a liceului
B. Înv
-

mântul profesional
Certificat de calificare profesională nivel 2

LICEUL TEHNOLOGIC „OVID DENSUSIANU” C LAN

1. Date de identificare:
Liceul Tehnologic “Ovid Densusianu”
C lan, str. Ovid Densusianu, nr. 5, cod 335300, jud. Hunedoara
Telefon/fax: 0254730610;
Web www.ltodcalan.ro ; e-mail: liceucalan2000@yahoo.com

2. Repere istorice
1924 – „Şcoala de ucenici particulari” funcţioneaz pe lâng Uzina C lan (aparţin toare firmei
Titan-N drag-C lan);
1932 – Se înfiinţeaz „Şcoala profesional siderurgic nr.12 C lan”;
1966 – S-a dat in folosinţ complexuI şcolar în O. N. C lan (cl dire cu 8 s li de clasa, atelier-şcoala,
internat – 120 locuri şi cantin );
1973 – Se înfiinţeaz „Liceul Industrial Metalurgic C lan”, care va funcţiona în subordinea
Ministerului Industriei Metalurgice;
1974 – Liceul va primi denumirea de „Grup Şcolar Industrial C lan”;
1999 – Denumirea liceului se va schimba în Grupul Şcolar „Ovid Densusianu” C lan;
2006 – Îi este integrat Şcoala Special Bretea Strei, care devine component a liceului;
2010

– Toate unit ţile din Zona Oraşului C lan sunt unificate sub denumirea
Grup Şcolar “Ovid Densusianu” cuprinzând acum înv ţ mânt preşcolar, gimnazial şi liceal;

2012 – Schimbarea denumirii unit ții şcolare în Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” C lan.

3. Oferta educaţional pentru annul şcolar 2018 – 2019
3.1. Învățământ liceal de zi
Clasa a IX – a
Profil real
Ştiintele naturii

1 clas

28 locuri

Profil tehnic
Domeniul Construcții instalații i lucr ri publice
Tehnician desenator pentru construcții i instalații

1 clas

28 locuri

3.2. Învățământ liceal seral
Clasa a IX - a
Profil tehnic
Domeniul
Mecanic – Tehnician mecanic pentru întreținere i reparații

1 clas

28 locuri

1 clas

28 locuri

3.3. Învățământ profesional de 3 ani
Clasa a IX – a
Profil tehnic
Domeniul
Mecanic de motoare / Mecanic auto

3.4. Învăţământ profesional – învăţământ profesional special integrat în învăţământul de masă
Clasa a IX – a
Profil tehnic
Domeniul
Industrie textil

i piel rie / Confecționer produse textile

Construcții instalații i lucr ri publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

1 clas - 12 locuri
1 clas - 12 locuri

4. Resurse – baza tehnico – material

Unitatea colar are 6 corpuri de cl dire în care îşi desf şoar activitatea un num r de 123 de cadre
didactice toate calificate care preg tesc 252 de preşcolari, 489 de elevi primar, 372 elevi de gimnaziu,
352 de elevi liceeni, 98 elevi în înv ț mântul profesional, 61 în înv ț mântul special integrat în
înv ț mântul de mas , 58 elevi în înv ț mântul ”A DOUA ANS ” i 111 de elevi în înv ț mântul
postliceal.
Unitatea dispune de laboratoare dotate dup standardele actuale.
5 Laboratoare de informatic
74 calculatoare
1 laborator chimie
2 laboratoare fizic
4 laboratoare discipline tehnice
6 ateliere şcoal (mecanic , mecanici auto, textile piel rie, construcţii, strung rie)
1 CDI
1 cabinet medical
1 sala de sport cu toate dot rile
2 biblioteci cu 24000 de volume
1 Cantin cu 200 de locuri
1 Internat cu 200 de locuri

5. Date relevante despre liceu.
5.1. Colabor ri şi parteneriate cu instituţii şi agenti economici:
Instituţii publice
Prim ria Oraşului C lan
Politia Oraşului C lan
CJRAE Hunedoara
Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Hunedoara,
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Hunedoara,
Asociatia „Calan 1387”
Biblioteca Județean Ovid Densusianu Hunedoara-Deva
Agenţi economici unde îşi desf şoar practica elevii unit ţii noastre
SC ALICE GREEM IMPEX SRL Deva, S.C. MCA INVEST INDUSTRIAL S.R.L,
S.C. ROLLA URGENT INVEST S.R.L., S.C. CANDY MIXT S.R.L. - P.L. BO OROD,
S.C. MEMO CARS S.R.L .
5.2. Programe și proiecte care s-au desf şurat în liceu în anii anteriori:
Proiect: POSDRU/153/1.1/S/138273 - „Inovatie si performanta in pregatirea elevilor de liceu!”.
Proiect: POSDRU/153/ 1.1/S/138269- „Elevi mai performanti, parinti implicati!”
Proiect: POSDRU/153/ 1.1/S/138267„Dezvoltarea de competente cheie pentru evaluari nationale
de succes!”
Proiect: POSDRU/90/2.1./S/60004 – ”Tranziția de la coal la viața activ ”.
Proiect educativ Sharing Experience. Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan, România –
Porthalla Gymnasium, Östhjalpen Partill, Suedia
Proiecte în cadrul SNAC - „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”; „Crăciun pentru toţi”
Proiect educaţional: „Diferiţi dar împreună”
5.3. Activit ţi extraşcolare
„Violenta de sub masca”
„Cum arata toleranta?”
Campania Globala pentru Educatie,
Campanii de intrajutorare a copiilor proveniti din grupuri dezavantaja
„Educatie rutieră, educatie pentru viata”
„Voluntariada copiilor”
5.4. Premii la concursuri şi olimpiade
Olimpiada disciplinelor de la aria curricular „Tehnologii”
Faza Județean
2 Premiu I
1 Premii II
2 Premiul III
2 Mențiuni
Concurs naţional „Ştiu şi aplic” –
Faza Județean
1 Premiu I
2 Premii III
Faza Național
1 Premiu special
Concurs Regional ”Protejarea ecosistemelor Banatului Montan”
Faza regional
2 Premii II
2 Premii III

5.5. Rezultate la bacalaureat şi examenele de finalizare – calificare profesional
Absolvenții învățământului liceal obțin calificări de nivel 4 în specializările:
Tehnician mecanic pentru întreținere i reparații
Tehnician instalator pentru constructii
Tehnician desenator pentru construcții i instalații
Tehnician electrotehnist
Absolvenții din învățământul profesional și învățământul profesional special integrat în
învățământul de masă obțin calificări de nivel 3 în specializările:
Mecanic auto
Confecționer produse textile
L c tuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
În anul 2017, absolvenții din înv ț mântul liceal au promovat examenele de calificare în
proporție de 98,23 %, iar cei din înv ț mântul profesional i profesional special în
proporție de 100%. Examenul de bacalaureat în anul 2017 a fost promovat în procent de
34,12 %.

Director,
prof. Popescu Florin Iosif

Material realizat,
ing. sistem Ocoli an Horea Ion

LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI
1. DATE DE IDENTIFICARE:
LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI
Localitate / jude : URICANI / HUNEDOARA
Adresa: Str. Republicii, Nr. 16, Uricani
Tel / fax: 0254 511109
E-mail: grupscolarretezat@yahoo.ro
Nivelul de învatamant: LICEAL/ PROFESIONAL

2. SCURT ISTORIC
Liceul Tehnologic "RETEZAT" este situat în oraşul Uricani, în zona numită Valea Jiului, din sudul
judeţului Hunedoara.
Odată cu dezvoltarea oraşului Uricani, prin creşterea capacităţilor de extracţie a cărbunelui din zonă,
a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza oraşului. Astfel că în data de 15 septembrie 1961 a
fost înfiinţată Şcoala Generală Uricani. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit
pentru această destinaţie. În perioada 1961-1965 unitatea a funcţionat ca Şcoală Generală cu 7 clase.
Odată cu creşterea numărului de elevi, precum şi datorită faptului că prima generaţie de elevi a
ajuns la nivelul clasei a VII-a, a apărut necesitatea înfiinţării unor clase de liceu. Astfel în perioada 19651975 unitatea a funcţionat ca liceu având atât cursuri de zi cât şi cursuri seral.
Începând cu anul 1976, unitatea noastră a funcţionat ca Şcoală Generală cu 10 clase, iar mai apoi ca
Şcoală Generală cu clasele I-VIII.
În anul 1982, în oraş s-a înfiinţat Şcoala Generală Nr. 2. O mare parte din resursele umane ale acestei
şcoli au fost recrutate din rândul cadrelor didactice de la Şcoala Generală Nr. 1 Uricani.
Din cauza scăderii populaţiei şcolare din localităţile Buta şi Cîmpu lui Neag, în anul şcolar 20022003, Şcoala Primară Buta şi Şcoala Generală Cîmpu lui Neag au fost arondate, ca structuri, Şcolii Generale
Nr. 1 Uricani. Tot atunci, elevii din ciclul gimnazial de la Şcoala din Câmpu lui Neag au fost transferaţi la
unitatea noastră.
În februarie 2005, Şcoala Primară Buta a fost desfiinţată, elevii de la această şcoală au fost mutaţi
la Şcoala Primară Câmpu lui Neag.
Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin programul de restructurare a reţelei şcolare iniţiat şi derulat
de Inspectoratul colar al Judeţului Hunedoara, unităţii noastre i-au fost arondate ca structuri Şcoala
Generală Nr. 2 Uricani precum şi Grădiniţa P.N.1 Uricani. Astfel, întreaga reţea de învăţământ din oraşul
Uricani a fost organizată în cadrul unei singure unităţi şcolare cu personalitate juridică, aceasta fiind Şcoala
Generală Nr. 1 Uricani.
În cursul anului colar 2010-2011 se fac demersuri pentru înființarea unor clase de nivel liceal în
cadrul unității. Prin ordinul de ministru 5915/23.12.2010 se aprobă înființarea Grupului colar
"RETEZAT" Uricani pe structura Şcolii Generale Nr. 1 Uricani în cadrul căruia să funcționeze clase de

nivel liceal, filiera tehnologică, profil Servicii, domeniul Turism i alimentație respectiv profilul Tehnic,
domeniul Fabricarea produselor din lemn.
Începând cu anul şcolar 2012-2013 unitatea noastră poartă denumirea LICEUL TEHNOLOGIC
„RETEZAT” URICANI, în cadrul căreia funcţionează clase de nivel liceal şi profesional, filiera
tehnologică. Aceste clase îi vizează în primul rând pe elevii din Uricani, dar şi pe cei din Lupeni, Vulcan
sau Petroşani.

PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII








În prezent Liceul Tehnologic RETEZAT Uricani realizează pregătirea elevilor prin :
învăţământul preşcolar;
învăţământul primar;
învăţământul gimnazial;
învăţământul liceal - filiera tehnologic
 profilul servicii – domeniile/specializările : Turism i alimenta ie – Tehnician în turism;
 profilul tehnic – domeniile/specializările : Fabricarea produselor din lemn – Tehnician produse
finite din lemn;
învăţământul profesional - filiera tehnologic
 profilul servicii – domeniile/specializările : Turism i alimenta ie – Ospătar (chelner), vânzător
în unități de alimentație publică;
 profilul tehnic – domeniile/specializările : Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal.

3. OFERTA EDUCA IONAL

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

În unitatea noastră în anul şcolar 2018-2019 se va desfăşura un înv
învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal i profesional.
Oferta educațională pentru învățământul liceal i profesional este:

mânt de zi la ciclurile de

ÎNV Ț MÂNT LICEAL - Filiera tehnologic – rut direct
- profil SERVICII, domeniul TURISM ŞI ALIMENTA IE
calificarea profesională TEHNICIAN ÎN TURISM
Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a

- 1,5 clase – 42 locuri
- 2 clase
- 1 clasă
- 2 clase

- profil TEHNIC, domeniul FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN calificarea
profesională TEHNICIAN PROIECTANT PRODUSE FINITE DIN LEMN
Clasa a IX-a - 0,5 clase – 14 locuri
Clasa a XI-a
- 1 clasă
ÎNV Ț MÂNT PROFESIONAL DUAL
Clasa a IX-a - 1 clas - 20 elevi
Clasa a IX-a de învățământ profesional dual cu durata de 3 ani va avea următoarea structură:
 Domeniul: TURISM I ALIMENTA IE calificarea profesională: LUCR TOR HOTELIER
(10 locuri) i calificarea profesională: BUC TAR (10 locuri)

ÎNV Ț MÂNT PROFESIONAL
Clasa a X-a
- 1 clasă
Clasa a XI-a - 1 clasă
 Domeniul: TURISM I ALIMENTA IE calificarea profesională: OSP TAR (CHELNER)
VÂNZ TOR ÎN UNIT ȚI DE ALIMENTAȚIE

4. RESURSE MATERIALE
Baza materială a unităţii corespunde nevoilor actuale existente în coală. În anul şcolar 2018-2019
activitatea la ciclurile de învăţământ primar, gimnazial, liceal i profesional se va desfăşura în două locaţii
acestea beneficiind de:
o 30 săli de clasă dotate cu mobilier modern;
o 2 laboratoare de fizicã;
o 2 laboratoare de biologie;
o 1 laborator de chimie;
o 3 cabinete de informatică conectate la internet;
o 2 cabinete psihopedagogice;
o 2 biblioteci cu peste 10 000 de volume;
o cabinet metodic pentru cadrele didactice;
o două spaţii pentru compartimenul secretariat;
o patru săli profesorale;
o un spaţiu pentru compartimentul contabil;
o un muzeu şcolar;
o ateliere şcoală;
o trei terenuri de joacă pentru învăţământul preşcolar;
o sală de sport modernă;
o teren de sport cu pistă de atletism şi tribună;
o centrale termice proprii;
În ultimii ani toate clădirile şcolii au fost cuprinse într-un amplu proces de modernizare.
Pentru siguranţa elevilor şi a spaţiilor şcolare unitatea este dotată cu: sistem de supraveghere
video, sistem de sonorizare i sistem de alarmă.

atelierul de tâmplărie

firma de exercițiu

cabinet informatică

baza sportivă

Biblioteca

laborator biologie

1

RESURSA UMAN
Toate cadrele didactice ale Liceului
Tehnologic "RETEZAT" Uricani sunt calificate.
Dintre cele 74 de cadre didactice ale unității, 58 sunt
titulari ai unității, iar 16 sunt suplinitori calificați.
Din punct de vedere al gradelor didactice situația se
prezintă astfel: un cadru didactic cu doctorat, 49
cadre didactice cu gradul didactic I, 11 cadre
didactice cu gradul didactic II, 10 cadre didcatice cu
definitivat.

Cadre didactice cu doctorat

4
10

Cadre didactice cu gradul I
Cadre didactice cu gradul II

11

Cadre didactice cu definitivat

49

Cadre didactice fără definitivat
Distribuția cadrelor didactice după gradele
didactice

5. REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2017
Rezultatele la Examenul de Bacalaureat susținut de
elevii unității noastre au fost unele foarte bune. Astfel
din cei 29 de elevi înscrişi la examenul de bacalaureat,
s-au prezentat la examen un număr de 27 de elevi iar
20 dintre ace tia, ceea ce reprezintă 74,07 % din
numărul total al celor prezenți, au promovat examenul.
Prin rezultatele obținute, Liceul Tehnologic
"RETEZAT" Uricani s-a clasat în topul liceelor
tehnologice din județ.

7%

0%
Elevi reu iți
Elevi respin i

24%

Elevi neprezentați
69%

Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2017

6. REZULTATE LA OLIMPIADE I CONCURSURI ŞCOLARE
În anul colar 2016-2017 elevii unității noastre au avut rezultate bune la fazele județene sau naționale
ale Olimpiadelor pe discipline. Dintre aceste rezultate pot fi amintite:














Lucaks Alin – clasa a XI-a Locul I la faza județeană i calificat la faza națională a Olimpiadei de
Fabricarea produselor din lemn – Aria Curriculară Tehnologii
Lucaks Alin – clasa a XI-a Locul I la faza națională a Olimpiadei de Fabricarea produselor din lemn
– Aria Curriculară Tehnologii
Babo Antonia Timeea - clasa a VII-a – locul I la faza județeană i calificată la faza națională a
Olimpiadei Naționale de limbi romanice – limba franceză
Codrean Maria Susana – clasa a XI-a mențiune la faza județeană a Olimpiadei de Fabricarea
produselor din lemn – Aria Curriculară Tehnologii
Haidemak Levi – clasa a XI-a mențiune la faza județeană a Olimpiadei de Fabricarea produselor din
lemn – Aria Curriculară Tehnologii
Malairos Alexandru – clasa a XI-a Locul II la faza județeană a Olimpiadei de Turism i alimentație
publică – Aria Curriculară Tehnologii
Deicu Rare - clasa a VII-a – mențiune la faza județeană a Olimpiadei de fizică
Babo Antonia Timeea - clasa a VII-a – mențiune la faza județeană a Olimpiadei de fizică
Rebele Bogdan Călin Florin - clasa a VI-a – mențiune la faza județeană a Olimpiadei de fizică
Panțîru Daria Gabriela – clasa a VIII-a – locul II la faza județeană a Olimpiadei de Limba engleză.
Ciubotaru Gabriela Mădălina – clasa a VIII-a – mențiune la faza județeană a Olimpiadei de Limba
engleză.
Curcanu Samuel Adrian – clasa a VIII-a – mențiune la faza județeană a Olimpiadei de istorie.
Kifor Alexandru Daniel – clasa a VIII-a – mențiune la faza județeană a Olimpiadei de istorie.

În anul colar 2017-2018 elevii unității noastre au obținut următoarele rezultate:












Lucaks Alin – clasa a XII-a Locul I la faza județeană i calificat la faza națională a Olimpiadei de
Fabricarea produselor din lemn – Aria Curriculară Tehnologii.
Lucaks Alin – clasa a XII-a Locul I la faza națională a Olimpiadei de Fabricarea produselor din lemn
– Aria Curriculară Tehnologii.
Deicu Rare - clasa a VIII-a – Locul I la faza județeană a Olimpiadei de fizică.
Deicu Rare - clasa a VIII-a – Diplomă de onoare la faza națională a Olimpiadei de fizică.
Babo Antonia Timeea - clasa a VIII-a – Premiul al III-lea la faza județeană a Olimpiadei de limbi
romanice – limba franceză.
Răileanu Denisa - clasa a VII-a- Premiul al II-lea la faza județeană a Olimpiadei de limbi romanice –
limba franceză.
Nicoi Raul – clasa a VII-a – Premiul al III-lea la faza județeană a Olimpiadei de religie.
Roman Damaris – clasa a VIII-a – Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de istorie.
Raicu Georgiana – clasa a XI-a C – Mențiune la Concursul pe meserii.
Hriscu Andreea i Cornea Iuliana ( ciclul superior al liceului – clasa a XI-a) – Locul al III-lea la
concursul tiu i aplic.
Costa Andreea i Prem Bogdan ( ciclul inferior al liceului- clasa a X-a) – Mențiunea I la concursul tiu
i aplic.

PROIECTE I PARTERTENERIATE



Proiectul Erasmus+ ”Addressing teaching to Prevent cyber-bullying Phenomenon at
Schools”(2017-2020) având indicativul 2017-1-IT02-KA201-036653 are parteneri
din: Italia, Irlanda, Spania si Polonia.
Proiectul Erasmus+,, 2016 – 1 – RO01 – KA102 – 023294 ,, EU – TOURs +”.Elevii
liceului vor beneficia de condiții optime pentru desfă urarea practicii în Malaga
(Spania) pe durata a trei săptămâni, repartizați în agenții de turism.

ACTIVIT

I EXTRA COLARE

Unitatea noastră pune un mare accent pe activitățile extra colare. Dintre acestea pot fi amintite: serbări
organizate cu ocazia diferitelor evenimente de-a lungul anului colar, concursuri, campionate i competiţii
sportive, Balul bobocilor, activități de voluntariat (Let's do it Romania!, "Săptămâna fructelor i legumelor
donate") etc.
Activităţile desfăşurate în primul semestru au fost următoarele:
1. ,,Carnavalul de Halloween”;
2. ,,Uniunea Europeană, tezaur de drepturi şi previzii” – dezbatere, expoziţie de creaţii plastice şi un
scurt program artistic.
3. ,,Stop discriminării şi favoritismului”, proiect realizat în colaborare cu Clubul Impact (joc de rol,
dezbatere i expoziție cu lucrări artistic-plastice);
4. ,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României” (spectacol artistic la care au participat atât elevii de
la gimnaziu, cât şi cei de la liceu);
5. ,,Magia sărbătorilor de Crăciun” finalizat cu spectacolul caritabil „Un bulgăre de suflet” desfăşurat
pe scena Casei de Cultură a oraşului Uricani cu implicarea deosebită a doamnei profesor itinerant
Loredana Pinko, dar i a cluburilor Impact.
6. ,,Lui Eminescu” – marcată prin programe artistice;
7. ,,24 Ianuarie – Mica Unire” - o prezentare a evenimentului istoric şi un program artistic: montaj
literar, scenete, cor.
8. ,,Stop consumului de droguri” - dezbatere pe marginea pericolelor la care se expun consumatorii
de droguri. A fost invitat şi un reprezentant al Poliţiei Uricani. La activitate au participat 100 de
elevi şi cadre didactice.

SCURT IS TORIC
La Lupeni a fost atestată documentar înfiinţarea
Şcolii Profesionale Comunale în data de 15 martie 1921, pe
baza Legii din 1884. Şcoala a fost înfiinţată de Consiliul
Comunal, fiind cerută de dezvoltarea industriei respectiv a
societăţii româneşti.
Printre întemeietorii acestei şcoli se numără Valer
Bociat şi Gavril Paşca - învăţători.
În urma reformei învăţământului din 1948, în oraşul
Lupeni ia fiinţă Şcoala Medie Tehnică de Cărbune, prin
desfiinţarea celorlalte forme de învăţământ minier. Această
şcoală preia elevii fostei Şcoli Tehnice Miniere, gradul II
(devenită între timp Şcoala de Conducători Minieri) si are o
durată de 4 ani.
În toamna anului 1952, Şcoala Medie Tehnică de Cărbune din Lupeni realizează un salt
important în evoluţia sa. Se comasează cu alte două şcoli de acelaşi profil: cu Şcoala Medie Tehnică
de Cărbune din Ticu Colonie, judeţul Cluj şi cu cea din Vulcan – Codlea, judeţul Braşov şi îşi mută
sediul în octombrie 1952 într-un nou edificiu special construit situat într-o zonă pitorească a
oraşului, pe colonia de Grafit, pe dealul lui Grui. Aici, în actualul local, au studiat mii de tineri
veniţi din toate regiunile ţării. În noul local din Grafit, tot cu data de 1 septembrie 1955,
prin reorganizarea fostei şcoli metalurgice cerută de dezvoltarea producţiei de cărbune, îşi
începe activitatea Şcoala Profesională de Ucenici de pe lângă mina Lupeni .
În anul 1963 prin crearea Şcolii de Maiştri Minieri, ia fiinţă Grupul Şcolar Minier, căruia
i se adaugă apoi Şcoala Tehnică Minieră (postliceală). În anul şcolar 1968-1969, şcoala avea un
efectiv de 1200 de elevi, la toate cele trei tipuri de învăţământ.
Prin adresa nr. 580 din 24 martie 1969, unităţile şcolare din Valea Jiului aparţinând
Ministerului Minelor au fost trecute în subordinea Combinatului Carbonifer Valea Jiului, care
a preluat sarcina îndrumării şi coordonării activităţii lor.
Prin HCM nr.655 din 9 iunie 1973, şcoala noastră a primit denumirea de Grup Şcolar Industrial
Minier.
Conform Hotărârii Guvernului nr 521 din 12 mai 1990 s-a stabilit ca unităţile şcolare să treacă în
subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei.

Str. Tineretului, nr. 43, jud. Hunedoara,
Tel/fax: +4(0)254560779
e-mail: gsimlupeni@yahoo.com
pagina web: http://ltehlhd.ro

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019
LICEU ZI-CLASA A IX-A
 Profil servicii
Calificarea: Tehnician în turism -1 CLASĂ - 28 de locuri
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI
CLASA A IX-A, BURSĂ 200 LEI/LUNĂ
 Profil tehnic
Calificarea: Mecanic auto - 1 CLASĂ - 28 de locuri
 Profil tehnic
Calificarea: Electromecanic utilaje şi instalatii industriale - 1 CLASĂ - 28 locuri
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL DE 3 ANI
CLASA A IX-A, BURSĂ 200 LEI/LUNĂ, BURSĂ SUPLIMENTARĂ AGENȚI ECONOMICI
 Profil tehnic
Calificarea: Electronist aparate echipamente - 10 locuri (Agent economic S.C. DIACOM PRESTCOM
S.R.L.)
 Profil servicii
Calificarea: Ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație - 10 locuri (Agent economic S.C.
COMEXIM R S.R.L.)

RESURSE
•
•

•
•

•
•

32 săli de clasă şi cabinete şcolare, 4 laboratoare;
bibliotecă – conţine 31000 volume de carte şi sală de
lectură;
Centru de documentare şi informare;

6 ateliere şcolare;
complex sportiv:
- 2 săli de sport;
- 1 teren de fotbal;
- 2 terenuri handbal, 1 teren de baschet;
centrală termică proprie;
cabinet medical;

•
•

sală de festivităţi;
cabinet - Firme de exerciţiu;

paza instituţiei este asigurată de Poliţia Locală a Municipiului Lupeni;
suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 58805 m2;

FACILITĂŢI
ŞCOALĂ DE ŞOFERI AUTORIZATĂ

Elevii înscriși la profesională – profil mecanic auto, beneficiază de școala de șoferi GRATUIT!!!

PRACTICĂ AGENȚI ECONOMICI
S.C. CEH – E.M. LUPENI; E.M. URICANI
ELECTROCENTRALE PAROȘENI
ADARCO INVEST S.R.L.
S.C. LASCĂR SERVICE S.R.L.
S.C. AUTODYNAMICS S.R.L. LUPENI
S.C. EURONYK S.R.L.
S.C. RBK MOTOLAND S.R.L.
ON & DI AUTOCOM S.R.L.
S.C. COMEXIM R S.R.L. LUPENI
S.C. DIACOMPREST S.R.L.
S.C. PROMOTOR – TRANS S.R.L. PETROȘANI

FIRME DE EXERCIŢIU

EXPERIENȚĂ VIRTUALĂ ÎN DOMENIUL
ECONOMIC

PROIECT EUROPEAN - PRACTICĂ LA AGENȚII DE
TURISM DIN MALAGA/SPANIA

REȚEA WIRELESS PE TOATĂ SUPRAFAȚA ȘCOLII

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
VIZITĂ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

CONCURS DE MECATRONICĂ

CONCURSURI SPORTIVE

CONCURS DE ISTORIE

VIZITĂ LA CASA DE COPII

TRUPA DE DANS ȘI DE TEATRU

NE MÂNDRIM CU:
95 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC
CADRE DIDACTICE CALIFICATE 100%
REZULTATE LA OLIMPIADELE INTERDISCIPLINARE

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENIALEGEREA TA PENTRU UN VIITOR
EUROPEAN

Adresa: str. Viitorului, nr. 20, mun. Lupeni 335600, jud. Hunedoara
tel./fax: 0254-560905;
e-mail: ltlupeni@gmail.com sau licteo.mirceaeliade@gmail.com
site: http://sites.google.com/site/licteomirceaeliadelupeni

Director: prof. Daniel Iano i

Scurt istoric

Primele date despre existenţa unei şcoli primare comune pentru localit ţile Lupeni, Paroşeni,
B rb teni menţioneaz anul 1853 în arhivele Protopopiatului Haţeg.
Din 1889 coala din Lupeni devine de sine st t toare într-un local cu 3 s li de clas .
La 15.09.1893 se construieşte actuala cl dire a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 (aripa nordic – 4 s li), care
este parte a Liceul Teoretic MIRCEA ELIADE Lupeni.
Nivelul liceal al Liceul Teoretic MIRCEA ELIADE Lupeni a luat fiinţ la 1 septembrie 1953 cu
denumirea Şcoala Medie Mixt de 10 ani şi a funcţionat în cl direa Şcolii generale de 8 ani din cartierul
Ştefan, oraşul Lupeni. Am pornit cu misiunea bine stabilit de a fi locul care degaj educație i formeaz
adev rați oameni pentru comunitate i societate, în general. În anul 1954 a luat fiinţ şi secţia seral . Liceul
a funcţionat ca şcoal de 10 clase pân în anul 1957, an din care a dat promoţii de 11 clase. De asemenea,
în anul 1957 Liceul s-a mutat într-un alt local de pe strada 23 August. Liceul a funcţionat aici pân în anul
1971.
La 1 septembrie 1971 a fost inaugurat actuala cl dire a Liceului Teoretic Lupeni. În anul 1977
şcoala a fost transformat în „Liceul de Chimie Industrial nr. 2 Lupeni”.
Din anul 1990 liceul a revenit la filiera teoretic şi la denumirea Liceul Teoretic Lupeni, din 1991
fiind subordonat exclusiv Ministerului Înv ţ mântului. Din anul 1993 funcţioneaz şi clase gimnaziale cu
predare intensiv a limbilor moderne.
Am reu it în misiunea noastr i din postura de liceu teoretic, în perioada 1953 -1977 i din postura
de liceu industrial, în perioada 1977-1990, apoi din nou liceu teoretic din 1990 pân în prezent.
În anul şcolar 2001-2002 s-au efectuat lucr ri de reabilitare a cl dirii în care funcţioneaz liceul,
astfel c un an cursurile s-au ţinut în cl direa Şcolii Generale nr. 5 Lupeni. Din anul 2002 liceul a revenit
în propria cl dire. Din anul 2007 liceul dispune de o sal de sport specializat pentru desf urarea
gimnasticii.
Începând cu anul colar 2010-2011 unitatea colar Liceul Teoretic Lupeni conține ciclul liceal, coala
Gimnazial nr. 1 i coala Gimnazial nr. 2, oferind educație copiilor i tinerilor începând de la nivelul pre colar,
nivel primar, gimnazial i liceal cu filier teoretic .
Purt m cu mândrie aceast denumire de Liceu Teoretic i reu im s r spundem cu brio cerințelor
impuse de aceast titulatur .
În tot acest timp, de aici au plecat absolvenți care au devenit “oameni mari”. Ne mândrim cu aceasta.
Aceasta este n zuința oric rei coli: s formeze oameni educați, s -i ajute s - i g seasc exact drumul
potrivit în viaț , s - i descopere aptitudinile, talentul i s le perfecționeze. Liceul Teoretic “Mircea Eliade”
reu e te cu brio acest lucru.

Plan de școlarizare 2018 – 2019,
clasa a IX-a
1 clas profil Real, specializare matematic – informatic
cu predare intensiv a limbii engleze (28 elevi)
2 clase profil Real, specializare tiințele naturii (56 elevi)
1 clas profil Uman, specializare tiințe sociale (28 elevi)

Absolvenţii noştri sunt studenţi acolo unde vor, nu unde se nimereşte. Marea majoritate a absolvenților
liceului urmează studii superioare în Universități de prestigiu.
Dacă ai obiective îndrăzneţe şi ştii ce vrei, atunci vino la :
LICEUL TEORETIC „Mircea Eliade”LUPENI

Rezultate la examenele naţionale, la sfârșitul liceului
An şcolar 2013-2014
Bacalaureat: promovabilitate 94,4%
An şcolar 2014-2015
Bacalaureat: promovabilitate 93%
An şcolar 2015-2016
Bacalaureat: promovabilitate 93,3%
An şcolar 2016-2017
Bacalaureat: promovabilitate 93,5%
La finalul liceului:
 diplom de bacalaureat;
 atestat la informatic pentru absolvenții specializ rii matematic -informatic ;
 atestat la limba englez pentru absolvenții specializ rii matematic -informatic , intensiv
englez ;
 un bagaj mare de cuno tințe, educație aleas i acumularea unor experiențe extraordinare
din anii în liceu.
Rezultate la olimpiade şi concursuri MEN în ultimii ani:

Limba şi literatura română
Faza judeţean : 4 premii I, 3 premii II, 2 premii III, 10 mențiuni. Faza naţional : 3 particip ri
Limba engleză
Faza judeţean : 2 premiu I, 3 premii II, 2 premii III, 5 mențiuni la Olimpiad i multe premii la Sesiunea de comunic ri
tiințifice
Limba franceză
Faza judeţean : 2 premii I, 1 premiu II, 2 particip ri la faza național , 3 mențiuni la Olimpiad i 7 premii I, 2 premii 2, o
mențiune la Sesiunea de comunic ri tiințifice.
Matematică
Faza judeţean : 2 premii I, 1 premiu II, 4 premii III, 7 mențiuni la Olimpiad , 2 premii III, 3 mențiuni la concursuri
interjudețene i internaționale i 6 premii I, 6 premii II, 4 premii III, 4 mențiuni la Sesiunea de comunic ri tiințifice.
Faza naţional : 4 particip ri i s-au obținut o mențiune i o medalie de bronz SSMR.
Informatică-TIC
Faza judeţean : 2 premii I, 1 premiu II, 3 premii III i 4 mențiuni, Faza național : 2 medalii de argint la Olimpiad i 1 premiu
I, 1 premiu 2, 1 premiu III, 1 mențiune la Sesiunea de comunic ri tiințifice
Astronomie
Faza judeţean : 11 premii I, 9 premii II, 13 premii III, 50 mențiuni la
Olimpiad . Faza naţional : 13 particip ri.
Fizică
Faza judeţean : 1 premiu II, 2 premii III, 9 mențiuni la Olimpiad ,1
premiu II la Sesiune de comunic ri tiințifice.
Chimie
Faza judeţean : 1 premiu III la Olimpiad i 4 premii II, 5 premii III, 5
mențiuni i 3 particip ri la faza național la Sesiunea de comunic ri
tiințifice.
Biologie
Faza judeţean : 2 premii I, 3 premii II, 4 premii III, 17 mențiuni la
Olimpiad i 3 premii I, 3 premii II, 1 premiu III, 8 mențiuni la Sesiunea
de comunic ri tiințifice. Faza naţional : 2 particip ri.
Geografie
Faza judeţean : 5 premii I, 7 premii II, 8 premii III,
9 mențiuni la Olimpiad , 2 premii 1 i 1 mențiune la Sesiunea de comunic ri tiințifice. Faza naţional : 5 particip ri, 4
mențiuni
Istorie
Faza judeţean : 3 premii I, 3 premii II, 6 premii III, 34 mențiuni la Olimpiad faza naţional : 3 particip ri, 1 mențiune,
1 premiu III la Sesiunea de comunic ri tiințifice.
Psihologie, religie
Faza judeţean : 1 premiu I, 3premii II, 2 premii III, 7 mențiuni la Olimpiad i 1 mențiune la Sesiunea de comunic ri
tiințifice. Faza naţional : o participare.
Educaţie fizică şi sport
Faza judeţean : 13 premii I, 9 premii II, 8 premii III. Faza naţional : 6 particip ri, dublu campioni naționali la Rugby în 7.
Educație artistică
Faza judeţean : 5 premii I, 2 premii III.

Cercuri şi activităţi extracurriculare
Cercul de Matematic ALEF
Cercul de Astronomie
Cercul de Geografie, partener WWF România
Clubul de voluntariat LEO
Cercul de Matematici în afaceri
Asociația sportiv “Gladiatorii”
Balul Bobocilor
Balul Absolvenților
Parteneriat cu Teatrul Dramatic
I.D. Sîrbu Petroşani
Parteneriat cu Asociația “Noi Orizonturi”
Proiectul “VREAU S ŞTIU”
Excursii tematice
Proiecte ERASMUS+
Bal Halloween
Activit ți de voluntariat în parteneriat cu diferite asociații
Campionate sportive
Reviste colare
Radioul colii
Trupa de teatru SINE QUA NON
Excursii, tabere: Suntem teoretic Lupeni, practic suntem peste tot.
Vrei să te distrezi cu folos, vrei să fii COOL, vrei
să ai colegi supertari, toate acestea le găseşti la Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni.

Dotările liceului
21 s li de clasa cu mobilier modern
2 laboratoare informatic - AeL
foarte moderne
laborator fizic renovat
laborator chimie renovat
laborator limbi str ine cu sistem
interactiv
cabinet biologie
cabinet matematic
cabinet istorie
cabinet geografie
cabinet Consiliul Elevilor
bibliotec , sal de lectur modern
echipat
sal de sport
teren sport cu gazon natural
table ecologice în toate s lile de
clas
table interactive
16 s li de clas dotate cu
videoproiectoare
cabinet de asistenț psihopedagogic
catalog electronic

OFERTA EDUCA IONAL
LICEUL TEORETIC “SILVIU DRAGOMIR”
ILIA
AN COLAR 2018-2019
1.DATE DE IDENTIFICARE:
LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR” ILIA
ILIA, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.12, jude ul Hunedoara
Tefefon: 0254/282524
Fax: 0254/282524
e-mail: liceulsd@yahoo.com
http://liceulilia.licee.edu.ro

2.SCURT ISTORIC al unit ii colare

Şcoala din Ilia s-a înfiinţat în jurul anului 1850, fiind o şcoal
confesional aparţinând cultului ortodox,primii înv ţ tori au fost preoţii
cultelor, director de şcoal fiind tot preotul.
Pisania care se g seşte la intrarea în biserica ortodox din localitate ne
d informaţia c primul dasc l al şcolii a fost Nicolae Seminovici.
În anul 1865 are loc la Ilia Conferin a înv torilor din aceast parte
a judeţului.
Cel mai vechi document din arhiva şcolii este : “Protocolul de
clasifica iune pentru şcoal popular elementar ortodox român din
Ilia”,acest document atest faptul c anul şcolar 1883-1884 erau înscrişi în
clasa I un num r de 19 elevi, domiciliaţi în localitatea Ilia.
Obiectele de înv ţ mânt erau : religiunea, în care se f ceau rug ciuni,
limba matern (român ) – citirea, matematica şi cântul. Mai primeau note
pentru purtarea moral , diligenţa şi atenţiunea lor. Calificativele erau foarte
bine, îndestul tor şi neîndestul tor.În clasa a II-a erau înscrişi un num r de 27
de elevi care studiau în plus limba maghiar i caligrafia, având înv ţ tor pe
Ioan Olariu.
La început înv ţ mântul cuprindea numai clasele primare, iar num rul
elevilor era redus.
Din anul 1920 şcoala din Ilia devine şcoal de stat, înv ţ mântul
ajungea pân la 7 clase.
Din 15 septembrie 1958 se trece la înv ţ mântul liceal,cursuri de zi şi
f r frecvenţ , iar din 1977 se înfiinţeaz şi clase de profesională în domeniul
mecanicii agricole.
Privind baza material a şcolii consemn m urm toarele:

Cel mai vechi local al colii se afl în apropierea bisericii ortodoxe,era
compus dintr-o sal de clas şi o cancelarie. C tre sfârşitul secolului al XIXlea şcoala s-a mutat pe str. 23 August din Ilia.
În preajma anului 1910 s-a construit un local nou la intersecţia str zilor
Avram Iancu şi Ştefan cel Mare, unde se afla ast zi Casa Parohial , care avea
trei s li de clas şi dependinţe şi a r mas localul şcolii pân în anul 1953.
Prin anii 1950-1953 o parte din clase funcţionau pe strada Unirii, unde
mai târziu a fost internatul liceului din Ilia. Începând cu anul
1953,înv ţ mântul se desf şoar în cl direa fostei preturi din Ilia pe str. Tudor
Vladimirescu nr. 10 care este folosit şi în prezent.
În perioada 1957-1964 s-au construit localurile actuale pe care le are
şcoala.
Între 1957 si 1959 s-a construit cl direa mare a liceului compus din 12
s li de clas şi birouri.
Între 1960-1964 al doilea local format din 8 s li de clas şi un
laborator, sala de sport cu vestiare, ateliere, teren de sport.
Din 1960 se amenajeaz cantina şi sala de mese, iar din 1953
funcţioneaz şi internatul liceului.
LICEUL TEORETIC SILVIU DRAGOMIR ILIA AZI :
Din 1958-1959 liceul funţioneaz cu o clas de elevi, apoi trece la 2
clase paralele, iar în anul 1965 la 4 clase paralele.
Pân în anul 1977 liceul a avut profil teoretic (real-uman), apoi trece
sub tutela Ministerului Agriculturii având profil de mecanic auto, denumirea
fiind Liceul Agroindustrial Ilia .
Din 1991- 1992 trece la Ministerul Educaţiei şi Cercet rii, profilul
pentru clasele de liceu este teoretic,iar pentru profesional de mecanic
agricol .
Din 1992 devine Liceu Teoretic,iar din anul urm tor poart numele lui
Silviu Dragomir, având profil uman şi real.
Liceul din Ilia este dotat cu laboratoare de fizic , biologie, chimie,
informatic , ateliere, bibliotec , un Centru de documentare şi informare, o sal
de sport renovat .
În anul 2002, Liceul Teoretic ,‚Silviu Dragomir”este dotat cu25 de
calculatoare Fujitsu Siemens,cu sistem de operare Windows XP,fiind primul
laborator de informatic al şcolii conectat şi la internet. În acest laborator
funcţioneaz şi o platform AEL furnizat de Siveco România .
Din anul 2008 mai funcţioneaz şi al doilea laborator de informatic ,
dotat cu 25 de calculatoare Hp de ultim generație, cu un sistem de operare
Windows 8,conectat la internet unde se poate desf şoar în bune condiții
lecții Ael.
Atelierele unde se desf şoar stagiile de practic au fost modernizate
şi dotate cu tehnic pentru buna desf şurare a orelor de practic .

3.OFERTA EDUCA IONAL pentru anul colar 2018-2019
LICEU- CURSURI ZI:
CLASA a IX –a ZI: 2 CLASE/56 LOCURI din care:
Filier
Profil Specializare
Nr.clase
Teoretic
Real
Matematic 0,5
informatic
Teoretic
Uman Filologie
1,5

ÎNV

Nr.locuri
14
42

MÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI:

CLASA A IX A : 1 CLAS /28 LOCURI din care:
Domeniul
Calificarea
Nr.clase
Nr.locuri
Mecanic
Turism
alimenta ie

Mecanic
auto
i Buc tar

0,5

14

Forma
de
înv mânt
zi

0,5

14

zi

4. RESURSE materiale,umane
Unitatea colar dispune de s li de clas
standardele actuale:

i laboratoare dotate dup

• 27 s li de clas şi cabinete şcolare, 2 laboratoare;
• bibliotec – conţine 31000 volume de carte şi sal de lectur ;
• Centru de documentare şi informare;
• 2 ateliere şcolare;
• complex sportiv:
- 1 sal de sport;
- 1 teren de fotbal;
- 1 teren de handbal, 1 teren de baschet;
- pist de alergare
• central termic proprie;
Personalul didactic al şcolii noastre este unul foarte bine preg tit,
preocupat în permanenţ de creşterea calit ţii actului educaţional. Peste 85% din
personalul didactic al unit ţii este format din cadre didactice titulare ceea ce
asigur o mare stabilitate a profesorilor la clas , lucru benefic procesului
instructiv educativ. De asemenea colectivul de cadre didactice cuprinde atât cadre
didactice în vârst , cu o mare experienţ de predare la catedr , cât şi tineri care au
o mare putere de munc şi un mare entuziasm.

5. ALTE DATE RELEVANTE :
Oportunit i oferite:
• acte de studii şi competenţe dobândite
La terminarea liceului, elevii vor dobândi:
- certificat de absolvire liceu, atestat de competențe profesionale pentru
absolvenții claselor de matematic -informatic
- diploma de bacalaureat,
La absolvirea înv ț mântului profesional:
-certificat de calificare nivel 3

Director,
Prof. L SCU ROMEO-MARIUS

LICEUL TEORETIC „TÉGLÁS GÁBOR” DEVA
„Viitorul va fi asemenea şcolii de azi.”
(Szent-Györgyi Albert)
Adresa unităţii: 330055 - Deva, Aleea Anemonelor nr. 57A, jud. Hunedoara
Tel./Fax: 0254-228080
E-mail: devatgi@yahoo.com
Web: http://www.devatgi.ro

1. Scurt istoric al şcolii:
Liceul Teoretic „Téglás Gábor” a fost înfiinţat în anul 2005, prin reorganizarea claselor de la
secţiile maghiare din unităţile de învăţământ din oraş, prin OM 4127/18 mai 2005, şi funcţionează în
clădirea Asociaţiei Geszthy Ferenc „Centrul de Educaţie şi Cultură Hunedoara - Deva”. Este o unitate
de învăţământ de stat cu predare în limba maghiară, în cadrul ei funcţionând grădiniţă, ciclul primar,
gimnazial, liceal şi profesional.
Rolul Liceului Teoretic „Téglás Gábor” este de a interacţiona cu mediul economic, social şi
cultural în vederea asigurării de servicii educaţionale la standarde europene, de a se transforma într-un
veritabil centru educaţional pentru comunitatea din regiune în general şi cultural pentru comunitatea
maghiară în special.

2. Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018-2019:
În anul şcolar 2018-2019 ne propunem pentru ciclul liceal două clase:
- La filiera teoretică: 1 clasă cu profil real:
- matematică-informatică – 14 locuri
- ştiinţe ale naturii - 14 locuri
- La filiera tehnologică: 1 clasă la domeniul servicii, specializarea turism şi alimentaţie
- 28 locuri

3. Resurse materiale şi umane:
Şcoala este recent finalizată, şi dispune de resurse (materiale şi umane) care să asigure
condiţiile didactico–materiale ce permit susţinerea unui învăţământ la standard ridicate.
Clădirea – suprafaţă de 5967 mp în care îşi desfăşoară activitatea preşcolarii şi elevii claselor I–XII,
dotat cu internat cu capacitatea de 120 locuri şi o cantină cu capacitatea de 120 locuri / serie:

Spaţii destinate procesului didactic:
Nr. crt.
Tipul de spaţiu
1.
Săli de clasă/grupă
2.
Cabinete
3.
Laboratoare
4.
Ateliere
5.
Sală şi/sau teren de educaţie fizică
şi sport
6.

Număr spaţii
30
6
1
1+1

Spaţii de joacă

1

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

1.

1

3.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi
documentare
Sală pentru
servit masa
Dormitor

21

4.

Bucătărie

1

5.

Spălătorie

1

6.

Spaţii sanitare

17

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

3

Spaţii auxiliare:

2.

1

Spaţii administrative:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul de spaţiu
Secretariat
Spaţiu destinat echipei manageriale
Contabilitate
Casierie
Birou administraţie

Număr spaţii
1
2
1
1
1

În unitatea noastră:
- există 49 calculatoare, laptop – 3, videoproiector – 2, tablă interactivă -2, scanner, aparat xerox – 3,
aparat foto digital – 2, aparat de filmat, videoplayer – auxiliare ce pot fi utilizate la orele de curs sau la
activităţi conexe
- birourile sunt dotate cu aparatură modernă, capabilă să contribuie la rezolvarea operaţiunilor specifice
sectorului de activitate (calculatoare, imprimante, copiatoare, fax).
- sunt instalate 16 camere de supraveghere
- conectare la internet
- internet wireless în toată clădirea
- tablă interactivă
- un microbuz achiziţionat prin Asociaţia Geszthy Ferenc şi unul prin MECT
destinat transportului elevilor

-

cameră de sare (salină)
covor antiderapant în sala de sport
materiale sportive
teren de sport cu iarbă artificială
un bazin septic pentru apa menajeră şi pluvial
reţea de internet în toate spaţiile şcolii
internat modernizat şi dotat

4. Alte date relevante:

Parteneriate şi colaborări:
Liceul Teoretic ,,Téglás Gábor” Deva a stabilit un parteneriat benefic la nivel local, naţional şi
internaţional cu principalii actori implicaţi în activitatea de educaţie şi formare profesională:

a) Cu părinţii
Şcoala asigură parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind coresponsabilă pentru
rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în
legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate. Răspunde
adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor.
b) Cu agenţii economici
Şcoala colaborează cu diferiţi agenţi economici pentru:
- desfăşurarea instruirii practice a elevilor;
- susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare ce vizează sărbătorirea unor evenimente
importante din viaţa şcolii şi a elevilor;
- anual şcoala încheie convenţii de colaborare cu agenţi economici.
c) Cu autorităţile locale
Există parteneriate cu autorităţile locale: Consiliul Local, Primăria Deva, Consiliul Judeţean, C.C.D.,
I.S.J., A.J.O.F.M., C.C.I., Poliţia Municipiului Deva.
d) Cu asociaţii profesionale, O.N.G.-uri
- Asociaţia Culturală „Pet fi Sándor”
- UCDMR
e) Cu instituţii de învăţământ preuniversitar, învăţământ superior
Şcoala desfăşoară un parteneriat activ cu:
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea V. Goldiş – Arad
Universitatea Petroşani
f) Cu parteneri externi
Avem parteneriate cu unităţi de învăţământ din Ungaria (Szigetvár, Gy r, Szarvas, Szeged,
Dunaföldvár, Budapest, Tokaj, Gyula, Ikervár, Szombathely)

Activităţi extraşcolare:
-

seara de relaxare (chillout) – responsabil Consiliul Consultativ al Elevilor

-

-

comemorarea 6 octombrie – responsabili Oprisa Melinda, Szikszai Zoltan
campionatul de fotbal între clasele gimnaziale şi liceale (octombrie) – responsabil Sáfár
Csaba
campionatul de volei între clasele gimnaziale şi liceale (octombrie) – responsabil Varro Eva
balul bobocilor – responsabile clasele terminale
Ziua Naţională a României, 1 Decembrie – responsabili toţi membrii ai catedrei „Om
şi societate”
concursul de recitare „Coroniţa de Advent” (decembrie) – responsabili Mészáros
Enik Matilda, Kun-Gazda Kinga, Dulinsyky Izabella Erzsébet
Târgul de Crăciun – responsabil Consilierul Educativ Csatlós Erzsébet
bal mascat (februarie) – responsabil Consiliul Consultativ al Elevilor
Carnaval/Farsang/Fasching - responsabil Mazilu Ghizella
1 Martie – responsabil Mazilu Ghizella
8 Martie – responsabil Consiliul Consultativ al Elevilor
Zilele interculturale şi interetnice (folclor) (martie) – responsabil Consilierul
Educativ Csatlos Erzsebet
Comemorarea 15 Martie – responsabili Lengyel Izabella, Oprisa Melinda, Kun-Gazda
Kinga
Formarea unui semn a păcii şi adunarea împotriva violenţei – responsabil
Balogh Botar Karoly Csaba
Concursul de fizică „Hauer Erich” (mai) – responsabili Tofalvi Emese, Heiuş
Agnes, Orban Julianna,
ECO SCHOOL (aprilie) – responsabil Consiliul Consultativ al Elevilor
Balul balurilor (aprilie) – responsabil Consiliul Consultativ al Elevilor
Ziua şcolii „Téglaporos Nap” (mai) – responsabil Consilierul Educativ Csatlos Erzsebet
Ziua mamei (prima duminică din luna mai) – responsabili Lengyel Izabella, Kun-Gazda
Kinga
Ziua Internaţională a Copiilor (1 iunie) – responsabil Mazilu Ghizella
Participăm la concursuri şi olimpiade:
Concurs de recitări basme „Mesék Szárnyán”
Concurs de recitări „ szirózsa népdalvetélked ”
Concurs de recitări „Kányádi Sándor”
„Brenyó pontszerz matematikaverseny”
Concurs de matematică „Zrínyi Ilona”
Cangurul lingvistic
Concurs de istorie
„Kurutty”
„Vidám Versek Versmondó Versenye”
Concurs de recitări „Adventi koszorú szavalóverseny”
Concurs de desen
Concurs de recitări „Román-Magyar Baráti Társaság vers- és prózamondó verseny”
„Aranytoll”
„Benedek Elekre emlékezünk”
Recital de balade „Kriza János”
Olimpiada de limba germană
Olimpiada de limba română

-

Concurs multimedia
Concurs de ortografie „Simonyi Zsigmond”
Concurs de ortografie „Implom József”
Olimpiada la limba şi literatură maghiară „Mikes Kelemen”
Olimpiada de Fizică
Olimpiada de Chimie
Concurs de fizică „Öveges–Vermes”
Concurs de chimie „Hevesy–Irinyi”
„Vegyesházi királyok kora – Ungaria”
Olimpiada de geografie „Bolyai Farkas”
Concursul Hagyományos „Hauer Erich” Fizikaverseny
„Hauer Erich” eseu
Cambridge Certificat in Advanced English
Olimpiada sportului

Promovabilitate la examenul de bacalaureat 2017:
- clasa a XII-a MI – 90,91%,
- clasa a XII-a FIL – 100,00%,
- clasa a XII-a TUR – 42,86%.
Promovabilitate la examenul de atestat de competenţe profesionale (matematică-informatică) 2017:
- clasa a XII-a MI – 100,00%,
Promovabilitate la examenul de atestat de competenţe lingvistice (limba maghiară) 2017:
- clasa a XII-a MIFIL – 100,00%,
Promovabilitate la examenul de competenţe profesionale 2017:
- clasa a XII-a TUR – nivel 4 - 100,00%
Diplome obţinute la finalizarea studiilor:
- Certificat de absolvire a liceului
- Certificate de competenţe (limba română, maghiară, engleză/germană, digitale)
- Diplomă bacalaureat
- Atestat de competenţe profesionale (matematică-informatică)
- Atestat de competenţe lingvistice
- Certificat de competenţe profesionale nivel 4 – calificare în specializarea tehnician în turism.

PREZENTARE SEMINARUL TEOLOGIC
ORTODOX „SFÂNTA ECATERINA”
PRISLOP
1. DATE DE IDENTIFICARE
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTA ECATERINA” PRISLOP
LOCALITATEA: SILVAŞU DE SUS, M N STIREA PRISLOP
JUDE UL HUNEDOARA
TELEFON: 0372779207, FAX: E-mail: seminar.prislop@gmail.com

2. SCURT ISTORIC
Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina” din Mân stirea Prislop îşi
desf şoar activitatea în cl dirile Mân stirii Prislop, situat într-unul din cele
mai pitoreşti locuri din ar , la 13 km de oraşul Ha eg.
Seminarul a fost înfiin at în anul 1991. Acest liceu apar ine filierei
voca ionale, profil teologic şi are un num r total de 4 clase (câte o clas pentru
fiecare an de studiu).
Pe lâng disciplinele de cultur general şi limbi moderne (franceza şi
englez ), elevele studiaz numeroase discipline religioase, care le ajut s
dobândeasc o temeinic cunoaştere a înv turii creştine şi totodat s -şi
formeze o concep ie de via religios-moral cu adev rat creştin .
În vederea unei bune desf şur ri a procesului de înv mânt, Mân stirea a
pus la dispozi ia şcolii un num r de 3 s li de clas . De asemenea, Seminarul
dispune de o sal de mese cu buc t rie proprie, dormitoare pentru cele
aproximativ 70 de eleve şi alte anexe. Seminarul dispune de 12 calculatoare cu
ajutorul c rora elevele îşi însuşesc cunoştin ele generale de Tehnologia
Informa iei.
Pe lâng volumele bibliotecii Seminarului, elevele au acces şi la volumele
aflate în biblioteca Mân stirii.
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De la înfiin are şi pân în prezent, Seminarul a avut un proces de
înv mânt foarte eficient, lucru concretizat în procentul de promovabilitate la
examenul de bacalaureat, care a fost de 100% pentru toate promo iile de
absolvente, precum şi în procentul foarte mare de admisibilitate în
înv mântul superior, unele dintre elevele noastre fiind admise pe primele
locuri. De asemenea s-au ob inut rezultate bune şi foarte bune la Olimpiada
Na ional de Religie, unde elevele Seminarului au ob inut premii şi men iuni.
Multe dintre eleve au rezultate foarte bune la înv tur , ceea ce le d dreptul
la burse de studiu şi de merit.
Trebuie men ionat şi faptul c elevele Seminarului, sub conducerea
profesoarelor, au realizat o revist şcolar intitulat „Talita kumi (Fiic ie î i
zic: scoal -te!)”.
Cu o semnifica ie deosebit în via a Seminarului sunt zilele de 25
noiembrie, când este s rb torit ocrotitoarea Seminarului – „Sfânta Mare
Muceni Ecaterina” şi ziua de 30 ianuarie – „Sfin ii Trei Ierarhi”, ocrotitorii
şcolilor teologice. Festivitatea acestor zile este sporit de prezen a în mijlocul
elevelor a unor personalit i de seam ale înv mântului teologic şi ale vie ii
religioase.
Cu ocazia s rb torilor na ionale şi la sfârşitul fiec rui an şcolar elevele
preg tesc serb ri al c ror program are un caracter profund na ional şi religios.
Cu aceste prilejuri, dar şi în alte împrejur ri, elevele se bucur de prezen a şi
pov uirea ierarhului locului.

3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU 2018 – 2019
Filiera – voca ional , profil – teologic ortodox
Clasa a IX – a – 28 locuri;

4. RESURSE
În cadrul Seminarului Teologic Ortodox Prislop personalul didactic este
format din 12 cadre, toate calificate, majoritatea având grade didactice. Cele
mai multe dintre cadrele didactice, precum şi personalul didactic auxiliar sunt
vie uitoare ale Mân stirii.

5. ALTE DATE RELEVANTE
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Seminarul își desf șoar activitatea în cl dirile M n stirii Prislop.
Activitatea desf șurat aici este patronat duhovnicește de c tre Episcopia
Devei și Hunedoarei.
În afara orelor de curs au loc activit ți educative, culturale și de
divertisment (participarea la sfintele slujbe, concursuri, dezbateri, serb ri,
drumeții etc.)

Serbare de sfârșit de an la Seminarul Teologic Ortodox Prislop
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Activit ți recreative
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