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Colegiul Naţional 

“Gheorghe Ţiţeica” 

4 laboratoare de informatică 

2 laboratoare chimie 

1 laborator fizică 

1 laborator biologie 

1 cabinet fonic 

1 sală de sport 

1 teren de sport 

Bibliotecă cu peste 40000 de volume 

1 sală de lectură 

1 sală de proiecte 

40 săli de clasă 

 

Baza materială 

COLEGIUL  NAŢIONAL  
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Mai 2010 



Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” 

Plan şcolarizare 2010—2011 
 

Clasa a IX-a: 8 clase × 30 locuri 

 

Profil uman (3 clase × 30 locuri) 

Filologie — 1 clasă (30 locuri) 

Filologie bilingv engleză — 

 1 clasă (30 locuri) 

Ştiinţe socio-umane —         

 1 clasă (30 locuri) 

 

Profil real (5 clase × 30 locuri) 

Matematică - informatică  

 4 clase × 30 locuri 

Ştiinţe ale naturii  

 1 clasă (30 locuri) 

 

Clasa a V-a: 2 clase × 30 locuri 

Rezultate obţinute la etapa judeţeană 

şi naţională a  olimpiadelor şcolare 

Anul şcolar 2009/2010 

Etapa judeţeană 

Limba română : 60 premii (6 calificări la faza 

naţională) 

Limba engleză : 44 premii (2 calificări la faza 

naţională) 

Limba franceză: 9 premii (2 calificări la faza 

naţională) 

Limba germană: 8 premii 

Limba spaniolă: 16 premii (3 calificări la faza 

naţională) 

Fizică: 7 premii (2 calificări la faza naţională) 

Chimie : 6 premii(3 calificări la faza naţională) 

Biologie: 23 premii ( 2 calificări la faza     

naţională) 

Informatică : 3 premii ( 2 calificări la faza     

naţională) 

Logică + Filosofie : 2 premii ( 2 calificări la 

faza naţională) 

Psihologie : 1 premiu  (o calificare la faza  

naţională ) 

Sociologie: 2 premii  (o calificare la faza    

naţională) 

Cultură civică: 4 premii 

Latină: 2 premii (o calificare la faza naţională) 

Geografie : 8 premii ( 2 calificări la faza    

naţională) 

Istorie: 17 premii (3 calificări la faza    

naţională) 

Matematică: 17  premii ( 3 calificări la 

faza naţională) 

Educaţie tehnologică: 3 premii 

Astronomie: 8 premii ( 4 calificări la faza 

naţională) 

Educaţie fizică : 4 premii (o calificare la 

faza naţională) 

Religie: 18 premii (2 calificări la faza  

naţională) 

Etapa naţională 

2 medalii de argint  

      (Matematică, Informatică) 

2 medalii de bronz 

      (Matematică, Informatică) 

2 premii speciale 

      (Limba română) 

13 menţiuni 

      (Matematică, Istorie, Limba franceză,    

Limba spaniolă, Sociologie, Informatică,     

Chimie, Biologie) 


