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 Limba şi literatura română 
 - Concursul Naţional “Evaluarea în Educaţie” 

 - Concursul Naţional “Poveştile Cangurului” 

 - Concursul Naţional “Tinere condeie” 

 - Concursul Naţional “Cultură şi spiritualitate” 

 - Concursul Interdisciplinar “± Poezie” 

 -  Concursul Internaţional “Lectura ca abilitate de viaţă” 

 - Concursul Naţional de Creaţie “Nichita Stănescu” 

 - Concursul Naţional de Creaţie “Nicolae Labiş” 

 Limbi moderne 
 - Concursul Naţional “Cangurul lingvist” 

 - Concursul Naţional “Evaluarea în Educaţie” 

 - Concursul Judeţean de Cultură şi Civilizaţie Modernă  

 ( Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă) 

 Matematică 
 - Concursul Naţional de Matematică “Euclid” 

 - Concursul Internaţional de Matematică aplicată “Cangurul” 

 - Concursul Interjudeţean de Matematică “Gh. Ţiţeica” 

 - Concursul de Matematică “Arhimede” 

 - Concursul de Matematică  “Lumina Math” 

 - Concursul de Matematică “Olimpiadele cunoaşterii” 

 - Concursul Interdisciplinar “± Poezie” 

 Fizică 
 - Concursul Naţional “Evaluarea în Educaţie” 

 - Concursul on-line “PHI” - concurs naţional al centrelor de 

 excelenţă 

 - Concursul Interjudeţean “Liviu Tătar” 

 - Concursul Internaţional “Vrânceanu Procopiu” 

 - Elevi participanţi la Concursul “C. Sălceanu”, declaraţi admişi 

la facultate din clasa a X-a 

 Chimie 
 - Concursul Naţional “Raluca Ripan”, clasa a VII-a 

 - Concursul Naţional “Ştiinţe pentru juniori” 

 - Concursul on-line “CHIMEXPERT” 

 Biologie 
 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu 

 Geografie 
 - Concursul Naţional de Geografie “Terra”, clasele V-VII 

 - Concursul Interregional de Geografie “Un singur   Pământ” 

 Informatică 
 - AcadNet—concurs CISCO 

 - Google Code In—concurs internaţional 

 - Info Educaţie—tabără - concurs cu susţinere Google 

 

Telefon/Fax:  0252 - 320461 
  0252 - 331733 
E-mail: lictiteica@yahoo.com 
Web site: www.cngt.ro  

Drobeta  Turnu Severin 
Strada Crişan nr. 50 

Motto:  

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău 

dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru” 

(Nicolae Iorga) 

Proiecte  &   activităţi şcolare 
 ECDL 

 Examene Cambridge ( YLE, PET, CAE) 

 Atestate profesionale la informatică şi la limbi 

moderne 

 “Muzica raţiunii” 

 “Întalnire cu Istoria  - locuri, oameni, drame” 

 Proiecte internaţionale 

 “Şcoală fără violenţă” 

 “Inocenţă fără violenţă” 

 « Respect pentru diversitate » 

 « Stop drogurilor! Viaţa are prioritate » 

 “Mihai Eminescu- patrimoniu naţional “ 

 « Natura — un eden teluric » 

 Clubul  “IMPACT  ŢIŢEICA” 

 Balul Bobocilor, 

 Balul Boboceilor  

 “Hai pe net!”  

 Lansări de carte 

 Expoziţii personale ale elevilor 

 Excursii în ţară şi în străinătate 

 Competiţii sportive 

 Colaborări şi activităţi comune cu importante 

universităţi din ţară 

 Festivitatea „Ani de liceu”  

 Zilele Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursuri şcolare 



Anul  
şcolar 

2009/2010 

Anul  
şcolar 

2010/2011 

Anul  
şcolar 

2011/2012 

Anul  
şcolar 

2012/2013 

100% 97% 91% 98% 

Rezultate olimpiade 2012/2013 

Etapa internaţională: Menţiune MEN + 2 premii speciale 

(Eleva JDERU IONELA DESPINA, profesor îndrumător 

ARBĂNAŞI OFELIA) 

Etapa naţională  ( 41 elevi participanţi) 

 1 premiu al II-lea + medalie de aur ( Microsoft C#  ) 

 2 medalii de bronz (Informatică) 

 1 premiu al II-lea  + participare la etapa internaţională 

(Limba şi literatura română) 

 1 menţiune MEN ( Psihologie) 

 3 premii speciale (Chimie, Ştiinţele Pământului) 

 premiu special naţional la Concursul “Cultură şi 

spiritualitate” (clasa a VI -a) 

 premiu special la Concursul Naţional “ Ionel 

Teodoreanu” (clasa a V-a) 

Etapa judeţeană -  266 premii   

 40 - Premiul I 

 43 - Premiul al II-lea 

 45 - Premiul al III-lea 

 138 - Menţiuni 

 

 

 

 

 

Premiem excelenţa! 

 Elevii noştri  beneficiază de burse de performanţă, de 

merit, de studiu şi de numeroase premii în bani şi în 

obiecte acordate acelora care se remarcă prin rezultate la 

învăţătură sau în cadrul concursurilor, olimpiadelor şi 

proiectelor educaţionale. 

      PER   ASPERA         AD  ASTRA ! 

 

Examene Naţionale 

Evaluarea Naţională (clasa a VIII-a), 2012/2013 

 - procent de promovabilitate: 100% 

 - medii peste 8,00: 70%  

Bacalaureat 

 Procent de promovabilitate: 

 

 

 

 

 

 70% dintre elevi au obţinut medii peste 9,00. 

 Note de 10 s-au obţinut la toate disciplinele de 

examen (Limba română, Matematică, Informatică, 

Biologie, Chimie, Fizică, Istorie, Geografie, Ştiinţe 

sociale). 

 Peste 96% din absolvenţii de liceu urmează cursuri 

în cadrul învăţământului superior. 

 Mulţi dintre absolvenţii Colegiului Naţional 

“Gheorghe Ţiţeica” sunt studenţi bursieri ai unor 

universităţi de prestigiu din străinătate în ţări 

precum: Anglia, Germania, Olanda, Franţa, 

Spania, Portugalia. 

Plan şcolarizare 2014/2015 

Clasa a IX-a: 8 clase × 28 de locuri 

Profil uman (3 clase × 28 de locuri) 

 Filologie — 1 clasă (28 de locuri) 

 Filologie bilingv engleză — 

 1 clasă (28 de locuri) 

 Ştiinţe sociale —   

 1 clasă (28 de locuri) 

Profil real (5 clase × 28 de locuri) 

 Matematică - informatică bilingv  

engleză— 1 clasă (28 de locuri) 

 Matematică - informatică  

 3 clase ( 84 de locuri) 

 Ştiinţe ale naturii  

 1 clasă (28 de locuri) 

Clasa a V-a: 2 clase × 30  de locuri 


