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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
an şcolar 2021-2022 

                     NIVEL GIMNAZIAL 
  
CLASA a V -a  (26 locuri) 
Elevii beneficiază de:  
ᴥ Ore de curs  în intervalul orar 800-1300; 
ᴥ Studiul a trei limbi moderne: engleză, franceză, italiană; 
ᴥ Activități de pregătire pentru performanță; 
ᴥ Activități extrașcolare lunare; 
ᴥ Activități remediale, la solicitarea părinților; 
ᴥ Atelier de dezvoltare personală; 
ᴥ Cercul „Micii matematicieni”; 
ᴥ Atelier creativ- limba engleză; 
ᴥ Club de Robotică. 
 

 
Desen realizat de Teodora Stoicescu  
în cadrul campaniei „Nu zidurile definesc CNNT” 
 

NIVEL LICEAL 
 

PROFIL REAL: 3 clase 
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv lb.engleză  
(26 locuri)  
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (26 locuri)  
ȘTIINȚELE NATURII (26 locuri)  
 
PROFIL UMANIST: 3 clase   
FILOLOGIE, intensiv lb. engleză (26 locuri)  
FILOLOGIE, intensiv lb.italiană (26 locuri) 
 
ᴥ Absolvenţii claselor cu predare intensivă a unei limbi 
moderne pot obţine atestatul  de  competenţe  lingvistice  la  
sfârşitul clasei  a XII-a,  indiferent de profil. 
ᴥ Absolvenţii claselor de matematică - informatică pot obţine 
atestatul de competenţe de operare pe calculator,  la sfârşitul 
clasei a XII- a. 
 

De ce suntem Şcoală Europeană? 
Proiecte în derulare  
 Erasmus+KA1-VET „MOBILITATE EUROPEANĂ PENTRU O 
CARIERĂ ÎN DOMENIUL IT"  
 Erasmus+KA201 „INSTRUCTION – UPSKILLING SCHOOL 
TEACHERS FOR EDUCATION-WORK TRANSITION” 
 Erasmus + KA229 „CREATIVE VIBRATIONS IN CAREER PATH 
PLANNING USING INNOVATIVE TEACHING METHODS: 
GAMIFICATION, DESIGN THINKING AND PROJECT BASED 
LEARNING” 
 În cadrul Concursului național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția 
a XII-a (2019),  Colegiul Național „Nicolae Titulescu” a ocupat 
locul al II-lea, urmând să  participe, la Strasbourg, la evenimentul 
destinat câștigătorilor de la nivel național, Ziua EUROSCOLA. 
Proiecte finalizate 
 Am derulat trei proiecte Erasmus+ KA1-VET (mobilități 
elevi- formare profesională în informatică – creare pagini 
web / 2014-2015; asamblare, întreținere și depanare PC/ 
2016-2017; asamblare, întreținere și depanare PC/ 2017-
2018;) și un proiect Erasmus+ KA2 (parteneriat strategic în 
domeniul școlar / 2014-2016). 
 Am derulat 4 parteneriate multilaterale Comenius: “4 
Myths 4 Truth”/2013-2015 (parteneri din Finlanda, Grecia, 
Lituania, Portugalia, Turcia, Ungaria), “The Magic of 
Reading, the Power of Discovering Ourselves”/ 2011-2013 
(parteneri din Lituania, Spania, Italia, Ungaria, Grecia şi 
Turcia), “7ID4U”/2010-2012 (parteneri din Finlanda, 
Lituania, Germania, Grecia, Turcia, Portugalia) şi „Healthy 
School” /2008-2010 (parteneri din Germania, Italia, 
Portugalia şi Ungaria).  
•Colegiul  a fost reprezentat la Ziua Euroscola, în 
Parlamentul European de la Strasbourg în 2010 (23 elevi), 
2012 (24 elevi)  și 2016 (24 elevi).  
 Colegiul a derulat proiectul ACCED –„Absolvenții 
Competitivi Către o Economie durabilă – tehnici inovative 
pentru îmbunătățirea inserției elevilor de liceu pe piața 
muncii” (POSDRU/161/2.1/G/139606 -2014-2015).  
 Proiecte eTwinning: Geometry of Countries, Maths in 
Everyday Life-2018,If the world were a 
Classroom;Penfriends exploring the  World, My Country 
withIcons-2019 
 Secondary Schools Competitions-Bruxelles-Bălașa 
Nicoleta, Fășie Andreea-participare la sesiunea plenară a 
Comitetului European al Regiunilor-2017,Stanciu Andreea, 
Fășie Marvin-premiul I-2019 


