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A – Atitudine ! 

L – Libertate! 

E 

X 

A – Ambiţie! 

N – Nobleţe ! 

– EXemplu! 

D – Dinamism ! 

R – Răbdare ! 

U – Umor ! 

I – Integritate ! 

O – Onestitate ! 

A – Autoritate ! 

N – Noutate ! 

C – Competiţie ! 

U – Unire ! 

Z – Zâmbet ! 

A – Ataşament ! 



Domnitorul Alexandru Ioan Cuza 

Sigla Colegiului 

Drapelul 

Colegiului 

Uniforma 

Cuziştilor 
Revista 

Anotimpuri 



“ FIECARE ELEV ESTE IMPORTANT !” 

Specializarea matematică-

informatică 

  
1 clasă matematică-informatică     
     intensiv informatica– 28 locuri  
  
1 clasă matematică-informatică  
    bilingv limba engleză– 28 locuri  
 

Specializarea științe ale naturii  
        2 clase– 56 locuri  

  
1 clasă -  limba engleză intensiv    –   
                   28 locuri 
1 clasă – 28 locuri  

Specializarea filologie 
1 clasă filologie  
     bilingv limba  franceză –   28 locuri  
  

1 clasă filologie  
     bilingv limba  engleză –    28 locuri  
    

Specializarea științe sociale  
1 clasă filologie  
     științe sociale– 28 locuri  
  

CLASA  A IX-A CLASA  A V-A 

FILIERA TEORETICĂ  

PROFIL REAL 

FILIERA TEORETICĂ 

PROFIL UMANIST 



• Pregătire suplimentară în vederea susţinerii 

examenelor de Bacalaureat şi Evaluare Naţională 

• Pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru 

participarea la olimpiade şi concursuri şcolare 

• Pregătirea suplimentară pentru recuperarea elevilor 

aflaţi în situaţii de corijenţă. 

• Ateliere de lucru / mese rotunde pe diverse teme: 

violenţă, comunicare, educaţie pentru sănătate, 

robotică etc. 

• Competiţii sportive 

• Activităţi de voluntariat 

• Cercul de excelenţă de limba franceză 

• Cercul de excelenţă de limba engleză 

• Club FOTO 



• Evenimente tradiţionale: 

                  - Ziua Colegiului 24 Ianuarie 

                  - Balul bobocilor clasa IX-a si a V-a 

                  - Balul absolvenţilor 

                  - Ziua porţilor deschise 

                   - Halloween 

                   - Valentine’s day 

                   - 1 iunie ziua copilului 

                   - Serbarea de Crăciun 

                   - Bursa “Lefter” 

• Club pentru redactarea revistelor şcolare 



1. Profesorul și elevul pentru performanță 

2. Profesorul pentru educația incluzivă 

3. Biblioteca tuturor 

4. Ghiozdan mai ușor 

5. Floarea din fereastra clasei 

6. Sportul pentru o minte sănătoasă 

7. TIMKEN – retehnologizarea informatică a școlii 

8. ERASMUS+ - Tehnologii de viitor, Memories Dreams-Past, Present and Future 

9. Sunt informat , sunt implicat , cunosc civilizatia Franței și a Angliei  

10. Diversitate și unitate europeană – concurs EUROSCOLA 

11. Vreau să comunic eficient și foarte bine 

12. Spune nu fumatului , alocoolului și drogurilor 

13. Și noi te putem face puțin mai fericit 

14. Școala altfel 15. Noi elevii , gestionăm activitea culturală din școală 

16. În cerc- sănatatea mea contează/ program de preventie a diabetului zaharat   

        de  tipII şi a bolilor civilizaţiei pentru elevii claselor a-V-a 

17. De vorbă cu doctorul ANDREI 

18. SAIP / Sistemul automat de înregistrare a prezenţei 

       la şcoală /legitimaţia  electronică. 

19. Transformare digitală în educaţie – Catalogul electronic 

20. Sala de festivităţi la dispozitia activităţilor elevilor şi profesorilor 

21. Informaţia e cheia 

22. ARGOCUZA –club de dezbatere academică. 

23. SPEAK OUT – club de monologuri dramatice 

24. PUBLIC SPEAKING – club de oratorie  

25. Proiectului omagial ,,Colegii Centenare la ceas aniversar ,,IAŞI  5-6 octombrie 2018 

26. PROIECTUL,,REMEMORĂM ,PLANTĂM , CONSTRUIM ,, ,,IT & SCIENCE ROOTS,,FOCŞANI 23-25 noiembrie 2018 

27. Proiectul istoric - Concurs ,, CAUTĂ EROII LA TINE ACASĂ “ 2018-2019,, organizat de Primăria Municipiului Ploiești 

28. Proiectului educațional “NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN,,  29 noiembrie 2018 

 

















POLONIA 
Plokovice  

24-29 noiembrie 2018 

Proiect european ce are ca scop 

schimbul de bune practici în ce 

priveşte educaţia în Europa. 



BULGARIA 
Zemedelska 

17 – 23 

februarie 2019 

Obiectiv principal :  

Dezvoltarea competenţelor cheie 

în aria matematica şi ştiinţe, 

antreprenoriat şi învăţarea 

limbilor străine. 



TURCIA 
Gaziantep Anadolu  

Lisesi – Gaziantep 

24-31 martie 2019 

Teme cheie: 
1. Educaţia interculturală şi 

interregională 

2. Schimbările climatice şi 

de mediu. 

3. Predarea şi învăţarea 

limbilor străine. 



 Excursii în ţară şi în străinătate 

 Tabere şcolare 

 Vizite la muzee şi obiective istorice 

 Vizionare de spectacole 



TARGETS : 
• Să se depună eforturi pentru excelenţa în 

toate aspectele vieţii şcolare. 

• Să se celebreze succesul şi reusita şcolara. 

• Să se ofere activităţi variate şi echilibrate 

care să completeze curricula şcolară şi să 

atragă elevii spre studiu şi competiţie. 



• Să se cultive respectul, responsabilitatea, 

soluţionarea, învăţarea, teamworkul, leadershipul. 

• Să se creeze un mediu motivaţional şi relaxat în 

care elevii să-şi descopere şi să-şi cultive talentul 

şi efortul pentru studiu şi achiziţie intelectuală. 

• Să se aprecieze şi să se îmbunătăţească moştenirea 

de tradiţie şi cultură a colegiului. 



• Să se atragă profesorii tineri şi talentaţi, entuziaşti şi demni 

de afirmare, devotaţi şi respectuoşi, cu vocaţie şi dragoste 

pentru şcoală şi copii. 

• Să se implementeze proiecte de popularizare a ştiinţei în 

rândul elevilor, proiecte interdisciplinare în conceptul 

STEM (Stiinţă, Tehnologie, Inginerie, Matematică), şi în 

regim bilingv. 



• Să se dezvolte activităţile sportive şi artistice, să 

devină cât mai variate, activităţi cu o largă 

accesibilitate. 

• Să se dezvolte parteneriate locale , zonale sau de 

dimensiune internaţională, formate pe topicuri 

contemporane sau pe formarea unei atitudini fizice. 

• Să se integreze elevii cu cerinţe speciale în 

învăţământul de masă. 



Pentru că: 

 Şcoala este inima cetăţii iar tu, vei învăţa să păstrezi  

        cetatea în inimă. 

 Te alături unei istorii care se ogindeşte în tradiţie. 

 Poarta catre Europa îţi este deschisă. 

 Laboratoarele sunt alte căi spre galaxii neexplorate. 

 Aici şcoala înseamnă şi spaţiu virtual, deschis , într-un catalog al timpului tău. 

 Eşti printre prieteni, unii de vârsta ta , alţii de vârsta inimii tale, mereu tânără. 

 Poţi să te joci descoperind. 

 Poţi să te întreci pe tine însuţi. 

 Îţi place să fii liber, dar înţelegi libertatea. 

 Înţelegi respectul, valoarea, generozitatea. 


