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DOTARE 

DE ÎNALT NIVEL 

 * Clădire recent modernizată,  adaptată 

tuturor cerințelor de securitate  

* 3 laboratoare de informatică 

* laboratoare de chimie, fizică, biologie 

* Cabinet de asistență psihopedagogică 

* Cabinet medical 

* Sală multimedia 

* Sală CORECT 

* Bibliotecă modernă, cu sală de lectură 

* Sală de sport modernă 

* 2 terenuri de sport cu suprafață 

sintetică  

* Muzeu  etnografic 

* 14.400 m² de curte interioară 

     De peste 123 de ani clădim  viitorul! 

Contribuţia noastră: peste 14.000 de 

absolvenţi. 

Absolvenţii noștri: oameni de succes, 

în toate domeniile! 

 Standarde de educaţie și formare, 

ridicate 

Profesori competenţi, dedicaţi şi 

preocupaţi permanent de calitatea 

educaţiei și de formarea personală a 

elevilor. 

Zilele Porților 
deschise  
la CNSH: 

19-20 mai 2022 

TRADIȚIE, PRESTIGIU, PERFORMANȚĂ 

MISIUNEA ȘCOLII: 

 

În şcoala noastră, fiecare elev învaţă 

să-şi clădească propriul vis! 

Respectând elevii și asigurându-le 

dreptul la o educație de calitate, în 

acord deopotrivă cu valorile 

europene și cu tradiția culturală 

autohtonă, Colegiul Naṭional „Spiru 

Haret” își asumă dezvoltarea 

echilibrată, creativă, completă a 

personalității acestora, orientarea 

lor către succes real, deopotrivă în 

viața profesională și personală. 

Colegiul Naţional  „SPIRU HARET”, 

brand al învățământului tecucean 



 Alege specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ și 

poți deveni:      PROGRAMATOR CALCULATOARE, 

OPERATOR ÎN TEHNICĂ DE CALCUL,        ANALIST 

SISTEME! 

 Vrei să devii MEDIC, FARMACIST, BIOLOG, FIZICIAN, 

CHIMIST?  Alege specializarea    ȘTIINȚE ALE 

NATURII! 

 Te interesează o carieră în DIPLOMAȚIE, RELAȚII 

INTERNAȚIONALE,  AVOCATURĂ? Vrei să devii 

PSIHOLOG, SOCIOLOG Specializarea ȘTIINȚE  

SOCIALE este o bună alegere! 

  Vrei să devii AVOCAT, JURNALIST, TRADUCĂTOR sau 

TRANSLATOR?Specializarea    FILOLOGIE este pentru 

tine! 

FILOLOGIE 

1 clasă - 26 locuri 

Prima medie: 9,33 

Ultima medie: 7,99 

ȘTIINȚE SOCIALE 

1 clasă - 26 locuri 

Prima medie : 9,43 

Ultima medie: 8,61 

Profil UMANIST 

ȘTIINȚE ALE NATURII 

1 clasă - 26 locuri 

Prima medie: 9,63 

Ultima medie: 8,71 

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

3 clase - 78 locurI 

Prima medie: 9,89 

Ultima medie: 8,72 

Profil REAL 

Alege inteligent!  
Alege „Spiru Haret”! 

Trăiește alături  de  noi,  
în spirit haretist! 

Vrei performanță?  

Vino la „Spiru Haret”! 

PERFORMANȚA ȘCOLARĂ este dovedită de 

REZULTATELE EXCELENTE obținute: 

* 96,67% promovabilitatea la examenul de 

bacalaureat 2021 

* 100% promovabilitate la Evaluare Națională - 2021 

* peste 95% absolvenți integrați în învățământul 

superior 

* Între 1998-2021 s-au obținut 223 de premii la 

olimpiadele școlare naționale și internaționale; 

* Doar în martie 2022, la reluarea olimpiadelor 

județene, s-au obținut deja 21 de premii și 

mențiuni, 6 elevi calificându-se la faza 

națională (dar olimpiadele județene continuă)... 

 PROIECTE ERASMUS+ 

 European Waves On The Internet Radio 

  Green Europe. Education. Abilities  

  Empowering teachers for a more interactive, 
efficient and appealing digital learning  
experience: ”Digit&Learn” 

  Cyber Safety 

  Wellbeing at school  

Cercetașii României                   

Viziunea școlii: 

EXCELENŢĂ în educaţie!  

DISCIPLINE OPȚIONALE 

 Educație juridică 

 Miracolele chimiei experimentale 

 Peisaje şi ecosisteme 

 Educaţie prin Film și Teatru 

 Dezbatere, oratorie şi retorică 

 Aplicații dinamice WEB 

 Simfonia culorilor în reacții de identificare 

 Teatru etc. 


