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Scurt istoric
al Colegiului Național de Informatică „Traian Lalescu”
La 1 septembrie 1997- prin desprinderea de Grupul Şcolar Industrial Metalurgic a 18 cadre
didactice şi 372 de elevi a luat fiinţă Liceul de Informatică Hunedoara. Lângă acesta, și-a desfășurat
activitatea Şcoala Generală Nr. 4, ce a fost înfiinţată la 1 septembrie 1964 şi a funcţionat în cele două
clădiri de pe str. Victoriei nr. 21, clădiri construite în 1952. Vecinătatea sediilor, scopul şi interesele
comune ale personalului din cele două unităţi de învăţământ, Şcoala Generală Nr. 4 şi Liceul de
Informatică, au determinat fuziunea celor două şcoli la 1 septembrie 1998, cu titulatura de Colegiul
Naţional de Informatică ''Traian Lalescu'' Hunedoara.
La 1 aprilie 2000, are loc fuziunea Colegiului Naţional de Informatică „Traian Lalescu” cu Şcoala
de Muzică şi Arte Plastice cu titulatura: Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu”, iar, începând
cu 1 septembrie 2010, Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” preia Structura Şcoala
Gimnazială Nr.2, rezultată din comasarea Școlii Generale nr.11 cu Școala Generală Nr. 2
Începând cu anul școlar 2013, a avut loc decomasarea Colegiului Naţional de Informatică „Traian
Lalescu” de Structura - Școala Gimnazială Nr. 2, Colegiul păstrându-și până în prezent titulatura de
Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu”.

Nivelurile, formele de învățământ și specializările autorizate și acreditate –oferta
educațională pentru anul 2018-2019

Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” este o unitate școlară ce intregrează clasele 0XII și Învățământul suplimentar de muzică și funcționează după următorul program: de luni până vineri,
cursurile încep la ora 8 și se încheie între orele 12-15, în funcție de nivel.
Nivelurile
Nivel primar

Clasele de început
Clasa pregătitoare: trei clase

Nivel gimnazial

Clasa a V-a: două clase
 vor studia limbile străine: engleză și
franceză;
 vor avea două ore de informatică, din
care una va fi opțional.

Nivel liceal

Clasa a IX-a: trei clase
Profiluri: Real și Uman
Specializări:
 Matematică-Informatică – informatică
intensiv – o clasă
 Științe ale Naturii – o clasă
 Filologie - limba engleză intensiv – o
clasă

Secția de muzică – învățământ suplimentar Instrumente: pian, vioară, violoncel (în total
82 de locuri)
 pentru clasa I, sunt disponibile 13
locuri repartizate astfel:
 10 locuri – pian;
 2 locuri – vioară;
 1 loc – violoncel.

Resurse educaționale
1. Umane
Performanța școlară la Colegiul Naţional de
Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara este
asigurată de 55 de cadre didactice, dintre care 49 au gradul didactic I și 6 au gradul didactic II.
2.Materiale
Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara beneficiază de:
 patru laboratoare de informatică dotate cu calculatoare performante, videoproiectoare, rețea
wireless și table inteligente.

 un laborator de chimie dotat cu material didactic, lecţii virtuale, asistare PC.

 un laborator de biologie dotat cu material didactic, microscoape.

 un laborator de fizică dotat cu reţea de calculatoare, atelier de lucru, material didactic, telescoape.

 un atelier de robotică

 o bibliotecă

 cabinet de consiliere psihologică.

 sală de sport proprie, echipată la nivel european: vestiare, puncte sanitare, tribune, terenuri de
fotbal, handbal, tenis, baschet, volei, masa de ping pong.

Alte date relevante
Facilități puse la dispoziția elevilor
Facilități

Nivel
Primar
Gimnazial

Liceal

Secția de muzică – învățământ suplimentar

 Programul „Școală după școală”
 RobotX
 Clubul de lectură
 Sanitarii pricepuți






Proiectul ROSE
Proiectul Erasmus+
RobotX
Sanitarii pricepuți
Clubul Debate

 Studiul aprofundat al muzicii (teorie și
practică pe un instrument, la alegere)

Colaborări / parteneriate cu alte instituții
 Parteneriate educaționale cu Primăria Municipiului Hunedoara;
 Parteneriate educaționale cu Biblioteca Municipală Hunedoara și cu Biblioteca Județeană
Hunedoara;
 Parteneriate educaționale cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, cu Universitatea de
Vest din Timișoara și cu Universitatea din Petroșani;
 Parteneriate educaționale cu Palatul Copiilor din Bistrița;
 Parteneriate educaționale cu Enel pentru proiecte inovative;
 Parteneriate educaționale cu Fundația Nație prin educație;
 Participarea la programele JAR Romania;
 Activități în cadrul SNAC în parteneriat cu CPC Hunedoara;
 Proiecte în parteneriat cu CJRAE Hunedoara;
 Proiectul național „Școala de vară- Să învățăm istoria la castel” în parteneriat cu MOODLE
România.
Activități extrașcolare
 Programul Olimpiadele Kaufland, desfășurat în perioada 15 septembrie 2015-29 februarie 2016,
în urma căruia elevii Colegiului au câștigat premiul al II-lea în valoare de 20 000 €;
 Organizare de excursii școlare și tabere tematice;
 Organizare de serbări școlare, teatre, festivități de absolvire, balul bobocilor;
 Pregătire suplimentară cu elevii în vederea participării la olimpiade și concursuri cuprinse în
Calendarul Activităților Educative Județene, Regionale sau Naționale.
Rezultate la concursuri și olimpiade
În anul școlar 2016-2017 la etapa județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare elevii școlii
noastre au obținut 36 de premii și 21 de mențiuni. Din cei 47 de elevi care au participat la etapa națională

a olimpiadelor și concursurilor școlare, 2 au obținut premiul I, 2 au obținut premiul al III-lea și 2 au
obținut mențiune.
Rezultate la Examenul de Evaluare Națională
 Promovabilitatea a fost de 81,44% din seria curentă
Rezultate la Examenul de Bacalaureat
 Promovabilitatea a fost de 81,91% din seria curentă
Calificările obținute de absolvenți
Diplomă de absolvire a nivelului gimnazial;
Diplomă de absolvire a ciclului liceal (inferior și superior) ;
Diplomă de bacalaureat;
Diplomă ECDL (facultativ, în urma înscrierii și susținerii examenelor);
Certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională (limba engleză);
Certificat de competențe digitale (echivalat cu permisul ECDL);
Atestat de competențe profesionale (informatică) la specializarea Matematică-

informatică-

intensiv informatică;
Atestat de competențe profesionale (limba engleză) la specializarea Filologie – limba engleză
intensiv.

