
 

 

 

 

Colegiului Național ”Mihai Viteazul” 

este o școală cu tradiție care timp de peste 100 

ani a fost spațiul formării unor personalități de 

renume ale culturii naționale și universale.  

Deși sistemul educațional a fost în 

continuă schimbare pe parcursul celor peste 100 

de ani de la înființare, în aceasta instituție de 

învățământ, prin efortul comun al profesorilor și 

elevilor, au fost menținute standardele 

educaționale la un nivel elitist și a determinat 

identitatea şi evoluţia şcolii, construind în 

permanenţă dimensiunile sale esenţiale: tradiţie 

şi calitate. 

 
VIZIUNEA 

Colegiului Național ”Mihai Viteazul” 

 

La Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” 

Turda se formează profesioniştii viitorului care 

răspund nevoii de competenţă a societăţii 

româneşti, de comunicare şi moralitate, creând, 

astfel, premisele realizării visurilor fiecărui elev. 

 

 

 

MISIUNEA 

Colegiului Național ”Mihai Viteazul” 

 

În şcoala noastră fiecare elev va fi 

sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte 

potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele 

şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel 

personalitatea, încât traiectul existenţial, social şi 

profesional să se poată desfăşura sub semnul 

succesului. 
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Oferta educatională 

pentru anul școlar 2017-2018 
GIMNAZIU 

Clasa a V-a 1 clasă 

LICEU – clasa a IX-a 

Matematică – informatică 

intensiv informatică 
1 clasă 

Științe ale naturii 

intensiv engleză 
1 clasă 

Științe ale naturii 1 clasă 

Științe sociale 

intensiv engleză 
1 clasă 

 

Rezultate la examenele naționale 

An școlar 2015-2016 

Evaluare 

Naționala 

Promovabilitate 

95% 

20% 

medii peste 9 

Bacalaureat 
Promovabilitate 

100% 

57 % 

medii peste 9 

 

Medii generale 

An școlar 2015-2016 

Gimnaziu  
Promovabilitate 

98% 

65% 

medii peste 9 

Liceu 
Promovabilitate 

100% 

55 % 

medii peste 9 

 

Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

An școlar 2015-2016 

Participanti internaţională 2 medalii bronz 

Participanţi natională 14 

Premii    NAŢIONALĂ  6 

Mențiuni NAȚIONALĂ 2 

Premii I    JUDEŢ 17 

Premii II   JUDEŢ 4 

Premii III  JUDEŢ 2 

Menţiuni  JUDEŢ 9 

TOTAL 56 

Activități educative extrașcolare  

Resurse umane 

La Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” studiaza 

peste 560 de elevi sub indrumarea a peste 40 de 

profesori cu înaltă pregătire. Sub aspectul pregătirii 

profesionale şi a calităţii prestaţiei didactice, la 

nivelul personalului se remarcă ponderea ridicată 

a cadrelor didactice cu gradul didactic I şi a 

cadrelor didactice cu gradaţie de merit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse materiale 

Laboratoare de informatică 3 

Laboratoare de ştiinţe ale 

naturii 

4 

Cabinet  limba engleză 1 

Cabinet de religie 1 

Cabinet ştiinţe sociale 1 

Bibliotecă 

(cu 1 sală de lectură și 1 sală 

destinată activităților 

extrașcolare) 

1  

 

Sală sport 1 

Sală de festivităţi 1 

Cabinet de asistenţă 

psihopedagogică 

1 

Cabinet stomatologic 1 

 


