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SCURT ISTORIC

Istoria Colegiului Naţional ”Spiru Haret” se
leagă de începuturile învăţământului public în
judeţul Gorj (1832).
În 2007 am sărbătorit 175 ani de existenţă.
Principala menire a şcolii a fost pregătirea
învăţătorilor pentru şcolile săteşti. În 1923 s-a
construit actualul local, iar şcoala a fost
inaugurată în 1925. Ulterior s-a construit
Amfiteatrul Colegiului.
Din 1932 Şcoala Normală s-a numit “Spiru
Haret”. În 1990 s-a reînfiinţat profilul iniţial,
cel pedagogic iar în 1999 s-a transformat în
Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Târgu-Jiu.
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I MPO RTANT
pentru C A N D I D A Ţ I !
1. Colegiul Naţional ”Spiru Haret” oferă cea mai
largă paletă de specializări.
2. NU UITA ! În primul rând trebuie să ştii în ce
şcoală doreşti să studiezi.
3. Dacă te-ai hotărât pentru Colegiul Naţional „Spiru
Haret” priveşte încă o dată oferta noastră
educaţională. Ai la îndemână 8 specializări!
4. În fişa ta de înscriere completează-le de la 1 la 8
pe toate acestea în funcţie de preferinţele tale
(ex.: 1 - filologie, 2 - ştiinţele naturii etc.)
5. Abia după ce ai epuizat aceste opţiuni stabileşte a
doua şcoală care te interesează.
6. Admiterea ta la una din specializări se realizează
în baza mediei de la evaluarea naţională şi a
mediilor generale din gimnaziu.
7. Pentru a putea ocupa un loc la specializările ce
presupun probe de verificare a cunoștințelor de
limbă modernă (filologie engleză intensiv, mateinfo engleză bilingv), respectiv probe de
aptitudini (pedagogic), trebuie să soliciți
echivalarea acestor probe!
8. Pentru specializările matematică informatică engleză bilingv şi învăţători - educatoare,
înscrierea se face conform anexei 3 și Anexei 4
la OMEN nr. 4948/2019.
9. Proba de verificare a cunoștințelor de limba
engleză pentru specializarea filologie limba
engleză intensiv, se echivalează după încheierea
repartizării computerizate a candidaţilor la
specializarea filologie.
10.
Urmăreşte în broşura „Admiterea” codurile
Colegiului Naţional ”Spiru
Haret” pentru
specializările care te interesează!
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2020-2021
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR:
3 clase pregătitoare - 25x3=75 locuri
INVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL:
3 clase a V-a - 30x3=90 locuri, din care, o clasă
(30 locuri) cu predare intensivă a limbii engleze
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL:
7 clase a IX-a - 28x7=196 locuri
1. Filieră teoretică, profil uman
Specializările:
 filologie – lb.lit.română - 28 locuri
 filologie – lb.engleză intensiv - 28 locuri
 ştiinţe sociale - 28 locuri
Condiţii: Candidaţii care optează (după admiterea
computerizată) pentru specializarea filologie limba
engleză intensiv, echivalează probele de verificare a
cunoștințelor de limba engleză, după afişarea
rezultatelor admiterii.
2. Filieră teoretică, profil real
Specializările:
 matematică-informatică engleză bilingv - 28
locuri
 matematică-informatică intensiv - 28 locuri
 ştiinţele naturii - 28 locuri
Condiţii: la specializarea matematică informatică
limba engleză bilingv se echivalează probele de
verificare (scris şi oral) la limba engleză.
3. Filieră vocaţională, profil pedagogic
Specializarea:
 învăţători-educatoare = 28 locuri
Condiţii: echivalarea testelor de aptitudini.













34 săli de clasă (în care elevii învaţă
în două schimburi)
Laboratoare:
 informatică - 2
 fizică
 chimie
 biologie
Cabinete:
 consiliere psihopedagogică
 geografie
 limba engleză
 limba franceză
 religie
Amfiteatru, Sală de muzică
Cantină: 100 de locuri pe serie
Internat: 200 de locuri
Bibliotecă: peste 25.000 buc. volume
Sală de sport ultramodernă:
 2 baze sportive
Dotări laboratoare de informatică:
 Conectare permanentă la
Internet prin fibră optică
 2 reţele formate din câte 35 de
calculatoare performante
 1 reţea formată din 15 laptopuri
 imprimante
 scanere
 videoproiectoare
 Windows şi Office
 Soft multimedia

