
ÎNTREBĂRI FRECVENTE: 

 

Care a fost ultima medie de admitere în 2019 ? 

Profil real – specializarea Matematică-informatică: 8,96 

Profil real – specializarea Științe ale naturii: 9,00 

Profil uman – specializarea Științe sociale: 8,78 

Cum optăm pentru Liceul Al. I. Cuza ? 

Codurile pentru cele 3 specializări sunt: 

Matematică-informatică: 247 

Științe ale naturii: 248 

Științe sociale: 249 

Care este oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 ? 

Profil real: 5 clase din care: 

 1 matematică-informatică, intensiv informatică 

 1 matematică-informatică, intensiv limba engleză 

 2 matematică-informatică 

 1 științele naturii 

Profil umanist: 2 clase din care. 

 1 științe sociale, intensiv limba engleză 

 1 științe sociale 

De ce nu au clasele intensive coduri separate ? 

Admiterea se face pe specializarea Matematică-Informatică (4 clase), 

respectiv Științe sociale (2 clase). 

Selecția pentru clasele intensive se realizează dintre elevii admiși la 

Liceul Cuza, prin admiterea computerizată. 

 

 

 



Cum pot ajunge la clasa de Matematică-informatică, intensiv 

informatică ? Ce condiții trebuie să îndeplinesc ? 

Singura condiție este să fii admis la specializarea Matematică-

informatică.  

Anul acesta nu va avea loc nici o testare. 

Pentru anul școlar 2020-2021 admiterea la clasa de matematică-

informatică, intensiv informatică, se va face prin ierarhizarea elevilor 

care optează pentru această clasă, pe baza mediei la matematică după 

următoarea formulă: 20% nota de la Evaluarea Națională la disciplina 

matematică și 80% media generală la matematică din clasele V-VIII. 

Cum pot ajunge la o clasă cu predare intensivă a limbii engleze ? 

Pentru anul școlar 2020-2021 admiterea la clasele cu predare 

intensivă a limbii engleze se va face pe baza: Fișelor de aptitudini anexă 

la Fișa de admitere. In cazul în care numărul de elevi care optează 

pentru acest tip de clase este mai mic decât efectivul prevăzut de planul 

de școlarizare, se va lua în considerare media generală la limba engleză 

din clasele V-VIII, care trebuie să fie minim 6.00. 

Ce avantaje îmi oferă clasa intensiv informatică ? 

În fiecare an se studiază în plus câte 3 ore de informatică, față de 

numărul de ore prevăzut în Planul cadru, ore la care clasa este 

împărțită în 2 grupe, lucrând în laboratoarele de informatică cu 2 

profesori diferiți. 

Ce avantaje îmi oferă clasa intensiv limba engleză ? 

Aceste clase au câte 4 ore de limba engleză, în fiecare an, din care 2 sunt 

discipline opționale pe cultură și civilizație anglo-saxonă. Toate cele 4 

ore se desfășoară cu 2 profesori diferiți, clasa fiind împărțită în 2 grupe. 

Care sunt avantajele clasei de științe ale naturii ? 

În clasele a IX-a și a X-a planul cadru (disciplinele și numărul de ore) 

este același ca la matematică-informatică, în schimb în clasele a XI-a și 

a XII-a numărul de ore la științe (fizică, chimie și biologie) crește, în 

defavoarea informaticii, care dispare. 

 

 



Care este programul liceului ? 

Clasele a XI-XII învață în schimbul de dimineață între orele 7.30-13.20 

Clasele a IX-X învață în schimbul al doilea între orele 13.30-19.20. 

Cu ce rezultate se poate mândri liceul ? 

Rata de promovare a Examenului de bacalaureat – 100% din ultimii ani 

Premii și mențiuni la concursuri și olimpiade școlare, etapa județeană 

și etapa națională la disciplinele: limba engleză, limba spaniolă, 

biologie, fizică, matematică, disciplinele socio-umane, istorie, 

geografie, informatică. 

Titlul ȘCOALA ANTREPRENORIALĂ 2016; Echipa E-SOL (6 elevi cl XI) au 

obținut titlul național la Concursul ”Compania Anului 2018”, organizat 

de Junior Achievement, și au reprezentat România la internaționalele 

de la Belgrad. 

Ce activități extra curriculare sau extrașcolare oferă liceul ? 

Concurs trans-disciplinar Cuza SMART, inițiat în anul 2018, proiectul 

inclus în Calendarul Activităților Educative Municipale, se adresează 

elevilor pasionați de discipline realiste (matematică, fizică, chimie și 

biologie), fiind un concurs trans-disciplinar organizat pe echipe de câte 

4 elevi. 

Trupa de Teatru Okaua, înființată în anul 2005, a obținut 170 premii, 

dintre care 25 Mari Premii, 60 de Festivaluri. În anul 2013 a avut loc 

prima ediție a Festivalului Okaua, care de atunci se desfășoară anual. 

Corala CUZA: înființată în 2018, a obținut numeroase premii, devenind 

iubit de elevi și public. 

Activitate redacțională: revistele liceului premiate la nivel de 

municipiu (Liceenii, Cronos și English Mag), cărți scrise de elevi, 

coordonate de profesori 

Activități caritabile, activități de voluntariat – Spectacol Magie pentru 

Cosmin, organizat la Cinema Gloria, la care s-a strâns suma de 30.000 

lei pentru sprijinirea unui elev bolnav. 

Activități sportive: echipe de baschet, volei, handbal, fotbal, participări 

la competiții sportive. Organizarea Cupei Play Volleyball, organizat în 

parteneriat cu Clubul Copiilor sector 3. 



20 Martie - Ziua Liceului; În fiecare an se organizează activități 

specifice, și nu poate lipsi tradiționala Seara Amintirilor, unde se 

întâlnesc foști profesori și absolvenți ai liceului cu actualele cadre 

didactice. 

Echipa de robotică – care participă anual la competițiile organizate la 

nivel de municipiu și național. 

Cercuri organizate la nivel de liceu: 

Cercul de literatură: LEGO 

Cercul de limba franceză: Les Francojeunes 

Cercul de istorie : Cronos 

Cercul de educație antreprenorială: Club Junior Achievement 

Cercul de limba engleză: Youth Club 

 


