
 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

  2018 - 2019 
 

 

 De ce  Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” Deva  

Pentru că: 

 aici se îmbină în mod armonios pregătirea fizică şi sportivă cu cea intelectuală; 

 se asigură şanse egale pentru educaţie şi instruire pentru toţi elevii, indiferent de etnie, religie, 

nivel social; 

 se formează un tineret şcolar în spiritul performanţei şi înaltei performanţe sportive, dar şi al 

disciplinei, comunicării şi al integrării în forme superioare de pregătire; 

 se oferă posibilităţi de angajare la finalizarea studiilor liceale – pe baza certificatului de 

calificare, recunoscut în Uniunea Europeană - ca INSTRUCTOR SPORTIV în specializarea 

aleasă de către fiecare elev sportiv.  

 în funcţie de nivelul competenţelor, al rezultatelor şi medaliilor obţinute la competiţiile naţionale, 

europene, mondiale sau olimpice, absolvenţii noştri pot fi admişi în structuri ce aparţin de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, ş.a.; 

 societatea are nevoie de tineri bine pregătiţi, sănătoşi, capabili să acţioneze individual şi în echipă. 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE 

 

Nume: COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV "CETATE"  

Adresă: Deva, str. Axente Sever, nr. 3, 330048, jud. 

Hunedoara 

Tel.: 0254/217015 

Fax: 0254/235520 

E-mail: cnscetate@yahoo.ro 

Web: www.cnscetatedeva.ro 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV „CETATE" 

Deva, Str. Axente Sever, nr. 3, jud. Hunedoara 

Tel. 0254/217015; Fax 0254/235520 

e-mail: cnscetate@yahoo.ro; web: www.cnscetatedeva.ro 



2. SCURT ISTORIC 

 

Hunedoara, judeţ cu tradiţii în mişcarea sportivă din ţara noastră, găzduieşte începând cu anul 1978, 

în municipiul Deva, Şcoala de gimnastică românească, şcoală în care au crescut, învăţat şi s-au format 

nenumăraţi campioni de talie europeană, mondială şi olimpică. 

Clădirea care găzduieşte şcoala cunoaşte o istorie îndelungată: atestată documentar în 1785, devine 

cazarmă militară la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind destinată după Marea Unire din 1918 Şcolii de Arte 

şi Meserii. În perioada 1940 – 1978 funcţionează ca şi Şcoală Tehnică, cunoscând diferite denumiri: Şcoala 

Tehnică Profesională de Băieţi, Şcoala Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale, Şcoala Profesională de 

Ucenici Constructori şi Şcoala Profesională de Construcţii. 

Cu începere de la 1 septembrie 1978 a devenit Şcoala Generală Nr. 7, care a rămas vie în memoria 

multor conaţionali, percepută fiind ca flacăra ce a aprins torţa triumfului gimnasticii româneşti – tot de 

atunci, Federaţia Română de Gimnastică hotăra să înfiinţeze la Deva Lotul Naţional de Gimnastică Artistică 

al României. 

O nouă etapă o reprezintă perioada cuprinsă între 1991 – 1993, când şcoala este cunoscută sub 

denumirea de Liceul cu Program de Educaţie Fizică şi Sport (cu secţii de gimnastică şi atletism). Anul 1993 

marchează trecerea într-o altă etapă, şcoala primind denumirea de Grup Şcolar cu Program Sportiv, pentru 

ca, începând cu anul şcolar 2003 - 2004 să primească prin Ordinul MECT nr. 5188/07.10.2003 denumirea 

de Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” Deva, unitate de învăţământ vocaţional sportiv integrat şi 

suplimentar, care asigură pregătire completă tuturor elevilor care practică o disciplină sportivă. 

 

 

 

3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru anul şcolar 2018 - 2019 

 Profil şi specializări 

o ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: - 2 grupe cu program prelungit (program sportiv 

suplimentar gimnastică artistică fete) 

o ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – cu program sportiv integrat 

 Clasa pregătitoare – 1 clasă: 25 de locuri 

 Clasele I - IV  

 Discipline sportive: gimnastică artistică, gimnastică aerobică, înot 

o ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL integrat sportiv 

 Clasa a V-a - 2 clase: 50 de locuri 

 Clasele VI – VIII   



 Discipline sportive: gimnastică artistică, gimnastică aerobică, înot,  

atletism, fotbal 

o ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

 Filieră: Vocaţională 

 Profil: Sportiv 

 Specializări:  pentru anul şcolar 2018 – 2019, clasa a IX-a:  

 2 clase – 56  locuri cu specializările: gimnastică artistică, atletism, 

gimnastică aerobică,  fotbal, handbal, volei, judo, baschet, kaiac -canoe, 

tenis de câmp,  karate, lupte libere, box, taekwondo, etc. 

Pentru elevii  care practică  handbal, volei, judo, baschet, kaiac - canoe, tenis, karate, lupte libere, box 

este nevoie de  legitimare cu viză la zi la un club sportiv din localitate sau împrejurimi. 

4. RESURSE 

 Săli de clasă  
 

 Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” – Deva dispune de 24 de săli de clasă, 

destinate atât ciclului primar, cât şi celui gimnazial şi liceal. De asemenea în 

cadrul şcolii există şi o grădiniţă cu două grupe cu program prelungit. 

 

 

 Biblioteca Colegiului Naţional Sportiv „Cetate” – Deva a acumulat de-a 

lungul anilor un tezaur valoros constituit din carte, periodice, documente grafice şi 

audiovizuale oglindit în cele 20635 de documente în limba română şi în limbi străine. 

 

 

 Laboratoare 
Şcoala noastră dispune de 3 laboratoare moderne: 

1 laborator de informatică, cu un  număr total de 25 calculatoare, 

1 laborator de biologie  – dotat cu material didactic adecvat desfăşurării activităţilor specifice: lucrul cu 

atlase de biologie, observaţii microscopice şi macroscopice, 

1 laborator de fizică – utilat cu instrumente şi aparatură modernă necesare 

desfăşurării activităţilor didactice specifice. 

 

 

 Cabinet de asistenţă psihopedagogică 
 În cadrul cabinetului se desfăşoară activităţi de consiliere psihopedagogică în probleme emoţionale 

(anxietate, depresie), comportamentale (agresivitate, hiperactivitate), de învăţare (eşec şcolar, abandon 

şcolar), consiliere vocaţională, orientare şcolară şi profesională, evaluare psihologică, implicarea elevilor 

în diferite proiecte (antidrog, salvaţi natura, promovarea monumentelor istorice).  

 

 

 Cabinet AEL  
 În cadrul unităţii noastre şcolare se regăsesc  mijloace didactice la cel mai înalt nivel, şcoala fiind 

dotată cu un număr de 26 calculatoare de ultimă generaţie pentru folosirea lor în desfăşurarea lecţiilor, 

precum şi un Laptop conectat la video-proiector.  



 De asemenea unitatea noastră şcolară integrează sistemele digitale moderne în sistemul educational,   

fiind dotată cu  7 table interactive conectate la videoproiectoare şi laptop-uri. 

 

 Baza sportivă 
 

 Colegiul Naţional Sportiv “Cetate” – Deva dispune de săli de sport destinate antrenamentelor de: 

 gimnasticiă aerobică, 

 atletism, 

 gimnastică artistică. 

În curtea unităţii sunt amenajate: 

 teren de sport multifunctional,  

 teren sintetic fotbal,  

 pistă sintetică pentru atletism,   

 pistă sintetică pentru sărituri. 

 

Liceul nostru dispune şi de săli de antrenament cum ar fi: 

 săli de forţă,  

 sală de gimnastică artistică (bârnă),  

 sală de gimnastică artistică (paralele),  

 sală de gimnastică artistică (sol), 

 sală de acrobatică (sărituri) 

 sală de judo, 

 sală de lupte libere, 

 sală de baschet / volei / handbal. 

 

 

 

 Spaţii de cazare 
 

 Căminele Colegiului Naţional Sportiv “Cetate”  au o capacitate totală de 267 locuri, fiind 

destinate cazării elevilor sportivi din afara localităţii, care  frecventează cursurile şcolii. 

 

 

 Spaţii de servire a mesei 
 Şcoala noastră dispune de o cantină deosebit de frumoasă cu o capacitate de 120 

locuri/serie. Elevii şcolii noastre pot servi toate cele trei mese (mic dejun, prânz, cină) 

în condiţiile în care sunt cazaţi în cămin sau doar masa de prânz (în cadrul programului 

de semiinternat). 

 

 

 Cabinet medical 
Cabinetul medical al şcolii funcţionează 24 de ore/zi. Este compus din cabinet de consultaţii, cabinet 

de fizioterapie şi infirmerie cu o capacitate de 14 paturi. Personalul medical este format din: 1 medic 

specialist – medicină sportivă şi 5 asistente medicale. 

 

 

 

5. ALTE DATE RELEVANTE 

 
 Medalii obţinute la Campionate Naţionale oficiale, Campionate şi 

Concursuri Internaţionale în anul  2017: 

- Gimnastică artistică:  



 Jocuri Europene – 1 medalie argint 

 Campionate Naționale – 15 medalii (7 aur, 4 argint, 4 bronz) 

 Campionate Naționale Școlare – 4 medalii (1 argint, 3 bronz) 

- Gimnastică aerobică  

 2 medalii obţinute la Campionatele Naţionale ( 1 argint, 1 bronz). 

- Atletism 

 Jocuri Balcanice – 2 medalii (1 argint, 1 bronz) 

 Campionate Naționale – 12 medalii (5 aur, 5 argint, 2 bronz) 

 Campionate Naționale Școlare – 8 medalii (5 aur, 2 argint, 1 bronz) 

- Lupte Libere  

 Jocuri Balcanice – 1 medalie aur 

 Campionate Naţionale  - 9 medalii (1 aur, 2 argint, 6 bronz) 

 Campionate Naționale Școlare – 1 medalie aur 

 Alte competiții internaționale oficiale –1 medalie argint 

- Judo   

 Campionatele Naţionale şcolare – 3 medalii (1 argint, 2 bronz) 

 Campionate Naționale –  18 medalii (1 aur, 4 argint, 13 bronz) 

 

 Oportunităţi, parteneriate, proiecte: 

 

o tabere şi cantonamente de pregătire; 

o deplasări în ţară şi străinătate cu ocazia competiţiilor; 

o implementarea, în perioada 2017-2019, a unui proiect cu finanţare europeană integrală, de 

tip Erasmus+KA1-VET, intitulat: Professionalising Sports Instructor career within 

European Context, proiect ce urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

participanţilor în context internaţional/european, prin participarea elevilor la stagii de 

instruire în strainătate; 

o activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare desfăşurate în cadrul  Proiectul 

privind Invatamanatul Secundar (ROSE) SGL/RI/159/2017  - START! SUCCES, 

TENACITATE, ACTIUNE, RESPONSABILITATE, TINERETE; 

o organizarea de activităţi pe diferite teme în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție, 

Inspectoratul Județean de Jandarmerie, Inspectoratul Situațiilor de Urgență; 

o participarea la activităţi educative şi culturale desfăşurate în parteneriat cu Biblioteca 

Judeteană ”Ovid Densusianu”, Teatrul de Artă, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane; 

o desfasurarea de activitati de consiliere privind orele de „Consiliere si orientare”si a celor de 

„Orientare scolara si profesionala”in randul elevilor din clasele terminale. 


