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Competiţia pentru obţinerea Certificatului “Şcoală Europeană” lansată de 
ministerul educaţiei are ca obiective: 
 

 
• Recunoaşterea rolului pe care-l au şcolile româneşti în sprijinirea eforturilor 

României de integrare în UE ca veritabil ambasadori ai României în Europa 
prin promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii 
româneşti în spaţiul european. 

• Susţinerea dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în 
învăţământul preuniversitar. 

• Promovarea şi stimularea cooperării între şcolile din România şi instituţii 
similare din ţările UE, în vederea asigurării calităţii în educaţie. 

• Valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive ale şcolilor implicate în 
derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare şi încurajarea 
utilizării rezultatelor, a produselor finale şi a schimbului de bune practici în 
activitatea didactică. 

• Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu 
performanţe în activitatea de cooperare europeană şi/sau în derularea de 
proiecte finanţate prin programe comunitare. 

Odată obţinut Certificatul “Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de 
3 ani. 



        La cea de-a VII-a ediţie a Competiţiei Naţionale “Şcoală Europeană” s-au 
înscris 148 de unităţi de învăţământ preuniversitar, din 36 de judeţe şi din 
Municipiul Bucureşti. Au fost declarate câştigătoare 60 de unităţi şcolare, 
punctajul de pe primul loc fiind 198 de puncte. 
       Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia s-a clasat  pe locul 25, 
obţinând 172 de puncte. 
       Festivitatea de premiere a avut loc în data de 22.04.2010 la Palatul 
Parlamentului în sala “Spiru Haret”, titlul de “Şcoală Europeană 2010” fiind 
decernat de către ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel 
Petru Funeriu şi de către şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, 
Nicolae Idu. 
       Dobândirea titlului de “Scoală Europeană” reprezintă recunoaşterea 
excelenţei în şcoala românească a unităţii noastre şcolare. 
       Promovarea dimensiunii europene a şcolii româneşti în 
unitatea noastră a fost posibilă prin aprortul adus de echipele 
din cadrul  Proiectelor Comenius, Grundtvig - Programul de 
învăţare pe tot parcursul vieţii şi activităţilor din cadrul Spring 
Day in Europe. 



COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA  

Înfiinţat cu 33 de ani în urmă, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba 
Iulia, a devenit în timp o unitate de învăţământ tehnic şi 

profesional reprezentativă în judeţ în special pentru ramurile 
industriale ceramică fină şi textile-pielărie. Pe parcursul celor 

33 de ani, unitatea şcolară a suferit modificări atât ca 
denumire cât şi ca locaţie de desfăşurare a activităţilor. 



 
În cadrul unităţii şcolare funcţionează 56 de clase organizate pe toate 

formele de învăţământ: primar (tradiţional şi Step by Step), 
gimnazial, liceal(zi şi seral) şi învăţământ profesional. În cadrul 
învăţământului liceal avem clase cu profil real (matematică-
informatică şi ştiinţele naturii), clase cu profil tehnic (Tehnician în 
industria sticlei şi a ceramicii, Tehnician  designer vestimentar, 
Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, 
Tehnician în industria materialelor de cosntrucţii), resurse naturale şi 
protecţia mediului( Tehnician chimist de laborator) şi servicii (Coafor 
- stilist). 

 
În anul şcolar 2009-2010 în instituţia noastră învaţă 1351 de elevi, sub 

atenta îndrumare a 97 de cadre didactice, dintre care 84 sunt titulari. 
Dintre cadrele didactice titulare 51 au gradul didactic I, 15 gradul 
didactic II şi 18 au definitivatul. 

 
 
Multitudinea formelor de învăţământ existente în unitatea noastră 

şcolară asigură o ofertă educaţională complexă, adaptată pieţei 
muncii din zona Alba Iulia dar şi din judeţ şi care permite 
absolvenţilor să acceadă fie spre învăţământul superior, fie spre un 
loc de muncă adecvat calificării obţinute dar şi o educaţie în spiritul 
valorilor europene şi formării competenţelor cheie. 
 



ACTIVITĂŢI DIN CADRUL PROIECTELOR/PROGRAMELOR 

COMUNITARE  
Proiecte europene din cadrul Programul de învăţare pe tot 

parcursul vieţii: 
Programul sectorial COMENIUS 

         Parteneriat şcolar multilateral „Sustainability in action:           
 thinking global and acting local” 2008-2010  

           Parteneriat şcolar multilateral „Diversity enriches our 
 culture- “If I were to unite Europe again, I would start 
 from the  culture”- Monnet” 2009-2011 

Programul sectorial GRUNDTVIG 

    Parteneriat de învăţare “European practices of mentoring with 
young adults at risk of social disadvantage and school drop-out” 
2009-2011, 

dar şi alte proiecte europene (Spring Day in Europe). 
Prin aceste acţiuni urmărim creşterea dimensiunii europene la 

nivelul şcolii noastre, prin promovarea şi dezvoltarea valorilor 
europene cum sunt democraţia, egalitatea, respectul faţă de 
natură şi protecţia mediului natural, solidaritatea, înţelegerea şi 
toleranţa, libertatea, democraţia, pacea, demnitatea umană şi 
respectarea legilor. 

http://www.emya-mentoring.eu/


 

Decernarea trofeului şi a certificatului 
de “Şcoală Europeană” 










