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MISIUNEA COLEGIULUI 

Colegiul nostru oferă fiecărui elev pe perioada şcolarizării un mediu pentru viaţă, socializare şi cultură, un 

loc esențial în care se simte în siguranță, primește susținere și în care poate comunica deschis, un set de 

repere valorice, principii etice și competențe globale strategice necesare într-o lume globalizată, un loc în 

care își poate dezvolta încrederea și în sine și în ceilalți, empatia, gândirea critică, auto-conștientizarea, 

capacitatea de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor și își poate descoperi inspirația pentru 

propriul viitor. 

 

Colegiul este locul unde tinerii vor fi formaţi în calitatea lor de cetăţeni activi, conştienţi de propria 

identitate în context local, naţional și european, printr-o îmbinare armonioasă a tradiţiei culturale cu 

inovaţia științifică și tehnologică. Este locul în care ei dobândesc cunoștințele, competențele, atitudinile 

și valorile necesare pentru a crea și pentru a-și construi un viitor sustenabil. 



 

 

 

• Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, conform nevoilor 
educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și 
a diminuării riscului de analfabetism funcțional; 

• Asigurarea calității evaluării (evaluarea continuă și prin examene naționale) având ca reper 

programele școlare; 

• Prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevilor la trecerea de la învățământul 

gimnazial la învățământul liceal; 

• Investiții strategice în echipamente și în dezvoltarea de resurse digitale. 

• Facilitarea dezvoltării profesionale continue (diversificate) pentru cadre didactice (inclusiv 

pentru activitatea online) 

• Prevenirea abandonului școlar; 

• Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, astfel încât să se asigure 

progresul elevilor; 

• Atingerea de către elevi a standardelor naționale și europene, reflectate la nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele 

obținute la examenele și evaluările naționale; 

• Utilizarea evaluării cu scop de optimizare a procesului de predare-învățare; 

• Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de studiu cu accent pe proiectare curriculară, 

evaluarea la clasă, evaluarea la examene naționale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumarea țintelor pentru educație Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

 (relevante pentru educația din colegiu): 
 

1. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și 

calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării; 

2. Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe 

tehnice și vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 

3. Eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ și 

formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și a 

copiilor aflati în situații vulnerabile 

4. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării 

durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile 

omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea 

diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încurajarea elevilor spre a-și dezvolta competențe transversale cheie în integrarea într-o societate a dezvoltării 

durabile: 

1. Competențe de gândire logică și sistematică: abilități de a recunoaște și înțelege relaţii logice, de a analiza 
sisteme complexe, de a gândi cum sunt incluse sistemele în diferite domenii și la diferite dimensiuni, și de a 
verifica validitatea și de a se adapta la incertitudine. 

2. Competențe proiective și anticipative: abilități de a înțelege și evalua perspective de viitor multiple, în 
dimensiune posibilă, probabilă și dezirabilă, de a-și contura propriul vis de perspectivă, de a acționa 
responsabil, de a evalua consecințele acţiunilor și de a se adapta riscul și schimbarea. 

3. Competențe normative: abilități de a înțelege și reflecta asupra normelor și valorilor care stau la baza unei 
acțiuni, de a susține principii și valori în contexte realiste, de a identifica soluții normative în situații 
determinate de cunoștințe incerte sau de contradicții. 

4. Competențe strategice: abilități creative de a dezvolta și implementa acţiuni emergente și inovative în 
colectivitatea școlară și locală. 

5. Competențe de colaborare și cooperare: abilități de a învăța de la alții, de a înțelege și respecta nevoile, 
perspectivele și acţiunile altora (empatie), de a înțelege, relaționa cu și de a fi sensibil la alții (conducere 
empatică), de a trata conflictele într-un grup și de a facilita rezolvarea problemelor prin colaborare și 
participare. 

6. Competențe de gândire critică: abilitate de a reflecta cu privire la norme, practici și opinii, de a face distincția 
înte fapte și opinii, de a argumenta logic și rațional, de a reflecta la propriile valori și acţiuni, de a lua poziție 
argumentativă susținută rațional în dezbateri. 

7. Competențe de auto-conștientizare: abilitate de a reflecta la propriul rol în societate (global), de a se 
autoevalua evalua realist, de a-și motiva acţiunile proprii, de a-și înțelege propriile sentimente și dorințe. 

8. Competență integrată de rezolvare a problemelor și luare a deciziilor: abilitate generală de identifica și 
aplica strategii rezolutive adecvate în cazul unor probleme complexe, de a dezvolta opțiuni de soluționare 
viabile, incluzive și echitabile care promovează dezvoltarea sustenabilă. 



 

 

IMPLEMENTAREA LA NIVELUL COLEGIULUI A CONCEPTULUI DE „EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ” 
 

 

 Indicatori  
 

 

Coordonator: prof. DIOȘAN LIVIA 

 



1. Implicarea elevilor  
 

1. ÎNȚELEGEREA PROCESELOR SCHIMBĂRII (competențe sociale și civice: dezvoltarea eticii responsabilității și a valorilor în conformitate cu principiile 
constituționale) 

Inițial  Temă dezbătută în cadrul orei de dirigenție la cele 11 clase implicate în Proiect „Oameni care au schimbat lumea”- semestrul I 2018-2019 

Mediu  • 11 profesori și 11 clase din colegiu s-au alăturat Proiectului 

• 2 Consilii Profesorale cu temă ”Agenda 2030” 

Avansat   

 

2. PARTICIPARE LA PROCESELE SCHIMBĂRII (abilități sociale și civice, capacitatea de a crea relații pozitive cu ceilalți)  

Inițial   

Mediu   

Avansat  
 

Activități 2018-2021  

• Programul "Școli-ambasador ale Parlamentului European" (EPAS) își propune să ofere tinerilor posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele 
despre Parlamentul European și Uniunea Europeană, în general, de a-și cunoaște drepturile pe care le au în calitate de cetățeni europeni și de a 
înțelege cum pot participa activ la viața democratică a Uniunii Europene. Proiectul pilot a fost lansat în anul școlar 2015-2016 în 6 țări membre 
ale Uniunii Europene (Germania, Spania, Franța, Irlanda, Polonia și Italia) și a fost extins în 2016-2017 în toate cele 28 de state membre. În anul 
școlar 2018-2019 liceul nostru a candidat și a câștigat titlul de "Școală-ambasador a Parlamentului European în România". Festivitatea de  
decernare a titlului a avut loc la București în data de 29 mai 2019 (la eveniment au participat ambasadorii seniori Bădău Georgeta, Pletea Ion și 9 
ambasadori juniori.  Școală-ambasador a Parlamentului European" din 2019 (Scop : tinerii să își cunoască drepturile pe care le au în calitate de 
cetățeni europeni și de a înțelege cum pot participa activ la viața democratică a Uniunii Europene. Activitatea echipei EPAS poate fi consultată 
aici: https://lewebpedagogique.com/epashcc/ 

• Participarea la o activitate de informare organizată în cadrul Proiectului "European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience 
Outlook -EPICURO"   

• Participarea la Proiectul Erasmus +„Give a hand to fight against addiction": întâlnire între tineri europeni la  Bursa în Turcia 

• Participarea la anumite activități organizate în cadrul Proiectului internaţional "The Impact of the Euroscepticism on The Construction of 
Europe" din programul "Europa pentru Cetăţeni 2014-2020": cursuri MOOC , dialogul cu cetățenii „Ce înseamnă Europa pentru tine?”, organizat 
în data de 15.02.2019 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Parteneri de proiect: Primăria Municipiului Alba lulia, muncipalitatea 
din Gijon, municipalitatea din Genoa, Centrul Europe Direct din Nurenberg, Centru pentru Studii Politice Europene din Bruxelles (CEPS), AEKS din 
Finlanda şi Universitatea din Oviedo, Spania 

• Participare la Proiectului european ERASMUS+ "YOUth are the future" în care au fost partenere 4 ţări europene: Olanda, Italia, Lituania şi 
România. Proiectul este  coordonat  de Asociaţia olandeză Richter în România şi Lituania. 

https://lewebpedagogique.com/epashcc/


• Participare la Proiectul internațional "Regards croisés sur l’Europe"  în parteneriat cu l’ Abbaye de Bon-Repos și  Colegiul "Paul Eluard" din Mûr 
de Bretagne. Vernisajul expoziției "Un nouveau ciel" realizată în cadrul proiectului româno-francez "Regards croisés sur l’Europe" Evenimentul  a 
fost semnalat în presa locală: https://alba24.ro/vernisaj-de-pictura-realizat-de-elevii-colegiului-hcc-din-alba-iulia-alaturi-de-artistului-francez-
stephane-cariou-704985.html  

• Participarea ca partener la proiecte cu finanțare europeană (Horizon 2020) ale Primăriei Alba vizând utilizarea arhitecturii și  tehnologiei 5G în 
aplicații de tip Smart City. 

• Proiectul BUNT – Vielfalt erleben/ COLORAT – experimentarea diversitatii (datorat înfrățirii orașelor Alba Iulia si Kronach - Germania) 

• Proiectul "Povești din alte constelații" (lansat în data de 9 mai 2019, cu ocazia Zilei Europei): 
https://lewebpedagogique.com/epashcc/2019/05/09/lansarea-proiectului-cultural/ 

• Proiectul "Le tour gastronomique de l'Union Europeenne /Ocolul Uniunii Europene în rețete culinare și produse alimentare": realizarea unui 
calendar ilustrat și a unui catalog de rețete culinare în variantă româno-franceză: https://padlet.com/geta_badau/UEtourgastronomique 

• Participare la  evenimentul "Let's Do it Romania", acțiune de ecologizare în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia 
• Saptamana legumelor si fructelor donate (Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în 

scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a acestora; Realizarea incluziunii şi implicării persoanelor 
aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens incluziunea socială; 
Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa comunităţilor lor locale prin activităţi desfăşurate în comun; Dezvoltarea 
educațională a voluntarilor) 

• "Darul bucuriei": acțiune caritabilă în favoarea Caselor de tip familial "Sfânta Ana" și "Sfânta Maria" din Alba Iulia, "Izvorul tămăduirii" și 
"Adolescența" din Oarda de Jos și Căminului pentru persoane vârstnbice din Alba Iulia 

• Participarea la atelierul "World-caffe: tineretul față în față cu viitorul" organizat de Centrul Europe Direct Alba Iulia 

• Participare la evenimentul dezbatere-concurs pe tema „Viitorul Europei” organizat de ADR Centru prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Eleva Alexandra Anton a câștigat, prin pertinența întrebărilor pe care le-a pus din public, un loc 
într-o  tabăra de leadershipp  prevăzută pentru luna august 2019 

• Participarea la cursurile organizate în cadrul Proiectului "FRED GOES NET" susținut de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - 
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

• Proiectul "21 noiembrie – Ziua mondială a salutului" : punerea în circulație într-o formă ludică și creativă a formulelor de salut și a însemnelor 
țărilor membre ale UE 

• Ziua internațională a științei": expoziție de proiecte științifice realizate de elevii colegiului și echipa XEO 

• Programul de educație preuniversitară "Să vorbim despre piața financiară nebancară" 

• Concurs de eseuri pe tema "Personalități  care au schimbat lumea" sau/și "Construiește un muzeu" 

• Proiectul educațional "Apa, sursa vieții" 

• BRD FIRST TECH CHALLENGE ROMÂNIA: competiție de robotică 
• Implementare Proiect Pilot  "Save Energy@Horea, Cloșca și Crișan College" din cadrul proiectului "SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale 

privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon,  proiect derulat de ALEA în România prin programul INTERREG EUROPE. 

 

https://alba24.ro/vernisaj-de-pictura-realizat-de-elevii-colegiului-hcc-din-alba-iulia-alaturi-de-artistului-francez-stephane-cariou-704985.html
https://alba24.ro/vernisaj-de-pictura-realizat-de-elevii-colegiului-hcc-din-alba-iulia-alaturi-de-artistului-francez-stephane-cariou-704985.html
https://lewebpedagogique.com/epashcc/2019/05/09/lansarea-proiectului-cultural/
https://padlet.com/geta_badau/UEtourgastronomique


3. ACTIVATI-VA!  (spirit de inițiativă și antreprenoriat): capacitatea de a planifica și gestiona proiectele pentru a atinge obiectivele, asumarea 
responsabilității, munca în echipă) 

Inițial   

Mediu  Realizarea unor  campanii de conștientizare în cadrul Zilelor internaționale (la nivel de clasa/nivel/colegiu): 
 

Interval de 

timp 
Nume Recunoscută de 

Coordonator 

27 ianuarie Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului ONU Prof. Cetean Daniela 

20 februarie Ziua Mondială a Justiției Sociale ONU Prof. Dioșan Livia 

15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor Consumers International Prof. Humeniuc Ramona  

21 martie 
Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale ONU Prof. Rotche Andreea 

 Ziua Internațională a Pădurilor ONU Prof. Todoran-Fer Monica 

22 martie Ziua Mondială a Apei ONU Prof. Todoran-Fer Monica 

5 iunie Ziua Mondială a Mediului ONU, UNEP Prof. Pletea Ion 

16 octombrie Ziua Mondială a Alimentației ONU, OAAA Prof. Milea Anna 

17 octombrie Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei ONU Prof. Dioșan Livia 

24 octombrie Ziua Mondială a Dezvoltării Informaționale ONU 
Prof. Palcu Carmen 

Prof. Mureșan Laura 

16 noiembrie Ziua Internațională a Toleranței ONU Prof. Morar Adelina 

2 decembrie Ziua Internațională pentru Abolirea Sclaviei ONU Prof. Cetean Daniela 

Avansat   

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/27_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Comemorare_a_Victimelor_Holocaustului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/22_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Apei
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_Mediului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_pentru_Alimenta%C8%9Bie_%C8%99i_Agricultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Toleran%C8%9Bei
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU


4. EDUCAȚIA ”PEER TO PEER” (învățarea învățării competențelor sociale și civice: etica responsabilității)  
Inițial  Clase implicate: 9B, 9E, IXF, 9G, 10B, 10C, 10E, 10F, 10G, 11B, 11E – cooperare mutillaterală cu pe probelemele abordate cu  

Mediu  Dovezile experințelor de educație de la egal la egal  
 

  

Avansat   

 

2. Predare și învățare 

5. PLANIFICAREA DIDACTICĂ 

Inițial   

Mediu   

Avansat  Întreg curriculum școlar este organizat în Unități de învățare 

 

 

 

 

 

 

 



6. INCLUDEREA EDUCȚIEI PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ ÎN PLANIFICAREA DIDACTICĂ 
Inițial  

 

   TEME 
Număr ore/an în 
care s-au inclus 

aceste teme 
Nr. 
Crt 

NUMELE ȘI RENUMELE DISCIPLINA 
Femeile si 
egalitate 
de gen 

Migratiile 
Schimbari 
climatice 

Inegalitati 
internationale 

1 BĂDĂU GEORGETA LIMBA FRANCEZĂ    IXF 3 
2 BĂRUȚĂ RODICA CHIMIE  IXB   2 

3 CERBU VALERIU NICOLAE BIOLOGIE XC    4 

4 CERBU IOANA MIOARA 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 XB   3 

5 CRIȘAN ALINA VOICHIȚA LIMBA FRNACEZĂ XF    4 

6 MUNTEAN AIDA MARIA LIMBA ENGLEZĂ   XE  3 

7 NEGUCIOIU CONSTANTIN FIZICĂ   IXG  4 

8 ROTCHE ANDREEA ISTORIE  XG   5 

9 SANDU CORNEL STELIAN MATEMATICĂ XIB    2 

10 SCHIAU SORIN DUMITRU RELIGIE XIE    4 
11 VIZITIU ANIELA ELENA FIZICĂ/CHIMIE   IXE  4 

   4 CLASE 3 CLASE 3 CLASE 1 CLASĂ 38 ORE 

Mediu  1. Inegalități de gen 
2. Schimbarea climei 
3. Migrații globale 

4. Inegalități internaționale 

Avansat  Colegiul oferă personalului didactic resurse educaționale (manual global de geo-istorie, instrumente de evaluare a învățării, materiale aprofundate 
etc.) utile pentru aceste lecții, care pot fi descărcate gratuit de pe zona rezervată a site-ului oficial al școlii www.hcc.ro  sau pot să fie consultate și 
utilizate în Centrul de Documentare și Informare. 

 

 

 

 

 

 

https://www.getupandgoals.eu/global-issues/gender-inequalities
https://www.getupandgoals.eu/global-issues/climate-change
https://www.getupandgoals.eu/global-issues/migrations
https://www.getupandgoals.eu/global-issues/international-inequalities
http://www.hcc.ro/


7. EVALUALUARE ÎNVĂȚĂRII DESPRE ECG (faza de evaluare) 

Inițial  Chestionare aplicate la toți elevii celor 11 clase: 

• Înainte de parcurgerea cursurilor 

• După parcurgerea cursurilor  
 

 
 
In urma analizei rezultatelor obținute prin aplicarea acestor chestionare a rezultat „PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL COLEGIULUI A 
CONCEPTULUI DE „EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ” ca anexă a PDI 

Mediu   

Avansat   
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4

3.1

0 1 2 3 4 5

Cât de mult cunosc și analizez subiecte precum: migranti, consumismul, femeile și 
egalitatea de gen, sărăcia și bogăția?

Atunci când cumpăr ceva sau folosesc lucrurile, sau atunci când cumpăr de mâncare, 
ma gândesc dacă alegerile mele nu afectează planeta sau pe ceilalți?

Particip la campaniile desfasurate pe teme ca: migratie/schimbare climatica/femeile si
egalitatea de gen/inegalitatea internationala in mediul scolar si in afara lui

Am participat sau dezvoltat un proiect, de la idee la implementare (singur sau in
echipa), intr-unul din domeniile: migratie si/sau schimbare climatica; si/sau femeile si

egalitatea de gen; si/sau inegalitatea dintre tari.

Încerc să-i inspir si să-I atrag pe ceilalti sa cunoasca mai bine si sa se implice in
problemele: migratiei si/sau schimbarii climatice; si/sau femeilor si egalitatii de gen;

si/sau inegalitatii dintre tari.

REZULTATE -CHESTIONAR AUTOEVALUARE

După parccurgerea temelor (an școlar 2020-2021) Inițial (an școlar 2018-2019)



8. EVALUAȚI ÎNVĂȚAREA DESPRE ECG  (îmbunătățirea abilităților și experiențelor_  
Inițial  Rezultatele evaluarii la nivelul colegiului după pilotarea la nivelul claselor implicate a celor 4 teme: 

 
 
 

Mediu   

Avansat  Cele 4 teme ( Inegalități de gen , Schimbarea climei, Migrații globale, Inegalități internaționale) sunt accentuate prin  planificarea calendaristică la 
disciplinele unde  s-au pilotat 

 

9. INCLUZIE PRIN E.C.G. (incluziune și diferențiere)  
Inițial  Școala a oficializat cum să se abordeze aspecte precum corectitudinea, toleranța prin Codul de conduită și ROF CN HCC  

Mediu  Este elaborată procedura specifică privind includerea elevilor migranți în colegiu 
Avansat  Codul de conduită, ROF CN HCC, procedurile sunt disponibile pentru toate cadrele didactice  

 

3. Comunicare 

10. COMUNICAREA CELOR 17 OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 ȘI ECG 
Inițial  Banner ”Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă” 

Postarea pe site-ul www.hcc.ro  a celor 17 obiective 

Mediu  Educație pentru cetățenia globală  (O temă la dirigenție în fiecare semestru an anului școlar) 

Avansat  Persona de contact: prof. Dioșan Livia  
„Microlab 17” – plan de comunicare  
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https://www.getupandgoals.eu/global-issues/gender-inequalities
https://www.getupandgoals.eu/global-issues/climate-change
https://www.getupandgoals.eu/global-issues/migrations
https://www.getupandgoals.eu/global-issues/international-inequalities
http://www.hcc.ro/


11. CUNOAȘTEREA  CELE 17 OBIECTIVE ALE AGENDEI 2030 
Inițial  • Postarea pe site-ul www.hcc.ro a următoarelor link-uri: 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html  
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro 
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83  
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html. 
https://www.getupandgoals.ro/ 

• Includerea în resursele Centrului de Documentare și Informare a: 
EDUCAȚIE LA CETĂȚENIA GLOBALĂ –  FRAMEWORK pentru ÎNTREGUL CADRU ȘCOLAR 
Ghidul pentru scolile Sustenabile si “Globale”: idea de Global School in Romania Indicatoare si Evidente in Romania 
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

Mediu   

Avansat   

 

12. EVITAREA STEREOTIPURILOR  

Inițial  Referințe pe această temă: 
Codul de conduită 
ROF CN HCC 
PDI 
 

Mediu  Desemnarea persoanei de contact 
Site-ul www.hcc.ro 
  

Avansat  Codul de conduită este disponibil pentru toți elevii și toate cadrele didactice  

 

13. COMUNICAREA CELOR 17 OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN EXTERIOR (misiunea și viziunea școlii - capacitatea școlii de a-și defini propria 
identitate și de a contura o reprezentare a perspectivelor sale) 

Inițial  www.hcc.ro  

http://www.hcc.ro/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro
https://www.edu.ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
https://www.getupandgoals.ro/activitate-cu-profesori-84-ghid-global-school-un-ghid-pentru-scoli-durabile-si-globale.html
https://www.getupandgoals.ro/
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
http://www.hcc.ro/
http://www.hcc.ro/


Mediu  

 

Avansat  Comunicarea celor 1 obiective și ECG este realizată prin: 
Site-ul www.hcc.ro care are o zona special rezervată cetățeniei globale și dezvoltării durabile 
Oferta educațională a școlii și pliantul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 

http://www.hcc.ro/


4. Resurse, achiziții și recrutare 

 

14. ASUMAREA PRINCIPIILOR ȘI VALORILOR CONSUMULUI ȘI PRODUCȚIEI DURABILE (managementul activității – utilizarea formelor de control și 
monitorizarea acțiunilor întreprinse în școală) 

Inițial   

Mediu  Anexe ala Planului managerial: 

• Plan pentru gestionarea durabilă a resurselor- Monitorizarea zilnică a consumurilor de curent electric, gaze naturale, apa 

• Planul pentru colectarea selectivă a deșeurilor   

• Proiectul SUPPORT, în cadrul acțiunii pilot „Save@Colegiul Național HCC Alba Iulia”. Pentru-punerea aplicarea politicilor energetice durabile din 
cadrul instrumentului de politică energetică – „Strategia Județului Alba în domeniul Energiei 2018-2023” implementată cu sprijinul Consiliului 
Județean Alba 

• Planul de activități EPAS 

Avansat  Monitorizarea activităților: iunie 2021 

 

15. ADOPTAREA STILURI DE CONSUM DURABILE (Managementul resurselor economice - alocarea resurselor pentru realizarea priorităților) 

Inițial   Priorități ale colegiului: 

• Monitorizarea zilnică a consumurilor (energie electrică, gaze naturale, apă) 

• Colectarea selectivă a deșeurilor 

Mediu  • Proiectul Pilot  "Save Energy@Horea, Cloșca și Crișan College" din cadrul proiectului "SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale privind 
implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon,  proiect derulat de ALEA în România prin programul INTERREG EUROPE. 

• Proiectul educațional "Apa, sursa vieții" 

• Proiectului "FRED GOES NET" susținut de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog 

Avansat  Sfaturi utile pentru reducerea consumurilor de energie - proiect SUPPORT 
https://www.youtube.com/watch?v=dq8IEoyJ0V4&feature=youtu.be 
 

 

16. PARTICIPAREA LA PRACTICI DE CONSUM DURABIL  

Inițial  Colegiul a identificat 2 domenii de acțiune pentru sustenabilitate: 
Creșterea eficienței energetice a clădirii  
Colectarea selectivă a deșeurilor 

Mediu   

https://www.youtube.com/watch?v=dq8IEoyJ0V4&feature=youtu.be


Avansat  Sfaturi utile pentru reducerea consumurilor de energie - proiect SUPPORT 
https://www.youtube.com/watch?v=dq8IEoyJ0V4&feature=youtu.be 
 
Ținta 12.8 ”Până în 2030, oamenii de pretutindeni trebuie să dețină informații relevante și să fie sensibilizați pe tema dezvoltarii durabile și a unui stil 
de viață în armonie cu natura” este componetă a activității educative din cadrul colegiului 
 
Colegiul colaborează cu  

• ALEA ALBA 

• AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA 

• SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA 
• DIRECȚIA SILVICĂ ALBA 

• GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU 

• CLUBURI ȘI ASOCIAȚII DE ECOLOGIE ȘI TURISM 

• OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE 

 

5. Leadership si Gestiune 

 

17. POLITICĂ ȘI ETICĂ -STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND ECG 

Inițial  Includerea în „Oferta educațională” a valorilor ECG integrate în curriculum, armonizate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă, aprobată prin HG 
877/2018. 

Mediu   

Avansat   

 

6. Dezvoltarea personalului 

 

18. PREGATIREA PERSONALULUI  (Dezvoltarea și îmbunătățirea resurselor umane) 

Inițial  Formare profesori pentru accentuarea, în cadrul orelor de specialitate, dirigenție și activități extracurriculare a valorilor ECG. 
Mediu   

Avansat   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dq8IEoyJ0V4&feature=youtu.be
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf

