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Viziunea școlii: 

Misiunea școlii: 

Şcoala noastră oferă celor interesaţi o educaţie de calitate, în care se împleteşte 

armonios dezvoltarea intelectuală cu deprinderea aptitudinilor practice și cu formarea 

caracterului din perspectiva valorilor morale creştine autentice. Ajutându-i să-și formeze o 

cultură generală şi de specialitate temeinică, facilitându-le accesul la informaţie, la cultura 

şi civilizaţia europeană, stimulându-i spre creativitate, spre dialog interreligios şi 

intercultural, facem din elevii noștri oameni pregătiți să facă față schimbărilor profunde prin 

care trece lumea de azi.  
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Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea a fost înfiinţat, ca unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică, la începutul anului şcolar 2007-2008. 

La ora actuală, Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea funcţionează cu 

28 de formaţiuni de studiu, 6 grupe de învăţământ preşcolar (dintre care o grupă de secţie 

germană), 10 clase de învăţământ primar (dintre care 2 clase la alternativa educaţională 

step by step), 8 clase de învățământ gimnazial, 4 clase de învăţământ liceal,   filiera 

vocaţională, profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă,  totalizând un număr de 768 

de preşcolari şi elevi, desfășurându-și activitatea în trei locații situate în Municipiul 

Oradea. 

Corpul profesoral este format din 49 de cadre didactice, majoritatea titulari în şcoală, 

cu pregătire pedagogică şi de specialitate solidă, preocupate de dezvoltare personală și 

profesională, dascăli cu reală vocaţie pedagogică, devotaţi şcolii şi  obiectivelor ei. 

Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea şi-a făcut simţită prezenţa în 

peisajul educaţional şi cultural local şi naţional, prin diverse manifestări educative, 

ştiinţifice, culturale şi religioase, proiecte şi parteneriate educative cu caracter local, 

regional, naţional şi internaţional, rezultate foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare, 

rezultate bune la examenele naţionale de sfârşit de cicluri şcolare etc. 

 Ne prezentăm... 



 

 

Într-o competiție națională complexă, în care s-au înscris 137 de unități de 

învățământ din întreaga țară, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea 

a obținut titlul de „Școală Europeană”, ediția 2019, ocupând un merituos loc 8, în rândul 

celor 87 de școli care au primit titlul în această ediție.  

 În data de 4 iunie 2019, într-un cadru festiv organizat la Palatul Parlamentului din 

București, a avut loc ceremonia de acordare a certificatului de „Școală Europeană 2019”, o 

ceremonie emoționantă la care au participat delegațiile școlilor câștigătoare și reprezentanți ai 

Guvernului României și ai Parlamentului României, ai Ministerului Educației Naționale, ai 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale și ai altor instituții importante, în frunte cu doamna Ecaterina Andronescu, 

Ministrul Educației Naționale.  

În ultimii ani, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a derulat 

proiecte educaționale Erasmus+, cu mobilități internaționale și schimburi de experiență la 

nivelul profesorilor și al elevilor, cu școli din Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, 

Letonia și Lituania. De asemenea, în toamna anului 2018, în urma derulării unor activități 

educative variate, pe tot parcursul anului școlar 2017-2018, evaluate de către Biroul de 

Informare al Parlamentului European în România, liceul a devenit Școală Ambasador a 

Parlamentului European, obținerea acestui titlu fiind un angajament pe termen nelimitat în 

inițierea, organizarea și derularea activităților de promovare și susținere a drepturilor și 

valorilor Uniunii Europene. 

  

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” - Școală Europeană 



 

Dubla certificare a liceului – Școală Europeană și Școală Ambasador a Parlamentului 

European – reprezintă un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare 

dezvoltate în cadrul programelor europene. Aceste titluri conferă recunoaștere și prestigiu în 

cadrul comunităților educaționale, în esență o recunoaștere a muncii și dăruirii cu care 

dascălii și elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea slujesc școala 

din care fac parte, o școală care și-a asumat ca misiune explicită dezvoltarea „echilibrului 

între minte și suflet, ca premisă a reușitei în viață!” 

  



 

 

 

În anul școlar 2017-2018, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” a fost una dintre 

cele două unități școlare selectate la nivelul județului Bihor pentru a implementa Programul 

Biroului de Informare al Parlamentului European în România, program ce vizează 

îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul 

tinerilor, mai ales a cunoștințelor active despre Uniunea Europeană și, în speță, Parlamentul 

European.  

Scopul programului este de a furniza tinerilor informații cu privire la posibilitățile pe 

care le au și, printre altele, la importanța prezenței la vot la alegerile europene din 2019. Acest 

lucru nu înseamnă doar oferirea de fapte despre Uniunea Europeană, ci și experimentarea pe 

viu a cetățeniei europene: ce înseamnă UE pentru viața de zi cu zi și ce putem face pentru ca 

Europa să fie, în viitor, așa cum ne-o dorim.  

 Pe tot parcursul anului școlar 2017-2018 s-au desfășurat activități educative complexe 

în spiritul promovării valorilor europene, graţie cărora şcoala a primit titlul de Școală 

ambasador a Parlamentului European în România, într-o ceremonie oficială la 

Reprezentanța Parlamentului European în România (septembrie 2018), iar coordonatorul 

proiectului a participat la un stagiu de formare la Bruxelles. 

 Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată în anul şcolar 2019-2020 şi în cei următori 

prin organizarea de activități coerente de promovare a valorilor europene în comunitatea 

şcolară şi cea locală. 

Activitățile desfășurate au implicat deopotrivă profesorii, care îndeplinesc rolul de 

ambasadori seniori și elevii de liceu care, de asemenea, formează în număr de 15 grupul de 

ambasadori-juniori, aceștia devenind lectori pentru colegii lor.  

  

 

 

 

 

 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, 

Școală Ambasador a Parlamentului European 



Imagini de la câteva dintre activitățile derulate în cadrul Proiectului EPAS „Școli - Ambbasador ale Parlamentului 

European 



PLANUL DE ȘCOLARIZARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nivel de învăţământ   

Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr de 

elevi / copii 

Forma de 

învăţământ 

Limba 

de predare 

Preşcolar, 

din care 
grupa mică 2 52 Zi Română 

grupa mijlocie 1 32 Zi Română 

grupa mare 2 48 Zi Română 

grupa combinată 1 27 Zi Germană 

Total 6 159     

Primar, 

din care 
cl. pregătitoare 2 48 Zi Română 

cl. I 2 54 Zi Română 

cl. a  II-a 2 57 Zi Română 

cl. a  III-a 2 64 Zi Română 

cl. a  IV-a 2 68 Zi Română 

Total 10 291     

Gimnaziu, 

din care 
cl. a  V-a 2 52 Zi Română 

cl. a  VI-a 2 61 Zi Română 

cl. a  VII-a 1 29 Zi Română 

cl. a  VIII-a 3 66 Zi Română 

Total 8 208     

Liceal 

(ciclul 

inferior), 

din care 

cl. a  IX-a 1 29 Zi Română 

cl. a  X-a 1 26 Zi Română 

Total 2 55     

Liceal, 

 (ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 1 26 Zi Română 

cl. a  XII-a 1 29 Zi Română 

Total 2 55     



CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 

Oferta educațională pe care școala o propune este compusă din curriculumul național 

obligatoriu și disciplinele la decizia școlii care răspund nevoilor educaționale ale elevilor, 

ținând cont de specificul unei societăți dominată de tehnologie (opționale din sfera TIC) și de 

nevoia deschiderii  europene a şcolii şi a pregătirii elevilor pentru specificul societăţii 

globalizate (opționale din sfera limbilor moderne).  

Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) urmăreşte interesul elevilor şi necesităţile practice 

ale acestora (aprofundarea pregătirii la disciplinele de examen pentru clasele terminale), 

precum şi specificul vocaţional al şcolii în cazul ciclului liceal.  

Pentru anul şcolar 2019-2020, lista disciplinelor opţionale propuse este următoarea: 

 

Disciplina Titlul opţionalului Clasa 

Transcurricular Comori de suflet în literatură V A/B 

Lectura ca abilitate de viață Limbă şi comunicare VI A 

Lectura ca abilitate de viață Limbă şi comunicare VI B 

Limba engleză Let`s Enjoy Dialoguing VII A 

Matematică Aplicații ale matematicii VIII A/B 

Matematică Matematica din jurul nostru VIII C 

Discipline teologice de specialitate Patrologie XI A 

Discipline teologice de specialitate Consiliere spirituală XI A 

Geografie Istoria oraşului Oradea XII A 

Discipline teologice de specialitate Consiliere spirituală XII A 

Domeniul Limbă şi Comunicare În curând voi fi școlar! Grupa mare 

Domeniul Limbă şi Comunicare Tărâmul poveştilor Grupa germană 

Domeniul Om şi Societate Bunele maniere Grupa mare 

Domeniul Limbă şi Comunicare Mâini dibace Grupa mijlocie 

Domeniul Om şi Societate Plastlina, prietena mea! Grupa mică 

Domeniul Științe Micii matematicieni Grupa mare 

 

 În contextul schimbărilor profunde prin care trece lumea de azi credem că este necesar 

ca tinerii să fie, încă de la o vârstă fragedă, educaţi în spiritul unui set de valori care culminează 

cu iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Astfel de valori ar contribui decisiv la construirea 

unor caractere în care să predomine cinstea şi dreptatea, spiritul de sacrificiu, dar şi dorinţa de 

a duce o viaţă curată. 



SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT OPTIMIZATE 

 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea dispune de bază materială 

corespunzătoare desfășurării unui proces de învățământ de calitate, respectiv: 30 săli de clasă 

(fiecare clasă este dotată cu videoproiector și table magnetice), 4 laboratoare, 2 săli de sport, 

2 biblioteci, 3 săli de mese, 8 cabinete, internat (6 dormitoare), 3 cabinete medicale, 2 săli 

festive, 2 săli multimedia, spălătorie, bucătărie, 2 paraclise, 1 colecție muzeală de etnografie. 

  

 

  

 

 

 

 

 





 

 

Dorind să facilităm accesul elevilor noștri la informaţie, la cultura şi civilizaţia europeană, 

să-i stimulăm spre creativitate, spre dialog interreligios şi intercultural, să cultivăm 

deschiderea comunitară a școlii, ne implicăm constant în proiecte transnaționale, conform 

țintei strategice asumate în Proiectul de Dezvoltare Instituțională a școlii: Dezvoltarea 

capacităţii instituţiei de elaborare şi gestionare a proiectelor în vederea dezvoltării unor 

parteneriate comunitare. Astfel, în perioada 2016-2018, am   derulat trei proiecte Erasmus+: 

 „Genius And Mission in Education” – GAME (Geniu și misiune în educație) - cu 

parteneri din Grecia, Italia, Spania, Letonia, România, respectiv: Grădiniţa cu Program 

Prelungit Nr. 52 Oradea - România, I.C. Montemurro Gravina, Bari – Italia,  IES de Infiesto, 

Asturias – Spania, Marupes Vidusskola, Letonia, 2nd General Lyceum of Oreokastro, 

Thessaloniki – Grecia. 

„Let's Enjoy Dialoguing” – LED (Să ne bucurăm de comunicare) - cu parteneri din 

Italia, Spania, Polonia, Lituania, respectiv: Instituto de Enseñanza Secundaria de Infiesto,  

Asturias - Spania, I.C. Montemurro, Gravina in Puglia - Italia, Gimnazjum im.Władysława 

Stanisława Reymonta, Lodz - Polonia, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Pajūris -

Lituania 

„Ecumenism si voluntariat social pentru o carieră de success” - cu parteneri din 

România, Portugalia, Spania, respectiv: Seminarul Teologic Ortodox Arad, Liceul Pedagogic 

„Carmen Sylva” Timișoara, Almanjayar en Familia (ALFA) - Granada, Fegradi Cocemfe 

Granada, Centro Social de Paroquia de Arcozelo-Barcelos, Associacao de Pais e Amigos das 

Criancas Inadaptadas (APACI).  

 

 

 

Proiectul Erasmus+ GAME a avut drept 

scop promovarea rolului educaţiei non-

formale în completarea curriculumului şcolar, 

influenţa  ei ca învăţare plăcută şi 

motivantă  în educarea şi dezvoltarea 

personalității elevilor, realizând o punte între 

cunoștințele predate şi punerea lor în practică, 

înlocuind stresul cu plăcerea de a cunoaşte şi 

de a te dezvolta.  

Tipurile de educație non-formală 

desfăşurate în cadrul proiectului au fost 

activități extradidactice: cursuri opţionale, 

ansambluri sportive și artistice, concursuri şi activități extrașcolare, precum: proiecte de 

ecologie şi formare civică, excursii, acțiuni social-culturale (la muzeu, la teatru, în biblioteci). 

Proiecte educative internaționale implementate 

 Proiectul Erasmus+ „Genius And Mission in Education”—GAME 



 

 

 

 

 

 

 

Prin activitățile non-formale desfășurate în cadrul proiectului s-a urmărit înțelegerea 

statutului de cetățean european prin respectarea diferențelor culturale și cunoaşterea identității 

etnice naționale; o mai bună înțelegere a Europei de azi; promovarea inovației didactice în 

educație; crearea de oportunități pentru îmbunătățirea calității educației prin cooperare 

transnațională între instituții pentru formare profesională; realizarea de material didactic și 

informație educațională; inițierea copiilor și a cadrelor didactice cu tehnici de lucru pe 

calculator și nu în ultimul rând învățarea limbilor străine la stadiul de conversație.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mobilitățile transfrontaliere desfășurate pe parcursul derulării proiectului Erasmus+ 

GAME au constituit, pentru elevii și cadrele didactice participante, modalități eficiente de a 

descoperi noi valori, valențe și culturi diferite, de a promova valorile culturale  şi educative 

din fiecare ţară parteneră şi au oferit oportunitatea unui dialog intercultural. Au participat la 

cursuri și la diverse activități nonformale alături de elevii din școlile gazdă, reușind astfel să 

ia contact cu noi metode de predare – învățare, ca mai apoi să identifice asemănări și deosebiri 

față de sistemul de învățământ românesc, au trăit experiențe unice și momente de neuitat, au 

legat prietenii, și-au exersat abilitățile de comunicare în limba engleză, au depășit bariere și au 

descoperit locuri noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul Erasmus+ LED a avut ca scop să-i ajute pe elevi 

să-și îmbunătățească competențele de comunicare în limba 

engleză. Competențele sporite de comunicare orală și fluența 

sunt instrumente utile în perioada școlară, academică, precum și 

în activitățile pe care le vor desfășura în viitor.  

Proiectul s-a bazat pe activități de tipul: dialoguri, 

interviuri, schițe, dezbateri, spectacole, prezentări.  

 Proiectul a fost un succes evident în diferitele școli și în 

comunitățile locale. A avut o evoluție   ascendentă, cu un 

început „timid”, deoarece elevii nu se simțeau suficien t de 

încrezători în primii pași, și un final deosebit, având în vedere 

numărul de elevi care au dorit să colaboreze și s-au atașat pe 

parcurs.  

 

 

 

 

 

Proiectul Erasmus+ „Let`s Enjoy Dialoguing”— LED 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima mobilitate din LED a avut loc în Polonia (decembrie 2016), școala noastră fiind 

reprezentată de doi profesori și trei elevi. În cadrul acestei mobilități, elevii au realizat două 

interviuri în limba engleză cu personalități poloneze: editorul ziarului Express Ilustrowany și 

dansatorii baletului „Spărgătorul d e nuci”, de asemenea, au prezentat un spectacol cu piese de 

teatru. 

A urmat mobilitatea din Lituania, unde au participat doi profesori și trei elevi din școala 

noastră. Subiectul întâlnirii a fost „Debates” (dezbateri), pe care elevii le-au prezentat pe 

echipe naționale și în două echipe internaționale. Dezbaterile au avut ca temă aspecte din viața 

elevilor: fast-food, un stil de viață sănătos, tehnologia digitală și utilizarea telefonului în timpul 

orelor, tema de casă - pro și contra, fenomenul bullying, drogurile. O altă activitate de succes 

a fost aceea de a învăța partenerii cum să danseze un dans tradițional din fiecare țară și apoi să 

danseze toți împreună într-un festival internațional de dans. 

  



Școala noastră a fost gazda celei de a treia mobilități (octombrie 2017). Tema acesteia a 

fost „Personalități din țara noastră”. Fiecare școală parteneră a adus în atenția publicului o serie 

de personalități istorice și literare, explicând biografia lor și punând în scenă aspecte din viața 

acestora. Prezentările au avut loc la Cetatea Oradea (personalități istorice) și la Biblioteca 

Universității Oradea (personalități literare). 

La mobilitatea din Italia (februarie 2018) au participat patru elevi și doi profesori din 

instituția noastră. Fiecare școală a pregătit „o poveste proprie”, iar rezultatul a fost o 

interpretare diferită a unor aspecte culturale ale țărilor din proiect. Partenerii au creat și diferite 

„jocuri de comunicare” care au fost explicate și jucate în limba engleză.  

Pentru mobilitatea din Spania (iunie 2018) toate școlile au scris și compus o poveste 

culturală despre țara lor, care a fost interpretată în timpul festivității de încheiere a proiectului 

(Final Performance). Delegația română, av ând în componență trei profesori și patru elevi, a 

pregătit piesa „Regina Maria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proiectul „Ecumenism şi voluntariat social pentru o carieră de succes”, iniţiat de către 

consorţiul VET format din licee şi seminarii teologice din regiunea de vest şi nord-vest a 

României (Seminarul Teologic Ortodox Arad, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” 

Oradea şi Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara), s-a cristalizat din nevoia de 

schimbare şi adaptare a demersului didactic specific unor discipline teologice la realităţile 

societăţii din lumea contemporană, în scopul pregătirii viitorilor absolvenţi pentru misiunea 

pe care o vor avea şi al integrării lor facile în comunităţile religioase pe care le vor coordona 

sau în care vor activa.   

Proiectul le-a oferit elevilor şansa de a învăţa să aplice practic, într-un context ecumenic 

real, ceea ce învaţă la nivel teoretic prin curricula şcolară. Prin activităţile practice ale 

plasamentului, participanţii au găsit soluţii pe care slujitorii Bisericii trebuie să le adopte 

pentru a face faţă unor probleme ale societăţii contemporane, după modelul unor practici 

asemănătoare din cadrul unor organizaţii şi asociaţii aflate pe lângă Biserica Catolică din 

Spania şi Portugalia.  

În cadrul proiectului,elevii au desfăşurat activităţi practice în organizații de asistență 

socială din Spania şi Portugalia (Almanjáyar en Familia si Fegradi Cocemfe din Granada, 

Spania şi Associacapo de Pais e Amigos das criancas Inadaptadas și Centro Social da Paróquia 

de Arcozelo din Barcelos, Portugalia).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma participării la stagiu elevii au primit: certificate de participare emise de 

organizaţii implicate în parteneriat, certificate lingvistice – nivel A2, emise de către şcoală 

pentru cursurile de limba engleză şi certificate lingvistice pentru limba spaniolă şi portugheză 

emise de partenerii intermediari, certificat de calificare profesională care atestă dobândirea 

unor unităţi de competenţe precum: cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă, aplicarea 

învăţăturii de credinţă în viaţa practică, fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă, 

oficierea corectă a cultului divin, exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă, 

capacitatea de a predica şi învăţa cuvântul lui Dumnezeu, organizarea de activităţi filantropice.

Proiectul Erasmus+ 

Ecumenism și voluntariat social pentru o carieră de succes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne propunem ca, începând cu anul școlar 2020-2021 să diversificăm oferta 

educațională a școlii și să oferim absolvenților clasei a VIII-a posibilitatea studierii în 

unitatea noastră școlară la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea Filologie. 
 

Director, 

Pr. Prof. Radu Valer RUS 

 


