
 

COLEGIUL NAȚIONAL ”CAROL I” CRAIOVA 

1826 – PREZENT 
 

 ISTORIE. EDUCAȚIE. PERFORMANȚĂ 

La 20 mai 1826 se înfiinţează la Craiova "Şcoala Naţională de limbă românească" de 

către Stanciu Căpățâneanu - 28 ani  (în calitate de inspector, director şi primul ei profesor) şi 

de către Grigore Pleşoianu -18 ani (ca învăţător), foşti elevi ai lui Gheorghe Lazăr și Ion 

Heliade Rădulescu.  Această  "Școală de științe pre limba românească" este  ca vechime a 

doua școală de grad mediu în limba română din Principate (după Colegiul "Sfântul Sava" din 

București, înființat de Gheorghe Lazăr la 6 martie 1818). 

În octombrie 1832 se cumpără actualul teren al Colegiului, în centrul Craiovei, cu 

suma de 300 de galbeni, de la marele ban Barbu Știrbei. Banii sunt donați de către vornicul 

Iordache Otetelișanu. Se constituie în 1835 un comitet de oameni care să se ocupe de 

organizarea construirii noului local al școlii.  

1837-1848: Construirea primului local al școlii (cel imortalizat de Theodor Aman în 

tabloul "Hora Unirii" de la Craiova) a durat 12 ani și a fost mândria orașului prin arhitectura 

elegantă și, mai ales, prin turnul cu ceas.  

18 octombrie 1836 este considerată data înființării bibliotecii Colegiului, pentru că de 

atunci sunt primele consemnări oficiale de cărți inventariate.  Biblioteca Colegiului Național 

"Carol I" este una dintre cele mai valoroase din țară prin vechime și prin tezaurul pe care îl 

deține. Mai mult decât "un templu al culturii", cum o numea Nicolae Titulescu, fost elev al 

liceului, biblioteca "Mihail Strajan" are o identitate, o valoare și o biografie, pe drept cuvânt, 

"regești". Lucrarea cu cele mai multe volume este "Mémoire et reconnaissance" cu autograful 

lui Lamartine, aflat pe prima pagină a volumului. Cele 40 de volume sunt legate în coperte 

verzi, scrise cu auriu și datează din 1826, chiar anul înființării colegiului. Cea mai valoroasă 

carte românească existentă în bibliotecă este Biblia de la București, unul dintre puținele 

exemplare păstrate în țară. 

Între 1893-1895 se construiește actuala clădire a liceului proiectată de arhitecții T. 

Dobrescu și D. Nedelcu, de o arhitectură impresionantă, în special sala bibliotecii decorată cu 

coloane și picturi murale. 

În anul 1923, liceului i se mai adaugă un corp şi un etaj, luând aspectul actual. Zece 

ani mai târziu, la 26 octombrie 1933, cu prilejul unei vizite în Craiova a suveranului Carol al 

II-lea, însoţit de membri ai familiei regale şi de mari personalităţi (precum Nicolae Iorga sau 



 

patriarhul Miron Cristea), şcoala primește numele de „Colegiul Naţional Carol I”, pe care îl 

poartă cu mândrie şi astăzi. 

În 1975 au fost puse bazele celor două valoroase colecții: cea de fluturi și cea de 

minerale, remarcabile valori de patrimoniu, care întregesc unicitatea acestei catedrale a 

culturii, ce iese astfel din tiparele obișnuite ale unei simple instituții de învățământ. 

De-a lungul întregii sale existenţe, Colegiul a fost slujit de o pleiadã de profesori, care 

le-au transmis elevilor lor cunoştinţe temeinice despre lume si viaţã şi i-au educat în spiritul 

dragostei faţã de muncã, faţã de pãrinţi, faţã de ţarã, în spiritul înaltelor idealuri ale 

umanitãţii. O dovadã: un număr de peste 50 din foştii elevi şi absolvenţi ai Colegiului nostru 

şi-au câştigat dreptul de a ocupa un loc în cel mai înalt for ştiinţific al ţãrii – Academia 

Românã şi, astfel, „cavaleri ai spiritului”, au intrat în „familia” selectã a „nemuritorilor”.  

De-a lungul timpului, rezultatele deosebite ale elevilor au consacrat Colegiul Național 

"Carol I" la nivel internațional. Elevii, îndrumați de profesori de excepție, au adus școlii lor, 

dar și României, 59 de premii internaționale, dintre care 17 medalii de aur, 22 de medalii de 

argint și 20 medalii de bronz. 

O altă valoare adăpostită la Colegiul "Carol I" este Ecorseul lui Brăncuși, lucrarea de 

absolvire a Școlii de Belle Arte din București. Replica aflată  în laboratorul de biologie de la 

Colegiul Național "Carol I" este una dintre cele patru existente în lume. Sursa de inspirație 

pentru Ecorseu a fost mulajul lui Hermes, aflat în Muzeul Capitolium din Roma 

Din  2018-2019 Colegiul Național ”Carol I” din Craiova a adăugat în colecția 

bunurilor de patrimoniu și o colecție numismatică (37 de monede- cea mai veche datând din a 

doua jumătate a secolului III î.d.Hr și 104 bancnote), găsite de către echipa managerială (în 

urma verificării tuturor încăperilor din școala închisă - partea centrală a clădirii principale 

nerenovate, pentru proiectul de reabilitare și consolidare). Colecția de monede și bancnote a 

fost identificată, determinată și evaluată cu sprijinul specialiștilor din cadrul Muzeului 

Olteniei. 

În perioada 2019-2020 a fost reabilitat și modernizat bazinul de înot (semiolimpic), 

acesta aflându-se în administrarea Colegiului Național ”Carol I”, elevii caroliști având 

posibilitatea de a urma gratuit cursurile de înot. 

Ca recunoaștere a menținerii școlii noastre pe treptele cele mai înalte ale 

învățământului preuniversitar național, amintim doar câteva din titlurile obținute în ultimii 2 

ani: ”Școală-ambasador a Parlamentului European” (2019), ”Școală europeană” (2019) 

pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și pentru 

contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației, Conferirea 

titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova Marelui Savant, absolvent al școlii, 



 

George (Gogu) Constantinescu (2019) cu sprijinul Domnului Alexandru Mironov, 

Menținerea titlului de Colegiu Național (2018-2019) pentru următorii 5 ani, ”Școală 

LabelFrancÉducation” (2018), “Școală eTwinning” (2020). 

 

 

 MISIUNE 

Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, ca furnizor de servicii educaţionale şi 

formare, îşi propune promovarea unui  învăţământ  deschis, flexibil şi competitiv capabil să 

ofere tinerilor din zona Olteniei oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în 

condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, şi etnie sau apartenenţă politică şi 

religioasă, să sprijine  dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă conforme 

dimensiunii europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în comunitatea 

care asigură sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice, să creeze un climat favorabil 

desfăşurării activităţii instructiv-educative, să asigure un sistem interactiv de relaţionare cu 

părinţii şi comunitatea locală, în vederea sprijinirii condiţiilor de dezvoltare psihosomatică a 

fiecărui elev. 

 

 VIZIUNE 

Colegiul Naţional „Carol I”, instituție reprezentativă pentru învățământul 

preuniversitar doljean, continuă să-şi menţină prestigiul câştigat, dar şi să acceadă, pe mai 

departe, către alte ţinte şi idealuri educaţionale prin realizarea şi dezvoltarea unui proces de 

învăţământ în scopul creării unor servicii de calitate pentru satisfacerea  beneficiarilor direcţi 

şi indirecţi ai educației. 

 

 ȚINTE STRATEGICE 
 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare în ţară şi în spaţiul european: proiecte individuale şi 

multilaterale, parteneriate cu şcoli şi instituţii.  

Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de formare profesională oferite  de 

unitatea de învăţământ, prin implementarea politicilor pentru asigurarea calităţii impuse de 

organismele abilitate şi Uniunea Europeană.  

Asigurarea bazei materiale proprii, la standarde moderne, pentru pregătirea elevilor şi 

creşterea indicatorilor de calitate a absolventilor.  

Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale şi de formare profesională  în 

concordanţă  cu cerinţele pieţei muncii la nivel judeţean, naţional şi european.  



 

Formarea tinerei generaţii în spiritul respectării principiului: natură – mediu – 

sănătate.  

Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere a beneficiarilor de servicii 

educaţionale.  

 

 

 ALIANȚA COLEGIILOR CENTENARE 

Colegiul Naţional „Carol I” face parte (în calitate de membru fondator) din Alianţa 

Colegiilor Centenare din România, care reunește cele mai bune 50 colegii din țară. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

SIMBOLURI:  

-emblema și insigna colegiului 

-imnul colegiului: https://www.youtube.com/watch?v=5S-AloeVFZE 

-pagina web: www.cnc.ro 

-pagina facebook: https://www.facebook.com/colegiulnational/?ref=settings 

-revistele colegiului:  

http://www.liceecentenare.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=5S-AloeVFZE
http://www.cnc.ro/
https://www.facebook.com/colegiulnational/?ref=settings


 

• Revista „Ioan Maiorescu” (revista școlii) 

• Revista „Catcher” (premiul I pe tară) - catedra de lb. 

engleză 

• Revista ”Țițeica”- catedra de matematică 

• Revista  catedrei de educație fizică și sport 

• Broșură ”Schola Academica”,  

            Colegiul Național ”Carol I” la 194 de ani de existență 

 

 
 

-Asociația sportivă    

-Asociația părinților copiilor de la Colegiul Naţional „Carol I” 

-Cartea de onoare a colegiului 

 

 

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ AN ȘCOLAR 2020-2021 

Primar (clasa pregătitoare) – 3 clase 

Gimnaziu  (clasa a V-a) – 4 clase 

Liceu (clasa a IX-a) – 9 clase 

 

Filiera teoretică  - profil real 

➢ matematică-informatică – 3 clase 

➢ matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă 

➢ ştiinţe ale naturii – 2 clase 

Filiera teoretică  - profil umanist 

➢ filologie bilingv spaniolă – 1 clasă  

➢ filologie bilingv engleză –  1 clasă 

➢ filologie bilingv franceză – 1 clasă 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea unităţii de  

învăţământ, filiera, profilul, 

specializarea, domeniul 

Nr. 

locuri 

2020- 

2021 

ULTIMA MEDIE 

2019 2018 2017 2016 

Filiera teoretică  - profil real 

 Matematică -informatică  84 9,21 9,08 9,46 9,25 

 Matematică -informatică 

bilingv engleză 
28 9,24 9,33 9,63 9,49 

 Ştiinţe  ale naturii 56 9,31 9,36 9,47 9,34 

Filiera teoretică  - profil umanist 

 Filologie  bilingv engleză 28 8,84 8,89 9,26 9,09 

 Filologie  bilingv spaniolă 28 8,56 8,40 8,25 8,54 

 filologie bilingv franceză 28 8,33 8,28 8,84 8,66 

 

 



 

Filologie bilingv spaniolă: 

Acord bilateral între Guvernul Spaniei şi Guvernul României: posibilitatea obţinerii a 2 

diplome de bacalaureat: românească şi spaniolă şi a diplomei cu recunoaştere internaţională 

(DELE), precum şi a obţinerii de burse în Universităţile din Granada şi Malaga. 

 Filologie bilingv franceză: 

Posibilitatea obţinerii bacalaureatului cu menţiunea „bilingv francofon”, diplomă recunoscută 

pentru înscrierea în universităţile franceze şi în cele româneşti, obţinerea certificatului DELF. 

 

 

 DISCIPLINE OPȚIONALE 

• ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

• ÎNȚELEPCIUNEA TRĂISTUȚEI CU POVEȘTI 

• PRIETENII MATEMATICII 

• MATEMATICA DISTRACTIVA 

• AVENTURA CUNOAȘTERII 

• SĂ DESLUȘIM TAINELE MATEMATICII 

• LE FRANCAIS PAR DE JEU 

• DESCOPERĂ LUMEA CU DASH ȘI DOT 

• TEATRU SPANIOL 

• FOLCLORUL MUZICAL ROMÂNESC 

• TEATRU SPANIOL 

• TEHNICI INSTRUMENTALE BLOCK-FLAUTE 

• TEHNICILE PICTURII 

• EN ROUTE VERS…LE FRANCAIS 

• POLINOAME SI ECUATII ALGEBRICE 

• RELATII SI FUNCTII 

• EDUCATIE PENTRU SANATATE 

• POLINOAME SI ECUATII ALGEBRICE 

• TIPURI DE ITEMI IN CHIMIA ORGANICA 

• COMPLEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA 

• ISTORIA MUZICII ROMÂNEȘTI 

• METODE SI TEHNICI DE PROGRAMARE 

• FIZICĂ APLICATĂ ȘI ITEMI DE EVALUARE 

• TIPURI DE ITEMI IN CHIMIA ANORGANICA 

• ELEMENTE DE FIZIOLOGIE UMANA 

• ARTA PALEOCREȘTINĂ 

• ISTORIA ROMANILOR DIN SUDUL DUNARII 

• ECONOMIE APLICATA 

• COMPLEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA 

• MATEMATICA - APROFUNDARE 

• PRELUCRARE DE IMAGINI SI FILME 

• COMPLEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA 

• CHIMIE 

• ED. FIZICĂ BASCHET 

• DESEN DESCRIPTIV 

• ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 

• LOGICĂ APLICATĂ 

• ISTORIA FILOSOFIEI EUROPENE 

 

 

 

 



 

 CONCURSURI ȘI PREMII 

În anul școlar 2018-2019 au fost obținute rezultate remarcabile la toate disciplinele (19 

premii naționale și internaționale și 166 premii și mențiuni  la olimpiadele județene pe 

discipline, peste 100 de alte premii și mențiuni la concursuri județene, interjudețene și 

naționale). 

Totodată, pe data de 4 iunie 2019, CN ”Carol I” a primit titlul de ȘCOALĂ 

EUROPEANĂ. 

 

 

 

Unitate de Excelență a învățământului bilingv froancofon, membru al rețelei 

internaționale Label Franc Education din 2018 

Distincția LABEL (pe data de 24-25 oct. 2018 a avut loc Reuniunea națională a 

coordonatorilor liceelor bilingve francofone, organizată la Sibiu de Institutul Francez și 

Ministerul Educației Naționale din România, obținând această distincție), 

 

 

 

 



 

Pe data de 3 iunie 2019, C.N. ”Carol I” a primit certificare pentru implicare în 

programul ȘCOLI- AMBASADOR. 

 

 

 

Școală eTwinning  
 

În martie 2020 C.N. ”Carol I” a primit Certificatul de Școală eTwinning 2020-

2021. 

 

 

 

 

 CENTRU DE EXCELENȚĂ 

 CENTRE AUTORIZATE DE TESTARE – CAE 

➢ Limba engleză: EXAMEN CAMBRIDGE (CAE), KET, YLE, PET 

➢ Centrul ECDL pentru testarea competențelor digitale- 

 

 

https://cvlpress.ro/wp-content/uploads/2019/06/carol.jpg


 

 PARTENERI  EDUCAȚIONALI 

Alianța  Internațională Antidrog, Crucea Roșie Română , Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Facultatea de Drept, Universitatea 

de Medicină și Farmacie, Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, Opera Română, 

Filarmonica Otenia, Jandarmeria Dolj etc  
  

                                      

 

                                              

 

 ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE, proiecte 

 

➢ Club de literatură (prof. coordonator - Diaconu Ramona) 

 

➢ Cerc astronomie, astrofizică, robotică (prof. coordonator - Georgescu 

Octavian) 
https://www.facebook.com/Astrobotic-Club-262090093826986/ 
https://www.facebook.com/Astrobotic-Spirit-00x-satellites-robots-164776670582717/ 
 

                       

➢ Club de teatru “Histrio Collegium” (prof. coordonatori – Petruța 

Ungureanu și Daniela Nicola) 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Astrobotic-Club-262090093826986/
https://www.facebook.com/Astrobotic-Spirit-00x-satellites-robots-164776670582717/


 

➢ PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE INTERNAŢIONALE 

1. Proiect ERASMUS (Ensemble pour Europe Solidaire) -2017-1-RO01-KA219-037316 

https://www.epesplus.ro/ 

2. Proiect  Erasmus+ GIFT-THE MAGIC OF KNOWLEDGE,2018-1-RO01-KA22904939_1 

Proiectul își propune asigurareaunei alternativeeducaționale pentru elevii de liceu curezultate 

deosebite la olimpiadele șiconcursurile școlare, prin implementarea în 6 țări europene pe parcursul a 

doi ani școlari a unei abordări participative bazată pe proiecte multidisciplinare. 

3. Proiect  Erasmus Avenir Durable Avenir Solidaire 2018-RO01-KA229-049177 

https://www.adasplus.org/ 

4. Experimentul Eratosthene- Proiectul European “Open Discovery Space” 

 
 

 BAZA MATERIALĂ 
 

Unitatea de învăţământ funcţionează în 6 corpuri de clădiri și o bază sportivă 

complexă, situate în aceeași curte:    

❖ Corpul central, în care se desfășoară cursurile pentru învățământul liceal 

(clasele a IX-a și a XII-a); 

❖ Corpul 2,  în care se desfăşoară cursurile pentru invăţământul primar şi 

gimnazial;  -Căminul, în incinta căruia funcționează clasele pregătitoare și 

care asigură și desfășurarea activităților  de pregătire suplimentară cu elevii, 

inclusiv a grupelor de limbi străine. De asemenea, în această clădire 

funcționează și birourile administrative (director, directori adjuncți, secretariat, 

contabilitate); 

❖ Baza sportivă (2 săli de sport și 5 terenuri de baschet,  un teren de fotbal cu 

gazon sintetic și o sală de fitness);  

❖ Corpul 5, cu 12 săli de clasă, în care învață clasele a X-a și a XI-a; la parterul 

clădirii se află Cantina, în prezent neutilizată; 

❖ Clădirea Administrativă 

https://www.adasplus.org/


 

❖ Clădirea în care funcționează cabinetele medicale (Cabinet medical 

general, Cabinet stomatologic), Poliție Comunitară și la subsol o secție 

RADPFL (Spații verzi).  

❖ Sala de festivități, cu aproximativ 160 de locuri. 

❖ Bibliotecă și Centru de Documentare și Informare. 

❖ Bazin de înot din anul 2020. 

Bazin înot 

 

 

Biblioteca         Clasa pregătitoare 

                                              

 

                                                                                      

Centru de Documentare și Informare             



 

                                

Unitatea de învăţământ funcţionează cu 41 săli de clasă, 21 cabinete și 

laboratoare:  

❖ 4 laboratoare de informatică 

❖ 2 laboratoare de biologie 

❖ 2 laboratoare de chimie 

❖ 2 laboratoare de fizică 

❖ 1 cabinet de matematică 

❖ 5 cabinete limbi străine (2 cabinete Limba engleză, două cabinete Limba franceză, un 

cabinet Limba spaniolă) 

❖ 1 cabinet Limba și Literatura Română 

❖ 1 cabinet Discipline socio-umane 

❖ 1 cabinet de Astronomie 

❖ 1 cabinet de Istorie- Geografie 

❖ 1 cabinet de psiho-consiliere.   

 

Elevii beneficiază  de o bibliotecă și de un Centru de Documentare și Informare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/colegiulnational/photos/pcb.811762279221884/811761155888663/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-TQywaQyMoAlyEoQSnAQGV0pjbbxnCp3M6bc1L8GpvaLQt1r49z2U3Yt8oSQe1LvlGEdZx0Lx18ce&__xts__%5B0%5D=68.ARABKDY_6QyslGBtnBerAaF4Q4iDDUag6m1BYVQdtby2W0lNsbIcG6Nt4QYqzKQXplHbRcKaormTryGxJRLyPoOHq0cNfJjrkrXxzaOIZonmVAzcO22C7bobvqOEOz1D7Grvc8K4O-y36juauII2l1bqCL5plEhph7lVY4m0qw0KuEvNr1Z82-DkGcqSLBIx-liZZwRbGow1kE7K3MNOIpIeBYNQgdY8zv3-r1J7Wrl1QhZs7FJ0226MxZd0ULCHyD9P6ZufrC4njW9c9MIGFy8ccP9Iq65DI4CZqC3C5Py4pcpo87jS19mAJSNCbolHHEyrEFNCkVe6hsVcoJtgxlw
https://www.facebook.com/colegiulnational/photos/pcb.811762279221884/811761155888663/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-TQywaQyMoAlyEoQSnAQGV0pjbbxnCp3M6bc1L8GpvaLQt1r49z2U3Yt8oSQe1LvlGEdZx0Lx18ce&__xts__%5B0%5D=68.ARABKDY_6QyslGBtnBerAaF4Q4iDDUag6m1BYVQdtby2W0lNsbIcG6Nt4QYqzKQXplHbRcKaormTryGxJRLyPoOHq0cNfJjrkrXxzaOIZonmVAzcO22C7bobvqOEOz1D7Grvc8K4O-y36juauII2l1bqCL5plEhph7lVY4m0qw0KuEvNr1Z82-DkGcqSLBIx-liZZwRbGow1kE7K3MNOIpIeBYNQgdY8zv3-r1J7Wrl1QhZs7FJ0226MxZd0ULCHyD9P6ZufrC4njW9c9MIGFy8ccP9Iq65DI4CZqC3C5Py4pcpo87jS19mAJSNCbolHHEyrEFNCkVe6hsVcoJtgxlw

