COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I”
CRAIOVA

DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Una dintre instituţiile de prestigiu ale învăţământului românesc, Colegiul Naţional „Carol I”
din Craiova, îşi deschide zilnic porţile pentru mai mult de 2000 de elevi.
Istoria acestei şcoli doljene în care renumele generaţiilor anterioare se întâlneşte cu cel al
generaţiilor contemporane începe cu 187 de ani în urmă, în 1826, când doi foşti elevi ai lui
Gheorghe Lazăr şi Ion Heliade Rădulescu, profesorul Stanciu Căpăţâneanu şi învăţătorul Grigore
Pleşoianu au pus bazele Şcolii Naţionale Medii, a doua şcoală medie din Principate, după Colegiul
„Sfântul Sava” din Bucureşti.

La început, Scoala Centrală a funcţionat
în chiliile de la Mănăstirea Obedeanu, apoi în
cele de la Biserica Madona Dudu. În
octombrie 1832 se cumpără actualul teren al
Colegiului, în centrul Craiovei, cu suma de
300 de galbeni donaţi de către vornicul
Iordache Otetelişanu, urmând ca abia în 1842
să se inaugureze primul local, cel imortalizat
de pictorul Theodor Aman în tabloul „Hora
Unirii la Craiova”.
In sala mare a şcolii a citit Ion Heliade Rădulescu Proclamaţia de la Izlaz, in timp ce loan
Maiorescu, directorul instituţiei, urcat într-un pom din faţa clădirii, citea aceeaşi Proclamaţie pentru
elevi şi ceilalţi craioveni.
După înfrângerea Revoluţiei de la 1848, timp de trei ani, şcoala se închide pentru că nu are
dascălii necesari, iar turcii transformă clădirea în cazarmă şi bucătărie, încălzindu-şi mâncarea cu
mobilierul şi cărţile din bibliotecă.
În 1853, şcoala devine comandament ţarist şi spital. G. M. Fontanin protestează, este arestat,
alungat, dar se întoarce şi în 1854 redeschide şcoala, pe care o va conduce cu autoritate şi
competenţă încă douăzeci şi şapte de ani.
In 1885, prin înalt Decret Regal, şcoala primeşte numele Liceul „Carol I”. Între 1893-1895 se
construieşte actuala clădire a liceului ce a costat peste un milion de lei şi în fundaţia căreia regele
Carol I a aşezat personal un cilindru metalic cu documentul oficial al ctitoriei ce va deveni clădire
de patrimoniu. Pictorul Francisc Tribalski a realizat frescele din bibliotecă şi sala rotundă, iar
clădirea nouă, cu cupolă, a fost dotată cu mobilier luxos. Insă şi acest local a devenit spital în timpul
Primului Război Mondial.
În 1948, cu ocazia centenarului revoluţiei paşoptiste, liceul primeşte numele de Colegiul
Popular „Nicolae Bălcescu”, dar în 1998 va reveni la vechiul nume „Carol I”, ce se păstrează până
astăzi. De altfel, ambele personalităţi istorice sunt considerate mentori spirituali ai Colegiului din
Craiova.
Din rândul foştilor elevi, 51 au fost primiţi - în semn de supremă apreciere pentru contribuţia
adusă la dezvoltarea ştiinţei, artei şi culturii româneşti şi universale - în cel mai înalt for al ţării,
Academia Română: Theodor Aman - pictor şi grafician; Constantin Angelescu - medic şi om
politic; Eugen Angelescu - chimist; Corneliu Baba - pictor; Alexandru Balaci - critic şi istoric;
Nicolae Bănescu - istoric; Marcu Botzan - inginer agronom; Gheorghe Chiţu - publicist şi om
politic; Dumitru Combiescu - medic; Nicolae Condiescu - general şi scriitor; Gogu

Constantinescu - inginer, inventator; George Marin Fontanin - profesor; George Fotino - jurist şi
istoric; Valentin Georgescu - jurist, istoric, poet; Dimitrie Gerota - medic; Traian Gheorghiu fizician; Traian Lalescu - matematician; Titu Liviu Maiorescu - profesor universitar şi om politic;
Alexandru Marcu - profesor; Duiliu Marcu - arhitect; Nicolae Mateesco-Matte - jurist; Cristea
Mateescu - inginer; Ion Gheorghe Maurer - jurist şi om politic; Stefan Milcu - medic, biolog;
Traian Negrescu - inginer; Jean Negulescu - regizor; Nicolae Petrulian - geolog; Dionisie
Pippidi - arheolog, istoric; C-tin Nicolaescu-Plopsor - arheolog şi istoric; Gheorghe Niculescu general-locotenent; Nicolae Chiriac Quintescu - critic literar; Petrache Poenaru - inginer,
inventator; Simion Stoilov - matematician; Mihai Serban - biochimist; Sabba Stefănescu geolog; loan Tanoviceanu - jurist; Gheorghe Tătărăscu - om politic; Nicolae Titulescu diplomat şi om politic; Gheorghe Tiţeica - matematician; Petre Vancea - medic; Nicolae
Vasilescu-Karpen - inginer; George Vâlsan - geograf; Vlad Voiculescu - medic; Stefan Voitec om politic; Ludovic Mrazec - geograf; C-tin Rădulescu-Motru - filosof; Ilie Murgulescu chimist.
Acestor elevi de excepţie li se alătură o seamă de alte personalităţi de primă mărime ale
culturii naţionale, şi nu numai: Traian Demetrescu, Felix Aderca, Eugen Ionescu, Petre
Pandrea, Gib Mihăescu, Al. Macedonski, Alexandru Firescu, Ovidiu Ghidirmic, Alexandru
Mironov, Adrian Păunescu, Victor Parhon, Mihai Migel Gelep, Jean Niţescu, Costache
Petrescu, Eustaţiu Stoenescu, Eugen Târu, Ion Tuculescu, Ovidiu Bărbulescu, Gabriel Bratu,
Eustaţiu Gregorian, Constantin Bobescu, Lazăr Filip, Nicolae Julea, Ion Vasilescu, Aristide
Cantorichi, Ronald Bulfinschi, Manu Nedeianu, Amza Pellea, Lamia Beligan, Valer
Delacheza, Constanţa Nicolau, Tudor Gheorghe, Daniela Crăsnaru, Doina Drăguţ, Gabriel
Chifu.
De-a lungul timpului, rezultatele deosebite ale elevilor au consacrat Colegiul Naţional „Carol
I” la nivel internaţional. Elevii,
îndrumaţi

de

profesori

de

excepţie, au adus şcolii lor, dar
şi României, 52 de premii
internaţionale, dintre care 17
medalii de aur, 22 de medalii
de argint şi 13 medalii de
bronz.
De asemenea, foarte mulţi
absolvenţi

ai

Colegiului

Naţional „Carol I” sunt admişi

la prestigioase instituţii de învăţământ superior din străinătate, unde sunt apreciaţi pentru rezultatele
obţinute. Atât profesorii, cât şi elevii au participat de-a lungul timpului la parteneriate cu alte şcoli
din ţară sau din străinătate. Astfel, prin intermediul schimburilor interculturale, ei au avut
posibilitatea să vină în contact cu elevi şi profesori din Franţa, Italia, Belgia, Spania sau Germania.
Pe lângă valorile umane cultivate de spiritul colegiului de-a lungul zbuciumatei sale istorii, se
remarcă în aceeaşi măsură interesul de a înnobila acest spaţiu aparte şi prin valorile materiale, create
cu migală, răbdare şi dragoste de artă şi de ştiinţă. Picturi, piese de mobilier, colecţii rare de fluturi
şi de roci, remarcabile valori de patrimoniu, întregesc unicitatea acestei catedrale a culturii, ce iese
astfel din tiparele obişnuite ale unei simple instituţii de învăţământ.
Biblioteca Colegiului Naţional „Carol I” este una dintre cele mai valoroase din ţară prin
vechime şi prin tezaurul pe care îl deţine. Mai mult decât „un templu al culturii”, cum o numea
Nicolae Titulescu, fost elev al liceului, biblioteca „Mihail Strajan” are o identitate, o valoare şi o
biografie, pe drept cuvânt, „regeşti”. A luat naştere la 18 octombrie 1836 şi conţine cărţi rare,
tipărite cu mai bine de patru secole în urmă, dacă ţinem seama că cea mai veche carte înregistrată a
fost tipărită în 1514 („Tratat de numismatică” de Budeus). 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 şi datează din 1826, chiar anul înfiinţării
colegiului. Cea mai valoroasă carte românească existentă în bibliotecă este Biblia de la
Bucureşti, unul dintre puţinele exemplare păstrate în ţară.
Douăzeci şi patru de roci descoperite pentru prima dată pe teritoriul României se află la
Colegiul Naţional „Carol I”. Această colecţie a fost realizată de învăţătorii Dumitru şi Stefania
Alexandrescu între 1900 şi 1982 şi donată colegiului în 1985. Rocile sunt adunate din minele de la
Cavnic, fostele mine aurifere de la Baia Sprie, Herja, Ruşchiţa şi din munţii Gutin. Printre ele se
numără diamantul de Maramureş, marcasita, cuarţul ametistizat, blenda neagră, cuarţ de cavnic,
cuarţ cu calcită, marcasită, pirită, ametist, azurit, stribină cu barită.
De asemenea, 5700 de exemplare exotice şi 2000 de microlepidoptere autohtone se află în
colecţia de fluturi adăpostită de Colegiul Naţional „Carol I”. În 1974, colecţia de fluturi Adriana şi
Ioana Rusescu a completat colecţia Claudia şi Ion Stănoiu, reunind astfel exemplare din toate
zonele globului. Pot fi admirate aici specii precum Bombicidele de China, Brasolidele din Peru,
Uranidele din Madagascar, Morfidele din Brazilia, Peru şi Guyana, Papilonidele din Sumatra şi
Filipine, Argona Mittrei din Madagascar, Hysania Agrippina din Brazilia, Fluturele Morpho,
Fluturele Caligo Eurilocus, Fluturele Saturnia Pyri din Oltenia etc.
O altă valoare adăpostită la Colegiul „Carol I” este Ecorşeul lui Brâncuşi, lucrarea de
absolvire a Şcolii de Belle Arte din Bucureşti. Replica aflată în laboratorul de biologie de la
Colegiul Naţional „Carol I” este una dintre cele patru existente în lume. Sursa de inspiraţie pentru

Ecorşeu a fost mulajul lui Hermes, aflat în Muzeul Capitolium din Roma.
Astăzi, Colegiul Naţional „Carol I” funcţionează cu 40 de clase de liceu cu profil real şi
uman, 16 clase de gimnaziu şi 17 clase de învâţământ primar. Se află în desfăşurare o serie de
proiecte care vizează recondiţionarea bazei materiale pentru a putea fi oferite elevilor şi profesorilor
cele mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii în vederea continuării seriei de performanţe ce
plasează colegiul între şcolile de vârf ale României.

Date de contact:
COLEGIUL NAŢIONAL “CAROL I”, CRAIOVA
Str. Ioan Maiorescu, nr.2, Craiova-Dolj
Telefoane contact:
Director: 0351.420.150/ 0251.413.230
Secretariat: 0351.420.160

PLANUL DE ŞCOLARIZARE
An şcolar 2014-2015
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

TOTAL
învăţământ de zi

TOTAL
cls. preg. – cls.a
IV-a
Cls
elevi
19
474

Clasa
pregătitoare
Cls
elevi
4
100

Clasa I
Cls
4

Elevi
88

din care:
clasa
a II - a
Cls
elevi
2
57

clasa
a III -a
Cls
elevi
5
142

clasa
a IV-a
Cls
elevi
4
87

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

TOTAL
învăţământ de zi

TOTAL
cls. V – VIII
Cls
elevi
15
391

clasa a V-a
Cls
Elevi
4
95

din care:
clasa a VI-a
clasa a VII-a
Cls
elevi
Cls
elevi
2
53
5
129

Clasa a VIII-a
Cls
elevi
4
114

CLASA PREGĂTITOARE
Societatea de mâine va fi oglinda şcolii de azi
Intr-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar, şcoala noastră ocupă
unul dintre locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală şi nu numai.
Avem cadre didactice implicate în realizarea viziunii noastre, care îşi iubesc profesia, predau
copiilor, învaţă alături de ei, sărbătoresc succesele împreună, punând în slujba instituţiei noastre
toată experienţa acumulată de-a lungul anilor.
Elevul este considerat partener şi subiect al educaţiei. Succesul este asigurat prin construirea
unui mediu şi a unei atitudini prietenoase de colaborare cu părinţii. De aceea, considerăm că
parteneriatul între instituţia noastră de învăţământ şi fiecare familie joacă un rol crucial în
transformarea copiilor în adulţi tineri. Colaborând, vom asigura copilului dumneavoastră cel mai
bun start în viaţă.
Oferta curriculară pentru clasele pregătitoare urmăreşte ca şi în anul şcolar 2014/2015 să
folosescă la randament maxim resursele umane, ca şi pe cele materiale în scopul de a raspunde
nevoilor şi intereselor micilor elevi şi ale părinţilor.
Astfel, spaţiile amenajate pentru clasele pregătitoare urmăresc dezvoltarea armonioasă şi
globală a personalităţii copilului. Mediul de învăţare este în strânsă legătură cu jocul, aşadar vom

crea un mediu mai prietenos, familiar, asemănător celui de la grădiniţă.
De asemenea, considerăm că vârsta celor mici impune măsuri suplimentare de securitate
garantate prin asigurarea unei locaţii speciale de desfăşurare a cursurilor, supraveghere permanentă,
grup sanitar propriu adecvat vârstei, mediu plăcut, atractiv, dotat conform normativului de dotare
minimală.
OBIECTIVELE SPECIFICE ŞCOLII
 Asigurarea unui personal didactic bine pregătit prin participarea la cursuri de pefecţionare şi
formare continuă;
 Organizarea de activităţi de instruire şi consiliere pentru elaborarea de programe de opţional
competitive;
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor;
 Depistarea, dezvoltarea şi cultivarea talentelor;
 Cultivarea capacităţii creative a elevilor;
 Educarea elevilor pentru mediu;
 Dezvoltarea toleranţei.
FINALITĂŢILE ŞCOLII
 Definirea personalităţi şcolii în cadrul comunităţii locale;
 Elaborarea de programe CDS competitive, atractive;
 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, în vederea realizării unei opţiuni profesionale
corecte;
 Dezvoltarea unei motivaţii interne a învăţării;
 Valorificarea instruirii în contexte şi situatii nou-create;
 Formarea unei personalităţi complexe, adaptabile la condiţiile actuale ale societăţii;
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare, a relaţiilor interpersonale.

ZIUA PORŢILOR DESCHISE a fost stabilită miercuri, 25 februarie 2014, desfăşurarea
activităţilor începând cu ora 15.00.
Părinţii interesaţi sunt invitaţi să participe la următoarele activităţi :


Prezentarea şcolii



Prezentarea activităţii ciclului primar în imagini



Clasa pregătitoare – între oprtunitate şi provocare: prezentarea planului de învăţământ,
curriculum, discipline; scurt program artistic



Vizitarea şcolii şi a spaţiilor unde îşi desfăşoară cursurile clasele pregătitoare



Prezentarea ofertei şcolare 2014-2015

FOTOGRAFII CU UNITATEA ŞCOLARĂ
SĂLILE ÎN CARE SE ORGANIZEAZĂ ACTIVITĂŢILE LA CLASELE
PREGĂTITOARE

BIBLIOTECA COLEGIULUI NAŢIONAL „CAROL I”

CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE
PENTRU CADRELE DIDACTICE SI ELEVI

SĂLILE DE SPORT

CIRCUMSCRIPŢIE ŞCOLARĂ
COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA
str. Ioan Maiorescu nr. 2
Craiova Jud Dolj, 0351/420150, 0351/420160,
fax: 0351/420160, colegiul_carol@yahoo.com

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA DE LA NR. 1-13, 2-18, BL. 156APT, 15 - 25
A, 20 - 40, BL.150APT. (FEMINA),BL.CASA ALBA *** STR. MIHAI
VITEAZUL BL. 3, 5, 7 *** , ROMARTA (Sc. A, B, C,D, E), T3B, T3C, T4 ***
CALEA UNIRII BL. 1, 2, 3, M1, 24A, 24B, 24C, 24D, 44, 46, 21A, 21B, 21C,
21D *** STR. THEODOR AMAN (6 MARTIE) BL. 73APT., 97 (A,B,C), CASA
ALBA (A,B), J(I,J,K) *** STR. TRAIAN DEMETRESCU (SILOZULUI INTRE
FRATII BUZESTI SI ARIES) DE LA NR. 1 - 43, 2 - 20 *** STR. DREPTATII ***
STR. IMPARATUL TRAIAN DE LA NR. 1 - 51, 2 - 42 *** STR. MIHAIL
KOGALNICEANU DE LA NR 11-15, 8-18 C Si BL.8APT., 97APT. (D, E) ***
STR. LIPSCANI (30 DECEMBRIE) DE LA NR 7-31, 12 A-38 Si BL. 1, 23A,
23A1, 23B, 23C, 3 *** STR. PANAIT MOSOIU *** STR. C. S.
NICOLAESCUPLOPSOR (24 FEBRUARIE) NR. 4, 5 Si BL. 49APT., K(I, J, K)
*** STR. OLTET DE LA NR 7-35, 8-32, Si BL. 2, 4, I (I, J, K) *** STR.
ROMAIN ROLLAND *** STR. ROMANIA MUNCITOARE *** STR.
GIOVANNI pErESUTTI (FOSTA STR. DECEBAL) *** STR. FELIX ADERCA
(KRASNOFF GH.) DE LA NR. 3-11, bl. 1, 2(A,B), 7 *** STR. HOREZULUI ***
STR. MADONA DUDU (MAXIM GORKI) DE LA NR. bl. 1-3-5, 10, 2, 4, 4B, 6,
8(SC.A,B) *** STR. ION MAIORESCU bl. 2, 4(A) *** STR. SFINTU
DUMITRU (PREOTEASA GRIGORE) NR. 7 SI DE LA NR. 10- 12, bl. 1, 3, 5
*** ALE. MATEI BASARAB *** STR. MATEI BASARAB *** STR. BIBESCU (7
NOIEMBRIE) DE LA NR. 1 - 59, 2 - 102 *** STR. POPA SAPCA BL. 10, 12,
14,sc A, sc.B1, sc.B2, sc.B3 *** STR. CÂMPIA ISLAZ de la nr. 30 la nr. 90

METODOLOGIA ŞI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015

PROGRAM DE LUCRU

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA I

LUNI - VINERI : 8,00 – 20,00
SÂMBĂTA:

8,00 – 13,00

NUMĂR LOCURI LA CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA I
AN ŞCOLAR 2014-2015

CLASA PREGĂTITOARE - 100 LOCURI – 4 CLASE
CLASA I

- 12 LOCURI

CRITERII GENERALE
PENTRU ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE şi CLASA I
AN ŞCOLAR 2014-2015
1. - Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului;
2. - Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii
părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru
de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan
de ambii părinţi;
3. - Existenţa unui document care dovedeşte ca este orfan de un singur
părinte;
4. – Existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în
unitatea de învăţământ respectivă;
În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi din
afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri
libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a
numărului de criterii generale de departajare, cumulate de către fiecare
copil.
CRITERII SPECIFICE
UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT C. N. “CAROL I” CRAIOVA
CLASA PREGĂTITOARE ŞI CLASA I
AN ŞCOLAR 2014-2015
1. – Să provină de la grădiniţele din consorţiul „ PRO ACADEMICA „
( adeverinţă de la grădiniţă).
2. - Unul din părinţi să fie absolvent al C.N. „Carol I „, Craiova ( copie
diploma părinte).
3. - Locul de muncă al unuia dintre părinţi să fie în aproprierea C.N. Carol
I”, Craiova( adeverinţă de la locul de muncă al părintelui).
4. – Să aibă verişori – elevi, înscrişi la unitatea noastră.
GRĂDINIŢELE DIN CONSORŢIUL „PRO ACADEMICA” SUNT:
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 21, Craiova
- Grădiniţa nr. 30 „ Căsuţa Fermecată”, Craiova
- Grădiniţa cu program prelungit „Nicolae Romanescu”, Craiova
http://www.edu.ro/index.php/articles/21024

