
COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" - CRAIOVA 

Una dintre instituțiile de prestigiu ale învățământului românesc, Colegiul Național "Carol I" din Craiova, iși deschide 

zilnic porțile pentru aproape 2000 de elevi. 

Istoria acestei școli doljene în care renumele generațiilor anterioare se întâlnește cu cel al generațiilor contemporane 

începe cu 1826, cand doi foști elevi ai lui Gheorghe Lazar și Ion Heliade Rădulescu, profesorul Stanciu Căpățâneanu și 

învățătorul Grigore Pleșoianu au pus bazele Școlii Naționale Medii, a doua școală medie din Principate, după Colegiul "Sfântul 

Sava" din București. 

În sala mare a școlii a citit Ion Heliade Rădulescu Proclamația de la Islaz. 

În 1885, prin înalt Decret Regal, școala primește numele Liceul "Carol I". Între 1893-1895 se construiește actuala 

clădire a liceului ce a costat peste un milion de lei și în fundația căreia regele Carol I a așezat, personal, un cilindru metalic cu 

documentul oficial al ctitoriei ce va deveni clădire de patrimoniu. Pictorul Francisc Tribalski a realizat frescele din bibliotecă și 

sala rotundă, iar clădirea nouă a fost dotată cu mobilier luxos. 

În 1948, cu ocazia centenarului Revoluției pașoptiste, liceul primește numele de Colegiul Popular "Nicolae Bălcescu", 

iar în 1997 va reveni la vechiul nume "Carol I", ce se păstreaza și astăzi. De altfel, ambele personalități istorice sunt 

considerate mentori spirituali ai Colegiului din Craiova. 

De-a lungul timpului, rezultatele deosebite ale elevilor au consacrat Colegiul Național "Carol I" la nivel internațional. 

Elevii, îndrumati de profesori de excepție, au adus școlii lor, dar și României, numeroase premii internaționale: 17 medalii 

de aur, 22 de medalii de argint și 13 medalii de bronz. 

De asemenea, foarte mulți absolvenți ai Colegiului Național "Carol I" sunt admiși la prestigioase instituții de 

învățământ superior din străinatate, unde sunt apreciați pentru rezultatele obținute. Atât profesorii, cât și elevii au participat de-

a lungul timpului la parteneriate cu alte școli din țară sau din străinătate.  

Biblioteca școlii 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". A luat ființă în 1836 și conține cărți rare, tipărite cu mai bine de patru 

secole în urmă, dacă ținem seamă că cea mai veche carte înregistrata a fost tipărită în 1514. 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. 

Douăzeci și patru de roci descoperite pentru prima dată pe teritoriul României se află la Colegiul Național 

"Carol I”. 
De asemenea, 5700 de exemplare exotice și 2000 de microlepidoptere autohtone se află în colecția de fluturi 

adăpostită de Colegiul Național "Carol I".  

O altă valoare adăpostită la Colegiul "Carol I" este Ecorseul lui Brâncuși, 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 rândul foştilor elevi, 52 au fost primiți - în semn de supremă apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea 

ştiinței, artei şi culturii româneşti şi universale - în cel mai înalt for al țării, 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 Chițu - 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; Eugen Ionescu - profesor, critic literar; Traian Lalescu - 

matematician; Alexandru Macedonski - scriitor; Titu Liviu Maiorescu – critic, ideolog cultural și literar 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; Nicolae Popescu - matematician; Petre 

Pandrea - scriitor; 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 Ștefănescu - geolog; loan Tanoviceanu - jurist; Gheorghe Tătărașcu - om politic; Nicolae Titulescu - 

diplomat şi om politic; Gheorghe Țițeica - matematician; Petre Vancea - medic; Nicolae Vasilescu-Karpen - 

inginer; George Vâlsan - geograf; Amilcar Vasiliu - inginer agronom; Vlad Voiculescu - medic; Stefan Voitec - om 

politic; Ludovic Mrazec - geograf; C-tin Rădulescu-Motru - filosof; Ilie Murgulescu - chimist. 

Acestor elevi de excepție li se alătură o seamă de alte personalități de primă mărime ale științei și culturii naționale: Traian 

Demetrescu, Felix Aderca, Petre Pandrea, Gib Mihăescu, Alexandru Firescu, Ovidiu Ghidirmic, Alexandru Mironov, 

Adrian Păunescu, Victor Parhon, Mihai Migel Gelep, Costache Petrescu, Eustațiu Stoenescu, Eugen Târu, Ion 

Țuculescu, Ovidiu Bărbulescu, Gabriel Bratu, Eustațiu Gregorian, Constantin Bobescu, Lazar Filip, Nicolae Julea, Ion 

Vasilescu, Aristide Cantorichi, Ronald Bulfinschi, Manu Nedeianu, Amza Pellea, Lamia Beligan, Valer Delacheza, 

Constanța Nicolau, Tudor Gheorghe, Daniela Crăsnaru, Doina Drăguț, Gabriel Chifu. 

Istoria recentă în era informaticii a scris-o Mihai Pătrașcu, tânărul care la vârsta de 29 de ani a fost declarat cel mai 

inteligent om al planetei pentru acest eșantion de vârstă. El a revoluționat informatica mondială. Ultimii ani de activitate și i-a 

desfășurat la Massachusetts Institute of Technology în Boston. A obținut premiul Presburger în 2012 (acordat de Asociația 

Europeană de Informatică Teoretică) pentru revoluționarea domeniului de structuri de date în care nu se înregistraseră progrese 

în ultimul deceniu. Din pacate, a strălucit incandescent timp de 30 de ani și s-a stins în 2012. 


