
      Colegiul  Naţional  „Carol I” Craiova 

Olimpiade și concursuri : participare din toate 

Ariile Curriculare 

Concursul interjudețean de matematică „Ion Ciolac” 

Concursul interjudețean „Culorile, muzica, gândurile și 

visele copiilor” 

Concurs interjudețean „Unitate și diversitate în spațiul 

european” 

Concurs județean de cultură și civilizație britanică 

„Queen Victoria” 

Sesiune de comunicări științifice ale elevilor de liceu  

Concursuri şi Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică 

Concursul Naţional Interdisciplinar “Cultură şi 

civilizaţie în Romania”  

Competiţii sportive şi concursuri: baschet, şah, tenis de 

masă, dans, desen  

 
     PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

INTERNAŢIONALE 

2021 -2027 Acreditare ERASMUS 

PROIECT ERASMUS + ENSEMBLE POUR UNE EUROPE 

SOLIDAIRE 

PROIECT ERASMUS + AVENIR DURABLE AVENIR 

SOLIDAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filiera teoretică- profil real și umanist: 

Limba engleză: EXAMEN CAE (Centru  

autorizat de pregătire și examinare) 
 Filiera teoretică- profil umanist  bilingv 

franceză: Scoala Acreditata international  

LabelFrancEducation titlu acordat pentru calitatea 

invatamantului bilingv francofon . 

Sectia bilingv franceza inclusa in Proiectul Bilateral 

Franta Romania " De la învăţământul bilingv către 

filierele  universitare francofone -sustinerea 

bacalaureatului bilingv francofon dubla diploma, 

Ministerul Educatiei din Romania si Ambasada 

Frantei. 

 Filiera teoretică- profil umanist   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 

 Toate sălile de clasă sunt dotate cu laptop, 

videoproiector și tablă inteligentă.  

Liceul dispune de 3 laboratoare de informatică. 

 

Istorie. Educaţie. Performanţă 

 
O şcoală în care excelenţa naţională şi 

internaţională este o tradiţie păstrată şi creată 

permanent 

❖ De-a lungul timpului  55  de distincţii la 

olimpiadele internaţionale 

              În anul şcolar 2021-2022, premii  

obținute: 

 

Premii obţinute la olimpiade -  faza judeţeană: 

❖  23 - Premiul I 

❖  41 - Premiul II 

❖  30 - Premiul III 

❖  83 - Mențiune  

❖    1 - Premiu special 

❖  

         

        Premii obţinute la olimpiade si concursuri  - faza 

naţională: 

❖   2  - Premiul I 

❖   3 -  Premiul III 

❖          6 -  Mențiune 

❖   5 -  Medalie de Bronz 

❖   1 - Mentiune Speciala  

 

           

 

  

 

 

 



 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ  

                                                                                                  Colegiul Naţional „Carol I”Craiova 

                                                        PLAN DE ŞCOLARIZARE AN ŞCOLAR 2022-2023 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI 

Filiera teoretică (repartizare computerizată) 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii de învăţământ, 

filiera, profilul, specializarea, domeniul 

Nr. 

locuri 

2022- 

2023 

Ultima medie 

COD 

opţiune 2021 2020 2019 2018 

 

Colegiul Naţional "Carol I" Craiova 

filiera teoretică  - profil real 

matematică-informatică  104 8,84 9,51 9,21 9,08  

matematică-informatică bilingv engleză 26 8,93 9,47 9,24 9,33  

ştiinţe ale naturii 52 9,04 9,52 9,31 9,36  

filiera teoretică  - profil umanist 

filologie bilingv engleză 26 8,69 9,32 8,84 8,89  

filologie bilingv spaniolă 13  9,00 8,56 8,40  

filologie bilingv franceză 13  8,98 8,33 8,28  

 filologie bilingv franceză/spaniolă  8,44     


