
 

 

Colegiul Național Școala Centrală 

 Povestea CN ”Școala Centrală” începe 

în anul 1851.  Este printre primele clădiri 

construite după planurile lui Ion Mincu, în 

stil neo-românesc, stil ce se va dezvolta pe 

parcursul primelor decenii ale secolului 20. 

Coridoarele încadrate de ferestre mari și 

largi, tavanul, curtea interioară cu frasinul 

plantat în 1890, creează atmosfera unei epoci 

a eleganței, a unui București parizian de 

altădată. 

 Povestea continuă și în prezent : aduce zi 

de zi o experiență nouă, umple cu energie și 

culoare un spațiu diurn și nocturn, orizontal 

și vertical, construit și deconstruit , compus 

și descompus prin ochi de copii. Un spațiu 

plin de viață. 

 

 Povestea continuă .... 



OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ   2020-2021 

Performanța o definești tu, făcând ceea ce îți place, 

noi te susținem.  

PROFILUL UMAN 

(FILOLOGIE) 

 

 BILINGV LIMBA FRANCEZĂ (1 clasă) — 8,27 

 INTENSIV ENGLEZĂ (1 clasă) 

 FILOLOGIE ( 2 clase)   

PROFILUL REAL 

( MATEMATICĂ—INFORMATICĂ) 

 BILINGV FRANCEZĂ (1 clasă) — 8,59 

 INTENSIV LIMBA FRANCEZĂ (1 clasă) 

 MATE—INFO (1 clasă)   

8,62 

8,87 



Revista Spaţii 

Trupă de teatru 

 Activități extrașcolare  Excursii cu caracter 

educativ 

 Activități de protejare 

a mediului 

 Evenimente de 

caritate 

 Cursuri de prim 

ajutor  și pregătire în  

caz de cutremur 

 Întâlniri cu scriitori 

 Ateliere de 

dezvoltare personala 



 “Şcoala Centrală” este singurul liceu  din Bucureşti care propune o 

astfel de filieră acreditată. Susţinut de Ambasada Franţei în România, 

proiectul are următoarele avantaje : 

 

- Obţinerea unei certificări a studiilor bilingve printr-o diplomă  de 

bacalaureat  recunoscută  în Europa şi care oferă  posibilitatea admiterii 

la facultăţi din Franţa şi din ţările francofone europene 

- Interdisciplinaritatea, fiind un proiect pus în practică de profesorii de 

DNL (discipline non-lingvistice studiate în limba franceză ) 

- Posibilitatea studierii limbii franceze pe grupe (5ore/săpt.) 

- Stagiari 

- Participarea la activităţi  organizate sub egida Ambasadei Franţei  şi a 

Institutului Francez 

- Activităţi în echipă, care stimulează cooperarea, analiza, creativitatea 

şi responsabilitatea 

 

Colegiul Național “Școala Centrală” a primit certificarea 

LabelFrancEducation din partea Ministerului Francez al Afacerilor 

Externe, o marcă de calitate care certifică excelenţa în învăţământul 

bilingv francofon 

PROIECTUL BILINGV 



 

Colegiul Național “Școala Centrală” este partener în 

proiectul Erasmus+ Villes d’Europe: Miroirs d’hier et 

reflets de demain, proiect aflat sub coordonarea Cité 

Scolaire Internationale din Grenoble (Franța) și alături 

de alte două instituții de învățământ din Bulgaria 

(Veliko Târnovo) și Lituania (Kaunas).  

În cadrul proiectului, tineri din cele patru țări se vor 

întâlni la Grenoble, București, Veliko Târnovo și 

Kaunas pentru a descoperi patrimoniul european 

comun, cu scopul de a micșora distanțele culturale și a 

scoate în evidență asemănările dintre participanți.  



DOTĂRI 

 38 săli de clasă 

 1 laborator de fizică 

 1 laborator chimie 

 1 laborator biologie 

 2 laboratoare de informatică 

 54 calculatoare in rețea 

 5 table SMART 

 1 ecran SMART 

 4 cabinete de limba 

franceză 

 1 cabinet de consiliere 

psihologică  1 amfiteatru 

 1 muzeu 

 1 bibliotecă 

 Centru de Documentare si 

Informare 

 terenuri de fotbal, baschet, handbal 

amenajate in curtea școlii 

 1 cabinet medical 

 1 cabinet stomatologic 

 1 cantină 



 

“Școala Centrală” susține performanța. În anul școlar 2018-2019, elevii „C.N. Scoala Centrala” 

au obținut rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile școlare, dupa cum urmeaza: 

 

PERFORMANȚE 

 

Olimpiade: 

naționale: 2 premii I, 4 premii II, 5 premii III, 10 

mențiuni si 2 premii speciale 

municipale: 14 premii I, 12 premii II, 22 premii III si 

18 mențiuni 

Concursuri: 

internaționale: 3 premii I 

nationale: 2 premii I, 1 premiu III, 1 mentiune si 1 

premiu special 

municipale: 8 premii I, 3 premii II, 5 premii III si 4 

mențiuni 



 



"Viitorul?  

Un trecut mereu prezent" 

                   Primo Conti 

 Istoria liceului nostru 

începe în 1851. Asta ne 

face să ne mândrim cu 

tradiția sa și cu persoanele 

care s-au format aici, 

precum Maria Teohari, 

prima femeie astronom din 

România, sau Silvia 

Creangă, prima femeie 

matematician din 

România. De atunci și 

până în prezent, Școala 

Centrală continuă să fie un 

loc în care se descoperă și 

dezvoltă pasiuni și cariere. 



 

Școala Centrală este printre cele mai 

frumoase școli din București, proiectul 

preferat al arhitectului Ion Mincu, 

fondatorul stilului neo-românesc.  

 



 Oricât de frumoasă 

sau veche este 

clădirea, Școala 

Centrală nu se rezumă 

la a fi un monument 

istoric. Spiritul 

centralist nu s-a 

învechit niciodată și 

nu este deloc o 

noțiune vagă, pierdută 

în timp. Centraliștii

(elevi și profesori) fac 

ca prezentul școlii să 

fie cel cu adevărat 

important.  



Astăzi liceul nostru este 

singurul din București 

și printre puținele din 

țară care le oferă 

elevilor săi opțiunea de 

a studia limba franceză 

în regim bilingv, cu 

stagiari nativi, diploma 

oferind oportunitatea de 

a studia în orice țară 

francofonă din lume. 

 



 Cartierul Icoanei, 

în care se află liceul, 

a păstrat de-a lungul 

timpului aerul 

cultural și a rămas o 

pată de culoare. 

Zona oferă decorul 

perfect pentru o 

dezvoltare pe toate 

planurile.  



 În Școala Centrală, 

activitățile opționale se 

îmbină cu studiul orelor 

de la clasă. Proiectele și 

evenimentele culturale 

surprind cel mai bine 

colaborarea dintre 

profesori și elevi. Aceștia 

din urmă fiind dovada 

vie a amprentei pe care o 

lasă Școala Centrală 

asupra oamenilor săi. 

 



 Poate cel mai 

important: pentru că 

Școala Centrală îți va fi 

ACASĂ. Poate părea 

clicheic, însă profesorii îți 

încurajează ideile, te 

provocă și știu să-ți 

răspundă la întrebări. Iar 

colegii îți sunt aproape 

indiferent de situație și te 

ajută să faci față oricăror 

provocări. 



 

 

tel 0212118484  

scoalacentrala@yahoo.com  

Str. Icoanei , nr. 3-5, sector 2, Bucuresti  

 

 

 

 

scoalacentrala 

Școala Centrala— Bilingv limba franceză 

colegiulnscoalacentrala.blogspot.com 

cnshb.ro 

ACCES 

Piaţa Romană: Metrou , 

131, 300, 301, 331, 381 .  

Piaţa Spaniei: 79, 86, 133, 135 .  

https://colegiulnscoalacentrala.blogspot.com/

