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Festivalul  de la 

Sorrento

Trupa de dans

Echipa de baschet

GeoQuiz

SavaMUN

Activitati

Spectacolele

NSS Space 

Settlement Contest 

Istorie de peste 

300 de ani

Concursuri si 

olimpiade

Plan de scolarizare

si medii de admitere

Clubul de baschet, coordonat de doamna profesoară 
de sport Taciu Ecaterina, este compus din fete care se 
antrenează săptămânal în sala de sport a Colegiului. 

(pregatire fizică, exerciții cu mingea,  joc).

Clubul joacă meciuri cu alte licee și a participat la multe 
campionate, printre care și Proedus, unde a obținut 
locul 3.

@sava.mun

Clubul de dans este coordonat de doamna profesoară  
de sport Taciu Ecaterina și este compus doar din fete 
care se antrenează în sala de sport, respectiv în sala de 
gimnastică in medie 2-3 ore pe săptămână, pregătind 
coregrafii pentru concursuri internaționale de dans. În 
prezent au unul câștigat și sunt pregătite să câștige 
cât mai multe alături de voi.

Dacă ești pasionat de astronomie, fizică, design sau 
matematică, NSS Space Settlement Contest este 
concursul perfect pentru tine. Sub îndrumarea 
profesorilor coordonatori, elevii nostri obțin premii în 
fiecare an. În 2020 am obținut locul I și mențiune la 
clasa a IX-a, premiul al II-lea la clasa a XI-a și premiul al 
II-lea pentru meritele artistice. Câștigătorii sunt invitați 
să participe la conferința ISDC din Statele Unite.

Spectacolele organizate periodic în cadrul liceului sunt 
unele dintre cele mai îndrăgite evenimente, fiind cele la 
care participă un număr foarte mare de elevi. Prin 
intermediul acestora, cei pasionați au ocazia de a 
performa în domeniul artistic (muzică, dans & teatru).  
Spectacolele sunt realizate cu sprijinul doamnei 
profesor de muzică Niță Ileana.

Profesori:

• Spiru Haret

• Tudor Arghezi

• Nicolae Iorga

• Henri Coandă

• George Topîrceanu

• Gala Galaction

• Barbu Ș. Delavrancea

• Eugen Ionescu

• Ion Heliade-Rădulescu

• Dimitrie Bolintineanu

• Dimitrie Gusti

• Titu Maiorescu

• Simion Mehedinți

• Grigore C. Moisil

• Petrache Poenaru

•Gheorghe Lazar


Istorie

Filozofie

Engleză

Spaniolă

Latină

Franceză

GeoQuiz este un concurs anual organizat între clasele 
a 10-a care îmbină cultura internațională, istoria, 
dansul și muzica. Fiecare clasă reprezintă câte o țară 
în cadrul a trei probe: proba artistică, proba de cultură 
generală și proba culinară.  Este o experiență care 
întărește legăturile dintre colegi și scoate în evidență 
abilitățile artistice ale elevilor.

14 Corul liceului
Poate pentru unii o adevărată pasiune, pentru alții mai 
mult un hobby, muzica ne unește pe toți. Formând 
împreună corul liceului coordonat de către doamna 
Niță Ileana, ne-am cunoscut mai bine, am râs 
împreună și, cel mai important, am creat prietenii. 
După multe zile de repetiții, am cântat la spectacolele 
din cadrul liceului. De Crăciun, i-am colindat pe copiii 
de la Centrul de Plasament Pinocchio  și pe pacienții 
de la Centrul de Îngrijire și Asistență “Sf. Vasile”.

Participarea Colegiului Național “Sfântul Sava” la 
Festivalul de teatru francofon de la Sorrento este o 
tradiție de peste 15 ani.  Pe lângă oportunitatea de a-ți 
descoperi pasiunea pentru teatru, festivalul este locul 
ideal pentru a cunoaște și a te împrieteni cu adolescenți 
din toate colțurile Europei. Piesele noastre au fost 
premiate la fiecare ediție a festivalului.

Sava Model United Nations (SavaMUN) este o conferință 
în limba engleză organizată de elevi ai Colegiului Național 
“Sfântul Sava” pentru liceeni din toată țara. Ea simulează 
discuțiile ce au loc în sediul ONU și oferă oportunitatea 
elevilor să dezbată și să se informeze în legatură cu cele 
mai importante probleme din lumea în care trăim. Acest 
proiect a pornit de la pasiunea pentru politică, relații 
internaționale și economie a unor elevi din liceul nostru și 
a reușit să inspire mulți alți tineri să ia parte activ și să 
înțeleagă ce se întâmplă pe plan internațional în lumea 
noastră.

15

De ce Sava?


Fun Facts

1

22

5

4

3

6
•Sava ocupă locul 1 în topul național al 
colegiilor (criterii luate în considerare: 
medie de admitere, rezultate BAC, 
perfomanțe școlare);



•Programul este doar de dimineață;



•Anual,  în data de 5 Decembrie se 
serbează Ziua Colegiului;



•Din 1945, pentru doi ani de zile, după 
bombardarea Teatrului Național, 
acesta și-a derulat activitatea în sala 
de festivități a Colegiului;



•Primul sediu al Colegiului se afla în 
Piața Universității în actualul loc al 
celor patru statui.









140

28

56

7

Instituția noastră se bucură 

de dotări de ultimă oră, precum:



• Săli de clasă dotate cu

calculatoare și proiectoare


• Sală de sport


• Sală de gimnastică


• Sală de Festivități


• Laborator de chimie


• Laborator de fizică


• Laborator de biologie


• Laboratoare de informatică

(centru acreditat ECDL)


• Bibliotecă (35.000 de volume)



8

Istorie de peste 

300 de ani

Alumni

Regele Mihai I

Concursuri si 

olimpiade

Rezultate BAC

Stiati ca?...

Plan de scolarizare

si medii de admitere

Fondat în anul 1694, sub denumirea de Academia 
Domnească de la București, Colegiul nostru este prima 
instituție de învățământ superior românesc. Aici s-au pus 
bazele învățământului în limba română, în anul 1818, sub 
conducerea lui Gheorghe Lazăr. În 1836, prima bibliotecă 
națională a românilor a fost fondată în cadrul academiei. 
Aceasta s-a divizat în anul 1864, ramura academică fiind 
convertită în Universitatea din Bucureşti, iar cea de 
educație secundară fiind organizată în ceea ce va fi 
numit mai târziu Colegiu Național „Sfântul Sava”.

De-a lungul anilor, importante figuri pentru istoria și 
cultura românească au studiat sau au predat la Sava.



Elevi:

• Ion I.C. Brătianu

• Constantin I. C. Brătianu

• Nicolae Bălcescu

• Grigore Alexandrescu

• Gheorghe Lazăr

• Constantin A. Rosetti

• Iulia Hasdeu

• Ion Gheorghe Duca

• Theodor Aman 

• Lazăr Edeleanu

• Dimitrie Leonida

• Tudor Arghezi 

• Ștefan Luchian

• Take Ionescu

• Vasile Urseanu

• Dragomir M. Hurmuzescu






Ne mândrim cu o promovabilitate de 100% la 
examenul de Bacalaureat.  În 2019, s-au obținut 12 
medii de 10, iar peste 55% dintre candidați au obținut 
o medie de peste 9,50.



Anual, 40% dintre absolvenți urmează Facultatea de 
Medicină, iar 25% dintre aceștia pleacă la studii în 
străinatate la universități de top, precum Cambridge, 
Oxford, UCL, Harvard sau Yale.



Organizăm anual prezentări ale universităților din țară 
și din străinătate precum și conferințe despre 
orientarea vocațională.

Dotari

Matematică-
Informatică

Științe ale 
naturii

Filologie

Matematică- 
Informatică

Bilingv Engleză

Majestatea Sa Regele Mihai I a urmat 
studiile colegiului în perioada 
1932-1940, în cadrul Clasei Palatine.  
În semn de omagiu, uniforma 
colegiului îmbrăcată la ocaziile 
speciale, poartă și în ziua de astăzi 
însemnele regale.

Profesori:

• Spiru Haret

• Tudor Arghezi

• Nicolae Iorga

• Henri Coandă

• George Topîrceanu

• Gala Galaction

• Barbu Ș. Delavrancea

• Eugen Ionescu

• Ion Heliade-Rădulescu

• Dimitrie Bolintineanu

• Dimitrie Gusti

• Titu Maiorescu

• Simion Mehedinți

• Grigore C. Moisil

• Petrache Poenaru

•Gheorghe Lazar


Anual, elevii noștri obțin peste 250 de premii la 
concursurile și olimpiadele naționale și internaționale 
de la toate disciplinele. Câteva dintre rezultatele 
obținute în 2019 la etapele naționale se află în 
diagrama de mai jos.

Fizică

Matematică

Informatică

Biologie

Chimie

Istorie

Geografie Filozofie

Engleză

Spaniolă

Latină

Profilul Media 2019 Locuri 2020

9,89

9,69

9,56

9,85 
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Interact Sf. Sava

 @ed.juridica_sava

Revista Ça Va

17

Consiliul Elevilor
@cse.sava

23 Berthelot 23
@berthelot.23
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@gammabysava     @robotitans_ro015

21

Interact Sf. Sava

Sava Debate

Clubul de chineza

22 Clubul de educatie 

 juridica

24 Echipele de robotica

@interact.sfsava

@revistasava

Interact Sfântul Sava - Curtea Veche este un club care 
organizează proiecte în scop caritabil. De-a lungul anilor, 
au avut loc numeroase proiecte originale (precum Fashion 
Show, Stand-Up Comedy, Festivalul de teatru sau Balul 
mascat) prin intermediul cărora membrii au avut ocazia 
să-și dezvolte diferite abilități și să creeze numeroase 
conexiuni. Suntem o echipă călduroasă și abia așteptăm 
noi recruți!

Sava Debate e una dintre comunitățile foarte unite ale 
liceului nostru. Elevii se întâlnesc săptămânal pentru 
training-uri de argumentare și meciuri amicale, și trimit 
copii în fiecare an la competiții naționale și internaționale 
unde se plasează foarte bine. Clubul acceptă cu drag 
elevi noi în fiecare an.

Clubul de educație juridică este modalitatea prin care 
elevii pasionați de domeniul juridic sau doar dornici să 
devină cetățeni informați se adună pentru a-și extinde 
cunoștințele. În puținul timp care a trecut de la 
înființarea sa au avut loc numeroase evenimente 
(întâlniri cu personalități din domeniu, vizionări de 
filme, prezentări, simulări de procese, etc). Așteptăm 
cu drag să ne mărim echipa!

Suntem un grup restrâns de adolescenți cu pasiuni și 
dorințe comune. În timpul liber ne place să punem mâna 
fie pe stilou, fie pe aparatul de fotografiat pentru a putea 
împărtăși, într-o manieră unică, ce vedem și ce simțim. 
Astfel, am decis să contribuim la menținerea spiritului 
savist printr-o idee inovativă, de inspirație, pe care o 
împărtășim cu multă iubire. Suntem o echipă primitoare 
și în căutare de noi talente!

Liceul nostru oferă lecții gratuite de limba chineză în 
parteneriat cu Institutul Confucius. O dată pe săptămână, un 
profesor nativ din China le predă elevilor doritori limba 
chineză, cursanții nefiind nevoiți să dețină cunoștințe 
anterioare ale acestei limbi străine. Prin acest curs, elevii iau 
contact cu multe tradiții și obiceiuri chinezești și participă la o 
multitudine de evenimente dedicate culturii asiatice. În urma 
susținerii unor examene de evaluare a cunoștințelor 
lingvistice, elevii pot dobândi certificate HSK recunoscute 
internațional. Cei ce au peste 16 ani și dețin un certificat HSK  
au posibilitatea de a participa la o tabără de vară gratuită în 
China, timp de două săptămâni. Prin același program, doritorii 
au chiar șansa de a-și continua studiile universitare în China.

Consiliul Elevilor este structura reprezentativă a 
elevilor din Colegiul Național “Sfântul Sava”. Aceasta 
se ocupă cu organizarea și coordonarea evenimentelor 
din liceu, informarea elevilor și cu susținerea opiniilor 
acestora în forurile decizionale.  De-a lungul activității 
am organizat campanii de informare, prezentări, 
expoziții și evenimente tematice.

Datorită numărului mare de doritori, în cadrul liceului nostru există 
două echipe de robotică: Gamma și RoboTitans, ce sunt coordonate 
de către doamna profesor Constanța Năstase. Ceea ce ne-a adus 
împreună a fost pasiunea pentru tehnologie și informatică, aplicarea 
cunoștințelor dobândite în liceu și ambiția de a excela în domeniul 
STEM. Suntem mândri să facem parte din comunitatea FIRST, pentru 
că am dobândit experiențe noi, ne-am testat limitele și am învățat ce 
înseamnă sa fii o echipă.  De-a lungul celor patru ani în care am 
participat la concursul First Tech Challenge, am reușit chiar să avem 
performanțe la campionatul național.  În aceste zile, ne-am îndreptat 
atenția spre cadrele medicale din linia întâi, sprijinindu-le cu câte 20 
de viziere pe zi printate la imprimanta noastră 3D.
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Un proiect realizat de 
Consiliul Elevilor

Contact

cse.sava@gmail.com

https://licsfsava.ro/site/

cse.sava

hei:)

B23 este un hub artistic înființat de elevii din liceu prin 
care vrem să încurajăm cât mai mulți pasionați de arte să 
se dezvolte în zonele lor de interes și să descopere altele 
noi; ținem proiecții bilunare în liceu, avem un site pe care 
publicăm constant articole și nu doar și facem și 
evenimente și workshop-uri. Pentru orice întrebări sau 
propuneri vă așteptăm pe instagram/facebook sau pe 
https://www.berthelot23.ro/.

 Dacă vrei să afli 
mai multe despre 

Sava ne vedem pe 
Zoom în data de 

22.05.2020,

 ora 17:00.  


Pentru a participa 
trebuie doar să 

completezi 
formularul dând 

click aici.

Anul acesta porțile sunt deschise în 

 online!  Știm cât de importantă este 

alegerea liceului, iar de aceea ți-am

pregătit câteva informații despre 

oferta ,cluburile, activitățile 

și istoria noastră.

Pentru orice întrebare nu ezita să 

ne contactezi. Baftă la examene!

Stay Safe! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRqnFV_OyG4EZuk3oK1gkLTiJkR_MPmwQHxcWJXznjOWSIQ/viewform

