
Broşura Colegiului Naţional ”Ion 
Creangă” 2020 



Ultima medie de admitere din ultimii 2 ani 

Despite being red, Mars is 
actually a cold place 

Matematică-
Informatică* 

9,13 9,19 

Mate-Info bilingv 
engleză 

9,19 9,20 

Știinţe ale naturii** 8,98 9,13 

Filologie** 8,75 8,89 

Știinţe Sociale 8,86 9,05 

2018 2019 

*  Există o clasă de intensiv informatică 
**  Există o clasă care studiază limba japoneză  



Festivaluri  

Taiju Matsuri 

De mai mult de 20 de ani, secția 
de japoneză organizează 

festivalul ”Marelui Copac”, în 
care, timp de 2 zile, se adoptă 
cultura japoneză, atât în viaţa 

elevilor, cât şi a publicului. 

OffBeat 

Clasele de bilingv engleză 
organizează anual Festivalul 
englezesc. Elevii abordează 
stilul de viaţă britanic-
american. 



Taiju 
Matsuri 

OffBeat 



Târgul de Halloween 

De Valentine’s Day, standul de inimioare 
îţi oferă posibilitatea de a trimite 
persoanei iubite/prietenilor un mesaj 
special. 

Pe 31 octombrie, Creangă găzduieşte 
Târgul de prăjituri cu tematica sărbătorii 

americane. Toate clasele pregătesc un 
stand,iar cel mai bun costum şi elevii cu 

cele mai mari profituri câştigă competiţia 
anuală. 

#creangaknows 



Alte activităţi 

În fiecare an, în luna 
iunie se organizează 
Seara Franţuzească. 

Toţi elevii primesc un 
mărţişor, simbolul unei 

dorințe, mai apoi ajungând în 
curtea liceului. 

În ultima săptămână de 
şcoală(înaintea sărbatorilor de 
iarnă), sala de sport se îmbracă 

de petrecere. 

Anul viitor vă aşteaptă 
mult mai multe surprize 

 

Iun. Mar. 

Dec. 2021 

La Soirée Française 



Creangă, la Roma 

Sportul, o pasiune în CNIC 

1 decembrie 

Creangă, la Camera 
Deputaţilor 

”Zâmbetul din 
cutie” 

Creangă, la Odyssey of the Mind 

curs 
de 
prim
-
ajutor 

Creangă, la PROFM 



În ce te poți implica? 

Clubul de film 
Clubul de 
robotică 

Consiliul Elevilor 

Revista 
”Gânduri” 

IceCords Echipe sportive 

- volei 
- ping-pong 
- baschet 
- fotbal 

*echipe de fete şi de băieți 



Alte informații 

Promovabilitatea la 
examenul de 

Bacalaureat în 2019 

 

Excursii 

Clasamentul liceelor în anul 
2019 

MI:98.89% 
SN: 100% 
Filo:98.89% 

locul 9 în București 

Avem excursii șşi 
tabere naţionale şi 
internaţionale 

Suntem centru de testare CAMBRIDGE şi ECDL 

Liceul European al anului 2013; 
Școala Europeană 2004, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017 

Se învață în 2 schimburi: 
8:00-14:00 – clasele 11,12 
14:00-20:00 – clasele 9,10 

Colegiul dispune de: 
-cabinet psihopedagogic 
-laboratoare moderne 
-sală de festivităţi (120 de locuri) 
-bibliotecă (28.000 volume) 
-Centru de Documentare şi Informare 
-sală de sport 



Mulțumim! 

@cn_ioncreanga 

Colegiul Național ”Ion Creangă” 

Dacă aveţi întrebări, ne puteți contacta pe reţelele de socializare! 

Strada Cuza Vodă 51, București 

www.cnion-creanga.ro 

Cu metroul – staţia Piaţa Unirii 
Cu autobuzele ––381, 313, 116, 312 117, 232 
104, 123, 124, 783  
Cu tramvaiele ––7, 23 ,32 


