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 O instituție de învăţământ preuniversitar întemeiată la 20 septembrie 1884  

 Școală de performanță educațională cu recunoaștere națională și deschidere internațională 

 Membru al ACES, Academy of Central European Schools din 2007 

 Centru acreditat pentru pregătirea și susținerea examenelor ECDL 

 C.N. "Barbu Știrbei" deține 2 titluri de Școală Europeană (2015-2018 & 2018-2021) 

 Colegiul este Școală-Ambasador a Parlamentului European (EPAS) din 2017 

 Participa în Programul Euroscola Day din PE Strasbourg în 2011, 2013, 2015, 2017, 2019  

 Școală de aplicație pentru minimum 5 ani, începând din anul școlar 2020-2021  

 O instituție de învăţământ preuniversitar selectată de ME pentru pretestarea PISA2021 

 Școală Acreditata Erasmus+ pe Educație Școlară (SE) pentru 2021-2027 

 Școală pilot pentru Educație Media 
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Pregătește elevii pentru un viitor de success 

 

Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” din  Călărași acordă 

fiecărui elev șansa de a atinge excelența în tot ceea ce 

întreprinde, punându-i în valoare calitățile personale, 

formându-l ca om independent, responsabil, încrezător 

în forțele proprii și pregătit să lucreze în echipă. 

Prin parteneriatul cu părinții, cu organizațiile/ 

instituțiile interesate de oferta educațională a 

colegiului și cu reprezentații comunității locale, 

Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” din Călărași 

urmărește să asigure un mediu primitor, creativ, sigur, 

multicultural și deschis comunicării.  

Oferim un mediu de învățare și dezvoltare individuală 

profesionist, cald și sigur, în care fiecare om contează 

și unde fiecare elev este tratat cu demnitate, reușind 

astfel să își dezvolte încrederea în forțele proprii și 

stima de sine. 

 

 

 

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală: 
 

PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE – elevii au 

şanse egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni 

furnizori de informaţii şi valori general valabile: 

adevăr, bine şi frumos, nediscriminare; 
 

MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT 

PARCURSUL VIEȚII, conceptul de dezvoltare 

durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine 

pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi 

viitoare;  
 

COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a 

profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi 

internaţionale; 
 

DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de 

parteneriate europene, desfăşurate la nivelul instituţiei 

noastre. 

Baza materială (cabinetele, laboratoarele de biologie, 

fizică, chimie, de informatică, Cabinetul de Asistență 

Psihopedagogică, Centrul de informare și Asistență 

pentru Proiecte Școlare, Cabinetul de Dezvoltare 

Personală, 2 Cabinete OSP, Atelierul de Inovare și 

Creativitate MaST etc.) permite legături permanente 

cu partenerii noştri din şcoli aparţinând Comunităţii 

Europene, facilitând dialogul constructiv, însuşirea și 

aplicarea strategiilor de învăţare europene. Implicarea 

în proiecte şi parteneriate europene a adus o nouă 

viziune a şcolii dând impulsuri noi asupra întregului 

demers didactic.  

Schimburile de experienţă vor conduce la asimilarea 

de exemple de bune practici cu o influenţă pozitivă în 

dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice, 

digitale, de sensibilizare şi exprimare culturală. Vor fi 

oferite instrumente ale muncii în echipă, o pregătire 

adecvată dezvoltării competenţelor de comunicare şi 

colaborare, iniţiativă şi autonomie, a unor competenţe 

sociale şi transculturale. 

 

 



 

VIZIUNE: EXCELENȚĂ PRIN TRADIȚIE 
   

 

RESURSE UMANE 
 

În anul școlar 2021-2022 corpul profesoral este compus din 51 cadre 

didactice:  

 

Personal didactic           Nivel preșcolar              Nivel liceal  

Total, din care:                13 cadre did.                   51 cadre did. 

 

Personalul didactic auxiliar este compus din 9 membri calificaţi pentru 

postul ocupat.  

Personalul nedidactic este compus din 11 membri calificaţi pentru 

postul ocupat.  

 

În anul școlar 2021-2022 avem un număr de 830 elevi 

 

RESURSE MATERIALE 

Colegiul Național "Barbu Știrbei" are mai multe corpuri de clădire unde 

funcționează nivelul liceal, astfel:  

- Corpul A –> 10 săli de clasă, 2 laboratoare, 3 cabinete, biblioteca.  

- Corpul B –> 3 săli de clasă, 4 laboratoare, 3 cabinete. 

- Corpul C –> 3 săli de clasă, 2 laboratoare.  

- Corpul D –> cabinet medical, vestiare sala de sport.  

- Corpul E –> 5 săli de clasă, arhiva, sala de sport.  

Clădirile sunt supravegheate video, interior și exterior, printr-un sistem de 

58 camere.  

 

A existat o preocupare permanentă pentru dotarea laboratoarelor, a 

cabinetelor, a bibliotecii, a sălii de sport, cu materialele didactice necesare 

și auxiliare, în concordanţă cu nivelul de educaţie prognozat în planul de 

şcolarizare, cu specificul fiecărei discipline de studiu din planul de 

învăţământ.  

 

Există o reţea funcţională de tehnologie a comunicării la nivelul tuturor 

sălilor de clasă, a laboratoarelor și a cabinetelor, la care au acces toate 

disciplinele de studiu.  

Catalogul electronic a fost introdus în anul școlar 2012–2013. De 

tehnologia informatică beneficiază şi serviciul secretariat, contabilitate, 

administrație și biblioteca şcolii.  

 

În cadrul Colegiului funcționează: 

Asociația sportivă ”Știința” 

Clubul Liderii Mileniului Trei Călărași 

Clubul de Robotică  „Danube Robotics” RO111 

Clubul Impact  „Pixelii” 
 

Rezultate Bacalaureat 2020-2021: 

Număr elevi înscriși: 206  

Promovați: 200  

Procent de promovare: 97.09% 
 

Ultima medie admitere liceu 2021-2022 

Matematica-Informatica    - 7,23 

Știinte ale naturii      - 7,73 

Filologie, bilingv engleza  - 8,13 

Filologie       - 7,80 

 



 
DE CE SA ALEGI ȘCOALA NOASTRĂ? 

•• Fiecare elev este important pentru noi şi merită şansa oportunităţilor academice; 

•• Învăţare personalizată, cooperantă şi reflexiva;  

•• Programe de dezvoltare personala livrate de Școala de Valori, Youth Academy si British Council; 

•• Implicarea în proiecte şi parteneriate europene a adus o nouă viziune a școlii dând impulsuri noi întregului 

demers didactic.   

•• Colegiul nostru este promotorul diversităţii culturale şi al schimbului liber de valori la scară locală, naţională 

şi internaţională, prin achiziţia de informaţii privind culturile ţărilor europene dar şi prin promovarea imaginii 

României peste hotare. 

•• Dezvoltarea abilităților de gândire critică și a învățării interculturale;  

•• Şcoala asigură logistic şi administrativ accesul elevilor cu CES, având la dispoziţie personal specializat (o 

asistentă medicală, părinte supraveghetor şi acordă burse sociale sau medicale elevilor din medii defavorizate; 

•• Lungă tradiție de educație excelentă și spirit comunitar al Colegiului National “Barbu Știrbei”; 

•• Centru de testare Cambridge si ECDL 
 

PARTICIPĂRI LA PROIECTE, PROGRAME, CONCURSURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

•• Programul Școli Ambasador ale Parlamentului European 2022 

•• Programul GROW - Școala de Valori și AISEC 

•• Proiect „Colective Education” cod proiect 16.5.2.003, cod e-MS RO-BG 188 – perioadă de sustenabilitate 

•• Proiect CBC for MaST Education, cod 16.5.2.054 RO-BG 165 – perioadă de sustenabilitate 

•• Săptămâna Francofoniei, în perioada 14 - 18.03.2022  

•• Proiect Erasmus 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012051 an scolar 2021-2022 

 

An scolar 
Faza județeană Faza națională 

Premiul 
I 

Premiul 
II 

Premiul 
III 

Menti
une 

Premiul 
I 

Premiul 
II 

Premiul 
III 

Menti
une 

Premiu 
special 

2019-2020 48 42 58 57 0 0 3 4 3 

2020-2021 9 4 9 13 20 21 5 22 7 

2021-2022 22 21 19 41 - - - - - 

 

 

ADMITERE 
 

Colegiul Național "Barbu Știrbei", un liceu din FILIERA TEORETICĂ are următoarea structură: 

Profil Real: Specializarea Matematică–informatică Intensiv engleza: 8 clase; Intensiv informatica: 8 clase              

       Specializarea Ştiinţe ale naturii: 4 clase 
 

Profil Umanist:  Specializarea Filologie: 4 clase 

               Specializarea Filologie Bilingv engleza: 4 clase 
 

Absolvenții claselor de  matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică susțin examenul 

de atestare a competențelor profesionale, iar absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi 

străine (engleza) susțin examenul pentru obținerea atestatului de competentă lingvistică.  
 

Atestatul este un act care confirmă pregătirea profesională de specialitate, dobândită de absolvenți. 
 

Oferta CNBS pentru 2022-2023 este următoarea: 
 

PROFIL REAL      PROFIL UMANIST 

2 clase --> Matematică-Informatică, intensiv engleza   1 clasa Filologie - 26 locuri 

- 52 locuri       1 clasa Filologie, Bilingv engleza - 26 locuri 

2 clase --> Matematică-Informatică, intensiv informatică 

 - 52 locuri 

1 clasa --> Științe ale Naturii - 26 locuri 
          

Director: Prof. Amza Eufrosina 

Director adjunct: Prof. Dincă Marinela 
 
 

 

Colegiul Național "Barbu Știrbei" 
Strada Prelungirea București, Nr. 133-147 
Telefon: 0242312968; Fax: 0242312343 

cn.barbustirbei@gmail.com 
http://cnbs.ro 
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