Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași

„Vom fi iarăşi ce am fost, şi încă mai mult decât atât!”
Spicuiri cronicărești

20 sept. 1884/5 oct.1884 (stil nou) - deschiderea cursurilor,
director prof. Constantin G. Protopopescu
9 oct.1890 - regele Carol I a vizitat gimnaziul și a asistat la
lecții
19 feb. 1894 - adoptarea numelui “Gimnaziul real “Știrbei –
Vodă”
nov. 1916 - martie1918 - școala a fost ocupată și devastată de
trupele de ocupație bulgară
1 septembrie 1919 - prin decret regal se consfințește dreptul
Gimnaziului de a organiza si cursuri liceale de ciclu superior
29 oct. 1931 - Nicolae Iorga, președintele Consiliului de
Miniștrii și al instrucțiunii publice vizitează liceul
1940 -

inaugurarea

unui

internat

pentru

Gimnaziului Real ( ciclul liceal inferior)
1944 - ocuparea liceului de Armata Roșie

70

de

elevi

1956 - primește denumirea de Liceu Mixt cu profil real – uman
1957 - adoptarea denumirii “Nicolae Bălcescu”

1961 - inaugurarea localului din str. Eroilor, nr.36, director
prof. Aurelia Grigore
1977 - primește denumirea

Liceul de matematică – fizică

,,Nicolae Bălcescu”
1984 - sărbătorirea centenarului liceului
1992 - principele Barbu Știrbei devine patronul spiritual al
școlii
1994 - școală Asociată UNESCO
1999 - atribuirea denumirii Colegiul Național “Barbu Știrbei”,
începând cu anul școlar 1999 – 2000
2004 - centru acreditat pentru obținerea certificării ECDL
2007 - școală membră a Academia Școlilor Central Europene
(ACCES)
2007 - școala membru a alianței colegiilor centenare
2009 - prima școală din învățământul de stat din Romania
acreditata pentru Bacalaureatul International
2009 - centru acreditat pentru obținerea certificării ORACLE

2011 - acordarea titlului școală MaST TOP
2011 - centru acreditat pentru obținerea certificării CISCO
2015 - 2021 – acordarea titlului de Școală Europeană

2016 - inaugurarea actualului local, director prof. Amza
Eufrosina
2016 - înființarea Centrului de Dezvoltare Personală
2016 - inaugurarea clasei verzi
2017 - acordarea titlului de MICS MaST
2017 - primirea titlului SCOALĂ AMBASADOR la Parlamentul
Uniunii Europene
2017 - centrul autorizat pentru pregătire Cambridge
2017 - Grădinița cu program normal nr. 11 devine structură a
Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași
2019 - înființarea Centrului de Orientare și Consiliere prin
programul ROBG 188 (dotarea a două cabinete utilate complet
și a trei săli de clasă cu table interactive pentru predare)

2019 - înființarea centrului de robotica WINNER CERTIFICATE
RO111 - Danube Robotics
2019 - 4 oct. – sărbătorirea a 135 de ani a liceului
2021 – Ridicarea monumentului „Spiritul liceului”

