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•ÎN COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” RM. 
VÂLCEA, ÎNVĂȚĂMÂNTUL ESTE ORGANIZAT ASTFEL:

◦ ·nivel primar, gimnazial și liceal;

◦ ·filiera teoretică cu profil real și umanist;

◦ ·filieră vocațională cu profil sportiv;

◦ ·specializari: matematica- informatică, științe ale naturii, științe ale 

naturii -bilingv engleză, științe sociale, filologie, vocațional sportiv: 

volei și atletism.

◦ •Număr elevi: 1472

◦ •Număr clase: 54

◦ •Număr cadre didactice: 93

◦ •Personal auxiliar: 15

◦ •Personal nedidactic: 26

◦ •Număr imobile: 3

◦ •Internat - cantina

◦ •Bază sportivă formată din sală de sport și teren de sport.



Scurt istoric al 
Colegiului Național 
“Mircea cel Bătrân “ 
Rm. Vâlcea

◦ La intersecţia străzilor 

Carol I cu aleea Castanilor, 

la poalele Dealului Capela 

se află o clădire elegantă şi

impunătoare construită în 

frumosul stil al 

Brâncovenilor, "Colegiul 

Naţional Mircea cel 

Bătrân".



Anul 2020

Anul 2020 reprezintă o 

sută de ani de existenţă a 

acestui lăcaş de cultură care 

reprezintă oraşul şi

judeţul Vâlcea, dar şi

cultura românească.



Între anii 1920-
1944, şcoala a funcţionat ca 
liceu cunoscând trei etape :

a) Şcoala secundară de fete, între anii 1920-1928 cu durata 
de 8 ani clasele I-VIII

b) Liceul de fete, cu durata de 7 ani între anii 1928-1935 cu 
clasele I-VII

c) Liceul de fete cu durata de 8 ani, între anii 1935-1944 cu 
clasele I-VIII

Din 3 august 1948, Liceul de fete din Râmnicu Vâlcea se 
transformă în şcoală medie de cultură generală. Începând 
cu anul şcolar 1956 -1957, şcoala medie de fete devine 
mixtă. Din 1956-1957 şcolii i se adaugă secţia fără
frecvenţă, iar din data de 1 septembrie 1959 şcolii i se 
atribuie numele de „Şcoala medie mixtă Vasile Roaită".



În septembrie 
1961

Școlii medii Vasile Roaită i se 

adaugă Şcoala medie nr.3 cu 

program de educaţie fizică, 

şcoală ce se înfiinţase la 1 

septembrie 1958 și care, facea

parte din cele 10 şcoli medii cu 

acest profil, care au existat la 

acea vreme în ţară.

În septembrie 1961 s-a 

comasat cu Şcoala Medie nr. 2 şi

a devenit o secţie a liceului

”Vasile Roaită” cu patru

categorii de discipline sportive: 

atletism, gimnastică sportivă, 

fotbal şi volei.



Liceu Teoretic

◦ Eforturile conjugate şi constante ale cadrelor didactice atât la 

clasă, cât şi în afara ei, rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şi

concursurilor şcolare, au făcut ca în anul 1991 școala să primească

binemeritata denumire ”Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân”, cea 

mai mare şcoală din judeţ, cu un număr de 76 de clase şi 2248 de 

elevi distribuiţi în învăţământului primar, gimnazial şi liceal, zi şi

seral.



Din 1999
◦ Școala primeşte statutul de 

colegiu și i se atribuie numele 
primului înfăptuitor de ţară, 
cel care a fost strâns legat de 
meleagurile vâlcene. Dintr-un 
hrisov ce-i aparţine 
domnitorului, din 4 
septembrie 1389, oraşul 
Râmnicu Vâlcea este 
menţionat ca fiind ”Oraşul 
domniei mele, Râmnic”, iar la 
Cozia a construit mănăstirea 
ce-i serveşte ca lăcaş pentru 
somnul de veci.



◦ Fostă elevă a liceului, laureată cu argint la Atena 2004, 

la 400 m garduri.

◦ Ionela Tîrlea a început atletismul la vârsta de 13 ani și

jumătate, cu antrenoarea Viorica Enescu, profesor la 

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea.

◦ A fost selecționată de 44 de ori în echipa naţională, a fost

prima atletă din România care a alergat ”turul de stadion

(400 m)” în mai puţin de 50 secunde (1999).

◦ Cele mai reprezentative rezultate sunt:

◦ - 1996 - locul 6 la JO de la Atlanta (400 m.g.)

◦ - 1998 - locul 1 la Campionatul European (400 m.g.) și locul 2 

la Campionatul European în sală (400 m).

◦ - 1999 - locul 1 la Campionatul Mondial în sală (200 m).

◦ - 2000 - locul 6 la JO de la Sydney (400 m.g.).

◦ - 2002 - locul 1 la Campionatul European (400 m.g.).

◦ - 2004 - locul 3 cu ștafetă la Campionatul Mondial în sală

(400 m) și locul 4 la Campionatul Mondial în sală (400 m); 

locul 2 la JO de la Atena.

Ionela Tîrlea

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_2004
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=400_m_garduri&action=edit&redlink=1


IonuțAlexandru 
Budișteanu

A fost elev al liceului, informatician, inventator

și ambasador al turismului românesc. Este 

cunoscut pentru rezultatele sale deosebite

la concursurile internaționale, dar mai ales 

pentru marele premiu Gordon E. Moore în valoare

de 75.000$ obținut la concursul "Intel 

International Science and Engineering Fair (Intel 

ISEF 2013)" organizat în SUA, una dintre cele mai

importante competiții de știință și inginerie

pentru liceeni din lume. În anul 2013 a fost 

declarat unul dintre cei mai influenţi tineri ai 

lumii.

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Concursurile&action=edit&redlink=1


Alin Alexandru Firfirică
A fost elev al liceului, aruncător de disc , a 

participat la Mondialele de juniori din 2014 de 

la Eugene, unde s-a clasat pe locul 13. În anul 2015 

aruncătorul a devenit campionul european la 

Campionatul European de Tineret de la Tallinn. În

anul 2017 a cucerit medalia de argint atât la 

Campionatul European de Tineret de 

la Bydgoszcz, cât și la Universiada de la Taipei.

În anul 2019 a cucerit medalia de aur la Mondialele

Militare de la Wuhan. În 14 septembrie 2019 și-a 

îndeplinit baremul pentru Jocurile Olimpice din 

2020 de la Tokyo cu o aruncare de 67,32 m, stabilind

un nou record personal. A fost desemnat de Federația

Română de Atletism drept port- drapelul României la 

Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. In 2015 și 2019 a 

fost numit cel mai bun atlet român al anului de

către Federația Română de Atletism.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aruncarea_discului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Taipei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_2020
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice_de_var%C4%83_din_2020
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bia_Rom%C3%A2n%C4%83_de_Atletism


Bogdan-Daniel Deac

◦ - elev al liceului, obține titlul de mare maestru la șah, în iunie 2016, la 

vârsta de 14 ani, devenind cel mai tânăr mare maestru din România în acel

moment.

◦ Obține titlul de maestru internațional, în 2014, la vârsta de 12 ani, 

devenind cel mai tânăr maestru internațional din România.

◦ În 2015 a fost câștigătorul Turneului Regilor Romgaz la individual, 

reușind să-l învingă aici pe experimentatul jucător german Daniel 

Friedman.

◦ În 2016, la Olimpiada Internațională de Șah din Baku, Azerbaidjan, 

Bogdan-Daniel Deac a jucat pentru echipa României la masa a treia,

singura înfrângere suferind-o - cu negrele - de la marele maestru georgian

Levan Pantsulaia.

◦ Cele mai representative rezultate ale anului 2019-2020 sunt: locul 1 sub 18 

ani la XXXIX OPEN Internacional Ajedrez Villa de Benasque-Spania, 

locul 5 la Forni di Sopra- turneul A-Italia, locul 13-Belt and Road China 

Hunan International Chess Open(Category A), locul 30/196 Cup of The 

Region 2020- blitz/Moscova, Rusia, locul 21/250-Gibraltar Chess Festival 

2020 Masters.



Echipa de robotică–
Bionic Royals
◦ Echipa școlii noastre de robotică

intitulată Bionic Royals este formată din 20 de 

membrii talentați si pricepuți în programare

și fizică. În cei 3 ani în care s-a creeat întreaga

echipă, au reușit să dobândească multe premii:

◦ 2018-2019 Promote Award – 1st place

◦ 2018-2019 Inspire Award - 2nd place

◦ 2018-2019 Motivate Award – 1st place

◦ 2018-2019 Finalist Alliance Award – 2nd pick

◦ 2019-2020 Inspire Award - 3rd place



BESAFENET SCHOOL 
OLYMPIAD 2019 BETTER 
KNOWLEDGE AGAINST 
DISASTERS

Olimpiada privind cunoașterea 
riscurilor naturale și tehnologice
Consiliul Europei

Pe locul al III-lea s-a situat
echipa Damage Control de la Colegiul
Național Mircea cel Batrân:

• Lăpadat Alexia

• Pănescu Angelina

• Mateescu Ștefania

• Lungu Irina

• Loghin Răzvan

• Stanca Albert

• Andrei Alexandru

• Vasilescu Rareș

• Boștinaru Andrei

Coordonator, Prof. Ana-Maria Arișanu

La festivitatea de premiere ce a avut loc 
la Consiliul Europei de la 
Strasbourg, fiecare echipăde pe podium 
a fost reprezentatăde 3 elevi și
profesorul coordonator.



Gabriel Voicu

◦ A fost elev al liceului, obține

titlul de Campion Balcanic la 

atletism, proba de 800 m, în anul

2018, 2019 și 2020. Este multiplu

campion național, a participat și

s-a clasat în primele șapte locuri la 

Campionate Europene și

Mondiale. A făcut parte din 

delegația de spotivi care a 

reprezentat România la Jocurile

Olimpice ale Tineretului din 

Brazilia 2018.



Certificatul 
deŞcoalăEuropeană.

◦ Ca o încununare a rezultatelor remarcabile 

obţinute de elevii colegiului în anul şcolar 

2018-2019, în data de 4 iunie, Colegiul 

Naţional Mircea cel Bătrân primeşte distincția 

de Școală Europeană, pentru performanţele 

deosebite în activitatea de cooperare 

europeană şi pentru contribuţiile aduse la 

promovarea şi dezvoltarea dimensiunii 

europene a educaţiei.



Proiecte cu finanţare
europeană coordonate de 
profesorii colegiului:

◦ Erasmus + Key Action 1 numărul 2014-1-UK01-KA102-

000500, Petroc Go! Romania” (2015, 2016)

◦ POSDRU/175/2.11S/149902 „TOP Management  SV-BI” 

2015,

◦ Programul Erasmus +„ Popular culture in 

school” nr. 2015-1-RO01-KA219-015009_1 parteneriat 

scolar strategic: Romania (coordonator), Suedia, Spania și 

Turcia,

◦ Programul Erasmus + „The Maths Rising AllEurope” nr. 

2015-1-TR01-K219-022145ka219_3, parteneriat scolar

strategic: Romania (coordonator), Finlanda și Turcia.



◦ In anul scolar 2015- 2016, scoala noastra a fost gazda 

Olimpiadei Interdisciplinare ”Științele pământului”, 

etapa nationala;

◦ Concursul interjudetean ”Matematica Modus Vivendi”, aflat la 

a XVII-a ediţie;

◦ Concursul National ”Tehnici matematice”, aflat la a XVIII-

a ediţie;

◦ Concursul Interjudeţean-Oltenia ediţia XXII,15-16 februarie 

2020:

◦ Simpozionul National de Referate 

si Comunicari Știintifice ”Tehnici matematice”, aflat la a XVIII-

a ediţie.

Concursuri şcolare organizate 
in Colegiul National „ Mircea cel Batran



În ultimii 5 ani
La etapele naționale ale olimpiadelor școlare, elevii  colegiului au au obținut peste de 20 

premii,  33 mențiuni, 4 premii speciale și 31 medalii.

Procentul de promovabilitate al elevilor noștri , a fost de peste 97% la examenul de 

Bacalaureat și peste 98% la Evaluare Națională.
Mediile de admitere în liceu au fost de peste 9,12 la specializarea matematică-

informatică, peste 8,78 la clasa de științe ale naturii, peste 8,91 la specializarea științe ale 
naturii bilingv engleză, peste 8,54 la științe sociale și peste 8,47 la profilul sportiv.

Graficădigitalărealizatăde Mihnea Bogdan


