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75  de ani de la înființarea Colegiului Național 

 ″Grigore Moisil″ Brașov 

(1938 – 2013) 
 

Istoria liceului începe în anul 1938, când s-a ridicat primul corp de clădire, ce a găzduit Şcoala 
Primară nr. 3, apoi Şcoala Elementară nr. 11, Şcoala Medie nr. 2, iar mai târziu Şcoala Medie 
nr. 6 "Ştefan Gheorghiu". 
Din anul 1960 şcoala beneficiază de un al doilea corp de clădire şi devine Şcoala Medie nr. 4, 
apoi Liceul de Cultură Generală nr. 4, pentru ca din 1972 să se introducă un nou profil, de 
ultima oră în acea perioadă, iar denumirea să se schimbe din nou în Liceul pentru Prelucrarea 
Automată a Datelor.  
Din 1973, instituţia se va numi Liceul de Informatică. Deşi s-a păstrat profilul principal - 
informatica - şi cel de electronică pentru tehnică de calcul, şcoala noastră își schimbă 
denumirea, în 1977, în Liceul de Matematică - Fizică nr. 1. În perioada 1990-2002, s-a adoptat 
titulatura de Liceul de Informatică. Ca recunoaştere a valorii sale, în anul 2002, instituţia 
devine Colegiu Naţional respectiv, Colegiul Naţional de Informatică "Grigore Moisil". 
În prezent, în instituţia noastră urmează cursurile de zi peste 670 de elevi, în clase cu profil 
real, specializările: matematică – informatică, intensiv informatică, respectiv intensiv engleză. 
Un învăţământ de calitate, cu performanţe deosebite, a fost şi este posibil datorită resurselor 
umane specializate - pe care şcoala le are prin profesorii ei de excepţie, dar şi prin baza 
materială ce a fost reînnoită ori de câte ori a fost posibil acest lucru. Din rândurile elevilor care 
au frecventat cursurile acestui liceu s-au desprins personalităţi în diferite domenii ale vieţii 
sociale, economice, culturale şi politice: profesori, medici, profesori universitari, informaticieni 
de excepţie, cercetători ştiinţifici şi politicieni. Dintre aceştia, amintim două nume recunoscute 
pe plan naţional şi internaţional: Dumitru Prunariu - primul cosmonaut român şi Dan Bălteanu - 
academician, directorul Institutului Român de Geografie  
 
sursa : www.moisilbrasov.ro 
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