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Comunicat de presă 

Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” – premii la faza națională a olimpiadelor 

 

În luna aprilie, integrate programului educațional Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii 

mai bun! au avut loc fazele naționale ale olimpiadelor școlare. 

Pe lângă cele 200 de premii din semestrul I obținute la fazele locale, județene, zonale 

ale concursurilor școlare, palmaresul colegiului s-a îmbogățit cu premiile obținute la faza 

națională a olimpiadelor școlare. Rezultatele sunt remarcabile atât la competițiile de 

specialitate, cât și la cele de cultură generală. 

Premii speciale:  

 Coregrafie  - Rusu Andreea, clasa a IX-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

- Gabor  Andreea, clasa a VIII-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

 Muzică     -   Nezami  Indira, clasa a VIII-a; pian; prof. Victoria Boicenco 

 Om și societate - Ţuţuianu Nina Corina, clasa a IX-a; religie ortodoxă; prof.   

Ioana Rîcă 

 

Premiul I 

 Coregrafie  - Petrovici Crina, clasa a VIII-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

 Arte vizuale – Voicu Alexandru, clasa a XII-a; proiectare ambientală; prof. 

Andrei Beșcuță și prof. Eugenia Botezatu 

- Hășmășan Radu – Gabriel, clasa a XII-a, prof. Liana Cristina 

Opriș și prof. Aurelian Broască 

 

Premiul II 

 Coregrafie  - Sorescu Alina, clasa a VII-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

- Marin Marius, clasa a XI-a; dans contemporan; prof. Roxana 

                                Xenis-Oprea  

 Limba italiană - Ficuț Andreea Gabriela, clasa a IX-a, prof. Angela Francisca 

Doicescu  
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Premiul III 

 Coregrafie  - Cătăloi Denisa, clasa a VII-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

- Creț Victoria, clasa a VIII-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

 Limba italiană - Vincentelli Nikita Andrei, clasa a VIII-a, prof. Angela          

Francisca Doicescu  

Mențiune  

 Coregrafie  - Gologan Bianca, clasa a XI-a; dans clasic; prof. Carmen Chilea 

- Crețu Ioana, clasa a X-a; dans clasic; prof. Eva Spirescu 

- Gologan Bianca, clasa a XI-a; dans contemporan; prof. Carmen 

Chilea 

 Arte vizuale – Curcă Diana Alexandra, clasa a XI-a; proiectare ambientală; 

prof. Andrei Beșcuță și prof. Georgian Apostolache 

 Muzică  - Păunescu Alexandra Elena, clasa a IX-a; studii teoretice; prof. 

Florian Stoica 

 Limba italiană - Mattioli Marta Ştefania, clasa a X-a, prof. Angela          

Francisca Doicescu  

 

Și prin aceste rezultate, Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” rămâne una dintre 

școlile de referință din învățământul vocațional constănțean, implicându-se în viața culturală 

atât la nivel local, cât și la nivel național și internațional. Elevii sunt îndrumați atent, sunt 

susținuți în toate demersurile lor, în consens cu crezul Reginei Maria, al cărei nume îl purtăm: 

„orice atinge perfecţiunea deplină te umple cu un sentiment de pace şi de o adevărată 

mulţumire …” 

Apreciind eforturile elevilor și ale profesorilor, domnul director Nejdet Gevat – Ismet 

declară că așteaptă cu interes pentru anul școlar 2015-2016 rezultate la fel de frumoase și de 

la noua specializare – Arta actorului. 

 

  

 

 

 

 

 Consilier de imagine, 

Prof. Monica Enache 

Tel. 0762/63.33.88 

E-mail: enachemonyk@yahoo.com 


