
 

 
 

SECṬIA  “MUZICÃ” 
 

          Clasa I le oferã copiilor posibilitatea de a se iniṭia în studiul 

pianului şi al viorii, câte o clasã pentru fiecare dintre cele douã 

instrumente, cu un total de 50 de locuri.  

          Din clasa a V-a se diversificã instrumentele, conform 

aptitudinilor şi opṭiunilor elevilor. Oferta colegiului constã într-o 

clasã de 30 de locuri şi se adreseazã oricãrui absolvent al 

învãṭãmântului primar, chiar dacã a studiat muzica, respectiv un 

instrument în particular, în familie, la alte tipuri de şcoli. 

          Din clasa a IX-a se deschid noi posibilitãṭi, secṭiile fiind mai 

numeroase, asemenea instrumentelor. Astfel, se pot aprofunda 

studiile teoretice, instrumentale sau vocale în cadrul clasei de 28 de 

locuri.  

          Existã în colegiu nenumãrate spaṭii speciale pentru studiu, 

cabinete şi sãli deosebite, la care se adaugã sala de spectacole 

„Sergiu Celibidache”.  Atestatul obṭinut la sfârşitul liceului va 

consemna ocupaṭia de instructor muzical, iar oferta universitarã 

este generoasã. Ne mândrim cu foştii elevi care concerteazã pe 

scenele naṭionale şi internaṭionale, care obṭin premii valoroase, 

care s-au reîntors în calitate de  profesori în şcoala noastrã. 
Sã recapitulãm: 

CLASA A V-a: 

Muzicã                                               1 clasã, 30 de locuri 

CLASA A IX-A: 

Muzicã                                               1 clasã, 28 de locuri 
 

SECṬIA COREGRAFIE 
 

        Aceastã secṭie îi pregãteşte pe elevi încã din 

clasa a cincea în arta minunatã a baletului. Clasa 

care va exista în anul şcolar urmãtor va cuprinde 30 

de elevi care îşi doresc acest lucru. 

        La liceu, oferta este de 14 locuri, specializarea 

de pe atestatul final fiind cea de instructor coregraf. 

Desigur, se pot continua studiile chiar în Constanṭa, 

dar şi în alte centre universitare.  

        Dacã vã place sã dansaṭi, dacã înṭelegeṭi cã este 

nevoie de profesori specializaṭi spre a atinge 

perfecṭiunea, locul vostru este aici.   

Nu uitaṭi: 
CLASA A V-a:  

Coregrafie                  1 clasã, 30 de locuri 

CLASA A IX-a: 

Coregrafie                  ½ clasã, 14 locuri 

 

 

 

  

SECṬIA „ARTA  ACTORULUI” 

 
          Mulṭi dintre copii vizeazã sã ajungã într-o zi asemenea 

marilor actori pe care îi urmãresc în diverse filme ori pe scenele 

teatrelor. Încã de la vârste fragede aceştia recitã poezii sau 

lectureazã nuanṭat texte mai mult ori mai puṭin celebre. 

          Toate aceste calitãṭi şi aspiraṭii se regãsesc la nivelul 

profesionist în cadrul secṭiei liceale numite „Arta actorului”. 

           În anul şcolar 2017 – 2018 se oferteazã 14 locuri pentru clasa 

a IX-a, specializarea înscrisã în atestatul care se obṭine, în urma 

unui examen de la finalul liceului, fiind „Instructor de teatru”. 

          Disciplinele de specialitate (arta actorului, euritmie, elemente 

de esteticã şi teoria teatrului, istoria teatrului şi a artei 

spectacolului universal şi românesc, educaṭie muzicalã şi vizualã) îl 

formeazã pe tânãrul aspirant la o carierã în acest domeniu atât de 

incitant.  

 

 
 

          Perspectivele de viitor sunt optimiste, mai multe facultãṭi 

aşteptând noi şi noi studenṭi talentaṭi, prima opṭiune fiind 

Universitatea „Ovidius” din Constanṭa. Aproape de familie sau 

mai departe, dupã cum dicteazã spiritul de  aventurã al fiecãruia, 

se pot alege ocupaṭii precum actoria, regia, dar pregãtirea din liceu 

vã poate conduce în oricare domeniu în care este nevoie de abilitãṭi 

de comunicare.  

          Dacã veṭi stãpâni foarte bine minim o limbã de circulaṭie 

internaṭionalã, cariera viitoare se poate dezvolta în ṭarã sau în 

strãinãtate, dupã aspiraṭiile personale.  Cu alte cuvinte, nu uitaṭi sã 

visaṭi, sã vã creaṭi mai întâi în imaginaṭie o lume a voastrã, 

încãrcatã de idealuri pentru care sã luptaṭi spre a le atinge într-o zi 

care nu este chiar atât de departe!     

          „Nici un lucru măreț nu a fost vreodată realizat fără 

entuziasm”, afirma Ralph Waldo Emerson, aşadar pãstraṭi-vã sau 

descoperiṭi energia, entuziasmul necesare spre a face schimbãri 

fãrã teamã! 

          Sã recapitulãm: 

Clasa a IX-a:  Arta actorului – ½ clasã, 14 locuri 
 

 



PREZENTAREA  COLEGIULUI 

             Colegiul Naṭional de Arte „Regina Maria” din Constanṭa, o 

instiṭie de învãṭãmânt preuniversitar, având o istorie de aproape 60 

de ani, trebuie sã continue evoluṭia ascendentã de care s-a bucurat 

de-a lungul vremurilor, având în vedere atât comunitatea localã, dar 

şi pe cea naṭionalã şi internaṭionalã (în principal europeanã), 

devenind un spaṭiu educaṭional din ce în ce mai atractiv, cu o 

activitate managerialã modernã, antreprenorialã, cu o structurã 

clarã şi eficientã, cu un corp profesoral în continuã ascensiune, de 

nivel ştiinṭific şi artistic înalt, cu elevi dovedind un nivel de 

satisfacṭie ridicat în ceea ce priveşte procesul educativ-instructiv şi 

materiale oferite, climatul afectiv, pozitiv, benefic pentru evoluṭia 

lor prezentã şi ulterioarã.    

          Reperele  semnificative  ale  acestor  deziderate  sunt  cei 

peste 1200 de elevi din învãṭãmântul pregãtitor (2 clase), primar 

(10 clase), gimnazial (20 de clase) şi liceal (18 clase), multiplele 

specializãri din domeniul muzical, coregrafic, al artelor vizuale şi 

teatrale, cei peste 150 de profesori titulari, suplinitori şi asociaṭi 

pentru disciplinele teoretice şi de specialitate, alãturi de restul 

personalului calificat şi eficient didactic auxiliar şi nondidactic, 

spaṭiile specifice naturii colegiului (ateliere de modelaj, arhitecturã, 

sculpturã, ceramicã, textile, desen, graficã. monumentalã, picturã, 

design, sãli pentru studierea instrumentelor, cele de studii teoretice 

muzicale, spaṭiile  pentru desfãşurarea orelor de coregrafie şi de 

arte teatrale, o salã de spectacole  realizatã la un nivel profesional 

de cãtre arhitectul colegiului), alte tipuri de cabinete, sãli  şi 

laboratoare existente şi în diverse unitãṭi de învãṭãmânt 

(informaticã, fizicã şi chimie, biologie, românã, educaṭie fizicã şi 

sport), proiectele şi parteneriatele în desfãşurare, distincṭiile şi 

premiile obṭinute de cãtre elevi şi profesori la concursuri, 

olimpiade, simpozioane. 

           Alte repere importante sunt numeroasele cadre didactice 

care deṭin Gradul didactic I şi titlul de Doctor în diverse 

specializãri, profesorii membri în Corpul Naṭional al Experṭilor în 

Managementul Educaṭional, în Corpul Naṭional al Profesorilor 

Mentori, în ARACIP, cei deṭinând funcṭii în cadrul IṢJ Constanṭa 

ori la nivel ministerial.  

          Pe lângã aceste resurse umane şi materiale evidente şi 

mãsurabile, se relevã şi aspecte  mai subtile din arealul uman, 

unitatea de învãṭãmânt beneficiind  de  prezenṭa unor profesori cu 

preocupãri artistice, pictori cu expoziṭii personale nenumãrate, 

solişti vocali şi instrumentali care colaboreazã cu diverse teatre sau 

cu alte instituṭii culturale, balerine, scriitori. Toṭi aceştia au o 

sensibilitate deosebitã, inteligenṭã emoṭionalã şi conştiinṭa cã sunt 

artişti, de unde un  anumit tip de  atitudine pe  care  le-o insuflã şi 

elevilor.       

          Date fiind şi multiplele calificative „excelent” obṭinute în anul 

şcolar 2015-2016 în urma verificãrilor realizate de cãtre 

reprezentantele  ARACIP, considerãm cã faptul de  a deveni elev al 

colegiului nostru nu poate fi decât un prilej de mândrie, de 

opṭiuune personalã bine orientatã, iar pentru cadrele didactice, o 

adevãratã onoare. Vã mulṭumim cã susṭineṭi învãṭãmântul artistic 

preuniversitar din strãvechea şi minunata cetate Tomis !   

 

  
 

SECṬIA  „ARTE  VIZUALE” 
 

        Secṭia de  arte vizuale  oferã ocazia exprimãrii talentului nativ 

ori dobândit în forme artistice unice şi extrem de sugestive. Dacã 

pânã acum aṭi desenat doar pe  paginile caietului de matematicã 

sau pe asfalt, pe toṭi pereṭii casei, spre disperarea pãrinṭilor, dacã 

vi s-a spus cã micile creaṭii sunt interesante, cã aveṭi talent şi simṭul 

proporṭiilor, al culorilor, locul vostru ar fi la aceastã secṭie din 

cadrul colegiului nostru.  

        Încã din clasa a cincea se pot studia artele vizuale prin 

intermediul atelierelor specifice (picturã, graficã, modelaj) şi prin 

studiul istoriei artei, gimnaziul fiind momentul în care se pun 

bazele teoretice şi mai ales practice  care  fundamenteazã 

pregãtirea unui viitor artist.  Pentru cã, desigur, când ajungeṭi sã 

studiaṭi într-o asemenea clasã şi sã obṭineṭi premii la diverse 

concursuri, la olimpiade, vã numiṭi artişti.  Pentru  anul şcolar 

2017 – 2018 sunt prevãzute douã clase cu 60 de locuri. Desigur, 

pregãtirea de specialitate nu exclude studierea disciplinelor de 

culturã generalã în condiṭii optime, depinde doar de voi sã excelaṭi 

în multiple domenii.  

          Învãṭãmântul liceal este la fel de ofertant, specializãrile celor 

douã clase a noua devenind mult mai ṭintite. Astfel, o clasã îi va 

pregãti pe viitorii elevi în domeniul arhitecturii, al artelor 

ambientale şi al designului (28 de locuri), specializarea/calificarea 

finalã fiind „Desenator tehnic pentru arhitecturã şi design”, iar o a 

doua clasã (28 de locuri) va cuprinde elevi pregãtiṭi în domeniul 

artelor plastice şi decorative, specializarea fiind „Tehnician pentru 

tehnici artistice”.  Cei mai mulṭi dintre absolvenṭii noştri studiazã 

în prezent sau au finalizat deja cursurile unor facultãṭi celebre din 

ṭarã şi din strãinãtate în domeniul arhitecturii, al picturii, al 

designului. Posibilitãṭile nu se opresc însã aici, cu atestatul din 

finalul studiilor liceale se poate profesa, iar abilitãṭile dobândite 

sunt potrivite pentru diverse alte facultãṭi ori şcoli postliceale 

(medicinã, regie, scenografie, tehnicã dentarã, design computerizat  

ş.a.). O veste extrem de bunã este cã probele examenului de 

bacalaureat (scris) sunt limba şi literatura românã, istoria şi 

geografia/logica/psihologia. 

            Sã recapitulãm: 

CLASA A V-a:     

Arte vizuale –                                        2 clase – 60 de locuri 

CLASA A IX-a:    

Arhitecturã, arte ambientale, design – 1 clasã, 28 de locuri 

Arte plastice şi decorative –                   1 clasã, 28 de locuri 

 

 
 

 
 

PLAN  DE  ṢCOLARIZARE 

AN  ṢCOLAR  2018 – 2019  

 
CLASA PREGÃTITOARE:          2 clase, 53 de locuri 

CLASA I:                                         2 clase, 50 de locuri (muzicã) 

                                                           
CLASA A V-a:     

Arte vizuale                                     2 clase, 60 de locuri 

CLASA A IX-a:    

Arhitecturã, arte ambientale, design      1 clasã, 28 de locuri 

Arte plastice şi decorative               1 clasã, 28 de locuri 

CLASA a IX-a:   

Arta actorului                                  ½ clasã, 14 locuri 

CLASA A V-a:  

Coregrafie                                        1 clasã, 25 de locuri 

CLASA A IX-a: 

Coregrafie                                         ½ clasã, 14 locuri 

CLASA A V-a: 

Muzicã                                               1 clasã, 30 de locuri 

CLASA A IX-A: 

Muzicã                                               1 clasã, 28 de locuri 

 
NU UITAṬI: PENTRU A DEVENI ELEVI AI DIVERSELOR CLASE, SE SUSṬIN 

PROBE DE APTITUDINI  ÎN  A DOUA JUMÃTATE A SEMESTRULUI AL II-LEA! 

INTERESAṬI-VÃ  ÎNCÃ DE ACUM  LA SECRETARIATUL COLEGIULUI  ÎN 

PRIVINṬA  DATELOR  LA CARE SE  VOR  DEPUNE DOSARELE ṢI SE VOR 

DERULA PROBELE! 

 

 
 

COLEGIUL  NAṬIONAL  DE  ARTE  „REGINA  MARIA” 

C O N S T A N Ṭ A 
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