
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cine suntem noi…. 

 

LICEUL DE ARTĂ “MARIN SORESCU” CRAIOVA 

SCURT ISTORIC 

 

La 1 octombrie 1956 s-a înfiinţat la Craiova  „Şcoala de muzică şi arte 

plastice„ între cele 17 şcoli  de artă,  repartizate pe criterii  regionale.  

În 1957 i se atribu ie numele de „Şcoala elementară de artă„ urmând să 

devină mai apoi „Şcoala de 7 ani de muzică„.  

Iniţial s-a predat pianul, vioara, teoria muzicală şi artele plastice, fără ca 

elevii să urmeze cursuri de cultură generală în aceiaşi  instituţie.  

De aceea la 1 septembrie 1960 Şcoala de muzică primeşte denumirea de 

„Şcoala medie de muzică şi arte plastice„ –  înfiinţându-se prima clasă de 

învăţământ mediu - l iceal  cu un efectiv de 28 de elevi, la secţia muzică,  datorită 

creşterii numărului de elevi şi a introduce rii studierii mai multor instrumente cu 

coarde şi arcuş, de suflat, din lemn şi de alamă precum şi a unor discipline în 

domeniul artelor plastice, fapt ce a determinat şi creşterea numărului de cadre 

didactice.  

În anul şcolar 1961 -1962 s-a înfiinţat  o clasă de liceu formată din două 

grupe: muzică şi  arte plastice.  

În anul şcolar următor 1963 -1964 Ministerul Învăţământului a aprobat 

introducerea cursurilor de cultură generală, începând cu clasa a V a.  

În 1964-1965, apare prima promoţie de absolvenţi ai secţi ei  de muzică –  

admisă în totalitate la Conservatorul „ Ciprian Porumbescu” din Bucureşti  ,  iar 

în 1965 –  1966 –  prima promoţie de absolvenţi ai secţiei de arte plastice.  

În anul şcolar 1966 –  1967 se aprobă funcţionarea ciclului primar  

frecventarea cursuri lor de cultură generală în aceeaşi instituţie.  

În anul şcolar 1967 –  1968 se dă în folosinţă actualul local al  liceului , 

situat pe strada Tabaci,  nr. 2.   

În 1978 se dă în folosinţă corpul nou de clădire cu sală de educaţie fizică 

şi 10 săli de muzică .  

La 1 iunie 1985 se inaugurează Sala de concerte, foaierul împreună cu un 

nou corp de săli de muzică şi ateliere de artă plastică, pe trei nivele, dotate 

specific desfăşurării  procesului de învăţământ artistic.  
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La 1 martie 1997, liceul şi -a revendicat un patron spiritual prin 

personalitatea omului de cultură Marin Sorescu. 

În prezent liceul are trei tipuri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal 

având fil ieră vocaţională cu cele două specializări  muzică, arte plastice şi 

subsecţie arhitectură.  

În prezent, în cadrul reorganizării reţelei şcolare, prin Reforma din 

învăţământ iniţiată de M.E.C. liceul este încadrat în filiera vocaţională, cu 

specializările muzică şi arte plastice.  

Judeţul Dolj fiind judeţ pilot în cadrul Reformei administrative şi 

financiare,  p ractică în instituţiile de învăţământ un Management relevant 

implementării  reformei în educaţie prin raportarea la standardele europene.  

În acest sens se regăseşte şi Liceul de Artă Marin Sorescu  pentru 

învăţământ art istic (exemplificăm prin Planul Manager ial, Proiectarea bugetară).  

Liceul de Artă Marin Sorescu ,  în prezent  îşi desfăşoară activitatea pe 4 

cicluri de învăţământ.  

-  învăţământ preprimar ,  cu o grupă mixtă cu specific muzică şi o clasa 

pregatitoare 

-  ciclul primar ,  cu câte 2 clase paralele pentru fi ecare an de studiu, 

secţia muzică ( în total 8 clase)  

-  ciclul gimnazial,  cu câte 1 clase de muzică şi  1 clasă  de arte plastice ( 

în total  11 clase)  

-  ciclul liceal,  cu câte o clasă de muzică şi 2 de arte plastice ( în total  

12 clase)  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 O bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de 

succesul elevilor – se organizează (gratuit) ore de pregătire suplimentară pentru 

examenele finale;  

 Pregătire specializată în primele domenii de formare iniţială din topul cerinţelor pieţei 

muncii;  

 Burse şcolare:  

 „Burse sociale: Bani de liceu”-180 Lei  

 „Burse de studiu”-55 lei  

 “Burse de merit”-75 lei 

 „Burse Rotary”-300 lei  

 “Burse de performanta”-100lei 

 Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi;  

 Condiţii moderne de studiu, săli de clasă cu mobilier ergonomic, laboratoare dotate 

corespunzător, reţele de calculatoare performante, internet, bibliotecă, bază sportivă 

modernă, asistenţă psihopedagogică şi medicală, tarife reduse de transport etc.;  

 Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, întreceri artistice şi sportive, 

publicaţii ale şcolii şi susţinere financiară corespunzătoare;  

 Stagii de pregătire la unităţi şcolare de prestigiu din Europa (Germania, Franţa, Italia, 

Spania, Irlanda) în cadrul Programelor Europene Comenius, Leonardo da Vinci, având 

prioritate elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare;  

 Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente;  

 

  

 

Şcoala noastră vă oferă 



 

 Activităţile didactice în cadrul Liceului de Arte “Marin Sorescu” se 

desfăşoară în două schimburi, după cum urmează:  

 

 schimbul I între orele 8.00 – 14.00;  

 schimbul II între orele 14.00 – 20.00.  

 

               Pe perioada iernii le asigurăm elevilor navetişti posibilitatea de a face 

naveta prin schimbarea programului, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

Ora de curs de 50 de minute pauzele de 5 minute în schimbul I, iar în schimbul II 

pauzele de 5 minute, după a treia oră o pauză de 10 minute, programul terminându-

se la ora 19.30 



 

 

 

 

 
Cadre didactice bine pregătite, implicate în formarea continuă: 
 

 profesori grad didactic I - 58;  

 profesori grad didactic II - 15;  

 profesori definitivat - 18;  

 profesori doctorat - 2  

 profesori debutanti – 10 

 

 

Premii obţinute la olimpiade şi concursuri  şcolare  
 

Nr 

crt 

Olimpiada 

naţională 

Numele si 

prenumele 

elevului  

Clasa Unitatea de 

învătământ  

INSTRUM

ENT/ 

ATELIER 

Profesor 

îndrumător 

Premiul 

1 Interpretare muzicală 

pian cls. III-VIII 

SURDU ANDREI 

MIHAI 

VIII Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

PIAN Mariana Ilie Menţiune 

2 Interpretare muzicală 

cls.IX-XII    

RADU ADRIAN 

EMANUEL 

XI Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

PIAN Mariana Ilie II 

3 Interpretare muzicală 

cls.IX-XII    

IONESCU RAREŞ 

RADU 

XI Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

CHITARA George 

Mitrache 

Menţiune 

4 Interpretare muzicală 

cls.IX-XII    

FERARU MARIA 

ALEXANDRA  

IX Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

VIOARĂ Speranţa 

Şopov 

Menţiune 

5 Interpretare muzicală 

cls.IX-XII    

MOANŢĂ 

MIRUNA ELENA 

X Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

CHITARĂ George 

Mitrache 

Menţiune 

specială 

6 Interpretare arta 

vocală cls.IX-XII    

VLADA 

FLORENTINA 

CORINA 

XII Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

CANTO Crutan 

Veronica 

Menţiune 

specială 

7 Olimpiada naţională 

de arte vizuale 

VLĂDUŢ  MANDI 

ANDREEA 

XII Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

GRAFICĂ Lucian 

Irimescu  

III 

Elevii si profesorii –activul cel 

mai important al şcolii 

 



8 Olimpiada naţională 

de arte vizuale 

PUIU DRAGOŞ 

OCTAVIAN 

XI Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

DESIGN  Ion Preda  Menţiune 

9 Olimpiada naţională 

de arte vizuale 

ANUŢA 

CĂTĂLINA 

AGRIPINA 

XII Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

ICOANĂ Diana 

Popescu 

Menţiune 

10 Olimpiada naţională 

de arte vizuale 

BĂCESCU 

MĂDĂLINA 

IZABELA 

XI Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

DESIGN Ion Preda Premiul 

special 

11 Olimpiada naţională 

de arte vizuale 

BĂDOI VIOREL 

MARIAN 

XI Liceul de Arte 

,,Marin Sorescu,, 

TEXTILE Monica 

Dincă 

Premiul 

special 

 

Profesorii asigură capacită educaţionale şi de formare tuturor elevilor 


1. procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat 2013 -80%;  

2. procentul de promovabilitate la examenul de competenţe profesionale  2013 – 100%;  

3. procentul de promovabilitate la examenul de admitere 2013 – 100% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Liceul dispune de bază materială adecvată profilului său vocaţional dar răspunde şi 

exigenţelor pregătirii la nivel competitiv pe linia culturii generale. 

 Învăţământul de cultură generală se derulează în: 

 20 de săli de clasă 

 1 laborator multifuncţional de ştiinţe 

 1 laborator de informatică 

 sală de educaţie fizică 
Sala Europa specializată pentru desfăşurarea unor activităţi specifice parteneriatelor 

educaţionale şi activităţilor de cunoaştere şi dezvoltare instituţională pentru integrare 

europeană. 

Secţia muzică dispune de:  

            Cabinete: 

 2 de teorie solfegii dictat 

 1 istoria muzicii 

 sală de  audiţii  

 sală de spectacole cu 250 de locuri 

 24 cabinete de muzică pentru studierea    instrumentului 

În dotarea acestei secţii există: 

  pian              8 buc. 

  pianine   25 buc. 

  viori   50 buc. 

  violoncel   20 buc. 

  violă    12  buc. 

  chitară      5 buc. 

  flaut    11 buc. (flaut Gemeinhardt) 

  contrabas     1 buc. 

  fagot     3 buc 

  oboi     3 buc. 

  trombon     3 buc. 

  xilorimbă      1 buc. 

  xilofon     1 buc. 

  trompetă      1 buc. ( Florencia) 

  clarinet      10 buc. 

 După talent şi preferinţă elevii pot opta pentru : pian, vioară, violă, violoncel. contrabas, 

flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, corn, trombon, tubă, percuţie, canto şi studii teoretice. 



 Artele plastice îşi desfăşoară activitatea în ateliere de profil dotare cu mobilier adecvat 

având următoarele specializări: pictură, sculptură, arhitectură, grafică, design, ceramică, pictură 

monumentală, creaţie vestimentară şi istoria artelor. 

 Elevii acestei secţii îşi desfăşoară activitatea în 8 ateliere, o sală specializată pentru 

istoria artei iar pentru expoziţiile de arte plastice şi pentru expunerea lucrărilor de diplomă ale 

absolvenţilor  liceul dispune de un foaier cu simeze. 

 La sugestia elevilor şi a profesorilor de arte plastice Consiliul de administraţie al liceului 

a aprobat finanţarea materialelor necesare executării lucrărilor de diplomă din resurse bugetare 

şi extrabugetare proprii. 

 Liceul dispune de o bibliotecă dotată cu peste 17.000 de volume şi aproximativ 2000 de 

discuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDIN 

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 

 

În baza prevederilor art.  94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu 

modificările ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 

Art.1.  Se aprobă Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții 

clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014,  prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 

2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale 

pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu 

prevederile prezentului ordin.  

Art.3. (1) Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă 

pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa 

este  prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 



(2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții 

clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.  

Art.4. (1) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de 

supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele 

pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se 

multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează 

lucrările scrise.    

(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de 

supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de 

Organizare a Evaluării Naționale. 

(3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte 

instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru 

elevii clasei a VIII-a. 

Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot 

solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă 

lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale 

după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit 

obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.  

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1),  nu poate conduce la reevaluarea și/sau 

modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.  

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să 

vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei  judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare 

a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul 

reevaluării acesteia/acestora, conform  prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) 

din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a  

în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2. 

Art.6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală 

învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele 



şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul 

ordin. 

Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

MINISTRU, 

Remus PRICOPIE 

BUCUREŞTI 

Nr.    4924     

Data: 29.08.2013 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A  
EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII  

CLASEI A VIII-A 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

 
 

         13 iunie 2014                    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

         16-18 iunie 2014               Înscrierea la Evaluarea Naţională 

         23 iunie 2014  Limba şi literatura română - probă scrisă 

         24 iunie 2014  Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

         25 iunie 2014  Matematica - probă scrisă 

         27 iunie 2014                    Afişarea rezultatelor (până la ora 16) 

         27 iunie 2014                    Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20) 

         28 iunie-30 iunie 2014       Rezolvarea contestaţiilor 

         1 iulie 2014                       Afişarea rezultatelor finale după contestaţii 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARUL ADMITERII 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 

pentru anul şcolar 2014-2015 

 

DATA 

LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL 

Pregătirea admiterii 

31 ianuarie 2014 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului 

Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii 

1 martie 2014 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei 

de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de 

limbă maternă 

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a 

modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei 

acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele 

de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

1 mai 2014 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare 

profesională, concretizată în profiluri, domenii şi 

calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera 

tehnologică 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ 

liceal sau profesional pe filiere, profiluri, 

specializări/domenii de pregătire, limbă de predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de 

învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând 

datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre 

admitere 



7 mai 2014 

 

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a 

broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere 

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale, a 

listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate 

fiecărui centru 

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului 

şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii 

clasei a VIII-a şi părinţii acestora 

16 mai 2014 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a 

broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune 

electronică şi tipărită 

12 - 30 mai 2014 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea 

procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 

18 iunie 2014 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ 

gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile 

generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, 

precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia 

neîncheiată sau exmatriculaţi 

20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti către Comisia naţională de 

admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de 

absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a 

3 iulie 2014 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către 

comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere 

şi a ierarhiei judeţene 

4 iulie 2014 

 

Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a 

listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere.Completarea de către secretariatele şcolilor a 

fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ 

gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a 

VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi 

mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, 

cu mediile de admitere  

Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului 

Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a. 



7 iulie 2014 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care 

solicită să participe la admitere în alt judeţ 

Probele de aptitudini  

22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini 

26-27 mai 2014 Înscrierea pentru probele de aptitudini 

28-30 mai 2014 Desfăşurarea probelor de aptitudini  

2 iunie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini  

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo 

unde metodologia permite acest lucru 

3 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la 

probele de aptitudini 

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către 

comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, 

a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de 

aptitudini 

20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 

municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal 

care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor 

corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 

exmatriculaţi 

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ 

liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la 

probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor 

corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi 

3 iulie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a 

municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal 

care au organizat probe de aptitudini a bazei de date 

judeţene cuprinzând mediile de admitere   

4 iulie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a 

municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la 

liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi 

afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă 



7 iulie 2014 

 

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de 

către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru 

care au susţinut probe de aptitudini  

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional 

de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în 

fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de 

aptitudini 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

22-23 mai 2014 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau 

absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare 

a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

26-27 mai 2014 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

28-30 mai 2014 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

2 iunie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde 

metodologia permite acest lucru 

3 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a 

municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 

sau maternă 

4-5 iunie 2014 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la 

care candidaţii au susţinut probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

10 iunie 2014 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de 

învăţământ gimnazial absolvite  

11 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de 

admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti , în 

format electronic, către Centrul Naţional de 



Admitere, a l istei candidaţilor care au promovat 

probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora 

la probe  

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru 

învăţământul special 

15 mai 2014 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi 

20 iunie 2014 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a 

candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 

7-9 iulie 2014 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru 

romi 

10-12 iulie 2014 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru 

învăţământul special 

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din seria 

curentă, precum  şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până 

la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015  

4 – 8 iulie 2014 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către 

absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, 

asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii 

clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special 

desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea 

4 - 8 iulie 2014 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  

fişele de înscriere 

5 – 9 iulie 2014 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de 

calculator, corectarea greşelilor în baza de date 

computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator 

10 iulie 2014 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la 

centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al 

municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor 

care nu participă la repartizarea computerizată 

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor 

de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al 

municipiului Bucureşti 



11 iulie 2014 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere 

judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de 

Admitere 

12 - 13 iulie 2014 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia 

Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a 

municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la 

comisia naţională 

14 iulie 2014 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor 

15 iulie 2014 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat 

a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani 

până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

16 iulie 2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu 

absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a 

listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul 

liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti 

16 iulie 2014 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a 

listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate 

17 iulie -25 iulie 2014 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care 

candidaţii au fost repartizaţi  

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat pentru candidaţii din 

seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

16 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 

de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

17-18 iulie 2014 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de 

verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă 

maternă 

19 iulie 2014 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele 

de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 

maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

16 - 21 iulie 2014 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au 

participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe 

de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima 

etapă a admiterii  



21 iulie 2014 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au 

fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de 

aptitudini 

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au 

susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă 

modernă sau de limbă maternă 

16-22 iulie 2014 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor 

listate şi corectarea eventualelor erori 

23 iulie 2014 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere 

judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional 

de Admitere 

24 iulie 2014 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua 

etapă a admiterii 

24 iulie 2014 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul 

special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din 

şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua 

etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de 

învăţământul liceal  de stat 

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal  de 

stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a 

doua etapă 

24 -25 iulie 2014 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost 

repartizaţi candidaţii din etapa a doua 

25 iulie 2014 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal  de 

stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii 

candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii 

28-31 iulie 2014 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a 

situaţiilor speciale ivite după cele două etape de 

repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care 

nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a 

candidaţilor care nu au participat la primele două 

repartizări computerizate. 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din 

seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 

ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 



1 august 2014 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de 

aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor  de limbă 

modernă ori maternă 

1 septembrie 2014 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe 

de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de 

limbă modernă sau maternă 

2-3 septembrie 2014 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 

cunoştinţelor  de limbă modernă sau maternă 

4-5 septembrie 2014 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au 

participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în 

etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada 

prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia 

şcolară ulterior etapelor anterioare 

8 septembrie 2014 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a 

rezultatelor repartizării 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă 

redusă  

1 mai 2014 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii 

din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

15 iulie 2014 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau 

cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare 

care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 

cursurilor anului şcolar 2014 - 2015 

22-23 iulie 2014 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a 

candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 

18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 

- 2015 

23-25 iulie 2014 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au 

împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor 

anului şcolar 2014 – 2015, pe locurile de la învăţământul 

seral şi cu frecvenţă redusă 

 

 

 



O R D I N 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014 

 

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu 

modificările ulterioare, 

 în baza prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

emite prezentul ordin: 

Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2014, prevăzut în 

anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art.2. - (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2014 se desfăşoară în conformitate cu 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile prezentului ordin.  

(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor 

comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin. 

Art.3. - (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în 

sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul 

de bacalaureat - 2011. 

(2) Se aprobă programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru 

limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile 

examenului de bacalaureat naţional din anul 2014, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte 

integrantă din prezentul ordin.   

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, 

argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în 

anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. 

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la 

alin.(2) şi (3), valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010. 

 



Art.4. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere 

internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu 

recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu 

metodologiile de recunoaştere şi echivalare  şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi 

echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru 

certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o 

limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de 

evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.   

Art.5. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din 

România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de 

bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu 

Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în 

învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii 

secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi inovării nr. 5262/2009 privind secţiile/şcolile germane din România, finalizate cu 

Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat. 

Art.6. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/ a municipiului Bucureşti asigură dotarea 

cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului 

de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a 

sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise. 

(2) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul 

camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia 

Naţională de Bacalaureat.  

Art.7. - (1) Comisia naţională de bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a 

cadrelor didactice universitare în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele 

de examen şi din centrele zonale de evaluare.  

(2) Comisia naţională de bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din 

centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca 

preşedinţi cadre didactice universitare, sau pentru care cadrele didactice universitare, 

nominalizate prin ordin al ministrului, în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat, nu se 

prezintă în centrul de examen/centrul zonal de evaluare cu cel puţin 24 de ore înainte de 

începerea probelor scrise. 

(3) Comisia naţională de bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei 

organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2014. 

Art.8. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/ a municipiului Bucureşti răspund pentru 

buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. 



(2) Comisiile de bacalaureat judeţene/ a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa 

comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin 

tragere la sorţi în şedinţă publică, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai 

consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al Elevilor, ai asociaţiilor de părinţi şi ai 

sindicatelor reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale. 

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi de evaluare, inclusiv 

persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi şcolare decât cele din care 

provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2). 

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor 

didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale 

examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, 

respectiv au fost sancţionate. 

Art.9. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile 

de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având 

obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită 

de comisia de bacalaureat în acest scop.   

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de 

comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen. 

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra 

lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în 

băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, 

dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau 

lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte 

sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de 

examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de 

comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate 

pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau 

cu exteriorul.  

(5) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin (3) şi (4) vor fi eliminaţi din examen, 

indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost 

introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane. 

(6)  Încălcarea regulilor menţionate la alin (3) şi (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar 

candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din 

examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate 

anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti 

candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de 

bacalaureat.  

(7) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate 

de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(6) şi 



le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare 

pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen. 

(8) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (7), candidaţii vor semna un proces-verbal 

în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(6) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor 

menţionate la alin. (3) şi (4) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (5) şi (6).  

 

Art.10. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală 

învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de 

Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 

învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. 

Art.11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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CALENDARUL 

examenului de bacalaureat național – 2014 

Sesiunea iunie-iulie 2014 

 

26 – 30 mai 2014 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen 

30 mai 2014    Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a  

10 - 12 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română – proba A 

11 - 13 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare  

orală în limba maternă – proba B 

16 – 20 iunie 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D 

23 - 27 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională – proba C  

30 iunie 2014    Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă  

1 iulie 2014    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă  

2 iulie 2014    Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 

4 iulie 2014    Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă 

scrisă 

7 iulie 2014    Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) 

7 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)  

8 -10 iulie 2014    Rezolvarea contestaţiilor 

11 iulie 2014    Afişarea rezultatelor finale 

 

Sesiunea august-septembrie 2014 

 

14 – 18 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 



18-19 august 2014    Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română – proba A 

18-19 august 2014    Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă – proba B 

19 -20 august 2014    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională – proba C 

21 - 22 august 2014    Evaluarea competenţelor digitale – proba D 

25 august 2014    Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă  

26 august 2014    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă  

27 august 2014    Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 

29 august 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă 

scrisă 

1 septembrie 2014    Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea 

contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)  

2-3 septembrie 2014 Rezolvarea contestaţiilor  

4 septembrie 2014    Afişarea rezultatelor finale  

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie 

iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a 

probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Din statistici , rezultă că datorită atestatului profesional obţinut de elevi la 

absolvirea liceului acesta  le deschide perspective imediate de integrare socio 

profesională în cadrul unor instituţi i care solicită absolvenţi  ai liceului dar şi  

absolvenţi ai liceului cu studii superioare: Filarmonica Oltenia ,Teatrul de operă 

şi operetă Elena Teodorini  pentru elevii de la secţia de muzică şi în cadrul 

agenţii lor şi ale editurilor îndeosebi în domeniul marketingului, al graficii şi al  

designului industrial  şi vestimentar dar şi ca restauratori pentru clădirile vechi 

ale oraşului, biserici  şi muzee sunt solicitaţi absolvenţi ai liceului nostru.  

 Având o bună pregătire de specialitate, majoritatea absolvenţilor îşi  

continuă studiile în învăţământul superior artistic,  în ultimii ani în proporţie de 

cca. 80%. 

 La absolvirea acestor instituţii de învăţământ superior o parte din foştii  

elevi ai liceului s-au reîntors ca profesori de muzică respectiv arte plastice în 

cadrul liceului şi la diferi te şcoli din Craiova, Bucureşti şi  din alte oraşe ale 

ţării,  iar o altă parte şi -au găsit ca loc de muncă  Filarmonica „Oltenia”, Teatrul  

Liric precum şi instituţii de cultură din Europa şi America.  

 Ca instituţie de cultură şi educaţie Liceul de Artă Marin Sorescu  a format 

multe generaţii de tineri muzicieni şi  plasticieni mulţi dintre ei fiind ambasadori 

ai culturii româneşti  dincolo de graniţele ţării.  

  

PERSONALITĂŢI 
Foşti elevi ai liceului, azi mari muzicieni 

 Liviu Prunaru - violonist, asistent universitar la Academia Yehudi Menuhin, Elveţia. 

 Lorena Tecu - pianistă, asistent universitar la Academia Yehudi Menuhin, Elveţia. 

 Valentin Bacal - profesor universitar la Catedra de compoziţie, Ierusalim, Israel. 

 Cristina Stănescu - pianistă, cadru universitar la Universitatea „Juliard Scool", New York 

 Dan Kaietanovici - pianist, cadru didactic la Conservatorul din Viena, Austria. 

 Nicolae Făureanu - violonist, concert-maestru în Orchestra Filarmonica, Malaga, Spania. 

 Mihaela lonescu - violonistă, Orchestra Filarmonică, Chicago. 

 Gabriel Dinca - violonist, Orchestra Regală, Sevilla, Spania. 

 Corina Costin - violonistă, Orchestra Baden-Baden, Germania. 

 Svetlana Stanciu - pianistă, fondatoare a unei Şcoli particulare de muzică, Quebec, Canada  

 Ileana Horculescu - pianistă, profesoară de pian, Siena, Italia. 

 Aurel Piculeaţă - violonist, Filarmonica Oltenia, ex.concert-maestru, Orchestra din Salonic. 



 Mihai Ungureanu - pianist, solist şi director al Filarmonicii Oltenia, membru în comisii internaţionale ale 

concursurilor de interpretare. 

 Mihai Ştefanescu - directorul Filarmonicii din Râmnicu-Vâlcea şi maestru de cor. 

 Marina Dragomirescu - pianistă, cadru universitar la Academia de Muzică, Bucureşti. 

 Mihaela Vlad - violonistă la Filarmonica „George Enescu", Bucureşti. 

 Marilena Mihăilescu - solistă a Operei din Timişoara. 

 Florian George Zamfir - directorul Teatrului de Operă şi Operetă, Craiova pana in 2012 

 Virgil Popescu - compozitor, chitarist. 

Foşti elevi ai liceului, azi mari artişti plastici 

 Nicolae Alexi - cadru didactic universitar la Academia de Arte „Nicolae Grigorescu ", secţia grafică, Bucureşti. 

 Larisa Muranevici - designer, cadru didactic la Universitatea de Arte Plastice din Montreal, Canada. 

 Marian Zidaru - sculptor, cadru didactic la Academia de Arte „N.Grigorescu", Bucureşti. 

 Ioana Batranu - muzeograf şef la Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti. 

 Ion Nedelcu - pictor, cadru didactic la Academia de Arte „N.Grigorescu",Bucureşti. 

 Darie Dup - sculptor, cadru didactic la Academia de Arte „N.Grigorescu", Bucureşti. 

 Cleopatra Preduţ - cadru didactic universitar la Facultatea de Arte din Casablanca,  Maroc. 

 Georgiana Stanciu - muzeograf şef la Muzeul de Artă din Bucureşti. 

 Cosmin Paulescu - cadru didactic la Academia de Arte „N. Grigorescu", Bucureşti. 

 Traian Stănescu - pictor, masters în artă, muzeografia Muzeul Gugenheim, New York. 

 Marian Maria - cadru didactic la Academia de Arte „N. Grigorescu", Bucureşti. 

 Olimpia Zdrenghea – muzeograf la Muzeul de Artă Africană din Libreville, Gabon. 

 Luminiţa Taranu - grafician stabilit la Roma. 

 Silviu Bârsan - pictor, membru al Filialei Uniunii Artiştilor Plastici, Craiova. 

 Emilian Popescu - sculptor, mari premii internaţionale 

 Lucian Irimescu – grafician, preşedinte al Filialei Uniunii Artiştilor Plastici, Craiova. 

 Gheorghiţa  Rodion – sculptor, mari premii internaţionale. 

 Costel Butoi - pictor, expoziţie de pictură la Centrul „G. Pompidou", Paris. 

 Preda Ion- designer, membru U. A.P. 

 Cristian Dincă- ceramist,membruU.A.P. 

 Cleoantă  Alexandra - ceramist, membru U. A.P. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


