
 

„Liceul de Arte - trei decenii de existență” 

Până în 1990, o așa-numită „Școală populară de artă”, cu sediul în clădirea de pe Str. 

Peneș Curcanul, nr. 6 (actualul corp A) absorbea potențialul muzical al elevilor din județul 

Neamț. Într-un număr deloc de neglijat, copiii care doreau să studieze un instrument muzical (cu 

tot cu teoria aferentă) sau care doreau chiar să performeze muzical se puteau înscrie la această 

școală, frecventând cursuri care urmau un orar acordat cu cel al școlilor obișnuite, în sensul că 

funcționa în sistem suplimentar, dimineața și după-amiaza. În februarie 1990, în urma unei 

adrese către Inspectoratul Școlar și către ministerul de resort, se înființează „Școala de artă cu 

program de muzică, desen și coregrafie”, cu același sediu central din Str. Peneș Curcanul Nr.6, 

care extindea domeniile artistice ale vechii școli și desfășura, astfel, cursuri mai numeroase în 

varii spații alocate în clădiri de profil din oraș (între ele, Liceul „Calistrat Hogaș”). În urma altor 

demersuri oficiale, la 1 septembrie 1991 lua naștere, într-o primă formă, instituția distinctă pe 

care astăzi o cunoaștem drept Liceul de Arte „Victor Brauner”. Comunicatul Inspectoratului 

Județean din 15 martie 1991 suna așa:  

„Vă comunicăm că începând cu 1.IX,1991, în rețeaua școlară aprobată de Ministerul 

Învățământului și Științei și trimisă cu nr. 33333/1990, a fost cuprins și Liceul de Artă Piatra-

Neamț.  

Prezenta adresă ține loc de act de înființare a liceului și în baza ei unitatea 

dumneavoastră funcționează ca instituție cu personalitate juridică”.  

Nevoile proaspetei instituții au crescut, cu timpul, la fel ca și performanțele 

absolvenților, de unde s-a ivit necesitatea unor săli proprii, adecvate studiului de profil. Astfel, în 

1997 Liceului de Artă i se dădeau în folosință alte două sedii, Corpul C din Str. Alexandru cel 

Bun, pentru orele de cultură generală, și Corpul B din Bd. Decebal, pentru atelierele de artă 

plastică. În acest format (cu schimbul reciproc de destinații între Corpurile B și C), primind și 

numele marelui artist al avangardei mondiale născut la Piatra-Neamț în 1903, Liceul de Arte din 

Piatra-Neamț funcționează în prezent, având deja un renume local și național. 

Anul acesta, la 1 septembrie, sărbătorim, iată!, o dublă cifră: 31 de ani de funcționare, 

pe de o parte, respectiv 30 de ani de existență, ca liceu. Prima promoție de elevi, cea din 1990-

1994, a debutat sub titulatura unei școli de artă și a terminat sub auspiciile unui liceu. Absolvenți 

ai lui, soliști, instrumentiști, pictori, sculptori, designeri, fotografi etc.  performează încă pe scene 

și pe simeze din toată lumea, deveniți nume importante ale artei românești și universale. Procesul 

proliferării personalităților contemporane cu origini în școala nemțeană de artă e în continuă 

desfășurare, an de an, generația după generație, spre satisfacția tuturor celor implicați, profesori, 

autorități locale și părinți. Îi urăm mulți, mulți ani, la fel de prosperi! Suntem mândri de ea! 

 

                                                                                                           Prof. dr. Adrian Găină Romila 



 

 

 
CLASA a XII-a A.P.   

1990-1994 
 

Diriginte, prof. GHEORGHIȚĂ CORNELIU 
 

1 AGOROAEI AMALIA 

2 ANDRIEȘ MARINICA 

3 BONDREA ȘTEFAN DANIEL 

4 CERNICA ANA-MARIA 

5 CIUBOTARU ELENA 

6 CÎRCEI COSTEL 

7 COȘARCĂ MONICA 

8 COZMA IOAN 

9 CRĂCIUN DANA-MIHAELA 

10 CROITORU FLORENTINA 

11 DIACONU BOGDAN-FLORIN 

12 GHEORGHIȚĂ ȘTEFAN-GABRIEL 

13 GHERGHESCU CIPRIAN-ALEXANDRU 

14 GOGU-CRAIU LUCIAN 

15 MAREȘ TUDOR ALIN 

16 PALĂ ADRIANA 

17 PERCĂ ANGELA 

18 RADU CAMELIA 

19 RADU SIMONA-ALINA 

20 ROMAN ELENA 

21 ROMAȘCU MARINELA 

22 SERGHIE ANDREI MIHAIL 

23 ȘTEFAN IOAN 

24 TORONILĂ ELENA-RAMONA 

25 TRĂISTARIU VASILE 

26 ZAHARIA FLORIN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CLASA a XII-a Muzică  1990-1994 
1990-1994 

 
Diriginte, prof. SAIU LIA 

 

1 ALEXANDRU IUBIIANA TEORIE 

2 AMANCEA ELENI-BOGDANA PIAN 

3 ANGHELUȘ  CRISTIAN-PETRU TROMPETĂ 

4 BEȘU CIPRIAN-NICOLAE TEORIE 

5 CIUDIN MIHAELA CANTO 

6 COSTEA CATERINA-CELIA CANTO 

7 CUCOȘ DRAGOȘ LAURIAN TEORIE 

8 DARIE LUCIAN-GEORGE TEORIE 

9 GROZESCU IONEL MARIUS TROMPETĂ 

10 MACOVICIUC VALENTIN CLARINET 

11 MICȘA MARIUS VIRGILIU TEORIE 

12 ONȚANU DRAGOȘ CULIȚĂ OBOI 

13 OROȘANU VALENTINA TEORIE 

14 ROȘU ELENA CANTO 

15 SĂBIUȚĂ ELENA CANTO 

16 SMĂU GHEORGHE FLAUT 

17 ZAHARIA CLAUDIA CANTO 

 

 


