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LICEUL DE ARTE ”DIMITRIE CUCLIN”, GALAȚI

”În artă și numai în artă se pot prezenta lucrurile în desăvârșirea ființei lor.”
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Ioan Slavici 
SCURTĂ PREZENTARE A LICEULUI

  Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” este, de la începuturile sale, un reper important în cultura oraşului 
Galaţi. Piatra de temelie a instituţiei a fost pusă în 1956, prima titulatură fiind „Școală gimnazială de 
muzică“. Adăpostind doar două secţii, această şcoală se transformă în 1966 în „Liceul de muzică şi artă 
plastică“,  funcţionând astfel până în anul 1979. Din motive economice şi politice, instituţia de 
învăţământ îşi schimbă din nou structura, devenind, pentru o perioadă de 11 ani, „Grupe de artă pentru 
clasele l-Vlll”.
În 1990 se va reînfiinţa Liceul de Artă cu cele două secţii iniţiale, luând acum numele patronului spiritual, În 1990 se va reînfiinţa Liceul de Artă cu cele două secţii iniţiale, luând acum numele patronului spiritual, 
Dimitrie Cuclin, compozitor, filosof şi estetician gălăţean de notorietate internaţională. Paleta 
specializărilor acestei instituţii se îmbogăţeşte în timp, prin includerea în planul de învăţământ a altor 
domenii artistice cum ar fi: coregrafie - 1998, teatru - 2001, arhitectură - 2002. uno
  Parteneriatele pe care liceul le are cu diferitele instituţii de cultură, precum: Teatrul Muzical „Nae 
Leonard”, Muzeul de Arte Vizuale, Biblioteca „V. A. Urechia”, derularea r programe educaţionale, cum ar 
fi: Concursul Internaţional „Camil Ressu”, Concursul Naţional „Dimitrie Cuclin”, Concursul Internaţional 
„Miniatura Romantică”, “Art pour Francophonie”, Proiectul Comenius – „Cultural Values Under 
Magnifying  Glass”, Proiectul Erasmus+  „My culture, my music!”, redactarea revistei „De-aș fi artist...”, 
toate acestea oferă cadrul prielnic elevilor de a-și  pune în valoare talentul şi măiestria artistică.
  Numeroasele premii obţinute la diverse competiţii naţionale şi internaţionale, dar mai ales la 
olimpiadele şcolare de specialitate, asigură Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” un nivel ridicat în cadrul 
învăţământului vocaţional naţional şi un loc de frunte în ierarhia instituţiilor de profil din ţară.
  Prin limbajul universal al artelor, menit să dea armonie şi frumuseţe naturii umane, liceul gălăţean 
„Dimitrie Cuclin” continuă o bogată tradiţie, de-a lungul  anilor formându-se aici personalităţi de 
anvergură internaţională. Iată câteva repere în acest sens: Eugen Sârbu, Remus Azoiței, membrii 
Cvartetului „Voces”, Dan Atanasiu, Liviu Câșleanu, Livia Teodorescu-Ciocănea, Răzvan Săraru, Atena 
Simionescu, Crenguţa Munteanu, Nicolae Mitrofan, Romelo Pervolovici, Mircea Enache, Dragoş Pătrașcu, 
Ion Chiriac, Adriana Chebac şi  încă mulţi alţii.

STRUCTURĂ, SECȚII, SPECIALIZĂRI

În prezent, Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” are un număr de 492 de elevi, distribuiţi în 21 de clase, de la 
clasa pregătitoare până la clasa a Xll-a, după cum urmează: 8 clase de muzică, 6,5 clase de arte 
plastice, 1,5 clase de arhitectură, 2,5 clase de coregrafie, 1,5 clase de teatru.
În anul școlar trecut, 2020-2021, ultima medie de intrare la liceu a fost 6,13 pentru secția muzică În anul școlar trecut, 2020-2021, ultima medie de intrare la liceu a fost 6,13 pentru secția muzică 
(media maximă obținută fiind 9,59), 8,19 pentru arte plastice (media maximă fiind 9,79), 6,03 pentru 
profilul arhitectură (media maximă fiind 9,93) și 6,65 pentru profilul teatru (media maximă fiind 9,44).

Liceul pregăteşte elevi pentru următoarele specializări:
• Artă plastică
• Muzică
• Dans, coregrafie, balet
•• Arhitectură
• Teatru



În anul şcolar 2021-2022, se vor face înscrieri pentru următoarele clase și profiluri:
Clasa pregătitoare: 25 locuri
Clasa I: 25 locuri muzică (pian şi vioară)
Clasa a V-a:
1 clasă muzică + coregrafie (12 locuri muzică + 12 locuri coregrafie) – 24 elevi
1 clasă arte plastice – 24 elevi
Clasa a IX-aClasa a IX-a:
1 clasă muzică + arta actorului (12 locuri muzică + 12 locuri arta actorului) – 24 elevi
1 clasă arte plastice – 24 elevi
 
  Zilele Porților Deschise ale Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” vor fi organizate în perioada 20-23 
aprilie 2021, perioadă ce coincide cu desfășurarea Târgului de Oferte Educaționale „Cariera 2021”.
        Liceul primeşte candidaţi din toate grădiniţele şi şcolile generale din judeţul Galaţi şi 
judeţele limitrofe. 
       Admiterea se face pe baza probelor de aptitudini pentru fiecare specializare. În acest sens, 
se organizează cursuri de pregătire gratuită pentru: clasele I-IV şi clasa a IX-a muzică, secţia 
teoretică (elevi începători); clasa de teatru; clasele de arte plastice.  

SERVICII OFERITE DE CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

- Consilierea psihologică a elevilor în probleme de:
• Adaptare la mediul școlar;
• Prevenire a eșecului școlar;
• Modalități de autocunoaștere și verificare a propriului potențial;
• Prevenire a disconfortului psihic prin metode de combatere a stresului
-- Rezolvarea tulburărilor emoționale și a dezechilibrului afectiv;
- Consiliere individuală și de grup a elevilor pe aspecte legate de luarea deciziei în carieră;
- Consilierea cadrelor didactice în vederea optimizării relației profesor-elev;
- Organizarea de activități cu cadrele didactice în vederea dezvoltării competențelor 
psihopedagogice, comportamentale (organizarea grupului de elevi, manifestarea 
comportamentului empatic, dezvoltarea capacităților de cooperare, comunicare);
- Integrarea în cultura organizațională a școlii.

FACILITĂȚI

Fiind o unitate de performanţă şi reprezentativă în domeniul artistic, Liceul de Arte „Dimitrie 
Cuclin” oferă absolvenților posibilitatea de a opta pentru înscrierea în învăţământul superior sau de 
a se angaja în orchestrele simfonice sau în alte colective ale teatrelor muzicale din ţară şi 
străinătate. La absolvire, elevii primesc diplomă de bacalaureat, certificate de competenţe 
profesionale, precum şi atestatul profesional.
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                                                    ATLETISM                       FILIERA                      BASCHET 

                                                7,39                        VOCAȚIONALĂ      7,81 
 
  
                                FOTBAL                           MOZAIC 
                                                                      7,08       8,82 
 
 
                                                                
 

FOTBAL 

 

BASCHET 

MOZAIC 

ATLETISM 

FILIERA VOCATIONALĂ – 72 LOCURI 

                Educație Fizică și Sport 

                   Academia de Poliție 

                Facultatea de Medicină 

                    Academia Militară 

                     Academia Navală 

                 Școala de Agenți de Poliție 

                Școală Postliceală Sanitară 

                        Școala de Arbitri 

                  Școala Postliceală de 

                   instructori sportivi  

                     Școala de antrenori 

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE 

17 MAI 2021 

CRITERII ADMITERE: 

*Aviz medical favorabil 

participării la probele de 

aptitudini sportive – 

condiție eliminatorie; 

*Susținerea și promovarea 

probelor de aptitudini 

sportive; 

*Nota finală la probele de 

aptitudini – minim 7; 

*Examen de Evaluare 

Națională. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL 

ADMITERII: 

*24-25 mai – înscriere 

probe aptitudini; 

*26-28 mai – 

desfășurarea probelor de 

aptitudini; 

31 mai  - comunicarea 

rezultatelor; 

22-24 iunie evaluarea 

națională; 

29 iunie – afișarea 

rezultatelor finale. 

mailto:liceulsportivgl@yahoo.com
http://www.lpsgalati.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
                                COMPETENȚE 

          Practicarea unui sport de performanță 
                                                                                        Organizarea și monitorizarea activităților sportive 
              Realizarea programelor de instruire individuală                                                  
                                                                                                          sau colectivă  pentru sportivi 

            Evaluarea nivelului de performanță a sportivilor 
 

 
                                                       

 

                                                                      
          PFA-uri                                                                                                                                

 

                                                          
        
      Baze sportive   

                              Cluburi sportive 
                                           Unități școlare 

                                  ONG-uri de profil  
       
        
 
 

         

 

Aptitudini psiho-motrice 
Coordonarea membrelor  
Timp de reacție fizică 
Capacitate de control a mișcării 
Capacitate de orientare spațio- 
temporală                
Aptitudini fizice: 
Rezistență fizică 
Echilibru 
Dinamica contracției musculare 
 
Orientare spre disciplină 

 Încredere 
   Îndemânare                                      
    Autocontrol                                                    

Empatie 
                    Spirit de echipă 

                       Tact pedagogic 
                           Atitudine pozitivă  

                              Capacitate decizională 
 
 
 
 

Ești mereu în formă în cadrul 

activităților sportive din școala ta??? 

Ai motive întemeiate pentru a fi mai 

aproape de visul tău 

și, bonus, 

poți obține atestatul de 

Instructor Sportiv!!! 


