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Către: dl. Sorin Câmpeanu, ministrul Educației 

 

Domnule ministru, 

La cabinetul parlamentar din Circumscripția Nr. 3 din Pitești am primit o sesizare 
din partea doamnei Iuliana Bădicioiu, profesor și fost director (până în ianuarie 
2021) al Liceului de Arte "Dinu Lipatti" din Pitești. Conform dumneaei, 
Inspectoratul Școlar Județean Argeș dorește să desființeze o clasă de la Liceul 
menționat, invocându-se “scăderea populației școlare”, deși este vorba despre un 
Liceu vocațional care are numai patru clase, fiecare cu profil unic. Clasa vizată ar 
fi cea de “Arta Actorului”. 

La această unitate de învățământ a fost înființată pentru anul școlar 2019-2020 o 
clasă cu profilul “Arta Actorului”, în urma discuțiilor purtate cu conducerea Secției 
de Actorie a Universității de Stat din Pitești și în contextual în care în municipiu 
funcționează atât Teatrul “Alexandru Davila”, cât și Teatrul pentru Copii 
“Așchiuță”.  
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Interesul pentru această clasă este foarte mare. Clasa 2019-2020 numără peste 30 
de elevi, iar la înscrierea pentru anul școlar 2020-2021 a fost chiar nevoie de 
departajare (36 de candidați pentru 28 de locuri). O eventuală blocare a înscrierilor 
pentru anul școlar 2021-2022 ar pune în pericol și procesul de acreditare al 
profilului, demers început deja. Practic, dacă la un Liceu normal se elimină o clasă 
de Filologie, să spunem, tot mai rămân două-trei clase cu același profil. La un 
Liceu vocațional, eliminarea unei clase echivalează cu eliminarea unei specializări.  

De menționat este faptul că sunt doar 12 astfel de clase în toată țara! 

Pe de altă parte, la alte unități de învățământ vocațional, așa cum este cazul la 
Târgu Jiu sau la Bistrița, Inspectoratele Școlare au renunțat la eliminarea unor clase 
de la Liceele de Artă (Arhitectură în Gorj, respective Pedagogic în Năsăud), 
înțelegând caraceterul special al Liceelor vocaționale.  

Pe această cale, fac un apel la dumneavoastră să analizați situația și să dispuneți 
continuarea profilului “Arta Actorului” la Liceul de Arte “Dinu Lipatti” din Pitești, 
așa cum s-a procedat și la alte Licee Vocaționale care și-au menținut clasele 
intacte. Într-o țară care se confruntă cu atât de multe probleme, cultura poate fi un 
colac de salvare, o evadare din cotidianul cenușiu și o speranță pentru viitor! 

 

 

Vă mulțumesc! 
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