ABSOLVENŢI AI COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”
CONSTANŢA AFIRMAŢI ÎN DIFERITE DOMENII ALE SOCIETĂŢII
ROMÂNEŞTI
Contribuţia absolvenţilor Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa la
afirmarea acestuia pe plan naţional şi internaţional
Pe parcursul existenţei sale, această unitate şcolară liceală constănţeană, devenită, din
2005, Colegiu Naţional şi-a adus o însemnată contribuţie la afirmarea învăţământului local şi
dobrogean, pe plan naţional şi internaţional. Această contribuţie s-a datorat corpului didactic
valoros de care a dispus liceul de la înfiinţare şi până în prezent, compus din cadre didactice cu
o temeinică pregătire ştiinţifică, pedagogică, didactică şi psihologică şi cu vocaţie didactică
prin care s-a impus pe plan local şi regional. Valoarea corpului profesoral, calitatea activităţii
didactice şi rezultatele obţinute de către liceu în concursurile şcolare, în diversele examene şi
competiţii, au atras atenţia elevilor din învăţământul preuniversitar constănţean şi dobrogean,
cât şi părinţilor acestora. Astfel, în fiecare an, tot mai mulţi absolvenţi ai învăţământului
gimnazial din localitate şi din regiune, s-au orientat către această unitate liceală pentru a-i
frecventa cursurile. Ca urmare, numărul candidaţilor doritori să devină elevi ai acestui liceu a
sporit an de an, permiţând o mai bună selecţie, ceea ce a determinat creşterea calităţii activităţii
didactice desfăşurate, obţinerea unor rezultate şcolare superioare şi devenirea lui o unitate
şcolară de elită a învăţământului dobrogean. Generaţiile de elevi care au frecventat cursurile
Liceului „Mihai Eminescu” Constanţa au beneficiat de o atentă şi permanentă îndrumare din
partea corpului profesoral pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a personalităţii lor,
de o activitate didactică de calitate, ceea ce le-a asigurat o temeinică pregătire ştiinţifică,
practică şi de cultură generală. Aceste componente definitorii ale activităţii didactice de
calitate, desfăşurate de către corpul profesoral, sunt evidenţiate şi apreciate de către foştii elevi
cu ocazia întâlnirilor prilejuite de aniversarea unui număr de ani de la absolvirea liceului.
Absolvenţii liceului, după desăvârşirea pregătirii ştiinţifice, profesionale şi practice, au
îmbrăţişat diverse profesiuni potrivit pregătirii, înclinaţiilor şi intereselor proprii, mulţi dintre
ei afirmându-se în domenii importante. Unii dintre absolvenţi s-au îndreptat spre viaţa politică,
devenind membri ai partidelor politice, fiind aleşi în conducerile centrale, judeţene şi locale ale
acestora, ceea ce le-a permis afirmarea ca personalităţi politice. Alţii dintre aceştia au fost aleşi
ca membri ai forului legislativ suprem al ţării – Marea Adunare Naţională, Senat şi Camera
Deputaţilor – sau desemnaţi ca miniştri, miniştri adjuncţi, secretari de stat, şefi de agenţii
naţionale, directori generali în ministere şi reprezentanţi ai guvernului în teritoriu, ca prefecţi
şi subprefecţi. Totodată, din rândurile acestora au fost aleşi ca preşedinţi de consilii judeţene,
primari şi viceprimari de municipii, oraşe şi comune, precum şi consilieri judeţeni, orăşeneşti
şi comunali.
Un număr însemnat dintre absolvenţii liceului după finalizarea studiilor universitare, au
devenit cadre didactice în învăţământul superior, în urma remarcării lor încă din perioada
studiilor, funcţionând ca preparatori, asistenţi, lectori, şefi de lucrări, conferenţiari, profesori şi
deţinând funcţii de conducere ca: şefi de catedră, prodecani, decani, prorectori şi rectori,
afirmându-se prin activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată, prin rezultatele obţinute şi prin
lucrările ştiinţifice publicate.
De asemenea, alţi absolvenţi ai liceului s-au orientat către cercetarea ştiinţifică,
devenind cercetători în cele mai diverse institute ştiinţifice din ţară şi străinătate în care s-au
afirmat prin activitatea ştiinţifică desfăşurată, prin rezultatele obţinute şi prin lucrările
ştiinţifice publicate. În această categorie de specialişti pot fi cuprinse şi cadrele didactice din

învăţământul universitar care desfăşoară, de asemenea, cercetare ştiinţifică în domeniul
specialităţii pe care o profesează şi care face parte integrantă din structura ei, contribuind cu
lucrări ştiinţifice valoroase la îmbogăţirea bibliografiei ştiinţifice naţionale.
O parte dintre absolvenţii liceului, valorificându-şi talentul cu care au fost înzestraţi, sau afirmat în domeniul creaţiei literare ca poeţi, prozatori-romancieri, nuvelişti, eseişti –
deveniţi cunoscuţi pe plan local, regional şi naţional prin creaţiile originale valoroase publicate
care au îmbogăţit literatura română. În strânsă legătură cu domeniul anterior menţionat, unii
dintre absolvenţii liceului au îmbrăţişat publicistica, profesând ca jurnalişti, redactori, redactori
şefi, şefi de secţii, directori pe domenii, directori generali şi editori seniori la ziarele şi revistele
locale şi centrale, făcându-se cunoscuţi prin articole pe diferite teme publicate.
Alţi absolvenţi ai liceului, stimulaţi de talentul cu care au fost dotaţi, au devenit pictori,
afirmându-se prin expoziţiile personale şi de grup organizate pe plan local, judeţean şi naţional,
îmbogăţind pictura românească prin lucrări originale şi valoroase. Pe lângă cei enumeraţi, unii
dintre foştii elevi ai liceului, pasionaţi de redarea şi modelarea formelor, au devenit sculptori
care prin lucrările elaborate s-au făcut cunoscuţi atât pe plan local şi regional, cât şi pe plan
naţional. Unii dintre cei care au fost elevi ai acestui liceu, atraşi de teatru, cinematografie,
televiziune şi muzică au devenit actori, impunându-se prin rolurile interpretate pe scenele
diferitelor teatre, regizori şi scenarişti valoroşi de teatru şi televiziune apreciați pe plan naţional
şi internaţional, redactori, prezentatori şi moderatori la radio şi televiziune, precum şi
compozitori şi interpreţi de muzică.
O serie dintre absolvenţii liceului s-au afirmat în domeniul sportului ca atleţi,
handbalişti, baschetbalişti, gimnaşti, voleibalişti, luptători şi fotbalişti, prin rezultatele
remarcabile obţinute devenind campioni mondiali, europeni, balcanici şi naţionali, precum şi
recordmeni naţionali la disciplinele sportive enumerate, graţie cărora s-au făcut cunoscuţi pe
plan naţional şi internaţional.
Pe lângă cei menţionaţi anterior şi alţi absolvenţi ai liceului s-au afirmat de-a lungul
deceniilor pe plan local, regional şi chiar naţional ca valoroşi medici, profesori, farmacişti,
ingineri, jurişti, economişti, specialişti în navigaţie etc. contribuind la consolidarea şi sporirea
prestigiului acestei unităţi de învăţământ constănţene.

