
Colegiul Național Pedagogic  

"REGINA MARIA" Deva 

Școală Europeană 

 
 

Numele: Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva 

Adresa unităţii de învăţământ: G. Barițiu, nr. 2 

Localitate/ judeţ: Deva, jud. Hunedoara 

Telefon/Fax : 0254 216826  

Site Web: http://www.infopedadeva.ro/ 

 

„ …fiecare popor îşi are educaţia care îi este proprie şi care îl poate defini 

tot aşa de bine ca şi organizarea sa socială, politică, religioasă, deoarece 

este unul din elementele fizionomiei sale.” 

( Emile Durkheim) 

 

SCURT ISTORIC 

În peisajul educațional românesc, Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva are o 

prezență neîntreruptă de 145 de ani, timp în care a devenit una dintre şcolile de elită din țară, care s-a 

impus prin rezultatele remarcabile ale elevilor și profesorilor săi. 

Elevii şi profesorii acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare, prin 

asumarea libertăţii de gândire şi expresie, printr-un efort considerabil de cultivare a cunoaşterii şi 

respectului pentru patrimoniul cultural, istoric, ştiinţific, naţional şi universal, prin motivare pentru 

învăţarea continuă.  

Instituția noastră şi-a propus să creeze un mediu de instruire bazat pe respect reciproc şi pe 

principii democratice, să pregătească elevi dispuşi să se instruiască toată viaţa, să se asigure că toţi copiii 

vor dobândi deprinderi eficiente pentru a lua parte la viaţa unei societăţi democratice.  

 Istoria acestei unități școlare este încărcată de nume ilustre precum: Constantin Sporea, Ioan Pop 

Reteganul, Sabin Drăgoi, Ioan Mihu, Mareș Drăgan, ca să nominalizăm doar  câteva dintre renumitele 

personalități, profesori sau elevi ai acestei instituții, dar și rezultatele școlare  extraordinare  avute în 

pregătirea  învățătorilor și educatorilor de-a lungul timpului 

Instituția noastră a fost înfiinţată în 1870, sub numele de Şcoala de Stat pentru pregătirea 

învăţătorilor, menţionată şi sub numele de Preparandia de Stat din Deva. Toate cele douăzeci de 

preparandii de stat care s-au înfiinţat conform legii din 1868 - din care 5 în Transilvania - aveau ca  limbă 

de predare limba maghiară şi numai cea din Deva funcţiona cu un curs paralel în limba română.  

Şcoala a funcţionat în clădirea principală a Tezaurariatului Parva Curia, clădire folosită până  

atunci ca  şi spital de către o unitate militară, stabilită temporar în Deva. 

http://www.infopedadeva.ro/


 

 Clasele de aplicaţie au funcţionat într-o clădire cu faţada  

spre strada G. Bariţiu, care în 1913 a fost demolată pentru a se 

construi o nouă clădire, terminată în 1914. 

 Din anul 1916 şcoala este evacuată la Budapesta, unde a   

funcţionat ca unitate separată până în anul 1918.  

 Primul an şcolar sub administraţie românească a şcolii  s-a  

deschis la 12 octombrie 1919, sub conducerea directorului 

Constantin Sporea. Şcoala îşi continua activitatea sub numele de 

"Şcoala normală de băieţi". 

 Începând cu 1 decembrie 1957, şcoala poartă denumirea  

de Şcoala Pedagogică „Ion Amos Komensky", nume care se 

menţine până la data de 1 septembrie 1966, când aceasta se 

transformă în liceu de specialitate. Începând cu anul şcolar 

1966/1967, prin Hotărârea Consiliului de Miniştrii, din 6 iulie 

1966 Școala Pedagogică mixtă se transformă în Şcoală medie de 

specialitate, sub denumirea de Liceu Pedagogic, cu durată de pregătire de 5 ani, avându-se la bază şcoala 

generală de 8 ani. Între 1990-1992 s-a schimbat numele 

şcolii în Şcoala Normală Deva, în 1992 -1998, Şcoala 

Normală „Sabin Drăgoi”,  din 1998, Liceul Pedagogic 

„Sabin Drăgoi”, iar din septembrie 2012 Liceul Teoretic 

„Sabin Drăgoi”. 

 Unitatea şcolară este amplasată în imediata  

vecinătate a centrului civic al municipiului Deva,  

pe strada G. Bariţiu Nr. 2, învecinându-se cu Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Hunedoara. 

 Prin Hotărârea nr. 388/2008 a Consiliului Local  

al municipiului Deva, din 25 septembrie 2008, s-a aprobat 

reorganizarea Școlii Generale „Regina Maria” (situată în imediata vecinătate a Liceului Teoretic) prin 

unificarea cu Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva. 

 În urma unificării, noua denumire a fost Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, unitate școlară cu  

personalitate juridică, până la 1 septembrie 2012, când denumirea unității școlare se modifică și devine 

Liceul Teoretic „Sabin Drăgoi” Deva. 

 În 2014 școala a primit titlul de Colegiul Național ”Sabin Drăgoi”  Deva. 

 În 2015, prin Hotărârea Consiliului Local Deva, cu avizul Consiliului Județean Hunedoara,  

instituția primește numele Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva.  

 Evoluția numărului de elevi și de clase în instituția noastră: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An scolar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Număr elevi 1313 1420 1525 1593 1597 1612 

Nr. clase 48 51 54 55 56 57 

Preșcolar 4 4 4 4 4 4 

Primar  16 17 18 19 19 20 

Gimnaziu  12 13 14 14 15 16 

Liceu  16 17 18 18 18 17 



OFERTA EDUCAȚIONALĂ pentru an școlar 2020-2021 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 

 4 grupe program prelungit 8.00-16.30,  

(3 grupă PP și 1 grupă step by step) 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR:  

 4 clase pregătitoare; 

 4 clase I 

 3 clase a II-a 

 3 clase a III-a 

 5 clase a IV-a 

Opțional - program “Școală după școală”, 

 orele 12.00-16.00; 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL:  

 5 clase a V-a: intensiv engleză și intensiv 

germană;  

 5 clase a  VI-a intensiv engleză; 

 4 clase a VII-a intensiv engleză; 

 3 clase a VIII-a intensiv engleză; 

A doua limbă modernă:  germană sau franceză 

(la alegere). 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

 Profil vocațional - 2 clase, astfel: 1 clasă- 28 elevi -Învățători-educatoare-  

        1 clasă– 14 elevi- Învățători-educatoare- 

                      14 elevi- Educatori-puericultori 

 (absolvenții acestei specializări vor obține Certificat de Calificare Profesională, nivel 4, cu 

posibilitatea angajării în învățământ); 

 Profil umanist: -1 clasă -14 elevi- Filologie  

                                        -14 elevi-  Științe sociale 

(absolvenții acestor specializări pot urma cursurile 

facultăților de filologie, drept, studii europene, 

administrație, poliție, turism, științe politice, jurnalism, 

istorie, comunicare și relații publice); 

 Profil real- 1 clasă -28  elevi -Matematică informatică 

(absolvenții acestei specializări pot obține atestate 

profesionale în domeniu); 

 

În urma Admiterii 2019, în cadrul Colegiului Național 

Pedagogic „Regina Maria ” Deva locurile au fost completate în 

urma primei etape a repartizării,  astfel: 

 Pedagogic 

Învățători-

educatoare 

Pedagogic 

Educator-puericultor 

Filologie  Științe 

sociale 

Matematică-

informatică 

Nr. locuri 28 28 14 14 28 

Prima medie 9,89 9,09 9,54 9,53 9,23 

Ultima medie 8,80 8,34 8,21 8,27 8,30 



 

Oportunități pentru elevi: 

 

 Atelierul de artă populară și sculptură;  

 Centrul Cultural ”Tinerii păstrători de tradiții” 

Hunedoara 

 Corul „Amadeus”;  

 Cercul de etnografie și folclor „Miorița”;  

 Revista Liceului „Alfa și Omega”;  

 Trupa de teatru “Toma Caragiu”;  

 Asociația sportivă școlară „Viitorul S.D.”;  

 Servirea mesei de prânz la cantina școlii 

Resurse umane:  

89 profesori (din care 14 profesori-doctori, 25 

absolvenți de masterat, 60 profesori cu gradul didactic I), 

8 profesori metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean, 

profesori autori de cărți școlare și 12 persoane încadrate ca  

personal didactic auxiliar. 

Resurse materiale: 

 57 săli de clasă;  

 4 laboratoare (biologie, chimie, fizică, pedagogie);  

 2 laboratoare de informatică cu acces la internet;  

 cabinete de specialitate (istorie, geografie, muzică, 

arte);  

 Cabinet de asistență psihopedagogică;  

 Bibliotecă cu 46800 volume;  

 Internat cu 150 locuri, recent renovat;  

 Cantină + sală de mese cu 200 locuri;  

 3 terenuri pentru activități sportive;  

 3 săli de sport;  

 Cabinet medical și cabinet stomatologic;  

 Sală festivă;  

 Atelier de tâmplărie.  

Programe și parteneriate școlare naționale: 

Proiecte derulate cu instituții de învățământ din țară: 

Universitatea de Vest Timișoara; Colegiul Național „Ștefan Velovan”, 

Craiova; Colegiul Național Mihai Eminescu, Oradea; Școala cu 

clasele I-VIII „Take Ionescu”, Râmnicu-Vâlcea; Centrul Județean 

pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, Deva; 



Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Hunedoara; Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională. 

Programe și parteneriate școlare internaționale: 

 Programul Comenius “Students and Parents in 

Partnership”, schimburi culturale cu școli din 

Turcia, Spania, Marea Britanie, Polonia, Suedia. 

 Leonardo Da Vinci: Program european de mobilitate 

IVT 2012, “Profesori pentru o educație europeană”, 

Granada-Spania, desfășurat prin A.N.P.C.D.E.F.P.  

 Proiect ERASMUS, Actiunea KA1-VET 

Formare inițială VET cu ajutorul mobilității 

europene pentru tinerii@informaticieni 

 Proiect ERASMUS, Actiunea KA1 "Calitate și 

inovație in educația generației digitale” 

 Proiect ERASMUS, Actiunea KA 2”Developing 

abilities to socialize teaching and learning new 

perspectives by sharing” 

 Proiect ECO Școala 

 

 

Investiții:     

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Deva (fost Liceu 

Teoretic „Sabin Drăgoi”) a accesat și a derulat proiecte de 

investiții din fonduri europene în cadrul Programului 

Operațional Regional 2007-2013, în valoare de 1 milion de euro 

prin care s-au realizat reabilitarea, 

modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale.       

 

 

                      

 

 

                                

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG! 


