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Miercuri, 16 mai a.c.,
Departamentul de Ştiinţe
Administrative, Juridice şi ale
Comunicării din Universitatea
Constantin Brâncoveanu, în
parteneriat
cu
Primăria
Municipiului
Piteşti
şi
Consiliul Judeţean Argeş, a
organizat
simpozionul
„Impactul reformei sistemului
judiciar asupra societăţii şi a
administraţiei publice“. Aflată
la cea de-a treia ediţie,
manifestarea ştiinţifică reuneşte
şi de această dată specialişti în
drept şi administraţie publică şi
cadre didactice universitare din
ţară şi din străinătate. Organizat
în două secţiuni distincte,
simpozionul propune spre
dezbatere teme de mare

actualitate
legate
de
consecinţele
instabilităţii
legislaţiei în administraţia
publică
locală,
reforma
adminsitraţiei
publice,
managementul impozitelor şi
taxelor locale, participarea
cetăţenilor în elaborarea şi
adoptarea deciziei publice ş.a.
De asemenea, secţiunea de
Drept aduce în discuţie subiecte
legate de noutăţi ale Codului
civil,
proceduri
ale
contenciosului administrativ,
subiecte de drept penal
internaţional,
dreptul
proprietăţii intelectuale sau
criminologie.
În numărul viitor, vom reveni
cu detalii legate de acest
eveniment.

N A R G

O ŞCOALĂ DE
AZI... PENTRU
MÂINE:
Colegiul Tehnic
„Edmond Nicolau“
Brăila

Simpozion cu participare internaţională
la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
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LA MULŢI ANI LICEULUI TEORETIC

„CONSTANTIN ANGELESCU“
IANCA!

Cine a fost Constantin Angelescu?
Constantin Angelescu a fost un politician, medic şi profesor
universitar român, reformator al şcolii româneşti în perioada
interbelică. Distinsul doctor Constantin Angelescu a marcat o nouă
etapă în reforma învăţământului românesc, prin preluarea, în 12
decembrie 1918, a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii. Angelescu
a fost un demn continuator al reformelor lui Spiru Haret. De la
marele său predecesor el a învăţat lecţia despre necesitatea reformării
şcolii româneşti, în funcţie de contextele şi cerinţele reale ale ţării.
Prin opera legislativă şi activitatea de organizare a şcolii, Angelescu
a dezvoltat o concepţie originală cu privire la reformarea
învăţământului în mediul rural în direcţia ridicării nivelului de
cultură şi de putere economică a ţăranului român. Agenţii acestei
schimbări au fost învăţătorii, cărora, prin lege, li s-a creat un statut
social şi profesional. El a pornit de la un principiu, aplicat
consecvent în toată activitatea sa: „consolidarea unui neam şi a unei
ţări se obţine, înainte de toate, prin răspândirea culturii în păturile
cele mai adânci ale poporului”. În perioada 1922-1926, s-au înfiinţat
noi şcoli pornind de la principiul „învăţământul secundar nu poate fi
numai apanajul unei clase sociale, a celor bogaţi sau a celor de la
oraşe, ci trebuie să dăm posibilitatea şi elementelor sănătoase şi bine
înzestrate de la ţară, ca să poată urma acest învăţământ”. Una dintre
aceste şcoli a fost şi gimnaziul din Ianca, iar în 1920 s-a turnat
centura actualei clădiri a liceului.
„Ne-am ales numele lui Constantin Angelescu pentru că în perioada
interbelică a fost Ministru al Educaţiei, s-a ocupat îndeaproape de
domeniu şi a construit peste 1.000 de şcoli. Mai mult, gimnaziul care
este în cadrul şcolii noastre s-a numit înainte „Constantin Angelescu”,
aşa că ne-am hotărît la acest nume. Datorăm acestui mare om politic şi
de cultură deschiderea către educaţie şi către instruire a zeci de generaţii
de elevi. Legile şi acţiunile ministrului Constantin Angelescu arată
limpede dimensiunea sa de ctitor al învăţământului românesc modern.
Trebuie să ne mândrim cu faptul că suntem benef iciarii direcţi ai
acţiunilor de mentorat ale marelui Angelescu.
Victor Hugo spunea într-un citat celebru: ,,Cel ce deschide o şcoală,
închide o temniţă”. A avut aplicabilitate şi la Constantin Angelescu, a
cărui personalitate o elogiem astăzi prin programul artistic pregătit de
elevii şcolii noastre, sub îndrumarea directă a dascălilor, slujitori
destoinici pe altarul culturii şi instruirii didactice.
Profesorii şi elevii acestei şcoli marchează atmosfera de sărbătoare
prin numeroase momente speciale, în care se încearcă ieşirea din
cotidian, din obişnuitul program al orelor de curs, prin exprimarea
talentelor şi abilităţilor elevilor şcolii, împreună cu dascălii lor”, a
precizat directorul liceului, dna profesor Mirela Cazacu.

Cadre didactice devotate

ŞCOALA DE IERI ŞI DE AZI
În ziua de prăznuire a Sfinţilor Împăraţi „Constantin
şi Elena”, Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din
oraşul Ianca, Judeţul Brăila îşi sărbătoreşte patronul
spiritual. La ceas aniversar, felicităm profesorii şi elevii
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” penru
rezultatele obţinute de-a lungul timpului de către elevii
merituoşi care i-au făcut mândri pe profesorii lor şi au
dus mai departe numele patronului lor spiritual.
Unitatea de învăţământ a fost înfiinţată în anul 1872.
În timp, au intervenit următoarele modificări: în 1953, a
devenit gimnaziu, apoi a fost transformat în liceu
teoretic. În 1978, a devenit liceu cu profil industrial –
petrol şi s-a despărţit de gimnaziu. La 1 septembrie
1990, Grupul Şcolar Industrial de Petrol s-a transformat
în Liceu Teoretic. În anul şcolar 1991 – 1992, s-a

transformat în Grupul Şcolar Industrial Ianca. La 1
septembrie 1999, Grupul Şcolar Industrial Ianca s-a
reunit cu Şcoala nr. 2 Ianca, devenind Grupul Şcolar
Industrial cu clasele I – XII, Ianca. În anul şcolar 2005
– 2006, prin ordin al M.Ed.C., şi-a schimbat denumirea
în Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca.
Liceul se află în oraşul Ianca, str. Calea Brăilei, nr.167,
la circa 50 de km de oraşul Brăila şi la circa 60 de km de
oraşul Buzău, pe şoseaua DN1 Brăila – Buzău, elevii
liceului provenind din: oraşul Ianca, din satele Berlescu
şi Târlele Filiu precum şi din şcolile Plopu, Perişoru,
Oprişeneşti, Şuţeşti, Mircea-Vodă, Deduleşti,
Gabrielescu, Lişcoteanca, Ţepeş-Vodă, Movila Miresii
şi Bordei Verde.

În vederea formării cadrelor didactice, pe tot parcursul anului
şcolar s-a urmărit creşterea calităţii resurselor umane, perfecţionarea
metodică la nivel local sau prin programe impuse de M.E.C.T.S. şi
C.C.D.
La nivelul tuturor catedrelor s-au desfăşurat activităţi care au
contribuit la formarea continuă a personalului didactic: participarea
la programe de perfecţionare individuală sau colectivă organizate de
C.C.D., I.S.J. Brăila; procurarea şi studierea publicaţiilor de
specialitate care cuprind cele mai noi informaţii in domeniu,
psihopedagogice şi metodice; îndrumarea profesorilor stagiari;
participare la „cercurile pedagogice” (în anul şcolar curent, liceul a
fost gazdă pentru desfăşurarea a două cercuri pedagogice: învăţători
– Epureanu Mirela şi Buzea Rădiţa, religie – prof. Ion Cristi
Cosmin); „Profesionalizarea carierei didactice” – au participat 8
cadre didactice din şcoală: INSAM – au participat directorii şi câte
un membru din fiecare catedră; doamnele profesoare Dănăilă
Mihaela Carmen, Mihalcea Marcela, Stăncună Voica au participat la
seminarul ,,Combaterea Violenţei în Şcoli – o mai bună comunicare
între şcoală, copii şi părinţi”.
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Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau“

Veniţi să ne cunoaşteţi! - un O misiune asumată - educaţia de
calitate
îndemn al unei şcoli deschise
La intersecţia a două mari artere ale oraşului, într-o zonă de intens trafic rutier,
în faţa unui mare complex comercial şi în preajma unui celebru şi iubit parc
brăilean, se află o şcoală care, de ani buni, se luptă cu îndârjire să-şi apere
identitatea, să supravieţuiască în condiţiile dure ale concurenţei pe piaţa
educaţională, să le amintească tuturor, dar mai ales tinerilor absolvenţi ai
învăţământului gimnazial: „suntem aici, existăm, veniţi să ne cunoaşteţi, veniţi
alături de noi pentru ca, împreună, să clădim trepte solide pentru viitorul vostru”.
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” a răspuns acestui îndemn de multă
vreme, realizând diverse activităţi împreună cu elevii şi profesorii acestei unice şcoli
brăilene.

Istoria „Academiei din Barieră“
Povestea şcolii noastre a început de mult, prin 1950, când în Brăila se înfiinţa
prima „Şcoală Medie Tehnică de Materiale de Construcţii”. Oricine studiază
documente de arhivă, ordine ale Ministerului Învăţământului, articole din presa
vremii, registre matricole, cataloage şcolare precum şi orice alte documente care
conservă informaţii despre evoluţia şcolii de-a lungul timpului (aşa cum a făcut
doamna profesoară Maria Puia, în uriaşul efort de a realiza monografia şcolii)
poate să afle că, aici, în Bariera Călăraşilor, se află o şcoală puternică, pe care chiar
dacă glumeţii o numeau odată „Academia din barieră”!, este totuşi cea mai mare
şcoală din judeţ. Este o şcoală care a parcurs un drum anevoios în strădania de aşi construi identitatea, de a se moderniza continuu, de a se adapta la cerinţele
mereu schimbătoare ale pieţei muncii.

Ce are specific această şcoală şi diferit faţă de alte şcoli din judeţ sau din ţară?
Multe ar fi elementele de individualizare şi diferenţiere; unele, pe care le cunosc,
le recunosc şi le acceptă toţi ceilalţi, privind registrul larg al calificărilor oferite pe
domenii şi în meserii, de o importanţă şi cu indiscutabilă căutare pe piaţa muncii
locale, naţionale şi externe; altele, mult mai subtile şi greu de „văzut” din afară, dar
care reprezintă de fapt tot ceea ce este mai important pentru fiinţa acestei şcoli:
liantul care a unit într-un efort comun, elevi şi profesori, personal administrativ,
părinţi şi autorităţi locale, absolvenţi şi foşti elevi, într-un demers neîntrerupt de a
lupta pentru „imaginea” şcolii, de a-i consolida un statut şi un prestigiu, fragil
deseori, mai puternic în alte momente, de a ţine piept prejudecăţilor, dar mai ales
de a fi într-o competiţie continuă cu ei înşişi.
Deviza după care se desfăşoară întreaga activitate a şcolii este, „Împreună pentru
o şcoală mai bună, împreună pentru o lume mai bună”, iar viziunea şi misiunea
Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” se întemeiază pe valori precum: cinstea,
integritatea, perseverenţa, respectul, responsabilitatea, autodisciplina, implicarea.
Şcoala a dat oraşului şi judeţului, economiei în general, peste 15.000 de
absolvenţi: muncitori-zidari, tâmplari, fierari-betonişti, mozaicari, instalatori,
zugravi, mecanici; maiştri şi tehnicieni, ingineri-constructori, textilişti, lucrători în
industrie alimentară, arhitecţi, profesori, avocaţi, jurişti, economişti, asistenţi
sanitari şi medici, ofiţeri şi subofiţeri etc.

Meserii căutate - meserii pentru
viitor

Studiind propunerile din planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013,
se remarcă registrul larg al ofertelor educaţionale pe niveluri de învăţământ, profile
şi meserii, în domenii de mare actualitate şi solicitare pe piaţa internă şi
internaţională.
Pornind de la asigurarea continuităţii în şcolarizarea la nivel gimnazial, şcoala
oferă facilităţi privind un program gratuit de after-school pentru elevii unei clase
a V-a; pentru elevii care doresc să urmeze liceul, asigurându-şi totodată şi însuşirea
unei meserii, la cursuri de zi sau serale, şcoala propune obţinerea statului de
tehnician în domenii precum: industrie alimentară, turism, gastronomie, design
vestimentar, construcţii şi lucrări publice, mecanici pentru întreţinere şi reparaţii.
Absolvenţilor clasei a X-a li se oferă posibilitatea de a urma cursurile şcolii
profesionale, pregătindu-se în meserii precum: fierar betonist-montator
prefabricate, dulgher – tâmplar - parchetar, bucătar, brutar – patiser - preparator
produse făinoase.
Elevilor care optează pentru această şcoală li se acordă diverse facilităţi, precum:
bursa „Bani de liceu”; decont transport; practică direct la agenţii economici;
program flexibil etc.

La mulţi ani, Colegiul Edmond Nicolau!
Acestea sunt doar câteva aspecte privind activitatea desfăşurată la „Edmond
Nicolau”, iar doamna profesor Viorica Urs îi îndeamnă pe toţi cei care doresc să
cunoască şcoala mai bine să se alăture echipei.
Ne bucurăm să fim printre cei ce au ocazia să ureze La mulţi ani! unei şcoli care
se remarcă prin unicitate şi specific, unei instituţii şcolare ce se încăpăţânează săşi consolideze poziţia în spaţiul şcolar brăilean şi să convingă tânărul de astăzi
asupra atuurilor de a-i deveni elev.
Profesor Viorica Urs şi Lect. univ. dr. Gica Culiţă

LICEUL „CONSTANTIN ANGELESCU“ IANCA:
ELEVI DE NOTA 10
PROMOVABILITATE
LA BACALAUREAT:
86,53%

Şcoala uneşte un număr remarcabil de copii, în ciclul
gimnazial şi liceal fiind înregistraţi peste 620 de elevi.
Liceul are două profile: real, specializarea MatematicăInformatică şi uman, specializarea Filologie. La
examenele de evaluare naţională, atât la limba şi literatura
română, cât şi la matematică, procentul de
promovabilitate pe şcoală a fost de 96,66%, în timp ce
promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost de
86,53%.
La probele scrise, este de evidenţiat faptul că s-a
obţinut o notă de 10 la disciplina Limba şi Literatura
Română, absolventa Bobe Elena Gabriela din clasa a
XII-a B, profil uman, specializarea Filologie, avându-l
profesor îndrumator pe domnul Vlad Ioan. Tot la clasa a
XII-a B, profil uman, specializarea Filologie, s-a obţinut
o notă de 9,90 la geografie de către absolventa Moină
Alina Nicoleta, avându-l professor îndrumător pe
domnul Marin Nicolae.
„Şi în acest an şcolar putem afirma cu mândrie că
majoritatea absolvenţilor cu examen de bacalaureat ai
claselor a XII-a sunt cuprinşi în instituţii de învăţământ
superior. Este de apreciat şi faptul că în luna octombrie 2011,
conducerea liceului a obţinut o adresă de la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Brăila, prin care eram
felicitaţi pentru absolvenţii şcolii noastre, promoţia 2011, şi
care dovedesc o foarte bună pregătire la început de drum în

Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, a precizat
directorul Mirela Cazacu.

PREMIANŢI
LA OLIMPIADELE
ŞCOLARE

Elevii Liceului Teoretic „Constantin Angelescu” au
obţinut numeroase premii şi menţiuni la concursurile
şcolare judeţene: olimpiade, competiţii sportive, teatru
etc. La Concursul de Limba şi Literatura Română
„Mihai Eminescu” faza judeţeană, la clasa a VII-a, eleva
Buzea Claudia din clasa a VII-a A, a obţinut Menţiune.
Eleva a fost îndrumată de către domnul profesor Bănică
Titi. La olimpiada de Limba Franceză, faza judeţeană,
eleva Epureanu Ana Maria din clasa a VI-a B a obţinut
premiul al III-lea, pe subiect de clasa a VII-a. Eleva a fost
îndrumată de către doamna profesoară Dănăilă Mihaela
Carmen. La olimpiada de Fizică, faza judeţeană, elevul
Voicu Mădălin Alexandru din clasa a XI-a A a obţinut
premiul I. Elevul a fost îndrumat de către domnul
profesor Buzea Manole.
La Concursul judeţean de Fizică „Isaac Newton” –
ediţia a III-a au obţinut menţiuni elevii Niţă Alexandru
şi Pârlog Andrei Teodor din clasa a VII-a. Elevii au fost
îndrumaţi de către domnul profesor Buzea Manole.La
olimpiada de Religie, faza judeţeană, au obţinut premii şi
menţiuni următorii elevi: premiul III – Bosancu George,
clasa a XI-a A, menţiunea I – Voicu Mădălin, clasa a XIa.

PROIECTE EXTRACURRICULARE

În cadrul Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”
Ianca s-au desfăşurat următoarele proiecte, avizate cu
factori locali şi naţionali: proiectul „Ianca, izvor nesecat de
poezie” - ediţia a III-a, iniţiat şi coordonat de către
domnii învăţători Cociaş Alina Elena şi Gheţu Costel;
proiectul local „Sărbătorirea zilei armatei la muzeul
Ianca”,derulat în colaborare cu Muzeul Ianca, octombrie
2010; proiectul local „Ziua învăţătorului”, derulat în
colaborare cu Muzeul Ianca, iunie 2011; proiectul
curricular de cercetare ştiinţifică „Regândire curriculară
privind lecţia de educaţie fizică la ciclul gimnazial într-un
nou conţinut educaţional - studiu experimental”, derulat
în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Galaţi. Liceul „Constantin Angelescu” a fost partener în
cadrul proiectului „Creşterea accesului la servicii de
prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii
din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică
în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”,proiect
derulat de Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de
Sănătate Publică Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică
Brăila, cu finanţare din partea Guvernului norvegian.
Printre şcolile căştigătoare din judeţul Brăila a fost şi
Liceul Teoretic „Constantin Angelsescu”, iar şcoala a
primit materiale sportive pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial.
De asemenea, în cadrul proiectului „Campania pentru
sănătate”, elevii Liceului „Angelescu”au obţinut premiul
I la nivel judeţean. Instituţia a mai participat, prin elevii

săi, şi la: proiectul local „Ziua tineretului”, 2 mai 2011,
,,Sunt tânăr şi vreau să rămân tânăr”,- proiect derulat în
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport,
Primăria Ianca, Casa de Cultură a oraşului Ianca,
Asociaţia de părinţi a Liceului Teoretic „Constantin
Angelescu”, Grupul Şcolar „Nicolae Oncescu” şi
Grădiniţa Ianca; proiectul judeţean „O zi la liceu” - au
fost invitaţi elevi din clasele a VIII-a, din şcolile din jurul
localităţii Ianca, pentru a cunoaşte şcoala şi pentru a asista
la diferite ore de curs; participare la proiectul cofinanţat
din Fondul Social European „Dezvoltarea şi
implementarea unui program-pilot integrat pentru
creşterea accesului la învăţământul superior pentru
persone cu dizabilităţi”, derulat în colaborare cu
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; proiectul
„Busola profesiei”, derulat în colaborare cu Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Grupul Şcolar
„Nicolae Oncescu”; proiectul „O floare, un gând de
voluntar”, derulat în colaborare cu Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret Brăila.
Rezultatele elevilor şi profesorilor Liceului Teoretic
„Constantin Angelescu” sunt consecinţe ale muncii,
seriozităţii şi profesionalismului tuturor celor implicaţi.
Absolvenţii Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”
din Ianca au luat parte la acţiunile organizate de
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, participând
încă din liceu, alături de cadrele didactice, la sesiunile
ştiinţifice studenţeşti, la Festivalul „Estudiantina”, Balul
Bobocilor sau la activităţile desfăşurate în săptămâna
„Şcoala Altfel”.
Le mulţumim tuturor celor care au ales să devină
studenţii noştri şi ne bucurăm că universitatea noastră
constituie o etapă importantă în parcursul lor
profesional. Le urăm tuturor elevilor de ieri şi de azi ai
Liceului Teoretic „Constantin Angelescu”, cadrelor
didactice, salariaţilor şi părinţilor,precum şi tuturor celor
care poartă numele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena un sincer „La mulţi ani!”
Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

Sãptãmânal editat de Universitatea
Constantin Brâncoveanu în colaborare cu Brio Star.
Se distribuie GRATUIT în cotidianul CURIERUL ZILEI
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STAGII DE PRACTICĂ
LA DACIA
Ştiţi
cine
suntem?
DACIA, cea mai cunoscută organizaţie de
tip holding, care deţine toate competenţele unui
constructor de automobile

Concepţie
- singurul centru de design
din Europa Centrală şi
Orientală
- cel de-al doilea centru de
Inginerie Renault ca
importanţă, după cel din
Franţa

Fabricaţie

- cea mai mare uzină de
vehicule
- a doua Uzină Mecanică
din Grup
- cea mai mare platformă
logistică din Grup

Vânzare

- cel mai mare centru de
piese de schimb Dacia din
lume

LIDER ÎN ROMÂNIA
- Dacia, cea mai cunoscută MARCĂ din
ţară
- numărul 1 în ceea ce priveşte producţia
(350.000 de vehicule pe an)
- cea mai mare cotă de piaţă (peste 40%)
- cea mai mare reţea comercială (100 de
concesionari în toată ţara)
- numărul 1 la export ( 7,5% din exportul
de bunuri din România)

Ce căutăm?
- 5 stagiari, care vor lucra alături de noi în cadrul
Direcţiei Control de Gestiune de la uzina din
Mioveni timp de 6 luni, câte 8 ore pe zi
- specializare în studii economice: gestiune finanţe şi informatică de gestiune
- tineri curioşi şi perseverenţi, dispuşi să se
depăşească pe ei
- prieteni buni cu cifrele şi cu noţiunile
economice
- mari iubitori de conversaţii cu prietenii
- iubitori de călătorii şi... cunoscători de franceză
sau engleză!

- Stagiile de practică se adresează
■ Veţi călători în universul studiilor economice, studenţilor Universităţii Constantin Brânîncercând să vă imaginaţi construcţia unui
coveanu din anii terminali (licenţă şi
automobil prin intermediul cifrelor
■ Veţi realiza studii specifice pe subiecte stabilite
masterat), de la specializările economice.
De ce veţi dori să f iţi
- Înscrierile se fac la secretariatul
stagiarii nostri?
Facultăţii de Management Marketing
Doar pentru că vreţi să ne cunoaşteţi şi să vă alăturaţi
nouă într-un viitor, poate, nu foarte îndepărtat!
în Afaceri Economice,
Pe perioada stagiilor, fiecare va beneficia de o bursă
până la data de 22 mai 2012.
lunară, iar masa va fi asigurată zilnic.

N A R G

Ce veţi face?

