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 1. INTRODUCERE 

 
Cuvânt înainte 

 

 Grupul Şcolar Mihai Eminescu a devenit la aproape două 

decenii, o unitate şcolară cunoscută în lumea învăţământului 

ialomiţean datorită faptului că s-a preocupat de a asigura elevilor o 
pregătire de calitate, pornind de la egalitatea de şanse pentru toţi 

elevii spre învăţarea performantă, prin promovarea unui învăţământ 

modern, centrat elev. 
 Relaţia profesor-elev s-a bazat întotdeauna pe încredere, 

respect, altruism. Distincţiile, diplomele, absolvenţii integraţi socio-

profesional, demonstrează nivelul de implicare, seriozitate şi 
competenţă a dascălilor în activitatea de instruire şi educare a 

tinerilor. Mulţi dintre ei au susţinut platforma industrială a judeţului 

şi a ţării. Alţii au ajuns mai departe de ţară, purtând cu siguranţă în 

inimă şi minte limba română, prin cuvântu-i ziditor. Ca profesor, dar 
şi ca director de peste un deceniu mi-am folosit toate puterile spre a 

aduce contribuţii deosebite la perfecţionarea stilului de muncă, la 

modernizarea bazei didactice a şcolii, la înfiinţarea unor profiluri 
moderne, căutate pe piaţa muncii, spre în beneficiul elevilor. 

 Răsfoind paginile vieţii, mă surprind privilegiată în a fi trăit 

atât de intens în timpul carierei experienţe ce mi-au şlefuit voinţa şi 
mi-au modelat comportamentul. Dacă au fost şi neîmpliniri, îmi 

găsesc numai mie vinovăţii, dar poate, chiar din imperfecţiuni am 

progresat. 

 Mă consider ca făcând parte din a doua generaţie de colegi 
ai şcolii. Împreună cu cei existenţi, care au mers mai departe ori s-

au alăturat, am devenit mărturii vii şi, împreună cu colectiviele de 

elevi am dat viaţă acestei şcoli căreia îi dorim longevitate. 
 Prin muncă şi dăruire, înţelegere şi răbdare am atras, cu 

tact şi dibăcie, pe toţi colegii de breaslă spre a înfăptui idealuri 

umane, de a crea omul potrivit la locul potrivit. Nu întâmplător 

prestigiul colectivului  nostru este recunoscut. Vorbesc totdeauna la 
numărul plural când mă refer la şcoală şi la elevi. Într-un ciclu de 

învăţământ devenim o unitate: ne cunoaştem, muncim, ne ajutăm 

când e cazul. 



 

 Cât am reuşit? Măsura o reprezintă cu certitudine 
absolvenţii. Cât de mult ne bucurăm când vin să ne împărtăşească 

reuşitele lor! 

 Eminescu ne veghează! Venim spre Eminescu gândind 

româneşte şi alăturându-ne cu forţa de a păstra edificiul limbii 
române aşa cum ne-a îndemnat mai înainte şi Ienăchiţă Văcărescu: 

„… Las vouă moştenire/creşterea limbei româneşti/  Ş-a patriei 

cinstire.” 
 Eminescu este modelul omului, al cetăţeanului român pe 

care ar trebui să-l urmăm peste tot pe unde ne poartă paşii:  

„Eminescu este atât de mult al nostru”, după cum spunea Nichita 
Stănescu, „încât noi nici n-am observat că am devenit ai lui”. 

 

 

        
                  Director, 

Prof.Maria Geantă 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENT 
 

 

Cartea de faţă reprezintă asumarea, deloc uşoară, a unor 
cadre didactice de la Grupul Şcolar “Mihai Eminescu”, Slobozia, 

pentru a redacta o monografie a şcolii cu dorinţa firească de a lăsa 

generaţiilor o mărturie a acestui loc “de iluminare”, unde vibreză, 
sinergic, începând cu 1972 şi până în prezent dascăli, elevi şi alţi 

factori, pentru construirea unor destine…. 

Monografia se vrea şi o carte de vizită care să se adauge altor 

dovezi din istoria învăţământului tehnic şi profesional ialomiţean 
unde şcoala, ca unitate educativă special organizată pentru 

dezvoltarea multilaterală a tinerilor a fost mereu în atenţia forului 

comunităţii. Astfel, obiectivele instructiv – formativ – educative cu 
ţintă profesională şi civică aplicate din Curriculum Naţional, au avut 

efecte benefice asupra majorităţii absolvenţilor dovedite prin 

integrarea profesională şi socială în cadrul local, judeţean şi naţional. 
Vă vom oferi în rândurile ce urmează mărturii depre această 

instituţie, reconstituind prin cuvinte şi imagini viaţa şcolii, într-un 

flash-back. 

Autoarele au valorificat informaţiile din Arhiva Şcolii 
(cataloage, condici de prezenţă, regulamente şcolare, registre cu 

procese-verbale, registre cu foi matricole şi alte mărturii – fotografii, 

fotocopii, discuţii cu colegii şi cu absolvenţii). Alături de precizie,   
s-a încercat a se oferi scrierii accesibilitate, atractivitate, varietate, 

pentru ca cititorul avizat sau nu să poată reconstitui atmosfera şcolii. 

Am considerat necesar să aducem un omagiu, prin empatie 

faţă de elevi, acelora care s-au identificat cu existenţa şcolii printr-o 
activitate neîntreruptă în această unitate şcolară timp de câteva 

decenii: corp profesoral şi administrativ, elevi reveniţi în şcoală ca 

profesori, ingineri, ori lucrători cât şi celor care în afară i-au dus 
numele. 

Remarcăm tendinţa de stabilitate a colectivului, ceea ce 

conduce la subînţelegerea idea că, pentru dascăli şcoala nu e numai o 
instituţie a profesiei ci şi a dăruirii unor oameni faţă de oameni, 

pentru că a fi profesor înseamnă a munci, a fi competent, a fi exigent, 

a fi răbdător, a înţelege, a ajuta, a ierta, a te bucura într-un fel unic de 

roadele muncii. 



 

Cu speranţa că această carte poate deveni o bucurie a 
sufletului, vă invităm să zăboviţi  asupra ei. 

În încheiere exprimăm mulţumiri speciale doamnei director 

Maria Geantă pentru unele precizări şi pentru susţinerea editării 

acestei cărţi importante pentru comunitate în general, dar şi pentru 
cei care i-au trecut pragul. 

Exprimăm de asemenea mulţumiri şi doamnei Drăgan 

Viorica, secretară, pentru colaborarea acordată privind utilizarea 
Arhivei şi identificarea  unor materiale documentare. 

 

                                                                                     Autoarele  
 

 

 
    

                                                            
 

 

 



 

2. ISTORIC 
 

         Liceul de Chimie Industrială din Slobozia a dobândit existenţă 

proprie în 1974, prin preluarea de la Liceul de Construcţii, Slobozia, 

a unor clase cu următoarea titulatură: anul I chimie industrială şi anul 
I mecanică, anul al II-lea tehnologie chimică şi utilaj chimic, anul    

al III-lea tehnologie chimică şi utilaj chimic, cu un efectiv total de 

221 de elevi. 
 Prezentăm mai jos un document, în copie, ce poate 

reprezenta "actul de naştere" al Grupului Şcolar “Mihai Eminescu”, 

Slobozia, cuprins în adresa, cu numărul 2002 din 12 aprilie 1974, 
Bucureşti trimisă de Ministerul Industriei Chimice - Direcţia 

Personal Învăţământ - secretariat,  Liceului Industrial  de Construcţii 

Slobozia, prin care Directorul era atenţionat să asigure noului liceu 

înfiinţat,  Liceul Industrial de Chimie, sprijin la nivelul bazei 
didactice, până la propria consolidare. 

      
 

         Arhiva Şcolii ne-a oferit posibilitatea cercetării între alte 

documente şi a unui Raport de Activitate privind anul şcolar 1975-

1976 din care aflăm rezultatele activităţii şcolare finale, pe care le 
notăm cât mai fidel posibil : 

 



 

 
 

 

an de 

studiu 

profil promovabilitate frecvenţă 

I Chimie 

industrială 

100 % 99% 

I Mecanică 97,4% 98% 

II Tehnologie 

chimică 

89,5% 99% 

II Utilaj chimic 94,5% 99% 

III Tehnologie 

chimică 

100% 98% 

III Utilaj chimic 97,2% 99,6% 

 

        
        A rezultat la nivelul şcolii un procent de promovabilitate de  

96,4%, iar frecvenţa s-a reprezentat prin 98,76% . 

       Autorii materialului au conchis prin analiza prezentată că se 
poate releva latura formativă a activităţii didactice şi certitudinea că 

tinerii urmau să-şi probeze capacităţile dobândite în timpul perioadei 

de stagiatură la Combinatul de Îngrăşăminte Chimice din oraş. 

       Acelaşi material, referinde-se la partea practică a învăţării, 
notează şi faptul că instruirea practică în ateliere s-a desfăşurat cu 

deficienţe din cauza "condiţiilor insuficiente – dotări minime şi lipsă 

de spaţiu", urmând ca până la îmbunătăţirea condiţiilor, o parte din 
anul şcolar elevii să desfăşoare instruirea practică în Combinatul de 

Îngrăşăminte şi nu în staţia-pilot a şcolii. 

        În altă ordine de idei, se consemnează că,  în unitatea micropilot 
din şcoală s-a realizat prin activitatea aplicativă a elevilor, o 

producţie în valoare de 40.000lei . 

       Cadrele didactice şi-au desfăşurat activitatea conform Planurilor 

de muncă proprii din cadrul catedrelor de specialitate . 
        Activitatea extraşcolară, o altă componentă formativă a 

personalităţii tinerilor s-a desfăşurat intens, planificat şi cu rezultate 

ce meritau a fi fost mai cunoscute printre elevi: premiul I la muzică 
populară, o finalistă la olimpiadă de chimie, performanţe la 

activitatea sportivă judeţeană cu urmatoarele specialităţi : fotbal, 



 

gimnastică modernă, crosul tineretului, concursul de lupte. Este 
regretabil faptul că nu au fost precizate nume ale evidenţiaţilor, 

constatăm noi. 

         Materialul de analiză recomandă diriginţilor „mai multă 

preocupare pentru ca elevii să respecte Regulamentul Şcolar, iar 
profesorilor li se cere notarea ritmică şi integrarea deplină în muncă”.  

  Plan General de muncă pe anul şcolar 1975-1976. 

         Planul General de muncă al şcolii, includea  şi câteva obiective 
generale pentru anul şcolar viitor : 

            1. Asigurarea condiţiilor necesare deschiderii noului an 

şcolar; 
            2. Organizarea şi planificarea muncii; 

            3. Activitatea instructiv educativă; 

            4. Întărirea educaţiei ideologice şi politice a elevilor în 

procesul de învăţământ; 
            5. Desfăşurarea instruirii practice, legarea teoriei cu practica; 

            6. Organizarea activităţilor extraşcolare; 

            7. Legătura cu familia; 
            8. Activitatea cadrelor didactice ajutătoare (pedagogi); 

            9. Activitatea secretariatului; 

           10. Activitatea contabilităţii; 
           11. Munca de îndrumare şi control a conducerii şcolii; 

       Demn de prezentat este şi Planul de organizre al şcolii în 1975-

1976 ce cuprinde încadrarea profesorilor şi a specialiştilor precum şi 

situaţia claselor cu diriginţii aferenţi . Veţi recunoaşte în lista de 
nume două existente şi azi Stan (Marinache) Ecaterina şi Neagu 

Maria. 

         
 

 



 

3. MĂRTURII GRĂITOARE: 

 
Şcoala ieri…. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
Şcoala azi… 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

4. ŞCOALA NOASTRĂ – prezentare 

cronologică 
 

 
Unitatea şcolară a fost înfiinţată la 1 septembrie 1972 sub 

denumirea de Liceul Industrial Nr 1 şi a avut drept scop-ţintă 

 asigurarea forţei de muncă specializate pentru Combinatul de 
Îngraşăminte Chimice, Slobozia, care a devenit după 1990 AMONIL 

şi a rămas  obiectiv economic de importanţă naţională, cu produse 

pentru agricultură. 
A funcţionat provizoriu în localul actualului Grup Şcolar Al.I 

Cuza, până în 1976 cu profesori ai şcolii-gazdă, numărul claselor (2) 

sporind ulterior. Din 1977 şi-a început activitatea în local propriu 

(clădirea de azi) modern, funcţional, construit din fondurile 
Ministerului Industriei Chimice pe atunci, la adresa păstrată şi azi: 

Str . Lacului, Nr. 10, tel 0243/231542, cu conducere proprie şi dublă  

subordonare: Ministerul Industriei Chimice şi Ministerul Educaţiei, 
cu colectiv didactic  propriu.  

Suprafaţa terenului şcolii de 14.858 m
2 

 cuprinde patru 

corpuri de clădire cu destinaţii distincte, respectiv LICEU: P+ 2E şi 

corp de legătură cu INTERNATUL. Aria construită este de 1200 m
2
, 

aria desfăşurată fiind de 4430m
2
 , cu un nivel de înălţime  de 3,5m. 

Baza didactică a cuprins iniţial 20 de săli de clasă, 4 laboratoare, 

biblioteca, sala de sport, 5 ateliere, cabinet medical, anexe: terenul de 
sport şi grădina-parc din faţa şcolii. Prin grija unor directori 

însufleţiţi,  Iordache Stelian şi Geantă Maria, şi spre bucuria elevilor 

a fost amenajat un loc adecvat desfăşurării activităţii artistice: mai 
întâi o scenă în holul de trecere din şcoală spre internat, iar după anul 

2000 o sală de festivităţi .  

Internatul are o arie construită de 1345 m
2
, în formă P+4, 

însumând 19 camere plus 2 săli de lectură pe fiecare etaj, cantina cu 
sală de mese, bucătărie şi anexe.  

Atelierul şcolar are o arie construită de 850 m
2
 şi o arie 

desfăşurată de 2700m
2
. Numără cinci spaţii de practică, dotate în 

funcţie de domeniu: mecanic, electric şi chimic.  

Sala de sport are o arie construită de 625 m
2
 şi o arie 

desfăşurată de 710 m
2
, cu un nivel de înălţime de 7m şi respectiv 

2,5m. 



 

După 1990 nomenclatura şcolii a schimbat mai multe 
titulaturi. Ca efect al reformelor şcolare şi al legării învăţământului 

de viaţa economică, înlocuirea denumirii de Liceu Industrial cu cea 

de Grup Şcolar Nr.1 a fost necesară pentru a se preciza formele de 

învăţământ în care se pregăteau elevii: liceu, şcoală profesională, 
şcoală de maiştri. S-a numit apoi  Grup Şcolar de Chimie Industrială 

(1990 -1997). Titulatura actuală este Grup Şcolar „Mihai Eminescu”, 

dar a rămas cunoscut pentru mulţi şi chiar astăzi  „Liceul de Chimie” 
Numele marelui poet Mihai Eminescu a fost atribuit la 

sugestia directorului de atunci, Anghel Papacioc (cunoscut om de 

artă în plan local) conform unei reglementări a timpului, prin care 
şcolile să poarte numele unei personalităţi culturale. 

Noua titulatură conferea şcolii într-adevăr un simbol al 

perenităţii şi al complexităţii în ceea ce priveşte formarea 

absolvenţilor ca personalităţi depline: oameni de cultură şi 
specialişti. De atunci, duhul lui Eminescu pluteşte în atmosfera şcolii 

şi îi învăluie pe toţi care îi trec pragul la vederea bustului maiestuos 

realizat în marmură de sculptorul Aionesei Vasile. Pentru a fi „mai 
plini de Eminescu”, ziua sa de naştere, 15 ianuarie, a devenit şi 

sărbătoarea şcolii, marcată în fiecare an de profesori şi elevi laolaltă  

prin diferite manifestări culturale: expoziţii, recitări, rememorări ale 
biografiei şi operei poetului, concursuri tematice, întâlniri ale 

cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Ialomiţa cu reprezentanţi ai Comunităţii Locale şi cu părinţi. 

 

      
       
 



 

 
14 iunie 2000 

 

Asumându-ni-l pe Eminescu, ne-am dobândit identitate 
şcolară între celelalte unităţi  similare din oraş: Grupul Şcolar „ Al. I. 

Cuza”, Liceul de Artă „Ionel Perlea”, Liceul Pedagogic „Matei 

Basarab”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”. 

Numeroase diplome de bacalureat ori de absolvire, certificate 
de competenţă purtând antetul Grupul Şcolar „Mihai Eminescu” 

Slobozia şi oglindind rezultate ale muncii elevilor au reprezentat „un 

început de drum”, şi o emblemă pentru  mulţi absolvenţi, azi în oraş, 
în ţară sau pe meridianele lumii. Amintim câteva nume dintre miile 

care ne-au trecut pragul cu cinste spre „şcoala vieţii” practicând 

meserii şi funcţii de răspundere; ne cerem scuze dacă nu îi vom 
cuprinde pe toţi, sunt foarte mulţi, vă asigurăm: Constantinescu 

Cristian, Negroiu Ioana, Iordache Maria, Pană Viorica, Anton Gina 

Loredana, Bordei Alina, Dumitru Elena, Hornea Valentina, Ciobanu 

Mihaela, Adam Mariana, Ilie Ionica, Neagu Costel,  Vişan Iulia, 
Marcu Aurelia, Ion Corina, Mihalache (Iancu) Elena, Neculae 

Mihăiţă, reveniţi în comunitate ori reprezentând ţara. 

Pentru alte mărturii vă invităm să accesaţi www.gsme.ro, sau 
adresa pentru Cartea de oaspeţi a şcolii: e-mail  

gs.eminescu.sobozia@yahoo.com. 

http://www.gsme.ro/


 

Celor trei profiluri cu  care a funcţionat şcoala după 1997: 
chimie, electrotehnică  şi mecanică  li s-au adăugat altele noi cu 

specializări aferente o dată cu Reforma Educaţională şi necesarul de 

pe piaţa muncii, începând cu 1990. 

Vorbim de profilul real, tehnologic, resurse, cu specializări: 
matematică-informatică, tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului, tehnician în industria alimentară, tehnician în turism, 

tehnician în instalaţii electrice, tehnician mecatronist, tehnician 
designer vestimentar, tehnician în automatizări, tehnician în industria 

textilă, tehnician în gastronomie. 

Este de notat faptul că învăţământul devenit coerent şi 
flexibil a oferit tinerilor şi alte oportunităţi privind cariera, prin 

formula „‟învăţământ deschis”. În acest caz unii elevi şi-au putut 

reconsidera opţiunile şcolare şi profesionale prin parcurgerea unei 

rute ocolitoare – rută progresivă – ce avea ca scop aprofundarea 
specializării. Astfel, elevii înscrişi la „Şcoala de Arte şi Meserii” 

(SAM) au putut continua liceul după ce au parcurs un „an de 

completare”,  reprezentând legătura între cele două forme de 
şcolarizare SAM şi liceu; elevul care a parcurs o astfel de rută a putut 

deveni absolvent de liceu (cu clasa a XIII-a). 

Pentru cei care s-au înscris  din clasa  a IX-a liceu, rută 
directă, durata studiilor a rămas de 4 ani .  

Reforma Şcolară a venit şi în sprijinul angajaţilor, dornici de 

a-şi completa parcursul  învăţării. Alături de cursurile  serale, liceale 

şi de maiştri, s-a instituit după anul 2000 şi forma de „frecvenţă  
redusă” care s-a bucurat de interes din partea tinerilor de asemenea 

angajaţi în producţie. 

Învăţământul liceal a evoluat în strânsă legătură  cu cerinţele 
sociale şi s-a concretizat prin schimbarea unor conţinuturi, evident, 

în interesul calităţii. Vom demonstra cu câteva aspecte referitoare la 

criteriile de admitere în clasa a IX-a la liceu de-a lungul anilor: 

concursul de admitere în clasa a IX-a a fost înlocuit cu teste de 
admitere, ceea ce presupunea înscrierea în limita locurilor, fără 

condiţionare de nota 5; Se instituia concurs de admitere pentru 

treapta a II-a, ceea ce înseamna trecerea din clasa a X-a în clasa a XI-
a a liceului (pentru a se face distincţie de învăţământul general şi 

obligatoriu de 10 ani, la care s-a revenit). Actualmente,  înscrierea în 

cursul inferior al liceului se face pe baza unei  medii rezultate din 



 

însumarea mediei generale din gimnaziu cu rezultatul de la testele 
naţionale. La media obţinută se adaugă, în cerere,  opţiunea 

specializării şi a şcolii, după care elevul este repartizat de calculator, 

în ordinea descrescătoare a mediilor. 

 

 
 



 

 

Situaţia formelor de învăţământ şi a numărului de clase 

1978 – 1990 

 
An şcolar 1978/ 

1979 

1979/ 

1980 

1980/ 

1881 

1981/ 

1982 

1982/ 

1983 

1983/ 

1984 

1984/ 

1985 

1985/ 

1986 

1986/ 

1987 

1987/ 

1988 

1988/ 

1989 

1989/ 

1990 

Liceu                   zi 

                          seral 

22 22 25 26 25 24 24 22 21 21 22 24 

2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 5 10 

Şcoală profesională 1 3 4 5 6 6 8 10 7 7 11 9 

Şcoală de maiştri 4 - - - 1 1 - - 2 2 - - 

Total clase 29 27 30 32 34 33 35 35 33 34 38 43 

 
Situaţia formelor de învăţământ şi a numărului de clase 

1990 -2000 

 
An şcolar  1990/ 

1991 
1991/ 
1992 

1992/ 
1993 

1993/ 
1334 

1994/ 
1995 

1995/ 
1996 

1996/ 
1997 

1997/ 
1998 

1998/ 
1999 

1999/ 
2000 

                               zi 

Liceu                      seral 

               rută progresivă 

20 17 20 23 25 25 25 24 23 22 

6 7 5 5 7 7 8 8 7 6 

- - - - - - - - - - 

Şcoală profesională 10 10 10 11 12 12 12 11 11 12 

Şcoală complementară - 10 10 10 8 8 1 - - 2 



 

Şcoală de arte şi meserii - - - - - - - - - - 

An de completare - - - - - - - - - - 

Frecvenţă redusă - - - - - - - - - - 

Şcoală de maiştri - - - - 3 3 3 - - - 

Total clase 36 44 45 49 55 55 49 43 41 42 

 
Situaţia formelor de învăţământ şi a numărului de clase 

2000 -2011 

 
An şcolar  2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

                             zi 

Liceu                     seral 

             rută progresivă 

21 21 22 23 23 22 24 18 17 21 26 

6 5 3 4 3 5 4 4 2 2 - 

- - - - - -   9 8 8 

Şcoală profesională 15 14 14 9 5 - - - - - - 

Şcoală complementară 4 4 5 8 - - 6 - - - - 

Şcoală de arte şi meserii - - - 8 7 11 8 9 8 4 - 

An de completare - - - - - - 4 9 5 4 4 

Frecvenţă redusă 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

Şcoală de maiştri - - - - - - - - - - - 

Total clase 47 45 46 54 40 40 48 41 42 41 39 



 

 

5. RESURSE 

 
Conducerea şcolii. Direcţiunea a fost asigurată prin 

specialişti competenţi, devotaţi şi buni organizatori, care au proiectat, 

organizat, îndrumat şi controlat activităţile din şcoală prin elaborarea 

unor regulamente de ordine interioară şi decizii privind desfăşurarea 
optimă a procesului instructiv – educativ în complexitatea sa, 

menţinând totodată subordonarea  faţă de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean şi colaborarea cu alte instituţii, respectând legislaţia în 
vigoare. 

Iată panoplia cu cei care au condus destinele unităţii de la 

înfiinţare până în prezent: 

                        
 

                        
 

         

Anghel Papacioc 

Motovelea Lidia Lăutărescu Dumitru Iordache Stelian 

Neacşu Ilie Mocioniu Anastasia 

Neagu Gheorghe Geantă Maria 

Radu Gheorghe 



 

Ei au lucrat în echipă cu directorii adjuncţi: 
 

                      
 
 

                  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tilă Marian Pârvu Mariana Gheorghe Viorica 

Geantă Maria Suditu Simona Roibu Sorin 

Prelucă Carmeluşca 



 

 Şi consilierii educativi: 

 
 

 

 
 

 

Lor li se adaugă: Coman Ioana, Mateiaş Alexandra, Cristea 
Gheorghe, Buzea Ileana, Petcu Letiţia. 

Colectivul didactic se înscrie de asemenea în categoria 

"resurse", cu distincţia de rigoare şi are ca primă îndatorire 
asigurarea bagajului de cunoştinţe al elevilor de la nivel minim, până 

la performanţă. 

În ceea ce ne priveşte, şcoala a beneficiat de-a lungul 

timpului de un corp profesoral competent, experimentat, coerent, 
flexibil şi pasionat care s-a preocupat de a asigura elevilor o bună 

pregatire teoretică şi practică, dar şi  o educaţie exemplară. Cum nu 

există „pădure fără uscături”, succesul a fost relativ, oscilant, dată 
fiind varietatea psihologiilor şi conjuncturii sociale. 

Putem vorbi totuşi de un număr mare de absolvenţi integraţi, 

ajunşi oameni potriviţi la locul potrivit, conform zicalei "Omul 

sfinţeşte locul", care s-au afirmat prin pricepere, responsabilitate şi 
competenţă. Ne bucurăm, pentru aceia care au îmbrăţişat cariera 

Grigore Marilena Geantă Maria Renţea Cornelia 

Coteş Nicoleta Bojoga Angela 



 

didactică. Iată câteva nume: Dinu Mariana, Zamfir Ilie, Florea (Ion) 
Corina, Dumitru Elena, Negroiu Ioana, Bordei (Dinu) Alina, Vlad 

Mariana, Mihalache (Iancu) Elena, Marcu Aurelia, Ene Creola 

(Buzu), Stan Adrian Sorin, Neculae Mihăiţă, surorile Negoiţă 

Mihaela şi Carmen, Adam Mariana, Iordache Petruţa, Ilie (Crivăţ) 
Ionica, Neagu Costel, Neagu Ileana,  Degheto Daniel, Gavrilă 

Mariana şi alţii, azi profesori de limba română, limbi moderne, 

fizică, chimie, specialităţi, matematică, educaţie fizică, istorie. 
Termenul de coerenţă atribuit existenţei colectivului didactic 

este sinonim cu perenitate în context şi devine nostalgic pentru cei 

care au avut şansa să fie în activitate în această şcoală din primii ani 
ai existenţei sale, până în prezent. Ne referim la: d-na Marinache 

Ecaterina, Ardeleanu (Gheorghe)Viorica, Pârvu Mariana, Neagu 

Gheorghe şi Maria, Papacioc Anghel, Grigore Marilena, Hagianu 

Ligia, Bucur Drăguţa, Gafencu Mihail, Petranici Arcadie. Pe măsura 
trecerii timpului s-au adăugat colectivului şi Geantă Maria, Frâncu 

Ştefania, , Sâmbotin Marioara ,Suditu Simona, Zota Mona şi Niţă 

Marian prezenţi şi azi în şcoală. 
După 1990, fluctuaţia în colectivul profesoral a generat unele 

perturbaţii ale demersului didactic alterând ideea de continuitate, dar 

lucrurile s-au aranjat din mers, prin abilităţile didactice ale celor în 
cauză. Motivele acestui proces nu constituie însă obiectivul 

bilanţului nostru. Profesori şi elevi ne amintim, în felurite chipuri, de 

prezenţa unor colegi, dascăli, pe care îi păstrăm în memorie, dar care 

din motive proprii s-au mutat la alte şcoli: Chirca Maria, Cojocaru 
Tamara, Ciocea Daniela, Niţu Simina, Mocioniu Anastasia, Ticană 

Dumitru, Popa Dumitru, Bratu Maranda, Vlădulescu Oliviu, 

Cioboată Dumitru, Ion (Vlad) Emilia, Buzu Vitalie, Bădele Nela, 
Negru Grigore, Popa Maria, Papacioc Ştefania, Apolzan Maria, 

Făiniţă Cezarina, Gogoaşă Ion, Pucheanu Doriana, Biciuşcă Neculai,  

Mateiaş Alexandra, Prodan Dumitru, Zamfirescu Margareta, 

Niculescu Consuela, Garabeţianu Alexandru, Manea Ionel, Suciu 
Soltana, Tache Adrian, Mitu Nicolae, Giurgev Gabriela, Hoinaru 

Crisa, Anton Stela, Bogdan Atena, Drăghicescu Olimpia, Cristea 

Gheorghe. 
Între 1995-2005 s-a întâmplat şi un proces invers, acela de 

stabilizare pe post, prin titularizare, a unor cadre didactice profesori 

şi ingineri care s-au integrat participând la consolidarea şi 



 

revigorarea colectivului prin responsabilitate, pasiune şi altruism în 
munca la catedră. Ne referim la: Chiosea Marilena, Mocanu Livia, 

Şerban (Nicoară) Anişoara, Dumitru Otilia, Voiniţchi (Hoinaru) 

Marilena, Roibu Sorin, Prelucă Carmeluşca, Buzea Ileana, Coteş 

Nicoleta, Dumitru Elena, Druchs Gabriela, Gudu Marioara, Ionescu 
Mihaela, Teodorescu Ruxandra, Apostol (Ţutuianu)Liliana, Bojoga 

Angela, Filipache Carmen, Costache Georgian, Tămârjan Cristina, 

Niculescu Maria, toţi profesori titulari, Neacşu Ilie, revenit în 
colectiv. 

Am face o nedreptate dacă am omite din cadrul colectivului 

şi pe maiştrii-instructori Brencu Iancu, Agrigoroaie Constantin, 
Gavrilă Moise, Nicu Mihail, Lazăr Vasile, Andrei Ştefan, Tudor Ion, 

Tirizică Constantin. 

Indiferent de care perioadă  am vorbi, concluzionăm că 

profesionalismul, iniţiativa, competenţa şi ataşamentul faţă de muncă 
al personalului didactic, au oferit generaţiilor de elevi sprijin în 

construirea şi dezvoltarea propriei personalităţi. 

 
Situaţia încadrării personalului didactic 

 
Anul 

şcolar 

Număr de 

profesori 

Număr de 

ingineri 

Număr de 

subingineri 

Număr de 

economişti 

Număr de 

maiştri 

Total 

1978-

1979 

26 5 2 1 4 38 

1979-

1980 

26 6 2 1 5 40 

1980-

1981 

38 6 2 2 4 52 

1981-

1982 

35 8 2 2 5 52 

1982-

1983 

31 6 2 2 4 45 

1983-

1984 

24 6 2 2 4 38 

1984-

1985 

26 8 2 - 4 40 

1985-

1986 

26 10 2 1 4 43 

1986-

1987 

26 9 2 1 5 43 

1987-

1988 

25 11 2 1 4 43 

1988-

1989 

28 11 2 1 4 46 

1989- 30 11 2 1 4 48 



 

1990 

1990-

1991 

33 11 1 - 6 51 

1991-

1992 

36 13 1 - 4 54 

1992-

1993 

28 12 1 - 8 49 

1993-

1994 

43 13 1 - 13 70 

1994-

1995 

43 14 1 1 16 75 

1995-

1996 

43 14 1 - 20 88 

1996-

1997 

49 13 2  12 76 

1997-

1998 

44 12 1 - 12 69 

1998-

1999 

43 15 1 - 10 69 

1999-

2000 

45 15 1 - 10 71 

2000-

2001 

44 16 1 - 11 72 

2001-

2002 

39 16 1 - 8 64 

2002-

2003 

40 15 2 - 8 65 

2003-

2004 

37 15 1 1 10 64 

2004-

2005 

44 14 2 1 10 71 

2005-

2006 

45 14 2 1 6 68 

2006-

2007 

41 10 1 1 6 59 

2007-

2008 

42 8 1 1 7 59 

2008-

2009 

38 12 1 1 6 58 

2009-

2010 

44 14 1 1 5 65 

2010-

2011 

44 9 1 3 5 62 

   

Alături de cadrele didactice titulare ori suplinitoare, mai 
participau la demersul didactic şi unii specilişti detaşaţi din 

Combinatul de Îngrăşăminte Chimice sau din alte instituţii. Vă 

aducem în atenţie pe câţiva dintre ei: ing. Marinache Gheorghe, ing. 



 

Mihăiescu, ing. Chiriţă Ionel, ing. Ionescu Mihăiţă, ec. Vlaicu 
Mircea, ec. Soare Nicolae. 

Când educaţia antreprenorială a devenit disciplină de studiu, 

încadrarea a prevăzut o catedră pentru economişti. Aşa au devenit 

colegele noastre Glonţ Aurora, Istrate Iuliana şi Lică Lucica. 
       Dirigintele este dublat de profesor şi e o condiţie obligatorie ca 

să aibă ore de specialitate la clasa la care a fost învestit cu această 

responsabilitate. În paralel cu predarea cunoştinţelor el desfăşoară şi 
o activitate cu suport educaţional în cadrul formal- ora de dirigenţie / 

de consiliere şi informal, în timpul pauzelor şi al altor activităţi, de 

obicei extraşcolare. 
       Dirigintele organizează colectivul de elevi, favorizează 

cunoaşterea reciprocă, dar se preocupă şi de cunoaşterea individuală 

a acestora prin discuţii personale, prin observarea stării de sănătate 

fizică şi mentală, prin depistarea dificultăţilor apărute în învăţare sau 
în comportament; le urmăreşte parcursul şcolar controlând catalogul, 

analizând situaţia notelor şi a frecvenţei atât cu educabilii cât şi cu 

părinţii lor, organizează discuţii cu profesorii clasei, mai recent şi cu 
psihologul şcolii, rezolvă diferende ivite în colectiv, tratând 

deferenţiat fiecare caz, acordă atenţie celor relatate de elevi. Îi 

respectă, nu-i umileşte, îi evidenţiază pe cei cu rezultate strălucite şi 
comportament exemplar, îi mustră pe cei ce greşesc. Dirigintele este 

acela care trebuie să menţină colaborarea şcolii cu familia; întreţine 

relaţii eficiente cu părinţii, implică familia în consolidarea 

personalităţii elevului şi o informează în legatură cu evoluţia 
acestuia.Vă aminţi  de astfel de preocupări ale dirigintelui vostru? 

Dacă da, să-i păstraţi totdeauna o ,,icoană vie" şi să fiţi mândri că     

l-aţi avut în fruntea colectivului. V-a vrut întotdeauna binele. 
       În şcoală dirigintele nu acţionează individual, ci ca membru al 

comisiei diriginţilor, coordonată de obicei de consilierul educativ al 

şcolii, cel care asigură legătura între conducere şi diriginţi 

coordonând Programul educativ al şcolii, particulizat la nivelul 
clasei. La rândul lor, diriginţii alcătuiesc Planuri ale activităţii 

educative corelate cu particularităţile de vârstă al grupului pe care îl 

are sub îndrumare. 
       Calitatea de diriginte ca şi cea de profesor este o învestitură 

cumulată pe durata perioadei de învăţământ 2/3/4/ ani la clasa ce i-a 

fost repartizată prin Planul de încadrare. 



 

Asigurarea calităţii  învăţării şi a educării elevilor care au 
păşit pargul şcolii a fost dintotdeauna îndatorirea fundamentală  a 

dascălilor noştri, conform Statutului Cadrelor Didactice. Este în 

acelaşi timp şi o problemă de conştiinţă profesională, un deziderat 

individual şi permanent, un feed-back personal când rezultatele 
profesorilor se analizează prin prisma situaţiei şcolare a elevilor. 

Din punctul  de vedere al profesorilor, asigurarea calităţii s-a 

concretizat prin acţiuni de autoperfecţionare şi perfecţionare 
metodico-ştiinţifică finalizate prin certificate de absolvire pe bază de 

credite, atestate, examene de grad didactic, cursuri postuniversitare, 

masterate în cadrul unor parteneriate cu facultăţi de profil din Cluj-
Napoca, Bucureşti şi Târgovişte. Trebuie să adăugăm în acest sens şi 

sprijinul Casei Corpului Didactic, Slobozia, organizatoare a unor  

parteneriate folositoare, cursuri în vederea implementării Reformei 

Curriculare în şcolile ialomiţene. De un interes major s-au bucurat 
cursurile: Evaluare din perspectivă europeană, cursuri de I.T etc, 

organizate în exclusivitate cu metodişti proprii. 

     Efectul  s-a reflectat în relaţia, profesor- elev şi a constat în faptul 
că elevul din obiect al educaţiei a devenit subiect, educabil, 

coparticipant la actul didactic, pe baza unor startegii activ-

particiative, asociate cu manuale alternative, cu predarea pe 
calculator, cu valorificarea fondului de carte din bibliotecă. 

 

Comisii metodice 

Activitatea didactică nu se rezumă doar la parcursul specific 
orei de curs  ci implică şi activităţi complementare, de susţinere a 

procesului instructiv-educativ: perfecţionarea metodică, schimburi de 

experienţă, sesiuni de comunicări, concursuri, consilii profesorale 
etc. 

Profesorii de aceeaşi specialitate sunt grupaţi în aşa-numitele 

catedre şi reprezentaţi la nivelul şcolii de şeful de catedră, care 

asigură managementul disciplinei în vederea menţinerii calităţii 
învăţării. Acesta planifică dezbateri, lecţii demonstrative, recenzii, 

analize ale activităţii didactice, programe de amelioarare  a 

rezultatelor şcolare etc şi menţine legătura cu conducerea şcolii şi 
comisia judeţeană de specialitate. Între profesorii care s-au aflat la 

şefia catedrelor enumerăm pe Grigore Marilena, Mocanu Livia - 

lb.română, Renţea Cornelia, Gheorghe Viorica - chimie, Pârvu  



 

Mariana, Marinache Ecaterina, Gudu Marioara - matematică, Frâncu 
Ştefania, Chiosea Marilena - fizică,Tilă Marian, Dumitru Elena-  

catedra tehnică I, Gafencu Mihail, Şerban Anişoara - catedra tehnică 

II, Coteş Nicoleta, Radu Vasile - catedra socio-umane,Teodorescu 

Ruxandra - lb.moderne. 

Catedra umanistă grupează pe profesorii care predau Limba 

şi Literatura Română, disciplină fundamentală, care se învaţă încă 

din perioada preşcolară, iar la intrarea în şcoală se conştientizează 
studiul ei. Omniprezentă în procesul de învăţământ, este adevărat în 

diferite dimensiuni de-a lungul celor peste 10 ani de studiu, pe baza 

principiului concentric se ajunge în anii de liceu la o abordare 
complexă, superioară, incluzând şi alte ramificaţii: istoria literaturii, 

critică literară, teoria literaturii, lingvistica, în funcţie de profil.  

Aceasta se datorează faptului că este limba noastră maternă şi 

naţională, o găsim plină de expresivitate  şi semnificaţii. Alexei 
Mateevici a dedicat farmecului ei poezia, ,,Limba noastră”,  poate 

cea mai frumoasă odă, din care nu ezităm a reproduce unele versuri : 

,,Limba noastră-i o comoară 
............................................. 

Un şirag de piatră rară 

Pe moşie revărsată…. 
Limba noastră-i numai cântec 

Doina dorurilor noastre 

.............................................. 

Limba noastră-i graiul pâinii....” 

 
Catedra de lb. română 



 

Se apreciază că această disciplină stă la baza învăţării în 
general. Cu resursele lingvistice dobândite prin studiul ei ştiinţific se 

formează tehnicile de învăţare, stilul intelectual, gândirea autonomă 

reflexivă, se stimulează abilităţile de comunicarea între oameni, se 

dezvoltă simţul estetic. Lecţia de limba română, prin variatele ei 
forme: de transmitere a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi 

deprinderilor, de consolidare sau de recapitulare şi sistematizare, 

rămâne modalitatea consacrată de organizare a activităţii didactice în 
parcursul instructiv-educativ. Profesorii acestei discipline asociaţi cu 

cei de limbi moderne au colaborat prin diferite modalităţi în vederea 

eficientizării învăţării. Strategiile sunt comune celorlalte catedre: 
dezbateri, recenzii, lecţii demonstrative, analize ale rezultatelor 

elevilor pe baza unor teste de evaluare etc. În atenţia membrilor 

catedrei sunt şi activităţi complementare: medalioane literare, vizite 

la bibliotecă, participări la prezentări de carte, publicarea de articole 
la gazetele de perete ale şcolii, colaborări la revista ,,Arcade”etc. 

Succesul acestor parcursuri se datorează şi schimbării relaţiei 

profesor-elev, care vine în sprijinul celui din urmă, interesat de 
perspectivă. Orele de specialitate au devenit mai atractive datorită 

flexibilităţii şi accesibilităţii manualelor alternative, concepute într-o 

viziune nouă. Conform tradiţiei, ora de limba şi literatura română 
rămâne memorabilă tuturor absolvenţilor prin ceva: printr-un vers, 

un titlu de operă, un nume de scriitor, de personaj, de ce nu şi printr-

o notă. Realitatea a demonstrat. 

         Vă mai amintiţi de unii dintre dascălii voştri? Anghel Papacioc, 
Marilena Grigore, Maria Geantă, Cojocaru Tamara, Simina Niţu, 

Daniela Ciocea, Livia Mocanu, Gabriela Druchs, Ileana Buzea, 

Mihaela Sandu? Ce stare de spirit aveţi? 
         Limbile străine au fost incluse în Curriculum nu numai pentru 

intelectualizarea tinerilor ci şi pentru formarea/consolidarea 

deprinderilor de comunicare şi de informare în spaţiul european.  

 



 

 
 
 Orele desfăşurate tradiţional cândva, pe baza manualului 

exclusiv, au loc azi în spaţiu specializat - sala multimedia - cu o 

dotare modernă, care facilitează şi accesibilizează receptarea. 

Profesorilor de altădată Petranici Arcadie, Ciocârtea Angela, 
Drăghicescu Olimpia, Vlădulescu Oliviu, Manea Ionel, li s-au 

adaugat generaţii noi, ale timpurilor noi, care au impus un stil 

didactic modern: Ţuţuianu (Apostol) Liliana, Teodorescu Ruxandra, 
Filipache Carmen, Păun Claudia, Costache Georgian. 

  Catedra de ştiinţe socio-umane 

Catedra istorie-geografie inclusă în aria curriculară “Om şi 
societate” cuprinde o gamă variată de discipline, de la cele 

cunoscute: istorie, geografie, la cele complementare: economie 

aplicată, filozofie, logică, psihologie. 

 



 

 
 În decursul timpului profesori ca: Ion  (Vlad) Emilia, 

Garabeţianu Alexandru, Radu Vasile, Petcu Letiţia – istorie, Coteş 

Nicoleta – geografie, Condruţ Beatrice, Iftode Carmen, Marinescu 

Nicolae, Radu Julieta- religie, Bojoga Angela –psihologie, au 
abordat metode instructiv-educative, variate, centrate pe elev, pentru 

a le forma acestora o imagine pertinentă asupra lumii şi a le pune 

bazele unei vieţi şi morale sănătoase. Numeroşi elevi au dobândit 
cunoştinţe şi competenţe superioare ce le-au permis să devină 

absolvenţi de facultăţi cu diferite specializări din această arie: 

Geografie – Cristea Veronica, Popescu Marius Tudor Adrian, istorie 
- Stan Sorin (revenit temporar ca profesor în şcoala noastră).  

 

Catedra de matematică a fost una dintre cele mai 

reprezentative la nivelul şcolii, din punct de vedere numeric, al 
stabilităţii, al muncii cu elevii, dar şi al succeselor. Nu putem să 

vorbim de matematică fără să ne amintim  de doamnele: Pârvu 

Mariana, Marinache Ecaterina, Bratu Maranda, Giurgev Gabriela, 
Mocioniu Anastasia, Gudu Marioara, ori de domnii Ticană Dumitru, 

Neacşu Ilie, la care s-au adăugat tineri profesori cu o şedere mai 

scurtă în colectivul didactic: Neculae Mihaiţă, Ilie (Crivăţ) Ionica, 
Adam (Sturzoiu) Mariana, Păun Georgeta. 

 
 
Profesorii au urmărit să formeze şi să dezvolte la elevi 

capacităţi de a rezolva probleme, de a se înzestra cu un set de 

competenţe şi valori menite să-i integreze profesional. Au reuşit în 
bună parte prin elevii care i-au urmat direct în carieră: Neculae 



 

Mihăiţă, Crivăţ Ionica şi mulţi absolvenţi ai învăţământului superior 
politehnic. Studiul disciplinei este legat de aplicaţii practice şi nu 

omitem să amintim colaborarea cu catedrele de specialităţi tehnice 

din şcoală. În această direcţie activitatea s-a bazat pe strategii  care să 

răspundă, în urma învăţării, nevoilor fiecărui elev, inclusiv a celor 
orientaţi spre performanţă. De curând s-a organizat în judeţul nostru 

Concursul “Adolf Haimovici” la care elevi preocupaţi s-au evidenţiat 

prin distincţii şi menţiuni. Îi vor urma pe profesorii lor? Amănunte 
despre acest concurs au fost publicate în revista şcolii “Arcade”, nr. 

18 (2010). 

 
Catedra de chimie, care include şi pe profesorii de biologie, 

s-a bucurat de-a lungul timpului de prestanţă la nivelul şcolii, dată 

fiind importanţa disciplinelor în context dar şi autorităţii profesionale 

a doamnelor Motovelea Lidia (devenită pensionară în 1994), 
Gheorghe Viorica, Chirca Maria, Renţea Cornelia, Gugu Georgeta, 

Ionescu Mihaela profesoare de chimie alături de Popa Maria, Păun 

Georgeta, Dumitru Otilia şi Tămărjan Cristina, profesoare de 
biologie. Prin harul profesional, au reuşit să formeze de asemenea 

specialişti în domeniu: profesori, ingineri, farmacişti. Ne amintim cu 

plăcere de elevele: Vlad Mariana, Anton Petruţa, Ene Creola, Pană 
Viorica, Bordei Alina, Ciobanu Mihaela, Voicilă Rodica, Neagu 

Otilia, carea au făcut cinste şcolii noastre încă de pe băncile şcolii.  

 

 
Catedra de chimie-biologie 



 

Chimia se aprofundează în laborator. Acest auxiliar în 
învăţare a rămas în conştiinţa elevilor şi după absolvire, prin numele 

unor laborante experimentate, pline de solicitudine faţă de elevi: 

Dobromir Mariana, Vestineanu Maruşca, Necula Elena, Gheorghe 

Elena (ultimele două provenite dintre elevele şcolii). 
 

Catedra de fizică, prin membrii ei, a asigurat elevilor de-a 

lungul timpului o pregătire ştiinţifică solidă, dovedită prin cei care au 
absolvit facultăţi de profil, la Măgurele şi facultăţi din cadrul 

Politehnicii. Enumerăm cu admiraţie pentru seriozitatea în muncă, 

numele unor profesori care au sădit la elevi pasiunea pentru această 
disciplină: Tache Adrian, Cojocaru Ionel, Apolzan Maria, Făiniţă 

Cezarina, alături de Frâncu Ştefana, Chiosea Marilena, Voiniţchi 

(Hoinaru) Marilena şi Roibu Sorin. Ne face plăcere să amintim că la 

această catedră au funcţionat temporar  şi profesoarele Negroiu 
Ioana, Marcu Aurelia foste eleve ale liceului. 

 

 
 

 

 

Educaţia fizică şi sportul au fost legate pe parcursul întregii 

existenţe a şcolii de numele a doi profesori: Neagu Gheorghe şi 
Neagu Maria, dăruiţi meseriei, specialişti. Ei au încetăţenit 

activitatea extraşcolară, complementară orelor de educaţie fizică prin 

variate sporturi: tenis de masă, fotbal, handbal fete şi băieţi, dans 

modern, unele din ele consacrate: dansul modern şi handbalul 
masculin şi feminin care au adus de-a lungul timpului numeroase 

succese la concursuri judeţene şi zonale. Handbaliste ca: Anton 

Maria, Zainea Mioara, Turcu Georgeta, Iorga Tudoriţa, Tudor 

Catedra de fizică 



 

Mihaela, Păsceanu Nicşoara, Militaru Florica, Tudor Vasilica au 
promovat echipa în divizia B şi apoi în divizia A. 

 

 
Rezultate sportive 

 

  
Echipa de handbal masculin a fost mai longevivă, s-a 

împrospătat din an în an şi iată că în 2010 a obţinut un răsunător 

succes. Amintim câteva nume din echipă: Neagu Constantin, 

Aionesei Cristian, Petrescu Dumitru, Urse Valentin, Cristescu Florin, 
Alexoaiei Alexandru, Popa Cosmin.Catedra de educaţie fizică a 

furnizat sportivi şi antrenori şi pentru Clubul din oraş: Sgură Ionel, 

Panca Costel, Marinache Gheorghe, Drăghici A., Basarab Florin – 
campioni naţionali. 



 

 
 
Veteranii catedrei sunt preocupaţi de a recruta urmaşi pe 

măsură. 

Datorită seriozităţii cu care s-a lucrat, elevi perseverenţi şi 
motivaţi au urmat deja cariera în această specializare. Iată-i pe 

câţiva: Neagu Costel, Neagu Ileana, Degheto Daniel, Sgură Ionel, 

Basarab Claudiu. 

 

  Catedra tehnică cuprinde specializările: mecanică, 

electrotehnică şi chimie 

Disciplinele tehnologice însuşite de către elevi în Grupul 
nostru şcolar aparţin profilurilor: resurse naturale, servicii, tehnic, 

electric, mecanic, industrie alimentară şi industrie textilă, iar 

parcursul didactic se asigură în exclusivitate de membri catedrei 
alcătuită din ingineri de specialităţi diferite. Vom enumera numele 

acelor specialişti care au contribuit şi contribuie la pregătirea tehnică 

a generaţiilor: Gafencu Mihail, Ciouca Mădălina, Suciu Soltana, 

Şerban Anişoara, Niţă Marian (electrotehnică), Tilă Marian, Scarlat 
Felicia, Spaloghe Doina, Schifirneţ Gabriela, Dumitru Elena, Prodan 

Dumitru, Mihalcea Costel, Puchianu Doriana, Bucur Drăguţa 

(mecanică), Zamfirescu Margareta, Perianu Mariana, Iordache 
Stelian, Petre Marilena, Sâmbotin Marioara, Suditu Simona, Hagianu 

Ligia, Niculescu Maria (chimie), precum şi Zota Mona Manea 

Karina şi Cluve Nicoleta (ing. textile). În cadrul acestor discipline 
procesul didactic s-a focalizat pe următoarele aspecte: dezvoltarea 



 

competenţelor de observare, de analiză şi interpretare a proceselor 
tehnologice, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare 

în contexte interactive (concursuri), sau la locul de muncă. 

Obiectivul general este formarea şi aprofundarea pregătirii tehnice.  

 
 

 

Această catedră s-a remarcat prin longevitate fiinţând din 
1976 şi de atunci, extinsă şi actualizată, funcţionează în aceeaşi sală 

pentru domeniul Electrotehnică si Electronică, avându-l ca 

responsabil pe domnul inginer Gafencu Mihail. 
Meseria de electrician s-a diversificat într-o paletă de meserii 

conform Nomenclatorului în vigoare: electrician întreţinere şi 

reparaţii instalaţii şi echipamente electrice, electronist montator şi 

depanator aparate radio şi televizoare, electromecanic montator 
întreţinere şi reparare maşini şi aparate electrice, electromecanic 

reparaţii maşini şi echipamente electrocasnice, tehnician în instalaţii 

electrice, tehnician în automatizări, tehnician de telecomunicaţii etc. 
Ingineri care s-au preocupat de viitorul profesional al 

tinerilor în domeniul tehnic sunt enumeraţi în rândurile ce urmează: 

Suciu Soltana, Gogoaşă Ioan, Ciouca Mădălina, Şerban Anişoara, 
Niţă Marian, precum şi maiştrii – instructori: Nicu Mihail, Tirizică 

Constantin, Roşca Radu, Sevcenco Ioan. 

Până în 1990 Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Slobozia 

a sponsorizat Laboratorul de Electrotehnică cu aparatajul necesar 
funcţionării, cu noi dotări şi adaptări domeniului. Baza didactică s-a 

realizat şi prin creativitatea, dirijată, a elevilor din anii terminali 

(liceu, şcoală profesională), exprimată în machete, instalaţii, lucrări 
de diplomă, validate de comisia de examen. 

Catedra disciplinelor tehnologice 



 

Instruirea practică, este şi ea parte integrantă a specializării 
şi a fost asigurată de maiştrii –instructori prin ore / zile de practică 

incluse în orarul clasei. S-a desfăşurat până în 1992 la Combinatul de 

Îngrăşăminte Chimice Slobozia, apoi în atelierul şcolii şi în atelierele 

unor agenţi economici din oraş, în laboratoarele şcolii şi în 
laboratoarele cu profil alimentar de asemenea ale agenţilor 

economici locali. 

 
Instruirea practică este o disciplină şcolară ce constă în 

aplicarea cunoştinţelor teoretice de la specialitatea meseriei. Se 

finalizează cu note şi medii în catalog. După 1990, o dată cu 

extinderea profilurilor, conducerea şcolii s-a preocupat nu numai de 
actualizarea atelierelor şcoală ci şi de amenajarea altora, conform 

profilurilor existente. Amintim în acest sens atelierul electric, cel 

electronic şi atelierul de croitorie 
Pentru mulţi cititori legaţi într-un fel sau altul de Grupul 

Şcolar “Mihai Eminescu”, supunem atenţiei numele unor maiştri: 

Brencu Iancu, Gavrilă Moise, Lazăr Vasile, Tirizică C, Andrei 
Ştefan, Tudor Ion, Nicu Mihail. Acestora le adăugăm alte nume mai 

noi: ing. Manea Karina, ing.Niculescu Maria, Ghiculescu 

Alexandrina, Sevcenco Ioan, Ionescu Mihăiţă. 

 
Laboratorul de informatică funcţionează din 2005 şi a fost 

amenajat prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa şi a 

comunităţii locale, conform politicii de implementare în şcoli a 
tehnologiei informaţiei. Acesta are ca scop promovarea unui sistem 

educaţional modern şi formarea competenţelor digitale ale elevilor de 

la toate formele şi profilurile de învăţământ din şcoală. Notăm astfel 

discipline precum: informatica şi TIC (tehnologia informaţiei şi 
comunicării). Prin organizarea activităţilor cu ajutorul calculatorului, 



 

s-a  ajuns, în patre, la eficientizarea procesului de învăţare la 
informatică chiar şi la alte discipline, la dezvoltarea motivaţiei 

pozitive, la autoinstruire spre aspectele practice ale vieţii sau în 

orientarea profesională. 

Laboratorul este prevăzut cu 30 de computere, conectate la 
reţeaua de Internet. Aici se desfăşoară în mod curent orele de 

specialitate, cu precizarea că fiecare elev dintr-o clasă are loc fix la 

un calculator. În anul 2008 unitatea şcolară a mai fost înzestrată cu 
echipament informatic pentru al doilea laborator. 

În laboratorul de informatică se desfăşoară o serie de 

activităţi extarcurriculare precum: tehnoredactarea revistei şcolare, a 
articolelor de la gazetele de perete şi a altor  materiale de interes 

general. 

Transmiterea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor I.T. sunt 

asigurate şi de profesorii de fizică din şcoală care, prin reconversia 
profesională, au obţinut specializare şi în informatică: Roibu Sorin, 

Chiosea Marilena, Frâncu Ştefana. 

 

 
 
Laboratorul de chimie, a fost prevăzut în Proiectul iniţial al 

liceului (1976). Ţinând seama de baza materială şi de necesităţile 

acelei perioade, au fost amenajate mai multe laboratoare: două 
laboratoare de chimie, un laborator de tehnologie chimică şi un 

laborator de biologie. 

Dotarea cu substanţe chimice, sticlărie, ustensile şi aparatură 

de laborator s-a făcut de către Ministerul Industriei Chimice şi cu 
sprijinul Combinatului Chimic Slobozia. Astăzi acest sprijin nu mai 

este posibil, iar laboratoarele sunt dotate sporadic, de patronatele 

unor întreprinderi. 



 

Laboratorul de chimie permite efectuarea de experienţe şi 
experimente demonstrative care uşurează înţelegerea unor concepte 

de bază din domeniu. Acestea permit formarea competenţelor 

prevăzute în Programa Şcolară. Elevii îşi formează deprinderi 

practice de lucru, cooperează, observă, analizează, interpretează 
rezultatele activităţilor practice, într-un cuvânt se pregătesc în 

profesie. 

 
 

 Şi în laboratorul de fizică se pun în practică proceduri 

fundamentale cu ajutorul unor aparate şi instrumente de actualitate, 

în vederea dobândirii de către elevi a unor competenţe noi. Situat la 
etajul întâi al liceului, acesta  are o capacitate de 30 de locuri şi este 

dotat cu truse de fizică specifice capitolelor disciplinei. 

Din anul 1990, datorită fondurilor alocate pentru învăţământ, 

laboratorul de fizică a fost dotat cu aparatură modernă (video şi 
computer), pentru efectuarea tuturor experienţelor şi a lecţiilor prin 

metode interactive. 

Numeroasele aplicaţii sprijină simularea şi înţelegerea 
fenomenelor fizice, completând formarea ştiinţifică a elevilor şi 

dezvoltând interesul pentru studiu. 

Laboratorul de biologie a fost dotat încă de la înfiinţare cu 

material intuitiv pentru formarea profilului real al absolventului. 
Profesorii de biologie, împreună cu conducerea şcolii, s-au 

ocupat constant de îmbunătăţirea bazei materiale a acestuia.  

În laborator există material concret-intuitiv, mulaje, planşe, 
microscoape moderne şi preparate microscopice care acoperă 

întreaga programă de învăţământ. 



 

Dotarea cu mijloace informatice s-a extins şi în acest 
laborator, el fiind dotat în prezent, şi cu softuri performante. 

Computerul şi videoproiectorul permit utilizarea programului de 

studiere tridimensională a anatomiei corpului uman şi multe altele. 

De asemenea, conexiunea la reţeaua de internet permite accesarea 
rapidă şi directă a oricărei informaţii necesare desfăşurării moderne a 

procesului educativ. 

 
Colective de elevi se înscriu de asemenea în categoria 

resurse şi reprezintă elementul de bază al şcolii.Acestea sunt grupuri 

organizate pe vârste şi opţiuni pentru o muncă specifică, aceea de a 
desfăşura procesul instructiv-educativ. Deşi grupul e format din mai 

multe individualităţi, acestea ajung să  acţioneze sinergic prin faptul 

că au aceeaşi bază de informaţie, desfăşoară activităţi comune cu 

acelaşi ideal profesional. Numai rezultatele sunt diferite în drumul 
spre specializare deoarece nivelul de înţelegere şi motivaţia sunt 

diferite. Când facem această constatare, ne referim desigur la gradul 

de implicare al elevului în actul învăţării care generează şi 
discordanţe la nivelul rezultatelor şcolare. 

Conform metodologiei didactice, o clasă cuprinde un 

grup/colectiv de elevi al cărui număr este fixat prin Programul de 
învăţământ. Analizând retrospectiv şi în prezent concluzionăm că 

aceasta a oscilat între 36 de elevi (1989), 30 de elevi (dupa 1989) şi 

28 (după 2000). În caz excepţional clasele pot functiona şi cu 15-20 

de membri. Aceste efective au fost valabile  pentru toate formele de 
învăţământ: liceu, zi, seral, frecvenţă-redusă, SAM, liceu curs 

inferior/superior . 

 
 
În mod obişnuit, colectivele claselor se constituie  la 

începutul ciclului de învăţământîn clasa a IX- a pe baza mediilor, în 



 

ordine descrescătoare în cadrul profilurilor/specializarilor, pe baza 
opţiunilor, dar şi în funcţie de calculator, pe grupe de note. Profesorii 

utilizează strategii diverse pentru îndeplinirea obiectivelor în tendinţa 

ridicării nivelului la învăţătură. Predarea diferenţiată e ideală şi se 

practică în şcoala noastră, alături de dezvoltarea motivaţiei învaţării 
sunt mărturie rezultatele şcolare obţinute de-a lungul timpului pe 

scara valorii. 

O dată constituite, colectivele de elevi,  pot suferi modificări  
în ceea ce priveşte numărul membrilor, se reduc ori se extind prin 

acţiuni de transfer, de abandon şcolar şi prin repetenţie. Clasele se 

deosebesc prin anul de studiu şi prin litera din alfabet cu care sunt 
notate. Clasa e unitatea de baza a şcolii.  La noi numărul  acestora  a 

avut o evoluţie ondulatorie,  pornind de la două clase (1972) şi 

atingând  apogeul în 1994-1996 (55 de clase), ca apoi să înregistreze 

o descreştere în 2000, la 47. După această perioadă  se observă o  
stabilizare relativă a numărului acestora, care pendulează  între 43 şi 

41 de clase. Aceste cifre însumează toate formele de învăţământ din 

Grupul nostru şcolar: liceu zi şi seral, şcoală de arte şi meserii 
(SAM),  liceu rută progresivă (R.P.), liceu frecvenţă redusă (F.R.). 

Fluctuaţia plajei şcolare  s-a datorat, de-a lungul timpului, 

atât nevoii de pe piaţa muncii cât şi numărului de absolvenţi ai 
gimnaziului. În anul istoric privind numărul  mare de clase înregistrat 

(55),  repartizarea elevilor a fost astfel: 25 de clase  liceu zi, 7 clase 

liceu seral, 12 clase şcoală  profesională, 8 clase şcoală 

complementară, 3 clase şcoală de maiştri, cu profiluri şi specializari 
dintre cele mai diverse, desigur, multe noi: electromecanic, 

automatizări, tehnician măsurări electrice, tehnician în controlul  

termotehnic, mecanic montator agregate energetice, silvicultură, 
tehnician  ecolog şi protecţia calităţii mediului, operator în industria 

alimentară, ospătar, cofetar, lucrător în morărit şi panificaţie, lucrător 

în industria textilă, confecţioner, lucrător de tricotaje şi pielărie. 

La asemenea populaţie şcolară se angajau a munci ca într-o 
“uzină vie”, peste 70 de cadre didactice: profesori, ingineri, maiştri, 

împreună cu personal auxiliar: bibliotecară, laborantă, cadre 

medicale, secretariat, personal administrativ. 
În prezent disciplinele sunt grupate pe arii curriculare (A.C.) 

în trunchi comun (T.C.) şi cele nou apărute, cu statut special, sunt 



 

grupate în curriculum diferenţiat (C.D.) sau curriculum la decizia 
şcolii (C.D.Ş.) fiind considerate discipline opţionale. 

În T.C. şi în C.D. sunt cuprinse discipline de învăţare care se 

studiază  obligatoriu  în cadrul unei specializări.  C.D.Ş. cuprinde ore 

din oferta curriculară proprie  fiecărei unităţi de învăţământ, în 
funcţie de nevoi ale comunităţii şi opţiuni ale elevilor. 

Trunchiul comun (T.C.) cuprinde disciplinele obligatorii 

pentru toţi elevii, indiferent de specializare, numărul de ore la 
disciplina de studiu, variind uneori. În Curriculum –ul actual, din 

cadrul învăţământului obligatoriu, ciclul inferior al liceului (cls.        

a IX-a şi a X-a) pentru egalitate de şanse cuprinde acelaşi număr de 
ore  indiferent de specializare. El este structurat pe discipline 

aparţinând  ariilor curriculare (A.C.). Ariile curriculare denumesc  

grupe de obiecte de studiu aparţinând aceluiaşi domeniu -  realist, 

umanist  şi se configurează astfel: 
 

 

 

Aria curriculară Discipline de învăţământ 

 

Limbă şi comunicare Limba şi literatura română, Limbi moderne 

1,2 

Matematică şi ştiinţe  Matematica, Fizica, Biologia, Chimia 

Om şi societate  Geografia, Istoria, Socio-Umane, Logica, 
Psihologia, Religia  

Arte Educaţie plastică, Educaţie muzicală 

Educaţie fizică şi 

sport  

Educaţie fizică şi sport  

Tehnologii  Toate disciplinele tehnologice pe 
specialităţi 

Consiliere şi orientare  Activitatea educativă, formală şi informală 

 
Disciplinele aparţinând curriculum-ului diferenţiat (C.D.) 

sunt opţionale şi sunt alese de elevi şi părinţi dintr-o plajă propusă de 

şcoală, după ce au fost studiate interesele  şi perspectivele elevilor  
precum şi ale pieţei muncii. Revenind la ideea de discipline 

opţionale, acestea au o importanţă bine definită în parcursul elevului 

şi se caracterizează prin varietate de conţinut şi formă în cadrul 



 

specializării alese: recunoaştem discipline opţionale de sine 
stătătoare (propuse de cadrele didactice), sau discipline care au 

conexiuni cu cele fundamentale/ de specialitate studiate şi atunci 

vorbim de opţional aprofundat, opţional extins , opţional integrat sau 

opţional ca disciplină nouă. Acestea pot avea sau nu rubrică proprie 
în catalog, dar includ procesul de evaluare şi se înscriu în media 

generală. 

 

6. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ 

 

             Activitatea extraşcolară a completat demersul instructiv-
educativ aplicat elevilor prin acţiuni la care aceştia participau de 

obicei cu plăcere pentru că auzeau, vedeau ori desfăşurau altceva faţă 

de ora de curs. Activităţile erau prevazute în Programe educative, cu 

obiective şi termene, cu mijloace de realizare, cu responsabilităţi şi 
cuprindeau acţiuni pe probleme cultural-artistice, sportive, de mediu, 

sociale, care se finalizau cu naturaleţe prin educarea, prin modelarea 

sau formarea personalităţii tinerilor. 
             Privind retrospectiv, mai notăm că şcoala a acordat o atenţie 

deosebită acestor tipuri de activităţi prin consilierii săi de care am 

amintit la început. Foştii elevi, cititori ai acestor rânduri, îşi pot 
aminti de propriile contribuţii la astfel de manifestări cunoscute prin 

sintagme de tipul: Seara Elevului, Joia Tineretului, Cântarea 

României, Seara Liceului, Balul Bobocilor, Serbarea Majoratului, 

Banchetul, Serbările de Crăciun, Ziua Liceului etc, desfăşurate la 
Clubul Tineretului din oraş şi în incinta şcolii. 

 
  

Concursurile pe discipline, cunoscute şi sub numele de 

olimpiade au inclus pe listele premianţilor certificaţi la fazele 
judeţene şi naţionale, elevi silitori şi pasionaţi. Vom trece în revistă 

numele unora dintre ei cerându-ne scuze pentru omisiuni. Limba 



 

română a fost reprezentată în cadrul olimpiadei de specialitate la faza 
pe ţară de Pană Viorica (1981). Eleve pe atunci Balica Vasilica şi 

Radu Gabriela au obţinut premiul al treilea pe judeţ în 1990 şi 1992. 

Chimia a fost reprezentată cu succes de Anton Gina-

Loredana devenită specialistă cunoscută în cadrul Fabricii de Ulei 
Slobozia, la care s-a alăturat mai târziu şi Răileanu Victoriţa, de 

asemenea inginer chimist 

Matematica a adus succes şcolii prin nume ca Anton 

Mădălina (premiul I), Andronache Ion, premiul al II– lea, Bălan 

Ionuţ Alex – premiul al III  lea precum şi Popescu Mădălina, Mircea 

Gabriel (menţiuni) la concursul judeţean „Adolf Haimovici”, iniţiat 
din 2007. 

Rezultate notabile s-au obţinut şi la concursurile pe meserii – 

faza judeţeană şi naţională a anilor 2000-2010 în domeniul chimie, 
mecanică şi electro. 

Competenţele practice dobândite în cadrul orelor de instruire 

asociate cu partea teoretică au evidenţiat cu strălucire la faza 
naţională a concursurilor interdisciplinare nume ca: Drăgan Nicu, 

Irimia Viorel, Botea Iordache, Câlţea Nicolae, Savu Ionuţ, Pârvu 

Iulian, Barbu Bogdan, elevi instruiţi de d-nii ing. Mihail Gafencu şi 

Anişoara (Nicoară) Şerban. 
 Participarea elevilor la alte concursuri cu finalităţi practice: 

Sanitarii pricepuţi, Eco-Şcoala a adus de asemenea succes unităţii 

noastre şcolare. 
 Vă readucem în atenţie şi concursurile sportive, despre care 

am mai făcut referire, aproape totdeauna încununate de succes.    

 Concursurile gastronomice, specifice profilului alimentar, 

iau amploare din an în an şi reprezintă un deliciu în adevăratul sens 
al cuvântului. Evidenţiază însăşi priceperea şi pasiunea 

participanţilor de la clasele de profil alimentar, îndrumate de doamna 

inginer Niculescu Maria. 
Unul dintre cele mai răsunătoare concursuri a fost „Târgul 

prăjiturilor” din ianuarie 2011, organizat pe acumularea experienţei 

anilor anteriori. 



 

 

 

 
 

 
             După 1990, activitatea extraşcolară a căpătat noi dimensiuni 

păstrând scopul fundamental de educaţie, dar bazându-se pe strategii 

moderne. Ne referim la Programe şi Parteneriate cu Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie, cu Autoritatea de Sănătate Publică, cu Centrul 
Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea”, cu Muzeul Judeţean, cu Crucea 

Roşie, cu şcoli din alte localităţi etc. 

             Vom zăbovi asupra unor activităţi care au devenit consacrate 
în şcoală datorită participării pline de solicitudine a elevilor 

implicaţi. 



 

 
 

În cadrul activităţilor extracurriculare, jurnalismul, 

concretizat prin revista ARCADE, s-a organizat în şcoala noastră 

începând cu aprilie 2000, sub influenţa unui curent şcolar , de largă 

circulaţie, ce viza domeniul. De la apariţie, ARCADE s-a bucurat de 
viu interes printre elevi deoarece era concepută ca un spaţiu al 

afirmării personalităţii celor deschişi şi la alte experienţe, 

complementare învăţării. În plus revista, tip caleidoscop, se adresa 
tuturor elevilor şcolii, cu dorinţa informării şi a îmbogăţirii 

universului lor cultural. 

 Cuprinsul indica subiecte pe teme de literatură (omagii, 

bibliografii, creaţii artistice), de ştiinţă, tradiţii, divertisment, 
evenimente din viaţa şcolii,  notând şi perspective, confesiuni ori 

interviuri, sondaje etc. Rubrica de creaţie „Când muza se arată” a 

inserat printre încercările literare şi pe unele premiate la concursul 
judeţean „Dor fără saţiu”. Ele au aparţinut elevilor: Chirea Valentina 

Iuliana şi Gioga Bogdan. Revista s-a bucurat de longevitate prin 

mediatizarea profesoarelor Maria Geantă şi Marilena Grigore, care 
au descoperit şi antrenat elevi pasionaţi de munca în echipă. Nume 

precum: Capbun Ana-Maria, Palantin M., Mândroviceanu G., Stroe 

V, Bolocan A, Ivan George, Bogdan Emilian, Ghinea Ionel, Ştefan 

Cornel au figurat în colectivele de redacţie ale publicaţiei. 



 

 

   
 

Tenacitatea şi perseverenţa au atras progresiv şi răsplata 

muncii în cadrul activităţii jurnalistice: menţiune în 2002 şi în 2010, 

premii judeţene în 2008, 2009, şi un premiu naţional în 2009. 
ARCADE, se editează în două numere pe an şi are ca obiectiv 

principal atragerea elevilor către cultura generală. Nivelul valoric al 

acesteia este îmbogăţit în permanenţă prin modul de selectare a 
lucrărilor şi condiţiile de redactare, dar şi prin disponibilităţile 

elevilor. 

             Echipa artistică s-a constitiut din iniţiativa şcolii, ca formă 
complementară de educaţie, pe baza voluntariatului unor elevi 

dornici de a-şi manifesta aptitudini variate: de a recita, de a cânta, de 

a dansa. În ceea ce priveşte alegerea/aprobarea repertoriului, 

desfăşurarea repetiţiiilor şi susţinerea programului au fost îndrumaţi 
de cadre didactice. Membri în formaţii de recitatori, de teatru, de 

dans, de muzică, elevii se exprimau ocazional/ planificat în activităţi 

de amploare, sub privirile colegilor – spectatori şi ale profesorilor.  



 

 
 

            

Putem vorbi nu numai de stabilitatea formaţiilor dar şi de cea  
a unor membri pe parcursul unui ciclu de învăţământ: Vasile Livia şi 

David Alexandra. Putem vorbi şi de consacrare. Unii tineri şi-au 

început cariera artistică de pe băncile şcolii. E vorba de Nicuşor 

Iancu, azi coregraf, instructor de dans la Centrul Cultural UNESCO 
,,Ionel Perlea” şi Nicoleta Rădniciuc interpretă de muzică populară, 

membră în Ansamblul Folcloric Ialomiţa, de Vancu Aurel. Succesele 

lor au depăşit graniţele judeţului prin participările la diferite 
festivaluri naţionale şi internaţionale. 

             Actualmente Sala de festivităţi multifuncţională este 

valorificată din plin, contribuind la desfăşurarea unor manifestări 
artistice, ştiinţifice şi profesionale.  

  Ziua Liceului s-a stabilit a fi sărbătorită anual la 15 

ianuarie, începând cu anul 2000, după ce şcoala a primit numele 

marelui Poet, pentru a-l omagia  în  ziua naşterii. Această zi a devenit 
într-adevăr o sărbătoare dragă nouă, tuturor, elevi şi profesori, 

datorită formelor ei de manifestare: întâlniri cu personalităţi  ale 

comunităţii locale, bilanţ al realizărilor  şcolare, medalion liric- 

eminescian, activităţi artistice. 
 

 

Banchetul - sărbătoarea absolvirii liceului, adună în ultima 
săptămână de şcoală pe absolvenţii claselor a-XII-a şi a-XIII-a şi pe 

Trupa de teatru - 2007 Grupul vocal - 2008 



 

profesorii  lor într-o seară antrenantă şi memorabilă,  care marchează 
un sfârşit, dar şi un început în destinul tinerilor. Fotografii 

imortalizează aceste aspecte.  

 
Iunie 1988 

 

Bucuria Revederii după 10 / 20 ani de la absolvire nu a 

întârziat să apară deoarece, foarte mulţi absolvenţi rămaşi încă legaţi 

de şcoală au simţit  nevoia revederii pe băncile şcolii, dar cu alt 
statut, cel pe care vor să îl prezinte dascălilor lor ca pe un raport 

asupra timpului.  

 
Revedere după 10 de ani 

 de la absolvire, 1993 

 
Vin din toate colţurile ţării, o fac liber consimţit cu 

mulţumire şi căldură pentru că au ce să ne spună: au devenit oameni 

integri, părinţi, cetăţeni, competenţi la locul de muncă , insufleţiţi de 
idealurile vârstei cei mai mulţi dintre ei. Profesorii se bucură în 

asemenea momente deoarece  la „ora de bilanţ”' constată că eforturile 

lor nu au fost în zadar. 



 

 Eco-Şcoala este o activitate extraşcolară de amploare 

naţională, ce s-a dezvoltat ca urmare a necesităţii  protejării naturii. 
Se conduce după sloganul „Pentru o natură mai curată”. Această 

activitate a intrat în sarcina profesoarei de geografie Coteş Nicoleta, 

care a atras pe numeroşi elevi la acţiuni de ecologizare a curţii şcolii, 
a parcurilor sau altor zone din oraş, precum şi la acţiuni de 

împădurire în judeţul nostru. Prin activităţi judicios organizate s-a 

evidenţiat în cadrul unor concursuri şcolare judeţene şi naţionale, a 
colaborat cu instituţii de profil  din oraş iar activitatea a fost 

incununată cu Drapelul Verde, care străjuieşte maiestuos holul 

central al şcolii.  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 Eco-Şcoala 



 

7.OBIECTIVE DE SPRIJIN 
 
Cabinetul de consiliere psihopedagogică s-a înfiinţat în anul 

2004 cu scopul de a asigura servicii de consiliere pentru elevi şi 

părinţi. În acest loc,  şi-au desfăşurat activitatea mai mulţi psihologi 

şcolari: Postu Pompiliu, Panţu Ioana, Pârvescu Ionela şi Bojoga 
Angela. 

 

 
 

 În anul 2007, printr-un program finanţat de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, cabinetul de consiliere psihopedagogică a fost 
modernizat (mobilier, aparatură, cărţi, teste psihologice), asigurând 

asfel buna desfăşurare a activităţilor specifice. 

 
          Biblioteca a fost înfiinţată în anul şcolar 1977-1978, pornind 

de la 800 de volume , cu un spaţiu alcătuit din sală de depozitare a 

cărţilor şi sală de studiu numită „punct de documentare „. 

           În prezent aceasta deţine un fond de carte reprezentat prin 
22.000 de volume şi acoperă o mare parte din plaja didactică pentru 

elevi şi profesori . 

         Se îngrijeşte de funcţionalitatea bibliotecii doamna Lovin 
Cornelia, absolventă a Şcolii Postliceale de Biblioteconomie, în 

prezent cu o vechime în funcţie, de 32 de ani. 



 

 
 
         Bibliotecara a avut ca atribute nu numai asigurarea circuitului 

cărţii beletristice sau de specialitate printre elevi ci şi antrenarea 

pasionaţilor la activităţi culturale de aprofundare: expoziţii, mese 
rotunde, recenzii, prezentări de noutăţi editoriale. S-a preocupat şi de 

asigurarea bazei necesare desfăşurării procesului didactic: procurarea 

de manuale pe bază de comandă, distribuirea manualelor gratuite, 
achiziţionarea altor materiale necesare elevilor pentru elaborarea de 

referate şi de proiecte. 

          Notabile sunt preocupările de colaborare cu Centrul Cultural 

UNESCO ,,Ionel Perlea” - Slobozia, prin participarea la 
simpozioane, vernisaje, expoziţii de carte, concursuri pe teme 

literare. 

 
           Internatul şcolar, a fost înfiinţat o dată cu şcoala şi a 

funcţionat la început de asemenea în locaţie împrumutată, într-o 

clădire din vecinătatea Comisariatului Judeţean, azi grădiniţă. 
          Internatul cazează pe elevii din judeţ fără posibilităţi de navetă. 

Îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament, parte integrantă a 

Regulamentului de Ordine interioară, al şcolii. 

         Începând cu toamna anului 1976, acesta a fost mutat în clădirea 
liceului, cu destinaţie specifică unde funcţionează şi azi. Este o 

clădire cu 4 etaje (legată de Şcoală printr-un hol de trecere) şi 

însumează 600 de locuri (150 de locuri pe etaj). 
         La etajul întâi locuiau fetele - spaţiu = 150 de locuri, la etajul al 



 

doilea şi al treilea locuiau băieţii . 
         Pedagogul şcolar este cel care are în atribuţie buna desfăşurare 

a activităţii din internat, alt suport formativ al personalităţii tânărului. 

Vorbind de stabilitate, putem da un nume de pedagog cu o vechime 

egală cu cea a internatului. Este vorba de doamna Alexa (Vodă) 
Maria. Ne aducem aminte cu plăcere şi de alte nume: Iorga Vasile, 

Manache Gheorghe şi Maria, Ştefănescu Maria, Stoian Aurel, 

Aionesei Victoriţa . 
         Numărul elevilor locatari în internat a oscilat de-a lungul 

timpului de la 350 la 80, datorită unor condiţii sociale specifice. 

Elevii locuiau câte opt în cameră, iar după sistematizarea din 1995 
câte patru. 

 
 

 
 
        Modul de viaţă al elevilor din internat era asemănător cu cel din 

familie, se baza atunci şi acum pe un program zilnic cu scopul 

desfăşurării unei vieţi ordonate, similare celei de acasă: după ora de 
trezire la 6:30, se aranja camera, se mergea la cantină (situată la 

parter), unde se servea micul dejun ( 7-7:45 ). Urma intrarea la clasă 

şi desfăşurarea programului şcolar. Între orele 14-15 se servea 
prânzul, după care urma programul de studiu 16-19:30, desfăşurat în 

sali de meditaţie amenajate la fiecare etaj. 

          După cină ( 20h-21h ) programul era opţional: se continua 



 

studiul în cameră, se vizionau emisiuni la televizor, iar ocazional, se 
participa la activităţi incluse în programul educativ. Pe tot parcursul 

şederii în internat elevii erau atent supravegheaţi de pedagog. Dacă 

aveau nevoie să plece în oraş primeau aşa – numitul ”bilet de voie”, 

în care se preciza numele elevului învoit şi durata plecării. Aceştia 
respectau sau nu convenţia şi de aici unele contradicţii, care se 

rezolvau în variate moduri, deoarece pedagogii colaborau cu familia, 

cu diriginţii, cu conducerea şcolii şi cu consilierul şcolar, în vederea 
asigurării coerenţei în educaţie. Pe timpul nopţii, elevii erau 

supravegheaţi de câte un pedagog, iar mai târziu de supraveghetorul 

de noapte, doamna Aionesei Victoriţa. 
         O altă atribuţie a pedagogilor era şi aceea de a asigura un 

program educativ, complementar celui şcolar. În acest sens la 

AFIŞIER erau notate diverse programe ce vizau educaţia pentru 

sănătate, educaţia civică, pentru gospodărire şi educaţia artistică. 
Elevii implicaţi şi ceilalţi factori îşi amintesc de concursuri precum: 

Cea mai frumoasă cameră, Cel mai frumos internat, ori de întâlniri 

cu organe ale Poliţiei, Justiţiei, specialişti din Sănătate, la care se 
abordau discuţii privind respectarea legilor, a regulilor de circulaţie, 

de apărare a sănătăţii şi întreţinere a corpului. Nu erau excluse nici 

serile cultural - distractive organizate în sala de mese a şcolii şi nici 
discuţiile individuale cu elevii în situaţii de necesitate. 

         Privind retrospectiv, putem afirma că mulţi elevi din internat   

şi-au îmbogăţit parcursul, devenind mai ordonaţi, mai disciplinaţi, 

silitori şi responsabili, ceea ce i-a condus la succesul personal. Ne 
amintim de Iordache Maria, azi director de sucursală de bancă, Dinu 

Alina, profesoară de chimie, Marinache Gheorghe, inginer. 

         Dupa 1989 s-a restrâns spaţiul internatului ca urmare a 
reducerii numărului elevilor care optau pentru acest mod de viaţă din 

cauze familiale şi sociale, despre care nu vom vorbi . Mulţi dintre 

elevii şcolii au devenit navetişti. Ca urmare a acestui fapt s-a restrâns 

şi personalul, reducându-se la: Alexa Maria pedagog şi Aionesei 
Victoriţa supraveghetor de noapte. După acest moment spaţiul 

internatului a fost reorganizat căpătând alte destinaţii: săli de clasă 

pentru liceul nostru, săli de grădiniţă, săli de ateliere pentru Liceul de 
Artă, săli de studiu pentru Şcoala Sanitară Postliceală. 

          Şi în prezent se menţin în viaţa internatului unele activităţi 

considerate indispensabile: serviciul pe internat şi în cantină, 



 

organizarea unor programe educative desfăşurate desigur la 
standardele zilei, forma de autogospodărire  în cameră, dar suflul s-a 

rarefiat. 

          Forma de autogospodărire este mai plăcută de câţiva ani în 

urmă, când după  reparaţii şi sistematizare camerele au devenit mai 
confortabile datorită dotărilor moderne: paturi cu saltele Relaxa, 

dulapuri personale, parchet, lenjerii noi. Să nu vă impacientaţi că 

activitatea de gospodărire e asigurată în exclusivitate de elevi. Există 
o îngrijitoare care răspunde direct de salubritatea spaţiului. 

 Cantina este o altă componentă ce asigură condiţiile de viaţă 

ale elevilor găzduiţi în internat. 

 
Având  cantina în subordine, Conducerea şcolii s-a preocupat  

totdeauna de sănătatea elevilor, prin asigurarea unor mese proaspete 
şi la standardele impuse. Elevii interni îşi aduc aminte cu siguranţă 

de cele care le ţineau loc de mame, când era vorba de a mânca; 

bucătăresele, cunoscute sub numele de: doamna Stanciu, doamna 

Bordei, doamna  Vasile, tanti Didica, tanti Fănuţa (Ştefana Andrei), 
tanti Steliana Coadă. 

 

Cabinetul medical înfiinţat în 1985, indispensabil vieţii 
şcolare, a asigurat totdeauna, cu promptitudine şi competenţă servicii 

medicale de prim ajutor elevilor în impas.  

 

 



 

Ne-am bucura dacă v-aţi aminti cu recunoştinţă de 
asistentele: Grigorescu Ana, Velicu Firica, Preda Gabriela, Vlad 

Elena, Dinu Aurica, şi Cristi Căprăroiu. În paralel funcţionează şi 

cabinetul stomatologic (Dr. Crăciun). 

 
Secretariatul .Printre activităţile importante în cadrul şcolii 

se numără şi cea desfăşurată în secretariat, considerat, într-o 

exprimare metaforică, „inima şcolii”. Această muncă, deşi prezintă 
note specifice este în permanentă interferenţă cu procesul de 

învăţământ prin înregistrarea tuturor datelor şcolare ale elevilor, prin 

păstrarea şi eliberarea documentelor care atestă unele dintre cele mai 
importante acte ale fiecărui cetăţean. Prin arhivarea documentelor 

şcolare ale fiecărui elev, se poate aduce, la nevoie, trecutul în 

prezent.    (Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă v-aţi pierde documentele 

şcolare? aţi avea o salvare – Arhiva şcolii).  
Un personal redus, ţine evidenţa încă de la înfiinţare cu 

responsabilitate şi competenţă la tot ce înseamnă proces de 

învăţământ.. 
Cred că sunteţi în asentimentul nostru să identificăm acest 

birou cu numele salariatelor destoinice şi neobosite care s-au 

perindat de-a lungul timpului: Ratcu Iulia, Marin Vica, Mihăilă 
(Petre) Liliana, Dragomir Floarea, Drăgan Viorica, Necula Elena. 

 

Contabilitatea este serviciul care a funcţionat simultan cu 

unitatea, gestionând bugetul şcolii, exprimat în fonduri pentru dotări, 
pentru întreţinerea clădirii, pentru salariile angajaţilor, pentru burse 

de merit şi burse sociale, pentru deconturi de abonamente.  

De-a lungul timpului au lucrat la acest serviciu funcţionari 
competenţi şi ataşaţi şcolii: Stroe Elena, Dumitru Floarea, Şamit Iţa, 

Tudoran Stanca şi Moldoveanu Valentin. Serviciul are în subordine 

alte servicii administrative unde îşi desfăşoară activitatea doamnele 

Ciupercă Vasilica, Godeanu Cornelia şi Damache Monica. 
 

 Serviciul întreţinere a bazei materiale a şcolii a prelungit 

existenţa multor componente prin hărnicia, promptitudinea şi 
creativitatea unor angajaţi: Iorga Vasile, Cocoş Vasile, Damache 

Dan,  Dârloman Tudor,  Bădic Ionuţ. 

Salubrizarea, indispensabilă sănătăţii şcolii, a fost asigurată 



 

de îngrijitoare devotate. Cred că vă mai amintiţi de Rodica, doamna 
Manea, Stănuţa, Fănuţa, Steluţa Cocoş, Olimpia, Rica, Alexandrina, 

Kati, Lenuţa, Florica Golgovici ori Simona. 

Şi, pentru că şcoala începe la poartă şi se sfârşeşte de 

asemenea cu poarta, inserăm şi numele celor care ne-au asigurat 
securitatea. Cine nu s-a bucurat de indulgenţa portarilor ori a fost 

incomodat de autoritatea lor? E vorba de portarii/agenţii de pază, 

cunoscuţi nouă, tuturor: nea Turcu Gheorghe, Duţu Muşat, Bănică 
Ştefan, Bănică Olguţa, Mirică Nicolae. 

 

Burse.Începând din anul 1995 şi până în prezent sistemul de 
burse, devenit funcţional, avea drept scop susţinerea financiară a 

elevilor bolnavi cronic ori cu o situaţie materială precară demonstrată 

cu acte justificative. 

Mai târziu bursa socială şi de boală s-au comasat în forma de 
ajutorare materială  -  „bani de liceu”. Obţinerea ei este condiţionată 

nu numai de un anumit plafon financiar pe membru de familie ci şi 

de situaţia şcolară a elevului petent; concret, acesta nu trebuie să facă 
mai mult de 20 de absenţe  sau să ia o notă sub 7 la Purtare. Din 

nefericire mulţi elevi nu au înţeles această facilitate pe care 

Comunitatea locală le-o acordă în schimbul propriei formări, au 
depăşit numărul de absenţe pierzându-şi bursa. La începutul fiecărui 

semestru o comisie alcătuită din profesoarele: Renţea Cornelia, 

Frâncu Ştefana, Gheorghe Viorica, Suditu Simona şi laboranta şcolii 

analizează dosarele elevilor, întocmind liste cu cei ce se încadrează 
în limita de bursă. Bursele de merit sunt foarte rare; ele au drept 

condiţie media generală semestrială peste 9
50

, medie pe care elevii 

noştri nu se străduiesc să o atingă, decât în mod excepţional. 
 

Alocaţia este o altă sursă pentru toţi elevii care frecventează 

şcoala, iniţiată după 1990. Sancţiunea pentru elevii nonconformişti 

era aducerea părintelui la şcoală în vederea  înştiinţării legate de 
comportarea fiului/fiicei şi nu reţinerea alocaţiei.  Într-o perioadă 

alocaţia se ridica de la C.E.C., de la Poştă sau de la Bancă, în baza 

unor file CEC, semnate de diriginte; sumele puteau fi trecute apoi pe 
card bancar. În prima fază alocaţia se dădea pe perioada anului 

şcolar, iar mai târziu s-a repartizat şi pe perioada vacanţei. Ea 

reprezintă pentru unii elevi bugetul propriu. 



 

8. REZULTATE CU CARE NE MÂNDRIM 

 
 

În şcoala noastră s-au evidenţiat de-a lungul timpului 

numeroşi elevi care, deveniţi absolvenţi, se reprezintă prin diplome 

universitare de ingineri : Constantinescu Cristian, Anton Gina 

Loredana, Pană Viorica, Porumb Elena, Ştef Marius, Ştef Dan, Radu 
Valeriu, Dumitru Elena, Lambru Cristian, Mihalache Radu, Ivan 

Nicolae, Mihalache Viorel, Ciobanu Mihaela, Cioară Mariana, 

Răileanu Victoriţa, Vişan Iulia, Barbu Lucian, Metea Dragoş, Lungu 
Ecaterina, Gruia Liviu, Apostol Violeta, Stănilă Georgeta, Lupu 

Gabriela, Pasici Raluca, Biciuşcă Dan, Răileanu Victoriţa, Albu 

Daniela, Radu Bogdan, Bolocan Alexandru, Lazăr Gelu, Stoica 
Nicuşor, Brătianu Daniela, Ancuţa Florin etc, profesori: Negroiu 

Ioana, Vlad Mariana, Florea Corina, Zamfir Ilie, Iordache Petruţa, 

Adam Mariana, Ene (Buzu) Creola, Dinu (Bordei) Alina, Crivăţ 

(Ilie) Ionica, Neculaie Mihăiţă, Neagu Costel, Neagu Ileana, Jalbă 
Florin, Degheto Daniel, Ristea Ştefan, Iancu Ionela, Marcu Aurelia, 

Stan Adrian Sorin, Peşu Mihaela, Negoiţă Mihaela, Gavrilă Mariana, 

Aionesei Cristian, Lazăr Mihaela, Mihăilă Mari, Zgură Iulian, Ion 
Florin, Zamfir Nicolae etc,  teologi: Petranici Laurenţiu, Sturzoiu 

Daniel, Florea Florin, Tudose Gheorghe etc, jurnalişti: Ghinea 

Ionica, Sandu Nicu, Boştină Alexandru, economişti: Duţu Gabriela, 
Iordache (Began) Maria, Gavrilă Mariana, Oprescu (Iorgoiu) 

Mădălina, Mitulescu Liliana, Hornea (Pahonţu) Valentina, Badea 

(Bica) Iliana, Cortel Tatiana, Chiriţă Marian, Iordache Luiza, Anton 

Elena, Radu Gabriela, Gheorghe Daniel etc, jurişti: Stanciu Gina, 
Gavrilă Vasilică, Slăniceanu Dragoş, Marcu Liuba, Dumitru 

Marinela, Nae Laura, Turturică Dumitru, Istrate Monica, Neculae 

Florentina, Gae Ionel etc, alţi absolvenţi Viocilă Rodica – 
farmacistă, Coţofană Iulia – sociolog, Enescu Lucia– medic 

veterinar, Aionesei Aurelia  - arhitect, Bordei Gigi – ofiţer, 

Gonzulescu Mariana – bibliotecară, Gheorghe Stelică – primar 

Ciulniţa, Stîngă Gabriel – manager administraţie publică, cadre 

medicale medii: Vasilescu Silvia, Tudorache Cristina, Radu 

Nicoleta, Stanciu Daniela, Popescu Mircea, Ivan Cristian, Mateescu 

Camelia, Petrache Ana-Maria, Buzioanu Sorina, Stan Georgiana etc. 



 

  De aceeaşi preţuire din partea şcolii se bucură şi absolvenţii 
care s-au integrat social prin specializarea liceală, devenind apreciaţi 

tehnicieni la locul de muncă, prin competenţă şi seriozitate, dar şi cei 

care s-au avântat cu succes în afaceri: Negrea Rodica, Matache 

Măndica, Burunov Nicolae, Popârlan Haralambie, Nicolae Cristi, 
Ioan Ion, Chiş (Vasile) Nicoleta şi mulţi alţii. 

Lor li se adaugă şi alţi absolvenţi care ne fac cinste: Florea 

(Dumitru) Ecaterina, Lungu (Ilcev) Mariana, Lascu Florin, Stroe 
Violeta, Rotaru Octavian şi Crina, Ţigău Lucian ş.a. 

 

 

 

9. CONTACTE 

 

Şcoală – familie 
 

          În procesul educaţiei, şcoala a atras printre factorii educativi  şi 

familia. Această colaborare a îmbrăcat forme diferite de-a lungul 
timpului, evoluând de la încrederea mutuală între profesori şi părinţi 

la „contractul parental”, care îi responsabilizează mai mult pe cei din 

urmă, în relaţie cu fiii lor şi cu şcoala. Astfel şcoala nu mai e 
considerată instituţie închisă. Colaborarea cu familia s-a manifestat 

permanent prin activităţi consacrate: discuţii individuale, şedinţe pe 

clasă, lectorate, desfăşurate trimestrial/semestrial pentru educarea şi 

formarea tinerilor în spiritul cinstei, al muncii, al înţelegerii 
propriului rol în societate, al preţuirii valorilor morale, într-un cuvânt 

pentru formarea idealului uman. 

           Interacţiunea şcoală - familie s-a bazat totdeauna pe respect, 
pe empatie în comunicare, pe echilibrul constant şi permisiv. S-a 

ajuns de multe ori la recuperarea unor elevi predispuşi abandonului 

şcolar sau repetenţiei. Mulţi dintre ei, la maturitate, şi-au exprimat 

recunoştinţa pentru sprijinul salvator. 
           Rolul familiei în relaţie cu şcoala este instituţionalizat şi prin 

Regulamentul Şcolar care prevede existenţa comitetului de părinţi pe 

clasă. Din acesta se alege comitetul de părinţi pe şcoală având în 
frunte un preşedinte al comitetului de părinţi, care devine şi membru 

în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

           La noi unii profesori sau maiştri ai şcolii au îndeplinit funcţia 



 

de preşedinte al comitetului de părinţi datorită faptului că fiii lor    
ne-au fost elevi. Ne face plăcere să amintim pe câţiva colaboratori: 

Biciuşcă N., Neagu Gheorghe, Andrei Maria,  Nicu Mihail, Lazăr 

Vasile,Tudor Ion. 

 
Şcoală - comunitate  

 

          Ca şi alte unităţi din învăţământul ialomiţean şi şcoala noastră 
s-a bucurat de interes pe plan local datorită forţei de muncă pe care a 

furnizat-o şi datorită specificului meseriilor . 

           Primăria Municipală s-a dovedit permanent preocupată de 
menţinerea ei la standardele timpului, repartizând fonduri pentru 

investiţii necesare Întreţinerii, modernizării şi mai nou extinderii 

construcţiei, şi actualizării bazei didactice. Datorăm acest interes 

primarilor: Pinter Ioan şi Ionaşcu Gabi. 
 

   

 
 

   
 

 
 

Întâlnirea Consiliului Elevilor cu Primarul 

şi Viceprimarul municipiului 



 

 
 

 

 
 

 

Colaborări eficiente s-au înregistrat în plan profesional cu 
Combinatul de Îngrăşăminte Chimice /AMONIL şi cu alţi agenţi 

economici de pe piaţa muncii locale interesaţi de pregătirea elevilor 

noştri (în timpul stagiului de practică) şi apoi de angajarea lor. 

Amintim în acest sens: PETSTAR, brutăria Eda şi atelierele de 
croitorie din oraş.  

 

Reprezentanţii AJOFM, printre viitorii absolvenţi 

Poliţia de proximitate în sprijinul elevilor 



 

 
 

 

        

Relaţia şcoală - comunitate se poate recunoaşte şi într-un 
feed-back: mulţi absolvenţi, integraţi social, deveniţi părinţi şi-au 

înscris copiii la şcoala unde ei înşişi au învăţat. Astfel s-a putut vorbi 

de generaţii succesive în şcoala noastră. Ne aducem aminte de câteva 
astfel de situaţii ale foştilor elevi: Nicolae Vasile, Drăgnescu Ion, 

Ivan Ion, Turcu Georgeta şi mulţi alţii . 

           Alţi cetăţeni au transformat şcoala într-un loc al iluminării 
pentru toţi copiii familiilor lor pe care i-au trimis la şcoala noastră. 

Ne amintim de fraţii Dima ( Beniamin, Valentin şi Silviu), fraţii 

Rotaru, (Octavian şi Crina), fraţii Gheorghe (Daniel şi Gabriel), fraţii 

Ancuţa, Bordei, Crivăţ, Rădulescu Iordache, surorile Brătianu, fraţii 
Dicu, Rădulescu şi mulţi alţii. Situaţia de a preda copiilor din aceeaşi 

familie a devenit „o întâmplare plăcută”, pentru unii profesori: Pârvu 

Mariana, Marinache Ecaterina, Renţea Cornelia, Grigore Marilena, 
Geantă Maria, care predându-le, şi-au îmbogăţit nu numai experienţa 

pedagogică ci şi pe cea psihologică. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Reprezentanţi ai ISJ Ialomiţa 



 

10. ANEXE: 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Clasa a IX-a F 1989-1990 Cls a XII-a, Operatori, 1981-1982 

Echipa de handbal – fete,1980 Cls a XII-a seral, 1984-1985 

2008-2010 



 

 
 
 

 
 

 

2005-2010 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


