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CĂTRE: TOATE LICEELE 
CARE AU RĂSPUNS INVITAŢIEI 
UNIVERSITĂŢII CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 
ÎN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL
Dorim să primiţi mulţumirile noastre pentru participarea la evenimentele organizate de Universitatea

Constantin Brâncoveanu la Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila în cadrul programului „Şcoala Altfel”.
Ne-a făcut o deosebită plăcere să-i avem aproape pe elevi şi pe profesori, să ne cunoaştem şi să

interacţionăm altfel. Totodată, sperăm că aceste întâlniri au reuşit să vină în întâmpinarea nevoii de
informare a viitorilor absolvenţi de liceu, punându-i în contact direct cu mediul de înalt profesionalism
al universităţii noastre.
Convinşi fiind de importanţa colaborării universitate - mediu preuniversitar, ne exprimăm dorinţa şi

speranţa ca aceasta să continue la fel de încurajator şi în viitor. 

12 aprilie 2012

Cu deosebită consideraţie, 
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu,Rectorul Universităţii Constantin Brâncoveanu 



Universitatea Constantin Brâncoveanu a
găzduit marţi, 3 aprilie, târgul regional intitulat
„Firma de exerciţiu – primul pas către o afacere
de succes”, în cadrul căruia elevi ai colegiilor
economice din Brăila, Galaţi şi Buzău şi-au
prezentat „afacerile” cum au ştiut mai bine. La
eveniment au fost prezenţi prof. univ. dr.
Ovidiu Puiu, Rectorul Universităţii Constantin
Brâncoveanu din Piteşti, prof. Viorel Botea,
inspectorul şcolar general al ISJ Brăila, ec.
Vasilica Anghel, director BancPost Brăila, dar şi
cadre didactice, elevi şi studenţi. 

„Proba de foc” pentru firmele de
exerciţiu - participarea la târg

Pregătirea pentru târg este o nouă provocare
pentru firmele de exerciţiu. Întâlnirea unor
parteneri de afaceri şi comunicarea directă cu
aceştia este posibilă numai prin intermediul
târgurilor de afaceri. Elevii pot participa în mod
real la negocieri, învaţă să facă afaceri şi îşi
dezvoltă încrederea în forţele proprii. 

În deschiderea evenimentului, Rectorul
Universităţii Constantin Brâncoveanu, prof.
univ dr. Ovidiu Puiu, a subliniat importanţa
participării elevilor la activităţi cu specific de
afaceri, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o
universitate care învaţă studenţii despre aceste
activităţi: „Într-o săptămână în care se
promovează Şcoala Altfel, ne aflăm într-un
moment...altfel, lucru făcut posibil de oameni şi
instituţii care îşi doresc un învăţământ puternic
în Brăila. Ceea ce cred eu că trebuie să ştiţi

dumneavostră este faptul că lumea în care trăim
a ales să meargă mai departe crescând
concurenţa, iar aceasta înseamnă că cei mai
buni vor câştiga. Şi nu este nevoie doar să vrei
să câştigi, ci este esenţial să te pregăteşti pentru
a câştiga. Noi pregătim tinerii pentru business:
a face business este o artă în care trebuie să se
îmbine vocaţia cu talentul”. 

Rolul târgului este de a confirma pregătirea
elevilor, de exprimare practică a creativităţii, de
efectuare a tranzacţiilor directe cu alte firme de
exerciţiu şi de promovare a conceptului de
firmă de exerciţiu la nivel regional, iar
obiectivele vizează responsabilizarea elevilor,
crearea unui mediu de afaceri cât mai apropiat
de cel real, formarea de priceperi şi deprinderi,
stăpânirea limbajului de afaceri şi dezvoltarea
abilităţilor de negociere în afaceri.

Universitatea Constantin Brâncoveanu -
o universitate altfel

„Într-o săptămână a Şcolii Altfel, vă aflaţi într-
o Universitate...altfel, printre primele cinci din
ţară în ce priveşte contractele pentru mobilităţi
în străinătate Erasmus şi în topul celor trei
universităţi private româneşti, ca urmare a
evaluării ARACIS şi a acordării calificativului
Grad de încredere ridicat. Ne dorim să fim altfel
şi prin faptul că vom fi mult mai orientaţi către
practica studenţească, deoarece misiunea şcolii
este de a diminua discrepanţa dintre teorie şi
practică”.

Firmele de exerciţiu sunt demarate de elevi

încă de când sunt în clasa a XI-a, iar competiţia
se desfăşoară atunci când ei sunt clasa a XII-a,
moment de decizie pentru aceştia în ce priveşte
cariera lor viitoare, lucru pe care l-a evidenţiat
şi prof. drd. Viorel Botea, inspector şcolar
general al ISJ Brăila: „Suntem un popor foarte
puternic, cu tineri foarte inteligenţi. Voi, elevii,
sunteţi cei care veţi face ca oraşul nostru să fie
din nou polul economic al ţării, prin învăţătură.
Ne aflăm într-o instituţie de învăţământ
superior care promovează valorile culturii, un
punct de lansare a voastră, pe care vi-l asigurăm
prin munca pe care o depunem alături de voi.
Mi-aş dori să vă ştiu studenţi într-o
universitate unde vă este bine, iar una dintre
aceste universităţi este Universitatea
Constantin Brâncoveanu, care vă poate oferi
definitivarea cunoştinţelor dobândite în şcoală
pentru a avea o carieră de succes”.

Colegiul Economic „Ion Ghica” -
partener tradiţional al UCB

Despre firmele de exerciţiu, ca activităţi
desfăşurate de elevii liceelor economice, ne-a

vorbit prof. Camelia Istrate, director adjunct al
Colegiului Economic „Ion Ghica” din Brăila:
„Proiectul pilot Reţeaua regională pentru
învăţământ economic, iniţiat de Fundaţia
„KulturKontact“ din Austria şi derulat prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe
din Austria, din cadrul Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, a fost demarat la
începutul anului 2001 şi a cuprins doar trei licee
cu profil economic, de la Turnu Severin,
Timişoara şi Colegiul Economic din Brăila. De
atunci, au avut loc mai multe seminarii, care au
explicat ce înseamnă înfiinţarea unei firme de
exerciţiu. Ne aflăm astăzi la cea de-a doua ediţie
a Târgului de Firme de Exerciţiu, realizat în
parteneriat cu Universitatea Brîncoveanu,
alături de care desfăşurăm în fiecare an
activităţi ştiinţifice. Mai mult, în sală sunt cadre
didactice ale universităţii care au absolvit
cursurile liceului nostru, lucru care subliniază
legătura strânsă dintre cele două instituţii de
învăţământ. În ceea ce priveşte activitatea pe
care o desfăşurăm astăzi, la acest moment există
sute de firme de exerciţiu, concept benefic ce le
dă posibilitatea elevilor să se angajeze cu mai
multă uşurinţă”.

De altfel, acest lucru a fost subliniat şi de
directorul BancPost Brăila, ec. Vasilica Anghel:
„De-a lungul timpului, am avut ocazia să
cunosc studenţii brâncoveni în cadrul stagiilor
de practică pe care le efectuează la sucursala
băncii noastre şi pot să vă confirm că, prin

atitudinea şi modul lor de implicare în
activităţi, au impus respect şi apreciere, iar unii
dintre aceştia au ajuns să lucreze în banca
noastră sau în alte bănci, datorită cunoştinţelor
şi experienţei dobândite prin practică, pe
parcursul anilor de studii. În sală sunt elevii şi
studenţii, viitori oameni de afaceri, care sper că
ne vor face să ne mândrim nu doar cu istoria, ci
şi cu prezentul oraşului nostru”.
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EXERCIŢII DE BUSINESS
�La standul FE „Magic Tour” S.R.L., prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul Universităţii Constantin Brâncoveanu, a fost întâmpinat tradiţional româneşte, cu pâine şi sare

�Elevi şi profesori ai Liceului Economic „Petre S. Aurelian”  Brăila, iniţiatori ai FE „PSA CONSTRUCT” SRL

�Membrii juriului analizează oferta FE „TIN TIN”

S.R.L., echipa Colegiului Economic din Buzău

Prezentarea afacerilor
firmelor de exerciţiu

După alocuţiunile susţinute
de invitaţi, au urmat
prezentările power point ale
firmelor de exerciţiu, în aula
universităţii, după care cele
patru echipe s-au deplasat la
standurile pe care le
amenajaseră cu creativitate si
pasiune. 

Elevii brăileni ai Colegiului
Economic „Ion Ghica” au
promovat firma de turism
Magic Tour SRL, iar cei de la
Liceul Economic „Petre S.
Aurelian”, firma de construcţii
PSA Construct SRL.
Participanţii de la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”
Galaţi au înfiinţat o firmă de
exerciţiu de decoraţiuni
interioare, New Bright SRL,
iar cei de la Colegiul
Economic Buzău - o firmă de
personalizare a diferitelor
obiecte, ce a fost numită Tin-
Tin SRL. Cele patru firme de
exerciţiu s-au întrecut în
aranjarea standurilor,
promovarea firmei prin

numeroase şi diverse
materiale promoţionale,
cataloage şi pagini web.

Juriul a fost format din
prof. univ. dr. Ovidiu Puiu,
rectorul Universităţii
Constantin Brâncoveanu din
Piteşti, prof. Mihaela Toma,
profesor de specialitate al
Colegiului Tehnic „Edmond
Nicolau” Brăila şi ec. Vasilica
Anghel, director BancPost,
sucursala Brăila. Acesta a
analizat fiecare firmă de
exerciţiu după mai multe
criterii: stand, promovarea
firmei – materiale
promoţionale, catalog,
prezentare, pagina web,
comunicare. 

La finalul activităţii,
iniţiatorii celor patru firme de
exerciţiu au fost răsplătiţi
pentru efort, implicare şi
creativitate, acordându-li-se
tuturor premii din partea
sponsorilor – Fundaţia de
Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură
„Prof. univ. dr. Alexandru
Puiu”, Avon Cosmetics şi
Coca Cola România. Juriul a

considerat că firmele de

exerciţiu au excelat fiecare pe

domeniul de afaceri ales şi de

aceea a răsplătit efortul

tuturor echipelor şi al

profesorilor coordonatori prin

diplome de excelenţă.

Bilanţ - experienţe
unice, provocări pentru
viitor!

La final, rectorul UCB,

prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, a

lansat şi altor elevi din liceele

din regiune şi chiar din ţară

invitaţia de a participa la

ediţia viitoare - a treia -

dorindu-şi ca evenimentul să

capete amploare, competiţia

să fie strânsă şi motivantă.

Acest deziderat va fi posibil

prin organizarea firmelor pe

secţiuni, dar şi prin premiile

substanţiale, care se doresc

mult mai mari în ediţiile

viitoare, căci, aşa cum a şi

spus, „nu este important doar

să participi, ci să-ţi doreşti să

câştigi!” 

Lect. univ. dr. Gica Culiţă
Asist. univ. drd. Suzana Purice
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Joi, 5 aprilie 2012, la sediul Universităţii Constantin

Brâncoveanu din Brăila s-a desfăşurat simpozionul naţional

Stiluri alimentare. Evenimentul a fost organizat de Grupul

Şcolar „Gh. K. Constantinescu”, în parteneriat cu Inspectoratul

Şcoalar Judeţean Brăila, Casa Corpului Didactic Brăila,

Universitatea Constantin Brâncoveanu, Palatul Copiilor Brăila,

Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi,

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi Selgros Brăila.

Simpozionul a fost structurat pe trei secţiuni, în cadrul cărora

cadre didactice au prezentat lucrări ştiinţifice, iar elevii au creat

afişe, postere, colaje şi desene pe tema alimentaţiei sănătoase.

Manifestarea s-a bucurat de un real succes în rândul cadrelor

didactice, astfel la prima ediţie a simpozionului organizat la

Brăila au participat profesori din judeţele Brăila, Bihor, Galaţi,

Neamţ, Timiş, Constanţa, Ilfov, Dolj, Teleorman şi Vâlcea. 

Deschiderea simpozionului a fost marcată firesc, de

alocuţiunile reprezentantelor celor două instituţii partenere: dna

Manuela Luminiţa Turcu, directorul Grupului Şcolar „Gh. K.

Constantinescu” Brăila şi dna prof. univ. dr. Elena Enache,

decanul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri

Economice Brăila.

„Pentru că o viaţă sănătoasă înseamnă în primul rând o

alimentaţie sănătoasă, ne-am propus să organizăm anul acesta

prima ediţie, un simpozion naţional în parteneriat cu Universitatea

Constantin Brâncoveanu, care să le ofere cadrelor didactice şi elevilor

noştri posibilitatea de a prezenta anumite lucrări pe tema

alimentaţiei sănătoase. Salutăm prezenţa cadrelor didactice din zece

judeţe ale ţării, înclusiv municipiul Bucureşti.

Doresc să le mulţumesc tuturor partenerilor simpozionului, mai

ales partenerului principal, respectiv domnului profesor universitar

doctor Ovidiu Puiu, Rectorul Universităţii Constantin Brân -

coveanu, precum şi decanatului Facultăţii de Management Market -

ing în Afaceri Economice Brăila, reprezentat prin dna Decan Elena

Enache şi dna Camelia Vechiu. 

O viaţă sănătoasă înseamnă, în primul rând, o

alimentaţie sănătoasă
Din păcate, constatăm că oamenii mănâncă din ce în ce mai mult

nesănătos, atraşi de mirajul reclamelor TV sau al promoţiilor din

supermarketuri. Dacă aceste obiceiuri nesănătoase încep încă din

copilărie şi sunt de multe ori încurajate de părinţi, tinerii ajung în

scurt timp să sufere de tot felul de afecţiuni grave, care le pot marca

ireversibil viaţa. Scopul organizării acestui simpozion este acela de a

oferi prilejul unor dezbateri şi a unui schimb de experienţe cu privire

la stilurile alimentare adoptate de societatea modernă în strânsă

corelaţie cu starea de sănătate a populaţiei.

Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi

promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea

celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, stimularea

creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul

românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări

şi parteneriate valoroase, în vederea elaborării unor proiecte şi a

participării la programele europene. Este bine de ştiut faptul că

societatea modernă oferă o serie de facilităţi care ne fac viaţa mai

bună, dar, în acelaşi timp, stilul modern de viaţă se asociază cu unele

deprinderi cu efecte nefavorabile asupra stării de sănătate.

Deprinderi dintre care menţionăm excesul alimentar şi consumul

unor alimente nesănătoase, viaţa sedentară, fumatul, consumul de

băuturi alcoolice. 

Trăim pentru a mânca sau mâncăm pentru a trăi?
Într-o societate modernă, excesul alimentar este favorizat şi de

preocuparea excesivă pentru alimentaţie şi de locul central pe care îl

ocupă mâncarea cu ocazia unor sărbători sau evenimente. 

Pe de altă parte, alimentaţia care se consumă de către societatea

modernă este nesănătoasă: consum redus de legume şi fructe, aport

redus de fibre, dezechilibre între principalele grupe alimentare,

consum excesiv de băuturi dulci, gustări de tip fast-food.

În acest cadru conceptual, simpozionul „Stiluri alimentare”

susţinut de cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar

din 10 judeţe, îşi propune printre altele ca tinerii să înveţe să prepare

şi să consume  hrană sănătoasă pentru ei şi familiile lor. Se va realiza

astfel un pas important pentru educaţia acestora în spiritul unei vieţi

echilibrate, prin reducerea consumului de alimente nesănătoase în

rândul populaţiei şcolare din România. 

Prof. univ. dr. Elena Enache, decanul Facultăţii de

Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila:

„Manifestarea de astăzi se înscrie în ceea ce se numeşte „Săptămâna

Altfel”, proiect pe care, de anul acesta, îl demarează învăţământul

preuniversitar, proiect de altfel foarte bine venit, pentru că tinerii

noştri au nevoie de mult mai mult decât de mersul obişnuit la şcoală”. 

Mă bucur că în sală sunt atât cadre didactice, cât, mai ales, elevi.

De ce mă bucur de prezenţa tinerilor? Pentru că, atunci când ajungi

la o anumită vârstă, începi să conştientizezi ce mănânci, cât

mănânci, de ce aşa şi nu altfel, pentru că viaţa te obligă să începi să

fii conştient de alegerile pe care le faci. Însă copiii nu ştiu acest lucru

şi atunci, întâlnirea noastră de astăzi ar fi un semnal de alarmă ca

să spunem aşa şi aici mă adresez vouă, liceenilor: măcar să înţelegeţi

că trebuie să fiţi atenţi la ceea ce mâncaţi, tot este un lucru foarte,

foarte bun!

De altfel, am acceptat cu mare plăcere să găzduim acest simpozion,

ediţia I, şi ştim foarte bine de prezenţa dumneavoastră aici încă din

lunile de toamnă, când ni s-a propus acest parteneriat. Bineînţeles că

Universitatea a răspuns afirmativ fără niciun fel de ezitări şi iată-

ne în calitate de organizatori şi de gazde ale dumneavoastră. Ori de

câte ori primim o invitaţie din partea învăţământului

preuniversitar, niciodată nu spunem „nu” pentru că legătura dintre

noi este una puternică şi noi vrem să o facem din ce în ce mai

puternică. Aş vrea să vă spun că mă bucur că evenimentul este

încadrat în  această  „Săptămână Altfel”, care cred că este un plus

pentru toată lumea şi numai cine nu vrea nu recunoaşte acest lucru. 

Mă bucur când văd elevi şi profesori mergând în

diverse locuri, învăţând lucruri noi
Vreau să vă spun că noi am avut în fiecare zi la Universitate câte

un eveniment organizat cu elevi din diverse licee şi nu numai din

Brăila, pentru că zilele trecute am avut un eveniment interjudeţean

- Târgul firmelor de exerciţiu, unde au participat şi elevi de la Galaţi

şi de la Buzău. 

Vom urmări cu interes ceea ce se va întâmpla astăzi, pentru că

reprezintă una dintre preocupările mele şi ale colegilor mei, mă bucur

că din juriul pe care îl aveţi astăzi face parte şi un distins cadru

didactic din universitatea noastră, profesorul universitar doctor Ion

Scurtu, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole, în măsură să ofere

o părere competentă în domeniu. 

Le urez succes tuturor participanţilor!”

Juriul a fost format din prof. univ. dr. inginer Camelia

Vizireanu,  conf. univ. inginer Cornelia Lupu şi prof. univ. dr. Ion

Scurtu. 

Peste 40 de comunicări ştiinţif ice axate pe stilurile de

alimentaţie sănătoase
Lucrările au abordat teme precum: „Alimentaţia ecologică - o

alternativă pentru o alimentaţie sănătoasă”, „Alimentaţia elevilor

şcolari”, „Alimentaţia emoţională”, „Principiile unei alimentaţii

corecte”, „Dieta Raw Vegan”, „Cele mai periculoase alimente

sănătoase”, „Dieta grupelor sanguine” ş.a. Nu au lipsit

dezbaterile despre factorii care influenţează stilurile alimentare

şi modul de promovare al alimentaţiei ecologice.

În cadrul celei de-a doua secţiuni au intrat în concurs peste 25

de lucrări ale elevilor care au completat în mod fericit - prin

desene, postere şi colaje - lucrările ştiinţifice prezentate de

profesori. Menţionăm câteva dintre lucrările elevilor, care au fost

apreciate de juriu: „Legătura dintre mâncare şi fizică”, „Eşti cum

te hrăneşti”, „Aşa nu, aşa da!”, „Nesănătos de vei mânca, garantat

vei regreta!”, „Hrană deşteaptă” ş.a.

În finalul manifestării, cele mai bune lucrări ale profesorilor şi

ale elevilor au fost premiate şi răsplătite cu diplome.

Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „STILURI ALIMENTARE“
▼ Săptămâna Şcoala Altfel, la Universitatea Constantin Brâncoveanu Brăila
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Grupul Şcolar „Gh. K.Constantinescu” din Brăila, cunoscut de
brăileni ca „Liceul Agricol” îşi sărbătoreşte patronul spiritual, în
săptămâna 22-27 aprilie 2012.

LA MULŢI ANI GRUPULUI ŞCOLAR 
„GHEORGHE K. CONSTANTINESCU”, BRĂILA!

Performanţa elevilor
Eleva Bibicu Nicoleta din clasa a IX-a C a participat la simpozionul naţional

„Terra – casa noastră”, ediţia a II-a, la secţiunea colaje cu lucrarea „Terra – casa
noastră”, sub îndrumarea doamnei profesor Mariana Dobrin, organizator fiind
Şcoala cu Clasele I-VIII „Rareş-Vodă”, Ploieşti.Elevul Bratosin Victoraş din clasa
a IX-a C, sub îndrumarea doamnei profesor Mariana Dobrin, a obţinut premiul
I cu lucrarea „Maşina viitorului” la concursul de grafică pe calculator „Auto Start
Design”2011, ediţia a 2-a, organizat de Colegiul Tehnic „Panait Istrati” .

La Concursul de Chimie „PETRU PONI“ desfăşurat la Colegiul Economic
„Ion Ghica” elevele Bibicu Nicoleta şi Lupu Nicoleta de la clasa aIX-a C au
obţinut menţiune, fiind îndrumate de dna profesoară Mogoş Constanţa.

Echipa Liceului agricol, formată din 12 elevi, participă la proiectul
internaţional e-twinning „Granny’s Recipes” sub îndrumarea doamnei director
Luminiţa Turcu, prof. Liliana Neacşu şi maistru- instructor Elena Uzeanu, alături
de şcoli din Turcia, Franţa, Spania, Italia, Slovacia.

Unul dintre proiectele iniţiate de Liceul Gh. K. Constantinescu este proiectul
naţional „Ne pasă!” sub coordonarea doamnei profesoare Liliana Neacşu, a
doamnei director Luminiţa Turcu şi a domnului director adjunct Nicolae Frâncu,

colaboratori fiind majoritatea profesorilor din şcoală. Sub îndrumarea doamnei
profesoare Cerasela Frătică, elevii din şcoala noastră au participat la proiectul
,,Implicare civică a tinerilor”.

De asemenea, elevii sunt implicaţi şi în activităţi de voluntariat, cum ar fi:
activitatea desfăşurată în cadrul liceului cu ocazia „Zilei internaţionale a persoanei
cu Handicap” în cadrul Proiectului „Voluntari împreună, construind o lume mai
bună”,la care au participat membrii catedrei de estetică şi elevi voluntari de la clasa
a XII-a D coafor-stilist; activitatea de voluntariat desfăşurată de profesorii şi
elevele de la catedra de „Estetica şi igiena corpului omenesc” în parteneriat cu
Organizaţia „Trebuie”, liceul „Mihail Sebastian”, Colegiul Naţional „Nicolae
Bălcescu”, Colegiul Naţional „Ana Aslan”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”;
activitatea de voluntariat desfăşurată de cadrele didactice şi elevii şcolii în cadrul
proiectului naţional „Let’s do it, România!”–activitate de colectare a deşeurilor din
oraş.

În anul şcolar 2010 – 2011,s-au derulat proiectele „Capcanele adolescenţei”,în
parteneriat cu alte licee şi grupuri şcolare din Brăila, coordonator prof. Liliana
Neacşu şi „U4energy” - proiect de economisire a energiei electrice, coordonatori
prof. Daniela Avram, Suzana Negură, Con stan ţa Mogoş şi Cerasela Frătică.

Elevii liceului, sub
îndrumarea doamnei
profesoare Liliana
Neacşu, au participat la
„Campania pentru
sănătate” şi la „Parada Antietno bo ta ni ce”, acţiuni organizate de ISJ Brăila şi
Consiliul Judeţean al Elevilor.

Elevii cu aptitudini literar-artistice au posibilitatea să participe la diferite
activităţi desfăşurate în cadrul cercului literar „Literatura - hrană pentru minte şi
suflet”, coordonat de dna profesoară Raluca Toma: Dor de Eminescu, medalion
literar Zilele Sadoveanu, Toamna printre frunze, In memoriam - Adrian Păunescu,
concursul de prezentări PPT Prezenţe brăilene în spiritualitatea românească,
activitatea File de carte pe micul ecran etc.

Începând cu anul 2010,a fost publicată revista şcolii - „Petalele adolescenţilor”,
ajungând astăzi la ediţia a treia. Articole precum „Cele cinci candele din Capela
Pitagora”, „Întrebări glumeţe pentru minţi isteţe”, „Prin labirintul limbii române”,
„Din clasă, în bucătărie” au fost create de elevii Grupului Şcolar „Gh. K.
Constantinescu”.

Cine a fost Gheorghe K.
Constantinescu?
Gheorghe K. Constantinescu, considerat fondatorul şcolii de

genetică animală din România, apreciat aşa cum sunt Ioan
Cantacuzino, pentru medicina experimentală şi profesorul
Victor Babeş pentru microbiologia modernă, s-a născut la 24
aprilie 1888,  la Brăila. A urmat cursurile liceului „Nicolae
Bălcescu” din Brăila, apoi cele ale Şcolii Superioare de
Medicină Veterinară din Bucureşti. În anul 1912 si-a
susţinut teza de doctorat şi a fost numit şef de lucrări la
Catedra de Anatomie Comparată. În 1920 a fost trimis în
Germania de către Ministrul Agriculturii pentru a se
specializa în agricultură. De asemenea, a fost numit profesor
titular la Catedra de Zootehnie a Facultăţii de Medicină
Veterinară. În 1927 a devenit bursier al Fundaţiei Rockefeller
pentru studii de genetică. 

La întoarcerea în ţară a fost numit director general al

Institutului Naţional Zootehnic. A lucrat în domeniul
geneticii, mai exact la modul de transmitere a însuşirilor
ereditare de la părinţi la descendenţi, la populaţiile animale.
În 1947 a iniţiat cercetări de genetică asupra rasei Mangaliţa
pentru cunoaşterea particularităţilor morfologice. Opera sa de
bază este „Tratatul pentru zootehnie generală”, în două
volume, premiată de Academia Română în anul 1930. A
creat la Institutul Naţional Zootehnic primul laborator de
genetică experimentală pentru mecanismul eredităţii.

Gh. K. Constantinescu a fost reprezentantul autorizat al
ştiinţei zootehnice româneşti la congresele internaţionale de la
Praga, Londra, Berlin, Leipzig, New York, membru în
Societatea de Biologie, Societatea de Medicină Veterinară
Română, Societatea Germană de Ereditate, Consiliul
Superior Ştiinţific de la Roma, membru titular al Academiei
de Agricultură din România. A elaborat peste 150 de lucrări
de specialitate,apreciate în ţară şi în străinătate. S-a stins din
viaţă la 18 iulie 1951.

Şcoala de ieri şi de azi...
În judeţul Brăila, pregătirea în domeniul agricol a început în anul 1948 prin Şcoala Medie Tehnică Veterinară şi de

Îmbunătăţiri Funciare. În anul 1966 apare titulatura de „Liceul Agricol” cu diverse profiluri: culturi irigate, veterinari,
îmbunătăţiri funciare, contabilitate şi merceologie agricolă şi, în plus, Şcoala de maiştri. Începând cu 1 septembrie 1999,
prin Ordinul M.E.N. 31390/1999, unitatea a primit titulatura Grupul Şcolar  „Gh. K. Constantinescu” cu specializări
specifice învăţământului agricol: resurse naturale şi protecţia mediului, servicii. 

În cei peste 60 de ani de existenţă,Gr. Şc. „Gh. K. Constantinescu” a găsit mereu capacitatea şi mijloacele prin care
să fie furnizor de forţă de muncă calificată pentru tot judeţul şi nu numai.Grupul şcolar oferă servicii educaţionale atât
pentru tinerii, cât şi pentru adulţii din judeţul Brăila. Domeniile de pregătire sunt: agricol, veterinar, turism şi
alimentaţie publică, comerţ, estetica şi igiena corpului uman, domenii solicitate pe piaţa forţei de muncă.

Sediul actual al şcolii se află pe şoseaua Râmnicu Sărat, nr. 127 într-o clădire construită în 1977, până în acel an
Liceul agricol având mai multe adrese,de-a lungul timpului. Începând cu luna decembrie 2008, unitatea şcolară a intrat
în programul de reabilitare,ceea ce a dus la o înfăţişare şi o dotare dintre cele mai moderne.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în cabinete amenajate cu materialul
didactic necesar: cabinetul de limba şi literatura română, cabinetul de matematică, cabinetul de limbi moderne,
cabinetul de cosmetică, cabinetul de geografie, cabinetul de biologie etc.

Cadre didactice devotate
Grupul Şcolar „Gh. K.Constantinescu” se bucură

de experienţa unui colectiv de cadre didactice tinere,
care implică elevii în diferite activităţi, concursuri,
olimpiade şi proiecte, atât la nivelul şcolii, cât şi la nivel
naţional şi internaţional. 

La concursul internaţional „Steluţa de argint” ed. I,
Focşani, jud. Vrancea, concurs de ornamente de
Crăciun, elevii au obţinut locurile I si II, sub
îndrumarea doamnei maistru-instructor Elena

Uzeanu. La faza judeţeană a olimpiadei
interdisciplinare au participat elevi din
clasele a XII-a B şi a XIII-a B,
specializarea tehnician în gastronomie,
organizată de Catedra de alimentaţie
publică.

Echipa de fotbal a liceului, antrenată de
prof. Paul Urluială, a participat la Cupa
Estudiantina, organizată de Universitatea
Constantin Brâncoveanu, unde a obţinut
locul III, şi la Cupa „Trandafirul”,
organizată de PDL împreună cu ISJ
Braila. Echipa de şah, antrenată de prof.
Paul Urluială, a ocupat locul III la etapa
judeţeană a Cupei „DeMolary-BNR”.

În decursul celor 21 de ani de
existenţă, Universitatea Constantin
Brâncoveanu a dezvoltat relaţii de
bună colaborare cu liceele brăilene, iar

pentru că în numărul acesta omagiem
Liceul „Gh. K. Constantinescu“,
merită să menţionăm aici câteva dintre
aspectele acestei colaborări.

Participanţi la sesiunile ştiinţifice
studenţeşti, la târgurile de Mărţişor, de
Crăciun, la Festivalul „Estudiantina”,
Balul Bobocilor sau vizitatori la
activităţile desfăşurate în săptămâna
„Şcoala Altfel” la Universitatea
Constantin Brâncoveanu, elevii
Grupului Şcolar „Gh. K.
Constantinescu” ne-au cunoscut şi au
păşit cu încredere peste pragul
universităţii noastre. Mulţumim
tuturor celor care ne-au ales şi ne
bucurăm că universitatea noastră
constituie o etapă importantă în
parcursul lor profesional.

Liceul omagiază personalitatea lui
Gh. K. Constantinescu în fiecare an, în
preajma zilei de Sfântul Gheorghe (23

aprilie). Astfel,  a devenit o tradiţie
desfăşurarea unor activităţi precum
„Prezentare de modă cu temă
ecologică”, concursul „Bucătarul
iscusit”, expoziţiile de materiale
publicitare, scenete sau piese de teatru
cu trupa Şcolii „Ciffre” precum şi alte
simpozioane şi concursuri: „Pădurea
înseamnă viaţă”, „Parada coafurilor”,
„Mănânci sănătos, eşti sănătos” etc.

„Absolvenţii acestui liceu sunt astăzi
absolvenţi ai Universităţii Constantin
Brâncoveanu, iar elevii de azi ai şcolii
sunt absolvenţii de mâine ai acestei
universităţi cu tradiţie în învăţământul
brăilean”, afirmă directorul Grupului
Şcolar „Gh. K. Constantinescu”, dna
Luminiţa Manuela Turcu. 

Felicitări elevilor 
şi profesorilor

Grupului Şcolar 
„Gh. K.

Constantinescu”
şi mult succes 
în continuare! 
La mulţi ani

doamnelor şi
domnilor profesori,
dragi elevi şi părinţi!

La aniversare...
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