
Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte 
 

 - 1 - 

2011-2012 

Director: profesor Gabriela Năduh 
Director adjunct: profesor Diana Elena Diaconu 

 
 
 

 
Rezultate ale elevilor 
An şcolar 2011-2012 

 
 

 
Catedra OM şi SOCIETATE: 
 
  

În ianuarie 2012, la concursul ,,24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor” 
organizat de Biblioteca Judeţeană şi Muzeul de Istorie echipajul colegiului 
format din elevii Rădoi Eduard (Adam Marius), Oprescu Alexandra (Dincă 
Constantin) Răileanu Alin (Gheorghe Dondorici) a obţinut premiul II. 

În luna februarie 2012, la concursul naţional, ,,Istorie şi societate în 
dimensiune virtuală” , faza judeţeană Iamandi Bogdan a obţinut premiul I şi 
Diaconescu Eduard ( profesor coordonator Gheorghe Dondorici) premiul II. 

În luna martie 2012, s-a desfăşurat faza judeţeană a Olimpiadelor 
şcolare la disciplinele istorie, geografie şi socio-umane , unde elevii C.N. 
Ienăchiţă Văcărescu” au obţinut numeroase premii, care au menţinut 
reputaţia la nivel judeţean şi naţional al acestei catedre.  

La Olimpiada de Geografie,  faza judeţeană elevii coordonaţi de 
doamna profesoară Costescu Albiniţa au obţinut numeroase premii: clasa a 
VIII- premiul I – Săvulescu Claudiu, clasa a IX-a premiul I – Stancu 
Alexandru, clasa a X-a Ilie Andra-  premiul I, clasa a XI-a premiul I – Stefan 
Alexandru. Tot la Olimpiada de Geografie, elevii coordonaţi de domnul 
profesor Iarca Dumitru au obţinut la faza judeţeană premii importante: Cotea 
Denis Elena clasa XII- Premiul I, Niţă Diana clasa a X-a –premiul III, Furieş 
Arina clasa  a X- a - locul II; eleva Cotea Denis Elena a obţinut o menţiune la 
faza naţională.  

La faza naţională eleva Ilie Andra a obţinut premiul al  II-lea,  la clasa a 
X-a; elevul Stefan Alexandru – menţiune la clasa a XI-a. La sesiunea de 
comunicări ştiinţifice elevul Stefan Alexandru , îndrumat de doamna 
profesoară Costescu Albiniţa a obţinut mentiune. 

La Olimpiada de Cultură civică,  faza judeţeană doamna profesoară 
Ciubotariu Georgiana a obţinut locul al III-lea,  cu echipajul claselor a VIII-a, 
format din elevii  Colţeanu Vladimir, Miruna Manea, Iliescu Monica şi 
Teodorescu Luiza. 

La Olimpiada de Istorie, faza judeţeană, elevii coordonaţi de domnii 
profesori Dincă Constantin, Gheorghe Dondorici, Adam Marius şi Poamă Emil 
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au obţinut numeroase premii: clasa a VIII-a Teodorescu Luiza – menţiune 
(Adam Marius), clasa a IX-a Toader Ionuţ - premiul II, Terteleac Andrei 
premiul III (Constantin Dincă), Petrescu Elena-  menţiune, Tudor Elena- 
menţiune (Dondorici Gheorghe), Irimescu Valeriu, Băloiu Floris – menţiuni  
(Dincă Constantin); clasa a X-a Marin Andreea, Radu Cristina – menţiuni 
(Poamă Emil), Coman Sorin, Ana Maria Camelia – mentiuni ( Dondorici 
Gheorghe) , clasa a XI-a Voicu Miruna (Adam Marius); clasa a XII-a Cârstoiu 
Andrada –menţiune (Constantin Dincă), Manolescu Nicoleta Adina, Răileanu 
Alin Ionuţ, Liţă Alexandru –menţiuni ( Dondorici Gheorghe). 

La Olimpiada şcolară pentru diciplinele socio-umane elevii coordonaţi 
de doamnele profeosare Grigorescu Maria şi Cristea Maria au obţinut 
rezultate bune: la psihologie Radu Alexandra clasa a X-a – menţiune 
(Grigorescu Maria) , la sociologie eleva Vasalache Ioana, clasa a XI-a –
menţiune (Cristea Maria). Doamna profesoară Grigorescu Maria a participat 
la Olimpiada Naţională de Socio –Umane în calitate de membru al Comisiei 
Naţionale.   

Toţi membrii catedrei ,,Om şi societate” de la C.N. Ienăchiţă Văcărescu 
au făcut parte din comisiile judeţene de elaborare a subiectelor pentru 
olimpiadele şcolare , faza judeţeană sau au participat ca profesori evaluatori 
la acest concurs şcolar.    

În luna aprilie 2012, în cadrul programului ,,Scoala altfel” membrii 
catedrei de istorie au desfăşurat numeroase şi variate activităţi : vizite la 
muzeul de istorie, la curtea domnească, vizionări de filme istorice, etc. 
Cu ocazia sărbătoririi  ,,Zlei Pămîntului” s-a organizat mai multe activităţi: o 
expoziţie de postere, o plantare de copaci, organizată de domnul profesor 
Iarca Dumitru. 

În luna mai 2012, la concursul organizat de Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa  cu prilejul sărbătorii  ,,Zilei Europei” echipajul C.N.  ,,Ienăchiţă 
Văcărescu”, coordonat de doamna profesoară Ciubotariu Georgeta a ocupat 
locul II. 

Domnul profesor Adam Marius a susţinut o lecţie demonstrativă la clasa 
a VIII-a, în cadrul cercului metodic Târgovişte şi a desfăşurat două lecţii de 
istorie în limba engleză în cadrul schimburilor educaţionale cu Belgia şi 
Olanda. 

De zilele liceului, catedra de istorie a organizat o dezbatere cu tema 
,,Represiunea comunistă în România” la care au participat elevii claselor a 
XI-a. Profesorii de geografie au organizat  Târgul de turism. 

Doamna profesoară Costescu Albiniţa a implementat în anul şcolar 
2011-2012, proiectul de voluntariat cu tema ,,Şi eu pot să fiu dezvoltator în 
comunitate. Imperativ major al şcolii moderne” cu clasele IX- F, X- E, XI- E. 
(activităţi: ghizi voluntari la Muzeul de Istorie, revista proiectului, au plantat 
florii în curtea şcolii). 
 
 


