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            Promovarea liceului se face 
prin intermediul site-ului 
www.ltsnr1bistrita.ro, unde sunt 
prezentate câteva dintre activitățile 
desfășurate în cadrul școlii, dar și 
prin intermediul revistei școlare „O 
șansă pentru fiecare”. 

Prof. Băescu Elena-Alexandra 

*** 

Cardul național de sănătate 

Cardul naţional de sănătate este 
codul de acces pentru toate 
sistemele informatice ale CNAS. 

El va deveni instrumentul de 
confirmare a prestării  tuturor 
serviciilor din sistem(PIAS). 

 Pe card  şi in cip-ul cardului sunt 
imprimate următoarele informaţii: 

-Numele şi prenumele asiguratului 

-Cod unic de identificare în 
sistemul de asigurări sociale de 
sănătate 
-Numărul de identificare al cardului 
naţional de asigurări sociale 
de  sănătate (CID) 

-Data naşterii 

-Termenul de valabilitate al 
cardului ( 5 ani) 

Doar la cererea asiguratului, 
medicul de familie poate 
inscripţiona pe cardul de sănătate 
date medicale.  

Persoanele asigurate cu varsta de 
peste 18 ani vor primi cardul 
naţional de sănătate. 

Copiii cu varsta de pana la 18 
ani  beneficiază de servicii 
medicale gratuite conform legii. 

Cardul naţional de sănătate va 
deveni obligatoriu prin lege după 
ce toţi asiguraţii vor intra in posesia 
lui şi toate eventualele probleme 
care pot apărea în perioada de 
testare vor fi rezolvate. 

Activarea cardului de sanatate se 
va face la orice furnizor de servicii 
medicale  ( cabinet de medicina 
primara, spital, ambulatoriu, 
laborator)  la care asiguratul va 
apela prima data după primirea 
cardului. Nu este necesar ca 
asiguratul să meargă special la 
medic pentru activarea cardului. 

Operaţiunea de activare durează 
maxim 30 de secunde şi 
constă  în  înlocuirea  pin-ului de 
transport al cardului (000) cu un 
pin din patru cifre ales de asigurat , 
pe care acesta nu trebuie să il 
divulge. Pin-ul rămane în 
proprietatea asiguratului, la fel ca 
şi cel de la cardul bancar. 

Odată  activat, cardul de sănătate 
va fi prezentat ori de cate ori 
asiguratul apelează  la furnizorii 
aflaţi în contract cu casa de 
asigurări de sănătate pentru servicii 
medicale sau farmaceutice. 

Furnizorul va introduce cardul in 
cititor, iar asiguratul va tasta pin-ul. 

Instant, aplicaţia cardului va afişa 
un mesaj în care va informa 
furnizorul  dacă posesorul cardului 
este sau nu asigurat. 

Utilizarea cardului reprezintă 
dovada că asiguratul a fost prezent 
la furnizorul de servicii medicale. În 
acest fel se validează serviciul de 
care a beneficiat, în vederea 
decontării din fondul de asigurări 
sociale de sănătate. 

 

Pentru serviciile medicale de 
urgentă nu este necesară 
utilizarea cardului de sănătate. 
Aceste servicii fac parte din 
pachetul minim de servicii  

medicale, care se acordă atat 
persoanelor asigurate cat şi celor 
neasigurate. 

Cardul de sanatate  va asigura 
accesul la servici medicale pe 
teritoriul Romaniei. Pentru servicii 

medicale devenite necesare în 
timpul şederii temporare pe 
teritoriul unei tări din spaţiul 
UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate 
solicita  la casa de asigurări 
eliberarea unui card european de 
sanatate (CEASS). 

Sursa - CNAS ( Daniela Predoiu, 
asistent - Dispensarul Medical 
Costesti) 

 

 

*** 

 

In fiecare an, pe data de 7 ianuarie 
prăznuim Soborul Sfântului Ioan 
Botezătorul. 

Sfântul Ioan Botezătorul a avut 
menirea de a pregăti poporul 
pentru primirea lui Mesia. 

Locuitorii comunei vin, alaturi de 
preotii comunei: in satul Costesti la 
rascruce in Blezeni, in satul Pietreni  
la biserica „44 de Izvoare” si in 
satul Bistrita la manastirea Bistrita. 

*** 

Probleme de logică distractivă 

1*Doi taţi şi doi feciori au prins trei 
iepuri și fiecăruia i-a revenit câte 
un iepure. Se întreabă, cum de s-a 
întâmplat? 

2*Pe cer zburau nişte raţe: una 
înainte şi două în urmă, una în 
urmă şi două înainte, una-i printre 
două şi trei în rând. Câte raţe au 
zburat în total?

Mesagerul de 
Costesti-Nr. 5 

Publicație lunară a Primăriei 

Costești – ianuarie 

 

Primăria Costești  (Foto-biblioteca) 

 

S-au primit fonduri  pentru 
refacerea a trei punți pietonale :  
La Nechersu-Costești, Văratici-
Căline,Stog- Bistrița. 

Am inițiat două proiecte:  

-Modernizare străzi in comuna 
Costești, judetul Vâlcea  - pe 
fonduri europene 

-Asfaltare străzi in comuna 
Costești, județul Vâlcea – pe 
fonduri guvernamentale (OUG 
28/2013). 

Toma Marius Peștereanu - 
Primarul comunei Costești – 
Vâlcea 

*** 

Felicitări, Lavinia! 

Lavinia nu este numai o fată 
frumoasă, este unul dintre 
studenții care și-a început 
examenele cu nota 10. Nu a crescut 
cu tabletă, a avut mereu grijă de 
frățiorul ei Andrei (și el un băiat de 

nota zece) și iși ajută mereu părinții 
in gospodărie. A participat ca 
voluntar în activitățile școlii, ale 
primăriei si ale Proiectului Trovant 
realizat de doamna Marlene 
Bourgeois in Costești.  
Lavinia merită respectul nostru! 

 

 

*** 

O sansa pentru fiecare 

 

Educația, comunicarea cu societatea, 

Lecția, înțeleasă de fiecare dintre noi... 

Emoția, legătura cu trăirea proprie, 

Vorba, exprimată în sentimente diferite 

 

 O școală nu poate exista 
fără cele trei instanțe ale timpului: 
trecutul, cu istoria sa, prezentul cu 
valorile moderne și viitorul cu 
speranțele multiple. 

 Liceul nostru se află într-o 
zonă regională importantă, alături 
de Mânăstirea Bistrița, Arnota și 
Horezu, la poalele Munților 
Căpățâni. Școala a fost înfințată pe 
3 noiembrie 1960. 

 Liceul Tehnologic Special 
Nr. 1 Bistrița a jucat un rol 
important în formarea generațiilor 
de elevi ce i-au trecut pragul, prin 
dezvoltarea abilităților practice și 
intelectuale, dar și a celor sociale și 
de viață.  

 În viața socio-culturală, 
liceul reprezintă un simbol prin 
participarea alături de elevii noștri 
la diferite concursuri, atât 
județene, cât și naționale. Scopul 
școlii noastre este de a promova 
implicarea activă a elevilor în 
activități școlare și extrașcolare, 
sporirea șanselor spre viitor prin 
intermediul profilelor educaționale 
oferite. 

 Promovarea unui 
învățământ de calitate este 
prioritatea noastră, prin 
dezvoltarea echilibrată a unor 
competențe cheie și formarea 
pentru învățare pe tot parcursul 
vieții, asigurând șanse egale tuturor 
elevilor.  

 Activitățile educative 
promovează specificul individual 
bio-psiho-social al fiecărui elev, cu 
accente pe activități practice, 
artistice, dar și de muncă 
intelectuală. S-au obținut rezultate 
pe plan național la concursul 
„Împreună pentru viitor”, SNAC, 
unde elevii au participat cu dansuri 
artistice. De asemenea participarea 
cu diferite desene în cadrul 
proiectului „Special Olympics”, le-a 
dezvoltat elevilor comunicarea prin 
intermediul produselor artistice. 
Acestea sunt câteva dintre 
activitățile desfășurate în cadrul 
școlii noastre, amintind și 
parteneriatele cu societățile locale 
ce oferă tinerilor posibilitatea de a 
practica meseriile pe care le 
studiază. 

              Cadrele didactice 
desfășoară activități educative, dar 
și cu un conținut științific, spre 
buna funcționare continuă a 
procesului instructiv-educativ. 

(Continuare in pag. 4) 
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Publicatie lunara a Primariei Costesti 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 
NR. 1 BISTRIȚA  -  Prezentare  

Motto-ul unității 

Dacă vrei belsug pentru un an, 
crești grâu 

Dacă vrei belșug pentru zece ani, 
crești copaci 

Daca vrei belșug pentru o sută, 
crești oameni! 

 

 LTS Nr. 1 Bistriţa - Costeşti este o 
instituţie modernă de învăţământ 
care promovează programele 
educaţionale şi terapeutic-
recuperatorii centrate pe valori şi 
principii ale educaţiei incluzive şi 
care oferă elevilor cu CES 
posibilitatea unei dezvoltări 
optime, autonomia personala şi 
sociala, încrederea in sine şi 
toleranța. 

            LTS Nr. 1 Bistriţa se află 
aşezat in partea de N.V. a judeţului 
Vâlcea, la poalele Munţilor 
Căpăţânii, in imediata vecinătate a 
Mănăstirilor Bistriţa, Arnota şi 
Horezu, locuri încărcate de istoria 
neamului şi moşteniri culturale. 

             Documentele de arhivă 
indică ziua de 3 noiembrie 1960 ca 
fiind data înfiinţării școlii. Şcoala a 
început să funcţioneze in vechile 
clădiri ale Mănăstirii Bistriţa, cu un 
efectiv de 205 elevi cu CES, 
repartizaţi in 16 clase şi 5 meserii şi 
cu 24 cadre didactice. 

             In anii următori şi până in 
prezent dinamica efectivelor de 
elevi a fost următoarea : 

1965. Efectivul de elevi se măreşte 
la 405, repartizaţi in 33 de clase şi 8 
meserii; 

1975. Efectivul de elevi se măreşte 
la 610, repartizaţi in 44 clase şi 10 
meserii; 

1976. Se dau in folosinţă: noul local   
al școlii, sala de sport, cantina                  
şcolara şi centrala termică. Se 
constituie Centrul şcolar nr. 14 
Bistriţa in componenta căruia intră 
şi 10 clase de cămin şcoală; 

1980. Se dau in folosinţa noile 
ateliere de instruire practică. Se 
înfiinţează meseriile de horticultor 
şi zootehnist; 

1990. Efectivul scolii este de 852 de 
elevi repartizaţi in 54 de clase şi 15 
meserii; 

2000. Sunt înscrişi 339 elevi 
repartizaţi in 35 de clase. Căminul 
şcoală este mutat la Băbeni, judeţul 
Vâlcea; 

2006. Se înfiinţează Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa. 
La SAM învăţământ special sunt 
înscrişi 127 elevi repartizaţi in 9 
clase iar la SAM învăţământ public 
se înfiinţează o clasă cu 15 elevi; 

2008. Se dau in folosinţă o nouă 
cantină şcolară şi un internat cu 90 
de locuri cu fonduri repartizate de 
la Consiliul Judeţean Vâlcea;     

2009-2010. La CSEI Bistriţa sunt 
înscrişi 207 elevi repartizaţi in 13 
clase la Bistriţa şi 6 clase la CNF Rm. 
Vâlcea. Se înfiinţează ciclul inferior 
al liceului tehnologic de învăţământ 
special.                                                          

2011-2012 La CSEI Bistriţa sunt 
înscrişi la începutul anului școlar 
228 elevi, repartizati in 19 clase.                   
 
2012-2013 La Liceul Tehnologic 
Special Nr. 1 Bistrița sunt înscrisi la 
începutul anului școlar 271 elevi 
repartizați in 22 clase.                                                         
 

2013-2014 La Liceul Tehnologic 
Special Nr.1 Bistrița sunt înscrisi  la 
începutul  anului școlar 261 de 
elevi.                                              
 
2014-2015 La Liceul Tehnologic 
Special Nr.1 sunt înscrisi   la 
începutul anului școlar 258 elevi, 
repartizați in 22 clase.                                            

                       
Misiunea si scopul şcolii: 

Oferă tinerilor cu CES servicii pe 
baza principiului maximei 
flexibilități şi toleranţe. 

Elevul cu CES va beneficia de un 
învătamânt retehnologizat (spaţii 
dotate corespunzător, acces la 
comunicaţii electronice, tehnologii 
didactice corespunzătoare), 
recuplat cu nevoile de calificare, 
mobilitate si flexibilitate. 

Şcoala oferă elevilor posibilitatea 
de a invata in funcţie de ritm, 
capacitate si nevoi proprii. 

Şcoala promoveaza calitatea, 
responsabilitatea, încrederea in 
sine, toleranta si respectul potrivit 
personalităţii fiecărui elev. 

Stimulează in rândul absolvenţilor 
o atitudine activa in raport cu piaţa 
muncii.. 

Profilul actual al şcolii: 

Oferta educaţionala s-a diversificat 
de la an la an , piaţa muncii din 
regiunea S.V.Oltenia  reflectând  in 
mare tendințele de la nivel 
naţional. La nivel zonal sunt 
întâlnite principalele tendinţe:  
diversificarea  structurii 
ocupaţionale si a surselor de venit, 
degradarea ocupării forţei de 
munca, creşterea numărului 

angajaţilor din sectorul privat care 
lucrează la negru, migrarea forţei 
de munca in țari ale Uniunii 
Europene. 

Şcoala noastră pregăteşte elevi 
pentru domeniile : 

-Turism si alimentaţie 
-Mecanic 
-Construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 
-Fabricarea produselor din lemn 
-Industrie textilă şi pielărie 
 

 
 

Obiectivele generale ale școlii sunt 
următoarele: 

1.promovarea unor sisteme şi 
mecanisme de asigurare a calităţii 
educaţiei; 
2.desfăşurarea activităţii didactice 
pe baza îndeplinirii treptate a 
cerinţelor    standardelor de 
performanţă; 
3.asigurarea pregătirii de 
specialitate a elevilor; 
4.asigurarea perfecţionării cadrelor 
didactice; 
5.continuarea informatizării 
procesului de învăţământ şi a 
activităţilor derulate de 
compartimentele operaţionale; 
6.  îmbunătăţirea continuă a 
calităţii şi a managementului 
instituţional; 
7.  asigurarea unui nivel de calitate 
conform cerinţelor spaţiului 
european. 
 
Baza materială a şcolii  

-Internat cu  peste 90 de locuri; 
-12 săli de clasă, personalizate în 
cabinete pe specialităţi (limba 
română, matematică, lăcătuşerie, 
prelucrarea lemnului, construcţii, 

informatică, istorie, religie, 
biologie, etc.) 
-10 ateliere şcolare pentru instruire 
practică (mecanică, tâmplărie, 
zidari-zugravi-vopsitori, croitori, 
bucătari-cofetari); 
  
-Laboratoare (fizică-chimie, 
alimentaţie publică, informatică, 
AEL-învăţare pe calculator); 
-Cabinet de terapii recuperatorii; 
-O sală de sport modernă, teren de 
fotbal şi teren de handball; 
-O sală de recuperare pentru 
cultură fizică medicală, dotată cu 
aparate moderne; 
-Cantină şi sală de mese; 
-O bibliotecă cu peste 8700 de 
volume. 
Puncte tari: 

Singurul liceu tehnologic – 
învațământ special – din județ; 

-oferta educațională se adaptează 
cerințelor de pe piața forței de 
muncă, cerințelor angajatorilor si 
intereselor elevilor ; 

-corp profesoral închegat, cu 
competențe profesionale deosebite 
și preocupare constantă pentru 
formarea continuă în specialitate, 
interdisciplinară si metodică; 

-organizarea, proiectarea activității 
s-a realizat in conformitate cu 
exigențele manageriale ale 
disciplinei, implicit cu exigențele 
clasei de elevi; 

-cei mai mulți dintre profesori isi 
organizează bine lecțiile, operează 
cu conținuturi actualizate si 
accesibile; 

-centrarea activității pe adaptarea 
conținutului invățării si 
metodologiei in funcție de situația 
didactică specifică, determinată în 
primul rând de structura psihică a 
elevului, specifică vârstei; 

-profesorii adoptă stiluri 
democratice și implicări active ale 
elevilor; utilizează strategii 
didactice de tip activ-participativ-
formative; 

-modalitățile de evaluare au fost 
diverse (teste inițiale, muncă 
independentă sau de grup, 
miniproiecte, portofoliul, eseul, 
referatul, autoevaluarea); 

-pregătirea elevilor pentru 
susținerea examenelor de obținere 
a cerificatelor de calificare 
profesională; 

-s-au organizat simulari ale 
examenelor de absolvire atât la 
invățământul special; 

Relaţii comunitare 

    Colaborarea şcolii cu 
administraţia judeţeană (CJ) a vizat, 
ca prim obiectiv, asigurarea 
finanţării cheltuielilor curente şi de 
capital de la Bugetul Consiliului 
Judeţean.

 

Una din direcţiile majore de 
acţiune ale şcolii a constituit-o 
dezvoltarea şi extinderea relaţiilor 
de parteneriat cu Consiliul 
Judeţean prin cultivarea unei relaţii 
deschise şi facilitarea accesului 
acestei instituţii la informaţiile cu 
caracter public, prin aducerea la 
cunoştinţa a problemelor cu care 
se confruntă şcoala astăzi.    

Ana Maria Ciobanu, Maria Titoiu, 
Elena Ghinoiu – profesori la Liceul 
Tehnologic Special nr.1  Bistrita    

 

 


