
 
 

 
 Valorile noastre: 

 

Siguranță 

Seriozitate 

Coeziune 

Mediu de învățare 

prietenos 

Armonie 
 

 

Şcoala este o clădire  
între pereţii căreia  

se află ziua de mâine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: prof. Sulea Vasile Alin 

Director adjunct: prof. Rodica Durbăcea 

 

 

 

CONTACT 

Strada 11 Iunie 1848, Nr.56,  

Târgu-Jiu, jud.Gorj 

Telefon: +40  0253/213717 

Fax: +40  0253/213717 

 
e-mail: scoala_sf.nicolae@yahoo.com 

website: www.scoalasfnicolae.ro 

Școala Gimnazială 

”Sf. Nicolae”Târgu-Jiu 
 

              

 

 

 

 

     2017-2018 

       Profesori pentu  învăţământul primar : 

Malacu Nicoleta 

Saman Romelia 

Stroe Loredana 

Scorei Eliza 

DOTĂRI 
 

 Săli de clasă dotate cu mobilier nou, curate, 
luminoase, unele dintre ele modernizate cu 
sprijinul părinților (table magnetice, 
videoproiectoare, tablă interactivă) ; 

 Laborator de biologie; 

 Laborator  de informatică îmbunătățit; 

  Laborator de fizică și chimie ; 

 Cabinet medical ; 

 Cabinet psihologic şi de logopedie ; 

 Cabinet metodic ; 

 Sală de sport renovată şi modernizată ; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Cadre didactice cu experiență și renume ; o 
parte dintre acestea sunt pregătite la cursuri 
de formare în străinătate (Cehia, Finlanda, 
Italia, Franța, Anglia, Malta) ; 

 Un nou proiect Erasmus+ aprobat, acțiunea 
KA1, pentru pregătirea în străinătate a 9 cadre 
didactice (2015-2017); 

 100 locuri la clasa pregătitoare propuse 
pentru anul școlar 2017 – 2018; 



 
 
 

 

  Program After School – gratuit, în limita 
locurilor disponibile ;  

 Învățători de sprijin la clasele primare ; 

 Discipline opţionale: limbi străine, 
informatică; 

 Pregătire gratuită pentru obţinerea 
certificatelor DELF (Diplomă de Studii de 
Limba Franceză) și Cambridge (atestat 
lingvistic pentru certificarea nivelului de limba 
engleză) ; 

 Programe de educaţie implementate de 
JUNIOR ACHIEVEMENT în şcoala noastră 
începând din acest an şcolar ; 

 Proiecte extracurriculare la nivel național : 
Școli pentru un viitor verde, Școala Zero Waste 
(Premiul I național în 2014, premiul al II-lea în 
2015), Olimpiada Kaufland 2015 (în 
desfășurare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA 
PREGĂTITOARE: 

-copii dupa ambele  acte de identitate ale 

părintilor /tutorelui legal, sau dupa caz, copie 

dupa hotararea judecatoreasca  definitiva de 

divort (cf. art. 3, lin. 2 din metodologie) 

-copie după certificatul de naștere al copilului,  

-documentul care atestă dezvoltarea 

psihosomatică pentru parcurgerea clasei 

pregătitoare (acolo unde este cazul),  

-alte documente care să ateste îndeplinirea 

criteriilor generale  – copilul care se înscrie să 

aibă frați în școală sau să provină din familii 

monoparentale. 

Cererile-tip pot fi completate și online, pe un 

formular disponibil la adresa www.edu.ro, 

conform calendarului care va fi publicat de 

Ministerul Educației Naționale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mult mai multe rezultate găsiți pe : 
www.scoalasfnicolae.ro 

 
 


