
 

 

 

 

 

 

1.Descrierea unităţii de învăţământ 

    DATE DE IDENTIFICARE:  

  Şcoala Gimnazială Traian Târnăveni 

   Str. Republicii nr.92, Târnăveni, jud. Mureş 

   Telefon: 0265-446317, 0265-446318  

  Fax: 0265-446548 

   pagină web: www.gimnaziultraian.ro 

   e-mail : gimnaziultraian@yahoo.com 

 

   

   OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASELE  0  ŞI  I  

AN ŞCOLAR 2016-2017: 

 secţia română - 3 clase 0  – înv. COSTIN AURICA 

–  prof.înv.pr. TOLAN VALERIA 

–  înv. ILEA VALERICA  

 secţia maghiară - 1 clasă 0  - înv.  BIRO ANA 

 secţia română - 3 clase I  – înv.  SIMON LILIANA 

–  prof. înv. pr. COVRIG LIANA 

–  înv.  ROTAR SILVIA 

 secţia maghiară - 1 clasă I  – prof. înv. pr. SZEKELY-VARGA BELA 

  

Programul „Şcoală după şcoală” va continua în anul şcolar 2016-2017, cu posibilitatea 

servirii unei mese calde la cantina unităţii de învăţământ. 

Şcoala oferă posibilitatea desfăşurării de activităţi recreative într-un spaţiu special amenajat 

în incinta şcolii – un părculeţ. 

http://www.gimnaziultraian.ro/
mailto:gimnaziultraian@yahoo.com


 

    IMAGINI DIN SĂLILE DE CLASĂ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGINI DIN SĂLILE DE SPORT 



 

IMAGINI DIN CABINETELE ŞCOLARE 

Cabinetul de psihologie      Cabinetul de logopedie 

 

 

 

 

 

 

  

       

          Cabinetul medical    Cabinetul stomatologic 

 

 

 

 

 

  

  

Biblioteca şcolară cu 30.000 de volume de cărţi  



 

2.Circumscripţia şcolară 

str. Avram Iancu (până la str. Plugarilor şi 9 Mai) 

Cart. Păcii bl. 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O 

str. Păcii - partea dreapta 

str. Păcii - partea stanga 

str. Livezii 

str. Liliacului, Mănoiu (inclusiv blocurile, Narciselor) 

str. Turnişor, Horea 

str. Republicii (partea stângă şi partea dreapta  - de la Catedrala la Şc. Gimn. Traian) 

str. Republicii - blocul Venus 

str. Republicii - blocul Seră 

str. Frasinului, Primăriei, O.Goga, Movilei 

str. 22 Decembrie (bl. Catedrală, Banca Agricolă) 

str. 22 Decembrie 

str. Codrului (partea stângă şi dreaptă) 

str. Crizantemelor, Grădinilor 

str. Eternităţii, Crinului 

str. Viticultorilor 

str. Ciocârliei 

str. După Deal 

str. Trandafirilor, V. Milea, 1 Mai, N. Bălcescu 

str. Stadionului, Mărţişor 

P-ţa Obor 

str. Plopilor (partea stângă şi partea dreaptă) 

str. Mioriţei 

str. Mihai Eminescu (partea stângă şi partea dreaptă) 

str. Dumbravei, Teilor 

str. Porumbeilor, Crângului, Luncii, 9 Mai 

Cart. Şoimilor bl. 98 A, B, C 

Cart. Şoimilor bl. 100 A, B, C 

Cart. Şoimilor bl. 102 A, B, C 

Cart. 1 Dec. 1918 bl. 46 N sc. B, C 

Cart. 1 Dec. 1918 bl. 46 N T1, T2, T3, T4, T5 

Cart. 1 Dec. 1918 bl. 46 U1, U2, U3, U4 

Cart. 1 Dec. 1918 bl. 46 V1, V2, V3,V4, V5, V6, V7 

Cart. 1 Dec. 1918 bl. 46  Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 

 



 

3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul 

şcolar  2016-2017 

http://www.edums.ro/clasap2016.php 

 

4.Informaţii pentru părinţi 

Şcoala va organiza Ziua porţilor deschise în data de 3 martie 2016, la care vor putea 

participa părinţi şi copii, prezentându-se oferta şcolii. 

Programul zilei: 

- vizitarea sălilor de clasă 
- participarea la activităţi didactice şi recreative 
- discuţii libere cu învăţătoarele care vor prelua clasele I şi O 
Şcoala asigură un climat de învăţare favorabil, implicându-se permanent în evoluţia fiecărui 

elev. 

Şcoala dispune de sisteme de supraveghere video, astfel încât fiecare copil se află în 

siguranţă în timpul programului şcolar, dar şi în pauze. 

De asemenea şcoala deţine două săli de sport dotate modern şi cadre didactice cu 

experienţă, care asigură elevilor o pregătire profesională de excepţie şi totodată o dezvoltare 

armonioasă. 

Pentru iniţierea elevilor în tainele informaticii şcoala dispune de un laborator de informatică şi 

unul AeL, iar pentru a pătrunde tainele ştiinţelor, elevii beneficiază de dotările moderne ale 

laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie,  

Programul cu publicul este afişat la intrarea în şcoală, zilnic între orele 8-10 şi 13-14. 

Întâlnirile cu părinţii şi şedinţele de lucru sunt organizate săptămânal de către fiecare cadru 

didactic. 

Accesul părinţilor în şcoală este afişat permanent şi se face conform Regulamentului de 

ordine interioară al şcolii, aprobat în Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie. 

Pentru o mai bună implicare a părinţilor în procesul instructiv, a luat fiinţă  Asociaţia 

Gimnaziul Traian, compusă exclusiv din părinţi ai elevilor şcolii noastre. 

De asemenea şcoala deţine o asociaţie sportivă. 

Pentru a afla mai multe despre viaţa şcolii, vă invităm să vizitaţi pagina web proprie, 

www.gimnaziultraian.ro 

 

Criteriile generale de departajare a copiilor care se aplică în situaţia în care la o 

unitate de învăţământ există mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara 

circumscripţiei, decât locuri libere: 

 

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; 
b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la 

o casă de copii; 
c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o 

familie monoparentală; 
d) existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru 

didactic auxiliar/angajat în învăţământ; 
e) existenţa unui frate/a unei surori a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de 

învăţământ la care se solicită înscrierea; 
f) acceptul sau refuzul învăţătoarei în funcţie de locuri disponibile la clasa respectivă. 

  

http://www.edums.ro/clasap2016.php
http://www.gimnaziultraian.ro/


 

În atenţia părinţilor: 

„Ziua porţilor deschise” – 3 martie 2016 

Şcoala Gimnazială TRAIAN organizează „Ziua porţilor deschise”  în data de  3 martie 

2016,  pentru elevii care vor frecventa clasa pregătitoare în anul şcolar 2016-2017. 

Programul zilei va fi următorul: 

Orele  10 – 11 Întâlnire cadre didactice – părinţi 

 11 – 12 Prezentarea programelor educaţionale, a programei şcolare pe materii, 

C.D.S.-uri, oferta educaţională a şcolii; 

 12 – 13 Vizitarea claselor şi a spaţiilor adiacente procesului de învăţământ 

(clase, locuri de joacă amenajate, cantina etc.) 

 

     

     Director, 

     Prof. IOANA BICHIŞ 

 


