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 1.Descrierea unităţii de învăţământ 

 

Inființată la 1 septembrie 1970, Scoala Generala Nr. 29, si-a deschis portile la data de 

15 septembrie1970, cu un numar de 22 de clase si cu un efectiv de 705 elevi.  Începând cu 

anul 2001, Scoala Nr. 29 a luat numele lui Nicolae Romanescu, personalitate de prestigiu a 

judetului nostru, care a trait între anii 1853 si 1931.Incepand cu1 septembrie 2010 prin 

comasarea Scolii 31 Th. Aman cu Scoala 29 a rezultat Scoala Gimnaziala  Nicolae Romanescu. 

Orientarea spre acest nume a fost determinata de faptul ca Nicolae Romanescu, consilier 

comunal al orasului Craiova, apoi deputat si senator, si-a adus o importanta contributie la 

reorganizarea scolilor primare.Pe lânga grija sa pentru reteaua de învatamânt, Nicolae 

Romanescu a contribuit la modernizarea orasului prin lucrari edilitar-gospodaresti, cum ar fi: 

aducerea apei potabile, iluminatul public, pavarea strazilor si amenajarea pietii centrale. La 

initiativa sa, se realizeaza între anii 1901-1902 Parcul Romanescu, proiectat de peisagistul 

francez E.Redont. Acest parc a fost inaugurat în 1903, iar proiectul primeste Medalia de Aur 

la Expozitia Universala de la Paris din 1900. 

                   În memoria si cinstea acestei mari personalitati, a carei dragoste pentru cultura e 

demonstrata si prin gestul donarii bibliotecii proprii si a colectiei sale de arta Fundatiei 

Alexandru si Aristita Aman,scoala noastra se simte onorata sa-i poarte numele. 

 

Şcoala Gimnazială "Nicolae Romanescu" promovează un demers educaţional de 

calitate, care să asigure atingerea standardelor de învaţare şi promovează valorile europene 

într-un climat de siguranţă fizică şi psihică. O gamă largă de activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare vor valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice copilului 

dumneavoastră şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi 

armonioasă, capabilă să traiască intr-o lume modernă şi polivalentă. Noi avem grijă de elevii 

noştri, suntem alături de părinţii lor şi credem că "Educaţia este arta încurajării şi a dragostei 

pentru învăţătură". 

 De asemenea, o preocupare centrală este aceea de a asigura educaţia morală a 

tuturor elevilor, ridicarea gradului lor de civilizaţie. Nu neglijăm nici parteneriatele cu 

parinţii, ori dintre elevii şcolii noastre şi cei ai altor şcoli din UE . În ceea ce priveşte  bazea 

materială, şcoala (sediul B, destinat clasei pregătitoare și învățământului primar) dispune 

de :  

 22 săli de clasă dotate cu mobilier potrivit şcolarului mic şi amenajate într-un mod plăcut 

şi care favorizează învăţarea; sunt săli luminoase, primitoare, curate; 

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/414/1/1/32/!hash=2166127655;h4r=32152645;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=1836/29689_5?
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/414/1/1/32/!hash=2166127655;h4r=2178586693;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=1878/30213_5?
http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/414/1/1/32/!hash=2166127655;h4r=31508805;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=1620/31238_5?
http://www.scoalaromanescu.ro/despre-scoala-romanescu.html
http://www.scoalaromanescu.ro/organizare/elevii-nostri.html
http://www.scoalaromanescu.ro/organizare/elevii-nostri.html
http://www.scoalaromanescu.ro/despre-SNR/parintii/organizatia-parintilor.html
http://www.scoalaromanescu.ro/organizare.html
http://www.scoalaromanescu.ro/organizare.html
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 grupuri sanitare adaptate vârstei elevilor din clasa pregătitoare 

 sală de sport dotată cu aparate de gimnastică; 

 sală de sport/festivităţi;   

 sală cu calculatoare legate la reţeaua internet şi cu videoproiector pentru desfăşurarea 

orelor de informatică şi nu numai; 

  bază sportivă modernizată (teren de fotbal cu gazon artificial şi nocturnă, teren de tenis); 

 cabinet medical cu personal specializat;  

 birotică pentru multiplicarea materialului necesar desfăşurării în bune condiţii a 

procesului de învăţământ. 

 Elevii şcolii noastre învaţă în program de dimineaţă (atât ciclul primar, cât şi cel 

gimnazial), iar după-amiaza sălile sunt libere şi în ele se poate desfăşura programul Școală 

după Școală sub supravegherea şi îndrumarea cadrelor didactice specializate.  

În cadrul acestui program se pot desfăşura activităţi diferite, în funcţie de talentul şi 

dorinţele fiecărui copil. Astfel, printr-o strânsă colaborare cu Palatul Copiilor, se derulează 

activităţi de învăţare şi exersare a  limbilor străine, a limbii române, a matematicii, dar şi 

activităţi de educaţie ecologică, teatru, dansuri.  

În timpul programului after school se desfăşoră de asemenea activităţi sportive şi de 

educaţie muzicală oferite gratuit cu sprijinul profesorilor unității. 

 

OBIECTIVELE ŞCOLII 

  

 Directorul şi personalul şcolii intenţionează ca şcoala să fie o şcoală care :  

 Să aibă ca filosofie centrală faptul că educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru  
învăţătură 

 Să întâmpine nevoile de dezvoltare ale copilului 

  Să se concentreze pe  realizările copilului  

 Să asigure şi să realizeze o dezvoltare armonioasă a elevului prin organizarea de cursuri 
opţionale 

 Să caute ce e mai bun la toţi adulţii şi copiii, recunoscându-le şi lăudându-le realizările 

 Să asigure educaţia morală şi spirituală a tuturor elevilor şcolii 

 Să asigure un climat sigur, dar competitiv, în care să fie o egalitate de şanse privind 
abilităţile, etnia şi sexul 

 Să promoveze relaţiile bune, încrederea reciprocă şi conştiinţa unor scopuri comune în 
şcoală, acasă şi în comunitate 

 Să încurajeze parteneriate strânse între părinţi, copii şi toţi cei implicaţi în educaţia copiilor 

 Să fie văzută ca parte integrantă a comunităţii 
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 Să se asigure că toţi cei care lucrează în şcoală, lucrează la potenţialul lor maxim şi sunt 
fericiţi la şcoală 
  

 

 

Ciclul primar : - 4 clase pregătitoare 

         - 17 clase I-IV 
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Ciclul gimnazial: 17 clase V-VIII 
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Fotografii cu unitatea şcolară, sălile în care se organizează activităţile la 

clasa pregătitoare: 

 Pentru anul şcolar 2014 – 2015 Şcoala Gimnazială  “Nicolae Romanescu” 

şcolarizează  

 4 clase pregătitoare cu 100 de elevi. 

Cadrele didactice titulare ale unităţii care 

vor funcţiona la aceste clase sunt: 

Dinu Florea                   Popescu-Vieru Manuela  

Cercelaru Margareta     Bărboi Mariana 

 AVANTAJE: 

 Şcoala dispune de mobilier şi dotare 

adaptate clasei pregătitoare; 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 Grupurile sanitare corespund vârstei preşcolarilor; 

 La solicitarea părinţilor, şcoala oferă program after school cu 

supraveghere calificată între orele 12°° - 17³°. 

 Opţional se vor organiza activităţi în colaborare cu Palatul Copiilor după 

orele de program şi pe 

parcursul activităţii de after 

school: dans modern, limbi 

străine, tenis de masă, 

teatru, calculator, şah. 

Pentru relaţii suplimentare 

vă rugăm să contactaţi 

secretariatul unităţii 

(tel./fax 0351801824) din 

strada Vântului nr. 3 şi să 

vizualizaţi site-ul unităţii:                   

www.scoalaromanescu.ro. 

Unitatea primeşte preopţiunile dumneavoastră în perioada 1-17.02.2014 între 

orele 8-15 și solicitările pentru programul Școală după școală (after school). 

 

http://www.scoalaromanescu.ro/
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2.Circumscripţia şcolară 

 

ALE. ROVINARI *** STR. ROVINARI DE LA NR 1-81, 2-16 A si BL. 106 *** STR. 

VINATORI *** ALE. GENERAL GHEORGHE MAGHERU *** STR. GENERAL 

GHEORGHE MAGHERU DE LA NR 1 -93, 28-128 si BL. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124 *** STR. GEORGE VILSAN BL. 125, 126, 127a, 127b, 128a *** STR. 

HENRI COANDA(HUMULESTI) BL.1,2,3,33,44,45,46,47,48 *** STR. 22 DECEMBRIE 

1989 bl. 10 vechi, 12 vechi, 32, 6 vechi, 7, 8 *** STR. CARACAL bl. 41, 42, 43, J1 *** 

STR. GEORGE VILSAN BL. J2, J3, K, L1, L2 *** STR. REVOLUTIEI BL. 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 5, 6nou *** STR. CARACAL BL. 28, 29, 30 *** STR. PANDURILOR BL. 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 4 *** STR. VINTULUI NR. 1 si BL. 18, 19, J4 *** STR. 22 DECEMBRIE 

1989 BL. 11, 12nou, 31, camin nefamilisti *** STR. I. D. SIRBU BL. 10nou, 13 *** ALE. 

AGROIND (fosta IAS) DE LA NR 1-21 si bl. IAS *** STR. PRECIZIEI DE LA NR 1 A- 

9B, 4-32, st. CFR Banu Maracine *** STR. ATHENA *** ALE. 1 CARACAL *** ALE. 2 

CARACAL *** STR. CARACAL DE LA NR 52 - 254 E si bl. IRA *** STR. PINULUISTR. 

22 DECEMBRIE 1989 BL. e, f, H5, H6, C5, C6, G3, G4, G5, I1, I2 *** STR. HENRI 

COANDA (HUMULESTI) BL. 304, 110G, 4B, 4EP, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, C7, CAMIN 

1-ITA *** STR. ROVINARI BL. b,d,R2, R3, S10, S12, S13, S15 *** STR. BOBILNA BL. 

S1, S11, S14, S2, S3 *** STR. PANDURILOR DE LA NR 1 B-35, NR. 4 A, 4 B si BL. P11, 

P12, M3 *** STR. I. D. SIRBU BL. a, R4, R5, R6, P3, P4, S6, S7, S8, S9 *** STR. 

VINTULUI BL. P10, P5, P6, P7, P8, P9, S4, S5, T6, T7, J5, U20, M4, M5, M6, M7 *** STR. 

GUTUIULUI *** STR. GENERAL GHEORGHE MAGHERU BL. C1, C2 *** STR. 

AUREL VLAICU BL. 140, 141, 142, 143, 144, U16, U18-19, 11 si BL. T2, T3, T4, M8, M9 

*** STR. POTELU BL. R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20 

 

3.Metodologia si calendarul înscrierii în învăţământul 

primar pentru anul şcolar 2014-2015  

 
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/ 

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/
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4.Informaţii pentru părinţi 

 

 
DRAGI PĂRINŢI, 

 
         Vă scriu cu plăcere aceste câteva cuvinte în numele cadrelor didactice şi al elevilor din 

şcoală.  

  Primii paşi în orice şcoală sunt o experienţă nouă pentru fiecare copil. Sunt multe 

emoţii pe care le trăiesc atât părinţii cât şi copiii. Personalul şcolii noastre va face tot posibilul 

să se asigure că trecerea la viaţa de şcolar este una naturală şi uşoară. Unde există 

dificultăţi, vom face ce ne stă în putinţă să le depăşim, iar  succesele considerabile ale copiilor 

să le lăudăm şi să le încurajăm. În munca noastră ne ghidăm mereu după cugetarea: 

Educaţia este arta încurajării şi a dragostei pentru învăţătură . Avem încrederea că aceasta 

reiese din întreaga noastră activitate. 

 Şcoala noastră este o instituţie veche, in care promovăm standardele înalte, munca 

serioasă şi comportamentul sensibil. Aceasta nu numai că asigură un climat sigur şi fericit, 

dar încurajează şi dorinţele de realizare ale copiilor.  

 Afirmaţiile noastre s-ar putea să nu furnizeze toate datele pe care aţi dori să le 

cunoaşteţi, deci, vă rog, simţiţi-vă liberi să puneţi orice întrebare doriţi, să faceţi comentarii şi 

să veniţi intr-o clasă unde să vorbiţi cu cadrele didactice şi cu copiii. 

 Şcoala noastră oferă o alegere pozitivă pentru dumneavoastră şi familia 

dumneavoastră. Sperăm că fiica sau fiul dumneavoastră se va bucura şi va profita de 

experienţa ei/lui aici şi aşteptăm să vă alăturaţi nouă în parteneriatul educaţional. 

     Cu respect, 

     Dir.prof. Nicu Marcu 
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ÎN LOC DE FINAL 

  

Am ales această modalitate de a ne face cunoscuţi de către dumneavoastră, de a ne 

împărtăşi ideile şi planurile noastre, de a ne prezenta pentru că dorim să vă fim alături în 

educaţia copilului dumneavoastră. Şcoala Gimnazială Nicolae Romanescu este cunoscută ca 

fiind o şcoală care a dat multe generaţii de copii bine pregătiţi.  

Cadrele didactice îşi îndeplinesc misiunea lor şi doresc să obţină rezultate foarte bune 

, să formeze la copii spiritul de echipă. Muncim pe principiul că omul are nevoie de altcineva, 

căci nu trăieşte decât pe jumătate dacă trăieşte doar pentru el. 

Ne dorim ca dumneavoastră să aveţi nevoie de noi şi noi să vă răsplătim încrederea 

prin rezultate bune.                                                                                                                                                       

Pentru anul scolar 2014-2015 scoala noastra are aprobare pentru 4 clase pregatitoare 

cu 100 locuri.  

                                             Mulţumim, 

Colectivul de cadre didactice al 

Şcolii Gimnaziale N. Romanescu Craiova  
  

  
 

 
Dacă aveţi orice întrebare sau doriţi informaţii suplimentare despre noi, puteţi să ne 
contactaţi. 

 
 

Date de contact: 
Școala Gimnazială ”Nicolae Romanescu”  
Str. Caracal nr. 81, tel/fax: 0251 310112, sediul A -învățământ gimnazial  
Str. Vântului nr. 3 , tel/fax 0351 801824, sediul B -învățământ primar 
E-mail: office@scoalaromanescu.ro     scoala29craiova@yahoo.com 
Web:  www.scoalaromanescu.ro 

  

 
  

 


