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Scoala Gimnazială Costache Negri - Roman până în anul 2011 a reprezentat 

Scoala cu Clasele I-VIII  nr.2 - Roman iar acum este parte componentă (structură) a 
Colegiului Tehnic Danubiana si cuprinde 3 corpuri de clădire: Corpul A (nou), Corpul B 
(vechi) aflate la adresa str. Petru Rares nr.1 si Grădinita cu program normal nr. 5 aflată la 
adresa str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5. Corpul vechi a fost construit în anul 1876 de către 
comunitatea evreiască din Roman de la acea vreme iar cel nou în 2006 în cadrul 
programului PHARE ,,Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate”, cu fonduri de la 
Banca Mondială. 

În corpul A (nou construit) sunt 5 săli de clasă folosite de elevi în două schimburi; 
învătământ primar si prescolar – dimineată, învătământ gimnazial - după amiază. În acest 
corp mai există un cabinet logopedic. 

În corpul B (corpul vechi) sunt 5 săli de clasă din care una este folosită de elevii 
clasei pregătitoare, iar celelalte sunt laboratoare si săli de clasă. Corpul B mai are încă o 
sală de clasă cu rol de sală de sport si o bibliotecă cu peste 14000 de volume.  
Curtea scolii împreună cu terenul de sport ocupă o suprafată de aproximativ 6000mp. 
La Grădinita cu program normal nr. 5 sunt 4 săli de clasă. 
 
Nr. total clase elevi: 8 (0-I-II-III-IV si VI-VII-VIII). 
Nr. total clase grădinită: 4 (1 grupă mică, 1 grupă mijocie, 1 grupă mare- la Grădinița cu 
program normal nr. 5 și 1 grupă mijlocie la Sc. 2). 
 
Nr. total elevi: 133 din care:  
cl. 0-20 elevi  
cl. I- 35 elevi  
cl. a II a- 16 elevi  
cl. a III a- 18 elevi  
cl. a IV a- 12 elevi  
cl. a VI a- 11 elevi  
cl. a VII a- 11 elevi  
cl. a VIII a- 10 elevi. 
 
Nr. total prescolari: 86. 

Populatia scolara este eterogena fiind formata din romani, rromi si rusi lipoveni. 
Rromii reprezinta o categorie bine integrata cu rezultate notabile in activitatile scolare 
care fac cinste scolii noastre. 
 
 


