
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

TÂRNĂVENI 

 

1.Descrierea unităţii de învăţământ 

  a) Date de contact: 

Adresa: STR. 1 Iunie  nr. 12 

Telefon/ fax: 0265-446559 

 E-mail: scoalagenerala3@yahoo.com 

 

b)Informaţii utile despre oferta pentru înscrierea în învăţământul primar 

Deviza şcolii este: 

 

 

 Şcoala dispune în acest moment de un corp de clădire. În cadrul şcolii 
funcţionează şi un cabinet de informatică dotat cu 8 calculatoare, unde 
cursurile sunt susţinute de un profesor calificat, iar elevii pot afla tainele 
informaticii.  

  În anul şcolar 2012 - 2013, şcoala a fost reabilitată şi dotată (sobe, geamuri 
termopan, gard, aparatură) pentru ca mediul educaţional în care îşi 
desfăşoară activitatea elevii şi cadrele didactice din această şcoală să fie cât 
mai propice pentru un învăţământ de calitate. 

    Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă posibilitatea ca elevii să 
studieze şi limba maternă (limba rromani) şi un curriculum la decizia şcolii, 
ore prestate de cadre didactice pregătite din punct de vedere profesional şi  
nu numai. Programele de opţional sunt: 

 Educaţie pentru sănătate 

 Informatică 

mailto:scoalagenerala3@yahoo.com


 



 



 

2.Circumscripţia şcolară 

 

NR. 

CRT. 

 STRÂZILE ARONDATE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. CAMPULUI 

2. PLUGARILOR 

3. AVRAM IANCU 

4. CERBULUI 

5. URCUS 

6. MACULUI 

7. TOAMNEI 

8. PINULUI 

9. FAGULUI 

10. DEZROBIRII 

11. 1 IUNIE 

12. PRIMAVERII 

13. DEALULUI 

14. LIVEZII 

15. MACESULUI 

16. MELODIEI 

17. PASAJUL CLOR 
 

 

3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul  primar pentru anul 

şcolar 2017-2018 

http://www.edums.ro/clasap2017.php 

 

 

 

http://www.edums.ro/clasap2017.php


 

4.Informaţii pentru părinţi 

a) Şcoala noastră dispune de un program cu publicul, care se respectă în totalitate; 

b) Avem un regulament de ordine interioară, care cuprinde regulamentul 

comitetului de părinţi pe şcoală.  

Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 

- sprijină diriginţii în activitatea instructiv-educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, 

consilierea şi orientarea socio-profesională a elevilor; 

- sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare. 

c) Şcoala noastră dispune de sistem de supraveghere video. 

d) Am desfăşurat activităţi elevi-profesori la care au participat şi părinţii elevilor, 

pentru a vedea cum se desfăşoară activităţile în şcoala noastră şi cum se pot 

implica părinţii în sprijinul procesului instructiv-educativ. 

 

Şcoala va organiza Ziua porţilor deschise în data de 2 martie 2017, la care vor 

putea participa părinţi şi copii, prezentându-se oferta şcolii. 

 

 

 

 


