
SCOALA GIMNAZIALA “VASILE MOLDOVAN” 

TARNAVENI 
 

 
1. Descrierea unitatii de invatamant 

 
Date de contact 

 

Adresa: Str. Fabricii, nr.4, Tarnaveni, 

 jud. Mures, cod postal 545600 

 

      Telefon/ fax 0265 446557, 0265 446558 

 

      E-mail : gimn_vm@yahoo.com 

 

 

 

Scoala Gimnaziala « Vasile Moldovan » este asezata in partea de sud-vest a municipiului 

Tarnaveni, pe vatra fostului sat Bozias, astazi cartier al Tarnaveniului. 

 Vasile Moldovan – tribun al lui Avram Iancu- locuitor al asezarii Bozias (Tarnaveni),  s-a 

preocupat si a realizat infiintarea scolii romanesti din localitate (1868), precum si din alte localitati de pe 

Tarnava Mica.  

 S-a nascut la 24.06.1824 si a murit la 1.01.1895. Mormantul  lui se afla in cimitirul din cartier, langa 

biserica. 

 Intre Vasile Moldovan si Avram Iancu a existat o amicitie frateasca in lupta pentru implinirea unui 

nou destin al tarii. 

 Scoala din Bozias a fost ctitoria lui Vasile Moldovan, 

 In anul 1992 Scoala Generala nr. 2 a devenit Gimnaziul de Stat “Vasile Moldovan”. Cartierul 

Bozias a fost imbogatit cu o statuie a tribunului amplasata in parcul scolii. 

Din septembrie 2012 , conform Ordinului nr. 6.564 din 13 decembrie 2011 Gimnaziul de Stat “Vasile 

Moldovan” a devenit  Scoala Gimnaziala “Vasile Moldovan” In prezent, Scoala Gimnaziala “Vasile 

Moldovan” Tarnaveni functioneaza cu clasele I-VIII, cuprinzand peste 300 de elevi. Este unitate scolara cu 

personalitate juridica. Cladirea cuprinde 16 sali de clasa, 2 laboratoare ( de biologie si de fizica-chimie), o 

biblioteca scolara cu 12.000 de volume, un cabinet de informatica- cabinetul AEL, laborator de fizica-chimie, 

laborator de biologie, cabinet medical scolar.  

 S-a infiintat Asociatia sportiva scolara « Bozias » ; in cadrul orelor de sport elevii beneficiaza de o 

sala (improvizata) de sport, teren de handbal amenajat, spatiu verde in fata scolii. 

mailto:gimn_vm@yahoo.com


Cursurile se desfasoara actualmente intr-un singur schimb pe zi, iar cei 300 de copii sunt instruiti de 

un colectiv minunat de cadre didactice calificate, sub conducerea doamnei director prof. Cozma Camelia- 

specialitatea matematica. 

Toate cadrele didactice, titulare sau suplinitoare sunt calificate. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a-i  ajuta pe copii sa inteleaga 

continutul poeziei “ONCE I CAUGHT A 

FISH ALIVE”, doamna profesoara a 

confectionat impreuna cu acestia 

pestisorul din poezie. 



 
2. CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA ARONDATA: 

 

 

DENUMIREA STRAZII 

FABRICII, ALEEA A si B,  GRIVITEI 

COOPERATIEI, MARINEI, PARTIZANILOR 

LACRAMIOAREI, MESTEACANULUI,    

PROGRESULUI, MARASESTI,PANDURILOR, PLEVNEI 

SALVIEI, GORUNULUI, LIBERTATII, SECERII 

TRACTORISTILOR, STELELOR  

STICLARILOR, TIMISULUI 

BALTII, ZORILOR, RECOLTEI 

ARMATEI, GRUIETE, VADULUI 

RANDUNELELOR 

C.F.R., CANALULUI, ZEFIRULUI, GAROAFEI,  

 DIGULUI, INFRATIRII 

PREFECT  VASILE MOLDOVAN,  BAILOR,   

MUNCII, MIERLEI, VIILOR, IZVORULUI 

CARTIER ARMATEI 

CARTIER ZORILOR SI BALTII 

 

 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul 
şcolar  2016-2017 
http://www.edums.ro/clasap2016.php 
 

4. Informaţii pentru părinţi 

  
 Cursurile se desfasoara intr-un singur schimb pe zi, incepand de la 8 dimineata. 

 Se studiaza limbile moderne engleza si franceza (din ciclu gimnazial) 

 Scoala are laborator de fizica-chimie, biologie, cabinet de informatica, biblioteca, sala de educatie fizica 

 Exista cabinet medical si cabinet de asistenta psiho-pedagogica 

 Scoala are centrala termica proprie 

 Personalul scolii : didactic, didactic auxiliar si nedidactic asigura conditii corespunzatoare pentru toti 

elevii scolii. 

 Clasa pregatitoare este dotata cu mobilier adecvat si materiale didactice specifice. 

 Pentru anul şcolar 2016-2017 s-au aprobat câte o clasă pregătitoare şi o clasă I 

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

