
 

 

 

           Începând cu anul şcolar 1960-1961 se înfiinţează 

ciclul gimnazial. În următorii doi ani se construiesc încă trei 

săli de clasă. La cutremurul din anul 1977 şcoala este 

avariată puternic. Au urmat lucrări de reparaţie care s-au 

finalizat în anul 1980. Tot atunci s-au construit două noi săli 

de clasă. 

            În anul 2002 şcoala a beneficiat de fonduri de la 

Banca Mondială pentru lucrări de consolidare şi 

funcționalizare. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului dotează şcoala cu mobilier nou. Din anul 2001 

şcoala redobândeşte vechea denumire:                                       

 Şcoala cu clasele I-VIII „Lizeta-Paul Grecianu”,    după 

numele ctitorilor săi.                                                     

             În anul școlar 2005-2006 şcoala a beneficiat de un 

grant pentru dezvoltarea învăţământului din mediul rural 

realizând în cadrul proiectului „Flori între flori” o seră 

experimentală. Tot în cadrul proiectului am înfiinţat o 

cultură de trandafiri. 

 

             În perioada 2006-2009, s-a realizat izolarea termică 

a școlii și sistemul de încălzire centrală, s-a extins clădirea 

construindu-se grupuri sanitare moderne și s-a dotat 

laboratorul de informatică cu calculatoare noi și platforma 

AeL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Sat Cioceni 
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Jud. Prahova 

Tel. 0244232499 
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       “ Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. 

Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar 

educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se 

bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu.”  

                                     Sfântul Ioan Gură de Aur 

 



 

Baza materială 

• 4 săli de clasă 

• Cabinet informatică: 

- 11 calculatoare 

- Multifuncțională 

- Platforma AeL 

Plan de școlarizare  

3 clase învățământ primar (simultan CP și 

Clasa a II-a; simultan clasa a I-a și a III-a) 

- 4 clase gimnaziu 

Curriculum la decizia școlii 

  

TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI ȘI A 

COMUNICĂRII 

Clasele de 

gimnaziu 

 

CADRE DIDACTICE 

Învățământ gimnazial 

Muscă Iuliana – Limba Română grad did. II 

Lazăr Adriana – Matematică grad didactic I 

Pascu Elena – Limba franceză  gr. did. II 

Covaciu Gabriela – Limba engleză gr. did. Definitiv 

Niță Elena – Istorie - gr. Def. 

Ioniță Cristinel – Geografie – gr. did. I 

Gheorghe Mădălina – Biologie – gr. did. Def. 

Marinescu Ana Maria – Matematică gr. Did, def. 

Moise Tatiana – Educație Tehnologică – gr. did. I 

Dobre Mihaela – Religie- gr. did. def. 

Vlad Răzvan – Educație fizică – gr. did. Def. 

Nițescu Liliana 

Învățământ primar 

Minculescu Cornelia 

Vasile Diana 

Olteanu Mădălina 

   FILE DE ISTORIE 

              Satul Cioceni este situat pe  malul stâng al râului 

Cricovul Sărat.  

             Ştefan Grecianu, (n. 1825), este fiul lui Dimitrie 

Grecianu, proprietar al moşiei Cioceni. 

               După studii la Paris revine în ţară în 1848 şi 

profesează ca procuror şi judecător la Tribunalul Ilfov și 

prefect al județului Prahova,  până în 1859. Din 1859 este 

ales deputat şi senator din partea Partidului Conservator. Din 

1902 a fost preşedinte al Societăţii Agrare a marilor 

proprietari. În domeniul heraldicii are o contribuţie 

importantă. Proiectul stemei României adoptată în 1872 îi 

aparţine. 

            Ştefan D. Grecianu,  academician, istoric, 

heraldist(stema României – 1872) şi membru de onoare al 

Academiei Române  lasă moşia cu satul Cioceni, fiului său 

Paul Grecianu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Reședința din Cioceni a familiei Grecianu 

 

          Familia Ştefan Grecianu ctitoreşte Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” din Cioceni în anul 1890, 

apoi în anul 1908, prin bunăvoinţa fiului său Paul Grecianu 

şi a soţiei sale Lizeta (Ghica Deleni) se construieşte şcoala 

din localitate. 

       Biserica şi şcoala ctitorite de reprezentanţi ai     aceleiaşi 

familii dovedesc importanţa covârşitoare a acestor instituţii 

în viaţa unei  comunităţi. Biserica şi şcoala, stâlpii de 

temelie ai comunităţii, sunt două instituții inseparabile prin                                                    

aceea că sunt cele mai apropiate de esenţa  umană. 

 

Şcoala Cioceni 

         

 Începuturile şcolii din Cioceni datează de prin anul 1843, 

când învăţător era Ioan 

Stoicescu. 

 În 1843 la Cioceni erau 26 

de elevi înscrişi, iar în 1861 

satul nu mai figura cu 

şcoală. 

           În anul 1908, prin 

bunăvoinţa Lizetei şi a lui 

Paul Grecianu a luat fiinţă 

noua şcoală. 

Aceasta cuprindea două săli 

de clasă şi locuinţa directorului. Învățau atunci în școală 

elevii ciclului primar.  
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