
 

     

 

 

                              OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

  
Adresa: Str. Râmnicu Vâlcea nr. 32, Sector 3, Bucureşti 
Cod poştal: 031806 
Telefon/fax : 021 3462361 

E-mail:  şcoala87@gmail.com  

http://scoalamihaibotez.invatamantsector3.ro 
http://www.scoalamihaibotez.wordpress.com
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NIVELURI SI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

 
 Forma de învățământ: zi 

 

 Niveluri de învățământ acreditate: nivel primar; nivel gimnazial 

 
RESURSE UMANE:  
 

 Elevi - numărul de elevi în prezent (anul școlar 2015-2016) şi planificat în anul şcolar 2016-2017: total 700, din care nivel primar - 
399 și nivel gimnazial  - 301 

 
 Echipa mangerială: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 BEIU MIRELA, director 

- profesor titular, specialitatea Limbi străine (engleză-franceză), gradul didactic I, gradație de merit 
- Master ăn Management educational 
- titul de “Manager European” 
- diplomă de merit “Gheorghe Lazăr” 
- expert în Managementul Educaţional înscris în Registrul National al Experţilor în Managementul Educaţional 
- expert A.R.A.C.I.P. (Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar)  în evaluare si 

acreditare instituţională 
- consilier şi asistent - suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar 
- formator al Consiliului Europei pentru cursul Pestalozzi „Preventing violence in schools” 
- formator al Comisiei Europene pentru cursul Comenius – Grundtvig „Helping students develop life skills to fit in the 

European Lifelong Learning environment” 
- expert al Centrului European de Limbi Moderne de la Graz, Austria 
- membru în Consiliul de Administraţie INEPS (“International Network of Productive learning Schools”) 
- mentor, metodist, formator 
- formator al Casei Corpului Didactic București 
- 19 burse de studii in strainatate in: Finlanda, Austria, Germania, Anglia, Scotia, Irlanda, Franta, Belgia, Grecia, 

Cipru, Italia, Spania, Polonia, Lituania – obținute prin fonduri ale Comisiei Europene  (8), Consiliului Europei  (3) 
Centrului European de Limbi Moderne de la Graz, Austria (1), Institutului European de Invatare Productiva Berlin (1) 

- coordonator a numeroase proiecte la nivel european 
- autor a numeroase articole pe teme educaționale publicate în țară și în străinătate 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Personal didactic : 
 

- nr. de cadre didactice existente: 43  

- gradul de acoperire cu personal didactic calificat: 43  
- nr. cadre didactice cu gradul I: 20 
- nr. cadre didactice cu gradul II: 8 

- nr. cadre didactice cu definitivat: 10 
- nr. cadre didactice debutante: 5 
- nr. cadre didactice cu gradaţii de merit: 4 

 
 Catedra profesorilor de limba si  literatura română și limba latină 

 

- șeful catedrei:  VOINEA ELENA MIHAELA, titular, Limba si literatura română, gradul didactic II  
 

- membrii catedrei: 

 Crișan Cristina Diana, suplinitor, Limba si literatura română, gradul didactic II 
 Popa Melania Maria, suplinitor, Limba si literatura română,, gradul didactic Definitiv 

 Ciotarnel Doina, pensionar, Limba latină, gradul didactic I 
 

 

ROMAN NETA, director adjunct 

- profesor pentru învățământul primar 
- gradul didactic I 
- gradație de merit 
- diplomă de merit “Gheorghe Lazăr” 
- expert în Managementul Educaţional inscris in Registrul National al Experţilor în Managementul Educaţional 
- mentor, metodist, formator 
- bursa de studii in Varșovia, Polonia, obținută prin fonduri ale Comisiei Europene   
- participant la numeroase proiecte la nivel european 
- autor de auxiliare curriculare pentru învățământul primar 
- autor de articole pe teme educaționale 
- numeroase premii obținute cu copiii la olimpiade și concursuri scolare 

 

 



 

 Catedra profesorilor de limbi moderne: 
 

- șeful catedrei: TUDORACHE NELLA, titular, Limba engleză, gradul didactic I 

 
- membrii catedrei:  

 Beiu Mirela, director, titular, Limba engleză, gradul didactic I 

 Barboni Liliana, titular, Limba engleza, gradul didactic I  
 Crișan Gheorghiță Ovidiu, suplinitor, Limba engleză, debutant  

 Pascu Laura Corina, suplinitor, Limba engleză, debutant 

 Badea Andrada, suplinitor, Limba franceză, debutant 
 Pătrana Ioana Raluca, suplinitor, Limba franceza, debutant 

 

 Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară “Matematică și științe”: 
 

- șeful catedrei: IVAN VIORICA, titular, Matematică, gradul didactic I 
 

- membrii catedrei:  
 Badea Gheorghe, titular, Matematică, gradul didactic I  

 Arsu Letiția, suplinitor, Matematică, gradul didactic Definitiv 

 Tudor Alina, suplinitor, Matematica, debutant 
 Negrea Camelia, titular, Chimie, gradul didactic I 

 Guran Liliana, titular, Biologie, gradul didactic Definitiv          
 Cazacu Alina, titular, Fizică, gradul didactic Definitiv         
 Ionescu Mariana, titular, Educație tehnologică, gradul didactic I 

  
 Catedra profesorilor de Educație fizică și sport + Arte: 

 
- șeful catedrei: HURMUZ GEORGIANA, titular, Educație fizică și sport, gradul didactic Definitiv   

 
- membrii catedrei:  

 Caba Victoria, titular, Educație fizică si sport, gradul didactic II       
 Serghie Cornelius, suplinitor Educație fizică și sport, gradul didactic  Definitiv          
 Tocan Nicoleta, suplinitor, Educație muzicală, gradul didactic Definitiv          
 Iordache Rocsana Thaisa, suplinitor, Educație plastică, gradul didactic Definitiv          

                 
 



 Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară “Om și societate”  
 
- șeful comisiei: DUTA IOANA, titular, Religie, gradul didactic II     

 
- membrii comisiei:  

 Stan Diana, titular, Istorie, gradul didactic I        
 Vasile Valentina, titular, Cultură civică, gradul didactic II   
 Bucur Adrian, suplinitor, Religie, debutant 
 Popescu Mihaela, titular, Geografie, gradul didactic II 

 
 Comisia metodică a învățătorilor care predau la clasele Pregatitoare – IV 

- șeful comisiei: Spoeală Maria Oana, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic Definitiv 
 

 Comisia metodică a învățătorilor care predau la clasele Pregatitoare 
 

- șeful comisiei:  profesor învățământ primar, SCARLAT ADELUTA, titular, gradul didactic II 
 

-  membrii comisiei:  

 Bunea Daniela, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic I 
 Andrei Magda Florenta, învățător, pensionar, gradul didactic Definitiv 

 
 Comisia metodică a invatatorilor care predau la clasa I: 

 
- șeful comisiei: profesor învățământ primar, titular, AGAPIE CRISTINA ANCA, gradul didactic I  

 

- membrii comisiei:  
 Roman Neta, profesor învățământ primar, director adjunct, gradul didactic I 
 Netejoru Floarea, învățător, pensionar, Netejoru Floarea, gradul didactic I 

 
 Comisia metodică a invatatorilor care predau  clasele a II-a si cls. a III-a  

 
- seful comisiei: învățător, GABUREANU MIRELA, titular, gradul didactic I 
- membrii comisiei:  

 Chintoiu Luminita, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic I  
 Postolea Ana, profesor învățământ primar, pensionar,  gradul didactic I 

 Dumitru Doina, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic I 
 Marica Georgeta, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic II 



 

 Comisia metodică a învățătorilor care predau la clasele a  IV-a: 
 
- șeful comisiei: Priean Raluca, profesor învățământ primar, titular, grad didactic I 

 
- membrii comisiei:  

 Dragostin Elisabeta, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic I 

 Spoeală Maria Oana, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic Definitiv 
 Scarlat Adeluta, profesor învățământ primar, titular, gradul didactic II 

 
  

RESURSE MATERIALE:  
 

 Capacitatea instituțională 
 

- clădire spaţioasă, renovată şi dotată modern, cu centrală termică proprie; 

- sală de sport nouă, modernă, la standarde europene, spaţioasă şi luminoasă; 

- toate sălile de clasă (21) sunt dotate cu mobilier modern, cu videoproiectoare şi computere/laptop-uri conectate la internet; 

- internet WiFI in toată clădirea școlii; 

- 2 smart-board-uri;  

- cabinet de informatică cu 30 computere, conectate; 

- cabinet de consiliere psihopedagogică cu specialist foarte bun; 

- cabinet medical, cu asistent permanent şi medic o dată pe săptămână; 

- cabinet stomatologic cu servicii permanente; 

- orga electronică; 

- imprimante: 4 

- copiatoare :1  

- sistem de supraveghere audio-video; 

- materiale didactice specifice laboratoarelor/cabinetelor (hărţi, planşe, mulaje etc.) 

 



 

 Spaţiile şcolare : 
 

Nr.  

crt.  

Tipul de spaţiu  Nr. spaţii  

1.  Săli de clasă  21 

2.  Cabinet informatică 1 

3.  Laboratoare  (Fizica, Chimie, Biologie) 3 

4.  Sală şi teren de educaţie fizică şi sport  1 

5. Cancelarie 1 

 
 Spaţii auxiliare:  

 

Nr. 
crt  

Tip spaţiu  Nr. spaţii  

1.  Biblioteca şcolară 1 

2.  Spaţii sanitare (Cabinet medical, Cabinet stomatologic) 2 

3.  Spaţii depozitare materiale didactice  4 

4.  Cabinet consiliere  1 

 

 Spaţii administrative:  
 

Nr. 
crt.  

Tip spaţiu  Nr. spaţii  

1. Secretariat 1 

2. Cabinet director 1 

3. Birou administrație 1 

4. Birou contabil 1 

 
 

PROGRAM DE FUNCTIONARE: 08.00-15.50, in 2 serii: 08.00-11.50  (seria I) și 12.00-15.50  (seria a II-a). 

 

 



OFERTA CURRICULARĂ  

Curriculumul utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional, atât pentru ciclul primar, cât şi pentru gimnaziu. 

 
 Discipline opționale - anul şcolar 2015-2016 

 
         Ciclul primar  
 

Clasa Numele opționalului 
 

a IV-a 
 

A “Educație financiară - Banii pe înțelesul copiilor” 
 

B       “Ora de consiliere şi orientare” 
 C 

D 

 
                   Ciclul gimnazial  
 

Aria curriculara Disciplina Clasa Numele optionalului 
 

Limbă şi  
comunicare 

Limba engleză V    A, B, C “Reading and Writing Targets 1 
 

VI   A, B, C “Reading and Writing Targets 2” 
 

VII  A “Reading and Writing Targets 3” 
 VIII A 

Om şi societate Educație civică VII  C “Educație interculturală” 
 

Tehnologii 
 

 V     A, B, C T.I.C. 
 VI    A, B 

Educație tehnologică VIII  B, C “Este afacerea mea” 
 

 



 

      Discipline opționale propuse - anul şcolar 2016-2017 

 
 

Aria curriculară Disciplina Clasa Numele optionalului 
 

Limbă şi  comunicare Limba engleză V    A, B, C       “Reading and Writing Targets 1 
 

VI   A, B “Reading and Writing Targets 2” 
 

VII  A 

 

“Reading and Writing Targets 3” 

 

VIII A 
 

Om şi societate Religie V    A, B, C   “Sfinții, modele de urmat” 

 

Geografie VII   A, B, C “Hazarduri naturale și antropice” 

 

Educație civică  

VIII B, C 

“Educație interculturală” 

 

Matematică și Științe  
Fizică 

“Matematică și științe în societatea 
cunoașterii” 

VI   A, B “Minuni fizice și materiale” 
 

Tehnologii 
 

 V     A, B, C T.I.C. 

VI    A, B 

 

 

 

 



OFERTA EXTRACURRICULARĂ 

Pe lângă disciplinele din planul-cadru și disciplinele optionale, elevii noştri au posibilitatea să-şi dezvolte deprinderile sociale şi inteligenţa 

emoţională prin ateliere de creaţie, precum: clubul de lectură, corul şcolii, formaţia de dansuri populare, cursuri de chitară, cursuri de limba 

engleză,  șah, pian, atelier de desen, teatru în limba engleză etc.  

Considerând că perioda petrecută în şcoala generală este foarte importantă pentru dezvoltarea personalităţii copilului şi adolescentului, 

încurajam copiii să participe la o mulţime de activităţi extraşcolare, împreună cu profesorii şi uneori şi cu părinţii lor, precum: serbări 

şcolare, cluburi, întreceri sportive, tabere de vacanţă, excursii, concursuri pe diverse teme etc.  

În prezent, elevii şi cadrele didactice sunt implicate într-un număr mare de proiecte, din care unele internaţionale şi desfășoară activități în 

colaborare cu diverse instituţii din comunitate, precum: Biserica, Jandarmeria, Poliţia, Consiliul Local al Sectorului 3, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, ONG-uri care activează în domeniul educaţional, instituţii de învăţământ similare/licee din 

Bucureşti şi din alte regiuni ale ţării etc. 

In şcoală acordăm o mare importanţă dimensiunii europene, pe care am dezvoltat-o prin:  

 derularea de proiecte internaţionale 

- Parteneriate multilateral Comenius  “Discover Europe through Story”;  

- Parteneriat multilateral Comenius  „Our home of our rights”; 

- Parteneriat Comenius Regio „City as a learning place - where learning is an adventure”; 

- Programul Youth in Action,  proiectul „Mirror, mirror on the wall”;  

- Programul Internaţional MOVE, Terre des hommes România, U.E.F.A.; 

- Programul „Europenan Studies”, iniţiat de Ministerul Educaţiei din Irlanda;  

- programul Consiliului Europei „Prevenirea violenţei în mediul şcolar”;  

- proiectul  „La Météo des enfants du monde”; 

- proiectul Centrului European de Limbi Moderne de la Graz „Assessment of young learners 

- literacy linked to the Common European Framework of References for Languages”;  

- proiectul „Punţi pentru incluziune socială“, 2014-2016, finanţat prin granturile SEE 2009-2014 Norvegia; 

- proiectul „JOBS”, finanțat în cadrul programului de cooperarare elvețiano-român. 

 

 mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programului Comisiei Europene Lifelong  Learning (29 participări); 

 

 mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programului „Pestalozzi” al Consiliului  Europei (3 granturi); 



 

 participarea elevilor la Conferinţa Internaţională a Şcolilor de învăţare Productivă, Berlin - în cadrul Programului „Youth 

in Action”; 

 

 un cadru didactic formator al Comisiei Europene pentru cursul Comenius-Grundtvig „Helping students develop life skills to fit 

in the European Lifelong Learning environment”; 

 

 un cadru didactic formator al Consiliului Europei pentru cursul Pestalozzi „Preventing violence in schools”; 

 

  un cadru didactic expert al Centrului European de Limbi Moderne de la Graz. 

Pentru că mulţi elevi fac parte din familii cu posibilităţi materiale reduse, din anul şcolar 2008-2009 funcţionează Centrul de Zi “Mihai 

Botez” în regim de semi-internat, care oferă gratis acestei categorii de elevi următoarele servicii: masa de prânz, pregătirea lecţiilor sub 

supravegherea unui pedagog, program de petrecere a timpului liber, suport psihologic pentru copii şi părinţi, consiliere juridică, ajutor 

material (rechizite, îmbrăcăminte, alimente). 

Pentru elevii supuşi altor factori de risc: orfani, copii proveniţi din familii monoparentale (deces, abandon, divorţ), copii ai căror părinţi au 

plecat la muncă în  străinătate, elevi cu nevoi educaţionale speciale, copii institutionalizaţi, oferim programe educaţionale adaptate nevoilor 

specifice fiecărei categorii, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 3 şi diverse ONG-uri, ca, de exemplu organizaţiile 

„Salvaţi copiii”, „Fundaţia pentru Ocrotirea Familiei şi Copilului”, „Fundaţia „Sfântul Dimitrie.” 

Elevii participă la viaţa şcolii, fiind implicaţi în foarte multe proiecte educaţionale, unele la nivel internaţional, care le stimulează iniţiativa, 

încrederea în ei înşişi, creativitatea şi motivaţia de a cunoaşte. 

 

 

 
 

 
 
 

 


