
OFERTA EDUCATIONALA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FEDERICO GARCIA LORCA 
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       Denumirea  unitatii de invatamant: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “FEDERICO GARCIA 

LORCA” 

 

 Profilul scolii: ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

 

 Şcoala cu predare intensivă a limbii spaniole 

 

  Consideram ca, scoala noastra, în calitatea sa de instituţie educaţională, realizează o 

educaţie de calitate, bazată pe profesionalism şi cooperare, ofera elevilor sai, o diversitate 

de activitati instructiv-educative, scolare si extrascolare, oportunităţi  de studiere a fiecarei 

discipline de invatamant dar si de studiere  aprofundată a limbii spaniole. 

  

 

 

Repere geografice: 



Adresa: STRADA COZLA NR.1, SECTOR 3, BUCURESTI 

Telefon/Fax: 021.3403710  

Adresa e-mail: 196.fglorca@gmail.com 

 

 

         Şcoala Gimnaziala "Federico García Lorca" s-a înfiinţat în anul 1967, ca o necesitate a 

şcolarizării copiilor din aceasta parte a cartierului Titan, nou construit în acel timp. 

       Şcoala a fost asociată mulţi ani cu imaginea betonierei, aflată în vecinătatea şcolii. Ani 

de zile, conducerea şcolii s-a implicat activ în atenţionarea opiniei publice şi a forurilor 

competente asupra necesităţii desfiinţării acestui obiectiv industrial, pentru reducerea poluării 

atmosferice şi pentru asigurarea unui climat sănătos pentru locuitorii acestui cartier.  

       În 1990 betoniera a fost închisă şi, ulterior demolată, calitatea mediului ambiant  s-a 

ameliorat. Totuşi, necesitatea unui punct de reper concret a determinat ca numele de  "Şcoala de 

la betoniera" sa fie menţinut. Aceasta în ciuda faptului că de pe bancile acestei instituţii au ieşit 

absolvenţi care au ajuns în funcţii de conducere în Inspectorate şcolare, licee şi şcoli bucureştene,  

autori de programe şi de manuale, profesori din învăţământul superior. 

       Este prima şcoală din Bucureşti în care s-a introdus studiul limbii spaniole, ca primă limbă 

modernă, încă din anul 1969. De-a lungul anilor, şcoala a format buni specialişti în 

hispanistică şi nu numai. La 26 noiembrie 1998 a căpătat identitate patronimica prin 

eforturile conjugate ale MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETARII, TINERETULUI 

ŞI SPORTULUI din ţara noastră, ale Ambasadei SPANIEI şi ale MINISTERULUI 

EDUCAŢIEI, ŞTIINŢEI ŞI SPORTULUI din SPANIA. În nomenclatura instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar, i s-a adăugat un  nume "Federico García Lorca", câştigat prin 

merite şi eforturi deosebite atât din partea elevilor cât şi a tuturor cadrelor didactice. 

 

2. NIVELURI SI FORME DE INVATAMANT: 
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NR. 
CRT 

CLASA  NUME SI PRENUME CADRU 
DIDACTIC 

statut Studii  Grad didactic 

1. O A NITA CRISTIANA titular superioare I 
2. O B NICULAE LUMINITA titular superioare I 
3. O C UNAL CORINA titular superioare II 
4. O D BARNA CRISTINA titular superioare debutant 
5.      O E CANDEA SANDA suplinitor medii II 
6. I A URECHEATU GEORGETA titular superioare I 
7. I B TOPOREANU AURELIANA titular medii I 

8. I C BIRLIGA CRISTINA ELENA  titular superioare I 
9. I D CIUPITU SIMONA titular superioare II 
10. II A NENCIU DANIELA 

FLORIANA 
titular medii II 

11. II B LASCUZEANU EMILIA 
EMINE 

titular superioare II 

12. II C STAN MARCELA titular superioare I 
13. II D CIOCOIU IONELA titular superioare DEFINITIVAT 
14. III A DOBRE ELEONORA suplinitor medii I 
15. III B NICOLAE MARIANA suplinitor superioare debutant 
16. III C VIOREANU VIORICA titular superioare DEFINITIVAT 
17. IV A NICOLESCU NICOLETA titular superioare DEFINITIVAT 
18. IV B TURCU CONSTANTA titular medii I 
19. IV C OPRIS CRISTINA titular superioare I Dr. Stiintele 

Educatiei 
20. IV D BADALAN CRISTIANA titular superioare DEFINITAVAT 

NR. 
CRT 

CLASA  NUME SI PRENUME CADRU 
DIDACTIC 

statut Studii  Grad didactic 

1. V A SIN RALUCA OANA titular superioare I 
2. V B GAVRILA ADELINA 

MIHAELA 
titular superioare I 

3. V C BURUIANA NELIA suplinitor superioare DEFINITIVAT 
4. V D PANAIT NICOLETA suplinitor superioare debutant 
5. VI A ZAMAN TUDORITA titular superioare I 
6. VI B ZAHARIA ELENA titular superioare I 



 

Program de funcționare/ Orarul scolii: 

8.00-18.20 
 Ciclul primar: 8.00-12.00 

 Ciclul gimnazial: 12.00-18.20 

 
 

Dotari 

A) 

 Cabinete si laboratoare:  biologie, limba spaniola, fizica-chimie, istorie-geografie, 

religie; 

 Teren sintetic- Miniteren de fotbal; 

 Cabinet medicale: cabinet pediatrie si cabinet stomatologic; 

 Biblioteca; 

 Sala de sport (improvizata dintr-o sala de clasa) 

 
 

B)  Materiale si mijloace didactice:  

  Calculatoare portabile, tablete, internet, e-catalog, TV, DVD, copiatoare, imprimante, 
sistem de supraveghere audio-video, smartboard-uri, fond de carte; 
  Fiecare sala de clasa este dotata cu videoproiector, ecran electric, sistem audio si tabla 
moderna. 

  
 

OFERTA CURRICULARA 
 Cursuri optionale: 

7. VI C RASVAN NICOLETA titular superioare I/ DR. 
MUZICOLOGIE 

8. VI D DUMITRESCU MARIANA titular superioare DEFINITIVAT 
9. VII A BESTOIU MAGDALENA titular superioare I 
10. VII B CANA LUMINITA titular superioare I 
11. VIII A MARIN CRISTINA ANCA titular superioare I 
12. VIII B DUMITRASCU NADIA titular superioare DEFINITIVAT 
13. VIII C IFRIM MADALINA suplinitor superioare DEFINITIVAT 



 

 
 
 

3. OFERTA EXTRACURRICULARA 

                Examene, concursuri si olimpiade scolare organizate de scoala noastru  la nivel de  
sector ( etapa locala) si municipiu( etapa municipala)  in anul scolar 2014-2015:  

o Organizarea pilotării examenului DELE - nivel A2/B1 școlar  in colaborare cu 
Institutul Cervantes - octombrie 2014;  

o Organizarea centrului de examen DELE - nivel A1 scolar și A2/B1 școlar- mai 2015;  

• Olimpiada de matematica- etapa locala, sectorul 3, clasele VII-VIII, 15 februarie 2015;  

• Olimpiada de biologie- etapa locala-sectorul 3, 24 ianuarie 2015; 

• Olimpiada de religie-cultul ortodox,  etapa pe municipiu, sectorul 3, 2 martie 2015. 

 

Activitati educative desfasurate in cadrul proiectelor si parteneriatelor educationale: 

 

 Programul “PEPINIERA DE TALENTE”, intiat de Primaria sectorului 3 in parteneriat cu 
Inspectoratul Scolar al sectorului 3 si  Centrul Cultural Casa Artelor Sector 3: ateliere de 
teatru, șah , dans sportiv, canto, pian, chitara, arte marțiale, arte plastice, baschet, balet 
clasic;  

 Parteneriat de colaborare SCOALA-POLITIE( SECTIA 13)-AUTORITATI LOCALE-
ASOCIATIA DE PARINTI; 



 Parteneriat educational gradinita –scoala “AZI PRESCOLARI, MAINE SCOLARI” cu 
Gradinita nr. 191; 

 Proiect educational “Si eu traiesc sanatos”-SETS; 
 Proiectul “ORA DE EDUCATIE RUTIERA”; 
 Proiectul “2DAY AMBASSADOR”,  in parteneriat cu Complexul Educational 

LAUDER-REUT; 
 Proiectul educational “Micii sanitari”; 
 Parteneriat cu “Junior Achivement”; 
 Proiectul educational “Energia nucleara-energia viitorului” in parteneriat cu Asociatia 

Romana “Energia Nucleara”; 
 Proiectul educational “Pe urmele Sfintilor Români”( proiect inscris in CAER); 
 Proeictul educational “MEDIA LA MINTEA COPIILOR”, desfasurat de Asociatia 

“Mediapedia” in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti; 
 Proiect educational “Energia nucleara-alternativa viitorului’ in parteneriat cu Asociatia 

Romana “Energia Nucleara”; 
 Proiectul de caritate “ZAMBETUL DIN CUTIE”, in parteneriat cu Asociatia “Sansa ta”; 
 Participarea la Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema: “Unirea Principatelor Romane-

cheia de bolta a edificiului national romanesc”, organizat de Casa de Cultura a 
Ministerului Afacerilor Interne si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta 
organizat la Muzeul National al Pompierilor;  

 Proiectul de educaţie prin şi pentru muzica  „CLASIC  E FANTASTIC“,  realizat prin 
colaborarea Filarmonicii „George Enescu” şi Asociaţia „Clasic  e Fantastic“, la 
concertele din seria “Cum să înţelegem muzica”; 

 Proiectul “EDUCATIE PENTRU EROII DE MAINE” in colaborare cu Asociatia 
SOCIETATEA DE SALVARE Bucuresti si SERVICIUL DE AMBULANTA Bucuresti-
Ilfov; 

 Proiectul de parteneriat in vederea organizarii Festivalului de muzica folk “Gutuia din 
geam”, parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Alexandru Costescu”; 

 Proiect educational national “Sa invatam despre animale”, invatamant primar; 
 Parteneriat cu Muzeul National al Pompierilor “FOISORUL DE FOC”; 

 

Organizarea centrului de examen DELE - nivel A1 scolar și A2/B1 școlar -2016 

Proiecte educative si concursuri iniţiate şi organizate de şcoala noastră la nivel de sector si 
municipiu: 

• Festivalul caritabil  “Hristos se naste!Slaviti-L!“, decembrie 2015; 

• Concursul interdisciplinar  municipal "Sfinţii, prietenii copiilor“, mai-iunie 2016; 



•  Festivalul municipal de teatru şcolar în limba spaniolă  “Federico Garcia Lorca“, iunie 
2016. 

Alte activitati extrascolare: 

 Activitati educative realizate in colaborare cu Ambasada Spaniei; 
 Activitati sportive: sah, rugby-tag, fotbal, atletism; participari la competitii 

sportive; 
 Proiectul de caritate “Daruind vei dobandi”, proiect  de caritate in parteneriat cu 

Parohia “Acoperamantul Maicii Domnului”-Titan si Parohia “Adormirea Maicii 
Domnului-Sfantul Spridon”,  clasele V-VIII; 

 Activitati si proiecte ecologice; 
 Vizite la diferite institutii de invatamant, cultura si arta; 
 Excursii tematice si tabere scolare. 

 

 

 

 


