
 

ŞŞCCOOAALLAA  GGIIMMNNAAZZIIAALLĂĂ  ""DDAACCIIAA""  TTGG..  MMUURREEŞŞ  

 

1.Descrierea unităţii de învăţământ 

        Scoala Gimnaziala  ”Dacia” Targu Mures  dispune de 2 clădiri: clădirea A unde se desfăşoară cursurile 
ciclului primar şi clădirea B unde se ţin cursurile ciclului gimnazial.  

Ciclul primar : - tradiţionale cu program prelungit I-IV, (16 clase) 

 



 

 
Ciclul gimnazial: clasele V-VIII, (13 clase) 

 

 

Scurt istoric 

Activitatea didactică s-a desfăşurat în trei clădiri: 

a.Clădirea veche situată pe strada Sportivilor nr. 2 între anii 1902 şi 1972. 
b.Clădirea nouă situată pe strada Panseluţelor nr. 6 din 1972 până în prezent. 
c.Clădirea de pe strada Tudor Vladimirescu nr. 122 (fosta şcoala 14) din 1967 pana in 2004 
 
Denumirea şcolii în decurs de un veac: 

 Şcoala Generală Nr. 3 din 1902 până în 1956 
 Şcoala Generală Nr. 10 din 1956 până 2004 
 Gimnaziul Dacia din 2004 până în prezent. 

Şcoala Generală Nr. 10 a fost construită în 1969 pentru a adăposti şcoala de muzică şi artă dar a funcţionat ca 
atare doar un an şcolar, între 1970 – 1971. Din anul 1972 clădirea a fost preluată de Şcoala Generală Nr.10. 
Începând cu anul şcolar 2004/2005 Şcoala Generală Nr. 10 s-a unit cu Şcoala Generală Nr. 14, devenind 
Gimnaziul Dacia si in prezent Scoala Gimnaziala Dacia Targu Mures. 



 

Scoala Gimnaziala Dacia Targu Mures 

Str Panselutelor, nr 6 

Targu Mures 

Judetul Mures 

Telefon-fax : 0365730933 

Scoala Gimnaziala Dacia asigură: 

- cadre competente  
- calitate în procesul de învăţământ 
- clădire şi curte separată pentru clasele primare(Str.Panseluţelor nr.6) 
- condiţii corespunzătoare pentru clasele pregătitoare(săli amenajate, grupuri sanitare proprii) 
- limbi străine(engleză, germană, franceză) 
- activităti de tip: Şcoală după şcoală(program prelungit la cerere) 
- activităţi extraşcolare (colaborare cu Teatrul Ariel,Filarmonica de Stat Târgu-Mureş, Palatul Copiilor, 

Biblioteca Judeteană) 
- consultaţii logopedice şi psihologice, sesiuni individuale 
- ludotecă- spaţiu amenajat pentru joacă şi activităţi recreative 

     Şcoala Gimnazială „Dacia” din Tg. Mureş, deşi este situată în apropiere de centrul oraşului, este amplasată într-o zonă 

liniştită şi curată, oferind copiilor un cadru ambiental propice dezvoltării personalităţii acestora. 

        Deviza noastră, a dascălilor acestui gimnaziu, este: „O şcoală pentru minte şi suflet”. 

        În ultimii ani şcoala se bucură de o popularitate crescută în rândul elevilor şi al părinţilor, datorită calităţii procesului 

educativ, dar şi seriozităţii cu care se desfăşoară programul after- school. 

         „Împreună vom deschide ferestrele minţii pentru cunoaştere şi porţile sufletului pentru valorile perene ale 

umanităţii” este ideea pe care se fundamentează viziunea gimnaziului nostru. 

          Conducerea şcolii a propus ca ţinte strategice: 

- crearea unui cadru educaţional care să motiveze frecventarea cursurilor de către cât mai mulţi elevi; 
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin utilizarea metodelor activ- participative şi prin încurajarea unui 

dialog activ cu comunitatea; 
- atragerea comunităţii locale într-un parteneriat activ şi eficient cu şcoala; 
- îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extracurriculare. 

      Elevii noştri, prin rezultatele obţinute la examenul de evaluare naţională, precum şi la concursurile şcolare organizate la 

nivel local, judeţean şi naţional, fac cinste, an de an, învăţătorilor şi profesorilor care i-au pregătit, şcolii, dar şi părinţilor. 

Concursurile favorite, care ne-au adus multe satisfacţii tuturor (premii, medalii de aur, argint şi bronz, tabere gratuite şi o 

mulţime de diplome) sunt: Cangurul, Năstăsescu, Lumina math, Eurojunior, Winners. 

      Activităţile extracurriculare constituie prilejuri în care elevii îşi  îmbogăţesc sfera cunoaşterii, prin participarea la 

excursii tematice, concursuri sportive, proiecte educaţionale organizate de profesorii de limbi moderne(Ziua Francofoniei, 

Halloween), vizionări de filme şi spectacole de teatru sau serbări prezentate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 8 Martie, 1 

Iunie sau Serbarea Abecedarului.  

      Parteneriatele educaţionale  încheiate cu Radio Tg. Mureş, Biblioteca Judeţeană, Teatrul Ariel, Muzeul de Ştiinţe şi 

Filarmonica de Stat Tg. Mureş au venit în sprijinul copiilor din şcoală, toate acestea contribuind la formarea şi dezvoltarea 



 

abilităţilor de comunicare ale acestora, precum şi la descoperirea de lucruri noi şi interesante, pe care ei le vor folosi în 

activitatea şcolară, dar şi în dezvoltarea personală. 

 

 

 

 

Fotografii cu unitatea şcolară, sălile în care se organizează activităţile la clasa pregătitoare: 

 

Clasa pregătitoare, secţia Română 

 



 

 

Clasa pregătitoare, secţia Maghiară 

 

Sala Festivă 



 



 



 



 

2.Circumscripţia şcolară 

Pandurilor 1-53, 2-40,Calea Sighisoarei 1-25,Magurei 1-40,1 Decembrie 1918 nr 35,37,39,41,43,47-157, 70-142 

Ştefan cel Mare, Vulcan, Bucegi, Harghita, Ghe Andronescu, Borsos Tamas, Bradului, Lupeni, Targului, Justitiei, 

Mihail Kogalniceanu, Retezat, Mica, Crinului, Fântânii, Memorandumului, Izvorului, Sportivilor, List Ferenc, 

Grădinarilor, Strâmbă, 6 Martie, Predeal 49-121, 44-124, Pasajul Narciselor, Violetelorr, Mimozelor, 

Panseluţelor, Bobâlna, Grapei, Budai Nagy Antal, Paşunii, Tudor Vladimirescu 72-170, 103-147, Braşovului 1-12, 

Moldovei 2,3,4, 4A, 5, 6,7,8,9,10a,11,12,14,14 A, 16, 18A, 20,20A, 22,22A, Busuiocului 2,4,Lalelelor (făra 

blocuri),, Teilor, Amurgului, Bucegi, Zărneşti, Nirajului, Vulturilor(cele 3 blocuri), Dâmboviţei, Izvorul Rece, 

Secerei, Năvodari(şi blocuri), Substejăris, Păltiniş, Sălişte, Pandurilor 44-80, 57-117, Şelimbăr 1-4, Transilvania 

31-43, 30-58, Papiu Ilarian 31-45, 38-64, Aleea Haţeg 2-16, Călimanului, Vulcan, Borzeşti, Codrului, Bradului, 

Gabor Aron, Corneşti, Aluniş, Ana Ipătescu, Cerbului,Malului, Covasna 2-12, 1-13 

 

3.Metodologia si calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 

2013-2014 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/ 

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/


 

4.Informaţii pentru părinţi 

 

 



 

 

 

 


