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PAŞI  SPRE  DEVENIRE 
 

                                                                                                    Moto: „Instruirea  mintii este la fel de                                                                                                      
necesara  ca  hrana pentru corp”                                                                                                                                    

Cicero                                                 
     
   ARGUMENT 
            Dascălii, cu rol atât de important în formarea şi înălţarea de oameni ai cetăţii, şi-au 
legat adesea numele de elaborarea  unor apreciate lucrări de istorie locală. Ei au înţeles că 
patria începe în localitatea natală. Ea a păstrat tradiţia valoroasă şi a definit, în mare măsură, 
identitatea noastră în concertul popoarelor europene. 

      Pornind de la afirmaţia celui mai mare istoric al neamului – Nicolae Iorga, că ,, fiecare 
loc de  pământ, fiecare lucru, are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o 
auzi, şi trebuie să ai un dram de iubire ca s-o înţelegi”, încercăm o modestă contribuţie la 
realizarea unei Monografii a Şcolii Gimnaziale Nr.1, Buftea, instituţia care de-a lungul celor 
aproape patru decenii de fiinţare şi-a păstrat menirea de focar de educaţie. 
 
LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 
          Oraşul Buftea se află în partea de Nord a municipiului Bucureşti, la o distanţă de 21 
km, pe ambele maluri ale râului Colentina. 
           În cadrul localităţii, Şcoala  Gimnazială  Nr.1 este poziţionată în nordul acesteia, pe 
strada. Aleea Şcolii, nr.1, la o distanţă de 2,5 km de Gara Buftea şi la 0,5 km de Drumul 
Naţional 1A. 
          Din punctul de vedere al reliefului, oraşul Buftea este situat în Câmpia Vlăsiei, 
diviziune a Câmpiei Române, şi are o altitudine ce variază între 100 şi 120 m. Aflându-se în 
câmpie, şi  oraşul are un climat de nuanţă continentală, temperatura medie anuală fiind de 
10.7˚, iar media de precipitaţii încadrându-se între 500 şi 550 mm. 
         Valea Colentinei are un profil longitudinal destul de lin, prezentând o asimetrie a 
malurilor, cel mai abrupt şi mai înalt fiind cel drept. 
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         Cadrul natural este întregit de existenţa a două lacuri artificiale (Lacul Buftea şi Lacul 
Buciumeni) situate pe Valea Colentinei. Se adaugă acestora pădurile: Râioasa, Valea 
Mocanului, Costeasca,  cu vegetaţie de silvostepă. Acestea împreună cu vestitul parc şi palat al 
familiei Ştirbey, Centrul de Producţie Cinematografică şi Studiourile de Televiziune MEDIA 
PRO, constituie zone de atracţie pentru turişti. 
          În raza oraşului Buftea se află importante căi de comunicaţie,   anume: Drumul 
Naţional 1A, calea ferată Bucureşti-Ploieşti, calea ferată Bucureşti-Piteşti. Unele dintre ele 
înlesnesc accesul către Şcoala Gimnazială Nr.1. 
         Cadrul natural şi căile de comunicaţie au influenţat evoluţia învăţământului din zonă. 
         De asemenea, acest cadru natural, a servit consolidării cunoştinţelor despre relief, 
hidrografie, vegetaţie etc. , dobândite de elevi la clasă, precum şi pentru efectuarea de aplicaţii 
şcolare în orizontul local. 
         Populaţia locală a sporit şi în funcţie de dezvoltarea localităţii. Începând  din anul 
1968, când Buftea devine aşezarea urbană, principalul factor de creştere a numărului de 
locuitori a fost ,,sporul mecanic” ( pe lângă cel natural ). Acest lucru este ilustrat de noi 
întreprinderi industriale şi  modernizarea celor existente: Fabrica de Conserve şi Fabrica de 
Vată.  Rezultatul a fost o şi mai mare circulaţie a forţei de muncă din satele şi comunele 
învecinate (Mogoşoaia, Tamaşi – Corbeanca, Crevedia, Chitila). 
        La un număr total de 8 799 de locuitori, cât arată recensământul din 1967, s-a ajuns ca 
la 1 iulie 1986, oraşul Buftea să aibă un total de 22.130 de locuitori. Din această dinamică 
demografică a apărut necesitatea înfiinţării unei noi şcoli, pentru cuprinderea tuturor copiilor 
în sistemul de învăţământ. Această nouă şcoală face obiectul prezentei monografii. 
 
ELEMENT  DE  CONTINUITATE 
 Cei aproape 43 de ani de activitate instructiv-educativă a Şcolii Gimnaziale Nr.1, 
Buftea, reprezintă o continuare a unei bogate şi vechi tradiţii în domeniu, existentă în Buftea, 
şi atestată de documente încă din sec.al XVIII –lea. 
           Prima preocupare, în timp, despre care avem ştire cu privire la organizarea  
învăţământului în Buftea, a fost Zapisul lui Constantin Râmniceanu, vel comis, către 
egumenul Mănăstirii  Radu Vodă, din 20 iulie 1752: ,,Şi mi-au dat voie Sfinţia Sa să-mi fac şi 
o biserică de lemn ... aproape de mai sus numitul Buftenii, şi aproape lângă biserică se făcu 
patru chilii pentru preoţi şi pentru dascăli, ca să facă şcoală să înveţe copiii”. 
          Deci această atestare documentară arată că în sala de curs din incinta bisericii din lemn 
,,Adormirea  Maicii Domnului”, din satul Bucoveni, azi cartier al oraşului Buftea, călugării 
învăţau carte în limba greacă şi slavonă  (pe cărţi bisericeşti). 
         Din anul 1865, prin contribuţia domnitorului  Barbu Ştirbey, se zideşte o şcoală 
primară în  Bucoveni (azi localul vechi), iar vis-a-vis locuinţa directorului (Maria Segărceanu). 
În lista de revizuire a şcolii primare din 16 septembrie 1867, apare pentru comuna Bucoveni şi 
satul Buciumeni, menţiunea: ,,Şcoala este bună şi are bănci “. 
         Fiul domnitorului Barbu Ştirbey, prinţul  Alexandru Ştirbey, ridică în anul 1924,  la 
Buciumeni o şcoală  primară, cu o sală de curs, funcţionând în două  schimburi, cu cancelarie 
şi locuinţă pentru director. Azi, clădirea este refăcută complet şi încă mai are teii plantaţi la 
inaugurare.  
        În anul 1907 lângă  palatul Ştirbey, vis-a-vis cu Fabrica de Conserve (azi ruină), se 
construieşte Şcoala Profesională de Conserve, cu patru săli de curs la etaj, şi dependinţe la 
parter, cantină şi grup social  (în prezent depozit pentru Studioul Cinematografic). 
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         Prinţul Al. Ştirbey, nepotul domnitorului Barbu Ştirbey, construieşte în anul 1924, în 
spatele Gării Buftea, un liceu internat care va funcţiona sub direcţia profesorului Dinu Ion. La 
inaugurare, în ziua de 15 noiembrie 1924 a participat şi Ministrul Învăţământului, doctor 
Constantin Angelescu. 
        Tot cu ajutorul prinţului Barbu Al. Ştirbey, se ridică în anul 1926 o şcoală primară, cu 
etaj, 4 săli de curs, cancelarie, grădiniţă şi locuinţă pentru director.  Clădirea aparţine azi 
Clubului Copiilor, iar locuinţa este Grădiniţă. Între şcoala de meserii şi şcoala primară se 
aflau: locuinţa directorului şi internatul care au fost demolate în anul 1969, în loc ridicându-se 
Şcoala  Gimnazială Nr. 2. 
        Începând cu anul 1968, în oraşul Buftea funcţionează Grupul Şcolar ,,Dumitru 
Dumitrescu”. 
        În anul 1970, se alătură acestor locaşuri de învăţământ, Şcoala Gimnazială Nr.1, Buftea 
(vezi surse de documentare, pag.15). 
 
ÎNFIINŢARE 
         Conform Procesului-verbal din 25 septembrie 1970, încheiat în şedinţa Consiliului 
profesoral, Şcoala Generală Nr.1, Buftea, a luat fiinţă ca urmare a contopirii celor două şcoli: 
Şcoala generală din centrul oraşului ( actualmente Şcoala Gimnazială, Nr.2) şi şcoala care 
funcţiona în imediata apropiere a Blocurilor Studioului Cinematografic (astăzi piaţa 
cartierului). 
          Tot în acest Proces – verbal, se menţionează numărul claselor, respectiv 26, dintre 
care: 14 – învăţământ primar ( I-IV) şi 12 – învăţământ gimnazial (V – IX). 
           Clasa a IX-a, avea statut de experiment în  ceea ce se dorea ,,modernizarea 
învăţământului” şi cuprindea toţi elevii care nu reuşeau la examenul de admitere în liceu. 
         Elevii  ciclului primar frecventau cursurile dimineaţa, cei din gimnaziu, după amiază. 
          În această şedinţă s-au stabilit diriginţii şi învăţătorii pentru fiecare clasă a noii şcoli, 
sarcinile  fiecărui cadru didactic şi întocmirea comisiilor metodice pe specialităţi. În încheierea 
procesului-verbal amintit, s-a menţionat că directorul Popescu Aurel a anunţat ca dată de 
începere a cursurilor şcolare, în noul imobil, 1 OCTOMBRIE 1970. Aceasta este prima 
menţiune documentară a înfiinţării Şcolii Gimnaziale Nr.1. 
         În anul şcolar 1970-1971, şcoala avea  50 de cadre didactice, personal auxiliar în 
număr de 4 persoane şi nedidactic  în număr de 7. 
         Conform Procesului-verbal, din 15 iunie 1971, al Consiliului profesoral, situaţia la 
învăţătură se prezenta astfel: 307 elevi promovaţi la clasele I-IV, şi 382 elevi promovaţi la 
clasele V-IX, numărul total al elevilor înscrişi la începutului anului şcolar era de 763, diferenţa 
reprezentând-o elevi repetenţi şi transferaţi. 
        Unii dintre dascălii acestui început au rămas fideli instituţiei timp de peste 30 de ani, 
printre care: prof. Brădean Doina, Petrescu Nadej, Corcodel Niculina, Glonţ-Duţă Gabriela, 
Tabacu Constanţa, Pâslaru Alexandrina, Părnuş Hedwiga, Huian-Cornea Ecaterina, învăţătorii 
Negoescu Maria, Şerban Larisa, Şerban-Mercan Zenaida, Calotă Elena, Popescu Gherghina. 
Primii directori ai şcolii au fost: profesor Popescu Aurel, adjunct prof. Baclagian Krilov (vezi 
surse de documentare, pag.15). 
       În prezent spaţiul şcolar se compune din parter şi două etaje, respectiv, 20 săli de clasă, 
unele dintre acestea funcţionând drept cabinete de informatică, matematică, română, biologie, 
religie (vezi material iconografic auxiliar, pag.11). Se adaugă un Cabinet de Consiliere 
psihologică, o Bibliotecă, un minisediu al Redacţiei revistei şcolii, o sală de sport, un teren de 
sport recent amenajat. 
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        Populaţia şcolară a fluctuat din anul 1970 până în prezent între 700 şi 1380 de 
elevi.(vezi tabelul din Materiale complementare pag.12). 
 
 STRUCTURA PREGĂTIRII PROFESIONALE ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 
   

Şcoala / Structura Gr. 
didactic I 

Gr. 
didactic 

II 

Gr. didactic 
definitiv 

Debutant Fără studii 
de 

specialitate 
Şc. Gim. Nr. 1 
Buftea 

29 15 8 1 - 

Grădiniţa  Nr.2 
P.N 

2 1 2 - - 

Şc. Gim. Nr. 3 
Flămânzeni 

2 - 9 2 - 

Grădiniţa Nr.3 P.P. - - 2 1 1 

Şc. Gim. Nr. 4 
Buciumeni 

- - 5 3 1 

Grădiniţa Nr.4 P.N - 1 - 1 - 

Grădiniţa ,,Rază de 
Soare” 

5 1 2 1 - 

Grădiniţa Nr.5 P.N 3 1 - - - 

 
 
REPARTIZAREA PERSONALULUI ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 
 

An şcolar Cadre didactice 
înv. primar şi 

gimnazial 

Cadre 
didactice înv. 

preşcolar 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

2008-2009 33 5 5 7 
2009-2010 49 5 5 7 
2010-2011 49 5 5 7 
2011-2012 51 5 5 7 
2012-2013 53 5 5 7 

 
       
SECŢIILE  ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 
 
      În anul şcolar 2010-2011 la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Flămânzeni şi-au desfăşurat 
activitatea un număr de 13 cadre didactice iar la Grădiniţa Nr. 3 P.N. un numă de 3 cadre. 
      La Şcoala Gimnazială Nr. 4 Buciumeni şi-au desfăşurat activitatea un număr de 14 
cadre didactice, iar la Grădiniţa Nr. 4 P.N. un număr de 2 cadre. 
       În anul şcolar 2011-2012  la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Flămânzeni şi-au desfăşurat 
activitatea un număr de 21 cadre didactice iar la Grădiniţa Nr. 3 P.P. un număr de 4 cadre. 
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       La Şcoala  Gimnazială Nr. 4 Buciumeni şi-au desfăşurat activitatea 19 cadre didactice 
iar la Grădiniţa Nr.4 P.N. un număr de 2 cadre. 
       În anul şcolar 2012-2013 la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Flămânzeni şi-au desfăşurat 
activitatea un număr de 13 cadre didactice, iar la Grădiniţa Nr. 3 P.P. un număr de 4 cadre. 
      La Şcoala Gimnazială Nr. 4 Buciumeni şi-au desfăşurat activitatea  un număr de 9 
cadre didactice iar la Grădiniţa Nr. 4 P.N. un număr de 2 cadre. 
       De Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buftea aparţine Secţia cu grupe de preşcolari nr.2. 
Grădiniţa (vezi material iconografic auxiliar, pag.11), construită în anul 1974 cu numele de 
Grădiniţa C.P.C., şi a funcţionat în cadrul şcolii până în anul 1989. Apoi  s-a mutat în clădirea 
,,Atelier” din curtea şcolii, funcţionând la început cu o grupă, apoi cu două grupe. În prezent 
Secţia de preşcolari are 5 grupe cu 112 copii,  5 educatoare.  
     La  Şcoala Gimnazială Nr. 1 funcţionează şi alte forme de activităţi şcolare: 

- din anul  2010 şi  în prezent funcţionează  Program  POSDRU ,, Şcoli şi comunităţi în 
acţiune pentru prevenirea  părăsirii timpurii a şcolii” având un număr de 30 de elevi; 

- în ianuarie 2013 s-a înfiinţat  programul After School  care cuprinde un număr de 12 
elevi. 

     În anul şcolar 2010-2011 Şcoala Gimnazială Nr.1 Buftea, a devenit Personalitate 
juridică având arondate următoarele structuri: 

- Structura cu cls. I-VIII Nr. 3 Flămânzeni ( în prezent Şcoala Gimnazială nr. 3); 
- Structura cu cls. I-VIII Nr. 4 Buciumeni ( în prezent Şcoala Gimnazială nr. 4); 
- Structura cu grupe de preşcolari cu  program normal nr. 1 ( Grădiniţa nr. 2); 
- Structura cu grupe de preşcolari cu program prelungit nr. 3 (Grădiniţa nr. 3 ).; 
- Structura cu grupe de preşcolari cu program normal nr. 4 (Grădiniţa nr. 4); 
- Structura cu  grupe de preşcolari cu program prelungit nr. 1 - ,,Rază de Soare”  
( Grădiniţa ,,Rază de Soare”); 
- Structura  cu grupe de preşcolari cu program prelungit nr. 2 (Grădiniţa nr. 5). 

        
        Clădirea beneficiază de încălzire centrală, geamuri de termopan şi mobilier modern, 
corespunzător vârstei copiilor, mijloace audio-vizuale şi material didactic necesar desfăşurării 
procesului instructiv-educativ (vezi material iconografic auxiliar pag. 11). 
         Ca evenimente istorice majore, la care instituţia noastră a fost martoră, amintim 
Revoluţia din Decembrie 1989, trăită cu entuziasm, pentru noile schimbări aduse şi 
învăţământului. Şcoala  a avut şansa de a avea permanent cadre didactice foarte bine pregătite, 
dedicate profesiei. Acest lucru se reflectă în rezultatele foarte bune obţinute de elevi de-a 
lungul timpului cu participări la concursuri şi olimpiade naţionale, precum şi în rapoartele 
inspecţiilor şcolare. 
        Rezultatele foarte bune ale elevilor, calitatea actului educativ, au fost recunoscute şi 
apreciate de COMUNITATEA LOCALĂ. În măsura în care a dispus de fonduri financiare, 
Primăria oraşului Buftea s-a implicat în activităţi de utilare, renovare şi consolidare a şcolii. 
Un rol important în relaţiile cu aceste autorităţi l-a avut directorul şcolii, profesorul Proţiuc 
Constantin, Consilier pe probleme de învăţământ în cadrul Primăriei Buftea.  
 
PARTICIPARE  ÎN PROIECTE POSDRU: 

- ,, Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea  părăsirii timpurii a şcolii” 
 ,,Şcoală  după şcoală”; 
 ,,Ateliere de vară”; 

- ,,Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a incluziunii sociale” – MECTS; 
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- „School Children Mental Health în Europe – SCMHE”; 
- „Şcoala – o şansă pentru fiecare – ANR”; 

 
 
LUCRĂRI  PUBLICATE  DE  CADRELE  DIDACTICE 
 Prof. Lb. engleză, Sorin Moise – Membru al Scriitorilor din România, din anul 1997,  

- 9 ISTORIOARE ABSURDE?, Ed.Cartea Românească,1998, Bucureşti. 
Traduceri: 

- DEAN RKOONTZ ,, Ucigaşii în numele Domnului”, Ed.Nemira, 1994; 
- POUL ANDERSON ,,Coridoarele timpului”, Ed.Nemira, 1995; 
- JOHN BRUNER ,,Zanzibar”,Ed.Nemira,1995; 
- JOHN SAUL ,,Roiul”, Ed.Rao,1997; 
- MARTIN AIMIS ,,Banii”, Ed.Univers, 1998 – reeditată la Ed. Polirom, 2006; 
- CHRISTOPHER MOORE  ,,O treabă  murdară”, Ed. Polirom, 2007. 
 Prof. Vizitiu Ilie, Colaborator - Modele de subiecte pentru Testarea Naţională – 

Matematică, I.S.J.Ilfov, 2006 
 Prof.  Lb. română, Rudeanu Aretinica  - Referent Ştiinţific – Manualul clasa a V-a, 

Ed.Petrion, 1994, şi clasa a VIII-a, Ed.Corint, 2000. 
 Prof. Lb. română, Arsene Floarea  şi educatoarea Maria Bechir - ,,O dimineaţă de 

basm”, (fişe de lucru individual pentru formarea limbajului), Ed. Confession, 2005, 
Departamentul Publicaţii – Educaţie – Cultură. 
 Prof. de muzică, Tabacu Constanţa – colaborare, Programa de Muzică pentru cls. V-

VIII, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983. 
 Institutor Sorin Ene, în colaborare cu Stela Ene - ,,Dialog muzical”. Cântece pentru 

preşcolari, Ed. Aramis Print, SRL,2001,Bucureşti. 
 
 
PERSONALITĂŢI  DIDACTICE  ŞI  ELEVI AFIRMAŢI 
      S-au impus în învăţământ şi în societate următoarele personalităţi: 
 prof. de matematică, Popescu Marinică – Inspector de specialitate la I.S.J. Ilfov; 
 prof. Popescu Aurel – Director C.C.D. Ilfov; 
 foşti metodişti ai I.S.J. Ilfov: prof. Brădean Doina, Tabacu Constanţa, Negoescu 

Eugen,  Vizitiu Ilie, Cliţman Nicu, Bărbulescu Violeta, metodist educativ şi membru în 
Consiliul consultativ de specialitate, la I.S.J.Ilfov.  Doamna profesoară de limba franceză, 
Bărbulescu Violeta,  metodist şi evaluator naţional  pe probleme de evaluare, atestat în Franţa, 
doamna prof. Iorga Maria a fost inspector la ISJ Ilfov. 
 prof. înv. primar, Mirea Paula–Carmen, formator judeţean pentru aria curriculară 

,,Consiliere şi orientare”, formator judeţean Master Teach, pentru cursul Intel Teach, a făcut 
parte din Consiliul consultativ al specialităţii – Învăţământ primar, la I.S.J.Ilfov; din 2012 este 
responsabilul Centrului Metodic Buftea. 
 foşti elevi: Bolboaşă Pepino Albert – Primul primar al oraşului Buftea după Revoluţia 

din Decembrie 1989; Negoescu Trandafir Dalia - Lector la Facultatea Biotera Bucureşti; 
Ştefănuc Andrei – Reprezentatul României la Curtea Europeană de Justiţie – Luxemburg; 
Marinescu Cristian – Crainic la TVR 1; medici: Brădean Matilda, Bârsăşteanu Daniela, 
Busuioc Dorel, Iliescu Anca, Dumitrescu Cristian, Lungu Sorin, Pârvan Ionuţ, judecători şi 
procurori: Tufan Geanina, Dragomir Iulian,Tomiţă Neagu; Rudeanu Florentina este în prezent 
director al Spitalului de Obstretică – Ginecologie din oraşul Buftea;   în domeniul informaticii: 
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Vizitiu Dan, Pistol George, Bărbulescu Cristina, Arsene Andreea, Petrache Ioana. Un rezultat 
deosebit l-a obţinut elevul Neaţă Marius cls. a V-a D, îndrumat  de doamna prof. de limba şi 
literatura română Rudeanu Aretinica la Concursul Interdisciplinar  ±  POEZIE etc. 
   La alegerile de primari din iunie 2012, fostul elev al şcolii,  George Pistol, a fost ales 
Primar al oraşului Buftea. De asemnea, prof. de fizică Proţiuc Constantin, Inspector General al 
judeţului Ilfov între anii 2009-2012, a fost ales viceprimar al oraşului Buftea.          
 În domeniul învăţământului s-au dedicat profesorii: Vişney Ladislau, Cojocaru-Pârvu 
Mihaela, Stanciu-Dragu Florica, Rusu Ciprian, Vişan Felicia, Gheorghe 
Mariana(traducătoare), Martinescu Irina, Crăciun Nicoleta, Grigore Cristina şi învăţătorii: 
Gheţea Mihaela, Mirea Paula - Carmen, Dincă-Tănase Mariana, Marcu Andreea, Duţă Dorela, 
Paraschiv-Cojocaru Violeta, Vintilă-Florea Nicoleta.  Dintre aceştia,  îşi desfăşoară activitate 
în şcoala noastră : prof. biologie, Cojocaru-Pârvu Mihaela; prof. chimie-religie, Stanciu – 
Dragu Florica şi  prof. limba franceză, Martinescu  Irina; prof. înv. primar Gheţea Mihaela, 
Mirea Paula-Carmen, Paraschiv-Cojocaru Violeta, Gheorghe Domnica, Vintilă-Florea 
Nicoleta. 
        
 
CONDUCEREA ŞCOLII 
      A fost asigurată în timp de următorii directori:  
     - prof. Popescu Aurel (1970-1972); prof. Ionescu Marin (1972-1980); prof. Petrescu 
Nadejd (1980-1984); prof. Corcodel Niculina (1984-1989); prof. Brădean Doina (1989-1990); 
prof. Tabacu Constanţa (1990-1994); prof. Gulianu Savu (1994-2005); prof. Proţiuc 
Constantin (2005 – 2009); prof. Neacşu Constantin (2010-2011); prof. Rudeanu Aretinica 
(2011-prezent). 
     Directori adjuncţi:  
     - prof. Baclagian Crilov (1970-1972); prof. Crainic Candin (1973 - ?); prof. Arsene Floarea 
(1987-1989); înv. Niţă Ştefania (1989- 1990); prof. Rudeanu Aretinica (1990-1994); prof. 
Damian Lilica (1994-1995); prof. Proţiuc Constantin (1995-2005); prof. Vizitiu Ilie (2005- 
2011); prof. Dragu Florica (2011 prezent). 
       O bogată activitate instructiv-educativă a desfăşurat domnişoara profesoară, Cristea 
Mihaela – Consilier educativ. Din anul 2012-2013 această responsabilitate a fost preluată de 
doamna prof. Pîrvu  Mihaela. 
        
 
ORGANIZAŢII  ŞCOLARE 
        Cadrele didactice sunt organizate în două sindicate. 
         În şcoală funcţionează Consiliul elevilor şi Comitetul pe şcoală al părinţilor – cu rol de 
factori decizionali alături de Consiliul de Administraţie şi CEAC, real sprijin în toate 
activităţile cadrelor didactice pentru bunul mers al instruirii. 
 
OGLINDIREA  ŞCOLII  ÎN PRESĂ  ŞI LITERATURĂ 
        O parte din activitatea didactică a şcolii noastre a fost oglindită în  revista 
,,Cutezătorii”din anul 1985: (prezenţa la Festivalul naţional ,,Cântarea României” din anii 
1985,1987, a corurilor şcolii conduse de doamna profesoară Tabacu Constanţa cu formaţiile 
,,Cor de voci egale”şi ,,Cor de voci egale cu acompaniament de pian”.  În articolul ,,Concert” 
din ziarul ,,Contemporanul”, este menţionată participarea la manifestările ,,Întâlniri 
profesionale” cu formaţia corală a şcolii). Tot la etapa republicană a acestui festival a 
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participat şi doamna profesoară de educaţie fizică,  Părnuş Hedwiga, cu eleva Tudor Alice, la 
monologul ,,Jocul cu focul” de Stelian Filip. Alte semne ale activităţii didactice sunt 
menţionate în revista ,,Univers Didactic Ilfovean”, editată de Inspectoratul Şcolar Ilfov, Casa 
Corpului Didactic; în revista şcolii, ,,Elev”, realizată exclusiv de elevi sub îndrumarea prof. de 
limba română Rudeanu Aretinica şi Diaconu Ionela, şi în revista claselor I-IV, ,,Muguri”, 
coordonator, prof. înv. primar Mirea Paula-Carmen, tipărită la Coprint Media Pro. în ,,Tribuna 
învăţământului”, în ziarul ,,Buftea”, apărut după revoluţia din Decembrie 1989. Revista 
,,Muguri” a obţinut la concursul de Reviste Şcolare Ilfovene, desfăşurat la C.C.D.Ilfov, 
Premiul I în anul 2009 şi Trofeul în anii 2010 şi 2012. Multe dintre activităţile  şcolii au 
constituit materiale pentru postul local TV,  Buftea.  
       De asemenea, conţin referiri la Şcoala Gimnazială nr.1  şi  lucrările monografice:  
   - Constantin Constantinescu – Prinţul Barbu Ştirbey în istorie, Tipar Art Print, 
Bucureşti,1998; 
   -  Nicolae Racoceanu, Matei Ioachim, Ion Ionescu – Monografia oraşului Buftea, Jud. Ilfov, 
1999. Conţin de asemenea referiri la învăţământul buftean, implicit la Şcoala Gimnazială Nr.1. 
 
 
ANEXE 
 
 
BIBLIOTECA 
 A fost înfiinţată în anul 1970, având un fond de carte de 4779 volume, primite prin 
transfer de la Biblioteca Orăşenească Buftea. La început, biblioteca a funcţionat într-o sală 
aflată la parterul şcolii ( vezi material iconografic auxiliar, pag.9), având spaţiul de 33m2. În 
anul 1990 biblioteca se mută într-o altă sală situată la etajul  al II lea având spaţiul de 16 m2. 
Din anul 2008, biblioteca funcţionează la parterul şcolii, având un spaţiu de 54 m2  . Fondul de 
carte s-a îmbogăţit an de an prin achiziţii şi donaţii.  
        Astăzi biblioteca dispune de un fond de carte de 14340 volume. Aranjarea cărţilor la 
raft s-a făcut sistematic în ordinea alfabetică. Colecţia cuprinde cărţi din toate domeniile: 
filosofie, religie, drept, educaţie, învăţământ, matematică, fizică, medicină, muzică, sport, 
geografie, istorie, dicţionare, atlase, enciclopedii.  
       De la început, bibliotecari au fost: Balea Ana, oct. 1970; prof. Vasile Viorica, 1971; 
Grigoraş Maria, 1981, laborant – bibliotecar; Trandafir Elena, 1982; Răducanu Mariana, 1982, 
secretară; Manole Gheorghiţa, 1983 – 1990, laborant – bibliotecar. Din 1990 bibliotecar este 
d-na Lameşi Maria, a cărei preocupare pentru modernizarea spaţiului, extinderea fondului de 
carte şi crearea unui loc agreat de elevi este permanentă. 
      Există mereu preocuparea de modernizare, dotare. Biblioteca a fost racordată la 
Internet, are 3 calculatoare, 1 imprimantă, un scanner şi xerox.  
       La bibliotecă au fost organizate acţiuni cu ocazia unor evenimente istorice şi literare cu 
caracter permanent. La dezvoltarea  fondului de carte au contribuit: Biblioteca Naţională a 
României cu 2563 de volume; Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti cu 799 de volume, 
Fundaţia Pentru Învăţământ Bucureşti cu 462 de volume, Poşta Română cu 475 de volume şi 
următoarele cadre didactice: Rudeanu Aretinica, Tabacu Constanţa, Duţă Gabriela, Lameşi  
Maria,  Moga Clara. 
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CABINETUL PSIHO-PEDAGOGIC 
          Forma educaţiei moderne înfiinţarea cabinetului psiho-pedagogic, a constituit o 
prioritate a direcţiunii actuale a şcolii noastre. Acesta funcţionează din anul şcolar 2003-2004, 
la etajul I al clădirii, într-un spaţiu corespunzător, amenajat şi dotat. Graţie personalului 
pregătit bine profesional, cabinetul a devenit nu numai eficient, dar şi atractiv pentru mulţi 
dintre elevii şcolii. 
 
BAZA SPORTIVĂ 
         Activitatea orelor de Educaţie fizică s-a desfăşurat, la început, într-o clasă, dotată cu 
aparatură de specialitate. Din anul 1987, orele s-au desfăşurat în două săli de sport, existente în 
Atelierul de Tehnologie al şcolii. Cu ajutorul Primăriei  oraşului Buftea, în anul 2008, au fost 
finalizate lucrările la noul teren de sport existent, cu dimensiunile de 40 m lungime şi 22 m 
lăţime ( vezi material iconografic auxiliar, pag.8).  
         Ca rezultate deosebite, menţionăm: Campioni  judeţeni la  handbal (fete şi băieţi),  
2008-2009; atletism (locul I pe judeţ); gimnastică sportivă (locul I, II, III fete şi băieţi, 2008), 
în cadrul Olimpiadei naţionale sportive şcolare.  
Rezultate deosebite:  - în anul 2009 echipa de handbal băieţi au obţinut locul I pe judeţ şi locul 
II zona de S a ţării;  

- Tănase Violeta – locul II faza judeţeană (tetratlon) 
- echipa de rugby – locul I  Memorialul ,,Constantin Cocor” 
- în anul 2010 echipa de rugby – locul I pe judeţ; locul I zona de S a ţării; locul II  faza 

naţională. 
- în anul 2011 echipa de rugby – locul II faza judeţeană 
- în anul 2012  echipa de rugby – locul I faza judeţeană; locul II zona de S a ţării. 

 
 
ATELIER 
       Activitatea practică s-a desfăşurat, de la înfiinţarea şcolii, până în anul 1997, într-un spaţiu 
amenajat ca Atelier de lăcătuşerie, respectiv atelier-croitorie.  De la această dată s-a trecut la o 
nouă formă de învăţământ – Educaţie Tehnologică, fete şi băieţi. Clădirea Atelierelor a fost 
dezafectată şi, în prezent, este concesionată de Primăria oraşului Buftea unei persoane private, 
care a deschis Grădiniţa ,,Panda”. 
 
SECRETARIAT 
       Serviciul de secretariat a funcţionat din anul înfiinţării şcolii, recte 1970, într-un spaţiu 
corespunzător.  În ultimii ani s-au avut în vedere: renovarea spaţiului, dotarea cu mobilier nou, 
calculatoare, fax, conectare internet, imprimante performante. Documentele şcolare sunt 
depozitate în arhiva de la etajul al II –lea al instituţiei.  
 
CONTABILITATE 
       Din punct de vedere bugetar, şcoala a aparţinut de Liceul ,,Barbu Ştirbey” şi Liceul 
energetic ,,Dumitru Dumitrescu” – Buftea, până în anul 2000. După acest an, Şcoala 
Gimnazială  Nr.1, devine ea însăşi centru bugetar pentru 9 unităţi şcolare. 
      Serviciile contabile sunt asigurate de doi contabili cu pregătire corespunzătoare. Dotarea 
cu echipament este relativ corespunzătoare, neajunsurile fiind suplinite de pregătirea 
profesională. 
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MATERIALE  COMPLEMENTARE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     LA INTRAREA ÎN ŞCOALĂ                                                         GRĂDINIŢA 
 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 

NOUL TEREN DE SPORT          CABINETUL  DE RELIGIE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           CABINETUL DE BIOLOGIE               BIBLIOTECA 
 
 
 
 

 
 
 
 

FESTIVALUL NAŢIONAL ,, CÂNTAREA ROMÂNIAEI” 
ETAPA REPUBLICANĂ, 1987 
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Tabel cu fluctuaţia elevilor între anii 1970-2013 
 
 

 
 

 
     
 

 

An şcolar 
 

Ciclul  primar Ciclul gimnazial Total elevi 

1970-1971 347 416 763 
1971-1972 311 392 703 
1972-1973 288 371 659 
1973-1974 347 370 717 
1974-1975 248 193 441 
1975-1976 339 184 523 
1976-1977 446 160 606 
1977-1978 523 186 709 
1978-1979 445 345 790 
1979-1980 509 430 939 
1980-1981 588 537 1125 
1981-1982 637 556 1193 
1982-1983 678 502 1180 
1983-1984 739 509 1248 
1984-1985 753 523 1276 
1985-1986 759 536 1295 
1986-1987 674 700 1374 
1987-1988 627 729 1356 
1988-1989 547 747 1294 
1990-1991 475 678 1153 
1991-1992 480 647 1127 
1992-1993 477 643 1170 
1993-1994 500 512 1012 
1994-1995 547 456 1003 
1995-1996 544 467 1011 
1996-1997 558 459 1017 
1997-1998 545 457 1002 
1998-1999 438 518 956 
2004-2005 435 403 838 
2005-2006 407 397 804 
2006-2007 306 387 693 
2007-2008 396 417 813 
2008-2009 356 423 779 
 2009-2012 358 415 773 
2010-2011 370 403 773 
2011-2012 383 350 733 
2012-2013 468 348 816 
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SECŢIILE   ŞCOLARE  CE  APARŢIN ŞCOLII  GIMNAZIALE  NR.1  BUFTEA 
 
 

 
An  şcolar 

     
          Şcoala 

Ciclul 
primar 

Ciclul 
gimnazial 

 
Preşcolari 

Total 
elevi 

2010-2011 Şcoala  cu cls. I-VIII 
Nr.3 Flămânzeni 

36 74  110 

 Şcoala cu cls. I-VII 
Nr.4  Buciumeni 

88 81  169 

 Grădiniţa Nr.3 
Program Normal 

  40  

 Grădiniţa Nr.4 
Program Normal 
Buciumeni 

  47  

 Grădiniţa ,,Rază de 
Soare”  

  144  

 Grădiniţa Nr.2 
Program Prelungit 
Flămânzeni 

  66  

 Grădiniţa Nr.1 
Program Normal 

  137  

2011-2012 Şcoala cu cls. I-VIII 
Nr.3 

40 67  107 

 Şcoala  cu cls. I-VIII 
Nr.4 

82 78  160 

 Grădiniţa Nr.3 
Program Prelungit 
Flămânzeni 

  55  

 Grădiniţa Nr.4 
Program  Normal - 
Buciumeni 

  51  

 Grădiniţa ,,Rază de 
Soare”  

  148  

 Grădiniţa Nr.2 
Program Prelungit 

  63  

 Grădiniţa Nr.1 
Program Normal 

  138  

2012-2013 Şcoala  Gimnazială 
Nr.3 Flămânzeni 

121 73  204 

 Şcoala Gimnazială 
Nr.4  Buciumeni 

83 83  166 

 Grădiniţa Nr.3 
Program Prelungit 
Flămânzeni 

  57  

 Grădiniţa Nr.4 
Program Normal 

  50  
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Buciumeni 
 Grădiniţa Nr.2 

Program Normal 
  120  

 Grădiniţa Nr.5 
Program Prelungit 

  71  

 Grădiniţa ,,Rază de 
Soare” 

  153  

 
 
 
 
 
 

PERFECŢIONARE  PRIN CURSURI 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea cursului Numar cadre didactice 

1.  TIC - Tehnologia informatiei computerizate 14 
2.  Initiere IT 7 
3.  IntelTeach – Instruire in societatea cunoasterii 4 
4.  IBP – Invatarea bazata pe proiecte 1 
5.  Managementul proiectelor 9 
6.  Managementul proiectelor de cooperare europeana 2 
7.  Proiectarea, organizarea si evaluarea activitatii 

didactice 
12 

8.  Management si comunicare 12 
9.  DeCeE – Dezvoltarea competentelor de evaluare 5 
10.  Abilitare curriculara pentru invatamantul primar 3 
11.  Didactici inovatoare ale citit-scrisului 2 
12.  Didactica Nova 4 
13.  Inspectia scolara 1 
14.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

activităti de mentorat 
33 

15.  Consiliere si orientare 30 
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SURSE  DE  DOCUMENTARE  
- Arhiva Şcolii Gimnaziale Nr.1, Buftea; 
- Arhivele statului, Bucureşti, Mănăstirea Radu Vodă, pac. XXXVI/ 6, mss. 256,  
      f.207-208; 
- V.A.Urechia. Şcoalele săteşti în România, Bucureşti, 1868, pag. 5; 
- Anuarul festiv al Liceului ,,Barbu A. Ştirbey” din Buftea, 1924-1929, pag. 18; 
- Negoescu Ion, Monografia oraşului Buftea – Lucrare pentru obţinerea gradului I – 

istorie, Fac. de Istorie-Filosofie,1984. 
- Racoceanu Nicolae, Matei Ioachim, Ion Ionescu – Monografia oraşului Buftea, jud. 

Ilfov, 1999; 
- Constantin Constantinescu – Prinţul Barbu Ştirbey în Istorie, Tipar Art Print, 

Bucureşti,1998; 
- ,,Jurnal de Buftea”, nr. 2, 1993; 
- ,,Buftea” – Săptămânal de opinie, informaţie şi publicitate, 1996; 
- ,,Magazin istoric”, mai, 1999, Bucureşti. 
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