MONOGRAFIA STRUCTURII
CU CLASELE I-VIII NR.3 BUFTEA
ŞCOALA DE IERI

ŞCOALA DE AZI
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CADRUL NATURAL
Localitatea Buftea se află pe locul unde au existat patru aşezări distincte în
timp şi spaţiu: Măneşti (cunoscută şi sub numele de Flămânzeni sau Bucoveni),
Buftea, Atârnaţi şi Buciumeni.
Primul sat atestat documentar este satul Măneşti (Flămânzeni sau
Bucoveni), aşa zis al Drăculeştilor în hrisovul de la 15 iunie 1577 emis de
cancelaria domnească a lui Alexandru al II-lea Mircea.
Oraşul Buftea se află într-o regiune de câmpie, Câmpia Vlăsiei, pe lunca
râului Colentina şi câmpul acestei lunci, pe ambele maluri ale acestui râu şi pe
şoseaua Bucureşti-Ploieşti.
Satul Flămânzeni se află pe partea dreaptă a râului şi are o lungime de
aproximativ 2,5 km şi o lăţime de 1,5 km, iar suprafaţa este de 14.605 ha.
Oraşul Buftea este situat în Câmpia Vlăsiei (subunitate a Câmpiei
Române), câmpie tabulară din punct de vedere genetic. Este alcătuită din nisipuri
şi pietrişuri, argile. Datorită prezenţei depozitelor loessoide apar frecvente
procese de sufoziune şi tasare.
Teritoriul oraşului Buftea, situat în Câmpia Română Centrală, are un climat
continental atenuat de influenţe central şi sud- europene manifestate prin cantităţi
mai mari de precipitaţii, ierni blânde, desprimăvărări mai timpurii, în timp ce
influenţele continentale estice se manifestă prin ierni mai aspre, cantităţi de
precipitaţii mai reduse, durata mai mare a îngheţului.
Teritoriul oraşului Buftea se situează pe ambele maluri ale văii Colentina.
Acesta este un afluent al Damboviţei, izvorăşte din Câmpia înaltă a Târgoviştei
de la altitudinea de 330 m, cu o suprafaţa bazinală de 636 km, inclusiv suprafaţa
bazinală a Ilfovului şi o lungime de 80 km din care în sectorul Buftea 11,5 km era
un râu mic de tip “mostişte”.
Pe valea Colentinei, în Flămânzeni, se află amenajat Lacul Buftea, situat
la 106 m altitudine, cu o lungime de 7 km şi suprafaţa de 307 ha; adâncimea
maximă este de 8 m. Debitele maxime apar la sfârşitul lunii mai şi începutul
lunii iunie, deşi au fost ani în care acestea s-au produs la sfârşitul lunii februarie.
Debitele minime corespund perioadei iulie-august după care urmează o mică
perioadă de creştere la sfârşitul lunii septembrie, apoi debitul devine relativ
constant pe toată durata iernii.
Teritoriul oraşului Buftea, din punct de vedere floristic, este situat în
arealul de desfăşurare al silvostepei.
Pădurile se încadrează tipului cereto-şleau muntean cu stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora), cer (Q. cerris), arţar (Acer platanoides).
În stratul arbustiv apar izolat exemplare de corn (Cornus sanger), soc
(Sambucus nigra).Alături de esenţele lemnoase specifice şleaurilor de câmpie
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apar şi pajiştile stepizate formate din specii pontice ca: firuta (Poa pratersis),
paiusul (Festuca pseudovina), etc.
Şi terenurile arabile au o vegetaţie cu caracter secundar formată din : pirul
gros (Cynoston dactylon), rugii (Rubus caesius),etc.
Fauna existentă în perimetrul oraşului Buftea prezintă interes turistic prin
valoarea ei vânătorească sau prin însăşi prezenţa ei in peisaj. Fauna de pădure
este reprezentată de căprior, vulpe, veveriţa. Dintre păsări apar: fazanul, sitarul,
gaiţa, ciocârlia de pădure, privighetoarea şi ciocănitoarea.
Fauna de câmp este dominată de rozătoare precum iepurele, şoarecele de
câmp, popândăul, hârciogul, la care se mai adaugă păsări ca : prepeliţa,
potârnichea. Dintre reptile şopârla, iar dintre insecte: lăcuste, greieri, călugări.
Fauna acvatică este reprezentată de crap, care în Lacul Buftea este în
regim de crescătorie. Se mai întâlnesc carasul, bibanul, plătica.
Solurile reprezintă rezultatul acţiunii conjugate a factorilor naturali şi
antropici care se întrepătrund şi se condiţionează reciproc exercitând la rândul
său influenţa însemnată asupra mediului respectiv.
Solurile se încadrează în două mari clase, respectiv clasa solurilor molice
(cernoziomuri cambice şi argilice) şi cea a solurilor argiloiluviale (brun-roşcate,
podzolite şi erodate).
În concluzie, se poate aprecia că solurile din teritoriul oraşului Buftea se
încadrează în categoria solurilor cu fertilitate bună şi foarte bună pentru
dezvoltarea plantelor naturale sau cultivate.
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ISTORICUL EVOLUŢIEI ACTIVITĂŢII
ŞCOLARE
Primul local al şcolii ( care se afla şi în prezent pe strada Independenţei,
nr.41) a fost construit prin grija prinţului Barbu Ştirbey, în anul 1870, unicul
cadru didactic, în sistem de predare simultană, la clasele I-IV, fiind Zoe
Segărceanu.

În anul 1927 a fost dat în folosinţă noul local, aflat pe strada
Independenţei nr. 66 (actuala secţie cu grupe de preşcolari cu program
prelungit), fiind construit cu două săli de clasă, o cancelarie şi un hol, predarea
facându-se în două clase simultan, în 2011 a fost reabilitată şi transformată în
gradiniţă cu program prelungit cu 2 grupe, 2 dormitoare şi grupuri sanitare
Înainte de razboi, şcoala funcţiona şi cu clasele I-VII, director fiind
Pâslaru Ion. După război se desfiinţează învăţământul simultan , şcoala
funcţionând cu 6 clase şi 4 învăţători. Cursurile se desfăşurau în două schimburi.
Începând cu anul şcolar 1958-1959 s-a început extinderea învăţământului
obligatoriu de 8 ani, care a funcţionat în localul construit în 1927, cât şi în localul
fostei primării a comunei Bucoveni (actuala farmacie), până în anul 1964 când
s-a dat în folosinţă actualul local al şcolii noi, aflat pe strada Independenţei nr.
52, cu un număr de 4 săli de clasă, un laborator, cancelarie, un depozit
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pentru arhivă şi material didactic. Director în această perioadă era Popa Dinu
Gheorghe.
Numărul de elevi ai şcolii, pe perioade:
- înainte de război: 60-70
- până în 1958: 100-120
- înainte de 1972: 200-220
- între 1972-1984: 250-280
- între 1984-1989: 200-240
- între 1990-1999: 175-140 elevi, în clasele I-VII.
Cei ce l-au urmat au fost:
 Ciublan Gheorghe
 Solea Olimpia
 Dascălu Dorina
 Frunză Mircea
 Bârzoi Ştefan
din 2002 până în 2010
 Marin Doiniţa
din anul şcolar 2010-2011 şcoala a devenit structură
 Neacşu Constantin director
anul şcolar 2011-2012
 Rudeanu Aretinica director
 Marin Doiniţa director adjunct
 Dragu Florica director adjunct
Astăzi, şcoala functionează în două corpuri de clădire:
clădirea A, reconsolidată şi mansardată în anul 2007 cu următoarea
repartizare:
parter – 2 săli de clasă, un laborator de chimie – fizică – biologie, un cabinet
de consiliere, cabinet director, cancelarie, arhivă şi grupuri sanitare;
mansarda – 5 săli de clasă , un laborator de informatică şi biblioteca.
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Corpul A este destinat desfăşurării procesului instructiv-educativ cu 7 săli de
clasă ,un laborator de informatică, laborator de fizică-biologie şi un cabinet de
consiliere.
Curtea interioară a unitaţii şcolare este foarte mare, cuprinzând un ansamblu
de 3 clădiri principale, cu mult spaţiu verde, livadă de pomi fructiferi, bază
sportivă şi lot şcolar de cca. 1 ha.
Această unitate şcolară nu prezintă internat şi cantină.
În prezent avem:
ÎNVĂŢĂMÂT PREŞCOLAR( grupa pregatitoare, grupa mijlocie)
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ( clasa I, a II-a, a IV-a ) – 3 clase
ÎNVAŢĂMÂNT GIMNAZIAL( clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a ) – 4 clase

NR. ELEVI : 160
• grupa mijloce
• grupa pregătitoare
• clasele I-IV
• clasele V-VIII

– 31 preşcolari
– 24 preşcolari
– 40 elevi
– 67 elevi

CADRE DIDACTICE :
Educatoare : 1 titulară, 1 PCO, 1 suplinitor cu studii superioare şi 1
necalificată
• 1 educatoare gradul Def. cu studii superioare
• 1 educatoare debutantă cu studii superioare
• 1 educatoare gradul I ( PCO)
• 1 educatoare necalificată
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• 2 învăţători gradul I cu studii superioare.
• 1 învăţător gradul I
Profesori : 4 profesori titulari, 9 suplinitori calificaţi, 2 PCO,
• 1 gradul I
• 3 gradul II
• 10 definitivat
• 1 debutant
Relaţiile şcolii cu comunitatea locală se desfăşoară în condiţii foarte bune.
Edilii oraşului Buftea răspund cu promtitudine de fiecare dată la orice probleme
avem şi nu numai.
Mottoul Şcolii cu clasele I-VIII nr. 3 Buftea este urmatorul : “Încearcă să
nu fii un succes, ci să fii o valoare” (Albert Einstein).
Şcoala mai este reprezentată şi prin propria revista “Mini Genius”,
redactată de elevii şi cadrele didactice ale acestei unităţi, sub conducerea
doamnei director adjunct prof. Marin Doiniţa.
În opinia noastră, educaţia nu este un privilegiu pentru a captiva, ci este
un drept al tuturor.
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