
  

 

Fisa descriptiva parteneri asociati in cadrul proiectului “Acces spre Succes” PN2058 

 

Numele scolii  
Școala Gimnazială Alma 
 

Localitate, judet Alma, Sibiu 
 
 

Nr. de elevi 144 
 

Nr. de profesori 20 
 

Scurt text descriptiv despre 
scoala, implicari in proiecte, 
povesti de succes etc 

 
PREZENTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ALMA 
 
 
POZIȚIONAREA GEOGRAFICĂ A COMUNEI ALMA 
 
Comuna Alma este amplasată în Podișul Dumbrăveni, în 
partea de nord – est a județului Sibiu, pe malul drept al râului 
Târnava Mare, la 13 km de municipiul Mediaş.Până în anul 
2005 satele comunei Alma făceau parte din comuna Aţel, 
împreună cu satele Aţel și Dupuș. în anul 2005, în baza Legii 
nr.84/2004 privind înființarea unor comune, teritoriul 
administrativ al comunei Aţel este împărțit în două comune: 
–          Comuna Aţel cu satele: Aţel și Dupuș; 
–          Comuna Alma cu satele: Alma, Şmig și Giacăș. 
Pe lângă localitățile comunei trece șoseaua națională DN 14, 
Sighișoara – Sibiu, șosea de care este legată printr-un drum 
județean, DJ 142E.Comuna Alma este alcătuită din 3 sate: 
–           Alma – reședința comunei – amplasat în sudul 
teritoriului administrativ al comunei, accesat prin drumul 
județean DJ 142E, din drumul național DN 14; 
–           Şmig – amplasat în partea vestică a comunei, accesat 
prin drumul comunal DC 19 care se desprinde din DJ 142E; 
–           Giacăş – amplasat în partea nord-estică a teritoriului 
administrativ al comunei, accesat prin DC 20 care se 
desprinde din DJ 142E. 
Satele  componente  constituie  un sistem de așezări 
interconectate  energetic de cursul râului Târnava Mare, prin 



  

afluenții săi de ordin terțiar omonimi, Valea Şmigului și 
Valea Giacăşului. Teritoriile acestora urmăresc îndeaproape 
conturul bazinelor hidrografice ale celor două râuri, până la 
cumpăna de ape dintre Târnava Mare și Târnava Mică. Satul 
Alma este orientat axial pe flancul nordic al văii Târnava 
Mare. 
Comuna Alma se învecinează cu: 
–          Comuna Idiciu, județul Mureș la nord; 
–          Comuna Dârlos la vest; 
–          Comuna Ațel la sud; 
–          Comuna Bratei la sud-vest; 
–          Orașul Dumbrăveni, prin satul Ernea la est. 
Comuna Alma  este o comună aşezată în nordul judeţului, 
formată din satele: 
� Alma (reşedinţă) 
� Șmig 
� Giacăș 
 
SCURT ISTORIC AL ȘCOLII ALMA 
 
                Un document al Eparhiei greco-catolice a 
Mediaşului din 1886 menţionează faptul că învăţământul 
pentru cei 27 de copii români din Alma se desfăşura în 
locuinţa sătencei Bogăcianu Ana, iar învăţător era Vasile 
Radu, absolvent de 2 clase gimnaziale în Sibiu. În 1895 
şcoala confesională greco-catolică a fost obligată să adopte 
legea Aponny a Guvernului maghiar, prin care învăţământul 
trebuia să se facă în limba maghiară. În 1918 a fost abolită 
legea maghiară şi învăţământul în limba română a fost 
prelungit la şapte clase. Copiii maghiari din Alma urmau 
clasele primare în limba maghiară, apoi aveau posibilitate 
de a trece la clasele româneşti. Mulţi absolvenţi ai şcolii 
generale din Alma şi-au continuat studiile la liceul din 
Dumbrăveni, Mediaş sau la facultăţi. În 1930 s-a construit 
un local de şcoală (actuala clădire pentru clasele I-IV), iar 
din 1948 elevii din ciclul gimnazial şi-au desfăşurat 
activitatea în clădirea fostului conac al grofului Kabos 
Ferencz. 
  În prezent Şcolii Gimnaziale Alma îi sunt arondate Şcoala 
Gimnaziala  Şmig, Şcoala Primara  Giacăş , Gradinita cu 
program normal Alma, Gradinita cu program normal Smig .  
 
Denumirea unitatii de invatamant Date de identificare 



  

 
Şcoala  Gimnazială Alma  
Corp A –ciclul gimnazial Alma  str.Mihai Eminescu 
nr.229  
Telefon: 0269/257533 
E-mail : www.scoala_alma@yahoo.com 
 
Corp B – ciclul primar  
Alma str.Mihai Eminescu  nr.127 
Grădiniţa cu program normal Alma Alma  str.Mihai 
Eminescu  nr.185 
 
Şcoala Gimnazială Șmig  
 Șmig str. Octavian Goga nr.214 
Telefon: 0269/254222 
 
Grădiniţa cu program normal Șmig 
 Șmig str. Octavian Goga nr.213 
Şcoala Primară Giacăș 
 Giacăș str. Școlii nr.76 
 
LOCAȚIA ȘCOLII 
Școala Gimnazială Alma este situată în centrul comunei 
Alma,pe strada Mihai Eminescu nr.229. 
       
SPAȚII DE FUNCȚIONARE 
Școala Alma funcționează în trei spații astfel :  
� Ciclul preșcolar – 9 preșcolari ; 1 educatoare ; 1 
îngrijitor  
� Ciclul primar      -18 elevi ; 1 învățătoare  în regim 
simultan  
� Ciclul gimnazial – 35 elevi  în regim simultan, 5 
profesori, 1 secretar; 1 contabil; 1 ingrijitor; 1 mecanic       
Școala Șmig functioneaza in trei spatii astfel:  
� Ciclul preșcolar – 13 preșcolari ; 1 educatoare ; 1 
îngrijitor  
� Ciclul primar      - 27 elevi ; 2 învățătoare în regim 
simultan  
� Ciclul gimnazial – 22 elevi  în regim simultan, , 5 
profesori ,1 îngrijitor;  
Școala Giacăș funcționează într-un spațiu astfel:  
� Ciclul preșcolar – 10 preșcolari ; 1 educatoare  
� Ciclul primar      - 16 elevi ; 1 invățătoare ; 1 ingrijitor  



  

DOTAREA ȘCOLII 
� Săli de clasă (Şcoala Alma-6, Structura Şmig - 6, 
Structura Giacăş -2). 
� 2 cabinete AEL (dotare 12 calculatoare Şcoala 
Alma;16 calculatoare Şcoala Şmig); 
�  2 terenuri de sport; 
�  2- C.D.I. 
�  aparatură audio-video şi de informatică 
� Spaţii sanitare : Şcoala  Alma –3, Structura Şmig -2, 
Structura Giacăş  -1,  
�  Starea clădirilor-  bună. 
 
RESURSE UMANE 
            În Școala Gimnazială Alma învață 144 copii  pe trei 
nivele: preșcolar (32) , primar (61) și gimnazial (57).  
Personalul  auxiliar cuprinde 2 persoane, iar cel nedidactic 
6 persoane.  
 Educația este realizată cu ajutorul :    -1 DIRECTOR 
                                                                    -3 
EDUCATOARE 
                                                                    -4 
ÎNVĂȚĂTOARE 
                                                                    -13 
PROFESORI 
Proiecte desfășurate în cadrul școlii: 
- Program privind implementarea la nivelul Școlii 
Gimnaziale Alma – Structura Șmig, a măsurilor educative 
aferente distribuției de mere, în cadrul Programului pentru 
școli al României 
- Program Mouse și suc 100% – aici sunt vitaminele 
istețe 
- Programul Baterel și LumeaNon-E 
- Programul Naționl ,, Școli Prietenoase cu Natura„ 
- Proiectul Albinele Sunt Prietenii Noștri 
-  programului Școala siguranței Tedi 
- Asociația OvidiuRo Programul  Citește-mi 100 de 
povești 

Testimonial 
Un scurt mesaj din partea 
Directiunii scolii cu impresii 
legate de proiect si asteptarile 
proiectate dupa finalizarea 
proiectului  

Acest proiect este o oportunitate pentru școala noastră, ne 
deschide noi orizonturi oferind profesorilor posibilitatrea să 
învețe din activitatea altor școlii. 
 
Nume, prenume, Boian Maria-Valentina 
Functia in cadrul scolii: profesor înv. Primar/director 



  

 

 
 


