
 

Adresa: B-dul Dunarii nr. 51   

Telefon: 031.437.80.33 

Fax: 031.437.80.33 

email: 

scoalanr2voluntari@yahoo.com   

web: nu 

Număr clase pregatitoare pentru 

anul școlar 2020-2021- 

2 clase- 58 locuri  

    Străzi arondate unității școlare:  

Intr. Marului, intr. Parului, intr. Socului,Intr. Daliei, Intr. Biruintei, str. Amaradia, str. Arges, b-dul 

Dunarii, b-dul Voluntari (partial),str. Bacau, str. Barsei, str. Brates, str. Bucegi, str. Buzau, str. 

Carpati, str. Ceahlau, str. Clabucet, str. Dambovita ,str. Galata (partial), str.G.Georgescu ,str. 

Harghita, str. Ialomitei, str. Independentei(partial),str. Jiului, str.Lotusului, str. Mures, str. 

Neajlov, str. Negoiul, str. Oltului, str. Prahova, str. Predeal, str. Prutului, str. Siret, str. Somes, 

str. Scolii, str. Tisa, str.Tarnava, str. Topolovat, str. Ramnic, str.Vrancei(partial),Linia de 

Centura(stanga, dreapta). 

    Descrierea unității școlare: Scoala Gimnaziala Nr.2 Voluntari este situata in Cartierul Negro 

Pontes in Orasul Voluntari, B-dul Dunarii ,nr.51. In prezent funcţionam cu 10 clase la 

invatamantul primar si 8 clase la invatamantul gimnazial.  

    Informaţii pentru părinţi: Programul scolar al claselor pregatitoare se desfăşoară in 

schimbul I (8.00-11.50). Sălile de curs, recent modernizate, sunt dotate cu mobilier nou, material 

didactic recent achiziţionat, videoproiector, table inteligente, conexiune la internet ,aer 

condiţionat, suparaveghere  video. Grupurile sanitare sunt adaptate vârstei copiilor, apa provine 

de la reţeaua stradala şi este filtrată cu ajutorul  purificatoarelor de apă. De asemenea 

beneficiem de încalzire cu centrale proprii. Scoala asigură zilnic asistenta medicala prin cabinetul 

medical scolar precum şi consiliere prin cabinetul pshiopedagogic. Elevii primesc zilnic  o gustare 

reprezentata de un sendvis, asigurat de catre Primaria Voluntari.  Orele de sport se desfăşoara 

intr-o sală modernă dată in funcţiune in anul 2016. In cadrul şcolii funcţionează laboratoare de 

informatică si ştiinte, dotate recent cu material didactic si computere noi.  

   In acest an, Primaria Voluntari prin Direcţia de Asistenţă Educatională Voluntari, va da în 

folosinţă  în curtea şcolii,o cladire nouă în care se va desfăşura programul before/after school  şi 

Școala Gimnazială nr. 2 Voluntari 

mailto:scoalanr2voluntari@yahoo.com


care va adăposti o cantină şcolară in care toţi elevii şcolii vor putea servi micul dejun si pranzul, 

gratuit.  


