
 

LICEUL ,,MATEI BASARAB” CRAIOVA 

Telefon: 0351/428020  web: http://mateibasarabcraiova.ro/ 

1.Descrierea unitatii scolare 

Liceul ,,Matei Basarab “ a fost infiintat in anul 1966, cu 2 

clase de liceu, sub numele de Liceul Industrial de Construcţii, 

devenind apoi Liceul Industrial Nr. 7, Grupul Scolar “Matei 

Basarab”, iar din anul 2012, a devenit Liceul “Matei Basarab”. 

 Este amplasat strategic, în zona de influenţă a şase mari 

cartiere: Rovine, Calea Bucureşti, Lăpuş, Gară, Brazda lui Novac, 

Valea Roşie. 

Dupa anul 1989, in conformitate cu noile cerinte economice si 

sociale, scoala s-a transformat considerabil prin aparitia unor profiluri 

noi: servicii si tehnic la invatamantul de zi, real si uman la invatamantul cu frecventa redusa. In 

prezent, scoala ofera instruire in domeniile: economic – cu preponderenta - , comert, constructii 

instalatii si lucrari publice si mecanica pentru invatamantul liceal, dar si pentru invatamantul primar 

si gimnazial. Oferta educationala a scolii raspunde si cerintelor adultilor de continuare a studiilor, 

prin cursurile liceale cu frecventa redusa, la specializarile matematica informatica si filologie. 

Pentru elevii claselor I-IV exista programul “Scoala dupa scoala”, care se desfasoara in spatii 

special amenajate, moderne si ergonomice.  

Liceul “Matei Basarab” dispune de sapte corpuri de cladire, din care doua functioneaza ca spatii 

de invatamant, doua sunt ateliere scoala, o sala de sport, un camin mixt si o cantina. 

Clasa pregatitoare si clasele de la programul “Scoala dupa scoala” functioneaza in corpul B, 

separat de restul claselor, tinand cont de necesitatile specifice varstei mici a copiilor. 

 

Scoala dispune de: 

 Spaţii de învăţământ modernizate şi dotate corespunzător 

 Laboratoare şi cabinete specializate: 

 Biologie 

 Chimie 

 Fizică 

 Informatică 

 CAD (Proiectare asistată de calculator) 

 Firmă de exerciţiu 

 Ateliere specializate pentru instruirea practică 

 Bibliotecă cu peste 20.000 de volume 

 Bază sportivă de 1200 mp 

 Sală de sport modernizată 

 Sistem de monitorizare video 

 Cabinet medical 

 Cabinet consiliere şcolară 

 Cămin – internat reabilitat şi modernizat 

 Cantină 

 Punct alimentar autorizat 

 Spaţii de învăţământ cu încălzire proprie, prin două centrale termice 

 Spaţiu verde şi seră de flori  

http://mateibasarabcraiova.ro/


 

 

Viziunea scolii noastre este: 

Dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim,  punand accentul pe dezvoltarea 

competentelor cheie care îi permit inserţia socială şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii, intelegerea de 

către elevi a principiilor democratiei si pregătirea acestora pentru schimbările la nivel economic, 

social, politic, cultural, atât pe plan intern cât şi extern. 

Liceul  “Matei Basarab” că  are următoarea misiune : 

 

 Asigurarea dezvoltarii intelectuale, spirituale si fizice a fiecarui elev, precum si dorinta de 

cunoastere pentru o integrare reala in comunitate;  

 Invatarea pe tot parcursul vietii, precum si modelarea unor cetateni responsabili; 

 Dezvoltarea si promovarea abilitatilor sociale, precum si acceptarea reciproca, respectarea 

drepturilor omului, eradicarea discriminarii in vederea unei conmvietuiri armonioase; 

 Asigurarea de conditii optime pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial prin promovarea 

unor activitati  in parteneriat  si cooperarea  cu diversi actori sociali; 

 Liberatea de expresie si de alegere, asumarea raspunderii, spiritul autonom si competitiv 

sunt  valorile reale pentru viata si prioritatile  educative ale scolii. 

 

 

Liceul „Matei Basarab” asigura:  

- Personal didactic competent, specializat 

-Sali de cursuri independente si ultramoderne 

-Cadre medicale ce asigura asistenta permanenta  

-Supraveghere video si paza non stop  

-Cabinete de informatica 

-Sala de jocuri sportive si gimnastica 

-Biblioteca cu peste 20 000 de volume 

-Competitii interscolare si parteneriate 

-Magazin intern 

 

 

Personalul scolii, elevii si părintii sunt preocupati să 

asigure unitătii o nouă  identitate care s-a personificat şi s-a 

individualizat în reteaua şcolară a Craiovei; asa au apărut 

revista scolii “Gânduri Noi”, fundatia “Matei Basarab”, 

statuia - bust a domnitorului “Matei Basarab” - patronul spiritual al liceului etc. 

 

 La nivelul Liceului  „Matei Basarab” Craiova sunt în desfăşurare mai multe  programe: 

ECO-ŞCOALA 

Liceul “Matei Basarab” este  primul liceu din judeţ care a 

obţinut, în anul 2008, statutul de eco-şcoală prin implementarea 

Programului „Eco-Şcoala”, program care implică elevii în 

problemele de mediu  şi îi conştientizează în legătură cu 

elementele dezvoltării durabile, realizând educaţia pentru o 

dezvoltare durabilă.   

ECDL 

Permisul European de Conducere a Computerului este un 



program standard, recunoscut internaţional, care măsoară abilităţile de operare pe calculator. El 

oferă  şi un echilibru între nevoile angajatorului  şi abilităţile angajatului. De aceea el a devenit 

calificarea cu cea mai largă răspândire în întreaga lume, înregistrand până în prezent peste cinci 

milioane de candidaţi. Elevii liceului pot urma cursurile şi susţine examenele pentru obţinerea 

Permisului în cadrul centrului acreditat care funcţionează în şcoală. 

 

ORACLE ACADEMY 

 

Începand cu anul scolar 2007-2008, in cadrul Liceului "Matei Basarab" a început să 

funcţioneze programul Oracle Academy, elevii având posibilitatea să urmeze cursul "Database 

Design and Programming with SQL". La sfârşitul cursului elevii  obţin un certificat recunoscut în 

toată lumea. 

 

Rezultatele la invatatura precum si la olimpiadele si concursurile scolare obtinute de elevii nostri au 

creat scolii o imagine pozitiva si o popularitate crescuta in cadrul invatamantului doljean. 

Activitatile educative scolare si extrascolare se desfasoara atat in scoala cat si in afara scolii, in 

cadrul parteneriatelor educationale incheiate cu institutii de prestigiu din tara, dar si din strainatate.  

Acestea au vizat: bursa locurilor de muncă, educaţia muzicală şi religioasă, participarea la 

,,Zilele Craiovei”, vizitarea Târgului Meşterilor Populari, vizionarea de spectacole la Teatrul 

Naţional , educaţia în spiritul protecţiei împotriva alcoolului, educaţia estetică şi culturală prin 

întâlnirile cu scriitori, educaţia în spiritul comportării nonviolente, educaţia interculturală prin 

Proiectul Multilateral Comenius “Comparing CLIL Methodologies with Other Teaching Strategies” 

şi educaţia civică în spiritul legilor ţării.  
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Sala de cursuri clasa pregatitoare 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala de clasa “Scoala dupa scoala” 

 

 



 

 

Sala de sport special amenajata pentru clasa pregatitoare 



 

  

Cabinet medical dotat corespunzator, situat in imediata apropiere a clasei pregatitoare  



 

 

 

2. Circumscripția scolara: străzi/locuințe arondate  
 

ALE. NICOLAE BALCESCU DE LA NR 2-8 si BL. 23C, 23D *** ALE. FELEACULUI *** 

BLD. CAROL I ( REPUBLICII) DE LA NR 10-124 si BL. 21A *** CAL. BUCURESTI BL. 21B, 

21C, 21D, 21E *** STR. VASILE ALECSANDRI DE LA NR. 1 - 47, 2 - 50 *** STR. NICOLAE 

BALCESCU DE LA NR 13-63, 6 A- 54 si BL. 23A, 23B *** STR. FELDIOARA *** STR. 

PICTOR ION NEGULICI *** STR. SOARELUI *** STR. MITROPOLIT NIFON CRIVEANU 

(Călimănești) *** ALE. VASILE ALECSANDRI *** ALE. BOGDAN PETRICEICU HASDEU 

*** ALE. 1 ROVINE *** ALE. 2 ROVINE *** ALE. 3 ROVINE *** STR. VASILE 

ALECSANDRI DE LA NR. 49 - 117, 52 - 172 *** STR. BANU MIHALCEA (TOMESCU I.) *** 

STR. BUCIUMULUI *** STR. EMANOIL CHINEZU BL. F10, F12, F13, F8, F9 *** STR. 

DEZROBIRII DE LA NR. 1 - 69, 2 - 54, BL. F14, 56 - 64, 71 - 107, BL. E13, E14, E15, E16, G3, 

G4, H1 *** STR. DIONISIE ECLESIARHUL (A. Dirvareanu) *** STR. FRATII GOLESTI 

(REFORMA AGRARA) *** STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU (CORNULUI) *** STR. 

PASTORULUI *** ALE. DIONISIE ECLESIARHUL (A. Dirvareanu) *** STR. ROVINE *** 

STR. EMANOIL CHINEZU BL. F7, G1, G2, G5, G6, H2, H3 *** STR. FILIP LAZAR NR. 1 si 

BL. F1, F2, F3, F4, F5, F6 *** STR. NICOLAE IORGA DE LA NR, 2 - 84.STR. BREZOI *** 

STR. DESNATUI BL. A1, A10, A11, A13, A14, A2, A24, A25, A27, A3, A9 *** STR. 

DEZROBIRII BL. A26, A28, A29, A30, A31, 66 - 100, 109 - 187, G18, G19, G20, G21, G22, G23, 

G24, G25, G26, G27 *** STR. PUTULUI *** STR. NICOLAE JULEA (Ale. Dezrobirii) DE LA 

NR 4-6 si BL. A54, A55, A12 *** ALE. NICOLAE IORGA nr. 20 si BL. A15, A34, A35, A36, 

A37, A38, A39, A40, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A58, A59 *** STR. NICOLAE 

IORGA BL. A41, A42, A43, A44-45, A46, A32, A33, G1, G2, G28, G29, G30, A16, A17, A18, 

A19, A20, A21, A22, A23, A60, A61, A62, A63, A64 *** STR. BUCIUMULUI BL. 51-41, 51-42 

*** STR. DESNATUI *** STR. GILORTULUI *** STR. POSADA *** STR. MILCOV DE LA 

NR 27-43, 2-30 si BL. 51-43, A56, A57, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, 



B28 *** STR. GOGU CONSTANTINESCU BL. G13, G14, G3, G4, G8, G9 *** STR. TRAIAN 

LALESCU (Dudului) BL. G15, G16, G17 *** STR. LYON BL. G10, G11, G12, G31, G32, G33, 

G5, G6, G7  

 

 

3. Metodologia si calendarul privind înscrierea în învățământul primar pentru 

anul școlar 2013-2014 

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

4. Informatii utile pentru parinti: 

SCOLARIZAREA PENTRU ANUL SCOLAR 2013/2014  

- 2 CLASE PREGATITOARE 

LICEUL “MATEI BASARAB” CRAIOVA 

OFERA: 

CORP DE CLADIRE SEPARAT 

SALI DE CURSURI INDEPENDENTE SI ULTRAMODERNE 

SCOALA DUPA SCOALA; INCLUDE: (Program 12
00

-16
00

/17
00

)
       

 
        -  Servirea gratis a unei mese calde de pranz la cantina scolii 

     -  Efectuarea temelor 

     -  Dezvoltare personala( observare directa, chestionare, fise propuse) 

     -  Jocuri in aer liber / activitati recreative si educatie pt sanatate 

     -  Incurajarea lecturii 

     -  Cursuri suplimentare de informatica/engleza/ateliere/muzica 

     -  Matematica distractiva 

CADRE MEDICALE CE ASIGURA ASISTENTA PERMANENTA 

SUPRAVEGHERE VIDEO SI PAZA NON STOP 

CABINETE DE INFORMATICA 

SALA DE JOCURI SPORTIVE SI GIMNASTICA 

BIBLIOTECA CU PESTE 20 000 DE VOLUME 

COMPETITII INTERSCOLARE SI PARTENERIATE 

MAGAZIN INTERN 

 

Informatii complete legate de clasa pregatitoare le gasiti pe 

adresa: 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/ 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1003/
http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/


 

 Principalele elemente cuprinse in Metodologie 

 Calendar 

 Metodologie complete 

 

 

Pentru programare telefonica sunati la secretariatul scolii 

0351 / 428 020 

Ordinea in care se programeaza telefonic pentru 

completarea si/sau validarea cererilor tip de inscriere sau in 

care se prezinta pentru completarea si/sau validarea cererilor 

tip de inscriere NU presupune crearea unei liste de 

preinscriere si/sau acordarea unei prioritati la inscriere. 

 

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE: 3 APRILIE 2013 

   
 

 
 

 

 

                                                    

                                    

 

 

DIRECTOR: 

Prof. Matilda Blagu 

 

 

Adresa: Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 113 

Telefon: 0351/428020  web: http://mateibasarabcraiova.ro/ 
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