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Am plecat în explorarea unor semne de-ntrebare 
Şi-am păşit cu majestatea ultimului înţelept 

Pragul vechilor legende 
Mâzgălite la-ntâmplare 

Pe un colţ de pergament!...    
  

 Ion Minulescu / De vorbă cu mine însumi  

SLATINA  
 

Str. Basarabilor, Nr. 33 
Telefon : 0249/414171 

Fax : 0249/413081 
 

 

 Elevii ce ne reprezintă cu succes la Olimpiadele 

Experiențe deosebite câștigate în urma participării la proiecte 

                       Activități cultural-artistice 

Competiții sportive                        



PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2018-2019 

 
3 clase pregătitoare 

* * * 

 
3 clase a V-a 

Diriginți:  Grațian SAFTA 

                     Maria GAVRILĂ 

                    Ramona ALEXANDRU 
 

8 clase a IX-a 
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

 4 clase matematică-informatică 

Diriginți:  Irina PERIANU 

                 Aurelia MONEA 
(informatică intensiv) 

                 Claudia PREDEANU 

  George MIHAI 
 

STIINȚE ALE NATURII 

 2 clase știinte ale naturii 

Diriginți:  Georgeta TELEȘPAN 

  Florina MIHAI 
 

FILOLOGIE 

 2 clase filologie 

Diriginți:  Ioana Neli POPESCU 
(Limba franceză intensiv) 

                  Angela LIȚĂ  
(Limba engleză intensiv) 

3 iulie 1921  - Se formează un comitet de profesori și părinți, pentru 

înființarea unei școli secundare de fete 

28 august 1921 -  Prin ordinul 89330, ministrul Instrucțiunii Publice, 

Constantin Angelescu, aprobă deschiderea școlii la 1 septembrie 1921 

1 septembrie 1926 -  Școala secundară de fete devine Liceul de Fete 

din Slatina;  prima promoție (12 eleve) va absolvi în 1927 

1929-1931 - Se construiește localul propriu al Liceului de Fete din 

Slatina 

1938-1940 - Liceul de Fete va funcționa ca Gimnaziu teoretic cu 4 clase 

1940-1948 - Școala va funcționa ca liceu de fete 

1948-1960 - Școala va funcționa sub denumirea de Școala medie de 10 

ani (apoi de 11 ani) nr. 2. În această perioadă, au absolvit 708 elevi cu 7 

clase și 783 elevi cu 10-11 clase 

20 august 1959 - Prin planul de școlarizare, Școala medie nr. 2 urma să 

aibă 686 elevi 

22 august 1959 - Cu ocazia a 15 ani de la “eliberare Patriei noastre”, 

Școala medie nr. 2 din orașul Slatina, reg. Pitești va purta denumirea de 

Școala medie “23 August” 

1 august 1960 - Comitetul Executiv al Sfatului Regional Slatina solicită 

comasarea celor două școli medii din Slatina 

1 septembrie 1963 - Școala medie nr. 2 își începe activitatea într-un 

local cu 16 clase și 2 laboratoare 

1 septembrie 1965 - Școala ia denumirea de Liceul nr. 2 Slatina 

1970 - Liceul nr. 2 se mută în localul din strada Progresului (azi 

Basarabilor) 

4 decembrie 1971 - Prin Decretul  nr. 457 al Consiliului de Stat, Liceul 

Teoretic nr. 2 primește denumirea de Liceul “Ion Minulescu” 

14 mai 1972 - Are loc oficializarea numelui de I”on Minulescu” pentru 

Liceul teoretic nr. 2, ceremonia având loc în prezența fiicei poetului, 

Mioara Minulescu 

1996 - Apare monografia Liceului Ion Minulescu, întocmită de profesorii 

Margareta și Mihai Popescu, cu ocazia a 30 de ani de la prima promoție 

17 noiembrie 1998 - Consiliul de Administrație dispune să se solicite 

titulatura de colegiu national pentru Liceul “Ion Minulescu” 

5 februarie 1999 - Prin Ordinul M.E.N. 3647, se stabilește oficial 

denumirea de Colegiul National “Ion Minulescu” Slatina 

Începând cu anul 1980, Liceul “Ion Minulescu” organizează etapele 

naționale ale olimpiadelor de fizică, informatică, informatică gimnaziu, 

chimie, limba engleză, matematică (V-VI), religie 

Începând cu anul 2000, Colegiul Național “Ion Minulescu”  organizează  

mai multe proiecte școlare (limba franceză și limba germană), cu partenri 

din diverse tări europene 

iunie 2016 -  Colegiul “Ion Minulescu” organizează  Olimpiada Balcanică 

pentru Juniori, ediția a XX-a, cu participanți din 19 țări (au fost invitați și 

elevi din alte 8 state, extrabalcanice) 

Scurt istoric RESURSE EDUCAȚIONALE 
 

1. RESURSE UMANE 
 

  93 cadre didactice: 
 6 profesori doctori în științe 
  67 profesori cu gradul didactic I 
  20 profesori cu gradul didactic II 
 

2. RESURSE MATERIALE 
 

 66 săli de clasă din care 27 în cele două 
corpuri noi de clădiri recent construite, 
cu structură modernă, și cu grad ridicat 
de funcționalitate 

 6 laboratoare 
 - 1 laborator de chimie 
 - 1 laborator de fizică 
 - 1 laborator de biologie 
 - 3 laboratoare de informatică 
 1 amfiteatru modern cu 320 de locuri 
 1 sală de sport renovată complet 
 1 teren de fotbal cu gazon artificial și 

nocturnă 
 1 teren de sport multifuncțional  
      modernizat 
 1 bibliotecă prevăzută cu sală de lectură 

și cu peste 25000 de volume 
 1 cămin-internat cu 120 de locuri de 

cazare 
 1 cantină cu 250 de locuri 
 1 cabinet medical 
 1 cabinet stomatologic 
 1 cabinet de integrare europeană 
 1 cabinet de studiu intensiv al limbilor 

străine 
  

În anul școlar 2017-2018, un număr de 

59 de elevi au participat la etapele 

naționale ale olimpiadelor școlare !!! 
  


