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ORARE IN URMA RELOCARII – FEBRUARIE 2021 

NR 
CRT 

CLASA PROFESOR LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

1. P1- A NOUR EUGENIA Comunicare in 

limba romana 

Comunicare in 

limba romana 

Comunicare in 

limba romana 

Comunicare in 

limba romana 

Comunicare in 

limba romana 

Matematica  Matematica  Matematica  Matematica  Dezvoltare 

personala 

AVAP Dezvoltare 

personala 

AVAP  Relige 

 

Muzica si 

mişcare 

Ed. fizica Lb.engleză Muzica si 

mişcare 

Ed. fizica ----- 

2. P2- B BĂLTEANU 
MARICICA 

Comunicare în 

limba română 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Comunicare în 

limba română 

Comunicare în 

limba română 

Comunicare în 

limba română 

Matematică şi 

explorarea 

Comunicare în 

limba română 

Matematică şi 

explorarea 

Religie Arte vizuale şi 

abilitati 
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mediului mediului practice 

Ed. fizica Dezvoltare 

personală 

Muzică și 

mișcare 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Arte vizuale şi 

abilitati 

practice 

Muzică şi  

mişcare 

Limba engleză Educatia fizică Dezvoltare 

personală 

----------------- 

3 P3- C STRĂCHINARU 
LAURA ELENA 

Comunicare în 

limba română 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Comunicare în 

limba română 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Comunicare în 

limba română 

Comunicare în 

limba română 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Educatia fizică AVAP 

Muzică și 

mișcare 

Dezvoltare 

personală 

Muzică și 

mișcare 

Comunicare în 

limba română 

AVAP 

Religie Educatia fizică Limba engleză Dezvoltare 

personală 

------------------ 

4 P4-D DRĂGUȘANUMARIA Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 

Educatie fizica Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Lb.engleză Religie Educatie fizica Muzică şi  

mişcare 

Muzică şi  

mişcare 
Dezvoltare 

personala 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Dezvoltare 

personala 

--------------- 



5. I A OLARIU DORINA Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Religie Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Educatie fizica Lb. franceză Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Muzică şi  

mişcare 
Dezvoltare 

personala 
Muzică şi  

mişcare 
Matematica si 

explorarea 

mediului 

Educatie fizica 

6. I B PINTILIE LIDIA 
LAURA 

Comunicare in 

lb. Romana 
 

Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 

Lb. franceză 

Comunicare in 

lb. Romana 

 

Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Educatie fizica Matematica si 

explorarea 

mediului 

Educatie fizica Matematica si 

explorarea 

mediului 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Dezvoltare 

personala 
Muzică şi  

mişcare 
Muzică şi  

mişcare 
Religie Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

 I C CATÎRU PAULA Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Educatie fizica 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Lb. franceză Matematica si 

explorarea 

Dezvoltare 

personala 

Matematica si 

explorarea 

mediului 



mediului 

Educatie fizica Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Muzică şi  

mişcare 

Religie 
 

Muzică şi  

mişcare 

I D ROTARU ANGELA Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Religie Comunicare in 

lb. romana 

Dezvoltare 

personala 

Comunicare in 

lb. romana 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Educatie fizica Muzică şi  

mişcare 

Educatie fizica Muzică şi  

mişcare 

Lb. franceză 

II A CIOBANU MIHAELA Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Lb. engleza 

Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Dezvoltare 

personala 

Muzică şi  

mişcare 

Educatie fizica Religie Muzică şi  

mişcare 

Educatie fizica 

Ii B APOSTOL GABRIELA Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Lb. engleza Educatie fizica 

Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Educatie fizica Matematica si 

explorarea 

Arte vizuale si 

abilitati 



 mediului practice 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Muzică şi  

mişcare 

Dezvoltare 

personala 

Comunicare in 

lb. romana 

Religie Muzică şi  

mişcare 

II C BALHUC TEREZA 

EVELINA 

Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 

Comunicare in 

lb. romana 
Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Educatie fizica Comunicare in 

lb. romana 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Muzică şi  

mişcare 

Lb. engleza Matematica si 

explorarea 

mediului 

Matematica si 

explorarea 

mediului 

Arte vizuale si 

abilitati 

practice 

Religie Dezvoltare 

personala 
Muzică şi  

mişcare 

Educatie fizica Arte vizuale si 

abilitati 

practice 


