
 

 
 

 

 

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,RADU POPA” 
Sighişoara, 

545400, str. Morii nr.28A, 
jud.  Mureş Tel.: 0265/771123, 

Fax: 0265/771123 
e-mail: scradupopa@yahoo.com 

 

1. Prezentare generală 

 

 Aşezată la poalele cetăţii Sighişoarei, Şcoala Gimnazială ,,Radu 

Popa” este continuatoarea şcolii primare româneşti cu clasele I-VII din 

cetate pe linia tradiţiei privind procesul instructiv-educativ. 

 Pentru asigurarea unor bune condiţii materiale şi de o importanță 

majoră pentru şcoala noastră, a fost realizat proiectul ,,Modernizare 

Şcoala Generală ,,Radu Popa”.  Urmărind alinierea instituţiei la nivelul 
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cerinţelor europene, în perioada 2007-2009 s-a efectuat mansardarea 

clădirii, fiind înfiinţate şase săli de clasă. La 28 mai 2004, şcolii i-a fost 

atribuit numele distinsului istoric-arheolog Radu Popa, fost elev al acestei 

şcoli.  

          În present, în școală învaţă 320 de elevi repartizaţi în 12 clase 

modernizate și dotate corespunzător. Dispunem de cadre didactice 

calificate in proportie de 100 %, iar în proporție de 90% acestea sunt 

titulare ale școlii. 

Pentru anul școlar 2022-2023 planul de școlarizare cuprinde 1 clasă 

pregătitoare cu 22 de locuri și 9 locuri la Școala Primară Hetiur, structură 

a unității noastre. 

Școala noastră este dotată cu laboratoare de fizică-chimie, biologie, 

informatică, cabinet multifuncţional, table interactive, calculatoare, 

tabelete, sală de sport şi bibliotecă. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII GIMNAZIALE „RADU POPA” SIGHIȘOARA 

 

• strada Zaharia Boiu  

• strada Târnavei 

• strada Simion Bărnuţiu  

• strada Anton Pann 

• str. Crinului 

• strada Mărășești  

• str. Samuil Micu 

• cetatea 

• strada Morii 

• strada Octavian Goga 

• strada Ecaterina Varga  

• strada Ecaterina Teodoroiu 

• strada Consiliul Europei 

 

2. Metodologia și calendarul înscrierii în învățămâtul primar pentru 

anul școlar 2022-2023 se găsesc la adresa:  

https://www.edums.ro/2021-2022/214%2024%2003%202022.pdf 

3. Informații utile pentru părinți: 

-școală cu renume, care garantează pentru succesele elevilor la 

concursuri, olimpiade școlare, Evaluare Națională, admitere. 

https://www.edums.ro/2021-2022/214%2024%2003%202022.pdf


-cursurile opționale sunt alese în funcție de preferințele părinților și ale 

elevilor; 

-club de limbi straine, dans ; 

-program after school; 

-școala de vară; 

-desfășurăm parteneriate foarte bune cu familiile elevilor, comunitatea 

locală și suntem antrenați în numeroase parteneriate și proiecte 

educaționale. 

 

Telverde:  0 800 816 265 

 

 

 

 

 


