
















16.01.1868 - Prin Legea învăţământului din timpul lui Alexandru Ioan Cuza se înfiinţează
Şcoala Nr.2 Târgovişte, care funcţionează în
localul Şcolii Nr.1 (Poşta veche) – „ Şcoala Publică” de băieţi Nr.2;
1869 – 1875 – Ca urmare a degradării clădirii, şcoala funcţionează în alte localuri ( Fonderie
- I.U.P.E.T, „ Hanul Teodorescu”, casele Sârbu Ion;
1875 – 1879 - Figurează ca elev al Şcolii„ I.Al.Brătescu – Voineşti, viitor scriitor şi autor de
manuale, actualul patron spiritual al şcolii;
1880 – 1881 - Apare Şcoala Nr.2 de fete, revitalizată în 1884;
1880 – 1888 - Se finalizează de către Primărie construcţia localurilor nr.2 băieţi şi nr.2 fete,
cu clasele I-IV, care vor fi racordate peste 90 de ani;
1906 – Ministrul Spiru Haret impune uniforma şcolară şi legea localurilor salubre, pentru a
opri repetarea epidemiilor în rândul elevilor;
1914 – 1944 - Şcoala se remarcă printr-o serie de iniţiative în spiritul României Mari;
iniţierea unei „ cooperative – şcoală”, fanfara băieţilor, parcul dendrologic şi grădina şcoală, sub îndrumarea erolului de la Mărăşti – 1917, învăţătorul Nicolae Ionescu Heroiu;
1948 – Are loc „Reforma învăţământului”, în urma declanşării revoluţiei socialiste din
august 1944. Şcoala se numeşte „Scoala elementară nr.2 şi are 7 clase cu două cicluri( I-IV
şi V-VII).
1951 – 1960 – Se succed la conducerea şcolii următorii directori: Emil Găiseanu, Petre
Constantin, Sava Oprea, Petre Badarcea, Ion Seltea, Victor Ivaşcu şi Ion Furcoi.
1960 – 1968 – Instituţia devine „ ŞCOALĂ EXPERIMENTALĂ”, cu profesori ce au predat
la clasele I-VII şi „ clase de control” cu învăţători.
1961 – 1989 - Sub conducerea directorului Victor Oprescu, şcoala ocupa locuri de frunte în
cadrul concursurilor interşcolare şi a olimpiadelor pe specialităţi. Baza materială a şcolii se
îmbogăţeşte cu laboratoare, cabinete, atelier – şcoală şi sală de sport, primind denumirea de
„ Şcoala Generală Nr.2”.
1993 – Şcoala primeşte numele fostului său elev – Şcoala „ Ioan Alexandru Brătescu –
Voineşti”.
1989 – 2001 - S-au succedat la conducerea şcolii următorii directori: Andreescu Dana, Rău
Ioan şi în prezent Niculaescu Nicolae; directori adjuncţi: Panţu Cerasela, Şişu Ştefan,
Cristea Ion şi în prezent Popescu Iulia.
Aprilie 2001 -vizita ex-ministrului Educaţiei şi Cercetării, prof. univ.dr. Ecaterina
Andronescu va determina includerea şcolii în Programul Băncii Mondiale de reabilitare a
şcolilor din România, prin consolidare şi extindere.
2001 – 2011 - Prin insistenţele conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa,
unitatea noastră şcolară este prinsă în Programul de reabilitare al Băncii Mondiale, cu lucrări
de consolidare şi extindere, împreună cu dotările necesare.










2001 – 2003 -Echipa de directori, prof. Niculaescu Nicolae şi prof. Popescu Iulia îşi propun
şi reuşesc să reamenajeze parcul şcolii într-o manieră modernă.
August 2002 – Cu ajutorul Consiliului Consultativ al părinţilor şi al Primăriei s-au efectuat
lucrările de reparaţii şi modernizare la corpul „D” (lângă parcul şcolii).
Ianuarie 2003 – Conducerea şcolii refuză propunerea ministerului de modernizare numai a
corpului C (din lipsă de fonduri); înţelegând necesitatea reabilitării unei unităţi şcolare de
prestigiu în spaţiul Dâmboviţean, primarul municipiului Târgovişte, ing. Iulian Furcoiu, se
angajează să finalizeze prin eforturile comunităţii locale lucrările de la corpurile A şi B,
precum şi dotarea şcolii cu o instalaţie termică modernă.
Iunie 2003 – Încep lucrările de consolidare şi extindere.
3 iunie 2004 – finalizarea lucrărilor la Corpul C.
15 septembrie 2004 – se scrie o filă în povestea fără de sfârşit a Şcolii” I.Al.Brătescu
Voineşti”, un vis îndepărtat devenind realitate – s-a inaugurat o şcoală nouă, modernă, care
corespunde standardelor europene.
28 ianuarie 2005 – se inaugurează, în premieră naţională, primul cinematograf şcolar din
România.
INAUGURAREA PRIMULUI CINEMATOGRAF ŞCOLAR
DIN ROMÂNIA



14 decembrie 2006 – dezvelirea bustului scriitorului I.Al.Brătescu-Voineşti, patronul spiritual
al şcolii; a fost declarată oficial „ Ziua şcolii”.

Sarbatorirea zilelor scolii- 14 – 18 decembrie
Expozitie de desene- Hossu Simona, Oprea Norica si Stefan Georgiana






15 septembrie 2008 – 140 de ani de la înfiinţarea Şcolii Nr.2 Târgovişte, prilej de bucurie, de
dialog între generaţiile de elevi şi profesori care au trecut pragul acestei şcoli şi au făcut cinste
şcolii.
2007 – unitatea şcolară este dotată în condiţiile Legii 35/2007, cu sistem VIDEO DE
SUPRAVEGHERE în toate sălile de clasă şi pe culoare, vizând ca obiectiv principal pauza
elevilor, dar mai ales cu scop de a preveni eventualele comportamente nedorite. Această dotare
este considerată premieră naţională la nivel de gimnaziu.
2007 – la nivelul unităţii şcolare, uniforma şcolară devine obligatorie pentru toţi elevii; o
contribuţie deosebită la finalizarea acestui obiectiv important avându-l CAP, preşedintele în
exerciţiu, dna Răceanu Mihaela.



2011 – cu ajutorul unui sponsor O.M.V. PETROM - S.A ASSET VI – MUNTENIA
CENTRAL, fiecare sală de clasă/ laborator au fost dotate cu plasme moderne, de ultimă
generaţie, fiind considerată premieră naţională, realizarea fiind mediatizată pe posturile
naţionale de televiziune – TVR1 şi Realitatea. Conducerea unităţii şcolare este adepta
învăţământului finlandez care este considerat în această perioadă etalon la nivel mondial.
Singura diferenţă dintre învăţământul finlandez şi cel românesc este cea de mentalitate, în
sensul că în Finlanda educaţia, în sensul bun al cuvântului, este una reală, familia
implicându-se la modul cert alături de şcoală.



Presa locală dar şi posturile TV naţionale (TVR 1 şi Realitatea) mediatizează cu mult
respect eforturile celor doi directori în exerciţiu, concretizate în realizări uneori unice la
nivel judeţean şi naţional pe parcursul celor zece ani de exercitare a funcţiei de manager.
Ca proiecte viitoare, conducerea unităţii şcolare visează la un nou local de şcoală pentru
clasele I-IV (în locul Spitalului de boli contagioase care va fi dezafectat), la dotarea tuturor
sălilor de clasă cu internet şi cu laptop - uri pentru cadrele didactice.
Dotările existente până la această dată (anul şcolar 2011/ 2012) nu vor avea efectul dorit de
către conducerea şcolii în planul unei instruiri moderne, interactive decât printr-o implicare
pertinentă a tuturor cadrelor didactice pasionate de această tehnică modernă dar şi
preocupate de calitatea învăţământului din şcoala noastră.
Decembrie 2011 - managementul celor doi directori, prof. Niculescu Nicolae şi prof.
Popescu Iulia este premiat de către MECTS cu suma de 50000 lei pentru dotări.
Cei doi manageri au investit această sumă în tehnica informaţională de ultimă oră şi
începând cu luna februarie 2012, unitatea şcolară este dotată cu plasme, unităţi centrale şi
Internet cu cablu în fiecare sală de clasă.
Laboratoarele sunt dotate cu videoproiectoare.
Sala de educaţie fizică este dotată cu aer condiţionat, videoproiector, Internet şi sistem
homme cinema.
Începând cu luna ianuarie 2012, fiecare cadru didactic implicat în procesul de instruire poate
să realizeze cu tehnica din dotare, indiferent în ce sală de clasă predă, lecţii intra-active,
atractive, eliminând monotonia.










SALI DE CLASA DOTATE CU PLASME MODERNE
Conducerea unităţii a reuşit montarea în fiecare clasă, a unei plasme şi a unor unităţi centrale
de ultimă generaţie. Elevii spun că lecţiile efectuate prin conectare la internet îi ajută să fie mult mai
atenţi la ore şi să înveţe lecţia din clasă. Folosesc rând pe rând tastatura şi mouse-ul şi caută lucruri
interesante pe google şi youtube.

„Învăţ lecţiile mult mai uşor din clasă. E ca şi cum le-aş vedea aşa mai simplu, pe viu.
Folosim internetul la ştiinţe, civică, română, mate, istorie, biologie, muzică. Ne ajută foarte
mult”, ne-a explicat Raluca, o elevă de 11 ani.

COLŢUL VERDE
SERA UNITĂŢII ŞCOLARE

PARCUL ŞCOLII

