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COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CALINESCU” 
 

Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Colegiul Tehnic „Armand Calinescu” 
Director: Profesor Demeter Andreia 
Adresa: Str.I. C. Bratianu, nr. 44 
Telefon / Fax: 0248216875/0248216991 
E-mail: liceul_armand@yahoo.com 
Pagină Web: www.liceularmand.lx.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 
Luni-Vineri 8,00 – 16,00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
         În toamna anului 1882 se deschide prima  şcoală de meserii din judeţul Argeş. În anul 1915 cu 
ajutorul profesorului Gh. Nuţu a fost înfiinţată o asociaţie între elevi şi biblioteca ”Avîntul” care 
dispunea de 400 de cărţi cu conţinut educativ şi de specilitate ce se împrumutau elevilor în mod 
gratuit.  Biblioteca” Şcoalei de meserii” Piteşti este atestată documentar în anul 1927, când sunt 
înregistrate 393 de volume reprezentând domenile: beletristic, ştiinţific şi de specialitate. 
 
Repere istorice importante: 
         În anul 1929, la 15 februarie dl.Gheorghe Scutaru face o donatie de 351 de volume, cărţi 
româneşti şi străine. Se intenţiona îmbogăţirea bibliotecii cu numeroase manuale în domeniul 
industriei şi al meseriilor, pentru a servi şi ca bibliotecă publică pentru persoanele dornice să-şi 
însuşească noi cunoştinţe.  
         În anul 1950 biblioteca avea un număr de 3500 de volume. 
         În anul şcolar 1957-1958 întregul fond de cărţi a fost transferat la „Şcoala agricolă „din Curtea 
de Argeş,când a avut loc lichidarea „Şcolii medii tehnice de mecanici agricoli”. În acelaşi timp, 
fondul de cărţi al fostei şcoli profesionale de ucenici metal – lemn din Piteşti este transferat şcolii 
noastre, astfel că, în anul 1963 biblioteca poseda deja un număr de 6130 de volume, pentru ca în 
anul 1981 să ajungă la 19705 volume. 
 
IV. NUMĂR CITITORI:  
800 din care elevi:720 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:25684 
Număr abonamente la periodice: 1, „Tribuna învăţământului” 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
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Consultarea în sala de lectură (număr locuri):12 
Împrumut la domiciliu: 
Împrumut interbibliotecar:- 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): 25354 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: 
 Revista „Armonii calendaristice” ISSN 2068 – 424X 
 
IX. BIBLIOTECAR: 
 Badea Mihaela 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE  
Bibliotecar: Badea Mihaela 

 2



COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITESTI 
 

Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

  
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitesti 
Director: prof. Mielcescu Iulia 
Adresă completă: B-dul Republicii nr 63, Piteşti 
Telefon / Fax: 0747866462 
E-mail: c_economic@yahoo.com 
Pagină Web: - 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-Vineri de la 8-16 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 1904 
Repere istorice importante: 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”- Piteşti ia fiinţă pe data de 17 septembrie 1886 sub 

numele de şcoala „elementară de comerţ” ce funcţiona în clădirile cedate prin donaţie de către Maria 

Teiuleanu.  În primul an de funcţionare se înscriu şi frecventează cursurile 41 de elevi. Şcoala 
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elementară de comerţ era o şcoală particulară, administraţia cădea în sarcina corpului profesoral. 

Acesta hotărăşte ca învăţământul să se predea gratuit. 

În primi ani de la înfiinţarea Şcoli Comerciale, aceasta a avut de depăşit o serie de greutăţi 

legate de procurarea materialului didactic, pentru care profesorii au făcut o serie de sacrificii băneşti. 

Pe lista cărţilor recomandate elevilor figurau : „Gramatica. Sinatxa şi stilul” de Ion Suchianu, 

„ Contabilitatea în partidă dublă” de Teodor Ştefănescu, „Aritmetica Comercială” de Gheorghe 

Gheorghiu, „ Fizica” lui Petru Poni. 

Biblioteca Colegiului Economic "Maria Teiuleanu" – Piteşti este adăpostită şi astăzi în cel 

mai vechi local al Şcolii Comerciale. Ea a fost creata în anul 1904 şi distrusă în primul război 

mondial. Aceasta ia fiinţă sub forma organizată în anul 1920 pornindu-se de la 441 de titluri în 

valoare de 5.388,20 lei. Odată cu apariţia „Şcolii Superioare de Comerţ”în 1925 ia fiinţă şi 

biblioteca cursului superior  care va avea 90 de volume, ea va purta numele Nicolae Bălcescu şi va 

avea ca bibliotecari pe profesorii Alexandru Mârscoş şi Ion Grigore Rădulescu1. 

În 1927, biblioteca Şcoli elementare  avea 634 de volume iar cea a şcoli superioare 615, 

fondul de carte a sporit în anii următori cu peste 650 de volume prin cumpărări, donaţii şi 

abonamente. Din banii şcolii s-au procurat 129 de volume iar profesorii Alexandru Suciu şi 

Gheorghe Cica au donat colecţii întregi de cărţi. Biblioteca dispunea de abonamente la reviste 

„Cuget literar”, „Revista învăţământului”etc. 

Biblioteca liceului continuă să-şi sporească fondul de carte, provenind în mare măsură din 

donaţi particulare ajungând să dispună în mai 1942 de 5,042de volume în acel an. Ea a fost cercetată 

de 132 elevi, ce au citit 760 de volume şi de 34 de profesori care au citit 330 de volume. Bibliotecari 

care funcţionează în această perioadă au fost profesori Ion Grigore Rădulescu şi Ion Storojenco. 

Începând cu 1945 ca urmare a ocupaţie sovietice şi a impunerii ideologiei comuniste , la data 

de 28 septembrie 1946 , s-a încheiat un proces verbal în prezenta silita a directorului, secretarului si 

bibliotecarului liceului, prin care se trecea la „arderea volumelor din literatura interzisa ce au fost 

găsite în bibliotecă” astfel au fost arse majoritatea cărţilor. Unele dintre cărţile arse au fost 

metropole umane şi Gorila de Liviu Rebreanu, Huligani de Mircea Eliade, Per Italia de Nicolae 

Orga si o serie de cărţi aparţinând geografului Ion Simionescu. 

Deşi multe cărţi valoroase au fost arse fondul de carte al bibliotecii  creşte prin achiziţionarea 

de cărţi în limba rusă şi sovietică. 
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La 17 septembrie 1948, bibliotecarul şcolii, Ion Grigore Rădulescu primeşte din partea 

Inspectoratului Şcolar o listă cu cărţi care erau interzise. Până la desfiinţarea şcolii în 1955, de buna 

funcţionare a bibliotecii s-a preocupat şi profesorul Nicolae Spinei. 

Până în anul 1955 bibliotecari au fost mai cu seamă profesori de limba română. Ei primeau 

un mic spor de salariu sau făceau munca voluntară. 

Astăzi biblioteca este adăpostită în cel mai vechi local al Şcolii Comerciale. Bibliotecarii 

şcolii în perioada 1920-1925: Ion Licea, Alexandru Mârşcoş, Ion Gr. Rădulescu, Ion Strojenco, 

Nicolae Spinei. 

Bibliotecarii în perioada 1966-2008: Eugenia Postelnicescu, Elisabeta Pristavu, Gabriela 

Buturugă, Emilia Cîrciumărescu. 

Azi biblioteca are un număr de 21940 de volume. 

Patrimoniul bibliotecar cuprinde cărţi, publicaţii seriale şi documente electronice. 

Datorită numărului mare de volume şi pentru uşurarea muncii în bibliotecă era necesară 

informatizarea acesteia. 

Informatizarea bibliotecii nu mai este o simplă opţiune. Presiunea solicitărilor 

informaţionale, dezvoltarea într-un ritm extraordinar al colecţiilor de bibliotecă, numărul mare de 

activităţi repetitive şi nu în ultimul rând contextul biblioteconomic contemporan, obligă ca aceasta 

să se informatizeze. Informatizarea contribuie la reducerea timpului consumat cu unele servicii. Ea 

permite în acelaşi timp să se evite repetarea unor sarcini identice în multe biblioteci, permite accesul 

rapid şi precis la informaţie şi ajută chiar la buna gestionare şi administrare a bibliotecii. De 

asemenea, prin informatizare se realizează unele activităţi care manual ar fi dacă nu imposibile, 

atunci de lungă durată. 

De aceea în anul 2008, în luna noiembrie se începe informatizarea biblioteci Colegiului 

Economic "Maria Teiuleanu"  Piteşti. Programul în care se lucrează este CDS - ISIS (sistem de 

gestiune documentară elaborate de UNESCO pentru construirea bazelor de date bibliografice). 

 
IV. NUMĂR CITITORI: 1025 
din care elevi:967 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:21947 
Număr abonamente la periodice: 5 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): CD 30 în 
valoare de 1290.96 
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VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 20 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar: da 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: în curs 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii : revista şcolii „ Împreună” 
 
IX. BIBLIOTECAR: Creanga Claudia Elena 
 

 
FORMULAR INTOCMIT DE.:  

Bibliotecar Creanga Claudia Elena 
 



COLEGIUL NAŢIONAL „ ION C. BRĂTIANU” 
 
Fotografie din bibliotecă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ADRESĂ : str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti. 
Titulatura completă a unităţii: COLEGIUL NAŢIONAL „ ION C. BRĂTIANU” 
Director: BENGHE ADRIAN      
Adresă completă: str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti, cod poştal 110047 
Telefon / Fax: 0248218190 
E-mail: colegiul.bratianu@yahoo.com, biblioteca: bibliobratianu@gmail.com 
Pagină Web: colegiu: www.colegiulbratianu.ro, biblioteca: www.bibliobratianu.webs.com 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  

luni: 10-18; marţi: 8-16; miercuri: 10-18; joi: 8-16; vineri: 8-16. 
 
III. DATE ISTORICE : 

Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
gimnaziul(1866-1894); liceu (1894-1948); şcoală medie – liceu (după 1948),  

Biblioteca  funcţionează din anul 1878. 
Repere istorice importante: Colegiul Naţional “ Ion C. Brătianu” este cea mai veche şi 

prestigioasă instituţie de învăţământ din Argeş. A fost înfiinţată în anul 1866 prin Ordinul numărul 
5918/21.06.1866 al ministerului Cultelor şi instrucţiunii Publice. Pe parcursul timpului, acest 
prestigios lăcaş de cultură a cunoscut mai multe etape legate de statutul iniţial de gimnaziu (până în 
1894), apoi de liceu, precum şi în legătură cu evenimentele care s-au succedat, în esenţa celor două 
războaie mondiale şi reformele de după 1945. Între anii 1897-1899, a fost construit localul liceului. 
În anul 1898, prin Decretul Regal numărul 279 din 26 ianuarie, s-a atribuit liceului numele marelui 
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om politic Ion C. Brătianu, nume purtat până în 1947, când devine “ Liceul de băieţi din Piteşti” 
apoi „Şcoala medie nr.1”, iar din 1957 şi până la 1martie 1997, Liceul „ Nicolae Bălcescu”. De la 
această dată, la propunerea consiliului profesoral, Ministerul Învăţământului a aprobat prin ordinul 
numărul 3455/26.02.1997 ca liceul să devină Colegiul Naţional „ Ion C. Brătianu”, revenindu-se la 
numele iniţial.  

Biblioteca Colegiului este o moştenire culturală de mare importanţă pentru oraş, fiind cea 
mai veche bibliotecă piteşteană. A fost înfiinţată în 1878, prin bunăvoinţă şi implicarea Paraschivei 
Şlefu Nicolau, care a decis să facă “cea mai durabilă investiţie”, o investiţie pentru sufletul său, 
donând prin testament suma de 200 de galbeni, punând piatra (financiară) de temelie a primei 
biblioteci din comuna Piteşti. Biblioteca a fost adăpostită într-una din camerele gimnaziului (unicul 
în aceea vreme). Pe atunci fondul bibliotecii număra 230 de cărţi, mai târziu a crescut prin donaţii 
printre cele mai importante de Italin A. Vericeanu (5000 de lei) în 1902, au fost cumpărate cărţi de 
la Paris, Viena, Roma şi de Gheorghe Ionescu – Gion. În 1904 Ana Ciupagea, soţia lui Ionescu-Gion 
a donat peste 1000 de volume din biblioteca personală, în limbile română, franceză şi italiană. 
Astăzi biblioteca îi poartă numele. Biblioteca şcolară adăposteşte o colecţie impresionantă de cărţi 
ce fac parte din patrimoniul naţional, aceste volume sunt comori adevărate, sunt cărţi peste care au 
trecut secole, vechi de aproape 500 de ani, fondul de patrimoniu mai include lucrări ale marilor 
scriitori ai lumii, în ediţie de lux în limba franceză şi germană cum ar fi Voltaire, Goethe, Moliere, 
Racine şi alţii, ediţii a operelor scriitorilor români de la începutul sec. XX şi o mare varietate de 
materiale cu conţinut istoric şi cultural în total 5731 de volume. 
 
IV. NUMĂR CITITORI:  
Anul şcolar 2010- 2011: 700 cititori(2,5 luni). Anul şcolar 2009-2010: 800 cititori 
din care elevi: 660 elevi- 2010-2011; 750 elevi- 2009-2010.. 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 34282 
Număr cărţi:34062 
Număr abonamente la periodice: -- 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 13 CD 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri):36 
Împrumut la domiciliu: anul şcolar 2009-2010:3203 vol.; 2010-2011(2,5 luni):1350 
Împrumut interbibliotecar:-- 
Alte servicii:-- 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): alfabetic 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:-- 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii:revista „Asociaţia Junimea” 
 
IX. BIBLIOTECAR: Guţu Iulia 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE:  
Guţu Iulia 



COLEGIUL NAŢIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG 
 

Fotografia unităţii şcolare                                      Fotografie din bibliotecă      

                
 
I. ADRESĂ : str. Negru Vodă, nr. 66; localitatea Câmpulung, jud. Argeş 

Titulatura completă a unităţii: Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” 
Director: ION CALANGIU 
Adresă completă: strada Negru Vodă, Nr. 66 
Telefon / Fax: 0248532477 
E-mail:cndgolescu@yahoo.com 
Pagină Web: www.dinicu.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 8.00-16.00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 01 Septembrie 1894 / ≈ 
1935 
-      Etapa Gimnaziala (1894 – 1917) 
-      Etapa Liceala (1917 – 1948) 
- între anii 1948-1949 s-a numit Şcoala Medie Mixtă Nr.1 Câmpulung (fără numele patronului) 
- între anii 1949-1950 – Liceul de Băieţi 
- între anii1950 – 1953 se revine la denumirea Şcoala Medie Nr.1 
- între anii 1953-1956 se numeşte Şcoala Medie de 10 ani 
- între anii 1956 – 1958 – Şcoala Medie Mixtă 
- între anii 1958 – 1976 – Liceul „Dinicu Golescu” 
- între anii 1976 – 1982 – Liceul de matematică-fizică „Dinicu Golescu” 
- între anii 1982 – 1990 - Liceul  Industrial „Dinicu Golescu” 
- între anii 1990 – 2000  – Liceul Teoretic „Dinicu Golescu” 
- între anii 2000 – 2001 – Colegiul „Dinicu Golescu” 
- după 2001 – Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 1123 
din care elevi: 978 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 11024 
Număr cărţi: 23181 
Număr abonamente la periodice: 1 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): CD,casete audio(Lb. 
romana, Lb. engleza, lb. germana), Program de Biblioteca- înregistrare electronica. 
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VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR:  
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 30 
Împrumut la domiciliu: Da 
Împrumut interbibliotecar: Da 
Alte servicii: Programe educative pentru elevi, Împrumut de carte la domiciliu pentru pensionari. 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): DA 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: DA- Nu poate fi consultat de către 
cititori. 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii – Nu exista publicaţii recente. 
 
IX. BIBLIOTECAR: SATIRBASA MARIA CARMEN 

 



COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG 
 

Fotografie din bibliotecă / Centru de Documentare şi informare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           CDI – Spaţiu informatic 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local Şcoala Str. Calea Braşovului, Nr.1              Local Şcoala  Str. Negru Vodă 
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I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG 
Director: Prof. ADRIANA NEDELCU 
Adresă completă: Str. Calea Braşovului, Nr.1, Câmpulung, Jud. Argeş 
Telefon / Fax: 0248532705 
E-mail: grupsctehnaro@yahoo.com 
Pagină Web: http://gstaro.muscel.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
luni – vineri 730 - 1530 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
Anul înfiinţării unităţii şcolare este 1948 iar biblioteca funcţionează din anul 1965. 
Repere istorice importante:  

Şcoala noastră îşi regăseşte originile la începutul secolului al XX-lea, după ce reforma lui 
Cuza din 1864 a impulsionat învăţământul, în general. 

Prin ordinul Ministerului din anul 1948 s-a hotărât înfiinţarea învăţământului profesional, pe 
lângă Uzina Metalurgică Câmpulung (14 noiembrie 1948). 

Prin ordinul Ministerului Industriei Grele nr.1555 din 15 iulie 1959, Şcoala Profesională de 
ucenici I.M.S., va funcţiona sub denumirea de Grupul Şcolar I.M.S. Câmpulung. 

 

PERIOADA DENUMIREA ŞCOLII FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1948 - 1959 ŞCOALA PROFESIONALĂ I.M.S. 
- şcoala de ucenici 
- şcoala profesională 

 
1959 - 1966 

GRUP ŞCOLAR U.M.M. 

- şcoala profesională 
- şcoala de meserii 
- şcoala de maiştri         
  (seral) 

 
1966 - 1973 

GRUP ŞCOLAR U.M.M. 

- şcoala de ucenici 
- şcoala profesională 
- şcoala de maiştri 
- şcoala postliceală 

 
1973 - 1984 

GRUP ŞCOLAR  I.M.M. CÂMPULUNG 

- şcoala de ucenici 
- şcoala profesională 
- şcoala de maiştri 
- şcoala postliceală 
- liceu industrial 

1984 - 1993 LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 CÂMPULUNG 
- şcoala profesională 
- şcoala de maiştri 
- liceu industrial 

1993  -2003 
GRUP ŞCOLAR  INDUSTRIAL CONSTRUCŢII 

DE MAŞINI NR.1 CÂMPULUNG 

- şcoala de ucenici 
- şcoala profesională 
- liceu industrial 
- liceu tehnologic 
- şcoala postliceală 
- şcoala de maiştri 

2003-2005 GRUP  ŞCOLAR  TEHNOLOGIC ARO 
- şcoala de arte şi meserii 
- liceu cu profil tehnologic (zi, 
seral, F.R.) 

2005 – prezent COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG 

- şcoala de arte si meserii 
- liceu cu profil tehnologic (zi, 
F.R.) 
- şcoala postliceală 
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IV. NUMĂR CITITORI: 1264 
din care elevi:1204 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi:18129 
Număr abonamente la periodice: Nu 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 22 CD 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 24 
Împrumut la domiciliu: DA 
Împrumut interbibliotecar: 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: Nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii 

 Portret de înger – elev Teodora Tătulescu 
 Ştiinţa-un pas spre viitor – Prof. Păştin Elena 
 Natura şi viaţa – ştiinţă şi miracol - Prof. Păştin Elena 

Reviste şcolare 
 Ştiinţă şi tehnică – Corelaţii & interferenţe – Coord. prof. Duţan Maria, Ing. Susa Viorica, 

prof. Carmen Zaharia 
 Adolescenţa – Prof. Vasilescu Bogdan 
 Jurnalul adolescentului – Coord. prof. Petrescu Nicoleta 
 Curcubeu – Coord. prof. Zaharia Carmen 

 
IX. BIBLIOTECAR: Stroie Gabriela 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE:   
Bibliotecar: Stroie Gabriela 



COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA PITEŞTI 
 

Fotografie din bibliotecă 
 

 

 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 

legiul Tehnic Dimitrie Dima Piteşti 

 Războieni, nr. 35 

 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Co
Director: prof. Ilie Mihăilescu  
Adresă completă: Piteşti, str.
Telefon / Fax: 0248/642441 
E-mail: dimitriedima@yahoo.com 
Pagină Web: dimitriedima@yahoo.com 

ŢIONARE :  

arţi, joi, vineri 08.00-16.00 

 
II. PROGRAM DE FUNC
Luni, miercuri 11.00-19.00 

M
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III. DA

regăteau absolvenţi din 
domen

 biblioteca, primul volum înregistrat în registru de inventar fiind 
Opere 

omeniul 
constru

 meserii din domeniile 
constru

nează sub denumirea de „Grupul Şcolar Industrial 

ul construcţii şi lucrări publice, 

 construcţii şi lucrări publice: 

HARE 
pentru 

e calculatoare, maşini si utilaje 
pentru 

c, atribuindu-se numele 
arelui inginer constructor argeşean Dimitrie Dima. 

 
Deviza scolii este „Gandeste-te azi la viitorul tau“. 

ertă educaţională

TE ISTORICE : 
Şcoala a fost înfiinţată pe data de 15 iunie 1968 în baza ordinului Ministrului Învăţământului 

nr. 23050 din 26 martie 1968. Se numea atunci Grupul Şcolar Constucţii Piteşti format din şcoală 
profesională, şcoală de maiştri şi şcoală de specializare postliceală, care p

iul construcţiilor pentru Întreprinderea de Construcţii Montaj Piteşti. 
În anul 1969 se înfiinţează
vol. I  de Liviu Rebreanu. 
În anul şcolar 1974 – 1975 s-au adăugat clase de liceu industrial – curs de zi – iar din anul 

şcolar 1975-1976 şi clase de liceu seral industrial cu specializare în meserii din d
cţiilor, iar Grupul Şcolar a primit denumirea de „Liceul de Construcţii  nr. 2“ Pitesti. 
Din anul şcolar 1976 – 1977 şi până în 1990 a funcţionat sub denumirea de „Liceul industrial 

nr. 7“ Piteşti şi „Şcoala profesională nr.6“ Piteşti pregătind absolvenţi în
cţii-montaj pentru şantierele Ministerului Construcţiilor Industriale. 
Începând cu anul şcolar 1990-1991 funcţio

de Construcţii-Montaj nr. 1“ Piteşti, cuprinzând: 
 liceu, cursuri de zi, cu profil: tehnic din domeni
matematică – fizică, educaţie fizică şi sport (1990 – 1994); 
 şcoală profesională cu specializări ăn domeniul
 liceu industrial cu formă de învăţământ seral;  
 şcoală profesională de ucenici din domeniul construcţii şi lucrări publice; 
 şcoală postliceală şi de maiştri cu meserii în domeniul construcţii şi lucrări publice. 
În anul şcolar 1996-1997 şcoala noastră primeşte statut de unitate de de dezvoltare P
şcoala profesională şi postliceală de specialitate. 
În cadrul acestui program şcoala a fost dotată cu: reţea d
ateliere, truse de scule, retroproiectoare, truse de desen, etc. 
Pe data de 28 septembrie 2000 şcoala capătă statut de Colegiu Tehni

m

   
Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima“-Piteşti are următoarea of : 

strucţii 

ian desenator pentru instalaţii şi construcţii 

 

ian în instalaţii electrice 

tructuri 

tice 

 Domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 
                 Nivelul 1: -  lucrător instalator pentru construcţii 
                                  -  lucrător  finisor pentru con
                 Nivelul 2: - dulgher-tâmplar-parchetar 
                                  - zugrav-ipsosar-faianţar-tapetar 
                 Nivelul 3: - tehnician în construcţii şi lucrări pulice 
                                  - tehnician instalator tehnico-sanitare şi de gaze 
                                  - tehnic

 Domeniul Electric 
          Nivelul 1:  - lucrător în electrotehnică
          Nivelul 2:  - electrician constructor  
          Nivelul 3:  - tehnician electrotehnist 
                            - tehnic
 Domeniul Mecanic: 
          Nivelul 1:  - lucrător în lăcătuşărie mecanică-s
          Nivelul 2:  - lăcătuş mecanic prestări servicii 
                            - confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plas

 2



 3

tru întreţinere şi reparaţii 

ul 

hnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 naturale şi protecţia mediului 
                         - tehnic 

ORI: 

                    - 158 cadre didactice şi cititori externi 

unităţi bibliografice): 

deo, CD, DVD, documente electronice, baze de date): DA: CD-uri 

 (număr locuri): 10 

lte servicii: multiplicarea documentelor, întocmirea de bibliografii, referate etc. 

 format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 

ale bibliotecii sau ale şcolii  
evista şcolii ,,COLOANE INFINITE” 

X. BIBLIOTECAR: Daniela Bădica 
 

F
Bibliotecar: Daniela Bădica 

          Nivelul 3:  - tehnician mecanic pen
                            - tehnician mecatronist 
                            - tehnician operator tehnică de calc
 Domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului: 
             Calificare:  - te
 Liceu tehnologic: 
               Profil:  - resurse
  
 

IV. NUMĂR CITIT
din care elevi:- 992 
  
 
V. COLECŢII (nr. 
Număr cărţi: 18018 
Număr abonamente la periodice: NU  
Alte colecţii (discuri, casete vi
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură
Împrumut la domiciliu: DA  
Împrumut interbibliotecar: DA 
A
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): DA  
În
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: 
R
 
I

 
 

ORMULAR INTOCMIT DE  



GRUP  ŞCOLAR  AGRICOL COSTEŞTI 
 
Fotografie din bibliotecă: 
 
 

 
 
Fotografia unităţii şcolare: 
 

 
 
I. ADRESĂ :   
Titulatura completă a unităţii: GRUP  ŞCOLAR  AGRICOL 
Director: prof. ing. ANCA  MARIA 
Adresă completă: Str. Pieţii, nr. 8, loc. Costeşti, jud. Argeş, cod 115200 
Telefon / Fax: 0248 672538 - secretariat; 0248 672078 - director; 0248 672443 – contabilitate  /   
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fax 0248 672538 
E-mail: agricolcostesti@yahoo.com 
Pagină Web: http://grupscolaragricolcostesti.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni  - vineri : 8,00 – 16,00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
 Grupul Şcolar Agricol Costeşti a fost înfiinţat în anul 1962 sub denumirea de Şcoală 
profesională de mecanici agricoli, funcţionând pe lângă S.M.T. Costeşti, unitate specializată pentru 
mecanizarea agriculturii din zona de sud a judeţului Argeş. 
 Biblioteca şcolară funcţionează în cadrul unităţii din anul 1980. 
Repere istorice importante:  
- Gara oraşului; 
- Monument înălţat în cinstea credincioşilor arşi în biserică în anul 1930. 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 523 
din care elevi: 439 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 11160 
Număr abonamente la periodice: -  
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 14 locuri 
Împrumut la domiciliu: 323 persoane 
Împrumut interbibliotecar: -  
Alte servicii: - 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): fişe carton 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: -  
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
- revistă „Experienţe didactice” ISSN – 1841 - 8910 
- revista şcolii „Adolescent XXI”  - ISSN – 2068 – 021X 
- revistă „Prin ochi de reporter” – ISSN 2068 - 4789 
- carte „De la teorie la practică” – Editura Ars Libri 2010, coordonatori: prof. Claudia Cozlosche, 
prof. Constantin Cănuţă, prof. Maria Mateescu – ISBN 978-606-574-054-9 
 
IX. BIBLIOTECAR: VIŞINESCU  DANIELA 

 
FORMULAR INTOCMIT DE:  

VIŞINESCU  DANIELA 
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GRUP SCOLAR „I. C. PETRESCU” STALPENI 
 

 
Fotografie din bibliotecă 
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Fotografia unităţii şcolare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.ADRESĂ : Comuna Stalpeni, Judetul Arges, Nr 398
Titulatura completă a unităţii: Grup Scolar „I.C.Petrescu” Stalpeni  
Director: Profesor Cristina Tudosescu 
Adresă completă: Comuna Stalpeni, Judetul Arges, Nr 398, Cod Postal 117665 
Telefon / Fax: 0248565531 
E-mail: grupsc.stalpeni@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :   
Luni-vineri  8:00 -16:00 

 
III. DATE ISTORICE : 

Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
Unitatea a fost infiintata in anul  1962 si tot  de atunci functioneaza si biblioteca  

Repere istorice importante: 
Unitatea noastra a   primit numele de I.C.PETRESCU  in anul 1992  cand a  avut loc 

sarbatorirea a 100 de ani de la nasterea marelui pedagog  ION C PETRESCU  nascut in comuna 
Stalpeni ,satul Radesti in anul  1892 . I.C.PETRESCU   a fost profesor universitar doctor la mai 
multe facultati din Romania si Germania . Nepoata  acestuia d- na  IRINA PETRESCU ( actrita  ) a 
facut  unitatii noastre   o donatie de carte pedagogica veche  precum si o serie de obiecte care au 
constituit un mic muzeu  de picturi si inscrisuri vechi.  
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IV. NUMĂR CITITORI: 
 Numarul de cititori de la unitatea noastra este de aproximativ 620 din care 540 elevi  
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:18246 volume  carte   si 237 manuale scolare  
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 
 Discuri ,videoproiector ,casete video     
 
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 20 lucuri in sala de lectura  
Împrumut la domiciliu: da  
Împrumut interbibliotecar: da  
Alte servicii: 
 Activitati extrascolare ,sezatori literare ,lansari de reviste si carte  
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da  
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 Revistele scolii : Omagiu Filozofiei , Extrascolarele la superlativ  
 
IX. BIBLIOTECAR: MESTEACAN MARIA  
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE: 
DIRECTOR PROF. CRISTINA TUDOSESCU  

INST. MESTEACAN MARIA  
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GRUP SCOLAR AGRICOL „CONSTANTIN DOBRESCU”  
CURTEA DE ARGEŞ 

Fotografia unităţii şcolare: 
 

 
 
I. ADRESA: 
Titulatura completa a unitatii: GRUP SCOLAR AGRICOL „CONSTANTIN DOBRESCU” 
Director: Voicila Corina Alina 
                Manzatu Nicoleta 
Adresa completa: Curtea de Arges, Bulevardul Basarabilor, nr. 15. 
                             Cod postal 115300 
Telefon/Fax: 0248/721568  /  0248/721568 
E-mail: gs_agricol@yahoo.com 
 
II. PROGRAM DE FUNCTIONARE:  
luni-vineri:  08-16 
 
III. DATE ISTORICE: 

Unitatea a fost infiintata în anul 1920 de catre Ministerul Agriculturii si Domeniilor ca 
scoala de horticultura,gradinarie,pomicultura si silvicultura Curtea de Arges. 
Pentru practica agricola si horticola,scoala poseda mosia „Vatra Episcopiei” la 4 km. nord de Curtea 
de Arges si anume 151 ha. Pana in 1932 scoala a functionat cu aceasta denumire. 

Intre 1932-1942 a functionat ca scoala de horticultura de iarna. Intre 1942-1946 a functionat 
ca scoala de specializare pentru absolventii scolilor inferioare cu durata de 1 an. Pana in 1955 
scoala a functionat ca scoala medie horticola cu durata de 4 ani. Intre 1955-1962 a functionat ca 
Centru Scolar Agricol iar din 1962 pana in 1966 ca Grup Scolar Agricol. 

Ca un omagiu adus marelui revolutionar argesean Constantin Dobrescu in 1972 s-a dat 
numele lui Constantin Dobrescu Arges, Societatii tehnico-stiintifice si sportiv-turistice a elevilor 
Liceului Agroindustrial. 
 
IV.NUMAR CITITORI:838 
Din care elevi:631 
 
V.COLECTII(numar unitati bibliografice): 
Numar carti:16080 
Numar abonamente la periodice:6 
Casete video:5 
Casete audio:12(limba germana,limba engleza) 
 
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 

mailto:gs_agricol@yahoo.com


Consultarea in sala de lectura:spatiu restans, 2 mese a 3 locuri fiecare. 
Imprumut la domiciliu:da 
Imprumut interbibliotecar: Am procedat la acest imprumut cu biblioteca Scoala Generala Nr4 
Curtea de Arges. Am imprumutat manuale scolare elevilor seminarului „Neagoe Voda”din Curtea 
de Arges. 
 
VII.CATALOAGE: 
In format traditional (fise carton):  
Catalog alfabetic pe nume de autori si titluri  
Catalog sistematic 
Catalog tematic 
 
VIII.PUBLICATIILE INSTITUTIEI:  
Revistele: Miorita, Cruce albastra, Zooveterinara. 
 
IX.BIBLIOTECAR: Birleanu Adriana             
 
 

FORMULAR INTOCMIT DE  
Bibliotecar: Birleanu Adriana                   



GRUP SCOLAR AUTO CURTEA DE ARGEŞ 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii:GRUP SCOLAR AUTO 
Director:DR. ING. IOAN CALINESCU 
Adresă completă:Curtea de Arges, Strada Rm. Valcea, Nr  41 
Telefon / Fax:0248721720 
E-mail:gsacag@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 8-16 
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III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:1961 
Repere istorice importante: 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 703 
din care elevi: 627 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 13310 
Număr cărţi: 13310 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 12 
Împrumut la domiciliu:  Da 
Împrumut interbibliotecar:  - 
Alte servicii: omagieri autori celebri, activitati zile semnificative(Ziua  Armatei, Sarbatori  de  iarna, 
Ziua  martisorului, Ziua  internationala  a femeii, Ziua internationala a cartii) 
 
VII. CATALOAGE:  
În format tradiţional (fişe carton):  Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: - 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI:  
 
IX. BIBLIOTECAR:  Brădiş  Georgeta 
 

FORMULAR INTOCMIT DE:  
Bibliotecar: Brădiş  Georgeta 

 
 
 

                                
 
 
                             



GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI COLIBASI 
 

Fotografie din bibliotecă 

           
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI COLIBASI 
Director: Ing. SERABAN Aurel 
Adresă completă: Colibasi; Str. Uzinei, nr. 1 - 3 
Telefon / Fax: 0248/263340 
E-mail: gcolibasi@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 7.00 – 15.00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 

- scoala s-a infiintat in anul 1969 
- biblioteca s – a infiintat in anul 1970 

 
Repere istorice importante: - 

 1

mailto:gcolibasi@yahoo.com


 2

 
IV. NUMĂR CITITORI: 
      789 cititori 
din care elevi:  
       721 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 32 321 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 1 CD 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 11 locuri 
Împrumut la domiciliu: DA 
Împrumut interbibliotecar: - 
Alte servicii: - 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): catalog alfabetic 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  - 
 
IX. BIBLIOTECAR:  
BABOI Roberta 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE :  
Bibliotecar: BABOI Roberta 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



    GRUP ŞCOLAR CORBENI 
 
Fotografie din bibliotecă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii:GRUP ŞCOLAR CORBENI 
Director: Prof. STOICA  VALERIU 
Adresă completă: COM. CORBENI  JUD. ARGEŞ 
Telefon / Fax:0248730215/0248730238 
E-mail: gscorbeni @yahoo.com 
Pagină Web: - 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  9.00-13.00 
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ŞCOALA NR. 13 „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEŞTI 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
 

I. ADRESĂ :  

Titulatura completă a unităţii: ŞCOALA NR. 13 „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEŞTI 

Director: Profesor Necuţă Emil 

Adresa: str.Zimbrului nr.3 

Telefon: 248.276340 

Fax: 248.276340 

E-mail: scoala13pitesti@yahoo.com 

Pagină Web: http://www.scoala13pitesti.webs.com 

 

II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 

Luni-Vineri 8,00 – 16,00 
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III. DATE ISTORICE : 

Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 

Construcţia şcolii a început în data de 4 decembrie 1974 pe amplasamentul ce avea ca vecini la răsărit  şi 

miazăzi grădiniţa şi creşa de copii, la apus blocul 61, iar la miazănoapte un teren viran. Şcoala şi-a început 

activitatea cu un efectiv de 1013 elevi, având următoarea structură:7  clase a I-a cu 264 elevi; 6 clase a II-a 

cu 229 elevi; 4clase a III-a cu 121 elevi; 2 clase a IV-a cu 86 elevi; 8 clase V-VIII cu 331 elevi; 

       În 15 septembrie 1975 şcoala abia construită  primea copii în clase. Astăzi şcoala s-a mărit adăugându-

se noi corpuri, faţă de cel existent  la acea dată, dotările dar  implicit şi cerinţele au crescut, scopul în cele din 

urmă,  a rămas acelaşi, de a forma OAMENI. 

IV. NUMĂR CITITORI:  

400 din care elevi:130 

 

V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 

Număr cărţi:24583 

Număr abonamente la periodice: - 

Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 

    

VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 

Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 11 

Împrumut la domiciliu: 

Împrumut interbibliotecar:- 

Alte servicii: 

 

VII. CATALOAGE : 

În format tradiţional (fişe carton):  

În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 

 

VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: 

 

IX. BIBLIOTECAR: 

 Gârbea Daniela 

 

 

FORMULAR INTOCMIT DE  

Bibliotecar: Gârbea Daniela 
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III. DATE ISTORICE : 
 Anul înfiinţării unităţii şcolare  este 1961şi iar  biblioteca  funcţionează în cadrul unităţii  şcolare 
din anul 1962. 
 
IV. NUMĂR CITITORI:333 
din care elevi: 259 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:15513 
Număr abonamente la periodice: 1 –Tribuna Învăţământului 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): discuri, casete 
audio,CD. 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri):20  locuri 
Împrumut la domiciliu: Da  
Împrumut interbibliotecar:  Da 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da  
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: Nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 Revista:  Mugurii 
 
IX. BIBLIOTECAR: Teodorescu  Ioana 
 

FORMULAR INTOCMIT DE :  
Bibliotecar:   Teodorescu  Ioana 



GRUP  ŞCOLAR  AGRICOL 
Fotografie din bibliotecă: 

 
 
Fotografia unităţii şcolare: 

 
 
I. ADRESĂ :   
Titulatura completă a unităţii: GRUP  ŞCOLAR  AGRICOL 
Director: prof. ing. ANCA  MARIA 
Adresă completă: Str. Pieţii, nr. 8, loc. Costeşti, jud. Argeş, cod 115200 
Telefon / Fax: 0248 672538 – secretariat: 0248 672078 – director: 0248 672443 
E-mail: agricolcostesti@yahoo.com 
Pagină Web: grupscolaragricolcostesti.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
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Luni  - vineri : 8,00 – 16,00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
 Grupul Şcolar Agricol Costeşti a fost înfiinţat în anul 1962 sub denumirea de Şcoală 
profesională de mecanici agricoli, funcţionând pe lângă S.M.T. Costeşti, unitate specializată pentru 
mecanizarea agriculturii din zona de sud a judeţului Argeş. 
 Biblioteca şcolară funcţionează în cadrul unităţii din anul 1980. 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 523 
din care elevi: 439 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 11160 
Număr abonamente la periodice: -  
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 14 locuri 
Împrumut la domiciliu: 323 persoane 
Împrumut interbibliotecar: -  
Alte servicii: - 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: -  
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
- revista „Experienţe didactice” ISSN – 1841 - 8910 
- revista şcolii „Adolescent XXI”  - ISSN – 2068 – 021X 
- revista „Prin ochi de reporter” – ISSN 2068 - 4789 
- carte „De la teorie la practică” – Editura Ars Libri 2010, coordonatori: prof. Claudia Cozlosche, 
prof. Constantin Cănuţă, prof. Maria Mateescu – ISBN 978-606-574-054-9 
 
IX. BIBLIOTECAR: VIŞINESCU  DANIELA 

FORMULAR INTOCMIT DE :  
Bibliotecar: Vişinescu  Daniela 
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GRUP SCOLAR DOMNESTI 
 

Fotografie din bibliotecă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ADRESĂ : Grup Scolar Domnesti 
Titulatura completă a unităţii: Grup Scolar Domnesti 
Director: Prof. Mituca Maria 
Adresă completă: B-dul  Eroi Anticomunisti,nr 1 
Telefon / Fax: 0248269963 
E-mail: gsdomnesti@yahoo.com 
Pagină Web: gsdomnestiag.licee.edu.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 8,00-16,00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca  
în cadrul unităţii: 1962 
Repere istorice importante: 1962-1977: Liceu Teoretic; 1977-1990: Liceu Industrial; 1990-1999:Liceu 
Teoretic; 1999-2010: Grup Scolar 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 634 
din care elevi: 589 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 16.719 
Număr abonamente la periodice: 1-Tribuna Invatamantului 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
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Consultarea în sala de lectură (număr locuri): Nu exista sala de lectura 
Împrumut la domiciliu: 634 
Împrumut interbibliotecar: - 
Alte servicii: - 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): 634 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: - 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: - 
 
IX. BIBLIOTECAR: Baciu Madalina 
 
 

FORMULAR INTOCMIT DE :  
Bibliotecar: Baciu Madalina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GRUP SCOLAR INDUSTRIAL  
CONSTRUCTII DE MASINI ,,DACIA” PITESTI 

Fotografie din bibliotecă 

 
Fotografia unităţii şcolare 

 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Grup Scolar Industrial Constructii de Masini ,,Dacia” Pitesti 
Director: Ing. Daniela Tanase 
Adresă completă: Pitesti, str. Henri Coanda, nr. 4 
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Telefon / Fax: 0248212334 
E-mail: grupscolardacia@yahoo.com 
Pagină Web: www.grupscolardacia.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 8-16 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
Repere istorice importante: 
   Liceul nostru a fost infiintat la 1 septembrie 1967, prin  Ordinul 135  al Ministerului Constructiilor 
de Masini. Intre anii 1968 si 1973 liceul a functionat la Stefanesti cu o baza materiala modesta, iar 
de la 1 septembrie 1973 in noul local din Pitesti, str. Henri Coanda, nr. 4, unde functioneaza si in 
prezent. 
    In anul scolar 1976-1977, Ministerul Industriei  Constructiilor de Masini il numeste centru 
coordonator al liceelor industriale ale M.I.C.M. din judetele Arges si Valcea. 
     In anul 1995, in urma ofertei prezentate de grupul nostru scolar, acesta a fost ales ca scoala de 
Demonstratie, in implementarea programului de reforma Phare Vet-RO 9405 
      Scoala noastra este un grup scolar cu clase de liceu tehnologic ruta directa si progresiva de 
calificare, cursuri de zi si seral, an de completare si clase de maistri.   
 
IV. NUMĂR CITITORI: 1150 
din care elevi:  1010, restul  fiind cadrele scolii si cititori externi 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi: 29222 volume 
Număr abonamente la periodice: nu 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): nu 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 25 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar: da 
Alte servicii:   
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: da (nu pot fi consultate de 
cititori) 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
   - Dacia 
   - Lumea cuvantului 
   - Mots  (franceza) 
   - Wonderland  (engleza) 
   - Ani de liceu 
   - Gazeta didactica 
   - Tehnium 
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   -Dacia verde 
 
IX. BIBLIOTECAR: Cornelia Tudorie 
 

 
 FORMULAR INTOCMIT DE 

Bibliotecar: Cornelia Tudorie 



GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITEŞTI 

 

 

Fotografie din bibliotecă: 

    

 

 

Fotografia unităţii şcolare: 

       

 

 

I. ADRESĂ: 

GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITEŞTI 

Director: prof. Carmen Adriana Moraru 

Adresa: 

Piteşti, Str. Pătraşcu Vodă nr. 2 

Tel: (+40 248) 206037 

Fax: (+40 248) 206037  

gr_sc_indlemn_pitesti@yahoo.com     



http://gslemnpitesti.licee.edu.ro  

 

II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

Luni-vineri: 8-16 

 

III. DATE ISTORICE: 

Grupul Şcolar de Industrializarea Lemnului Piteşti funcţionează pe locul unde în 1939 

primul ministru Armand Călinescu a pus piatra de temelie a unei şcoli de ucenici ce aparţinea 

Ministerului Muncii. Procesul instructiv educativ se desfăşoară în 3 clădiri, 16 săli de clasă, 4 

cabinete, 15 laboratoare, 12 ateliere, 1 sală şi 1 teren de sport , 1 bibliotecă. 

 

Biblioteca funcţionează din anul…1965….. 

 

Repere istorice:  

1955 - Şcoala de cadre 

1965 - Grupul Şcolar de Chimie 

1977 - Liceul Industrial Nr. 8 Piteşti şi Şcoala Profesională de Construcţii 

1990 - Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului Piteşti  

1992 - Grup Şcolar Forestier Piteşti  

1995 - Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului Piteşti  

 

IV. NUMĂR CITITORI:..910.... 

din care elevi:.780..... 

 

V. COLECŢII: 

Număr cărţi:..14351... 

Număr abonamente periodice:...1.. 

Alte colecţii:....... 

 

VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 

Consultarea în sala de lectură –da  

Împrumut la domiciliu- da 

Împrumut interbibliotecar:-  

Alte servicii -  

 

VII. CATALOAGE 

În format tradiţional – da  

În format electronic, dacă poate fi consultat de către cititori -da 

 

VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: 

Revista şcolii - Paşi spre Univers 

Ziarul şcolii- Liceanul 

http://gslemnpitesti.licee.edu.ro/


Broşura – Tinerii, încotro! 

Buletine informative periodice 

 

IX. BIBLIOTECAR:  

Neacşu Ancuţa 

 

FORMULAR ÎNTOCMIT DE: 

                                                          prof. Elena IONESCU 

                                                          bibliotecar Ancuţa NEACŞU 

 

 

 



GRUP ŞCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI 
 

Fotografie din bibliotecă  
 
 
 
      
 
 
  
 
 
 
 

 
Fotografia unităţii şcolare    

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: GRUP ŞCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI 
Director: PROF. MARIA ENACHE 
Adresă completă: Calea Câmpulung, nr. 464, Mărăcineni - Argeş 
Telefon / Fax: 0248 / 278099 
E-mail: liceu_maracineni@yahoo.com 
Pagină Web: www.liceumaracineni.webs.com 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 800 - 1600 

 
III. DATE ISTORICE : 
 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 30 mai 1983 – anul 
înfiinţării unităţii, 1987 – anul înfiinţării bibliotecii 
Repere istorice importante: 
 Conacul Istrate Micescu şi Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă - Mărăcineni 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 470 
din care elevi: 
420 - elevi 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): - o unitate 
Număr cărţi: 12724 volume 
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Număr abonamente la periodice: -  
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): -  
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): Da  (6 locuri) 
Împrumut la domiciliu: Da 
Împrumut interbibliotecar: Da 
Alte servicii: Da 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: Nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 Revista ALTER EGO 
 
IX. BIBLIOTECAR: 
 Ungureanu Roxana 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE  
Bibliotecar: Ungureanu Roxana 
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GRUPUL ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL”, PITEŞTI 
 

Fotografie din bibliotecă 
 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 
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I. ADRESĂ : Str. Nicolae Dobrin, Nr. 5, Piteşti, Argeş 
Titulatura completă a unităţii: Grupul Şcolar “Mihai Viteazul”, Piteşti 
Director: Surugiu Ligia Cristinca 
Adresă completă: Str. Nicolae Dobrin, Nr. 5, Piteşti, Argeş 
Telefon / Fax: 0248255385 
E-mail: mihai_viteazul_pitesti@yahoo.com 
Pagină Web: http://gsmv.licee.edu.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 8:00 – 16:00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 1970 
Repere istorice importante: 
 
1973 – se înfiinţează primele clase de liceu industrial cu durata de 5 ani, iar şcoala ia denumirea 
“Grup Şcolar C.F.R. Piteşti”, iar mai apoi “Liceul nr. 3 Piteşti”; 
 
1992 – sunt înfiinţate şi clase de liceu teoretic, precum şi şcoala postliceală în domeniile mecanic şi 
construcţii cu durata de 2 ani; 
 
1993 – şcoala ia denumirea “Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate”, şi îşi lărgeşte gama de 
specializări atât în cadrul liceului, al şcolii profesionale, cât şi în cadrul şcolii postliceale; 
 
2006 – şcoala ia denumirea “Grupul Şcolar “Mihai Viteazul””, are clase de liceu filiera tehnologică, 
profilurile RNPM, şi tehnic cu specializările automatizări, telecomunicaţii, tehnică de calcul, 
mecatronist, instalaţii electrice, proiectant CAD, şcoală de arte şi meserii, an de completare şi rută 
progresivă în domeniile: electronică şi automatizări, electric, mecanic, electromecanic. 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 872 
din care elevi: 534 
din care profesori: 62 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 17907 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 10 
Împrumut la domiciliu: - 
Împrumut interbibliotecar: - 
Alte servicii: acces la Internet 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): - 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: parţial 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: (ale bibliotecii sau ale şcolii) - 

 2



 3

 
IX. BIBLIOTECAR: DOINA MONEA 
 

 
 
FORMULAR INTOCMIT DE DOINA MONEA 



GRUP ŞCOLAR „I. GH. DUCA” VEDEA 
 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 

 
 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: GRUP ŞCOLAR „I. GH. DUCA” VEDEA 
Director:Prof. Simion Oprescu 
Adresă completă: com. Vedea, jud. Argeş 
Telefon / Fax: 0248248156 
E-mail: grsc_vedea@yahoo.com 
Pagină Webb 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
luni – joi : 8,30 – 17,00; 
vineri: 8,30 – 14,30. 

 
III. DATE ISTORICE : 
 Biblioteca Grupului Şcolar „I. Gh. Duca” Vedea a fost organizată în anul 1962 odată cu înfiinţarea 
liceului. Iniţial, a funcţionat în acelaşi local cu biblioteca comunală, în incinta Primăriei Vedea, sub 
conducerea unei singure bibliotecare, d – na Neacşa Florica. Din anul 1990, cele două biblioteci se despart, 
biblioteca şcolară fiind mutată în incinta şcolii, unde îi era locul şi rolul, cealaltă rămânând pe loc sub 
conducerea unei bibliotecare noi. În anul 1991, după o viaţă în slujba cărţilor, d –na Neacşa Florica se 
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pensionează. În urma concursului organizat la I.S.J. Argeş postul de bibliotecar este ocupat de d –ra Violeta 
– Ingrid Udrescu. 

 Din anul 1991,  biblioteca şcolară, care la acea dată număra aproximativ 9000 de volume, a început 
să se dezvolte prin achiziţionarea de cărţi şi alte publicaţii, dublându-şi aproape fondul, lucru care a 
determinat, în anul 2000 mutarea într – o altă aripă a clădirii unde a funcţionat timp de 10 ani, fiind necesar 
un spaţiu mai mare  în care să poată fi organizată o sală de lectură,  noile rafturi să poată fi aşezate 
corespunzător, iar în viitorul apropiat să poată fi organizată o reţea de calculatoare conectate la Internet. 
Acest lucru era un vis realizabil, numai că în vara acestui an, în urma deciziei actualului director al unităţii de 
învăţământ,  biblioteca şcolii a fost „înghesuită” într –o clădire dezafectată, cu spaţii unde ai nevoie de multă 
imaginaţie pentru a organiza o bibliotecă. Iar de serviciile oferite de Internet nici nu poate fi vorba, din motive 
subiective .   

Dotarea bibliotecii şcolare, la acest moment este: 
- 18253 de volume, din care aproximativ 1500 în limba franceză, aşezate în rafturi conform 

normelor biblioteconomice (CZU);  
- un calculator unde elevii îşi pot pregăti referate la diferite materii; 
- sală de lectură cu 15 locuri. 

  Prin grija actualului bibliotecar , Violeta – Ingrid Udrescu a fost achiziţionat, de curând, de la Biblioteca 
Universităţii din Piteşti, Programul ISIS care va fi folosit pentru informatizarea activităţii Bibliotecii Şcolare 
Vedea. 

 Scopul bibliotecii este de a achiziţiona documente care se constituie în colecţii şi a le pune la dispoziţia 
utilizatorilor. În acest sens a acţionat şi bibliotecarul şcolii care în ultimii trei ani, beneficiind de repartizarea 
unor sume de bani, a achiziţionat aproximativ 1000 de cărţi cu care a completat colecţiile bibliotecii: 
„Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române”, „Istoria lumii de la origini până în prezent”, „Dicţionar de citate 
şi locuţiuni străine”,” „Dicţionar de cuvinte derivate”, „Dicţionar religios”, „ Dicţionar de neologisme”, „Dicţionar 
juridic”, „Puterea cuvintelor – dicţionar de cuvinte, nume, expresii şi citate celebre”, „Primii paşi în engleză”, 
„Atlasul bioenergetic al omului”, „Codul penal comentat”, „Curs de legislaţie rutieră”, „Constituţia României”, 
„Codul fiscal”, „Contabilitatea instituţiilor publice”, „Atlasul Literaturii Române”, „Atlasul universului viu” -, vol. 
1, „Atlasul universului viu” - vol. 2, „ Un secol de artă modernă”, „ Atlas didactic de istorie”, „Informatică – 
culegere”,” Vitaminele şi mineralele”, „100 cele mai frumoase muzee ale lumii”, „100 de enigme ale lumii, 100 
de personalităţi”, „100 de scriitori români”, „100 de transformări rapide şi de efect ale locuinţei”, „100 mari 
artişti”, „100 mari genii”, „100 de mituri şi legende celebre”, „100 savanţi”, „100 de biserici şi mănăstiri”, „100 
de palate şi castele”, „250 de curiozităţi despre animale”, „250 întrebări şi răspunsuri”, „Album Grigorescu”, 
„Album Luchian”, „Album – Mănăstiri din România – Moldova şi Bucovina”, „Atlas şcolar – biologie”, „Atlasul 
animalelor”, „Atlas şcolar ilustrat – Istoria României”, „Atlasul Lumii – Europa” care s – adăugat celorlalte cărţi 
ale Clasei zecimale 0 – Generalităţi. De asemenea,  la Clasa 82 – 93 Literatura pentru copii  s – au adăugat: 
în colecţia „Harry Potter”, volumele 3, 4 5, 6 şi  7 de celebrul J.K. Rowling , „Nori de furtună”, „Cântecul 
sirenei” – Jack Sparrow, dar şi „Uliţa copilăriei. În casa bunicilor”, „Chira Chiralina”, „A doua carte a junglei”, 
„Cartea de aur a poveştilor”, „File din cartea naturii”, „În lumea poveştilor”, „Moş Crăciun în pădure”, „Din 
lumea lui Spulberă Vânt”, „ Fabule alese”, „ Moş Teacă şi alte scrieri alese”, „ Zânele din Valea Cerbului”, 
„Creanga de aur”, „David Coperfield”, „Fefeleaga”, „Marile speranţe”, „Recreaţia mare”, „ Simple poveşti”, 
„Hanul Ancuţei” . La Clasa 82 – Literatură s –au adăugat foarte multe titluri de cărţi cu preponderenţă ale 
autorilor recomandaţi de bibliografia şcolară din învăţământul preuniversitar, dar există şi, „Vieţile paralele” 
(Plutarh),  „Religie şi putere”(O. Ungherea) sau „Codul lui Zamolxe”(Pavel Coruţ).  

 Biblioteca şcolară vine în întâmpinarea necesităţii de informare a elevilor şi profesorilor oferindu – le 
acestora, precum şi întregii comunităţi locale un instrument de lucru care să - i ajute să se dezvolte personal 
şi profesional, să achiziţioneze noi competenţe precum: autonomie în munca de cercetare, comparare a 
surselor şi a diferitelor suporturi, organizare a muncii de cercetare prin selecţionare, exploatare şi comunicare 
a informaţiilor, iar profesorilor le pune la dispoziţie  material documentar variat care să – i ajute să – şi 
adapteze metodele şi tehnicile de lucru nevoilor de învăţare ale elevilor secolului XXI. 
 Biblioteca Grupului Şcolar „I. Gh.Duca” are încheiate o serie de parteneriate încheiate cu diverse 
instituţii: Biblioteca comunală Vedea, Şcoala cu clasele I – IV Frătici, Şcoala cu clasele I- IV Fata, etc. 
Existenţa acestor parteneriate dau prilejul organizării unor activităţi educative, dar şi  atractive. De obicei 
activităţile organizate în cadrul acestor parteneriate marchează momente importante:  Ziua Copilului, 1 
Decembrie, Crăciun, Ziua Cărţii, Ziua Bibliotecarului şi multe alte momente culturale şi istorice.   
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IV. NUMĂR CITITORI: 687 
din care elevi: 651 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 18078 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): -   
 
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 15 
Împrumut la domiciliu: DA 
Împrumut interbibliotecar: NU 
Alte servicii:  elaborarea de bibliografii la cerere, elaborarea şi susţinerea de referate pe teme 
biblioteconomice sau alte domenii, gestionarea manualelor şcolare,organizarea de evenimente culturale cu 
diverse prilejuri.   
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): NU 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: NU 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Revista şcolii „CARPE DIEM” care în anul 2009 a obţinut locul I la 
Concursul revistelor şcolare, etapa judeţeană, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. BIBLIOTECAR: Violeta – Ingrid Udrescu  

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE :  
Bibliotecar: VIOLETA – INGRID UDRESCU 
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GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCŢII NR. 2 PITEŞTI 
 

Fotografie din biblioteca 

 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 

                        
 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCŢII NR. 2 PITEŞTI 
Director: prof. Vasile MARINESCU 
Adresă completă: Piteşti,  bulevardul Eroilor nr. 4-6 
Telefon / Fax: 0248/213684 
E-mail:cm2pitesti@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni, miercuri, vineri  8,00- 16,00 

Marţi, joi 12,00- 20,00 
 
III. DATE ISTORICE : 
      Grup Şcolar Industrial de  Construcţii Nr.2 Piteşti a fost fondat în anul 1950 fiind numit Şcoala 
Tehnică de Ştiinţe Comune şi avea locaţia pe str. 1 Mai nr. 47  fiind sponsorizată de Consiliul 
Popular al regiunii Argeş. Avea două clase cu materiile : 
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-construcţii civile industriale  
-instalatori 
In anul şcolar 1951-1952 şcoala avea patru clase având 140 de elevi şi în urmatorul an şcolar s-a 
ajuns la 320 de elevi . 
La 1 septembrie 1955 , şcoala s-a transformat în Şcoala Tehnică Vocaţională având materiile : 
zidari,  mozaicari şi instalatori tehnico – sanitari. 
In 1962 a fost terminată o nouă clădire situată pe B-dul Eroilor nr. 4-6 (str. Violetelor nr. 17) şi 
datorită creşterii numărului de elevi a fost numită Grup Şcolar  de Construcţii sponsorizat de Trustul 
de Construcţii Argeş. 
     În anul şcolar 1962-1963 cursurile au început în noua clădire a  şcolii având 16 clase două 
laboratoare (fizică şi chimie) două ateliere , o bibliotecă , o cameră de consultanţă având o 
suprafaţă.. 
     La începutul anului şcolar 1977-1978 şcoala a căpătat denumirea de Liceul Industrial Nr. 6, 
având cursuri de zi şi seral . În anul 2000 este numit Grup Şcolar Industrial de Construcţii Nr. 2 
Piteşti. 
    
   Grup Scolar Industrial Constructii Nr. 2 are urmatoarele forme se educatie :liceu – clase de zi , 
scoala tehnica vocationala, scoala de maistri. 
 Sunt pregătiţi elevi pentru urmatoarele meserii la cursurile de zi , scoala vocatională , an de 
completare, ruta progresiva si scoala de maistri : 

- tehnicieni- protectia mediului 
- tehnician mecatronist 
- tehnician proiectant CAD 
- tehnician desenatori pentru construcii 
- lucrator in mecanica de motoare 
- lucrator in structuri pentru constructii 
- lucrator in lacatuserie mecanica structurii 
- lucrator instalator pentru constructii 
- zugrav – ipsosar-vopsitor-tapetar 
- instalator instalatii tehnico- sanitare si de gaze 
- constructor montator de structuri metalice 
- tehnician mecanic intretinere si reparatii 
- tehnician constructii si lucrari publice 
- tehnician instalator pentru constructii 
- operator PC 

Biblioteca şcolii este situată la etajul al II-lea şi deţine un număr de 20423 volume . 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 1014 
din care elevi:986 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:20423 
Număr abonamente la periodice: nu 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 10 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar:da 
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Alte servicii: multiplicarea documentelor, întocmirea de bibliografii, referate etc. 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 
IX. BIBLIOTECAR: Mariana PANDELE 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
                                                                        Bibliotecar: Mariana PANDELE
     . 



GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC CÂMPULUNG 
 
Fotografia unităţii şcolare 

  
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC CÂMPULUNG 
Director: STELIAN ANASTASIE  
Adresă completă: STR. ŞOSEAUA NAŢIONALĂ, NR.108, CÂMPULUNG, ARGEŞ  
Telefon / Fax: 0248529150 /0248529140  
E-mail: technological_group@yahoo.com  
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 
Luni-vineri: 7 – 15  

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:  
  Unitatea şcolară a fost înfiinţată în anul 1968, biblioteca funcţionează din acelaşi an . 
Repere istorice importante: 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 800 
din care elevi: 750 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 12900 
Număr abonamente la periodice: -  
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): -  
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): DA ( 10 locuri )  
Împrumut la domiciliu: DA  
Împrumut interbibliotecar: -  
Alte servicii: Diverse manifestări culturale la nivelul şcolii  
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton):  
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:  
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 
IX. BIBLIOTECAR:  
Tomescu Roxana  
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
Bibliotecar: Tomescu Roxana  
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LICEUL NAŢIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM 

 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ : 

 

 
Titulatura completă a unităţii: LICEUL NAŢIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM 
Director: PROF. STAICU CONSTANTIN 
Adresă completă: STR. NEGRU-VODĂ, NR.185, CÂMPULUNG ARGEŞ  
Telefon / Fax: 0248510870 / 0248512681 
E-mail: liceuldeatletism@yahoo.com 
Pagină Web: 

 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri: 8-16 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 1970 
Repere istorice importante:   

A fost înfiinţat în anul 1970 prin transformarea claselor cu program sportiv din cadrul liceului nr.2 
Câmpulung devenind astfel unitate şcolară independentă cu denumirea de Liceul Central Experimental de 
Atletism. În anul 1978 a luat naştere Liceul de Filologie - Istorie, activitatea sportivă de performanţă fiind 
reorganizată în cadrul Clubului Sportiv Şcolar. Această structură organizatorică a funcţionat până în anul 
1990 când cele două unităţi devin Liceul  cu Program de Atletism, prin Ordinul Ministrului nr.7188/ 7.12.1992 
acesta să se transforme în  Liceul Naţional cu Program de Atletism, titulatură sub care funcţionează şi în 
prezent.   

 1



 
IV. NUMĂR CITITORI: 
din care elevi: 504 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:  11.861 volume 
Număr abonamente la periodice: Tribuna  învăţământului 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri):  6 
Împrumut la domiciliu: Da 
Împrumut interbibliotecar:  Da 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii “Hronic-Revista şcolii”, ”Calendarul Scriitorilor” 
(limba română, limba engleză), Revista de biologie „Anotimpuri”, Revista de fizică „Galileo” 
 
IX. BIBLIOTECAR: Pătrulescu Nicoleta Alina 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
Bibliotecar: Pătrulescu Nicoleta Alina 
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LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ELIM 
 

Fotografie din bibliotecă 

   
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Liceul Teologic Penticostal Elim 
Director: Prof. Giurgia Liviu 
Adresă completă: Str. Negru Voda, nr. 29, Pitesti, jud. Arges 
Telefon: 0248 / 255276,  Fax: 0348 816409 
E-mail: liceulelim@yahoo.com 
Pagină Web: www.liceulelim.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :   
Luni – Vineri: 8 -16 
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III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 1995 
Repere istorice importante: 
 
 Liceul Teologic Penticostal „Elim” Piteşti a luat fiinţă în anul 1995, ca şi clasă de teologie 
penticostală la Liceul Teoretic „Ion Barbu” Piteşti unde a funcţionat timp de un an de zile. În 
toamna anului 1996 liceul şi-a mutat sediul la Grup Şcolar Construcţii Montaj nr. 1, actual Colegiul 
Tehnic „Dimitrie Dima”, la etajul al treilea al unui cămin aparţinând liceului respectiv. În anul 2000, 
în octombrie, liceul a devenit personalitate juridică. Din septembrie 2010, liceul funcţionează  într-
un spaţiu nou, etajul al II lea al Şcolii nr. 9 Piteşti, din strada Negru Voda, nr. 29. 
 Liceul Teologic Penticostal “Elim” Piteşti este un liceu creştin, misiunea lui fiind aceea de a 
oferi sprijin  familiilor şi  bisericii în îndeplinirea responsabilităţii educării copilului, pentru ca, 
împreună cu acestea să dăruiască societăţii o generaţie de tineri cu temeinice cunoştinţe academice 
şi, în acelaşi timp, şi cel mai important, cu o perspectivă creştină asupra lumii şi vieţii, şi care să se 
implice în transformarea societăţii într-una în care prioritate să fie trăirea după poruncile divine.  

Ca si declaraţie de viziune, Liceul „Elim” îşi propune să predea toate disciplinele din 
perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, şi să promoveze valorile creştine prin modelul de 
viaţă al profesorilor creştini şi al celorlalte persoane din şcoală, implicate în procesul de educaţie. 

Biblioteca Liceului Teologic Penticostal “Elim” a luat fiinţă în septembrie 1996, la un an 
după înfiinţarea liceului,  primele cărţi provenind din donaţii din partea cadrelor didactice. Datorită 
numărului mic de volume, până în octombrie 2004, liceul nu a avut normat un post de bibliotecar. În  
perioada  sept. 1996 – aprilie 2001 funcţionarea bibliotecii a fost asigurată de persoane necalificate 
în biblioteconomie care au lucrat ca voluntari. Din mai 2001, bibliotecarul liceului este d-ra 
Costache Mariana, ce a fost remunerata din fonduri extrabugetare până în octombrie 2004, când s-a 
normat postul de bibliotecar şi pentru liceul nostru. D-ra bibliotecar a absolvit în iulie 2008 cursul 
postuniversitar de biblioteconomie şi ştiinţa informării la Universitatea Bucureşti. 

Majoritatea volumelor existente în bibliotecă provin din donaţii şi sponsorizări. Aproximativ 
50% din totalul volumelor de bibliotecă sunt din domeniul religie – teologie. Pe lângă acest domeniu 
bine reprezentat de fondul de carte existent, mai avem volume din domeniul literaturii române şi 
universale, literatură în limbile engleză şi franceză, psihologie, istorie, geografie, biologie, 
matematică, fizică, chimie, medicină, generalităţi. 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 235 
din care elevi: 105 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 13892 
Număr abonamente la periodice: 2 ( Sămânţa Adevărului, Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi) 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 

- casete audio – 18 
- casete video -  46 

    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 16 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar: da 
Alte servicii: -  
 
VII. CATALOAGE : 
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În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: în curs de formare  
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  -  
 
IX. BIBLIOTECAR: Costache Mariana 

 
FORMULAR INTOCMIT DE:   

Costache Mariana 



LICEUL TEORETIC “ION BARBU” PITEŞTI 
 

Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii  şcolare 

 
 
I. ADRESĂ : 
Titulatura completă a unităţii: LICEUL TEORETIC “ION BARBU” PITEŞTI 
Director: PROF. CONSTANTIN BIRIBOIU 
Adresă completă: STR. TRANSILVANIEI NR.6 PITEŞTI, ARGEŞ 
Telefon / Fax: 0248/217730; /FAX: 0248/211580 
E-mail: ltib.pitesti@yahoo.com 
Pagină Web: www.licionbarbu.ro 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
- luni-vineri: 8-14  Clasele XI-XII 
-luni-vineri:14-20 Clasele IX-X 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:                           1 
septembrie 1971 
Repere istorice importante: 
         Liceul Teoretic "Ion Barbu" a fost infiintat la 1 septembrie 1971 sub denumirea de "Liceul real-umanist 
nr. 4" Pitesti. Particularitatea acestui liceu, in raport cu celelalte licee din judet, a constat in predarea intensiva 
a limbii germane, motiv pentru care liceul a devenit cunoscut (neoficial) sub numele de Liceul German. 
        In septembrie 1977, cand toate liceele din Romania au fost transformate in licee industriale, Liceul 
German a devenit Liceul Industrial Nr. 5 Pitesti, fiind dat in patronatul Intreprinderii de Micromotoare Pitesti. 
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In anul scolar 1990-1991, Liceul Industrial Nr. 5 a redevenit liceu teoretic primind, un an mai tarziu, numele 
actual – Liceul Teoretic "Ion Barbu’’. 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 820 
din care elevi: 746 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:17.930 
Număr abonamente la periodice: 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 21 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 2 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar:  
Alte servicii: biblioteca este cu acces liber la raft care are drept scop inlaturarea barierelor din fata cititorilor, 
impuse de tehnica bibliotecara, asigurarea accesului utilizatorilor la rafturi pentru a-si alege singuri cartile ce-i 
intereseaza, in deplina libertate si largirea orizontului lor de inteles si cunoastere. 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
Revista de creatie literara: ,,Soaptele viselor’’ 
Revista de geografie: ,,Descopera’’ 
 
IX. BIBLIOTECAR:  
MUTU CRISTINA LORENA 

 
FORMULAR INTOCMIT DE 

Bibliotecar: Mutu Cristina Lorena 
 



LICEUL TEORETIC „ IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI 
 
Fotografie din bibliotecă 
 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: LICEUL TEORETIC „ IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI 
Director: FUSEA SORINEL IONEL 
Adresă completă: Mioveni, Str. Petre Zugravu, Cod poştal 115400 
Telefon / Fax: 0248260123 / 0248260123 
E-mail: lic_iuliaz2006@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
luni – vineri  intre orele: 8.00 – 16.00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:2006 
Repere istorice importante: NU 
 
IV. NUMĂR CITITORI:976 
din care elevi:947 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:2309 
Număr abonamente la periodice:-NU 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date):39 CD, 6 DVD 
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VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 8 
Împrumut la domiciliu:DA 
Împrumut interbibliotecar:NU 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton):NU 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:NU 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
- Ghidul Scolii:Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni  
 
IX. BIBLIOTECAR: Ciobanu Luiza Cristina 
 

 
FORMULAR INTOCMIT DE 

Bibliotecar: Ciobanu Luiza Cristina 



LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI 
 

Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografii din bibliotecă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ADRESĂ :  
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI 
DIRECTOR: prof. CONSTANTIN ARSENE 
Oraş Topoloveni, Strada Calea Bucureşti, Nr. 131 
Telefon / Fax: 0248666414 
E-mail:mihalachetopoloveni@yahoo.com  
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE:     800 – 1600 
 
III. DATE ISTORICE: 

Odată cu începuturile funcţionării şcolii (1958) se poate vorbi de punerea bazelor unei 

biblioteci şcolare, izvor direct de informare, instruire şi delectare, de formare a orizontului 

cultural şi desăvârşire a educaţiei. 

De la o înfiripare modestă, în prima perioadă de existenţă a şcolii, biblioteca se 

dezvoltă odată cu trecerea timpului, ca număr de volume, valoare şi număr de utilizatori. 

 Şcoala nu a beneficiat, până în anii 1990, de fonduri substanţiale cu destinaţie 

specială pentru bibliotecă, fondul de carte fiind asigurat, de-a lungul timpului, prin finanţările şi 

livrările din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Casei Corpului Didactic Piteşti. Sporadic 

s-a bucurat de abonamente la publicaţiile centrale sau locale, căutând permanent căi de 

îmbunătăţire a fondului prin resurse proprii. 

 Pentru ca biblioteca să-şi poată împlini menirea fiind pe deplin la dispoziţia 

utilizatorilor ei, a fost încadrată  la 1 august 1965 cu primul post de bibliotecar salariat (o 

jumătate de normă), reuşind astfel să corespundă solicitărilor elevilor. 

 Brigada Secţiei de Învăţământ şi Cultură a Regiunii Argeş şi Raionului Găeşti, 

constata la 17 noiembrie 1967 că: „biblioteca liceului este dotată cu un număr de 3900 

volume. Fondul de carte se află depozitat în două cămăruţe din localul liceului. Spaţiul afectat 

bibliotecii nu corespunde. E nevoie de un spaţiu mai mare şi de amenajrea unei săli de 

lectură. Numărul de 200 de cititori este încă mic.”1 

 De-a lungul timpului s-a constatat grija pentru păstrarea şi îmbunătăţirea fondului de 

carte. În perioada în care liceul a avut profil industrial biblioteca s-a îmbogăţit cu carte 

tehnică, aceasta fiind puţin consultată astăzi, datorită schimbării profilului şcolii.  

 La fondul existent s-au adăugat donaţii de carte din partea unor instituţii, persoane 

particulare, profesori ai şcolii şi chiar elevi. În acest sens trebuie menţionată donaţia 

profesorului Dan Răducanu din Bucureşti, din iunie 1998, care mărturiseşte în scrisoarea 

trimisă: „am petrecut în copilărie şi adolescenţă zile de neuitat în casa lui Ion Mihalache”; 

donaţia d-nei profesoare – Brencea Mariana – 1999, sponsorizarea d-lui prof. Arsene 

Constantin – 2001, donaţia d-lui prof. Boalcă Ion – 2002, , donaţia Primăriei Topoloveni (616 

volume) din dec. 2003; donaţia d-lui prof. Ungureanu Gheorghe – 2005, donaţiile elevilor în 

cadrul campaniei „O carte pentru biblioteca liceului” – iniţiată de bibliotecă – 2005; donaţia d-

lui prof. Fugulin  Daniel Valentin – 2007, donaţia d-nei prof. Vlaicu Anca. De asemenea au 

fost dirijate fonduri de la Comitetul de părinţi pentru achiziţia de carte. 

 

                                                 
1 Arhiva Liceului Topoloveni, Registrul de inspecţii, p.114 



IV. NUMĂR DE CITITORI 

Total cititori: 960  din care elevi: 870 

 

V. COLECŢII: 

Număr cărţi: 14400 

Număr abonamente la periodice: 0 

 

VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR:  

 Consultarea în sala de lectură: 20 locuri 

 Împrumut la domiciliu  

 Împrumut interbibliotecar: parteneriat cu Biblioteca Şcolii Generale Nr. 1 Topoloveni 

şi Biblioteca Orăşenească Topoloveni 

 Alte servicii: bibliografii, internet, e-books 

 

VII. CATALOAGE: 

Parţial în format tradiţional, parţial informatizat în programul CDS_ISIS for Windows  iar 

întregul inventar al bibliotecii este înregistrat în Excel. 

VIII. PUBLICAŢIILE  INSTITUŢIEI:  revista CUGET 

 

 

 

 

IX. BIBLIOTECAR: Răduţu Cristiana   

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULAR INTOCMIT DE 

Bibliotecar: Răduţu Cristiana 



SCOALA ”GEORGE TOPARCEANU “ MIOVENI 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  

Titulatura completă a unităţii: Scoala ”George Toparceanu “ Mioveni  

Director: Profesor Filfanescu Romeo 

Adresă completă: str.Parasti; nr.26; localitatea Mioveni; judetul Arges 

Telefon / Fax:0248/260427 

E-mail: scoalageorgetoparceanu@hotmail.com 

Pagină Web: 

 

II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  

Pentru clasele I-IV- luni-vineri: 8 - 12;  

Pentru clasele V-VI - luni-vineri 12 - 18;  

Pentru calsele VII-VIII –luni-vineri 8 - 14 
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III. DATE ISTORICE : 

Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:1996; 1996 

Repere istorice importante:2000 scoala primeste vizita printului Paul de Romania.2003 Preasfintia Sa, 

Calinic, Episcopul Argesului si Muscelului, viziteaza scoala, deschizand drumul unei colaborari continue cu 

Biserica. 2005 In colaborare cu Asociatia Mioveni - Landerneau, CCS Dacia si Primaria orasului Mioveni, 

scoala organizeaza festivalul judetean "Anna de Noailles" -festival ajuns la a IV-a editie. 2007 Scoala 

primeste distinctia internationala " Steagul Verde" si, implicit, titlul de "Eco-Scoala".2009-este gazda Cercului 

bibliotecarilor scolari argeseni  

 

IV. NUMĂR CITITORI: 810 

din care elevi: 760 

 

V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 

 

Număr cărţi: 11.985(majoritatea din donatii) 

Număr abonamente la periodice: - 

Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 

    

VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 

Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 22 

Împrumut la domiciliu: nr. vol. Impr./ zi 60 – 80 vol. 

Împrumut interbibliotecar: sc. „L.Rebreanu”; Lic.”Iulia Zamfirescu”:Grup Scolar Colibasi: 

Alte servicii:- organizare de Proiecte educationale cu prilejul anumitor evenimente culturale, istorice si 

literare; intocmirea unui panou cu diferite teme menite sa atraga cititorii; expozitie de carte; prezentarea 

noutatilor, servicii de consultanta in vederea formarii cititorilor.  

 

VII. CATALOAGE : 

În format tradiţional (fişe carton): 

În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: da 

 

VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  

În 1999 Apare primul numar al revistei "ECOURI", revista periodica a scolii, editata de elevi pentru elevi.  

IX. BIBLIOTECAR:Badea Irina 

FORMULAR INTOCMIT:Bibliotecar. BADEA IRINA 
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SCOALA CU CLS I-VIII POIANA LACULUI 
 

Fotografie din bibliotecă                                                        

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

           
 
I. ADRESĂ : Comuna Poiana Lacului , Jud: Arges 

Titulatura completă a unităţii: Scoala cu cls I-VIII Poiana Lacului 

Director: Diaconu Mariana Daniela 

Adresă completă: com: Poiana Lacului, sat:Linia Mare 

Telefon / Fax:0248293023 

E-mail: 

Pagină Web: 

 

II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  

Luni, Miercuri,Vineri: 8-16  P. Lacului 

Marti                             8-16 Paduroiu 

Joi                                  8-16 Samara 

 

III. DATE ISTORICE : 

Primele mentiuni despre existenta unei scoli dateaza din 1809 la Poiana Lacului.Vor urma scolile din 

Paduroiu (1904-1919) si Samara (1903-1905). 

Prima biblioteca a fost mentionata in anul 1938,si avea 214 carti si 33 cititori. 

 

IV. NUMĂR CITITORI: 

din care elevi:293 P.Lacului 

 223 Paduroiu 

 180 Samara 
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V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 

Număr cărţi:4536 vol P Lacului 

 4828 vol Paduroiu 

 5533 vol Samara 

    

VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 

Împrumut la domiciliu: 

 

VII. CATALOAGE : 

În format tradiţional (fişe carton): 

 

VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  

 Revista Scolarilor Samareni   ,,VIS DE COPIL „ 

 

IX. BIBLIOTECAR: Mihai Ionela 

 

 

 

FORMULAR INTOCMIT DE 

Bibliotecar  Mihai Ionela 

 

 



SCOALA CU CLS. I-VIII ALBESTII DE ARGES 
 
Fotografie din bibliotecă 

  
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ : Com. Albestii de Arges, sat. Pamanteni, jud. Arges 
Titulatura completă a unităţii: Scoala cu cls. I-VIII Albestii de Arges 
Director: Prof. Urluescu Elena 
Adresă completă: Com. Albestii de Arges, sat Pamanteni , jud. Arges 
Telefon / Fax:0248735105 
E-mail: scoalaalbestiidearges@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : Luni – Vineri: 8-16 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: Scoala Albestii 
de Arges a fost infiintata in anul 1952, iar biblioteca functioneaza din anul 2004. 
Repere istorice importante: 
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IV. NUMĂR CITITORI: 460 
din care elevi: 370 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi: 10042 
Număr abonamente la periodice: 1 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date):casete video3; 
casete audio 17 ; CD  45; DVD 8. 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 24 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar: da 
Alte servicii: acces liber la raft, initiere in utilizarea instrumentelor de cautare a informatiilor( 
internet), intalniri cu scriitori, organizare expozitii, concursuri, afisaj, lectii desfasurate cu ajutorul 
retroproiectorului, derularea in CDI a activitatilor pedagogice ale cursului ,,Initiere in cercetarea 
documentara”dezvoltarea interesului fata de carte si cultura. 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): fise 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 
IX. BIBLIOTECAR: Ciucar Georgeta 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
Bibliotecar Ciucar Georgeta 



SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 4 „MIRCEA CEL BATRAN” CURTEA DE ARGES 
 

Fotografie din bibliotecă 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Scoala cu cls. I-VIII Nr. 4 „Mircea cel Batran” Curtea de Arges 
Director: prof. Cornelia Marcela Sarbu 
Adresă completă: Curtea de Arges, str. Banu Maracine, nr.3 
Telefon / Fax: 0248721776/0248721776 
E-mail: scoala4_mcb_ro@yahoo.com 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Scoala functioneaza in doua schimburi intre orele 8,00- 19,00. 
Bibliotecara are ½ norma iar biblioteca functioneaza dupa urmatorul program: 
9,30-12,30 
14,00-15,00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 01.09.1964 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 618 
din care elevi: 585 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 8704 
Număr abonamente la periodice: 1- Tribuna Invatamantului 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
   
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): spatiu restrans 
Împrumut la domiciliu: Da 
Împrumut interbibliotecar: Nu 
Alte servicii: informare si documentare 
 
VII. CATALOAGE : alfabetic ,sistematic si liste de noutati 
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În format tradiţional (fişe carton): Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: se lucreaza la introducerea 
documentelor si formarea bazei de date a bibliotecii 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii : Revista scolii „Rostiri” si 
Ziarul „Ideea” 
 
IX. BIBLIOTECAR: Niculina Briceag 
 

FORMULAR INTOCMIT DE :  
BIBLIOTECAR NICULINA BRICEAG 



SCOALA NR. 1 ,,NICOLAE SIMONIDE” PITESTI 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Scoala Nr.1 ,,Nicolae Simonide”, Pitesti 
Director: Prof. Dutu Gabriel 
Adresă completă: Str. 9 Mai Nr. 50 
Telefon / Fax: 0248/222711 
E-mail: scoalasimonide@yahoo.com 
Pagină Web:- 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :   
Luni-vineri 8-16 

 
III. DATE ISTORICE :  
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
Repere istorice importante: 
 

Scoala primara de baieti Nr. 1 din Pitesti a inceput sa functioneze ca scoala publica romaneasca de 
la data de 5 februarie 1833. La 10 februarie 1933, dascalul Nicolae Simonide, care a fost si primul director al 
scolii, face cunoscut Eforiei scoalelor ca : ,,la 5 februarie 1833, a inceput scoala in prezenta autoritatilor si a 
oamenilor de seama din oras, cu un numar de 50 de scolari”. Documentele atesta ca este cea mai veche 
scoala de acest tip din Pitesti si ca, incepand cu 10 februarie 1833, scoala publica din  Pitesti a inceput sa 
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functioneze in mod regulat, ca scoala cu invatatura romaneasca. Ea a purtat multa vreme numele de scoala 
domneasca, cu durata de  trei ani, intrucat a fost sustinuta cu bani din bugetul statului. Scoala a functionat la 
inceput in Schitul Buliga, apoi in casele Episcopiei Arges. Printre absolventii primei promotii ai acestei scoli 
figureaza Ion C. Bratianu, viitorul prim-ministru al tarii. 

In anul 1840-1841 s-a construit primul local propriu in care a functionat scoala in perioada1841-1908 
(fosta strada 1 Mai, in parcarea din spatele restaurantului Argesul). 

 Piatra de temelie al celui de al doilea local s-a pus in ziua de 24 august 1908, in prezenta ministrului 
scoalelor, Spiru Haret.  In octombrie 1909, localul a fost inaugurat in prezenta autoritatilor locale si a fostului 
prim-ministru al tarii, Ion C. Bratianu. Scoala a functionat in acest local pana in anul 1960, cand la data de 20 
octombrie a aceluiasi an, a fost inaugurat noul local in care scoala isi desfasoara activitatea si in prezent. 

Biblioteca Scolii Nr. 1 Pitesti isi incepe activitatea in anul 1959, cu un fond de carte de 2257 volume. 
  

IV. NUMĂR CITITORI: 500 
din care elevi: 438 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi: 15625 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): -CD 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 10 
Împrumut la domiciliu;  
Împrumut interbibliotecar;  
Imprumut in sala de clasa; 
Acces la toate documentele; 
Acces la internet; 
Sprijinirea si informarea in documentare a cadrelor didactice ; 
Vizite la biblioteca; 
Ora de lectura la biblioteca; 
Indrumarea lecturii; 
Indrumare pentru regasirea informatiei; 
Indrumarea elevilor in realizarea portofoliilor, a referatelor tematice, a fiselor de lectura; 
Prezentari bibliografice; 
Concursuri tematice finalizate cu acordarea de diplome; 
Manifestari culturale (evocarea scriitorilor, 1 decembrie, 24 Ianuarie, Sarbatorile de iarna. Sarbatorile 
Pascale. 1 Iunie, Zilele bibliotecii, Ziua Pamantului, 8 Martie, etc.). 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:- 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 
IX. BIBLIOTECAR: Bahrim Aurelia 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
bibliotecar Bahrim Aurelia 



SCOALA NR. 14 ,, AL. DAVILA,, PITESTI 
 

Fotografie din bibliotecă 

 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Scoala nr.14 ,, Al. Davila,, Pitesti 
Director:Prof. Manoloiu Gabriel 
Adresă completă:Str. Fagaras , Nr.10, Pitesti 
Telefon / Fax: 0248/212541 
E-mail: scoala14@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri 8-16 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:  
Anul infiintarii Scolii Nr.14 este 1974 , fost Liceul German Pitesti. 
Repere istorice importante: asezata in nordul orasului , cartierul NORD, str. Fagaras, Nr.10( in Groapa), 
langa Facultatea ,,Constantin Brancoveanu” Pitesti 
La un sfert de secol de existenta in anul 1999, institutia a primit numele de ,, Alexandru Davila” 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 
din care elevi: 
 910 cititori din care : 836 elevi, 63 cadre didactice, cititori comunitatea locala. 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi: 16500 
Număr abonamente la periodice: 2 –( ziarul Argesul Liber si revista Tribuna Invatamantului) 
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Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 30 CD, 10 DVD, 
10discuri,  
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 10 locuri 
Împrumut la domiciliu: 836 
Împrumut interbibliotecar: 10 
Alte servicii: imprumut la comunitatea locala 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: da  
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
- revista ,, ALDA”si altele 
 
IX. BIBLIOTECAR: Morareasa Monica 
 
 
 
 
 
 

FORMULAR INTOCMIT DE: 
Bibliotecar Morareasa Monica 



Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 20 „Tudor Vladimirescu”, Piteşti – 
Structură Şcoala cu clasele I- VIII Nr.8, Piteşti 

 
 

Fotografia unităţii şcolare 

 
Fotografii din bibliotecă 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



I.ADRESA : 
Titulatura completă a unităţii : Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 20 „Tudor 
Vladimirescu”, Piteşti – Structură Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 8, Piteşti 

iteşti, Argeş 

-mail: sc_nr8@yahoo.com

Director: Prof. dr. Georgescu Nicolae 
Director adjunct.: Prof. Bârsan Eugen 
Adresa completă :B-dul Republicii nr.226, P
                            Telefon/Fax :0248217599 
                             E  

IONARE : 
OI-VINERI    7,30 – 15,30 

nformarea 
i formarea acestora pentru viaţă, atragerea acestora către lectură. 

I :261 
     din care elevi :230 

liografice) 
ărţi : 15172 

ă (număr locuri) : 10 
prumut la domiciliu : da 

 format tradiţional (fişe carton) ; 

                               
II. PROGRAM DE FUNCŢ
J
 
III. DATE ISTORICE : 
     Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8, situată în partea de sud a municipiului 
Piteşti. Această şcoală este una dintre cele mai vechi unităţi de învăţământ 
din  oraşul nostru aceasta luând fiinţă în anul 1962. Dacă la înfiinţare am fost 
o şcoală cu foarte mulţi elevi  şi cadre didactice foarte bine pregătite pe 
parcursul anilor numărul acestora a început să se micşoreze datorită scăderii 
natalităţii. Începând cu 1 septembrie 2010 şcoala devine structură a Şcolii cu 
clasele I-VIII Nr. 20 « Tudor Vladimirescu », Piteşti.  În cadrul bibliotecii 
avem spaţiu amenajat pentru  studiul elevilor , aceştia având acces nu numai 
la cărţile necesare dar pot lua informaţii şi de pe Internet. Activităţile 
numeroase ale bibliotecii cu preşcolarii şi elevii şcolii au ca  scop i
ş
 
 
IV. NUMĂR CITITOR
  
 
V. COLECŢII (nr.unităţi bib
 Număr c
  
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR : 
Consultarea în sala de lectur
Îm
 
 
VII. CATALOAGE : 
In
 



VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI : 
 De-a lungul mai multor ani, la nivelul claselor au apărut reviste 
şcolare sub indrumarea cadrelor didactice: INTERFERENŢE, MAI MULT 
VERDE, MAI MULT ALBASTRU, CURCUBEU, INIŢIATIVE. Revistele 
au fost înscrise în concursuri desfăşurate la nivel judeţean, naţional şi 

ternaţional obţinând numeroase premii. 

X.BIBLIOTECAR: BODESCU LUMINIŢA 

 

BIBLIOTECAR : Bodescu Luminiţa 
 

in
 
I
 
 

FORMULAR ÎNTOCMIT DE :  



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „LIVIU REBREANU” 
 
 
Fotografie din bibliotecă     

       
 
 
Fotografia unităţii şcolare     

   

Şcoala cu clasele I-VIII
“Liviu Rebreanu” Mioveni, Argeş

 
 
I. ADRESĂ : 
Titulatura completă a unităţii:Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” 
Director:Prof.Bădica Maria 
Adresă completă: Mioveni- Argeş, Strada Eroilor, nr.3  
Telefon / Fax: 0248262146 
E-mail: scoala_rebreanu@yahoo.com 
Pagină Web: http//www.freewebs.com/scoalarebreanu/ 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 
luni 10-16    
marţi-vineri 8-14 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
Şcoala s-a înfiinţat la 24 octombrie 1980 
Biblioteca funcţionează din 1991 
Repere istorice importante: 

 1
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SScoala din oracoala din orassul Mioveni ul Mioveni ssii--a ales ca a ales ca 
patron spiritual pe renumitul romancier patron spiritual pe renumitul romancier 

Liviu Rebreanu, care Liviu Rebreanu, care ssii--a petrecut a petrecut 
ultimii ani din viaultimii ani din viaţţă la Valea Mareă la Valea Mare, , 

localitate situată localitate situată îîn apropiere.n apropiere.

    

REPERE ISTORICE

Învăţământul în Mioveni are tradiţii îndelungate, care 
decurg din dorinţa oamenilor de pe aceste meleaguri de a 
cunoaşte, de a învăţa, de a se instrui si de a-si însusi o 
meserie care să le asigure existenţa în viaţă.

Pecetea  Mioveni 
din anul 1863.

Anul 1838 este un an de referinţă pentru 
învăţământul din Mioveni.În acest an în 

satul Mioveni  există scoală, iar catagrafia 
pe acest an arată că Tudor Popa Nicolae, 

mosnean din acest sat era “dascăl de 
copii”.

      
 
                                                     
 
 

       

După După 1968 localitatea Mioveni cunoa1968 localitatea Mioveni cunoaşşte o te o 
dezvoltare economică dezvoltare economică şşi socială deosebităi socială deosebită, , 

aceasta fiind aceasta fiind îîn legătură directă cu n legătură directă cu 
îînfiinnfiinţţarea  Uzinei de Autoturisme area  Uzinei de Autoturisme ““DaciaDacia””. . 
ÎÎn anii n anii ’’7070--’’8080, localitatea Mioveni cunoa, localitatea Mioveni cunoaşşte te 
o rapidă urbanizare o rapidă urbanizare şşi crei creşştere a populatere a populaţţiei, iei, 
astfel astfel îîncât la 19 aprilie 1989, prin Decret ncât la 19 aprilie 1989, prin Decret 
prezidenprezidenţţial comuna Colibaial comuna Colibaşşi din care face i din care face 
parte parte şşi satul Mioveni,i satul Mioveni, este declarată ora este declarată oraşş  

de sine stătătorde sine stătător..

Această evoluAceastă evoluţţie a oraie a oraşşului nostru a ului nostru a 
pus problema construcpus problema construcţţiei unei noi iei unei noi şşcoli coli 
cu clasele Icu clasele I--VIII, capVIII, capabilă să cuprindă abilă să cuprindă 
numărul mare al elevilornumărul mare al elevilor. Noua . Noua şşcoală coală 

a fost dată a fost dată îîn folosinn folosinţţă ă îîn toamna n toamna 
anului 1980 (pe 24 octombrie) anului 1980 (pe 24 octombrie) şşi i 
dispune de 17 dispune de 17 săli de clasă săli de clasă şşi 3 i 3 

laboratoare, care foarte curând devin laboratoare, care foarte curând devin 
neneîîncăpătoarencăpătoare..

        

  

ÎÎn 1992 sn 1992 s--a amenajat a amenajat 
un nou spatiu al scolii un nou spatiu al scolii 
““LIVIU  REBREANULIVIU  REBREANU”” cu cu 

30 de30 de săli de clasă săli de clasă. . 

La 1 Iunie 2004, cu 
ocazia Zilei Copilului, 
s-a dat în folosinţă o 

sală modernă de sport.

    

Baza materială:

45 săli de clasă
2 laboratoare de 
informatică;
laborator de fizică;
laborator de chimie;
laborator de biologie;
cabinet religie;
bibliotecă, sală 
de lectură;
sala modernă de sport, 
terenuri;
cabinet psihopedagogic;
centrul logopedic zonal;
cabinet asistent social;
cabinet medical;
cabinet învăţători.

Scoala cu clasele I-VIII        
“Liviu Rebreanu”

Mioveni, Argeş
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IV. NUMĂR CITITORI: 1004 
din care elevi: 930 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi:15.000 volume 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date):- 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 22 
Împrumut la domiciliu:  DA 
Împrumut interbibliotecar: Colaborare cu Şcoala George Topârceanu,Liceul Iulia Zamfirescu 
Alte servicii: activităţi culturale cu elevii,  
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton):  DA 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
Revistele şcolii : ‚, Exploratorii” 
                           „  Primii paşi” 
                           ,, Albinuţele isteţe’’ 
 
IX. BIBLIOTECAR:      HERA MARIA-IONICA 
 

 
 

                        FORMULAR INTOCMIT DE 
                       Bibliotecar Hera Maria-Ionica 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BASCOV 
 
Fotografie din bibliotecă 
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografi unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: ŞCOALA cu clasele I-VIII BASCOV 
Director:   Prof. FLORIAN  TRUŢĂ 
Adresă completă:  Str. Păişeşti, nr.126, Comuna Bascov, Jud. Argeş 
Telefon / Fax:   0248.270.668  /  0348.430.261 
E-mail:    scoala_bascovflorin@yahoo.com 
Pagină Web:   www.scoala-bascov.webs.com 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  

Luni – Vineri: 800-1600  
 
III. DATE ISTORICE : 

Pe un mal frumos...la numai 7 km de centrul municipiului Pitesti se află unul din cele mai moderne 
lăcaşuri de cultură din jud. Argeş - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BASCOV. Aceasta şi-a deschis porţile timp 
de peste 120 ani şi a lăsat absolvenţilor înţelepciune, înţelegere, judecată şi îndreptare şi i-a rugat să fie nu 
numai îndurători sau iertători, ci şi judecători şi îndreptători cu cugetul limpede, adânc şi curat. 

"A exista înseamnă a învăţa" 

 Vă îndemnăm să vă opriţi, să poposiţi în şcoală, să ascultaţi, să cunoaşteţi, să cercetaţi şi mâine să 
răspundeţi demn în faţa semenilor: "M-am născut şi am învăţat în Şcoala Bascov". Aici vĂ aşteaptă 42 de 
cadre didactice care vă vor înlesni procesul de cunoaştere, vor depune eforturi pentru ca dumneavoastră să 
vă simţiţi ca într-o familie, cu dorinţe şi  împliniri, căutări şi realizări, într-un schimb permanent de experienţe 
şi opinii; diferiţi, dar angajaţi spre atingerea aceluiaşi ideal: să aşezăm cu atenţie, cu devotament şi 
responsabilitate "pietre" pentru fundamentul spiritual al elevilor noştri, pe care îi învăţăm cum să-şi 
construiască edificiul personalităţii. 

,,Bucatele satură pântecele, iar cartea mintea" 
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În cadrul scolii noastre există un echilibru între nevoile generale şi cele individuale, iar ţinta 
programului de dezvoltare profesională este definită ca ,,UN CONTINUU" care determină satisfacerea 
EXIGENŢELOR  SISTEMATICE  şi  a  NEVOILOR  INDIVIDUALE. 

 Începând cu anul 1998, datorită numărului mare de cereri de împrumut a fondului de carte  
gestionat până atunci de către profesorul de limba română, a luat fiinţă biblioteca şcolară, cu încadrarea a ½ 
normă bibliotecar. Pentru început fondul de carte al bibliotecii era de 3402 volume la un număr de 
aproximativ 600 de elevi.  

 În prezent, Biblioteca Şcolii cu clasele I-VIII BASCOV, este parte integrantă a Centrului de 
Documentare şi Informare Bascov şi are următoarele caracteristici: fondul de carte cuprinde 9718 volume, un 
număr de 540 de cititori, cu încadrarea a ½ normă bibliotecar. Planul de activităţi al bibliotecii şi implicit al 
Centrului de Documentare şi Informare Bascov, sunt prezentate pe site-ul www.cdi-bascov.webs.com la 
pagina Biblioteca/ Galerie Foto. 

 
IV. NUMĂR CITITORI:  540 
din care elevi:  498 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi: 9718 
Număr abonamente la periodice: 0 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 12 locuri 
Împrumut la domiciliu: DA 
Împrumut interbibliotecar: 
Alte servicii: La cererea cititorilor, se pot oferi servicii de xerox şi  laminare 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): DA 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI:  

În cadrul bibliotecii şi al CDI  Bascov sunt realizate pliante, broşuri, revista şcolii „OGLINDA”, precum 
şi „CARTEA DE ONOARE A ŞCOLII” 
 
IX. BIBLIOTECAR:  BRICEAG  PAULA MAGDALENA 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE:     
BRICEAG  PAULA  MAGDALENA 

http://www.cdi-bascov.webs.com/


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BĂICULEŞTI –PJ 
 
 
Fotografie din bibliotecă    

                       
 
Fotografia unităţii şcolare      

                       
 
 
I. ADRESĂ : comuna Băiculeşti, judeţul Argeş 
Titulatura completă a unităţii: Şcoala cu clasele I-VIII Băiculeşti -PJ 
Director: Prof. Bodescu Ileana 
Adresă completă: comuna Băiculeşti, judeţul Argeş 
Telefon / Fax: 0248760366 
E-mail: scoala_baiculesti@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
LUNI, JOI       -   ŞCOALA CU CLS. I-VIII BĂICULEŞTI  - PJ 
MARŢI           -   ŞCOALA CU CLS. I-VIII TUTANA 
MIERCURI    -   ŞCOALA  CU CLS. I-VIII VLAEA BRAZILOR 
VINERI           -  ŞCOALA  CU CLS.  I-VIII  VALEA LUI ENACHE 

 
 

  

mailto:scoala_baiculesti@yahoo.com


III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:  
Localul actual al şcolii a fost ridicat în 1910. 
Biblioteca funcţionează din anul 1938. 
Postul de bibliotecar a fost înfiinţat în anul 2007. 

 
Repere istorice importante: 

În satul Băiculeşti, primele începuturi ale şcolii au fost, după cum povestesc bătrânii , înainte 
de anul 1868. 

Deşi nu a funcţionat ca şcoală organizată, se spune că activităţile de învăţare şi educare a 
copiilor se desfăşurau pe lângă biserica din dealul Mateescu, având cursuri sporadice, sub 
îndrumarea preotului şi a dascălilor bisericii.  

Primul „învăţător” a fost Ion Predescu. La sfatul obştesc luând parte şi Ion Urleţeanul -  mare 
proprietar al vremii, acesta a donat pentru şcoală o clădire veche care ulterior s-a dovedit a nu fi 
corespunzătoare unei şcoli.  
 

Din lipsă de învăţători pregătiţi, înfiinţarea unei şcoli organizate a avut loc abia după anul 
1867 când proprietarul Ion Urleţeanul a donat o clădire veche în care s-au deschis primele cursuri la 
Boroghineşti (Enescu). 

Şcoală cu cursuri regulate s-a înfiinţat în 1870 după regulile şcolii de învăţământ general, 
date de legislaţia lui Cuza şi a funcţionat în clădirea din faţa bisericii de azi, cunoscută şi sub numele 
de „Casa Comunei”.   

 
Primele documente oficiale în care au fost consemnate date exacte despre şcoală , ca 

instituţia a satului Băiculeşti despre dascălii şi elevii acestora, au fost „Registrul de inspecţii” din 
perioada 1889 – 1943 şi „Registrul matricol”din anii 1893-1895. 

S -a inaugurat în presenţa D-lui Director, al D-l Primar şi D-l Prefect al judeţului, local nou  
martie 1910 „cu clase  spaţioase; bănci noi şi practice, suficiente şi pentru postul al II-lea.” 
 
În anul 1933 „Fundaţia culturală” „Principele Carol” organiza „săptămâna cărţii”. „Gândul fundaţiei 
este să creeze cu ajutorul D-voastră atmosfera pentru o cultură metodică, să sfărâme prejudecăţile şi 
să învie lumina conştiinţei mulţimii de la sate şi oraşe.” 
 În 1935 din partea Ministerului Instrucţiunii se distribuia revista „Lumea copiilor”, iar din 
banii încasaţi se trimitea o colecţie de cărţi literare, din autorii români pentru dotarea şcolii, în cadrul 
serbării „săptămâna cărţii”. 
Proces – verbal 
 Astăzi , 24 Martie 1938, orele de dimineaţă, am inspectat şcoala primară mixtă, cu două 
posturi din comuna şi satul Băiculeşti, jud. Argeş de sub direcţiunea d-lui Gh, Al. Petrescu, 
învăţător, gradul II…………. 
         Instituţiunile anexe sunt în strânsă legătură cu şcoala şi între ele, unele ajută înfiinţarea altora. 
Astfel există: cooperativă şcolară, cantină şcolară, muzeu, farmacie, bibliotecă  
D-na Maria Petrescu  era învăţătoare şi preda la clasele II-III. 
D –na Petrescu are muzeu şcolar şi bibliotecă pe clase. Ţine în ordine fişele individuale. 

Subrevizor şcolar, Ion N. Popescu 
Între anii 1962-1965 s-a mai adăugat construcţiei încă o sală de clasă cu încăpere şi hol, încăpere 
care a fost pe rând cancelarie, camera pionierilor, bibliotecă. 
În anul 1948 biblioteca număra 250 volume 
 
 

  



  

IV. NUMĂR CITITORI:  600 
din care elevi: 576 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
 
Număr cărţi:14.769 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri):- 
Împrumut la domiciliu: Da 
Împrumut interbibliotecar: - 
Alte servicii:- 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:Nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Revista şcolii „Sărguinţa” 
 
IX. BIBLIOTECAR: Constantinescu Oana Maria 
 

 
FORMULAR INTOCMIT DE:     

Constantinescu Oana Maria 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 MĂRĂCINENI 
 
Fotografie din bibliotecă 

  
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Mărăcineni 
Director: Prof. Bratu Luminiţa 
Adresă completă: Com. Mărăcineni, Str. Calea Câmpulung, Nr. 464, Jud. Argeş  
Telefon / Fax: 0248/ 278 341 
E-mail: gimnaziu_maracineni@yahoo.com 
Pagină Web: - 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 08:00- 16:00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 

- 1838-prima atestare documentară, localul folosit drept şcoală fiind “casa sfatului” în 
Mărăcineni, pentru Ciumeşti existând un local de şcoală care avea 3 camere. 
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- 1925-terminarea primului local al şcolii din Mărăcineni, compus din două săli de clasă, o sală 
de rezervă, cancelarie şi cameră pentru muzeu, iar în 1936- s-a mai construit o sală de clasă, 
prevăzută şi cu scenă 
- 1941-şcoala din Mărăcineni dispunea de un local în stare bună, de mobilier suficient, o grădină 

şcolară lucrată sistematic, cantină, muzeu cu material didactic şi bibliotecă având 220 volume 
      - În anul 2004 a fost inaugurat Centrul de Documentare şi Informare care include biblioteca 
şcolii. 
 
Repere istorice importante:  

- 1964-1965 - odată cu generalizarea învăţământului de 8 ani, la Mărăcineni s-a construit un nou 
local de şcoală, compus din 4 săli de  clasă şi săli pentru laboratoare. 
- În 1966 şcoala dispunea de 8 săli de clasă (4 noi şi  4 vechi), procesul de învăţământ fiind 
organizat pe 7 clase pentru elevii I-IV şi 4 clase pentru elevii cls. V-VIII. 
- 1971-1972 – la Ciumeşti s-a construit un nou local de şcoală compus din 8 săli de clasă şi spaţii 
pentru laborator, atelier şi activităţi sportive.Biblioteca avea atunci 1037 volume. 
- Învăţământul preşcolar a început să funcţioneze în satul Mărăcineni, din anul 1949. De atunci 
şi până astăzi au funcţionat neîntrerupt sau periodic mai multe grădiniţe de copii, având caracter 
permanent sau sezonier, cu program normal sau prelungit, cu locaţiile în satul Mărăcineni, 
cătunul Lotaşi, satul Ciumeşti (Argeşelu), cătunul Sărăreşti şi la sediul Institutului de Cercetări 
Pomicole. 
 

 
IV. NUMĂR CITITORI: 434 
din care elevi: 285 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 3711 
Număr abonamente la periodice:- 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): materiale 
audio- video 28, CD- rom- DVD-rom 11. 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 11 
Împrumut la domiciliu: Da 
Împrumut interbibliotecar: - 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: În curs de realizare 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 
IX. BIBLIOTECAR: Constantin Ştefania 

 

FORMULAR INTOCMIT DE:  

Constantin Ştefania 
 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 16 „I.L.CARAGIALE” PITEŞTI 
 
Fotografie din bibliotecă    

    
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 16 „I.L.CARAGIALE” 
PITEŞTI 
Director: VIŞINESCU SIMONA 
Adresă completă:Intr. Petrache Poenaru 
Telefon / Fax: 0248611377 
E-mail: scoala16pitesti@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : L-V , 8,00 – 16,00 

 
IV. DATE ISTORICE : 

Şcoala Nr. 16 îşi deschide pentru prima data portile în toamna anului 1977. In anul 2002 , cu 
prilejul aniversarii a 25 de ani de existenta, scoala isi schimba denumirea . La 150 de ani de la 
nasterea ilustrului dramaturg I.L.Caragiale si la  90 de ani de la trecerea lui in nefiinta , colectivul de 
cadre didactice al scolii  a hotarat ca numele institutiei sa-i poarte numele. Stradania cadrelor 
didactice din scoala noastra pentru lucrul bine facut si constiinta raspunderii ca educatori stau sub 
semnul valoric al marelui scriitor. 

Există bibliotecă în şcoală din anul 1977. 
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V. NUMĂR CITITORI:685 
din care elevi:635 
 
VI. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi:11191 
Număr abonamente la periodice:- 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date):- 
    
VII. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri):12 
Împrumut la domiciliu: Da - exceptând perioadele de vacanţă 
Împrumut interbibliotecar:- 
Alte servicii:  
 
VIII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton):fişe carton 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
IX. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Revista şcolii”Universul Didactic”  
 
X. BIBLIOTECAR: Radu Cristina 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
Radu Cristina. 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 18 PITEŞTI 
 

 
Fotografie din bibliotecă 
 

 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii:Şcoala cu clasele I-VIII nr.18 Piteşti 
Director: Prof. Voicu Daniela 
Adresă completă: B-dul Petrochimiştilor Nr.31, Piteşti, Argeş 
Telefon / Fax: 0248215147 
E-mail: scoala18pitesti@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
    Luni –Vineri     8,00 -16,00 
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IV. DATE ISTORICE : 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.18, aşezată în partea de sud a municipiului Piteşti, poate trece 

neobservată de călătorul care se grăbeşte spre capitala ţării, înconjurată fiind de parcul de verdeaţă şi 
de terenurile de tenis ale  « Clubului Arpechim ». Este o şcoală nouă, frumoasă, care şi-a deschis 
porţile la 15 septembrie 1991. 

Dar, cum  « omul sfinţeşte locul », adevărata frumuseţe şi valoare a acestui lăcaş de educaţie 
nu este clădirea în sine, ci sufletele oamenilor care-i trec pragul. Emoţiile celor foarte mici, 
ştrengăriile celor puţin mai mari, victoriile şi eşecurile, toate sunt trăite cu aceeaşi intensitate de 
către elevi, educatoare, învăţătoare, profesori.   

În această şcoală tradiţia se îmbină armonios cu inovaţia, cadrele didactice cu mai multă 
experienţă colaborează cu dascălii tinerii care aduc un suflu nou în activitatea didactică. 
Astfel, şcoala dispune de o bibliotecă mică dar cochetă ce deţine 9370 de volume, având peste 650 
de cititori, dotată cu calculator si mobilier nou, care s-a deschis odata cu şcoala, la 15 septembrie 
1991. 
 
V. NUMĂR CITITORI: 661 
din care elevi: 601 
 
VI. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 9373 
 
VII. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 2 
Împrumut la domiciliu: da 
Alte servicii: 
 
VIII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
IX. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
  În octombrie 2003 ia fiinţă revista « Clopoţelul Şcolii », iar în 2005 îşi schimbă denumirea 

în « Cronica Şcolii Nr.18 », revista care din 2007 a obţinut codul  de  identificare ISSN. 
1843 - 5882. Revista a obţinut premii şi menţiuni la Concursul Judeţean pentru Reviste 
Şcolare. 

 Şcoala Nr.18 nu este la prima încercare de a scoate o publicaţie. Cu ani în urmă, a mai 
cochetat cu revista « Mari descoperiri din lumea fizicii şi chimiei », revistă care în anul 2002 
a obţinut locul I la concursul « Reviste şcolare ştiinţifice ». 

 
X. BIBLIOTECAR: Danciu Lenuţa 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE:  
Danciu Lenuţa 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 PITEŞTI 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 

Fotografia unităţii şcolare 

 
 
I. ADRESĂ :  

Titulatura completă a unităţii: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.19 Piteşti 

Director: Prof. Odă Elena 

Adresă completă: Cartier Găvana III, Str. Gheorghe Ionescu Gion, Nr. 5, Piteşti 

Telefon/ Fax:0248.28.55.17 

E-mail: sc_nr19pit@yahoo.com 

Pagină Web: http:\\ www.scoala19pitesti.ro 
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II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE : 

Luni-vineri  800-1600 

 

III. DATE ISTORICE: 

Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 

Repere istorice importante: 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.19 a fost inaugurată în toamna anului 1991. Este situată în nord-vestul municipiului 

Piteşti pe terasa Găvana, la marginea de nord-est a pădurii Trivale. 

Biblioteca şcolii funcţionează din 1991, de la înfiinţarea unităţii şcolare. La 15 septembrie 1994 se dă în 

folosinţă şi sala de sport. 

 

IV. NUMĂR CITITORI: 1020 

din care elevi: 960 

 

V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 

 

Număr cărţi: 16.551 

Număr abonamente la periodice: - 

Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): Da, CD-uri. 

    

VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 

Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 15 

Împrumut la domiciliu: toate publicaţiile bibliotecii cu excepţia dicţionarelor. 

Împrumut interbibliotecar: dacă este nevoie. 

Alte servicii: 

Încurajarea cititului în rândul copiilor şi dezvoltarea „gustului” pentru lectură le-am realizat prin punerea la 

dispoziţie a unor materiale de propagandă legate de bibliotecă, de carte, pentru a-i atrage pe cititori, pentru 

a-i chema către bibliotecă. 

Totodată pun la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice referate, publicaţii, lucrări, pentru a fi folosite la orele 

de dirigenţie, cercuri pedagogice, diverse evenimente, concursuri, activităţi şcolare şi extraşcolare, activităţi 

din cadrul proiectelor de parteneriate educaţionale al căror organizator, iniţiator, coordonator sau colaborator 

sunt.    

 

VII. CATALOAGE : 

În format tradiţional (fişe carton): fişe de catalog alfabetic.  

În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: s-a început informatizarea bibliotecii 

la publicaţii. 
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VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii 

Revista „Clopoţel” 

Ziarul „Dascăli şi discipoli”  

 

IX. BIBLIOTECAR: Oprea Elena 

 

FORMULAR INTOCMIT DE:  

Oprea Elena 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROŞANI 
 
Fotografia unităţii şcolare 
 

 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Şcoala cu clasele I-VIII Pietroşani 
Director: prof. Racoviţǎ Corina 
Adresă completă: com. Pietroşani, Jud. Argeş 
Telefon / Fax: 0248267175 
E-mail: scpietroşani@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: Unitatea şcolarǎ 
are in subordine 3 structuri în care funcţioneazǎ câte o bibliotecǎ şcolarǎ. 
Şcoala Retevoiesti (cladirea veche)  a fost înfiinţatǎ în anul 1837, iar primul numǎr dat cǎrţilor din 
bibliotecǎ a fost în anul 1965. Biblioteca Bǎdeşti  - 1973, iar Biblioteca Pietroşani – 1965. 
 
Repere istorice importante:  ,,CULA DRUGANESCU - Retevoieşti 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 656 
din care elevi: 534 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 12070 
Număr abonamente la periodice: 3 (Tribuna învǎţǎmântului) 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 30 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): ---- 
Împrumut la domiciliu: 1268/lunǎ 
Împrumut interbibliotecar:  
Alte servicii: 
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VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): 656 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 
IX. BIBLIOTECAR: NEGRU GABRIELA 
 

                                                                          FORMULAR INTOCMIT DE 
NEGRU GABRIELA 



ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PRIBOIENI 
 

Fotografia unităţii şcolare 
 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Şcoala cu clasele I-VIII Priboieni 
Director: Prof. Ion Florescu 
Adresă completă: Comuna Priboieni, Judeţul Argeş 
Telefon / Fax: 0248/656 025 
E-mail: priboieniscoala@yahoo.com 
Pagină Web: - 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni – Vineri               8.00 – 12.00  

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 1839, biblioteca 
a fost fondată în 1897 . 
Repere istorice importante:  
    În urma Decretului Domnesc emis de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica se înfiinţează în anul 
1839 şcoala din Priboieni, singura instituţie de învăţământ de pe Valea Cârcinovului. Şcoala 
reprezinta oglinda dascălilor şi elevilor care au trecut prin ea. Şcoala înseamnă ştiinţă, înseamnă 
caractere umane formate după reguli şi principii morale. Înseamnă viitorul omenirii. Şi-a menţiunut 
prestigiul ridicat de-a lungul vremii prin munca neobosită a unor adevăraţi apostoli care au format 
generaţii de elevi. 
     Prin şcoala noastră au trecut dascăli al căror renume a rămas neştirbit de-a lungul timpului.  
     De la primul învăţător Costache Ion, prin eforturile căruia a luat fiinţă şcoala din Priboieni, Petre 
Chivulescu, de numele căruia este legată vizita regelui Carol I în comuna Priboieni, la Constantin 
Rădulescu-Codin, folclorist, Constantin A.Popescu, Dumitru Mihalache ş.a.  
     În calitatea sa de slujitor al şcolii, Constantin Rădulescu-Codin a iubit mult copiii şi le-a luminat 
mintea şi sufletul. Prin structura personalităţii sale şi stimulat de contextul socio-cultural al 
Muscelului, marele cărturar argeşean a iubit cartea, a apreciat-o şi a promovat-o. A cules învăţătura 
pentru ca apoi să o redea celor mulţi, care aveau nevoie de ea, în primul rând copiilor, dar nu numai 
lor.  
      Cel mai frumos omagiu adus comunei Priboieni a fost „Monografia comunei Priboieni-Muscel”, 
tipărită în anul 1904. 
      La ridicarea culturală a maselor şi mai ales a tinerilor, C.Rădulescu-Codin a socotit că 
bibliotecile pot aduce o contribuţie importantă. De aceea înfiinţează în Priboieni o bibliotecă în 
1897, formată din 250 de volume(cărţi didactice, literare şi ştiinţifice).  
 
IV. NUMĂR CITITORI: 290 
din care elevi: 245 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 6250 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): - 
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VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): - 
Împrumut la domiciliu: Da  
Împrumut interbibliotecar: Da  
Alte servicii: -  
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): Da  
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:  Nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
     Revista „Marame” 
 
IX. BIBLIOTECAR: Inst. Angela Marilena Preoteasa  
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE 
Marilena Preoteasa 



ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 TOPOLOVENI 
 

Fotografie din bibliotecă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia unităţii şcoalre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ADRESĂ: 
Titulatura completă a unităţii: Şcoala Generală Nr. 1 Topoloveni 
Director: Roşescu Ion 
Adresă completă: Strada Calea Bucureşti, Nr.62 
Telefon/Fax: 0248666579/0248666579 
E-mail: scoalatopoloveni@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE:  
Luni-vineri 8-16 
 
III. DATE ISTORICE: 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 1968-1968 
Repere istorice importante: 
 
Din documentele istorice reiese că în Topoloveni funcţiona âncă de la 1743 o şcoala de 
slavonie ân cadrul bisericii care o şi întreţinea. ”Începutul şcoalei de stat din Topoloveni poate 
fi socotit în anul 1838 când s-au înfiinţat şcoli în cele mai multe sate de pe moşiile 
mânăstireşti. Până în 1848, adică timp de 10 ani lua toate şcolile săteşti erau învăţători, 
cântăreţi de la biserică.” 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 
918 cititori  
din care elevi: 702  
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 

mailto:scoalatopoloveni@yahoo.com


Dicţionare-12 
Enciclopedii 
Reviste 
Număr cărţi:16081 
Număr abonamente la periodice: 8262 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date)- 
 
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr de locuri)-12 
Împrumut la domiciliu: 8262 
Împrumut interbibliotecar: Liceul Teoretic ”Ion Mihalache”, Biblioteca oraşului Topoloveni. 
Alte servicii: 
 
VII. CATALOAGE: 
În format tradiţional(fişe carton):fişe carton-918 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:- 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii: 
Revista şcolii 
 
IX. BIBLIOTECAR: Ungureanu Maria 
 
 
 

FORMULAR ÎNTOCMIT DE:  
Ungureanu Maria 

 



ŞCOALA NR. 15 „ ADRIAN PĂUNESCU” PITEŞTI 
 

 
Fotografii din bibliotecă   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografa unităţii şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Şcoala nr. 15 „ Adrian Păunescu” Piteşti 
Director: Prof. Elena Gobej 
Adresă completă: Cartier Găvana II, Strada Paltinului Nr.2, Piteşti, Argeş 
Telefon / Fax: 0248/287676 
E-mail: scoalanr15_pitesti@yahoo.com 
Pagină Web: -  
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
Luni-vineri 800 - 1600 

 
III. DATE ISTORICE : 
 Şcoala nr. 15 a fost dată în folosinţă la 1 septembrie 1977 şi este situată în nord-vestul 
municipiului Piteşti, pe terasa Găvana, la marginea cartierului Găvana II, lângă pădure. 
 Din 23 mai 2002, Şcoala Nr. 15, din cartierul Găvana II poartă numele de „ Adrian 
Păunescu”, un nume de rezonanţă al culturii române, un nume cunoscut în ţară dar şi în străinătate, 
un nume cunoscut de toţi atât prin vasta sa creaţie literară, cât şi printr-o bogată activitate culturală, 
un om de bună credinţă. 
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 Biblioteca şcolii funcţionează din anul 1977, de la înfiinţarea unităţii şcolare. 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 619 
din care elevi: 555 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 14743 
Număr abonamente la periodice: -  
Alte colecţii : CD, DVD 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 15 
Împrumut la domiciliu: toate colecţiile bibliotecii, mai puţin dicţionare şi enciclopedii 
Împrumut interbibliotecar: dacă este nevoie 
Alte servicii: 
 Ca bibliotecar, în afara cărţilor împrumutate la domiciliu, sala de lectură sau în clase, pun la 
dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice materiale, referate, publicaţii, diverse lucrări, desene, picturi, 
albume etc., realizate sau procurate de mine pentru a fi utilizate la orele de dirigenţie, cercuri, 
diverse evenimente, activităţi şcolare şi extraşcolare, expoziţii, concursuri, activităţi din cadrul 
proiectelor de parteneriate educaţionale al căror organizator, iniţiator, coordonator sau colaborator 
sunt, cât şi ale parteneriatelor altor cadre didactice. 
 Pentru a populariza fondul de carte, pentru a încuraja cititul în rândul copiilor, le pun la 
dispoziţie materiale de propagandă legate de carte, lectură, bibliotecă, pentru a-i putea atrage pe 
cititori, pentru a-i chema către bibliotecă. 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): fişe de catalog alfabetic 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: s-a  început informatizarea 
bibliotecii  
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii . revista „ Ramuri” 
 
IX. BIBLIOTECAR: OPROIU ELISABETA 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE:  
Oproiu Elisabeta 



ŞCOALA NR. 5 „NICOLAE IORGA” PITEŞTI 
 
Fotografie din bibliotecă 

 
 
 
Fotografia unităţii şcolare 

 
 
 
I. ADRESĂ :  
Titulatura completă a unităţii: Şcoala nr. 5 „Nicolae Iorga” Piteşti 
Director: prof. dr. Ilie Cristofor-Dumitru 
Adresă completă: mun. Piteşti, str. Râurilor, nr. 5 
Telefon / Fax: 0248/217996 
E-mail: scoala_n_iorga@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
luni – vineri: 8,00 – 16,00 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii: 
 În existenţa şcolii se conturează trei etape: 
1. Şcoala Generală de 7 ani Nr.5 Piteşti,  
care a funcţionat într-un local pe Bulevard între anii 1950-1955; 
2. Şcoala Generală de 8 ani Nr.5 Piteşti,  
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care a funcţionat în localul din Str. Teiuleanu între anii 1955-1965; 
u, după 1965: 

Primele înregistrări în Registrul de inventar nr. 1 din gestiunea bibliotecii datează din 1979.  

                                                                                                                        

 

94 din care elevi: 538 

. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 

deo, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 10 CD, 4 DVD 

tură (număr locuri): 5 

uri, hărţi, albume), cărţile rare, manuscrisele, unicatele fac parte din 

lta fondul de publicaţii existent în bibliotecă, pot redacta 
ferate sau orice alte lucrări necesare. 

AGE : 

arton):  

 În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori:  

3. Şcoala Generală Nr. 5 Piteşti cu un local no
alcătuită din 16 săli de clasă şi anexe generale. 
 În prezent, Şcoala nr. 5 poartă numele marelui savant de renume mondial Nicolae Iorga. 
 
 
Repere istorice importante:  
 Semicentenar Şcoala nr. 5 Piteşti: 1951 – 2001  

  
 
 
 
IV. NUMĂR CITITORI: 
5
 
V
 
Număr cărţi: 14828 
Număr abonamente la periodice: - 
Alte colecţii (discuri, casete vi
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lec
Împrumut la domiciliu:  
-  publicaţiile se împrumută la domiciliul utilizatorilor; 
- potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, lucrările de referinţă 
(enciclopedii, dicţionare, ghid
fondul pentru sala de lectură. 
 Împrumut interbibliotecar: ori de câte ori este necesar. 
 Alte servicii: biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi trei calculatoare (obţinute din 
sponsorizări), unde aceştia pot consu
re
 
VII. CATALO
  
 În format tradiţional (fişe c
- pe autori, tematice şi pe rafturi. 
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- catalogul electronic poate fi consultat de către elevi la cele trei calculatoare existente în biblioteca 
şcolii, obţinute din sponsorizările atrase în anul 2008 de către bibliotecar Gabriela Nuţă, de la agenţii 
economici din municipiul Piteşti. 
 
 

 
 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii  
 Revista şcolii: Civic 5, în care elevii şi cadrele didactice publică articole pe diverse teme, 
rebusuri, poezii, referate, compuneri, curiozităţi, activităţi din cadrul parteneriatelor cu alte unităţi 
şcolare sau preşcolare. 
 

 
 
X. BIBLIOTECAR:   Gabriela Nuţă 

FORMULAR ÎNTOCMIT DE 
Gabriela Nuţă 
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ŞCOALA NR.2 „ION MINULESCU” PITEŞTI 
 
Fotografia unităţii şcolare 
 

                                
Fotografie din bibliotecă 

 

 
 
 
I.ADRESA : Piteşti, str. Exerciţiu nr. 206-208 
Titulatura completă a unităţii: Şcoala Nr.2 „Ion Minulescu” Piteşti 
Director: Prof. Manuela IORDĂNESCU 
Adresă completă: Piteşti, str. Exerciţiu nr.206-208 
Telefon / Fax: 0248/251452 
E-mail: scoala_2pitesti@yahoo.com 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
luni-vineri 8,00 – 16,00 

 
III. DATE ISTORICE :  
       În sud-vestul municipiului Piteşti se află Şcoala Nr. 2 «Ion Minulescu», pe Strada Exerciţiu 
Nr.206-208. Este prima construcţie şcolară realizată în Argeş în anii de democraţie populară după 
insurecţia armată naţională antifascistă. Actuala unitate şcolară este succesoarea Şcolii primare de 
băieţi nr.2, înfiinţată în anul 1866 şi a Şcolii primare de fete nr.2, infiinţată la 1 septembrie 1867. 
Cursurile acestei şcoli le-a urmat şi Ion Minulescu, după cum el însuşi mărturiseşte: «în gimnaziul 
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pe care l-am urmat la piteşti, am luat contact cu poeziile lui Eminescu». Conform datelor desprinse 
din arhivă, reiese că, analizându-se situaţia şcolarizării elevilor din Piteşti în anul 1951, 
Inspectoratul Scolar Argeş a ajuns la concluzia că este necesară înfiintarea unei şcoli pentru elevii 
din satul Turceşti.Astfel în anul 1952, clădirea în care funcţiona Staţia meteo din Piteşti a fost 
transformată în şcoală.Cursurile şcolii erau frecventate de un număr de 27 de elevi, în clasele II-IV. 
Datorită dezvoltării demografice, în anul 1956 a început extinderea localului, lucrările finalizându-se 
în anul 1958, actualmente corpul B al şcolii. În anul 1969 se termină construcţia unei noi clădiri, 
actualmente corpul A al şcolii, cu 17 săli de clasă şi trei laboratoare.Pentru un an şi jumătate în 
aceasta clădire a funcţionat şi Liceul «Al.Odobescu». Fiindcă numărul elevilor şcolii creşte 
necontenit, ajungând în anul 1978 la 2450 de elevi distribuiţi în 62 de clase, erau necesare 31 de săli 
de clasă şi prin urmare un număr de şase clase au început să funcţioneze în localul Liceului «Al. 
Odobescu». În anul 1991, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de existenţă a Şcolii Nr. 2 din Piteşti, 
într-un cadru festiv, cu acordul fiicei poetului Ion Minulescu, fost elev al şcolii, Şcoala Nr.2 
primeşte numele reputatului scriitor român. Prima consemnare a Bibliotecii datează din 1967. 
 
IV. NUMĂR CITITORI:  890 din care elevi:  825 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 19819 
Număr abonamente la periodice: 0 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): 0 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 8 + sala CDI 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar: da 
Alte servicii: activitati cultural-educative 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): da 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Paşi spre viitor – Revista şcolii 
 
IX. BIBLIOTECAR: Lucia TOMA 

 
FORMULAR ÎNTOCMIT DE 

Lucia Toma 
 

 
 

 
  
  

 



ŞCOALA NR. 2 „VINTILĂ BRĂTIANU” ŞTEFĂNEŞTI 
 

Fotografii din bibliotecă 

     
 
Fotografia unităţii şcolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
            I. ADRESĂ : 

Titulatura completă a unităţii: Şcoala Nr.2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti 
Director: prof. Bărbuceanu Stela 
Adresă completă: Ştefăneşti, Str. Coasta Câmpului, Nr. 42, Jud. Argeş 
Telefon / Fax: 0248266700 
E-mail: vintila_bratianu@yahoo.com 
Pagină Web: 
 
II. PROGRAM DE FUNCŢIONARE :  
luni - vineri 8 -16 

 
III. DATE ISTORICE : 
Anul înfiinţării unităţii şcolare şi de când funcţionează biblioteca în cadrul unităţii:  
şcoala funcţionează din anul 1953, iar biblioteca funcţionează din anul 1987 
Repere istorice importante: 
 Şcoala Nr.2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti funcţionează într-o clădire construită în anul 1953 de şi 
pentru imigranţii greci.  
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 Din anii 1960-1961, după repatrierea a numeroase familii în Grecia, cursurile se desfăşoară în limba 
română, mai păstrând câtva timp ore suplimentare de limbă greacă.  
De-a lungul timpului, şcoala a înregistrat schimbări de structură ale evoluţiei învăţământului românesc , 
funcţionând o vreme şi cu liceu seral (1961-1962), cu clasele I-X , cu clasele I-VIII.  
 Din 21 ianuarie 1998, conform aprobării Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi Consiliului Local 
Ştefăneşti, şcoala a primit numele de „Vintilă Brătianu” . 
 De-a lungul timpului, baza materială a fost îmbunătăţită, dar în anul 2007, în urma obţinerii de fonduri 
guvernamentale , şcoala a intrat într-un proces de modernizare conform normelor europene.  
 Aspectul modern al şcolii, precum şi calitatea actului educaţional, situează Şcoala Nr.2 „Vintilă 
Brătianu” Ştefăneşti în categoria celor mai apreciate unităţi şcolare din judeţ.  
 
IV. NUMĂR CITITORI: 400 
din care elevi: 365 
 
V. COLECŢII (nr. unităţi bibliografice): 
Număr cărţi: 9800 
Număr abonamente la periodice: nu 
Alte colecţii (discuri, casete video, CD, DVD, documente electronice, baze de date): nu 
    
VI. SERVICII OFERITE CITITORILOR: 
Consultarea în sala de lectură (număr locuri): 10 locuri 
Împrumut la domiciliu: da 
Împrumut interbibliotecar: nu 
Alte servicii: nu 
 
VII. CATALOAGE : 
În format tradiţional (fişe carton): nu 
În format electronic (calculator), dacă poate fi consultat de către cititori: nu 
 
VIII. PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: ale bibliotecii sau ale şcolii   
- ORDESSOS – revistă şcolară de istorie 
- MAGAZIN ŞCOLAR – revistă de cultură generală 
- VIITORI BRĂTIENI - revistă de cultură generală 
 
IX. BIBLIOTECAR: SERBAN NATALIA IONELA 
 

 
 

FORMULAR INTOCMIT DE   
 ŞERBAN NATALIA-IONELA 
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