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Denumire oficială: România;
Formă de guvernământ: Republică;
PoziŃie geografică: Stat situat în SE
Europei, la N de Peninsula Balcanică,
în bazinul inferior al fluviului Dunărea,
cu ieşire la Marea Neagră, având
drept "coloană vertebrală" CarpaŃii Sud-Estici“;
SuprafaŃă: 238.391 km2 ( locul 11 în Europa şi 79 pe
glob);
Frontiere: 3.175,1 km din care 1.036,7 km terestre şi
2.138,4 km fluviale şi maritime. România se învecinează cu
Ucraina (639,4km) şi Republica Moldova (681,3km) la N şi
E, cu Marea Neagră (234 km) la SE, Bulgaria (631,3 km) la
S, Iugoslavia(544,3km) la SV şi cu Ungaria (444,8km) la V
şi NV Romania are o formă elipsoidală;








PopulaŃie: 22.607.620 locuitori (1 iulie 1996), locul 8 în
Europa şi 38 în lume. Structura populaŃiei pe naŃionalităŃi (la
recensământul din 7 ianuarie 1992): 20.408.542 români
(89,47%), 1.624.959 maghiari (7,12%), 401.087 tigani
(1,75%), 119.462 germani(0,52%), 65.764 ucrainieni
(0,29%);
Diviziuni administrative: (1996):41 de judeŃe şi, separat,
municipiul Bucureşti, cu rang de judeŃ, 262 oraşe (din care 80
sunt municipii), 2.686 comune, 13.285 sate;
Capitală:Bucureşti - 2.037.278 locuitori (1 iulie 1996);
Limbă oficială: limba română - limba maternă a peste 89 %
din populaŃia Ńării. Prin origine, structură şi vocabular, limba
română este continuatoarea directă a latinei care se vorbea în
provinciile romane Dacia şi Moesia din spaŃiul carpatodanubiano-pontic;








Sărbătoare naŃională: 1 Decembrie;
Drapel naŃional: trei benzi egale, dispuse vertical - roşu,
galben şi albastru (lângă lance);
Imn naŃional: "Deşteptă-te, romane", intrat în vigoare
la 24 martie 1990;
Monedă: 1 leu (plural lei) = 100 bani (singular ban). În
circulaŃie sunt bancnote de :1 leu, 5 lei, 50 lei, 100 lei,
200 lei, 500 lei şi monede de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50
bani;
Culte: (1992): 19.762.135 ortodocşi (86,6%), 1.144.820
catolici (5%), 804.577 reformaŃi (3,5%), 228.377 grecocatolici (1%), 220.051 penticostali (1%), 109.677 baptişti
(0,5%), restul sunt musulmani, mozaici etc.










LocalităŃi: 102;
LocalităŃi urbane: 7, din care
municipii 3: Piteşti, Câmpulung,
Curtea de Argeş; oraşe 4: Costeşti,
Mioveni, Ştefăneşti, Topoloveni;
LocalităŃi rurale: 95 comune;
SuprafaŃa judeŃului Argeş este de
6.800 km2, ceea ce reprezintă 2,9 %
din suprafaŃa totală a Ńării, iar numărul
locuitorilor săi este de 663.206. Aceştia
sunt distribuiŃi în trei municipii (Piteşti, Câmpulung-Muscel şi
Curtea de Argeş), patru oraşe (Mioveni, Topoloveni, Costeşti şi
Ştefăneşti) şi cele 95 de comune;
PopulaŃia judeŃului: 653.903 locuitori;
ReşedinŃa de judeŃ este municipiul Piteşti, (cunoscut şi sub
numele de “Oraşul lalelelor”).
rezentare Consiliul JudeŃean Argeş

ConstituŃia României, Articolul 32:
Dreptul la învăŃătură
(1) Dreptul la învăŃătură este asigurat prin învăŃământul
general obligatoriu, prin învăŃământul liceal şi prin cel profesional, prin
învăŃământul superior, precum şi prin alte forme de instrucŃie şi de
perfecŃionare.
(2) ÎnvăŃământul de toate gradele se desfăşoară în limba
română. În condiŃiile legii, învăŃământul se poate desfăşura şi într-o
limbă de circulaŃie internaŃională.
(3) Dreptul persoanelor aparŃinând minorităŃilor naŃionale de a
învăŃa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această
limbă sunt garantate; modalităŃile de exercitare a acestor drepturi se
stabilesc prin lege.

ConstituŃia României, Articolul 32:
Dreptul la învăŃătură
(4) ÎnvăŃământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul
acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniŃi din familii
defavorizate şi celor instituŃionalizaŃi, în condiŃiile legii.
(5) ÎnvăŃământul de toate gradele se desfăşoară în unităŃi de
stat, particulare şi confesionale, în condiŃiile legii.
(6) Autonomia universitară este garantată.
(7) Statul asigură libertatea învăŃământului religios, potrivit
cerinŃelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăŃământul
religios este organizat şi garantat prin lege.



LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995 - Legea
învăŃământului (modificată şi completată)



LEGEA nr. 128 din 12 iulie 1997 privind
Statutul personalului didactic (modificată
şi completată)
Regulament de organizare şi funcŃionare
al unităŃilor de învăŃământ preuniversitar
2005



Organizarea procesului de învăŃământ
Ministerul EducaŃiei

Consiliul
JudeŃean

InvăŃământ
Preşcolar
3-7 ani

InvăŃământ
Primar
7-11 ani

Inspectorat Şcolar JudeŃean

InvăŃământ
Gimnazial
11-15 ani

InvăŃământ
Liceal Teoretic
15-19 ani

InvăŃământ InvăŃământ
VocaŃional
Tehnic
15-17 /18 ani 15-19 ani

InvăŃământ
Special
3-19 ani

Primărie

InvăŃământ
Liceal
vocaŃional
15-19 ani
Militar
Sanitar
Arte

EducaŃie
Antepreşcolară
0-3 ani

ÎNVĂłĂMÂNT PREŞCOLAR






0-3
3-4
4-5
5-6
6-7

ani :
ani:
ani:
ani:
ani:

antepreşcolar
grupa mică
grupa mijlocie
grupa mare
grupa pregătitoare

Există două categorii de grădiniŃe:
I cu program normal (8.oo -12.oo);
II cu program prelungit (8.oo -18.oo).
III cu program săptămânal (luni-vineri).
13

ÎNVĂłĂMÂNT PRIMAR: 7-11 ani
7-8 ani
8-9 ani
9-10 ani
10-11 ani

clasa I
clasa a II-a
clasa a III-a
clasa a IV-a

minim
Nr. ore:
18
Nr. ore:
18
Nr. ore:
20
Nr. ore:
21

Discipline opŃionale predate de profesori:
 limba străină: clasele I şi a II-a
 informatică: clasele a III-a şi a IV-a.
Discipline predate de profesori:
 ed. fizică: cls.I – IV;
 lb. străine: cls. III-IV;
 informatică: cls. III-IV;
 religie: cls. III-IV.

maxim
20
20
22
23

ÎNVĂŢ
NVĂŢĂMÂNT SECUNDAR (GIMNAZIAL) : 1111-15 ani
11-12
12-13
13-14
14-15

ani
ani
ani
ani

clasa
clasa
clasa
clasa

a
a
a
a

V-a
VI-a
VII-a
VIII-a

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

ore:
ore:
ore:
ore:

24
26
29
29

–
–
–
–

26
28
30
30

ore/săptămână
ore/săptămână
ore/săptămână
ore/săptămână

În acest an şcolar finalizarea clasei a VIII-a pentru admiterea la
liceu:
 50% media generală a claselor V-VIII;
 25% media tezelor la lb. română şi matematică din clasa
a VII-a;
 25% media la testările naŃionale(teste PISA)
Admiterea se face computerizat în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere şi in funcŃie de opŃiunile elevilor.

INVĂłĂMÂNT LICEAL
1.Licee vocaŃionale: Liceul Sportiv
Liceul Pedagogic
Liceul de Artă
Liceul Teologic
2. Licee teoretice
ÎNVĂłĂMÂNT PARTICULAR
 GrădiniŃe particulare
 Şcoala particulară
 Liceu Particular
ÎNVĂłĂMÂNT SPECIAL
Există patru unităŃi de învăŃământ care asigură
educaŃia pentru copiii cu nevoi speciale, corespunzător
stării de sănătate şi dezvoltare psihică, o grădiniŃă şi
trei şcoli.

LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995 - Legea
învăŃământului (modificată şi completată)
ÎnvăŃământul pentru copii şi tineri cu cerinŃe educative speciale
ÎnvăŃământul special se organizează de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi
Inovării, pentru preşcolarii şi elevii cu deficienŃe mintale, fizice, senzoriale,
de limbaj, socioafective şi de comportament sau cu deficienŃe asociate, în
scopul instruirii şi educării, al recuperării şi integrării lor sociale.
Integrarea şcolară a copiilor cu cerinŃe educative speciale se realizează
prin unităŃi de învăŃământ special, în grupe şi clase speciale din unităŃi
preşcolare şi şcolare obişnuite, sau în unităŃi de învăŃământ obişnuite,
inclusiv în unităŃi cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale.
ÎnvăŃământul special primar şi secundar inferior este obligatoriu şi are
durata, după caz, de 10 sau 11 ani.
ÎnvăŃământul special este gratuit.
ÎnvăŃământul special este organizat ca învăŃământ de zi. În cazuri
deosebite acesta se poate organiza şi sub alte forme.

LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995 - Legea
învăŃământului (modificată şi completată)
UnităŃile de învăŃământ special pot beneficia de sprijinul instituŃiilor de
protecŃie socială, al altor organizaŃii de stat şi particulare, al societăŃilor de
binefacere, al persoanelor fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate,
pentru stimulare, compensare şi recuperare a handicapului.

Tipul şi gradul handicapului copilului se stabilesc de comisii de
protecŃie a copilului numite de Consiliul judeŃean - al căror preşedinte este
Secretarul judeŃului.

ÎnvăŃământul special dispune de planuri de învăŃământ, programe
şcolare, manuale şi metodologii didactice alternative, elaborate în funcŃie
de tipul şi gradul handicapului şi aprobate de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Inovării.
 În învăŃământul preşcolar şi primar, în funcŃie de evoluŃia copilului, se
pot face propuneri de reorientare operativă dinspre şcoala specială spre
şcoala de masă şi invers sau dinspre căminul-şcoală spre şcoala specială
şi invers.


LEGEA nr. 84 din 24 iulie 1995 - Legea
învăŃământului (modificată şi completată)
Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat
cu copilul în cauză şi de către psihologul şcolar. Hotărârea de reorientare
se ia de către comisia de protecŃie a copilului, cu acordul familiei sau al
susŃinătorului legal.
 Copiii cu cerinŃe educative speciale, care nu au putut fi reorientaŃi spre
învăŃământul de masă, inclusiv în clase speciale, continuă procesul de
educaŃie în unităŃi ale învăŃământului special primar, gimnazial, profesional,
liceal şi postliceal, diferenŃiat după tipul şi gradul handicapului.

AutorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale, împreună cu alte
organisme guvernamentale sau neguvernamentale cu preocupări în
domeniu, asigură integrarea în viaŃa activă, în forma corespunzătoare de
muncă, a absolvenŃilor învăŃământului special, potrivit calificării obŃinute şi
în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare.


ŞCOLI SPECIALE
finanŃate de
•

Consiliul JudeŃean Argeş



•• •





GrădiniŃa Specială Piteşti - •
Şcoala Specială
Costeşti - •
Centrul Şcolar
Special
Câmpulung - •
Şcoala Specială
Valea Mare
Ştefăneşti - •

Inspectoratele scolare


Inspectoratele şcolare sunt organe deconcentrate de specialitate, subordonate Ministerului
EducaŃiei, Cercetării şi Inovării, având, în principal, următoarele atribuŃii:
a) coordonează, monitorizează, evaluează şi controlează sistemul de învăŃământ la nivel
judeŃean;
b) aplică strategiile şi programele de reformă, pe termen mediu şi lung, în domeniul
educaŃiei precum şi programele naŃionale iniŃiate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi
Inovării pe aria judeŃului;
c) elaboreaza studii de diagnoză şi prognoză la nivel judeŃean;
d) exercită competenŃele partajate prevăzute de lege în privinŃa reŃelei şcolare şi fluxurilor
de preşcolari şi elevi;
e) asigură controlul administrativ al funcŃionării unităŃilor şcolare în privinŃa respectării
legislaŃiei învăŃământului;
f) asigură, prin inspecŃia şcolară, controlul calităŃii pe baza standardelor naŃionale,
implementarea programelor de îmbunătăŃire a caliŃătii la nivel judeŃean şi monitorizarea
programelor de îmbunătăŃire a calităŃii la nivelul unităŃilor şcolare;
g) asigură îndrumarea şi sprijinirea unităŃilor de învăŃământ prin oferirea, la cerere, a
serviciilor financiar contabile, de management al personalului, de consiliere, de
management de proiect;
h) coordonează formarea profesională continuă a personalului didactic, coordonează şi
controlează activitatea Casei corpului didactic;
i) participă la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin inspecŃiile speciale;
j) asigură rezolvarea contestaŃiilor, plângerilor şi reclamaŃiilor referitoare la funcŃionarea
instituŃiilor şcolare, privind cadrele didactice şi alti angajaŃi ai unităŃilor şcolare şi
privind managementul unităŃilor şcolare;



k) exercită competenŃele partajate prevazute de lege în privinŃa asigurării manualelor şcolare şi a
dezvoltării bazei materiale a unităŃilor de învaŃământ;
l) urmareşte respectarea normelor specifice pentru construcŃiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
m) controlează aplicarea reglementărilor legale privind managementul resurselor umane din unităŃile
de învătământ de la nivel judeŃean;
n) asigură respectarea drepturilor copilului în unităŃile şi instituŃiile din învaŃământul preuniversitar;
o) controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuŃie bugetară şi
de administrare a patrimoniului din unităŃile de învaŃământ preuniversitar de stat;
p) colaborează cu centrele regionale şi judeŃene de excelenŃă în identificarea, selecŃia,
accesul la educaŃia diferenŃiată, consilierea şi promovarea elevilor capabili de performanŃe deosebite
;
q) coordonează activitatea de orientare, consiliere şi asistenŃă psiho-pedagogică şi logopedica la
nivel judeŃean;
r) asigură şcolarizarea specializată şi asistenŃă psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu
nevoi educative speciale;
s) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea locală şi unitaŃile de învăŃământ;
t) coordonează si controlează activităŃile unităŃilor conexe ale Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi
Inovării din aria judeŃului;
u) exercită competenŃele partajate prevăzute de lege în domeniul managementului resurselor
umane;
v) coordonează la nivel local evaluările şi examenele naŃionale, precum şi concursurile şi olimpiadele
şcolare;
w)înfiinŃează şi organizează comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social în învăŃământul
profesional şi tehnic ;
x) reprezintă interesele învăŃământului preuniversitar judeŃean la nivelul ConsorŃiului Regional,
instituŃie cu rol consultativ în domeniul dezvoltării resurselor umane, organizată pe lângă Consiliul de
Dezvoltare Regională;
y) alte atribuŃii stabilite prin ordin al Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării.

Structura inspectoratelor scolare
judetene


Se stabileşte prin ordin al Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării.
(1) În structura inspectoratelor şcolare din judeŃele cu învăŃământ şi în limbile minorităŃilor naŃionale sunt
cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest învăŃământ.
(2) În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi inspectori şcolari pentru problemele copiilor şi tinerilor
proveniŃi din medii socio-economice dezavantajate, de etnie rromă.
(3) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraŃie şi un consiliu consultativ.
(4) Consiliul de administraŃie este format din 9 – 11 membri, dintre care: inspectorul şcolar
general, inspectorii şcolari generali adjuncŃi, directorul Casei corpului didactic, directorul tehnic-administrativ,
contabilul-şef, consilierul juridic al inspectoratului şcolar si alŃi membri. Inspectorul şcolar general este
preşedintele de drept al consiliului de administraŃie. La sedinŃele Consiliului de administraŃie participă, cu statut
de observator, reprezentanŃii sindicatelor reprezentative din învăŃământ, precum şi reprezentanŃi ai elevilor din
învăŃământul secundar superior, liceal şi ai părinŃilor.
(5) Consiliul consultativ este format din directori de unităŃi de învăŃământ, din alte cadre didactice de prestigiu,
inclusiv din învăŃământul superior, din reprezentanŃi ai elevilor, ai părinŃilor, ai organizaŃiilor sindicale
reprezentative la nivel de ramură a învăŃământului, ai reprezentanŃilor desemnaŃi ai minorităŃilor, ai autorităŃilor
locale, ai comunităŃilor religioase, ai agenŃilor economici, precum şi din alŃi parteneri sociali. Presşdintele consiliului
consultativ este ales, prin vot secret, dintre membrii acestuia. Consiliul consultativ funcŃioneaza după un
regulament propriu.
(6) Inspectoratele şcolare funcŃioneaza în baza unui regulament propriu, aprobat de consiliul
de administraŃie, pe baza regulamentului-cadru aprobat prin ordin al Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi inovării.
(7) În judeŃe funcŃioneaza centre sau cabinete de asistenŃă psihopedagogică; acestea asigură şi activitatea de
orientare şcolară şi profesională.
(8) Regulamentul de funcŃonare a centrelor sau cabinetelor de asistenŃă psihopedagogică se stabileşte prin ordin al
Ministrului EducaŃiei, Cercetarii şi Inovării.

ORGANIZAREA UNITĂłILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT
DIRECTORUL









Este subordonat Inspectoratului Şcolar şi reprezintă unitatea
de învăŃământ în relaŃiile cu terŃe persoane fizice şi juridice.
Are următoarele atribuŃii:
coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare al şcolii;
este responsabil de calitatea educaŃiei furnizate de unitatea
de învăŃământ,
lansează proiecte de parteneriat cu unităŃi de învăŃământ
similare din UE sau din alte zone;
emite decizii şi note de serviciu;
numeşte învăŃătorii şi diriginŃii la clase;
numeşte sefii catedrelor şi comisiilor metodice;
stabileşte atribuŃiile directorului adjunct precum şi
responsabilităŃile membrilor Consiliului de administraŃie;

vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine;
 elaborează instrumente interne de lucru;
 controlează calitatea procesului instructiv-educativ;
 monitorizează activitatea de formare continuă a
personalului din subordine;
 încheie CIM cu personalul angajat şi aprobă concediile
 de odihnă;
 consemnează absenŃele şi întârzierile de la orele de curs
în condica de prezenŃă;
 coordonează comisia de salarizare;
 numeşte şi eliberează din funcŃie personalul didactic
auxiliar şi nedidactic;


CONSILIUL DE ADMINISTRAłIE AL ŞCOLII

Consiliul de AdministraŃie este format 9-15 membri, între
care director, director adjunct, 1-5 cadre didactice,
reprezentantul Consiliului Local, reprezentantul
părinŃilor, agenŃi economici, iar în cazul liceelor şi un
reprezentant al elevilor. Consiliul de administraŃie are rol
de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ:
 administrează terenurile, clădirile, mijloacele fixe şi
obiectele de inventar;
 aprobă planul de dezvoltare al şcolii;

aprobă regulamentul intern al unităŃii de învăŃământ;
 acordă calificativele anuale;
 aprobă acordarea salariului de merit;
 stabileşte acordarea primelor lunare;
 stabileşte perioadele concediului de odihnă;
 controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea
ritmică a elevilor;
 aprobă acordarea burselor şcolare;
 avizează şi propune planul anual de venituri şi
cheltuieli;
 hotăreşte gestionarea resurselor financiare;
 acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcŃiei de
director şi director adjunct.


CONSILIUL PROFESORAL
Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea
personalului didactic de predare şi are rol de decizie în
domeniul instructiv-educativ.
Are următoarele atribuŃii:
 analizează şi dezbate raportul de evaluare internă
privind calitatea educaŃiei;
 dezbate şi avizează planul de dezvoltare al şcolii;
 alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de
administraŃie;
 aprobă componenŃa nominală a comisiilor metodice;
 validează oferta de discipline opŃionale;
 stabileşte sancŃiuni disciplinare.

CONSILIUL REPREZENTATIV AL
PĂRINłILOR/ASOCIAłIA DE PĂRINłI
Este compus din preşedinŃii comitetelor de părinŃi ai fiecărei clase şi
poate decide constituirea sa în AsociaŃie cu personalitate juridică.
AtribuŃii:
 susŃine unitatea de învăŃământ în activitatea de consiliere şi
orientare socioprofesională;
 propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor;
 identifică surse de finanŃare extrabugetare, constând în contribuŃii,
donaŃii, sponsorizări, fonduri cu care personalul didactic nu poate
opera;
 sprijină parteneriatele educaŃionale dintre instituŃiile de învăŃământ
şi instituŃiile cu rol educativ;
 susŃine unitatea de învăŃământ în organizarea şi desfăşurarea
festivităŃilor anuale;
 sprijină conducerea în întreŃinerea şi modernizarea bazei materiale;
 se implică în îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii şi activităŃii elevilor;
 sprijină financiar unele activităŃi extraşcolare;

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA
CALITĂłII

Comisia este formată din 3-9 membri, reprezentanŃi ai
corpului profesoral, reprezentanŃi ai părinŃilor şi ai
Consiliului Local.
AtribuŃii:
 elaborează şi coordonează activităŃile de evaluare şi
asigurare a calităŃii;
 elaborează anual un raport de evaluare internă privind
calitatea educaŃiei în unitatea şcolară;
 elaborează propuneri de îmbunătăŃire a calităŃii
educaŃiei.

PERFECTIONAREA PREGATIRII
PERSONALULUI DIDACTIC
Activitatea de perfecŃionare a personalului didactic este coordonată de
Ministerul ÎnvăŃământului şi se realizează în instituŃii de învăŃământ superior,
prin facultăti, departamente şi catedre, pentru perfecŃionarea pregătirii de
specialitate a profesorilor.
Principalele forme de organizare a perfecŃionării personalului didactic din
învăŃământul preuniversitar sunt:
a) activităŃi metodico-stiinŃifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităŃii
de învăŃământ sau pe grupe de unităŃi (comisii metodice, catedre şi cercuri
pedagogice);
b) sesiuni metodico-ştiinŃifice de comunicari, simpozioane şi schimburi de
experienŃă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
c) stagii periodice de informare stiinŃifică de specialitate şi în domeniul
ştiinŃelor educaŃiei;
d) cursuri de perfecŃionare a pregătirii de specialitate, metodice şi
psihopedagogice sau pentru obŃinerea definitivării în învăŃământ ori a gradelor
didactice, în conformitate cu prevederile legii;
e) cursuri de pregătire şi de perfectionare pentru personalul de conducere,
de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice;

f) burse de perfecŃionare şi stagii de studiu şi de documentare, realizate în Ńara
şi în străinătate;
g) cursuri postuniversitare;
h) doctorat.
Programele de perfectionare cuprind:
a) informare stiinŃifică de specialitate;
b) informare pedagogică, psihologică şi sociologică;
c) informare metodică;
d) informare în domeniul legislaŃiei generale şi şcolare;
e) activităŃi practice în domeniul specialităŃii.
Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de
control participă, o data la 5 ani, la un program de perfecŃionare.
Definitivarea în învăŃământ se poate obŃine de către personalul didactic de
predare care are un stagiu de cel puŃin 2 ani la catedră.
Gradul didactic II se poate obŃine de către personalul didactic de predare care are
o vechime la catedră de cel puŃin 4 ani de la definitivarea în învăŃământ şi care
demonstrează competenŃă în activitatea instructiv-educativă, consemnată în
fişa de evaluare anuală.
Gradul didactic I se poate obtine de către personalul didactic de predare care are
o vechime la catedră de cel puŃin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu
rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă şi de inovare pedagogică,
evidenŃiate în fişa de evaluare anuală.
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Ocuparea si eliberarea posturilor didactice
Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor
Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la
angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, din
interviu şi din prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului
didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului învăŃământului.
Ordinea ocuparii posturilor didactice din învăŃământul de stat este:
a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeaşi localitate sau în
localitatea unde îşi are domiciliul, în limitele aceluiaşi regim de mediu, în
unităŃi de învăŃământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învăŃământ;
b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de
activitate sau prin desfiinŃarea unor unităŃi şcolare;
c) detaşarea în interesul învăŃământului, prin concurs specific;
d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante;
e) detaşarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;
f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate şi a posturilor ramase vacante
prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personal suplinitor,
titular sau asociat.
Anual, posturile declarate vacante din învăŃământul preuniversitar de
stat şi particular se aduc la cunoştinŃa persoanelor interesate, cu cel puŃin 30
de zile înaintea concursului, prin publicare în presa centrală, locală şi prin
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afişare la inspectoratele şcolare şi la unităŃile de învăŃământ respective.

Şcoli
20 Piteşti
 6 Curtea de Argeş
 4 Câmpulung
 1 Costeşti
 1 Topoloveni
 4 Mioveni
 2 Ştefăneşti
 Mediu rural 103


Licee
Licee Teoretice
 1 Piteşti
 1 Câmpulung
 1 Costeşti
 1 Topoloveni
 1 Mioveni

Licee vocaŃionale
 3 Piteşti
 2 Câmpulung
 1 Curtea de
Argeş

Colegii
Colegii
 4 Piteşti
 1 Curtea de
Argeş
 2 Câmpulung

Colegii tehnice
 1 Piteşti
 1 Câmpulung

Grupuri şcolare














8 Piteşti
3 Curtea de
Argeş
2 Câmpulung
1 Costeşti
1 Mioveni
1 Ştefăneşti
1 Corbeni
1 Domneşti
1 Vedea
1 Mărăcineni
1 Mozăceni
1 Rucăr
1 Stâlpeni



23 Piteşti



3 Curtea de Arges



6 Câmpulung





1 Costeşti
1 Topoloveni
3 Mioveni



1 Bascov



9 Program normal
14 Program prelungit
1 Program prelungit
2 Program prelungit
2 Program prelungit
4 Program normal
Program prelungit
Program normal
1 Program prelungit
2 Program normal
Program normal

INVĂ
INVĂŢĂMÂNT SPECIAL

- 3 şcoli
(pentru copii cu deficienţ
deficienţe)
 - 1 grădiniŃă


1 palat al copiilor
 3 cluburi ale elevilor
 1 şcoală de artă Câmpulung


SURSE DE FINANŢ
FINANŢARE ALE UNEI ŞCOLI

UNIUNEA
EUROPEANĂ

Bugetul
Local

Bugetul de stat

Venituri proprii
ale şcolii

Alte venituri
(contribuŃii ale
părinŃilor
şi sponsorizări)

Inspectoratul Şcolar
JudeŃean

Salarii Manuale

Pregătire
profesională

Burse
elevi

IntreŃinere
funcŃionare

ActivităŃi
InvestiŃii educative

Bugetul de stat

Bugetul
Consiliului JudeŃean

Bugetul Local

InvăŃământ special

InvăŃământ
preuniversitar de stat

FINANłAREA INVĂłĂMÂNTULUI




UnităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat
funcŃionează ca unităŃi finanŃate din fonduri alocate prin
bugetele locale ale unităŃilor administrativ-teritoriale pe a
caror rază işi desfăşoară activitatea , respectiv:
Bugetul Consiliului JudeŃean (invăŃământul special);
Bugetul municipiului, oraşului, comunei (învăŃămâtul
preuniversitar de stat).
Repartizarea fondurilor se face prin Hotărâre de
Consiliu JudeŃean /Consiliu Local, pe baza metodologiei
elaborate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului şi
de Ministerul FinanŃelor Publice, cu asistenŃă tehnică a
Inspectoratului Şcolar JudeŃean.

Resursele financiare







Sume alocate de la bugetul de stat (finanŃarea de
bază);
Sume alocate de la bugetul local (finanŃarea
complementară);
Venituri proprii ale şcolii respective (închirieri de
spaŃii, prestari servicii, activităŃi de producŃie s.a.) –
acestea nu diminuează finanŃarea de bază şi
finanŃarea complementară;
Alte venituri (contribuŃii ale părinŃilor – fondul
şcolii);
DonaŃii şi sponsorizări.

FinanŃarea de bază
Cheltuieli de personal;
Cheltuieli sociale ( bursele elevilor);
Cheltuieli cu perfecŃionarea profesională;
Cheltuieli pentru transportul cadrelor didactice ( nu locuiesc în acea localitate);
Alte cheltuieli asociate procesului de învăŃământ : organizarea evaluărilor,
examenelor, concursuri şcolare

FinanŃarea complementară
Cheltuieli materiale (intreŃinere şi funcŃionare);
Cheltuieli cu investiŃiile ( construcŃii şcoli,dotari, reparaŃii capitale);
Cheltuieli pentru transportul elevilor;
Alte cheltuieli asociate procesului de învăŃământ : activităŃi educative, cultural –
artistice, sportive, turistice;

Baza materială a învăŃământului
Baza materiala a învăŃământului constă în întregul activ patrimonial al
Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, al instituŃiilor şi unităŃilor de
învăŃământ şi de cercetare ştiinŃifică din sistemul de învăŃământ, cuprinzând spaŃii
pentru procesul de învăŃământ şi de cercetare ştiinŃifică, biblioteci, edituri,
tipografii, staŃiuni didactice şi de cercetare, ateliere şcolare, grădini botanice,
terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case de cultură ale
studenŃilor, case ale corpului didactic, tabere şcolare, baze şi complexuri culturalsportive şi orice alt obiect de patrimoniu destinat învăŃământului şi salariaŃilor din
învăŃământ.
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de
învăŃământ preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al comunelor,
oraşelor şi municipiilor şi sunt în administrarea unităŃilor de învăŃământ
preuniversitar.
Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept în proprietatea
unităŃilor de învăŃământ şi sunt administrate de acestea.

