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„Activitatea de CDI are rolul de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia cu scopul de a îmbunătăţi calitatea socială şi de a spori cunoaşterea cu 

potenţial de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune.” (Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013) 
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II. ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

III. ASIGURAREA PUNERII ÎN PRACTICI A UNEI POLITICI DOCUMENTARE 
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I. GESTIONAREA RESURSELOR MATERIALE 

 

Nr. 

Crt. 

OBIECTIVE 

DERIVATE 

ACŢIUNI / MIJLOACE DE REALIZARE RESPONSABIL DURATA EVALUARE 

1. Completarea 

fondului documentar 

 

-     Analiza fondului documentar 

existent în bibliotecă; 

- Identificarea nevoilor utilizatorilor în funcţie de 

specificul şi de profilul unităţii şcolare 

- Actualizarea şi completarea fondului documentar 

în funcţie de: profilul şi specificul unităţii şcolare, 

cerinţele de informare şi documentare ale 

utilizatorilor, recomandările programelor şcolare 

la disciplinele studiate în şcoală; 

- Casarea documentelor perimate fizic sau moral; 

  

 

Prof. CDI 

 

 

  

 

 

 

 

Permanent  

Fişe de 

activitate 

 

Rapoarte 

de activitate 
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2. Completarea 

documentelor de 

gestiune 

 

 

 

- Intocmirea documentelor de gestiune; 

- Tratarea documentelor de gestiune din punct de 

vedere fizic şi intelectual respectând normele 

biblioteconomice în vigoare; 

- Informatizarea gestionării fondului documentar; 

 

Prof. CDI 

 

 

Permanent Documente de 

gestiune a 

fondului 

documentar 

Rapoarte de 

activitate 

3

3. 

Elaborarea 

comenzilor de carte 

şi periodice în 

funcţie de bugetul 

aprobat de C.A. şi 

validat de C.P. 

- Achiziţionarea de fond de carte în funcţie de 

nevoile utilizatorilor conform programelor 

şcolare din banii alocaţi de M.E.C. 

- Achiziţionarea de soft educaţional în funcţie de 

bugetul alocat; 

- Achiziţionarea de periodice şi stabilirea unui 

buget de funcţionare. 

 

 

Prof. CDI 

 

 

Permanent Rapoarte ale 

activităţii 
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II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI 

INFORMARE 

Nr.  

Crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACŢIUNI / MIJLOACE DE REALIZARE RESPONSABIL DURATA EVALUARE 

1

1. 

Elaborarea 

R.O.I. şi a 

calendarului 

activităţilor 

pedagogice  

 

- Redactarea regulamentului de ordine interioara 

a C.D.I. şi supunerea lui spre aprobare 

directorului şi C.A.; 

- Intocmirea orarului C.D.I. şi supunerea spre 

aprobare directorului şi C.A. al şcolii; 

- Redactarea proiectului pedagogic şi cultural şi 

supunerea lui spre aprobare directorului şi 

C.A. al şcolii; 

- Intocmirea  planificării calendaristice 

semestriale şi prezentarea ei echipei 

pedagogice, elevilor şi utilizatorilor C.D.I. 

Prof.  

CDI 

 

 

Director 

 

 

Cadre didactic 

 

Prof. CDI 

 

La începutul 

anului şcolar 

 

 

 

Portofolii 

 

Rapoartele 

de activitate 

2

2. 

Amenajarea 

spaţiilor 

specifice 

Centrului de 

- Realizarea sistemului de semnalizare a C.D.I., 

a materialelor decorative de semnalare a 

spaţiilor specifice, a panourilor de informare şi 

afişaj;  

 

Prof. CDI 

 

 

Septembrie/ 

Octombrie 

 

Fişa de 

evaluare a 

unui C.D.I. 
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Documentare şi 

Informare 

 

3

3. 

Organizarea 

colecţiilor 

- Organizarea fondului documentar pe 

domenii conform sistemului de clasificare 

zecimal; 

- Organizarea unei colecţii de documente în 

funcţie de profilul şi specialitatile unităţii 

şcolare; 

  

 

 

 

Prof. documentarist 

La începutul 

anului şcolar 

 

 

Rapoarte 

semestriale şi 

anuale. 
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III. ASIGURAREA PUNERII ÎN PRACTICĂ A UNEI POLITICI DOCUMENTARE 

 

Nr. 

Crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACŢIUNI / MIJLOACE DE REALIZARE RESPONSABIL DURATA EVALUARE 

1. Iniţierea în 

cercetarea 

documentară 

 

- Vizite ghidate ale cadrelor didactice şi ale 

elevilor din şcoala în C.D.I.;  

- Prezentarea funcţiilor şi rolului C.D.I., 

organizarea lui pe spaţii specifice, activităţile 

care se pot desfăşura în C.D.I., regulamentul 

de ordine interioară şi misiunile profesorului 

documentarist 

- Planificarea activităţilor de iniţiere în 

cercetare documentară;   

- Formarea elevilor în domeniul cercetării 

documentare (cele 6 etape ale cercetării 

documentare)   

- Integrarea secvenţelor de cercetare 

documentară în unităţi disciplinare.  

 

Prof. CDI 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice 

Prof. CDI 

Cadre didactice 

 

 Începutul anului 

şcolar 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte 

semestrialeşi 

anuale 

 

 

Portofolii 

Fise de activitate 
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2

2. 

Derularea unor 

activităţi vizând 

dobândirea 

autonomiei în 

învăţare 

- Promovarea C.D.I. împreună cu echipa 

pedagogică prin intermediul afişelor, orelor 

de dirigenţie sau activităţilor extraşcolare; 

- Activităţi de întocmire a unui dosar 

documentar, referate tematice, portofolii, 

reviste şcolare, etc. 

Prof. CDI 

 

 

 

 

Cadre didactice 

Permanent Rapoarte 

semestriale şi 

anuale. 

 

Portofolii 

 

Fişe de activitate 

3

3. 

Dezvoltarea 

unor proiecte 

care să incite şi 

să motiveze 

pentru lectură 

- Identificarea nevoilor de lectură ale elevilor; 

- Iniţierea elevilor în tehnicile de lectură şi 

învăţare eficientă; 

- Activităţi de încurajare a lecturii în parteneriat 

cu profesorii de disciplină; 

- Organizarea animaţiilor legate de lectură; 

- Proiecte de parteneriat cu biblioteci, muzee, 

librării, tipografii care să atragă elevii spre 

lectură;  

Prof. CDI 

 

 

 

Cadre didactice 

Permanent Rapoarte 

semestriale şi 

anuale 

 

Fişă de activitate  

 

Proiecte 

educaţionale 

4

4. 

Activităţi de 

aprofundare a 

cunoştinţelor 

sau de 

- Planificarea şi desfăşurarea în colaborare cu 

cadrele didactice a activităţilor de recuperare 

a elevilor în dificultate sau eşec şcolar. 

- Organizarea împreună cu psihologul şcolii a 

Prof. CDI 

  

Cadre didactice 

 

Permanent Rapoarte 

semestriale şi 

anuale 
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recuperare 

pentru elevii 

aflaţi în 

dificultate 

unor activităţi de motivare înspre şcoală a 

elevilor cu dificultăţi în învăţare sau 

comportamente deviante. 

 

   

 

Fişa de activitate  

 

 

5

5.  

Antrenarea 

C.D.I. în 

formarea 

continuă a 

personalului 

didactic şi 

didactic auxiliar 

- Realizarea unui panou informativ cu toate 

cursurile de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice oferite de instituţiile 

abilitate cu formarea cadrelor didactice; 

- Organizarea şi participarea la întâlniri 

metodice.  

- Promovarea ofertelor de cursuri de formare 

profesională şi perfecţionare prin CCD, ISJ şi 

MEC. 

- Reactualizarea spaţiului de formare a cărui 

finalitate este expunerea şi consultarea 

portofoliilor cadrelor didactice – modalitate 

de dezvoltare, schimbare şi inovaţie. 

 

Prof. CDI 

 

Director 

 

 

 

Şefii de catedră   

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Rapoarte 

semestriale şi 

anuale 

 

 

 

Spaţiul pedagogic 

 

 

6

6. 

Realizarea 

unor activităţi 

privind 

- Achiziţionarea ofertelor educaţionale 

liceale; 

- Planificarea împreună cu psihologul şcolii a 

Prof. CDI 

  

 

Permanent Rapoarte 

semestriale şi 

anuale 
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orientarea 

şcolară  

unor activităţi de orientare şcolara; 

- Organizarea unor întâlniri şi activităţi de 

orientare şcolară cu profesori din alte 

instituţii.  

Diriginţi 

 

  

Spaţiul pedagogic 

Fişe de activitate 

 

 

 

IV. ACCESUL LA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

 

Nr. 

Crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACŢIUNI / MIJLOACE DE REALIZARE RESPONSABIL DURATA EVALUARE 

1

1. 

Promovarea 

fondului 

documentar 

 

- Expoziţii  cu documentele nou intrate în 

fondul documentar al C.D.I. 

- Prezentarea unei colecţii a unui autor, a 

unor cărţi premiate; 

- Expoziţii cu teme de actualitate; 

- Intâlniri cu autori, lansări de carte; 

Prof. CDI 

 

 

 

  

 

 

Conform 

graficului de 

desfăşurare 

Expoziţii 

Fişe de activitate 

Spaţiul pentru noutăţi 

2

2. 

Dezvoltarea de 

parteneriate 

- Colaborarea cu instituţii de cultură în 

realizarea unor proiecte cu caracter 

Prof. CDI 

Director 

Conform 

graficului de 

Proiecte de parteneriat 

Fişe de activitate 
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(locale, 

regionale, 

nationale, 

europene) 

educativ; 

- Realizarea unor proiecte de parteneriat cu 

diferite şcoli şi licee din judeţ sau din 

ţară. 

Cadre didactice 

  

desfăşurare  Panouri tematice 

3

3. 

Promovarea 

instituţiei 

- Selectarea activităţilor reprezentative din 

C.D.I. şi realizarea revistei şcolii 

- Elaborarea de activităţi în colaborare cu 

alte C.D.I.-uri din judeţ. 

- Participarea la proiecte şi programe 

prilejuite de diverse evenimente culturale  

pe plan naţional şi internaţional; 

- Promovarea imaginii şcolii prin 

mijloacele multimedia, pliante, afişe, 

postere, broşuri de prezentare a şcolii şi a 

C.D.I. 

 

Prof. CDI 

 

 

 

Director 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

Permanent Rapoarte de activitate 

 

 

 

Materiale realizate  

4

4. 

Organizarea de 

expoziţii 

- Expoziţii tematice de desene 

- Expoziţii de carte; Expoziţii cu produse 

realizate de elevi  

 Conform 

graficului de 

desfăşurare  

Rapoarte şi fişe de activitate 
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Analiza SWOT 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- deschiderea comunităţii locale spre şcoală prin parteneriate şcolare; 

- buna colaborare cu media locală, în popularizarea activităţilor CDI. 

 

- populaţia şcolară este în scădere, ceea ce poate avea 

un efect negativ asupra realizării planului de 

şcolarizare; 

- birocraţia excesivă, care va afecta în timp, calitatea 

actului didactic; 

- Instabilitatea sistemului educaţional; 

- instabilitate legislativă. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- există resursele necesare pentru desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare; 

- susţinere din partea şcolii; 

- cadre didactice calificate; 

-dispune de un număr mare de publicaţii diferite (cărţi, documentaţii, reviste); 

- există deschideri date de nevoile cadrelor didactice; 

- spaţii de formare moderne; 

- colaborare bună cu comunitatea locală. 

- nu toate cadrele didactice sunt dispuse să desfăşoare 

activităţi în CDI; 

- interesul slab, din partea elevilor, pentru implicarea 

în activităţi extraşcolare; 

- relaţia părinte-şcoală nu se ridică la nivelul impus 

de importanţa ei în educaţia tinerilor; 
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Director,              Responsabil CDI ,     

Prof. Jercan Mihaela Corina          Prof. Pleşca Raluca      
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