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INTRODUCERE 
Centrul   de  documentare şi  informare Surdila Greci  a fost înfiinţat la data de 30 
mai  2008 prin decizia OM 330 din data 13.02 2007. 
 
 
I.  Rolul C.D.I.-ului 
 

Centrul de Documentare şi Informare este un centru de resurse 
pluridisciplinare ce pune la dispoziţia elevilor , cadrelor didactice şi a comunităţii 
locale, informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste , casete audio şi video, 
CD ROM-uri , calculatoare, echipamente de multiplicare xerox, ), desfăşoară 
activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte 
de animaţie culturală. El oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce 
vor contribui la o mai bună inserţie şcolară. 

 
 

II. Relaţia C.D.I.- biblioteca şcolii 
 

Faţă de bibliotecile şcolare, C.D.I.-ul aduce elemente noi: 
1. personalizarea spaţiului prin crearea de spaţii cu funcţii specifice (spaţiul 

de primire;spaţiul documentaristului; spaţiul informatic, spaţiul de lucru individual; 
spaţiul de lucru pe grupe, spaţiul pentru presă, spaţiul audio-vizualului; spaţiul 
pentru cadrele didactice; spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul lecturii 
de destindere “colţul de lectură”; spaţiul de afişaj; spaţiul de informare; spaţiul 
expoziţional); 

2. diversificarea suportului informativ ( pe lângă cărţi, se află casete audio şi 
video, 
C.D.-uri, calculatoare conectate la Internet); 

3. crearea şi întreţinerea imaginii şcolii prin rolul jucat de C.D.I. în viaţa 
instituţiei şcolare; 

4. dimensiunea pedagogică 
 
 
III. Obiectivele C.D.I.-ului 
 

 favorizarea lecturii şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare 
în general; 

 perceperea Centrului de Documentare şi Informare ca un centru de 
cultură şi de permanenţă; 

 educarea prin informare, realizată prin lectura documentară şi prin 
utilizarea tehnologiilor noi; 

 iniţierea elevilor în mânuirea instrumentelor de lucru informatice şi în 
accesarea băncilor de date; 

 introducerea unor schimbări pozitive în activitatea de învăţare centrată 
pe elev; 



 facilitarea activităţilor în grup; 
 organizarea unor activităţi de recuperare pentru elevii aflaţi în 

dificultate, mai puţin motivaţi sau cu dificultăţi de învăţare, egalitatea 
şanselor elevilor şcolii din mediul rural; 

 diversificarea formelor de lucru cu elevii, expoziţii de carte, întâlniri cu 
scriitori şi personalităţi culturale,difuzarea de documente realizate de 
elevii buni sau de cadre didactice din cadrul comunei sau judeţului; 

 cercetare documentară şi de informare; 
 asigurarea condiţiilor optime pentru perfecţionarea locală . 

 
 
 
IV. Activităţi în cadrul C.D.I.-ului 
 

Rolul şi obiectivele C.D.I.-ului nu pot fi atinse fără concursul 
documentaristului, care desfăşoară activităţi complexe: 

1. Activităţi de animare: 
• Pedagogică (iniţiere în tehnici de cercetare; concursuri de lectură) 
• Culturală (vizite, excursii, întâlniri cu personalităţi ale vieţii sociale, 

culturale, politice); 
2. Activităţi de comunicare (în interiorul instituţiei sau cu exteriorul) 

 
V. Finalităţi 
 

C.D.I.-ul creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile 
de muncă individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informate, 
devenind astfel un element motor în lupta contra eşecului şcolar. 

Prin organizarea şi viaţa lui internă, C.D.I.-ul poate deveni pentru elevi o 
şcoală a responsabilităţii şi autonomiei atât pe planul activităţilor individuale, cât şi a 
celor de grup. 

Spaţiul special destinat profesorilor, cu documentaţia necesară, duce la 
creşterea calităţii actului educaţional şi la formare continuă a cadrelor didactice 
 
 
 
 
 
 

I. Argument 
Şcoala  Surdila Greci, judeţul Braila situată pe DN 2B ,la 62 km vest de Braila şi la 
2Km de oraşul Făurei, este o şcoala rurală ce funcţioneaza cu 65 de elevi la Şcoala 
Gimnaziala Surdila Greci , 21 la Făurei Sat şi 15 Horia. 

 
 
 
 



Existenţa C.D.I.-ului poate fi un câştig şi pentru comunitatea locală, oferind 
tinerilor, părinţilor posibilitatea de a-şi petrece aici o parte a timpului liber. 

Înfiinţarea Centrului de Documentare şi Informare la Şcoala gimnazială 
Surdila Greci  este în strânsă legătură cu problemele-cheie ale învăţământului din 
mediul rural, cum ar fi: 

Posibilităţi financiare reduse la nivelul familiilor elevilor din mediul rural; 
     Accesul limitat la informaţie a elevilor şi cadrelor didactice din şcolile din 
mediul rural; 
      Poziţia defavorabilă a elevilor din şcolile din mediul rural în situaţia de 
examen sau concurs ( teste naţionale, admiteri, concursuri şcolare etc.), în raport 
cu elevii din mediul urban; 
     Tendinţa de migraţie a elevilor din mediul rural(exemplu la Făurei) 
 

II. Locul de amplasare a C.D.I.-ului 
1. Amplasament: se află în partea dreapta a şcolii  în aceeaşi clădire cu 

biblioteca. 
2. Spaţiu destinat: 2săli 
 

III. Organizarea spaţiului 
1. Amenajări necesare: 

• Instalaţii electrice; 
• Conectarea la internet. 

2. Mobilier necesar: 
• Complex tip secretariat pentru documentarist; 
• Birou pentru calculator (4buc); 
• Dulap-3 
• Rafturi-3 
• Scaune (5 buc); 

 
 
 
IV. Buget 

1. Amenajarea spaţiului destinat C.D.I.-ului 
2. Mobilier 
3.   Echipament informatic, multimedia şi audio-vizual. 

• Calculatoare (6 buc) 
• Imprimantă (1 buc) 
• DVD player (1 buc), 
• Televizor (1 buc) 
• Videoproiector( 1 buc) 

 
3. Buget anual de funcţionare a C.D.I.-ului: - 
 

V. Surse de finanţare pentru amenajare şi dotare 
• Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
• Consiliul Local 



• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila; 
• Casa Corpului Didactic Brăila; 
• Comitetul de părinţi; 
• Sponsori, asociaţii. 
 

VI. Colaboratori 
• Casa Corpului Didactic Brăila 
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila 
• Asociaţii profesionale. 
 

VII. Termene 
Etapa I (amenajarea C.D.I.) 

1. FinanţareAmenajare 
2. Asigurarea cu mobilier şi alte dotări (strict necesare) 
3. Completarea dotărilor 
 

Etapa a II-a - desfăşurarea activităţii în cadrul C.D.I. 
 
VIII. Responsabili 
 
Echipa de proiect: 
1.Vuţino Iulia Olguţa-director 
2. Ursache Viorica-responsabil C.D.I. 
3.Bratosin Sabina-responsabil comisia metodica a profesorilor diriginţi 
4.Ciocârlan Corina-responsabil comisia metodica a profesorilor 
5.Antonescu Nela -responsabil comisia metodică a învăţătorilor 
6.Tarău Augustina-educatoare 

 
Programul C.D.I. respectă viziunea şcolii şi dă viaţa ţintelor propuse în 

proiectul şcolii prin obiectivele sale generale: 
• gestionarea resurselor documentare; 
• organizarea şi funcţionarea  C.D.I. 
• asigurarea punerii în practică a unei politici documentare; 
• accesul la cultură şi civilizaţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 
 
                    DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
                                           ISTORIC 
 

Prima şcoală a funcţionat din anul 1860.Până la această dată, copii 
au urmat la şcolile din Făurei Vechi (până în 1857)şi din Surdila Găiseanca.Primul 
local de şcoală avea doua corpuri , cu patru Sali de clasa şi locuinţă pentru director. 
În 1936, ajunsese 198 de elevi şi 5 învăţatori. 
 
                      PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 
a) RESURSE UMANE 
Structura personalului didactic în anul şcolar 2012– 2013 este următoarea: 
 
3 educatoare -cu gradul definitivat 
 
4învăţătoare-2 cu gradul II 
                       1 cu gradul definitivat 
                       1 fara grad , în curs de calificare 
8 profesori-   2 cu gradul I 
                       2  cu gradul II 
                       3 cu gradul definitivat 
                       1 asociat                                                  
Efectivele de elevi sunt urmatoareler: 
Învăţământul  primar:55  de elevi 
Învăţământul gimnazial 65 de elevi 
 
 
 
b) RESURSE MATERIALE 

 
Şcoala Surdila  Greci utilizează un număr de 6 Sali de clasa din care două 

sunt pentru ciclul primar şi patru pentru ciclul gimnazial , o cancelarie , un cabinet 
director Şcoala a fost inclusa în programul de reabilitare  al băncii mondiale în anul 
2003 

  
 
VIZIUNEA 

 
Şcoala Surdila Greci este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de 

a funcţiona ca o structură eficientă, echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a 
asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât „mâine să fii mai bun ca azi” ! 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANALIZA MEDIULUI COMUNITAR 
 
Comuna Surdila Greci  se află la extremitatea  vestică a  judeţului 

Braila.Are în componenţa sa patru sate:Surdila Greci,Făurei Sat, Brateşu Vechi şi 
Horia. 

Pe raza comunei activează: 
12 unităţi comerciale. 
Resursele forţei de muncă ale comunei: agricultură 
Strategia de dezvoltare a localităţii până în 2012 se bazează pe 

agricultură şi se urmăresc următoarele obiective: 
       creşterea producţiei vegetale şi animal. 

 
 

 
ANALIZA PEST 

 
a. Factori politico-legali: 

- legislaţie schimbătoare; 
- legislaţia muncii permite şcolii să angajeze personal calificat şi specialişti 

din domenii conexe în beneficiul pregătirii elevilor; 
- nivelul fiscalităţii va influenţa cantitativ nivelul achiziţiilor şi investiţiilor 

făcute de şcoală; 
- regulamentul de admitere în liceu, instabil; 
- trecerea patrimoniului şcolii în administrarea Primăriei Surdila Greci 
 
economie locală în declin  

b. Factori economici 
-  
- singura ramură bine reprezentată în localitate este agricultura . 

MISIUNEA 
Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev 

la potenţialul maxim , punem accentul pe dezvoltarea 
valorilor promovate prin filosofia educaţională a  
şcolii şi a componentelor cheie care îi permit inserţia 
socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 
 
 
 



- venitul financiar mic al majorităţii familiilor 
- resursele financiare pentru educaţie sunt în exclusivitate cele bugetare 
- rata şomajului în creştere 
 

c. Factori socio-culturali 
- atitudine faţă de muncă, cultivată de familie şi de şcoală 
- nivelul cultural scăzut al familiilor 
- generaţia adultă orientează tânăra generaţie către unităţi şcolare care 

oferă cât mai rapid competenţe ce pot fi exploatate pe piaţa munci 
- ofertă redusă pe piaţa muncii în localitatea  
 

c. Factori tehnologici 
- Mijloace de învăţământ de înaltă tehnologie în număr redus faţă de 

nevoile şcolii (calculatoare, videoproiectoare, schaner, cameră video, 
cameră foto, imprimantă, copiator performant care să conducă la 
atingerea acestor standarde.    

   

2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala cu clasele I – VIII Surdila Greci, 

în anul şcolar 2011– 2012  scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

Puncte tari 

o Cadre didactice calificate si cu 

experienta; 

o Majoritatea cadrelor didactice 

sunt calificate şi adopta un stil 

democratic care permite 

implicarea elevilor; 

o Atmosfera destinsă, de 

încredere reciprocă; 

o Existenta unui local de scoala 

modern, dotat cu mobilier 

nou; 

o Oferta variată de programe 

şcolare si extra-şcolare care 

conduc la personalizarea 

procesului instructiv – 

educativ; 

Puncte slabe 

o Motivatie preponderant 

extrinseca pentru dezvoltarea 

profesionala; 

o Lipsa laboratoarelor de 

biologie,fizica, chimie; 

o Rezultate scolare slabe la 

concursurile scolare la nivel 

judetean; 

o Personal nedidactic 

insuficient; 

 



o Accesul la informaţie şi 

circulaţia informaţiei la 

nivelul unitaţii, dar si între 

şcoala şi comunitate; 

 
Oportunităţi 

o Cursuri de formare pentru 

profesori în programe 

convenabile; 

o Parteneriatele cu comunitatea 

locala sau cu alte şcoli sau 

instituţii; 

o Fondurile europene; 

o Deplasarea elevilor din satele 

îndepartate catre şcoala se 

face organizat cu un microbus 

şcolar; 

 

Ameninţări 

o Îmbatranirea populaţiei; 

o Lipsa mijloacelor relevante de 

motivare a cadrelor didactice; 

o Concurenţa dintre scoli; 

o Instabilitatea legislativă; 

 

 

 

 Concepţia managerială a Centrului de Documentare si Informare  pentru anul 

şcolar 2012 – 2013  are la bază  realizarea idealului educaţional propus de  Legea 

Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării. Din această perspectivă  finalităţile învăţământului au în vedere 

formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării 

sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială. Pentru atingerea 

acestui deziderat scoala trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: 

 a) insusirea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturii nationale si universale;  

     b) formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a 

abilitatilor practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si 

estetice;  



     c) asimilarea tehnicilor de munca intelectuala, necesare instruirii si 

autoinstruirii pe durata intregii vieti;  

     d) educarea in spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

omului, al demnitatii si al tolerantei, al schimbului liber de opinii;  

     e) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-

civice, a respectului pentru natura si mediul inconjurator;  

     f) dezvoltarea armonioasa a individului prin educatie fizica, educatie igienico-

sanitara si practicarea sportului;  

     g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfasurarea unor activitati utile, 

producatoare de bunuri materiale si spirituale.  

 Centrele de documentare si informare reprezinta centre de resurse 

pluridiscilinare care pun la dispozitia elevilor, cadrelor didactice si a comunitatii 

locale informatii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio si video, CD 

ROM-uri, calculatoare etc.), pun în practica proiecte de animatie culturala, 

desfasoara activitati pedagogice, precum si activitati de formare continua pentru 

personalului didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar. Centrele de 

documentare si informare ofera elevilor structuri si resurse documentare si umane ce 

vor contribui la o mai buna insertie scolara prin realizarea urmatoarelor obiective : 

 - promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizeaza si modernizeaza 

parcursurile pedagogice traditionale, transformând atitudinea fata de învatare; 

 - dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de învatare în general; 

 -  favorizarea muncii în echipa; 

 - asigurarea accesului liber la informaţie şi cultură a tuturor tinerilor şi a 

membrilor comunitaţii locale;  

 -  stapânirea tehnicilor de informare şi comunicare în învatamânt (TIC); 

 -  formarea cetăţeanului conştient şi autonom, adaptat la lumea actuala prin 

intermediul vieţii scolare; 

 -  egalitatea şanselor elevilor din mediul rural şi urban. 

 II. Filosofia educaţională 

  Viziunea managerială : 



 Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în 

vigoare, în  anul şcolar 2012 – 2013  avem în vedere în continuare  concertarea 

eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe 

aprofundate , competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă 

intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi 

organizată de aşa manieră încât să se creeze în Scoala cu clasele I – VIII Surdila 

Greci, Judetul Braila un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi 

morale înalte. 

 Profilului moral şi acţual al absolventului Şcolii cu clasele I – VIII Surdila 

Greci este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin 

procesul de învăţare şi educaţie. 

 Valori promovate în Şcoala cu clasele I – VIII Surdila Greci, Jud. Braila:  

Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.  

Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a 

gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea 

practică.  

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în 

gând şi în faptă. 

Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale. 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate 

şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin 

fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi 

a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice 

împrejurare. 

  Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze 

lecţiile şi activităţile extraşcolare  în aşa fel  încât să formeze elevi  care să fie în stare: 

• să-şi cunoască propria valoare; 



•  să încerce să se autodepăşească; 

• să gândească independent; 

• să-şi rezolve singuri problemele; 

• să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească; 

• să comunice în mod eficient cu ceilalţi. 

  Desigur, pentru a putea să formeze aceste competenţe elevilor, toate cadrele 

didactice din Scoala cu clasele I –VIII Surdila Greci, Judetul Braila, trebuie să facă 

dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi. 

 
 

 
 
 
ŢINTE STRATEGICE 
 
1.Ameliorarea calităţii educaţiei copiilor şi adulţilor de a facilita accesul la 
întregul evantai de posibilităţi de educaţie la nivel european 
2.Diversificarea ofertei curriculare şi extracurriculare a şcolii 
3Perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 
4.Dezvoltarea relaţiilor comunitare armonioase cu comunitatea locală şi agenţii 
economici 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI 
 
CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE 
 

REGULAMENTUL  C.D.I.  2012-2013 
 
 
1. Acces 

1.1. Centrul de Documentare si Informare (CDI) funcţioneaza dupa următorul 
program: 

      LUNI-VINERI de la 8-16 
     Intre orele 14-16 publicatiile pot fi împrumutate numai în regim de SALĂ DE 

LECTURĂ 
Nu este permis accesul în CDI în absenta unuia dintre responsabilii CDI. 
In timpul vacantelor şcolare CDI este inchis. 
Un planning de ocupare a CDI pe clase/grupe de elevi poate fi consultat la 

panoul  de informare de la intrarea în CDI, precum şi la cel din sala profesorală. 
Situaţiile excepţionale în care CDI este închis vor fi semnalate la aceleaşi 

panouri de informare. 
Planificarea activitaţilor didactice desfasurate în CDI se realizeaza cu minim 24 de 
ore înainte de desfasurarea lor propriu-zisa prin anunţarea responsabililor CDI si 
completarea planningului din sala profesorală. 
 
1.2. Centrul de Documentare şi Informare este deschis tuturor categoriilor de 

public. Au drept de împrumut şi prioritate în utilizarea spaţiului si a 
resurselor CDI elevii şi angajaţii  

 
2. Comportamentul în CDI 

Intrarea în CDI se face în linişte şi fară bagaje. Acestea vor fi depuse în spaţiul 
special amenajat la intrarea în CDI. 

La CDI se vine, în primul rand, pentru a face o lucrare sau o cercetare care 
necesita utilizarea documentelor (dicţionare, enciclopedii, materiale audio-vizuale, 
lucrari documentare); în al doilea rând , se vine pentru a se destinde citind (lucrări 
de fictiune, articole de jurnal…), ascultând muzica, vizionând un film. CDI este , 
de asemenea, spaţiul organizarii unor expoziţii, concursuri, întâlnirii cu 
personalitaţi ale vieţii culturale. 

Pentru utilizarea în bune condiţii a resurselor CDI este recomandabilă 
parcurgerea unei şedinte de iniţiere în cercetarea documentară. Planificarea 
acestor activitaţi se realizează în colaborare cu echipele pedagogice, în limita 
spaţiului şi a orarului CDI. 

Nu se consultă CD-ROM-uri sau dischete personale. 
CDI nu este nici sala de discuţii, nici sala de mese. Nu se bea, nu se manâncă şi 

se vorbeşte în soapta spre a nu-i deranja pe ceilalţi utilizatori. 
Materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage dupa 

sine aplicarea de sancţiuni. 



Elevii nu sunt autorizaţi să oprească sau să pună în funcţiune aparatele 
existenţe în CDI (televizor, video, casetofon, ordinator). 

După consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Dacă 
se întâmpina dificultaţi la reordonarea documentelor consultate se solicită ajutorul 
profesorului documentarist.  A  nu se uita că un document prost plasat este un 
document pierdut. 

La terminarea activitaţilor, mesele de lucru ramân curate şi scaunele sunt 
corect aşezate la locul lor. 
 

3. Utilizarea ordinatorului şi a Internetului la CDI se realizeaza cu respectarea 
obligatorie a următoarelor reguli: 
3.1. accesul la ordinatorul pe care este instalata baza de date a CDI este permis 

doar sub supravegherea responsabilului CDI; 
3.2. consultarea Internetului se face sub responsabilitatea  unui cadru didactic; 
3.3. se interzice modificarea configuratiei sistemului, a  fisierelor etc; 
3.4. nu se deschid, modifica sau sterg fişierele altcuiva; 
3.5. pentru a se evita viruşii informatici nu se utilizeaza dischete venind din 

exterior; 
3.6. nu sunt permise jocurile; 
3.7. nu se încaraca ecranul sau discheta nici nu se editeaza documente cu caracter 

rasist, extremist sau pornografic; 
3.8. nu se imprima fară acordul profesorului documentarist; 
3.9. în cazul unor probleme tehnice, se avertizează fară întarziere responsabilul 

CDI. 
 
4. Consultarea si imprumutul documentelor 

Accesul la resursele CDI este supus acceptării şi deci semnării unui angajament 
scris al utilizatorului. 

Înscrierea cititorilor si gestionarea împrumuturilor se realizeaza în sistem 
automatizat. Toate operatiunile se efectueaza de catre profesorul documentarist. 

Documentele necesare la inscriere sunt urmatoarele: 
- buletin de identitate 
- carnet de elev/student 
- legitimatie de serviciu. 

Se pot imprumuta maxim 3 (trei) documente. 
Durata imprumutului pentru lucrarile de fictiune este de 14 zile, cu 

posibilitatea prelungirii cu înca 7 zile a perioadei de imprumut. 
Lucrarile documentare, lucrările existente într-un singur exemplar şi 

publicaţiile periodice se împrumută pentru o perioada de 7 zile, casetele audio si 
cele video pentru o perioada de 3 zile, făra drept de prelungire a imprumutului. 

Sunt excluse de la împrumut (se consulta la CDI) urmatoarele categorii de 
documente: 
- lucrări de referinţa (dictionare, enciclopedii, atlase…) 
- dischete, diapozitive, harti 
- CD, CD-ROM 
- dosare documentare. 



 
5. Întarzieri. Deteriorari 

Pentru publicaţiile nerestituite de catre elevi la data prevăzuta se vor emite 
INSTIINTARI DE RESTITUIRE, transmise elevilor şi parinţilor prin intermediul 
profesorilor diriginţi. Celorlalte categorii de cititori, înstiintarile le sunt trimise la 
domiciliu. Dupa a doua înstiintari de restituire, publicaţia este considerată 
pierdută si se imputa utilizatorului urmând procedura legala. 

În cazul deteriorarii unei publicaţii, utilizatorul va plăti o amenda stabilită in 
functie de gravitatea daunei si importanta publicaţiei care a suferit-o. 

Utilizatorului caruia  i s-au imputat publicaţii sau  i s-au perceput amenzi i se 
va interzice accesul la CDI pe perioada limitata sau nelimitata. 
 

 
6. Ordonarea documentelor in C.D.I. 

Lucrarile de fictiune sunt ordonate pe genuri si alfabetic. 
Documentarele sunt ordonate pe domenii, conform  Clasificarii Zecimale 

Universale (CZU), iar în cadrul domeniului alfabetic. 
Documentele audio-vizuale sunt ordonate în functie de suport, pe domenii 

(conform CZU) şi alfabetic. 
Periodicele sunt ordonate pe titluri şi cronologic. 
Dosarele documentare sunt ordonate  pe domenii si alfabetic. 
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PLAN MANAGERIAL 
AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI 

INFORMARE 
                Planificarea anuală 
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„Activitatea 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) 

 
 
 
 
 

OBIECTIVELE GENERALE ALE CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI 
INFORMARE 

 
I. GESTIONAREA RESURSELOR MATERIALE 
II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI DE 

DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 
III. ASIGURAREA PUNERII ÎN PRACTICĂ A UNEI POLITICI 

DOCUMENTARE 
IV. ACCESUL LA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 
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GESTIONAREA RESURSELOR MATERIALE 

 

Nr. 
crt. 

Obiective 
derivate 

Activităţi / 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. 
documentarist 
 
 

 
 
 
 

 

Permanent 

 
Fişe şi proiecte de 
activitate 
 
Rapoarte 
de activitate 

2. 

 
 
Completarea 
documentelor de  
gestiune 

 
 

 
 

  -Întocmirea documentelor de gestiune; 
- Tratarea documentelor de gestiune din 

punct de vedere fizic şi intelectual 
respectând normele biblioteconomice în 
vigoare; 

- Informatizarea gestionării fondului 
documentar; 

 
Prof. 
documentarist 

 
 

Permanent 

Documente de 
gestiune a fondului 
documentar 
Rapoarte de 
activitate 
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                                                               ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  
 

 
 
 

Nr.  
crt. 

Obiective 
specifice 

Acţiuni / mijloace de realizare Responsabil Durata Evaluare 

1. 
Elaborarea 
R.O.I. şi a 
planificărilor  

 

- Redactarea regulamentului de ordine 
interioară a C.D.I.  

- Întocmirea orarului C.D.I.; 
- Redactarea proiectului pedagogic şi 

cultural 
- Întocmirea  planificării calendaristice 

semestriale şi prezentarea ei echipei 
pedagogice, elevilor şi utilizatorilor 
C.D.I. 

Prof.  
Documentarist 

 
 
 
 

 

 
La 
începutul 
anului 
şcolar 

 

 
 

Portofolii 
 

Rapoartele 
de activitate 

2. 
Amenajarea 
spaţiilor 
specifice 
centrului de 
documentare şi 
informare 

- Realizarea sistemului de semnalizare a 
C.D.I., a materialelor decorative de 
semnalare a spaţiilor specifice, a 
panourilor de informare şi afisaj;  

 
Prof. 
documentarist 
 
 
 

Septembrie/ 
Octombrie 

 

Rapoartele 
de activitate 

3. 
Organizarea 
colecţiilor 

- Organizarea fondului documentar pe 
domenii conform sistemului de 
clasificare zecimal; 

- Organizarea unei colecţii de documente 
în funcţie de profilul şi specialităţile 
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 Prezentarea centrului 
de documentare şi 
informare 

- Prezentarea CDI, a organizării sale 
specifice; 

- 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 

Prof. 
documentarist 

Septembrie, 
octombrie 

 

2 Iniţierea în cercetarea 
documentară 

 

- Vizite ghidate ale cadrelor didactice şi ale 
elevilor din şcoala în C.D.I.;  

- 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. 
documentarist 
 
Cadre didactice 
Prof. 
documentarist 
Cadre didactice 

 
La începutul 
anului şcolar 

 
Permanent 

 

 
Rapoarte 
semestriale şi 
anuale 

 
 

Portofolii 
Fise de 
activitate 

3 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. 
documentarist 

 
Cadre didactice 

Permanent Rapoarte 
semestriale şi 
anuale. 
Portofolii 
Fişe de 
activitate 

4 Dezvoltarea unor 
proiecte care să incite şi 
să motiveze pentru 

- Identificarea nevoilor de lectură ale 
elevilor; 

- Iniţierea elevilor în tehnicile de lectură şi 

Prof. 
documentarist 

 

Permanent Rapoarte 
semestriale şi 
anuale 
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lectură 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;  

 
 
Cadre didactice 

Fisş de 
activitate  

 
Proiecte 
educaţionale 

5 Activităţi de 
aprofundare a 
cunoştinţelor sau de 
recuperare pentru elevi 
aflaţi în dificultate 

- Planificarea şi desfăşurarea în colaborare 
cu cadrele didactice a activităţilor de 
recuperare a elevilor în dificultate sau 
eşec scolar. 

- Organizarea unor activităţi de motivare 
înspre şcoala a elevilor cu dificultăţi în 
învăţare sau comportamente deviante. 

Prof. 
documentarist 
Cadre didactice 

 
 

 

Permanent Rapoarte 
semestriale şi 
anuale 

 
 

Fişa de 
activitate  

 
 

6. 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, IŞJ şi MECT. 

- Reactualizarea spaţiului de formare a 
cărui finalitate este expunerea şi 
consultarea portofoliilor cadrelor 
didactice – modalitate de dezvoltare, 

 
Prof. 
documentarist 

 
Director 

 
 

 
Şefii de catedră  

 

 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

Rapoarte 
semestriale şi 
anuale 

 
 
 

Spaţiul 
pedagogic 
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schimbare şi inovaţie. 
7 Realizarea unor 

activităţi privind 
orientarea şcolară 

- Achiziţionarea ofertelor educaţionale 
liceale; 

- Planificarea împreună cu profesorii 
diriginţi a unor activităţi de orientare 
şcolară; 

- Organizarea unor întâlniri şi activităţi de 
orientare şcolară cu profesori din alte 
instituţii.  

Prof. 
documentarist 
Diriginţi 
 
 

Permanent Rapoarte 
semestriale şi 
anuale 
Spaţiul 
pedagogic 
Fişe de 
activitate 

 
IV. ACCESUL LA CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Acţiuni / mijloace de realizare Responsabil Durata Evaluare 

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. 
documentarist 

 
 
 

 

 
Conform 
graficului 
de 
desfăşurare 

Expoziţii 
Fişe de activitate 
 

2. 
Dezvoltarea de 
parteneriate 
(locale, 
regionale, 
naţionale, 
europene) 

- Colaborarea cu instituţii de cultură 
în realizarea unor proiecte cu 
caracter educativ; 

- Realizarea unor proiecte de 
parteneriat cu diferite şcoli şi licee 
din judeţ sau din ţara. 

Prof. 
documentarist 
Cadre didactice 
 

Conform 
graficului 
de 
desfăşurare  

Proiecte de parteneriat 
Fişe de activitate 
Panouri tematice 

3. 
Promovarea 
instituţiei 

- Selectarea activităţilor 
reprezentative din C.D.I. şi şcoală şi 

 
Prof. 

Permanent Rapoarte de activitate 
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realizarea unui CD de prezentare a 
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. 

documentarist 
 

 
 

 
 

 
 
Cadrele didactice 

 
 

Materiale realizate  

4. 
Organizarea 
de expoziii 

- Expoziţii tematice de desene 
- Expoziţii de carte;  
- Expoziţii cu produse realizate de 

elevi  

Prof. 
documentarist, 
învăţătoare, cadre 
didactice 

Conform 
graficului 
de 
desfăşurare  

Rapoarte, proiecte şi  fişe 
de activitate 

 
5. 

Proiect în 
colaborare 
,,Lumea 
copiilor” 

- Vizionarea de desene animate 
clasice, din colecţia Disney, evaluare 
periodică prin prezentări şi 
expoziţii de desene 

Prof. 
documentarist, 
educatoare, 
învăţătoare 

Conform 
graficului 
de 
desfăşurare 

Rapoarte, proiecte şi  fişe 
de activitate 

6. 
Proiect 
,,Cercul de 
lectură” – 
clasele I – IV 

- Lectura cărţilor din recomandările 
programelor şcolare, a titlurilor din 
lectura suplimentară, a nevoilor 
elevilor 

Prof. 
documentarist, 
învăţătoare 

Conform 
graficului 
de 
desfăşurare 

Rapoarte, proiecte şi  fişe 
de activitate 

 
 
7. 

Proiect 
,,Ecranizare – 
Cartea de pe 
raft pe marele 

- Vizionarea filmelor – ecranizări – 
proiect în corelaţie cu cercul de 
lectură 

Prof. 
documentarist, 
învăţătoare, cadre 
didactice 

Conform 
graficului 
de 
desfăşurare 

Rapoarte, proiecte şi  fişe 
de activitate 
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PROF. DOCUMENTARIST 

URSACHE VIORICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecran” 
Activităţi la 
propunerea 
cadrelor 
didactice 

- Utilizarea resurselor CDI, în special 
a proiectorului şi internetului de 
către cadrele didactice 

Prof. 
documentarist, 
învăţătoare, cadre 
didactice 

permanent Rapoarte, proiecte şi  fişe 
de activitate 
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PLAN MANAGERIAL  

plan semestrial 
SEMESTRUL I 

Nr. crt. Activitatea  Tipul 
activităţii 

Perioada/ 
Durata 

Beneficiari/ 
Persoane implicate 

Responsabil  Obs. 

1.  
 

Prezentarea CDI: 
organizare specifică, 

regulament intern 

Pedagogică Începutul anului 
şcolar 

S1, S2, S3 

Clasa I-VIII 
 

Prof. documentarist  

2.  Activităţi la 
propunerea cadrelor 

didactice 

Pedagogice Permanent Toate clasele Cadrele didactice, prof. 
documentarist 

 

3.  Lumea copiilor Culturală Permanent 
(întâlniri 

săptămânale) 

Grupa 
mare,claseleI-IV 

Prof. documentarist, 
educatoare, învăţătoare 

 

 

4.  Ora de lectură Culturală Permanent (o 
oră pe 

săptămână) 

Clasele II, III , III  şi 
IV 

Prof. documentarist, 
învăţătoare 

 

5.  Ziua educaţiei (5 
octombrie) – 

dezbateri, 
prezentări,concurs. 

Culturală S3 Clasele V – VIII,  Prof. documentarist, 
consilier educativ 

 

6.  Istorie, tradiţii 
obiceiuri în zona 
natală 

Culturală S3-14 Clasele V – VIII Prof. docu 
mentarist,învăţătoare,  

 

7.  Cursuri de formare 
Profesonarizarea 

carierei 

Pedagogică S5 Clasele V – VIII Prof. documentarist 
Educ. Chiriţă Liliana 

 

8.  Proiect naţional 
,,Istoria noastră 
văzută prin ochii 

Cultural-
artistic 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Clasele V-VIII Prof.Documentarist, 
Prof.Gherguş 

Mariana,Prof.Ciocârlan 
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cititorilor români’’ Corina 
 

9.  Scriitorii romani-
clubul de lectura 

Culturală    O data pe   
saptamână  

Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Prof.Ciocârlan Corina 

 

10.  Ziua Organizaţiei 
Naţiunilor Unite – 

dezbatere şi 
prezentare 

Culturală S7 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Prof.Gherguş Mariana 

 

11.  Ziua Armatei 
Române (25 
octombrie) – 
dezbatere şi 
prezentare  

Culturală S7 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Înv.Panait Lenuţa 

 

12.  Halloween (31 
octombrie) 

Culturală S8 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Prof.Bratosin Sabina 

 

13.   Un mediu sănătos Culturală S8 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Prof.Petcu Dumitru 

 

14.  Geometrie Secretul 
lui Euclid 

Pedagogice S8 Claselea V I Prof. documentarist 
Prof.Mihalache 

Gabriela 

 

15.  Traficul de pesoane Pedagogică S9 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Prof.Gherguş Mariana 

 

16.  Ziua internaţională 
pentru toleranţă – 16 

noiembrie 

Culturală S10 Clasele V – VIII Prof. documentarist  

17.   Studiu de 
caz:Personalităţi ale 
culturii şi istoriei 
,prezentare  

Pedagogică S10 Clasele V-VIII Prof. documentarist 
Prof. Gherguş 

Mariana,  

 

18.  Ziua mondială a 
televiziunii – 21 

Culturală S11 Clasele V – VIII Prof. documentarist  
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noiembrie 
19.  Ziua internaţională a 

nonviolenţei – 25 
noiembrie 

Culturală S11 Clasele V – VIII Prof. documentarist 
 

 

20.  Ziua naţională a 
României – 1 

decembrie 

Culturală S12 Clasele I – VIII Prof. documentarist  

21.  Ştim să circulăm 
corect? 

Pedagogică S12 Clasele V – VII Prof. documentarist 
Prof. Mihalache 

Gabriela 
 

 

22.  Să sărbătorim 
înpreună( Ziua 

şcolii) 

Culturală S12 Clasele V – VIII Prof. documentarist 
Toate cadrele didactice 

 

 

23.  Ziua Constituţiei 
României – 8 

decembrie 

Culturală S13 Clasele V – VIII Prof. documentarist  

24.  Ziua internaţională 
împotriva corupţiei – 

9 decembrie 

Pedagogică S13 Clasele V – VIII Prof. documentarist  

25.  Valoare şi 
nonvaloare – 

dezbatere despre 
valorile promovate 
în mass-media şi 

importanţa lor (14 
decembrie) 

Culturală S14 Clasele V – VIII Prof. documentarist 
Prof.Ionescu Sorin 

 

26.  Săptămâna 
Crăciunului – 

expoziţii de desene, 
mini serbare  

Culturală S15 Clasele I – VIII Prof. documentarist 
Toate cadrele didactice 
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SEMESTRUL al II – lea  

Nr. 
crt. 

Activitatea  Tipul 
activităţii 

Perioada/ 
Durata 

Beneficiari/ 
Persoane implicate 

Responsabil  Obs. 

 
1 

Activităţi la propunerea 
cadrelor didactice 

Pedagogice Permanent Toate clasele Cadrele didactice, prof. 
documentarist 

 

 
2 

Lumea copiilor Culturală Permanent 
(întâlniri 

săptămânale) 

Clasa I si II Prof. documentarist,  
învătătoare 

Activitatea poate fi 
organizată si la grupa mare 

 
3.       Ora de lectura Pedagogice Permanent 

(intalniri 
săptamanale) 

Clasele III-VII  Profesor documentarist 
Prof.Limba romana 
Învăţătoare 

 
 
 

 
4. 

Personalitatea săptămânii 
– Mihai Eminescu (se 

naşte la 15 ianuarie 1850)          

Culturală S16 Clasele  V –VIII Prof. documentarist 
Prof.Ciocârlan Corina 

- Prezentări , Lectură; 
- Recitări de poezie; 
- Expoziţie de desene 

5. Violenţa şi nonviolenţa – 
dezbatere 

Pedagogică S16 Clasele V – VIII, Prof. documentarist 
Toţi diriginţii 

 

6. Unirea Principatelor 
Române (24 ianuarie 

1859) 

Pedagogică S17 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
Gherguş Mariana 

 

7. Geometrie :De ce leşină 
elefanţii 

Pedagogică S18 Clasele V – VIII, Prof. Documentarist 
Mihalache Gabriela 

 

8. Responsabilitate, drepturi 
şi obligaţii- dezbatre 

Pedagogică         S19 Clasele V – VIII Prof. Documentarist 
 

 

9. Sfântul Valentin –
vizionare film  

Culturală         S20 Clasele V – VIII Prof. Documentarist  

10. Românesc sau strain –ce 
este mai valoros? 

Culturală         S21 Clasele V – VIII Prof. Documentarist  

11. 1martie-mărţisor –poezii, 
mărţişoare, desene 

 Culturală         S22 Clasele V – VIII Prof. Documentarist, 
învaţătoare, educatoare 

Expoziţii 
concursuri 
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12. 8 martie-ziua mamei Culturală         S23 Clasele V – VIII Prof. Documentarist, 
învaţătoare, educatoare 

Expoziţii 
serbări 

13. Vizionare desen animat 
din colecţia Disney 

Culturală         S23 Clasele I-IV   Prof.documentarist, 
învăţătoare 

 

14. Ziua mondială a 
drepturilor de consumator 

Culturală         S24 Clasele V-VIII Prof. Documentarist  

15. Ziua internaţională a 
Francofoniei -20 martie  

Culturală         S25 Clasele V-VIII Prof. Documentarist 
Prof. Bratosin Sabina 

 

16. Ziua Mondială a Apei Culturală        S25 Clasele I-VIII Prof. Documentarist 
 

 

17 Dezbateri 
Violenţa un element 
negativ în viaţa noastră 

Pedagogică       S26 Clasele I-VIII Prof. Documentarist 
Cadre didactice 

 

18. Program ,,să ştii mai 
multe să fii mai bun ’’ 

 

Pedagogică 
şi culturală 

 

1-5 aprilie Clasele I-
VIII 

Profesor Documentarist 
Invăţători,cadre didactice 

 

19. Cartea şi calculatorul care 
pe care? 
 

Pedagogică        S28 Clasele V-
VIII 

Prof. Documentarist 
diriginţi 

 

19. Ziua Muncii Pedagogică 
Culturală 

       S29 Clasele I-
VIII 

Toate cadrele didactice  

20. Ziua Europei, Ziua 
Independenţei 

Pedagogică        S30 Clasele V-
VIII 

Prof. Documentarist 
Prof. Gherguş Mariana 

 

21. Ziua internaţională a 
muzeelor  

Culturală        S31 Clasele V-
VIII 

Prof. Documentarist  

22. Ziua europeană a 
parcurilor 

Culturală        S32 Clasele V-
VIII 

Prof. Documentarist 
 

 

23. Ziua mondială fară tutun Pedagogică 31 mai Clasele 
VII-VIII 

Prof. Documentarist  

24. Ziua copilului Culturală 1 iunie Clasele I-
VIII 

Prof. Documentarist  



Profesor Documentarist :Ursache Viorica 
Anul şcolar: 2012-2013 

 

25.  Ziua  mondială a mediului Pedagogică S34 Clasele V-
VIII 

Prof.Documentarist  

26. Ziua mondială a 
Oceanelor 

Pedagogică S35 Clasele V-
VIII 

Prof. Documentarist  

 


