
PREZENTARE CDI 

 

1. Cadrul general 

 

Cadrul legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare şi al 

centrelor de documentare şi informare este stabilit de Legea învăţământului - Legea nr. 1/2011 şi 

Ordinul Nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, emise de MINISTERUL 

EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI., 

Centrele de documentare şi informare (CDI), structuri infodocumentare moderne şi 

adaptate noilor cerinţe ale societăţii cunoaşterii, sunt rezultatul proiectului "Educaţie pentru 

informaţie în mediul rural defavorizat" /"Educaţie pentru informaţie", proiect în derulare 

implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului începând cu anul 2000. 

Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură 

infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă 

beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului 

documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, 

întâlnire şi integrare. 

CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi 

multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ, mijloace de 

documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat 

organizării şi desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor 

documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ 

şi este parte integrantă a unităţii de învăţământ. 

 

2. Misiunea CDI 

 

Misiunea CDI este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la 

asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al 

elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, 

nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, de a 

promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor, de a 

participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine 

implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui 

la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului. 

 

 

 

 

 



3.Funcţiile CDI 

 

• de primire a beneficiarilor;  

• de informare generală, pedagogică; 

• de orientare şcolară şi profesională;  

• culturală; 

• de comunicare; 

• tehnică; 

• recreativă; 

 

4. Obiective CDI 

 

Obiective generale 

 

a) Pregătirea educabililor pentru o cetăţenie activă şi o inserţie socio-profesională optimă; 

b) Facilitarea accesului beneficiarilor CDI la informaţie şi noi tehnologii; 

c) Folosirea metodelor interactiv-participative, centrate pe elev şi pe nevoile sale specifice în 

procesul instructiv-educativ; 

d) Accesul la cultura naţională si universală; 

 

Obiective specifice 

 

a) Asigurarea accesului la informaţie şi cultură a elevilor, profesorilor şi a membrilor 

comunităţii locale 

b) Asigurarea egalităţii şanselor prin accesul la informaţie şi cultură a elevilor proveniti din  

medii sociale, economice sau culturale diferite;  

c) Iniţierea elevilor în cercetarea documentară; 

d) Cultivarea gustului pentru lectură ;  

e) Dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate; 

f) Acordarea de sprijin elevilor aflaţi în dificultate ; 

g) Deschiderea şcolii spre exterior, spre comunitatea locală; 

h) Promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile 

pedagogice tradiţionale; 

i) Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 

j) Deprinderea de a munci în echipă. 

k) Promovarea valorilor multiculturale;  

l) Promovarea culturii româneşti şi internaţionale 

 

 

 



5.Beneficiarii CDI 

CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, 

economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate 

elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale. 

 

6. Date despre CDI 

CDI este amplasat la:  Parter şi Demisol 

 

CDI dispune de:  

• Suprafața totală este de 287,4 m2 – repatizaţi astfel: 

a) spaţiul de depozitare a fondului infodocumentar  sala 04 (demisol) 

b) spaţiul de documentare pedagogică     sala 05 (demisol 

c) sala de informare şi împrumut      sala 06 (demisol) 

d) spaţiul de lectură şi de lucru în grup    sala 07 (demisol) 

e) spaţiul informatic şi audio-vizualului   sala 08 (demisol) 

destinat iniţierii elevilor în utilizarea resurselor media) 

f) spaţiul audio-vizualului     sala 3 (parter) 

 

În aceste săli se pot desfăşura activităţi cu clase întregi, pe grupe sau individual. 

• Echipamente informatice şi materiale audiovizuale - un numar de 15 calculatoare cu  

conexiune la internet, videoproiector, sisteme audio, imprimantă. 

• Un fond infodocumentar de 32.200 de publicații – format din: 

a. cărţi de literatură română şi străină  

b. lucrări ştiinţifice din toate domeniile: matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, 

biologie, psihologie, filozofie 

c. culegeri de probleme şi exerciţii; 

d. lucrări de referinţă: enciclopedii, atlase, dicţionare, hărţi; 

e. CD-uri cu filme documentare, piese de teatru, muzică; 

f. cărţi pentru copii;  

• Mobilierul este nou, modern, rafturile sunt modulare, adaptate nevoilor şi vârstei elevilor  

 

Numărul aproximativ de elevi care frecventează CDI / zi este de 50 - 70 elevi/zi 

Biblioteca este integrată în CDI 

Personalul care deserveşte CDI este format din: 

• Profesor documentarist 

• Bibliotecar şcolar 

 

 

 

 



Programul CDI (intervalul orar în care este deschis beneficiarilor): 

 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 
Sâmbătă/ 

Duminică 

7.30 – 19.30 7.30 – 19.30 7.30 – 19.30 7.30 – 19.30 7.30 – 19.30 - 

 

 7.Activităţi desfăşurate în CDI 

 

Activităţile desfăşurate în CDI vor fi realizate de către cadrele didactice, profesorul 

documentarist în parteneriat cu cadrele didactice din unitatea de învăţământ sau împreună cu 

partenerii externi, respectiv individual. 

Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfăşurarea 

activităţilor în CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe 

baza unui orar propus de profesorul documentarist/bibliotecar, în colaborare cu cadrele didactice 

ale unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor. 

Se asigură accesul beneficiarilor în CDI atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara 

acestuia. 

Utilizarea programată a CDI presupune participarea beneficiarilor la activităţi iniţial 

programate. Acestea se realizează pentru un grup/o clasă de elevi de către cadrele didactice, 

profesorul documentarist individual, în parteneriat cu alte cadre didactice sau împreună cu 

parteneri externi. 

Utilizarea programată presupune: 

a) activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul 

documentarist la începutul anului şcolar, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este 

nevoie, la solicitarea unui cadru didactic; 

b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, 

proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi pedagogice/cursuri de disciplină, 

activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi 

la învăţare, lectură, animaţii legate de mass-media, de presă, animaţii audiovideo, activităţi cu 

caracter cultural şi civic organizate de către profesorul documentarist şi derulate în parteneriat 

cu cadrele didactice/parteneri externi - activităţi care presupun exploatarea fondului documentar 

al CDI şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor. 

Utilizarea neprogramată/liberă presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în 

prezenţa profesorului documentarist, în vederea realizării de către aceştia a unor activităţi care 

nu necesită o programare anticipată. Utilizarea neprogramată/liberă presupune: activitate de 

informare, documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar, 

profesional ori personal, asistenţă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, 

activităţi de lectură, de consultare a fondului de publicaţii al CDI şi a resurselor documentare 



on-line în scopuri educative, întocmirea şi redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de petrecere 

a timpului liber realizate în scop educativ etc. Utilizarea neprogramată a CDI se realizează de către 

elevi şi de cadrele didactice, de obicei, în afara programului şcolar. 

 Astfel, prin activităţile pe care le desfasoară, CDI pune în aplicare Recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC ) conturează, pentru absolvenţii 

învăţământului liceal, un "profil de formare european" structurat pe opt domenii de competenţe-

cheie:  

▪ comunicare în limba maternă;  

▪ comunicare în limbi străine;  

▪ competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;  

▪ competenţă digitală;  

▪ a învăţa să înveţi;  

▪ competenţe sociale şi civice;  

▪ spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;  

▪ sensibilizare şi exprimare culturală. 

 

 

8. Regulamentul de ordine internă al C.D.I-ului  

 

1. Acces:  Accesul în CDI este rezervat: 

• CDI este deschis tuturor categoriilor de public: elevi, cadre didactice şi toţi angajaţii 

Liceului Teoretic Lucian Blaga;  

• elevilor însoţiţi de cadre didactice pentru desfăşurarea orelor, proiectelor sau activităţilor 

programate; 

• elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecţiilor, a temelor de acasă, a 

referatelor; 

• orientării şcolare şi profesionale a elevilor; 

• elevilor care doresc să citească sau să consulte fondul documentar; 

• desfăşurării activităţilor educative şi culturale; 

• în spaţiul de documentare pedagogică (sala 5) au acces numai cadrele didactice; 

 

2. Primirea elevilor: 

• CDI-ul este deschis conform orarului afişat; 

• Planificarea activităţilor didactice desfăşurate în CDI se realizează cu minim 24 de ore 

înainte de realizarea lor propriu-zisă prin anunţarea responsabililor CDI şi completarea 

planningului;  

 

3. Comportamentul în CDI: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/


• Nu este permis accesul în CDI în absenţa profesorului documentarist sau a bibliotecarului 

şcolar; 

• Clasele, grupele de elevi care desfaşoară o activitate în CDI, au acces numai însoţiţi de 

profesorul care desfăşoară activitatea respectivă; 

• accesul în CDI  se face în linişte, fără bagaje; 

• în CDI se vine pentru a citi, a studia, a lucra;   

• în CDI - NU se bea, NU se mănâncă şi se discută în şoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalţi; 

• este interzis utilizarea telefonului mobil în alte scopuri în afară de acela de a căuta 

informaţii utile temei în lucru; 

• materialul pus la dispoziţie trebuie respectat. Orice deteriorare atrage după sine aplicarea 

de sancţiuni; 

• după consultarea unui document, acesta trebuie aşezat corect la locul său;  

• dacă se întâmpină dificultăţi la reordonarea documentelor consultate se solicită ajutorul 

documentaristului (profesorul documentarist sau bibliotecarul şcolar); 

A nu se uita că un document prost plasat este un document pierdut! 

• materialul pus la dispoziţie NU trebuie deteriorat; 

• elevii NU sunt autorizaţi să pună în funcţiune sau să oprească aparatura existentă în CDI;  

• la terminarea activităţilor, mesele de lucru rămân curate şi scaunele sunt corect aşezate la 

locul lor; 

 

4. Utilizarea calculatorului şi a internetului în CDI: 

• elevii NU sunt autorizaţi să pună în funcţiune sau să oprească aparatura existentă în CDI; 

• accesul la calculatorul în care se află salvate documente CDI este permis doar sub 

supravegherea bibliotecarului documentarist; 

• se interzice modificarea configuraţiei, a sistemului, a fişierelor; 

• nu se deschid, modifica sau şterg fişierele altcuiva; 

• pentru a se evita viruşii informatici sa scanează înainte de a deschide stik ul sau CD ul 

personal; 

• NU este admis accesul la internet pentru jocuri, descărcare de filme, muzică sau pentru a 

sta pe chat; de asemenea este interzisă vizitarea site-urilor dedicate persoanelor peste 18 

ani; 

• NU se pot consulta CD-Rom-uri sau casete PERSONALE; 

 

5. Consultarea şi împrumutul:  

• au drept de imprumut elevii, cadrele didactice şi toţi angajaţii Liceului Teoretic Lucian 

Blaga; 

• nu se împrumută acasă dicţionare, atlasuri, enciclopedii, periodice, casete audio şi video, 

CD-Rom-uri; 

• împrumutul cărţilor se face în spaţiu de primire şi împrumut (sala 3), conform orarului; 



 

6. Întârzieri, deteriorări: 

• în cazul deteriorării documentelor, utilizatorul va primi o amendă stabilită în funcţie de 

gravitatea daunei şi de importanţa documentelor; 

 

7. În CDI este cu desăvârşire interzis: 

• utilizarea internetului în alte scopuri, decât pentru pregătirea lecţiilor sau a proiectelor; 

• deteriorarea mobilierului; 

• deteriorarea documentelor (să scrie, să sublinieze, să rupă foi); 

• modificarea setării calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic; 

 


