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RAPORTUL PRIVIND COORDONAREA METODOLOGICĂ A CENTRELOR DE 

DOCUMENTARE ȘI INFORMARE DIN JUDEȚUL GORJ   

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 / 2021 

 

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

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

beneficiarilor un spațiu de formare, de comunicare, de informare și de exploatare a fondului 

documentar și a tehnologiilor informației și comunicării în educație, un loc de cultură, deschidere, 

întâlnire și integrare. 

    CDI concentrează în același spațiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi 

multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor și specificului unității de învățământ, mijloace de 

documentare și informare, echipamente și instrumente de exploatare a resurselor, un spațiu adaptat 

organizării și desfășurării activităților specifice, precum și personal calificat în domeniul științelor 

documentarii și informării. CDI deservește întreaga comunitate educativa a unității de învățământ si 

este parte integranta a unității de învățământ. CDI contribuie la asigurarea egalității de șanse a 

elevilor proveniți din medii culturale, economice si sociale diferite prin facilitarea accesului la 

informație si servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunității locale. 

    Scopul: 

     Prin crearea CDI se urmărește dezvoltarea și modernizarea structurilor infodocumentare 

existente la nivelul unității de învățământ, diversificarea serviciilor specifice și a resurselor 

documentare, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate 

școlară si extrașcolară, favorizarea accesului la documentația actuala al tuturor utilizatorilor, 

respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul științelor documentării și informării. 

    CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învățământ căreia îi aparține, preia și 

integrează fondul documentar al bibliotecii școlare. 

    Misiunea: 

     Misiunea CDI este de a forma și de a dezvolta o cultură informațională, de a participa la 

asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul la informație și documentație actuală al 

elevilor proveniți din medii culturale, economice și sociale diferite prin activități formale, 

nonformale și informale, de a dezvolta competentele elevilor în domeniul infodocumentar, de a 

promova inovația didactica, de a participa la dezvoltarea competentelor-cheie ale elevilor, de a 

participa la dezvoltarea si implementarea unei politici documentare locale, de a susține 

implementarea politicilor educaționale pe niveluri de studii, profiluri, specializări si de a contribui 

la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reforma a învățământului. 
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    CDI are următoarele funcții: de primire a beneficiarilor, de informare generala, pedagogica, de 

orientare școlară și profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.  

CDI pot fi inființate in unități de învățământ cu personalitate juridica sau in consorții școlare din 

învățământul preuniversitar de stat ori particular. 

    CDI sunt parte integrantă a unității de învățământ, fiind subordonate directorului unității de 

învățământ si consiliului de administrație.    În toamna anului 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale 

a elaborat "Programul de relansare a învăţământului rural", program aprobat de Guvernul României 

în ianuarie 1999. Scopul declarat al programului era de a asigura "egalitatea şanselor la învăţătură 

pentru elevii din mediul rural, prin asigurarea unei educaţii de calitate, într-un mediu favorabil 

învăţării."  

     Prin Ordinul M.E.N. Nr. 5135/22.12.1999, se stabileau reperele Proiectului bilateral român-

francez de promovare a centrelor rurale de documentare, informare şi de formare a personalului 

didactic, proiect desfăşurat de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Serviciul de 

Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei. Acest proiect a primit  denumirea 

"Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat" și s-a extins etapizat, în toate județele. 

Județul Gorj a fost cooptat în proiect în 2003, fiind înființate 23 CDI-uri, între timp s-au desființat 

CDI-urile de la Școala Gimnazială Ceauru și Colegiul Tehnic Mătăsari.  

      Situația Centrelor de informare şi documentare susţinute financiar de către MEN, înfiinţate 

în judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008, la data de 

01.09.2019, este următoarea: 

Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul CDI  

CONFORM OM 4961/28.08.2006 

Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi”/ Tg-Cărbuneşti Finalizat 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti - Jiu Finalizat 

CONFORM OM 330/13.02.2007 

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi Peştişani Finalizat  

Liceul Tehnologic  Bustuchin Finalizat  

Liceul Tehnologic   Bâlteni Finalizat 

Liceul Tehnologic   Baia de Fier Finalizat 

Şcoala Gimnazială Glogova Finalizat 

Liceul Tehnologic Turceni Finalizat 

Şcoala  Gimnazială Câlnic Finalizat 

Liceul Tehnologic Bâlta Finalizat 
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   Casa Corpului Didactic coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare și 

informare, conform  OMECTS nr. 5554/2011, Art. 13, alin 2) și a OMECTS nr. 5556/2011, Art. 10, 

alin. 3), prin implicarea compartimentelor programe – profesor metodist Simona Dijmărescu, 

bibliotecă – Alina Firan, Informatizare – Vasile Fîcea. Implicarea CCD în coordonarea 

metodologică a CDI-urilor se oglindește în derularea următoarelor activități: consiliere, consultanță 

și de specialitate, expertiză, promovarea activității CDI, organizarea de activități metodice, 

științifice, culturale în spațiul CDI / infodocumentar, la sediul CCD Gorj sau în alte locații ale 

instituțiilor partenere, organizarea de stagii de formare pentru responsabili CDI / profesori 

documentariști / bibliotecari școlari și cadre didactice care își desfășoară activitatea didactică și 

educativă în spațiul infodocumentar.    

1. Activitate de consiliere, consultanță și de specialitate pentru responsabili CDI / profesori 

documentariști / bibliotecari școlari  s-a concretizat în organizarea întâlnirilor cu bibliotecarii şcolari 

şi responsabilii CDI din unităţi şcolare, ce au avut drept scop informarea acestora cu privire la 

derularea în condiţii optime a activităţii acestora, în baza noilor ordine metodologice, respectiv al 

ROF al CDI-ului, dar şi la o colaborare eficientă cu CCD; 

    La sediul CCD Gorj, precum și în timpul monitorizărilor  s-a acordat asistenţă psihopedagogică şi 

metodică, de specialitate, manifestându-se receptivitate faţă de cerinţele cadrelor didactice și 

didactice auxiliare care folosesc spațiul CDI, care au fost sprijinite sistematic în vederea pregătirii 

pentru susţinerea gradelor didactice şi elaborării unor materiale metodico-ştiinţifice, pe care le-au 

susţinut în cadrul comisiilor metodice, colectivelor de catedră, cercurilor pedagogice, consiliilor 

Liceul Tehnologic Tismana Finalizat 

Şcoala Gimnazială Plopşoru  Finalizat 

CONFORM OM 3354/03.03.2008 

Şcoala Gimnazială Polovragi Finalizat 

Liceul Teoretic  Novaci Finalizat 

Colegiul Tehnic Motru Finalizat 

Colegiul Gheorghe Tătărăscu Rovinari Finalizat 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Tg-Jiu Finalizat 

Liceul Tehnologic Bârseşti  Finalizat 

Liceul Tehnologic   Roşia de Amaradia Finalizat  

Şcoala Gimnazială Ţânţăreni -  

Şcoala Gimnazială Hurezani Finalizat 

Total– 21 Centre de Documentare şi Informare  
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profesorale, urmărindu-se  astfel optimizarea activităţii acestora, în scopul eficientizării întregului 

proces de învăţământ.  

   În cadrul C.C.D Gorj au fost elaborate şi difuzate materiale suport pentru toate programele şi 

activităţile derulate în spațiul CDI, de-a lungul întregului an şcolar, la solicitarea celor interesați. 

2. Promovarea și diseminarea informațiilor utile în domeniu s-a concretizat în realizarea, 

difuzarea și actualizarea materialelor suport, atât în format listat cât și prin postarea acestora pe site-

ul Casei Corpului Didactic Gorj, pe pagina special creată pentru CDI,  pagină care are următoarea 

structură: CDI de la nivelul județului Gorj în care sunt diseminate informații despre istoricul și 

situația resurselor materiale și umane din CDI-urile din județul Gorj, CDI - centru de resurse 

interdisciplinar care conține informații despre implicarea CCD Gorj la  activitățile organizate cu / 

pentru responsabilii CDI, Portofoliul profesorului documentarist / responsabil CDI, Legislație 

specifică CDI.  

3. Activitatea de expertiză concretizată prin monitorizarea CDI-urilor, având drept scop 

evaluarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite în planul anual de activitate, a fost realizată de 

către directorul CCD Gorj și profesorii metodiști și a avut ca obiectiv general creșterea rolului CDI 

în desfășurarea activităților extrașcolare în unitățile de învățământ și la nivelul comunității locale.    

Obiectivele vizate la monitorizare au fost: asigurarea organizării şi funcţionalităţii optime a 

centrului infodocumentar în vederea desfăşurării activităţilor specifice: didactice, pregătire 

metodico-ştiinţifică, educaţie complementară procesului de învăţământ; utilizarea resurselor 

materiale şi umane a centrului în scopul dezvoltării competenţelor infodocumentare ale utilizatorilor 

în cadrul activităţilor pedagogice, culturale, comunicare, gestionare; identificarea  şi dezvoltarea 

relaţiilor de comunicare şi parteneriate; promovarea politicii documentare a instituţiei de învăţământ 

şi a activităţilor desfăşurate în centrul infodocumentar. 

     S-a constatat că profesorii documentarişti au imprimat cadrelor didactice importanţa desfăşurării, 

de către elevi şi profesori, a activităţilor de iniţiere în cercetarea documentară, activităţi educative 

pentru dezvoltarea şi consolidarea competenţelor dobândite, activităţi pentru elevii capabili de 

performanţă, concursuri pe diferite teme, parteneriate educative, filme didactice etc. Identificarea şi 

dezvoltarea resurselor pentru susţinerea politicii infodocumentare la nivelul instituţiei de 

învăţământ. 

    La monitorizare a fost identificat stadiul actual al fucționalității CDI-urilor, care se prezintă 

astfel: 
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Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţământ Localitatea Stadiul CDI 

Rezultat 

monitorizare  

1. 
Colegiul Național „Tudor 

Arghezi” 

Târgu-

Cărbuneşti 
Funcţional 

Conform standardelor 

de funcționare 

2. 

Şcoala Gimnazială nr. 1 

Bumbești-Jiu 

 

Bumbeşti - Jiu Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

3. 
Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuşi” 
Peştişani Funcţional 

Conform standardelor 

de funcționare 

4. Liceul Tehnologic Bustuchin Bustuchin Functional 
Conform standardelor 

de funcționare 

5. Liceul Tehnologic Bâlteni Bâlteni Functional 
Conform standardelor 

de funcționare 

6. Liceul Tehnologic Baia de Fier Baia de Fier Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

7. Şcoala Gimnazială Glogova Glogova Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

8. Liceul Tehnologic Turceni Turceni Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

9. Şcoala Gimnazială Câlnic Câlnic Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

10. 
Liceul Tehnologic „General 

Constantin Șandru” 
Bâlta Funcţional 

Conform standardelor 

de funcționare 

11. Liceul  Tehnologic Tismana Tismana Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

12. Şcoala Gimnazială Plopşoru Plopşoru Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

13. Şcoala Gimnazială Polovragi Polovragi Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

14. Liceul Teoretic Novaci Novaci Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

15. 
Colegiul ”Gheorghe 

Tătărăscu”  
Rovinari Funcţional 

Conform standardelor 

de funcționare 

16. Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

17. 
Liceul Te.hnologic Bârseşti Târgu-Jiu, 

Bârseşti 
Funcţional 

Conform standardelor 

de funcționare 

18. Şcoala Gimnazială Hurezani Hurezani Funcţional 
Conform standardelor 

de funcționare 

19. Şcoala Gimnazială Ţânţăreni Ţânţăreni Nefuncţional 

S-a propus 

reamenajarea spațiului 

și numirea unui 

responsabil CDI 

TOTAL: 19 CDI monitorizate din care 18 funcționale 
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    Situația încadrării la CDI: 

- personalul didactic încadrat pe posturi de profesori documentariști:  

Unitate de 

învățământ 

Nume profesor 

documentarist 

Studii / 

specialitatea 
Funcția 

Încadrare în 

unitatea de 

invățământ 

Studii de 

specialitate / 

instituția de 

învățământ 

superior 

Colegiul 

Tehnic "Ion 

Mincu" - 

Tg.Jiu 

Marina Daniela 

Maria 

Superioare / 

Prof. 

documentarist 

profesor 

docume

ntarist 

Titular 

Prof. 

Documentarist - 

Univ. București 

Colegiul 

Naţional T. 

Arghezi - Tg. 

Cărbuneşti 

Lupulescu 

Teodora 

Superioare / 

Prof. 

documentarist 

profesor 

docume

ntarist 

Titular 

Prof. 

Documentarist - 

Univ. Babeș 

Bolyai Cluj 

Napoca 

Liceul 

Tehnologic 

"C-tin 

Brâncuși" - 

Peştişani 

Susanu Ana 

Superioare / 

Prof. 

documentarist 

profesor 

docume

ntarist 

Titular 

Prof. 

Documentarist - 

Univ. București 

Şcoala 

Gimnazială  

Plopșoru 

Cosacu Maria 

Claudia  

Superioare / 

Prof. 

documentarist 

profesor 

docume

ntarist 

Suplinitor 

Prof. 

Documentarist - 

Univ. Bucuresti, 

Facultatea de 

Litere 

Colegiul 

"Ghe. 

Tătărescu" - 

Rovinari 

Ungureanu 

Adina 

Superioare / 

Prof. 

documentarist 

profesor 

docume

ntarist 

Titular 

Prof. 

Documentarist - 

Univ. Babes 

Bolyai Cluj 

Napoca 

Liceul 

Tehnologic 

Bustuchin 

Vîlceanu Ion 

Superioare / 

Prof. 

documentarist 

profesor 

docume

ntarist 

Titular 

Prof. 

Documentarist - 

Univ. București 

 

- Cadre didactice auxiliare (bibliotecari/documentariști) încadrate în unități de învățământ cu 

CDI: 

 

Unitate de învățământ 

Mediul 

rural/ur

ban 

Nume 

bibliotecar 

Studii (medii / 

superioare) 

Incadrare in 

unitatea de 

învățământ 

Şcoala Gimnazială  Nr. 

1 Bumbesti - Jiu 
urban Cilibiu Codruța Superioare 

norma întreagă de 

bibliotecar 

Liceul Tehnologic Baia 

de Fier 
Rural Bran Maria Superioare 

norma întreagă de 

bibliotecar 
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Şcoala Gimnazială  

Glogova  
Rural Popescu Violeta Superioare 

1/2 normă 

bibliotecar 

Liceul Tehnologic 

Energetic Turceni 
urban 

Vladu 

Margareta 

studii 

superioare/postun

iversitar- prof. 

documentarist 

norma întreagă de 

bibliotecar 

Liceul Teoretic Novaci urban Păun Tatiana superioare 
norma întreagă de 

bibliotecar 

Colegiul Tehnic Motru urban Pasăre Luminiţa 
superioare/bibliot

economie 

norma întreagă de 

bibliotecar 

Liceul Tehnologic 

Tismana 
urban 

Sîrbu-Gușe 

Corina 
superioare 

norma întreagă de 

bibliotecar 

 

- Cadre didactice voluntare/ plata cu ora / fracțiune de norma de bibliotecar – care au 

responsabilitatea CDI: 

Unitate de 

invatamant 

Mediu

l 

rural/

urban 

Responsabil 

CDI 

Studii / 

specialitatea 

Incadrare 

in unitatea 

de 

invatamant 

Nr. ore 

suplimentare 

in calitate de 

responsabil 

CDI 

Şcoala 

Gimnazială 

Câlnic 

rural 
Stoian Elena 

Camelia 
psihologie titular - 

Liceul Tehnologic 

Bâlta 
rural 

Andreescu 

Liliana 

prof. 

documentarist-

prof. lb.română 

titular - 

Şcoala 

Gimnazială 

Polovragi 

rural 
Zăvoianu 

Nicolae 

superioare/Fac 

de psih. și 

Științele Ed. 

titular  -  

Liceul Tehnologic 

Bârseşti 
urban 

Cărăgui 

Ramona 

 

superioare/ Prof. 

Lb. și lit. engleză  
titular -  

Şcoala 

Gimnazială  

Hurezani 

rural 

Grama 

Simona 

 

Superioare - 

Prof. învățământ 

primar 

titular - 

Şcoala 

Gimnazială 

Ţânţăreni 

rural - - - - 

Liceul Tehnologic 

Bâlteni 
rural 

Coica 

Iuliana 

-Superioare/prof. 

lb.română 
titular - 

Liceul Tehnologic 

Roșia de 

Amaradia 

rural 
Răducu 

Cornelia  

Superioare/ prof. 

înv. primar 
titular - 
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   În ceea ce privește domeniul dezvoltării profesionale s-a constatat, din fișele de evaluare CDI și 

a rapoartelor de activitate, că responsabilii CDI / profesorii documentariști / bibliotecarii școlari 

sunt interesați de a extinde sfera cunoștințelor și competențelor privind  activitățile specifice 

procesului educațional, din spațiul infodocumentar, prin participare la cursuri de formare / 

perfecționare, concursuri de titularizare și obținere de grade didactice, la activități metodice, 

științifice și culturale organizate la nivel județean, național și internațional. 

 

4. Casa Corpului Didactic Gorj programează și organizează activități de formare, 

metodice, științifice, culturale  cu responsabilii CDI / profesorii documentariști / bibliotecarii 

școlari, precum și cu cadrele didactice cade predau în unitățile școlare cu CDI.  

a) Activități metodice organizate de CCD Gorj, derulate în anul școlar 2020-2021: 

Nr. crt. Denumirea activității Grup țintă 

Nr. 

participanți / 

Locație 

Coordonator 

1.  

Biblioteca şcolară în vremuri 

de pandemie 

 

bibliotecari şcolari, 

profesori 

documentarişti şi  

responsabili CDI din 

unităţi şcolare 

17 

online 

Firan Alina 

Mihaela 

 

2.  

Lectura online. 

Cărţi la domiciliu şi 

dezinfectarea volumelor  

bibliotecari şcolari, 

profesori 

documentarişti şi  

responsabili CDI din 

unităţi şcolare 

17 

online 

Firan Alina 

Mihaela 

 

Total : 2  34  

 

b) Activități științifice organizate de CCD Gorj, derulate în anul școlar 2020-2021: 

Nr. crt. Denumirea activității Grup țintă 

Nr. 

participanți/ 

loc de 

desfășurare 

Coordonator 

1.  

Fii creativ, nu pasiv! 

bibliotecari şcolari, 

profesori documentarişti şi  

responsabili CDI din 

unităţi şcolare 

21 

online 

Firan Alina 

Mihaela 

Total :     

 

c)    Activităţi culturale organizate de CCD Gorj în parteneriat cu CDI-uri din județ, derulate în 

anul școlar 2020-2021: 
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Denumirea 

activităţii 

Tipul activităţii : 

simpozioane/sesiuni/ 

schimburi de 

experienţă 

Locul desfăşurării 

Activităţii (CCD, filiale, CDI, 

unităţi de inv.) 

Nr. 

particip

anți 

„CDIdei în cărți” 
Festival -Concurs 

național- faza județeană 
CCD Gorj-online 80 

Ziua Bibliotecarului. 

Promovarea imaginii 

bibliotecii. 

Sesiune de comunicări Casa Corpului Didactic Gorj 42 

Educația prin arta Activitate culturală  
Colegiul Național ”Tudor 

Arghezi” Tg-Cărbunești 
42 

”Evreii din Romania, 

victimele holocaustului” 
Proiect educativ 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
35 

„File din istorie” - 1 

Decembrie 1918 
Sesiune de comunicări 

Colegiul Național ”Tudor 

Arghezi” Tg-Cărbunești 
36 

Dor de Eminescu Proiect educațional 
Colegiul Național ”Tudor 

Arghezi” Tg-Cărbunești 
73 

1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României 
Proiect educațional 

Liceul Tehnologic  „Constantin 

Brâncuşi” Peștișani 
67 

Eminescu – legenda 

sufletului romanesc 
Proiect educațional 

Liceul Tehnologic  „Constantin 

Brâncuşi” Peștișani  
34 

,,Brâncuși, cioplitorul în 

duh” 
Proiect educațional 

Liceul Tehnologic  „Constantin 

Brâncuşi” Peștișani 
29 

”Călătorie în universul 

bibliotecii” 
Proiect educativ 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
22 

8 Martie - Ziua Femeii 
Activitate cultural-

artistică 

Școala Gimnazială ”Nicolae 

Caranda” Glogova 
30 

Concurs lectura ”De la 

tipar, la cartea tipărită” 
Proiect regional 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
70 

Simpozion ”Lectura, o 

necesitate de fiecare zi” 
Simpozion regional 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
40 

Educația este șansa ta! Proiect educațional Liceul Tehnologic Tismana 45 

Ziua internatională a 

drepturilor copilului 
Proiect național 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
30 

Tinerii şi biblioteca Proiect educațional 
Biblioteca Judeţeană Christian 

Tell 
33 

”9 mai-Ziua europei, a 

păcii și a unității în 

Europa” 

Proiect educativ 
Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
45 

„Starea de bine a 

bibliotecarului” 
Simpozion național Liceul Tehnologic Turceni 50 

„Cărți cu lipici” Concurs Liceul Tehnologic Turceni 70 

Ziua Internațională a 

accesului la informații 
Concurs de literatură Școala Gimnazială Hurezani 64 

”Ziua internațională a 

educației” 
Proiect educativ 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
50 

”Împreună vom reusi” 

(Ziua mediului) 
Proiect educativ 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
25 

Omagierea eroilor 

neamului 
Proiect educativ 

Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg 

Jiu 
30 




	c)    Activităţi culturale organizate de CCD Gorj în parteneriat cu CDI-uri din județ, derulate în anul școlar 2020-2021:
	Produsele finale ale acestor activităţi şi acţiuni, rezultatele finale s-au concretizat în articole în  reviste de specialitate şi ziare locale: "Motivaţii educaționale", "Mediateca şcolară", „Buletin de Perfecționare și Formare Continuă”, "Gorjean...

