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Raport de activitate 
Cu ocazia desfăşurării Consfătuirii profesorilor documentarişti/ responsabililor centrelor de 

documentare şi informare din Municipiul Bucureşti 
 

 

 

14 octombrie 2015 

 

Conform Ordinului 5.554 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcționare a casei corpului didactic şi Ordinului nr. 5.556 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, 

Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti a organizat în data de 14 octombrie 

2015 consfătuirea profesorilor documentarişti/ responsabililor centrelor de documentare 

şi informare din Municipiul Bucureşti.  
La activitate au participat dna Inspector Şcolar Mihaela Cîrstea – Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, dl. prof. Gabriel Vrînceanu – directorul Casei Corpului Didactic 

Bucureşti, dnele Carmen Pesantez şi Florina Brat de la Biblioteca Centrală Universitară 

„Carol I” – Secţiunea Pedagogică. Din cele 19 CDI-uri funcţionale în municipiul Bucureşti, au 

fost prezenţi 13 profesori documentarişti. În 5 centre de documentare urmează ca,  în perioada 

următoare, posturile să fie ocupate de către profesori documentarişti suplinitori necalificaţi prin 

concurs, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.  

Activitatea a fost coordonată de dna Laura Rudeanu, documentarist CCD Bucureşti şi 

responsabil cu activitatea metodică a profesorilor documentarişti şi a bibliotecarilor şcolari. 

 

Ordinea de zi: 

1. Prezentarea raportului de activitate al CDI-urilor pentru anul şcolar 2014 – 2015 

2. Prezentarea activităţii Casei Corpului Didactic Bucureşti şi stabilirea activităţilor de 

perfecţionare pentru anul şcolar 2015 -2016 

3. Stabilirea calendarului de cerc pedagogic pentru anul şcolar 2015 -2016 

4. Diseminarea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – Iaşi, 

9-11 septembrie 2015, secţiunea CDI 
 

Domnul director Gabriel Vrînceanu a adresat un cuvânt de bun venit profesorilor 

documentarişti, a subliniat rolul deosebit pe care le au centrele de documentare şi bibliotecile 

şcolare în formarea deprinderilor de învăţare şi a competenţelor cheie, necesare elevilor pe 

întreg parcursul vieţii. Profesorul documentarist este specialistul care creează conexiuni. Prin 

acțiunile pe care le desfășoară, responsabilul CDI pune în legătură elevii și profesorii prin 

intermediul unor activități diferite de orele de curs, pune în legătură elevii cu diverse instituții 

culturale și personalități de seamă, contribuind astfel la crearea unui mediu propice dezvoltării 

gustului pentru lectură și pentru cultură, în general. De asemenea, domnul director Gabriel 

Vrînceanu a îndemnat profesorii documentarişti să fie cât mai activi în viaţa şcolii şi să-şi facă 

simţită activitatea alături de echipa didactică, în beneficiul elevilor. 

 

Dna Laura Rudeanu, documentarist CCD a prezentat raportul de activitate al CDI-urilor 

pentru anul şcolar 2014 – 2015. De asemenea, au fost semnalate problemele cu care se 

confruntă CDI-urile. În data de 18 iunie 2015 a avut loc la Colegiul Naţional Ion Creangă 
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întâlnirea metodică a profesorilor documentarişti/ responsabililor CDI, unde s-au prezentat 

documentele privind evaluarea Centrelor de Documentare şi Informare pentru anul şcolar 2014-

2015, în conformitate cu O.M. Nr. 5556/ 2011.  

În cadrul întâlnirii, s-a aplicat un chestionar care a vizat evaluarea gradului de 

satisfacţie/ insatisfacţie a profesorilor documentarişti/ responsabililor CDI în activitatea pe care 

o desfăşoară, problemele cu care se confruntă şi, de asemenea, s-a agreat un set de activităţi de 

formare pentru anul şcolar viitor.  

Probleme semnalate:  
slaba finanţare a bibliotecilor/ CDI-urilor  

fondul de publicaţii învechit  

număr insuficient de calculatoare, softuri educaţionale şi a altor echipamente audio-video  

lipsa unei grile specifice pentru gradaţia de merit pentru profesori documentarişti  

 

Doamna Laura Rudeanu a prezentat activitatea Casei Corpului 

Didactic Bucureşti şi a îndemnat profesorii documentarişti să aleagă din lista 

de cursuri acreditate acele programe care răspund cel mai bine necesităţii de 

perfecţionare pe care o simt. În lista propusă de CCD, se află, de asemenea, 

şi programele de formare, pe care doamnele/ domnii profesori le-au solicitat 

în chestionarul aplicat la sfârşitul anului şcolar 2014 – 2015. 

Doamna Rudeanu a solicitat centrelor de documentare şi informare 

trimiterea planului managerial al CDI pentru anul şcolar 2015 – 2016 – în 

format electronic. CCD Bucureşti monitorizează activitatea CDI-urilor, 

conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, doamna Rudeanu a solicitat 

CDI-urilor ca activitatea acestora să fie cunoscută şi prin intermediul site-

urilor unităţilor şcolare. CCD Bucureşti va actualiza în perioada următoare situaţia CDI-urilor 

din Municipiul Bucureşti şi va realiza link-uri către site-urile unităţilor şcolare, unde acestea pot 

să îşi promoveze activitatea CDI-urilor. 

 

Doamna inspector Mihaela Cîrstea a prezentat metodologia de perfecţionare prin 

grade didactice, punând accent pe  procedura de efectuare a inspecţiilor speciale la clasă pentru 

profesorii documentarişti care vor susţine definitivatul şi gradul didactic II. Pentru anul şcolar 

2015 – 2016, a fost nominalizată, din partea ISMB şi CCD, ca responsabil pentru activitatea de 

inspecţii la clasă şi cea de cerc pedagogic, dna Liurcă Valentina, profesor documentarist titular, 

gr. I – Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Sector 3. Graficul activităţii de cerc pedagogic 

urmează să se stabilească în perioada următoare şi va fi făcut public pe site-ul CCD Bucureşti. 

Doamna inspector Mihaela Cîrstea a prezentat, ca model, cursul opţional la decizia 

şcolii „Lectura – ca abilitate de viaţă”, care ar putea fi implementat în unităţile şcolare cu 

centre de documentare şi informare. Opţionalul este avizat de Ministerul Educaţiei şi poate fi de 

un real ajutor elevilor din ciclul gimnazial şi liceal pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de lectură şi 

de înţelegere a textelor şi a cerinţelor pentru toate materiile din curriculum. Cursul se 

desfăşoară în mai multe unități şcolare din ţară, există deja şi o olimpiadă naţională, unde 

municipiului Bucureşti a obţinut premii importante. În felul acesta, profesorii documentarişti ar 

putea să efectueze cele două ore obligatorii de predare la clasă, ar putea să se afirme prin 

rezultatele elevilor şi ar avea posibilitatea de a concura pentru obţinerea gradaţiei de merit.  

 

Doamna Rudeanu a propus un calendar  de activităţi programate pentru anul şcolar   

2015 – 2016 pentru profesorii documentarişti şi pentru bibliotecarii şcolari: 

1. Octombrie 2015 - Stabilirea calendarului pentru desfăşurarea activităţii de cerc 

pedagogic a profesorilor documentarişti 

2. 13 noiembrie 2015 - Ziua porţilor deschise ale Casei Corpului Didactic a 

Municipiului Bucureşti – Diseminarea Workshop-ului „explore.create.share – 

Markersspace şi biblioteci – exemplul Bibliotecii Municipale Koln (1,2 noiembrie 

2015 – Institutul Goethe Bucureşti) 



3. Decembrie 2015 - Actualizarea site-urilor unităţilor şcolare pentru secţiunea CDI. 

Site-ul CCD Bucureşti va face link către fiecare site al unităţii şcolare cu CDI 

4. Februarie 2016 - Sesiune de proiecte tematice – Centrul de Documentare şi Informare 

şi Biblioteca şcolară  

 Lucrările vor fi elaborate în echipe formate din profesori documentarişti/ 

bibliotecari, elevi, părinţi şi cadre didactice.  Cele mai bune proiecte vor fi 

premiate de către Grupul de Librării On-line Bookland, în parteneriat cu CCD 

Bucureşti.  

5. Schimb de bune practici în structuri infodocumentare (vizite de lucru la centre de 

documentare, biblioteci şcolare, publice, universitare etc.) 

6. Aprilie 2016 - Organizarea de activităţi legate de Ziua internaţională a cărţii şi a 

drepturilor de autor. Ziua bibliotecarului din România 

 

7. Mai 2016 – Realizarea raportului de evaluare a CDI 

 

În finalul întâlnirii, doamna Carmen Pesantez, şef 

serviciu relaţii cu publicul la Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol I” Bucureşti – Secţiunea Pedagogică 

– a realizat o prezentare a Conferinţei Naţionale a ABR 

– care a avut loc la Iaşi, în perioada  8 – 11 septembrie 

2015. Doamna Pesantez este, de asemenea, președintele 

Secțiunii „Tehnici Pedagogice în Bibliotecă” în cadrul 

ABR. Doamna Pesantez a punctat cele mai importante 

activităţi care s-au desfăşurat în 

cadrul Conferinţei şi lucrările 

care au fost prezentate în cadrul 

întâlnirii bibliotecarilor şcolari şi 

a profesorilor documentarişti: 

- Discuţiile pentru 

modificarea Legii 

Bibliotecilor (din echipa 

de lucru a modificării 

Legii Bibliotecilor în perioada mai – septembrie 2015 - a făcut parte dna Laura Rudeanu 

- reprezentant pentru bibliotecile şcolare şi a centrelor de documentare şi informare) 

- Conferinţa de alegeri pentru schimbarea echipei de conducere a ABR 

- Lucrul pe secţiuni şi prezentarea celor mai importante lucrări din secţiune pedagogică şi 

cea a CDI-urilor 

De asemenea, doamna Pesantez a prezentat şi cele mai importante evenimente 

organizate de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. BCU ”Carol I” în parteneriat cu 

Fundaţia Universitară ”Carol I” şi Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România 

(APLER) a derulat cea de-a patra ediţie a festivalului cultural în aer liber STRADA DE 

C’ARTE, între 23 şi 27 septembrie 2015, în arealul statuii ecvestre a Regelui Carol I din faţa 

Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din Bucureşti. 

Doamnele Carmen Pesantez  şi Florina Brat au reiterat invitaţia către centrele de 

documentare şi bibliotecile şcolare de a vizita Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” şi 

Secţia Pedagogică din cadrul acesteia şi de a participa la activităţile şi evenimentele pe care le 

organizează. 
 

 

 

Documentarist CCD, 

Laura Rudeanu 


