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4.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.D.I. 
 

Ca orice structură, centrul de documentare şi informare nu poate funcţiona fără 
respectarea anumitor norme şi reguli generale şi specifice.  

Este recomandat ca R.O.I. să conţină următoarele secţiuni : 
-     programul de funcţionare 
- condiţiile de acces la spaţiul, fondul şi serviciile oferite de C.D.I. 
- sistemul de organizare a fondului documentar 
- instrumentele de acces la colecţiile C.D.I. 
- drepturile şi obligaţiile cititorilor. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare va fi redactat în funcţie de specificul unităţii 
şcolare în care funcţionează centrul de documentare şi informare.  

 
 

4.2. Planificarea activităţilor 
 

Statutul profesorului documentarist stabileşte norma profesorului documentarist: 
„Art. 5. Norma profesorului documentarist este de 40 de ore săptămânal, repartizate după 

cum urmează: 
a) 18 ore de activitate didactică (iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare 

cu cadrele didactice), din care 2-4 ore constituie obligaţia de catedră. 
b) 22 de ore pentru animaţie culturală, punerea C.D.I. la dispoziţia elevilor în cadrul 

activităţilor neprogramate, gestionarea C.D.I., comunicare (culegerea şi transmiterea 
informaţiilor din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, corespondenţă), pregătirea activităţilor, 
documentare în afara şcolii. 

Art. 6. În cazul unei jumătăţi de normă (20 de ore săptămânal), repartizarea orelor este 
următoarea: 

a) 9 ore de activitate didactică (iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare 
cu cadrele didactice) 

b) 11 de ore pentru animaţie culturală, punerea C.D.I. la dispoziţia elevilor în cadrul 
activităţilor neprogramate, gestionarea C.D.I., comunicare (culegerea şi transmiterea 
informaţiilor din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, corespondenţă), pregătirea activităţilor, 
documentare în afara şcolii.” 
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Exemplu de program de funcţionare a unui centru de documentare şi informare 1: 
 
         

 
GFD: gestionarea fondului documentar2 
 

4.3. Utilizarea programată şi utilizarea neprogramată a C.D.I. 
 

Utilizarea programată a C.D.I. presupune existenţa în orarul elevilor a unui curs opţional 
de iniţiere în cercetarea documentară, dar şi a unor ore în care documentaristul lucrează în 
colaborare cu un alt cadru didactic, fiecare urmărind atingerea obiectivelor specifice disciplinei 
predate. 

Indiferent de tipul de activitate programată (curs opţional sau activitate în colaborare), se 
realizează o planificare riguroasă şi se elaborează un dispozitiv de evaluare pertinent.3  

Utilizarea neprogramată a C.D.I. 
Atunci când elevii nu au cursuri, ei pot utiliza C.D.I.: 

• pentru a împrumuta sau restitui o carte; 
• pentru a citi; 
• pentru a consulta şi exploata resursele documentare ale centrului de documentare şi 

informare, fie din curiozitate personală, fie pentru a pregăti lucrări solicitate de un 
cadru didactic; 

• pentru a consulta lucrări de referinţă pe care nu le găsesc în biblioteca personală şi 
care nu pot fi împrumutate: dicţionare, enciclopedii, atlase, documente pe suport 
electronic sau magnetic etc.; 

                                                 
1Document elaborat în Stagiul de formare a formatorilor naţionali. Sibiu, 2002. 
2 Vezi capitolul „Gestionarea fondului documentar”. 
3 Capitolele următoare prezintă pe larg activităţile culturale şi pedagogice derulate în centrele de documentare şi 
informare. 
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• pentru a participa activ la viaţa C.D.I. ( sugerarea unor achiziţii, pregătirea cărţilor 
pentru împrumut şi ordonarea la raft, pregătirea unor expoziţii etc.); 

• pentru a participa la diferite activităţi culturale organizate în C.D.I. 
Pentru gestionarea activităţii neprogramate, este recomandabil ca în C.D.I. să existe un 

registru de evidenţă a acestor activităţi, precum şi un formular de înscriere pentru utilizarea 
mijloacelor audiovizuale şi electronice, pentru a evita suprapunerile, care poate avea 
următoarele rubrici: 

 

        
 

Dobândirea calităţii de cititor şi împrumutul la domiciliu4 

În centrele de documentare şi informare se aplică aceleaşi dispoziţii legale ca în orice 
bibliotecă şcolară. La înscrierea utilizatorului, efectuată pe baza documentrelor prevăzute în 
R.O.I. al C.D.I., se completează  Fişa de înscriere şi/sau Fişa contract de împrumut 5(numele 
şi prenumele solicitantului şi ale unuia dintre părinţii acestuia, în cazul minorilor, adresa, 
numărul de telefon, datele actului de identitate ). La înscriere, utilizatorul semnează şi declaraţia 
de luare la cunoştinţă şi respectare a regulamentului de funcţionare a centrului de 
documentare şi informare (pe Fişa de înscriere- verso).6  

Registrul de înscriere a cititorilor se numerotează de la 1 la n în fiecare an şi va conţine: 
data înscrierii cititorului, numărul permisului, numele şi prenumele, datele actului de identitate. 

Ordonarea fişelor cititorilor se face astfel: fişele elevilor se ordonează pe clase şi în ordine 
alfabetică după numele utilizatorului; fişele celorlalte categorii de utilizatori se ordonează 
alfabetic. 

 În momentul pregătirii fizice a documentului sau la primul împrumut, documentaristul 
completează în partea de sus a Fişei cărţii: cota, numărul de inventar, preţul, autorul şi titlul: 

 

 
 În interiorul copertei cărţilor destinate împrumutului la domiciliu, se lipeşte la extremităţile 

de sus şi de jos Fişa pentru termene de restituire  care va servi drept buzunar pentru fişa cărţii 
pe perioada în care aceasta se găseşte în C.D.I.  

Fişa cărţii se introduce în Plicul cititorului obţinut prin capsarea sau lipirea pe laturile din 
dreapta şi de jos a Fişei contract de împumut. 

În centrele de documentare şi informare care utilizează pentru împrumut doar tipizatul Fişa 
contract de împrumut se completează la împrumutul/restituirea documentelor rubricile de pe 
versoul acesteia: numărul curent, data împrumutului, autorul şi titlul documentului împrumutat, 
preţul, numărul de inventar, clasificarea C.Z.U., semnătura cititorului, data restituirii, semnătura 
documentaristului.  

                                                 
4 Pe formularele tipizate de bibliotecă se va adăuga „centrul de documentare şi informare”, dacă nu există 
posibilitatea tipăririi de formulare speciale pentru C.D.I. 
5 Este recomandabil ca cele două tipizate să fie din carton. 
6 Utilizatorului i se poate elibera un permis al cărui număr va fi identic cu numărul de înscriere din Registrul de 
înscriere a cititorilor. Permisul dobândit nu este transmisibil şi trebuie vizat anual.  
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După epuizarea tuturor rândurilor, înregistrarea împrumuturilor/restituirilor se continuă pe 

tipizate identice, din hârtie,  iar aceste tipizate se ataşează la formularul iniţial. Avantajul acestei 
metode este că permite urmărirea „itinerarului de cititor” (totalitatea documentelor împrumutate 
de utilizator în timp). 

Dacă termenul de restituire este depăşit cu o anumită  perioadă de timp, specificată în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare, documentaristul va lua legătura cu 
dirigintele/învăţătorul elevului care a întârziat, iar apoi cu familia acestuia. În cazul nerestituirii, 
recuperarea documentelor pierdute sau a contravalorii acestora se va face conform  legislaţiei în 
vigoare. 

Toate aceste activităţi se efectuează mult mai rapid şi mai eficient în cazul utilizării unui soft 
documentar. Spre exemplu, în centrele de documentare şi informare în care se utilizează softul 
BCDI2 Collège-Lycée, pentru operaţiunile de înscriere/împrumut/restituire se utilizează modulul 
„Editer” (fişierele „Emprunteurs” şi „Prêts”): 
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Etapele de completare sunt următoarele: 
 
• Completarea fişierului „Emprunteurs” din modulul „Editer”, prin care fiecare 

utilizator primeşte automat un număr de înregistrare valabil pe toată durata 
şcolarizării/activităţii în unitatea în care funcţionează centrul de documentare şi 
informare: 

 

 

• Completarea, în momentul solicitării unui împrumut, a fişei „Tous” din fişierului 
Prêts; în fereastra „Emprunteur” se trece numărul utilizatorului; prin apăsarea 
butonului „Ranger”, apar automat datele utilizatorului care are numărul 6, precum şi 
data împrumutului şi data când documentul trebuie restituit; în câmpul „Exemplaire” 
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se trece numărul documentului împrumutat, apoi se apasă butonul „Ranger”, iar 
documentul va fi înregistrat în lista de împrumuturi a elevului Filip Ioan: 

 

Completarea, în momentul restituirii unui document împrumutat, a fişei „Retour” din  
fişierul „Prêts”; în câmpul „Exemplaire” se trece numărul documentului restituit; prin 
apăsarea butonului „Rapporter”, în câmpurile corespunzătoare apar datele utilizatorului şi ale 
documentului împrumutat; pentru a înregistra returnarea documentului, se apasă din nou 
butonul „Rapporter”, iar in câmpul „Retour le” se va înregistra data restituirii: 

 

 

Eventualele întârzieri sunt afişate cu o comandă simplă, existând şi posibilitatea 
imprimării unei înştiinţări de restituire (Lettre de rappel) pe care apar toate datele necesare. 

 

4.4. Evaluarea activităţii C.D.I.  
 
 Activitatea centrului de documentare şi informare vizează două aspecte: cel calitativ şi 
cel cantitativ. 
 Evaluarea calitativă se referă la ambianţa de care beneficiază utilizatorul centrului de 
documentare şi informare, la amabilitatea şi promptitudinea personalului care deserveşte acest 
centru, la pertinenţa informaţiilor pe care utilizatorul le primeşte. 

Evaluarea cantitativă a  activităţii centrului de documentare şi informare presupune 
întocmirea unor statistici obiective şi pertinente care pot evidenţia evoluţia sau involuţia 
respectivei activităţi7. Aceste statistici se  stabilesc pe baza datelor din Caietul de evidenţă a 
activităţii centrului de documentare şi informare/baza de date a C.D.I., sau a altor instrumente de 
evaluare: chestionare, sondaje, caiet/cutie de observaţii şi sugestii etc. 

 

                                                 
7 Simionescu, Dan.  Biblioteconomie. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a. Licee de filologie-istorie. Bucureşti: 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, p. 120. 
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Caietul de evidenţă a activităţii bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi 
informare8 este documentul oficial pe baza căruia se comunică datele statistice solicitate la nivel 
local/judeţean/naţional şi se întocmesc rapoartele de activitate ale bibliotecii şcolare/centrului de 
documentare şi informare. La sfârşitul fiecărei zile se completează următoarele rubrici:  

Partea I: Evidenţa cititorilor înscrişi şi a frecvenţei: zilele lunii, numărul cititorilor înscrişi 
(după sex, ocupaţie, vârstă), frecvenţa zilnică (număr de utilizatori), menţiuni. 

Partea a II-a: Evidenţa cărţilor, periodicelor şi a altor documente grafice şi audiovizuale: 
zilele lunii, totalul publicaţiilor, publicaţii împrumutate la domiciliu, consultare în C.D.I. sau în 
clasă (cărţi, seriale), repartizarea publicaţiilor după conţinut (literatură, publicaţii pentru copii, 
lucrări de referinţă, publicaţii psihopedaogice, matematică şi ştiinţe naturale, tehnică, 
artă/sport/turism, geografie/istorie, alte domenii, repartizarea după limbă (limba română, alte 
limbi), menţiuni: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ghidul bibliotecarului şcolar pentru liceele pedagogice. Bucureşti: Editura Sophia, 2004, p. 124. 
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Pentru celelalte activităţi organizate în/prin C.D.I., evidenţa se va ţine separat şi se vor 
indica de fiecare dată cel puţin următoarele elemente: data, tipul activităţii, participanţii, 
observaţii cu privire la derularea activităţii. Numărul de activităţi pedagogice şi culturale derulate 
în/cu aportul C.D.I. pe parcursul unui an şcolar, numărul cadrelor didactice/elevilor participanţi 
la aceste activităţi, numărul cadrelor didactice care recomandă şi utilizează resursele C.D.I., 
numărul cadrelor didactice/elevilor care nu utilizează niciodată resursele C.D.I. constituie 
indicatori importanţi în evaluarea calitativă şi cantitativă a centrului de documentare şi 
informare9. 

Numărul participanţilor la aceste activităţi nu se ia în calcul la frecvenţa menţionată în 
Caietul de evidenţă a activităţii bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi informare. 
 Din punct de vedere cantitativ, evaluarea activităţii C.D.I. se realizează şi pe baza 
următorului sistem de indicatori: 

• indicele de structură = raportul dintre numărul de utilizatori de o anumită 
categorie şi numărul total de utilizatori (Registrul de înscriere a cititorilor, Fişa de 
înscriere la bibliotecă/C.D.I., Fişa contract de împrumut, softul documentar) 

 
Exemplu: În anul şcolar 2002-2003, au fost înscrişi 250 de utilizatori, dintre care 200 sunt elevi: 
200/250= 0,80 

• indicele de atragere a elevilor = raportul dintre numărul de utilizatori elevi 
înscrişi şi numărul total al elevilor şcolii (Registrul de înscriere a cititorilor, softul 
documentar) 

Exemplu: Totalul elevilor şcolii este de 472, iar înscrişi sunt 285: 285/472= 0,60 
• indicele de lectură  = raportul dintre numărul documentelor 

împrumutate/consultate şi numărul total al utilizatorilor înscrişi (Caietul de 
evidenţă a bibliotecii şcolare/C.D.I. Partea a  II-a, Registrul de înscriere a 
cititorilor, softul documentar) 

Exemplu: Numărul documentelor împrumutate/consultate este 1234, iar numărul utilizatorilor 
înscrişi este 285: 1234/285= 4,32 

• indicele de circulaţie  = raportul dintre numărul documentelor 
împrumutate/consultate şi numărul total al documentelor din bibliotecă/C.D.I. 
(Caietul de evidenţă a bibliotecii şcolare/C.D.I. Partea a  II-a, Registrul de 
inventar, softul documentar) 

Exemplu: Numărul documentelor împrumutate/consultate este 1234, iar numărul total al 
documentelor este 752: 1234/752= 1,64 

• indicele de frecvenţă  = raportul dintre numărul total de utilizări ale fondului 
bibliotecii/C.D.I. şi numărul de utilizatori înscrişi (Caietul de evidenţă a 
bibliotecii şcolare/ C.D.I. Partea I, Registrul de înscriere a cititorilor, softul 
documentar) 

Exemplu: Într-un an şcolar, au fost înregistrate 2340 de utilizări, iar numărul total de utilizatori 
este 285: 2340/285= 8,21 

În funcţie de aceşti indicatori, se poate face o analiză a activităţii bibliotecii/centrului de 
documentare şi informare punându-se în evidenţă punctele tari şi punctele slabe, cu scopul 
ameliorării celor din urmă.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Construire un tableau de bord.http://www.sha.univ-poitiers.fr/documentation/tableaudebord.htm 


