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Către
UNITĂŢILE ŞCOLARE PREUNIVERSITARE DE STAT ŞI PRIVATE
În atenţia managerilor şcolari
Casa Corpului Didactic Bucureşti, potrivit ORDINULUI nr. 5.556 din 7 octombrie 2011
privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de
documentare şi informare, coordonează metodologic la nivel judeţean/ Municipiul Bucureşti centrele
de documentare şi Informare (CDI).
Centrul de documentare şi informare (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.
În momentul de faţă, în Municipiul Bucureşti funcţionează un număr de 19 CDI-uri în toate
cele 6 sectoare, un număr insuficient, avându-se în vedere rolul CDI-ului în formarea, dezvoltarea şi
ameliorarea competenţelor cheie ale elevilor.
Prin crearea CDI se are în vedere favorizarea accesului la informaţie şi cultură a elevilor,
cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul comunităţii locale, cât
şi definirea sa ca pol de cultură al comunităţii şcolare şi celei locale.
Casa Corpului Didactic îşi propune, pentru anul şcolar 2015 – 2016, dezvoltarea reţelei de
centre de documentare şi informare (CDI) în unităţile şcolare din Municipiul Bucureşti, oferă
consiliere de specialitate pentru înfiinţarea CDI-urilor şi asigură stagiul de formare obligatoriu pentru
directorii unităţilor şcolare şi profesorii documentariști desemnaţi de către unitatea şcolară.
Criteriile de eligibilitate stabilite pentru înfiinţarea unui CDI sunt: unitate din
învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau SAM) cu personalitate juridică,
de stat sau particulară, din mediul rural sau urban, existenţa unui spaţiu în incinta unităţii de
învăţământ în care poate fi amenajat CDI, cu respectarea standardelor recomandate cu privire la
suprafaţă şi la capacitatea de primire, deschidere şi implicare din partea conducerii unităţii de
învăţământ şi a cadrelor didactice (OMECTS 5.556/ 2011) , respectiv susţinere din partea consiliului
local în ceea ce priveşte susţinerea pentru dotări specifice. Într-un centru de documentare şi informare
pot exista, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar.
Vă invităm să analizaţi oportunitatea înfiinţării unui centru de documentare şi informare în
unitatea dumneavoastră şi vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.
Persoană de contact: Laura Rudeanu, documentarist CCD, coordonator activitate Centre de
Documentare şi Informare şi Biblioteci Şcolare.
Adresă email: laurarudeanu@yahoo.com
Cu stimă,
Director CCD BUCUREŞTI,
Prof. Gabriel VRÎNCEANU

