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NOTĂ INFORMATIVĂ 

Consfătuirea  a bibliotecarilor şcolari/ responsabililor CDI din unitățile școlare 

an școlar  2019 - 2020 

  Centre de Documentare şi Informare/biblioteci şcolare 

 În conformitate cu Ordinului Nr. 5556 din 7 octombrie 2011 Art.10 (3) - Coordonarea metodologică a  Centrelor de 

Documentare şi Informare şi a bibliotecilor şcolare revine casei corpului didactic, la nivel judeţean, iar la nivel central de către 

Ministerul Educaţiei Naționale. (extras din  Ordinul Nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare ) Art. 10: (4) CDI se înfiinţează prin decizie a 

directorului casei corpului didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a 

consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general. (6) Casa corpului didactic informează periodic 

Ministerul Educaţiei Naționale, cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean 

 ART. 47 Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de către directorul unităţii de învăţământ şi consiliul de 

administraţie. Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine casei corpului didactic, la nivel judeţean. (extras din 

Ordinului Nr. 5556 din 7 octombrie 2011 ) 

 În conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a casei corpului didactic nr. 5554/din 07/10/2011:  

            ART. 13 (1) Casa corpului didactic asigură înfiinţarea, monitorizarea, coordonarea şi evaluarea activităţii centrelor 

de documentare şi informare din judeţ, potrivit reglementărilor în vigoare. 

(2) Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea centrelor de documentare şi informare din judeţ şi a 

profesorilor documentarişti, prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul 

"Educaţie pentru informaţie". Centrele de documentare şi informare se subordonează conducerii unităţii de învăţământ în 

care au fost înfiinţate. 

            ART. 14 Casa corpului didactic asigură coordonarea metodologică a activităţilor din bibliotecile unităţilor de 

învăţământ din judeţ. 

           ART. 30 (2) Compartimentul bibliotecă din cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea are urmatoarele atributii: 

a) activitatea de informare si documentare pentru personalul din invatamantul preuniversitar; 

b) gestionarea fondului de carte si a resurselor educationale; 

c) organizarea de activitati metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare si informare; 

d) organizarea de expozitii permanente de carte , manuale, prezentari si lansări de carte/lucrari de specialitate, mese rotunde, 

intalniri tematice cu scriitori, artisti, oameni de stiinta; 

e) organizarea de activitati cultural -artistice si de loisir; 

f) indrumare pentru bibliotecarii din unitatile școlare. 

  - Oferta de formare continuă a C.C.D. Tulcea pentru anul şcolar 2019-2020  având public țintă bibliotecari școlari, 

responsabili CDI, cadre didactice auxiliare cuprinde 13 programe de formare și se poate accesa pe site-ul C.C.D. 

Tulcea, www.ccdtulcea.ro, în secţiunea fost publicată în secțiunea Înscrieri online cursuri: 

- Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală; 

- Curs de învățare a limbii engleze; 

- Curs de învățare a limbii chineze; 

- Comunicare și relații publice; 

- Negocierea conflictului; 

- Etică și integritate; 

- Competențe digitale pentru certificare ECDL; 

- Protecția datelor cu caracter personal; 

- Curs de perfecționare secretar; 

- Proiectul interdisciplinar în cadrul Centrului de Documentare și Informare; 

- Curs de perfecționare pentru bibliotecar; 

- Introducere și actualizare de date în SIIIR; 

- Ora de Net- Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului.  
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Revista on-line Convorbiri didactice:  

1. Revista on-line „Convorbiri didactice" are apariţie trimestrială. Articolele publicate respectă următoarele condiţii: 2 -3 pagini, format 

A4 (1000-1500 de cuvinte în Microsoft Word), font New Times Roman, dimensiune 12, spaţiere la 1,5 rânduri, diacritice.  

2. În acest an şcolar vor apărea 3 numere ale revistei, respectiv în lunile decembrie 2019, martie 2020, iulie 2020. Articolele se trimit la 

adresa de e-mail contact@ccdtucea.ro, până la data de 5 a lunii apariţiei (respectiv 5 decembrie, 5 martie, 5 iulie),  

3. Conţinutul articolelor: sunt acceptate articole care prezintă practici educaţionale, activităţi ştiinţifice, culturale, artis tice desfăşurate de 

autor, reflecţii personale pe teme de educaţie, inovaţie, cercetare. NU se mai acceptă spre publicare proiecte de lecţie, programe 

opţionale. Autorii articolelor îşi asumă conţinutul, cu precizarea că ne rezervăm dreptul de a le respinge dacă se constată c opiere, plagiere 

etc.  

4. Persoană de contact pentru revistă: informatician mara.ivan@ccdtulcea.ro  

 -  Activităţile metodice ale bibliotecarilor şcolari/responsabili CDI se vor organiza pe zone şi în filialele CCD Tulcea, conform 

unei planificări postate pe site-ul C.C.D : www.ccdtulcea.ro și pe pagina de facebook  CCDTulcea-Biblioteca.  

   Filialele C.C.D.:  

1.Luncaviţa (Liceul Tehnologic „Simion Leonescu"), responsabil C.C.D. - informatician Ivan Alexandra Mara 
Unităţi şcolare arondate: Liceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncaviţa, Liceul Teoretic "Constantin Brătescu" Isaccea, Liceul 

Teoretic "Gheorghe Munteanu Murgoci" Măcin, Liceul Tehnologic Măcin, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măcin, Şcoala Gimnazială 

"Gheorghe Banea" Măcin, Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" I.C.Brătianu, Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Grindu, Şcoala Gimnazială 

Văcăreni, Şcoala Gimnazială Jijila, Şcoala Gimnazială "Nichifor Ludovig" Niculiţel.  

2.Babadag (Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân"), responsabil C.C.D. - prof. metodist Ariton Nicolae 

Unități şcolare arondate: Liceul "Dimitrie Cantemir" Babadag. Şcoala Gimnazială "Mircea Cel Bătrân" Babadag, Şcoala Gimnazială 

"Constantin Brâncoveanu" Babadag. Şcoala Gimnazială Casimcea, Şcoala Gimnazială Sarichioi, Şcoala Gimnazia lă Mihai Bravu, Şcoala 

Gimnazială Slava Cercheză. Liceul Tehnologic Topolog, Şcoala Gimnazială Beidaud, Şcoala Gimnazială Baia, Şcoala Gimnazială 

Ceamurlia De Jos. Şcoala Gimnazială Jurilovca, Şcoala Gimnazială Stejaru.  

3.   Cerna (Şcoala Gimnazială „Panait Cerna"), responsabil C.C.D. - prof. metodist Cherciu Cristina 

Unități şcolare arondate: Şcoala Gimnazială "Panait Cerna" Cerna, Şcoala Gimnazială " Maior Ioan Murgescu" Smârdan, Şcoala 

Gimnazială Greci. Şcoala Gimnazială Turcoaia, Şcoala Gimnazială Peceneaga. Şcoala Gimnazială Dorobanţu, Şcoala Gimnazială Horia, 

Şcoala Gimnazială Hamcearca, Şcoala Gimnazială Carcaliu. Şcoala Gimnazială Izvoarele, Şcoala Gimnazială Ciucurova, Şcoala 

Gimnazială Ostrov.  

- Raportul de activitate al bibliotecarilor şcolari/responsabili CDI va fi transmis pe adresa coordonatorului biblioteci 

școlare/CDI doina.sbarnea@ccdtulcea.ro. până la data de 30. 05. 2020. 

- Se vor respecta structura și data de transmitere a raportului de activitate completându-se fiecare rubrică cu 

informațiile solicitate. Raportul va fi redactat în word, înregistrat, semnat și ștampilat de conducătorul unității de 

învățământ și bibliotecarul școlar/ responsabil CDI.  

- Planul anual și semestrial de activitate va fi transmis de fiecare bibliotecă școlară/centru de documentare și 

informare (CDI) la adresa menționată împreună cu raportul de activitate. 

- Coordonatorul activității responsabililor CDI/bibliotecarilor şcolari din unitățile școlare, prin decizia directorului CCD 

este biliotecar CCD, Doina Sbârnea: e-mail: doina.sbarnea@ccdtucea.ro  

 

Date contact: Casa Corpului Didactic Tulcea: Str. Alunişului nr. 7, cod poştal 820203, Tulcea. Tel. 0240 516656. Fax: 0240 5113 79. 

e-mail: contact@ccdtucea.ro, site: www.ccdtulcea.ro 

Prof. metodist Ariton Nicolae, e-mail: nicolae.ariton@ccdtucea.ro  

Prof. metodist Cherciu Cristina, e-mail: cristina.cherciu@ccdtucea.ro 

Bibliotecar Sbârnea Doina, e-mail: doina.sbarnea@ccdtucea.ro   

lnformatician Ivan Alexandra Mara, e-mail: mara.ivan@ccdtucea.ro   

 

                                                                                                                                     Coordonator CDI/biblioteci școlare,  

                                                                                                                                                    Doina Sbârnea 
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