
Acte normative care fundamentează cadrul instituţional al 
evoluţiei CDI în România 

 
 referitoare la înfiinţarea CDI: 

 
O.M. nr. 5135/22.12.1999 - stabileşte reperele proiectului bilateral româno-francez 
de promovare a centrelor rurale de documentare şi informare, proiect derulat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune 
Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti. Proiectul este denumit „Educaţia 
pentru informaţie în medii rurale defavorizate”. 
 
O.M. nr. 3248/01.03.2002 şi  O.M. nr. 3707/02.04.2003 – aprobă extinderea 
colaborării dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de Cooperare şi 
Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, în ceea ce priveşte 
promovarea centrelor de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a 
personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele 
de documentare şi informare. 
 
O.M. nr. 3328/08.03.2002 –  autorizează casele corpului didactic să înfiinţeze, în 
mediul rural şi urban, centre de documentare şi informare; subordonează Centrele de 
Informare şi Documentare înfiinţate ca urmare a derulării diverselor programe din 
cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar, cofinanţat de 
Guvernul României şi de Banca Mondială (Programul de relansare a învăţământului 
din mediul rural, proiectul „Educaţia pentru informaţie în medii rurale defavorizate” 
Caselor Corpului Didactic 
 
O.M. nr. 3278/23.02.2004 –  aprobă extinderea colaborării dintre Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi Tineretului şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală 
din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, în ceea ce priveşte promovarea centrelor 
de documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de 
conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi 
informare. 
 
O.M.E.C. nr. 4961/28.01.2006 – privind înfiinţarea şi susţinerea centrelor de 
documentare şi informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de 
conducere, îndrumare şi control şi a personalului din centrele de documentare şi 
informare (înfiinţarea a 84 CDI prin alocarea a 40.000 RON/unitate şcolară, aprobarea 
Metodologiei privind repartizarea de fonduri în vederea amenajării şi dotării Centrelor 
de Documentare şi Informare). 
 
O.M.E.C. nr. 330/13.02.2007 – privind aprobarea fondurilor şi repartizarea acestora 
în vederea dotării unităţilor de învăţământ şi a unor unităţi conexe învăţământului 
preuniversitar (art. 9 – repartizarea sumelor destinate dotării centrelor de documentare 
şi informare). 
 



 
 referitoare la funcţionarea CDI: 

 
O.M.E.C. nr. 5548/15.12.2004 privind aprobarea: 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului de documentare şi informare 
Statutului profesorului documentarist 
Fişei de evaluare a profesorului documentarist 
Fişei cadru a postului de profesor documentarist 
 
Legea 349/14.07.2004 – prevede modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic cu funcţia de profesor documentarist şi a 
condiţiilor de ocupare a acestei funcţii. 
 
O.M.E.C.T. nr. 2599/13.11.2007 – privind aprobarea Programei pentru concursul de 
ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar pentru 
profesorii documentarişti. 
 




