
Cadrul legislativ C.D.I. 

 

• OMEN 480/ 15.02.1999 – debutează Micro-proiectul pilot de promovare a CDI şi formarea 

personalului didactic; 

• OMEN 5135/ 22.12.1999 – colaborare MEN – SCAC din cadrul Ambasadei Franţei la 

Bucureşti pentru crearea CDI şi formarea personalului – 6 judeţe pilot; În ianuarie 2000 a fost 

iniţiat proiectul bilateral român francez „Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”, 

ca urmare a colaborării dintre M.E.N. şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul 

Ambasadei Franţei la Bucureşti. 

• OMEC 3248/01.03.2002 – extinderea proiectului în 7 judeţe; Colaborarea dintre M.E.C. şi 

Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti a fost 

extinsă în anii 2002, 2003 (OMEC nr.3248 şi OMEC 3707) prin promovarea Centrelor de 

Documentare şi Informare. 

 • OMEC 3328/08.03.2002 – autorizarea Casei Corpului Didactic pentru a înfiinţa Centre de 

Documentare şi Informare în judeţe; Conform prevederilor O.M. nr. 3328/2002, Centrele de 

Documentare şi Informare sunt subordonate Casei Corpului Didactic şi vor funcţiona în unităţi 

de învăţământ în care există un minim de dotare, au spaţii corespunzătoare şi au normat, prin 

statul de funcţii, post de bibliotecar/profesor documentarist, sau au posibilitatea de a norma un 

astfel de post. Inspectoratele Şcolare şi Casele Corpului Didactic din fiecare judeţ sunt centre de 

resurse. În Centrele de Documentare şi Informare, Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală 

din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti va desfăşura cu regularitate stagii de formare. 

• OMECT 3707/02.04.2003 –extinderea proiectului în alte 18 judeţe; 

• OMEC 3278/23.02.2004 – generalizarea proiectului la nivelul întregii ţări şi asumarea sa ca 

proiect naţional. Prin O.M. nr.3278/23.II.2004 privind extinderea proiectului (etapa a patra). În 

judeţele nou cooptate, Casele Corpului Didactic aveau sarcină să înfiinţeze 55 de Centre de 

Documentare şi Informare, câte 5 în fiecare judeţ. 

• OMEdC 4287/16.07.2004 – înfiinţarea, in cadrul proiectului a unor CDI-uri in grădiniţe situate 

in mediul rural. 

• OMEdC 5547/15.12.2004 – privind extinderea colaborării dintre M.Ed.C. şi Serviciul de 

Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti, prin care M.Ed.C. 

stabileşte numărul de unitati şcolare/ judeţ in etapa a 5-a cat si numărul grădiniţelor incluse in 

proiect, câte 3 in fiecare judeţ. 

• OMEdC. nr.5548/15.12.2004 privind aprobarea: Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Centrului de Documentare şi Informare; Statutul profesorului documentarist; Fişa postului de 

profesor documentarist; Fişa de evaluare anuală a profesorului documentarist. 

• OMEdC 4961/28.08.2006 – privind infiintarea si sustinerea CDI-urilor, precum şi formarea 

continuă a personalului didactic, de conducere, indrumare si control si a personalului din 



Centrele de Documentare si Informare• Au fost înfiinţate două Centre de Documentare şi 

Informare în fiecare judeţ cuprinse în valul 6 de extindere al proiectului prin OMEdC,  cuprinse 

in anexa 1 a OMEdC. 

• OMEC nr. 330/13.02.2007 – privind aprobarea fondurilor şi repartizarea acestora în vederea 

dotării unităților de învățământ şi a unor unități conexe învățământului preuniversitar. Sustine 

amenajarea si dotarea a 420 de  Centre de Documentare şi Informare (în 10 unităţi scolare/judeţ). 

Stabileşte suma pentru unitatea școlară, respectiv 40.000 lei. 

• OMECT nr. 3354/3.03.2008– privind înființarea 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. Susţine amenajarea şi 

dotarea a 428 de Centre de Documentare şi Informare şi stabileşte suma pentru unitatea scolară, 

respectiv 42.000 lei. 

• OMECT. nr.5689/20.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare 

CDI, a Fişei postului de profesor documentarist , respectiv a Fişei de evaluare a profesorului 

documentarist. 

• OMECT nr. 4461/12.07.2010 privind programa pentru defintivarea in învățământ și obținerea 

gradelor didactice – profesori documentariști 

• OMECT nr. 5.556 din 7.X.2011 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE 

ŞI FUNCŢIONARE A BIBILIOTECILOR ŞCOLARE ŞI A CENTRELOR DE 

DOCUMENTARE ŞI INFORMARE, cu cele trei anexe. 

• OMECT nr. 6143/1.11.2011, Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic 

şi didactic auxiliar. Anexa 30 – Fișa cadru de autoevaluare / evaluare în vederea stabilirii 

calificativului anual pentru funcția didactică de profesor documentarist din învățămantul 

preuniversitar și Anexa 31 – Fișa cadru a postului de profesor documentarist. 


