
Regulamentul intern al C.D.I-ului  

 

1. Utilizatori: 

 Accesul in CDI este rezervat: 

▪ cu prioritate elevilor care doresc să studieze în vederea pregătirii lecţiilor, a temelor 
de acasă, a referatelor sau în vederea orientării şcolare şi profesionale; 

▪ în al doilea rând, elevilor care doresc să citească sau să consulte fondul documentar; 
▪ cadrelor didactice sau nedidactice din unitatea şcolară. 

 
2. Accesul în CDI: 

Accesul în Centrul de Documentare și Informare se face în mod planificat și neplanificat, cu 
grupuri/clase de elevi sau individual. 

• Planificarea acțiunilor CDI este făcută de profesorul documentarist la începutul fiecărui 
semestru în funcție de planul managerial al centrului și de solicitările, pe termen lung, ale 
cadrelor didactice. 

• Pe termen scurt, pentru a planifica o acțiune cu grupuri/clase, cadrul didactic are obligația 
de a-și anunța intenția cu cel puțin o săptămână înainte, precizând data, ora și materialele 
de care are nevoie. Solicitările vor fi menționate în registrul de planificări care se află la 
CDI. 

• Acțiunile neplanificate în timpul necesar vor putea fi derulate numai dacă spațiul este 
disponibil, fără a prejudicia desfășurarea altor activități. 

• Accesul cadrelor didactice pentru studiu individual se face neplanificat, ori de câte ori este 
necesar, în timpul programului de funcționare al CDI. 

• Accesul elevilor pentru studiu individual este permis zilnic, fără planificare, în limitele 
programului de funcționare al CDI. 

• La intrarea în CDI, utilizatorii au obligația de a se înscrie în registrul de utilizare, 
completând toate rubricile și semnând. Prin semnătură, își asumă responsabilitatea 
privind folosirea și păstrarea în bune condiții a dotărilor CDI. 
 

 
3. Comportamentul în CDI 

▪ desfăşurarea oricărei activităţi se face fără bagaje; 

▪ în CDI se vine pentru a citi, a asculta, a studia, a lucra. CDI-ul nu este nici sală de discuţii, 

nici sală de mese. NU se bea, NU se mănâncă şi se discuta în şoaptă pentru a nu-i deranja 

pe ceilalţi; 

▪ NU se vine în CDI pentru a nu face nimic. Se vine, în primul rând, pentru a face o cercetare 

care implică utilizarea documentelor (dicţionarelor, enciclopediilor,…). În al doilea rând, 

se vine pentru activităţi de destindere, citind literatură, reviste, jurnale, ascultând casete, 

consultând un CD-Rom; 



▪ NU este admis accesul la internet pentru jocuri, descărcare de filme, muzică sau 

pentru a sta pe chat ;de asemenea este interzisă vizitarea site-urilor dedicate 

persoanelor peste 18 ani ; 

▪ NU se pot consulta CD-Rom-uri sau casete PERSONALE, decât cu acordului profesorului 

documentarist; 

▪ materialul pus la dispoziţie NU trebuie deteriorat; 

▪ elevii NU sunt autorizaţi să pună în funcţiune sau să oprească aparatura existentă în CDI;  

▪ după consultarea unui document, acesta trebuie repus corect la locul său. Nu uitaţi, un 

document prost plasat e un document pierdut! 

 

4. Drepturile utilizatorilor 

• Să folosească spațiul, aparatura și cărțile din dotare. Este strict interzisă utilizarea 
internetului în alte scopuri decât cele ce vizează pregătirea lecțiilor.  

• Să fie asistați de profesorul documentarist în utilizarea aparaturii multimedia. 

• Să primească informații legate de activitatea lor din partea profesorului documentarist. 

• Să împrumute la domiciliu sau la sală cărți din fondul bibliotecii, în condițiile legii. 

• La domiciliu se pot împrumuta două cărți (titluri) pentru 14 zile. 

• Nu se împrumută la domiciliu, ci numai la sală: cărți rare, dicționare și enciclopedii, 
albume și cărți de artă, atlase, culegeri de exerciții și probleme, istorii literare, cărți care 
se găsesc doar într-un exemplar. 

 
 

5. Îndatoririle utilizatorilor 

• Să își depoziteze îmbrăcămintea și bagajul în dulapurile special amenajate în spațiul de 

primire. 

• Să nu deterioreze și să nu murdărească mobilierul, aparatura, cărțile din dotarea CDI. 

• Să semnaleze imediat profesorului documentarist orice neregulă sesizată în spațiul CDI. 

• Să restituie la timp și în bună stare cărțile împrumutate la domiciliu. 

• Să lase în ordine și curat locul la care au lucrat. 

 

2. În CDI este cu desăvârşire interzis: 

• Utilizarea internetului în alte scopuri, decât pentru pregătirea lecţiilor; 

• Deteriorarea mobilierului; 

• Deteriorarea documentelor (să scrie, să sublinieze, să rupă foi); 

• Modificarea setării calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic. 

 


