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SCOALA GENERALA ,,GR. SILASI,, BECLEAN 
CENTRUL DE  DOCUMENTARE  ŞI INFORMARE 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA C.D.I.  
ÎN  SEMESTRUL  II  AN  ŞCOLAR  2011/2012 

 

 

I. DATE REFERITOARE LA UTILIZATORI: 
 
1. Situaţia utilizatorilor: 
La data de   Număr total de 

utilizatori  
  

D i n      c a r e: 
Elevi Cadre didactice Alte categorii 

8.06.2012 527   440 70 17 
 
 
2. Repartizarea utilizatori pe niveluri de clase si alte categorii:  
La data de   Număr total de 

utilizatori  
  
D i n      c a r e: 

 

 
                                          Elevi   

  din care: II-IV V-VIII Elevi 
liceu 

Alte 
Categ. 

  

      
8.06.2012 527   183  257  17  70 
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II. ACTIVITATEA DE ÎMPRUMUT IN PERIOADA 16.01.2011 – 8.06.2012: 
 

1. Număr total de documente împrumutate/solicitate până  la data de: 
 

8.06.2012             9.104 
 
 
 
 
Repartizarea împrumuturilor/solicitărilor de documente monografice pe domenii, conform CZU: 

 
 
 

Nr.publicatii 
imprumutate 

Generalitati,Filozofie,Religie,St.sociale,Filologie 
St.naturaleTehnica ,Arte 
CZU: 0; 1: 2; 3; 4; 5, 6; 7; 

Lingvistică, filologie şi 
literatură; CZU: 8 
 

            Din care: 
Lb.rom.            Lb.magh. 
 

   8.06.2012  
9.104 

 
1.432 

 
7.672 

 
     7.244 

 
        1.860 

 
 
 
2. Alte categorii de documente solicitate de către utilizatori:  

Cărti       
consultate 
la  CDI 

Ziare,reviste  
consultate 
la CDI 

Proiecte elevi  Manuale scolare  

  1266 117 320 118  
 

 
 

3.Solicitarea Internetului:  
 

 8.06.2012  Acces neconditionat 



 

C.D.I.  - Raport de activitate pe anul şcolar 2011-2012 

3

 
 
 
4. Utilizarea aparaturii din dotarea CDI 
 

xerox Videoproiector    Aparat foto                Combina muzicala 
I neconditionat programat neconditionat 

 
 
 
 
 
III. INTEGRAREA CDI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI EDUCATIVĂ   
 După cum urmează: 

 ACTIVITATEA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE: 
 

1. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE: 
 
-Ore de lb.română ”Să ne-amintim de Eminescu” Viața și opera marelui poet -2 ore - prof.Szasz Carmen si prof.Motântan Ionela; 
-Ore de lectură ”Amintiri din copilărie” – Vizionare film; -2 ore; prof.Szasz Carmen și prof.Motântan Ionela; 
-Oră de istorie ”24 Ianuarie-Unirea Principatelor Române” – 2 ore; prof.Conea Liviu; 
-Prima întâlnire cu cartea cls.a I-a – 2 ore; prof.înv.pr.Marcu Adina și Fodor Eugenia; 
-Oră de lb.română ”Dialogul”;”Să ne exprimăm corect”- cls.III-a C – 2 oră, prof.înv.pr.Ola Ioan; 
-Lectură suplimentară ”Colț alb”cls.III-a A - 2 ore – înv.Moldovan Raveca; 
-Orientare si consiliere – oră de dirigentie – 2 ore – prof.Corcea Niculae; 
-Lectură obligatorie ”Baltagul”cls.VIII-a C – 2 ore – prof.Balazs Eva; 
-Oră de lb.latină ”Elemente de cultură si civilizație romană”cls.VIII-a A -1 oră – prof.Szasz Carmen; 
-Proiect educational ”Poezia culorilor - Primăvara” la clasele a VI-a – 1 ore – prof.Szasz Carmen; 
-Oră de geografie ”Cartografia GIS”-cls.VIII-a C -1 oră - prof.Trombitas Jeno; 
-Oră de lb.franceză ”Ratatonille”-cls.VIII-a -2 ore - prof.Budușan Anca; 
-Oră de lb.franceză ”Maria Antoinette” – cls.VII-a B – 1 oră – prof.Budușan Anca 
-Oră de lb.franceză ”Exerciții pe calculator” cls.V-VI-VII – 6 ore – prof.Budușan Anca; 
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-Oră de lb.engleză cls.III-IV s.magh.,exercitii pe calculator – 2 ore – prof.Pocol Elisabeta; 
-Lectură obligatorie ”Baltagul” de M.Sadoveanu cls.VIII-a B – 2 ore, prof.Motentan Ionela;  
-Lb.română ”La Paști”- Semnificatia și importanța sărbătorii-cls.II-a B, prof.înv.pr. Seserman Veturia; 
-Lb.română ”La Paști” –Semnificația și importanța sărbătorii-Cls.III-a A, înv.Moldovan Raveca; 
-Religie ”Isus din Nazaret”cls.VII-a – 2 ore – prof. Văran Floarea; 
-Utilizarea imaginilor 3D în geografie – cls.VI-VII s.magh.-2 ore – prof.Trombitaș Jeno; 
-Teatru școlar I.L.Caragiale”Două loturi”cls.V-a B – 1 ore – prof.Szasz Carmen; 
-Oră de lb.română  ”Pe urmele lui L.Rebreanu” cls.VII-a A,B,- 2 ore - prof.Szasz Carmen; 
-Oră de lectură - Vizionarea unui basm ; cls.I B – 1 oră - prof.înv.pr. Marcu Adina; 
-Oră de religie ”Legea cea nouă – Fericirile”cls.VII-a A- 1 oră, prof.Văran Floarea; 
-Oră de lectură ”Bambi”- cls.II C-IV C – 1 oră  – prof.înv.pr.Matyas Ildiko; 
-Oră de lb.engleză cls.VII C –VIII C – 2 ore – prof.Pocol Elisabeta; 
-”Poezia culorilor – Vara”-Prezentarea portofoliilor cls.VI B - 2 ore - prof.Szasz Carmen; 
-Oră de dirigenție – Orientare scolară-cls.VIII-B – 1 oră  prof.Sinar Valer; 
-Lectură obligatorie ”Două loturi” – cls.VII-C – 1 oră – prof.Motântan Ionela; 
-Oră de dirigenție ”Cine sunt eu? Autocunoaștere” cls.VI-B – 1 oră; prof.Ungurășan Corina  

 

 

2. ACTIVITĂȚI CULTARALE: 
 

-Intalniri cu scriitori (sedintele periodice ale Clubului Saeculum) – organizator Podaru Aurel 
-Lansari de carte – membri Clubului Saeculum 
-Actiuni culturale – Vizionare film ”Sf.Patrick” – cls.VII-B; prof.Văran Floarea; 
-Invățare prin vizionare de filmulețe ”Cartoons” cls.III C-IV C – 2 ore – prof.Pocol Elisabeta; 
-Happy Europe Day” – Descoperim Europa cls.VI-VII-VIII – 3 ore – prof.Pocol Elisabeta; 
-Cultură și civilizatie britanică – cls.VII A – VII-B – 2 ore – prof.Pocol Elisabeta; 
-Oră de lb.latină ”Gaudeamus igitur”- cls.VIII A – 1 oră – prof.Szasz Carmen; 
-Istoria Becleanului cls.V-VIII s.magh. – 1 oră – dirig.claselor si dir.adj. 
-Satul bistrițean în opere literare – cls.VII A – VII B – 2 ore – prof.Szasz Carmen; 
-”Joseph Haydn – viața și activitatea” cls.VIII-A, prof.Pop Cristian 
-Pregătiri pentru carnaval cls. V-C; dirig,Szakacs Eva; 
-”Ne place să cântăm” – oră de muzică cls.I A – prof.înv.pr.Fodor Eugenia; 
-”24 Ianuarie – Unirea principatelor Române” – prez.de referate ale elevilor; prof.Conea Liviu; 
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3. ACTIVITATI DE COMUNICARE: 
 
-Consiliul elevilor – 2-ore – dir educ.prof.Marcu Adina 
-Comisia metodică a diriginților – prof.psiholog Szakacs Eva; 
-Premierea elevilor participanți la concursul de matem.”Zrini”- dir.adj și prof.de la s.magh. 

        -Comisia metodică a diriginților ”Toleranță și intoleranță” – cls.|VII-C; prof.Văran Floarea; 
        -Scoala părintilor ”Reducarea conflictelor” la cls.III-A – înv.Moldovan Raveca ;prof.psiholog Szakacs Eva  
        -Intâlnire cu Comitetul de părinți pe școală – insp.gen.adj.Duicu ; insp.Costea, dir.ed.Marcu Adina 
        -Consiliul elevilor –aplicare de chestionare – cons.CJAP Cristina Arap și dir ed.Marcu Adina 
        -Finalizarea proiectului ”Scoala părinților” cls.III-A – înv.Moldovan Raveca și prof.psiholog Szakacs Eva 
        -Analiza muncii pe sem.I – Evaluarea activităților desf.în sem.I – dir.școlii 
        -Întâlnirea Comisiei CEAC din școală – prof.Corcea Niculae; 
          
 
 

4. ACTIVITATI DE GESTIONARE: - bibl. Rusu Angela 
 
        - Gestionarea spatiului, a functionarii CDI (orar de functionare, planificarea activitatilor-zilnic) 
        - Gestionarea resurselor materiale (mobilier,materiale si echipamente existente-zilnic) 
        - Gestionarea fondului documentar; (zilnic) 
        - Gestionarea activitatilor planificate, (zilnic)  
 
          

5. ALTE ACTIVITATI: 
 
-Ecologizare – Adunarea deșeurilor în mod selectiv - cls.V-VIII s.magh.-prez.power-point 
-”World trade center”- descriere științifică –cls.VIII-B –  prof.Conea Liviu 
-Tematica activităților extracurriculare – cls.VIII-C – Prof.Trombitas Jeno; 

        -Intâlnirea înv.de la sectia magh.din zona Beclean – prof.inv.pr.Matyas Ildiko  
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          -Consfătuiri secția maghiară – prof.metodiși Matyas Ildiko si insp.de specialitate-prof.Balasz Denes       
         - Clubul”Micul cercetător” – prezentări power-point si filme documentare – prof.psiholog Orban Ioan           
          - Colectarea de informatii, materiale, poze, despre activitătile desfasurate in scoală si transmiterea lor la cond.scolii-bibl.Rusu Angela          
          
                  

6. PROIECTE CARE S-AU DERULAT IN CDI IN SEMESTRUL II ANUL SCOLAR 2010/2011 
 
-”Să ne-amintim de Eminescu” – inițiator prof.Szasz Carmen, colab.prof.Motentan Ionela și bibl.Rusu Angela; 
-”Pe urmele scriitorilor bistrițeni”  cls. VII A și B – inițiator prof.Szasz Carmen  
- Proiect educational ”Poezia culorilor” la clasele a VI-a – 2 ore – prof.Szasz Carmen; 

        - ”Imbrățisarea lecturii” – initiator  înv.Moldovan Raveca si bibl. Rusu Angela  
        - ”Spune DA lecturii” – initiator înv.Moldovan Raveca si bibl. Rusu Angela  
        - Rolul lecturii in dezvoltarea personalitatii copilului – initiator bibl.Rusu Angela si inv.de la ciclul primar 
        - ”Poezia culorilor” – initiator prof.Szasz Carmen cu elevii cls a VI-a  B         
        - ”Emailuri verzi – Sfaturi verzi” – initiator  prof.Szasz Carmen – cls.a V-a B,                  
 

7. Controlul efectuat de Comisia ISJ: In urma verificării documentelor existente în CDI, care reflectă activitatea desfășurată aici, calificativul 
acordat de către evaluatori a fost de FOARTE BINE. 

        
 

 

RAPORT  ÎNTOCMIT DE :  
Bibl. Angela Rusu 


