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

RAPORT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA C.D.I.  
ÎN  SEMESTRUL  I  AN  ŞCOLAR  2012/2013 

 

 

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 

20.XII.2012 615   495 98 22 
 
 
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. 

  

      
20.XII.2012 615   170  308  17  120 
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II. ACTIVITATEA DE ÎMPRUMUT IN PERIOADA  24.IX.2012 – 20.XII.2012: 
 

1. Număr total de documente consultate/ împrumutate la domiciliu până  la data de:20.XII.2012 
 

Total publ.             7181  
Împr.la 
domiciliu 

            6141 

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

 
 
 

Nr.publicatii 
împrumutate 
la domiciliu 

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. 
 

   
20.XII.2012 

 
6141 

 
172 

 
5.969 

 
     5724 

 
        417 

 
 
2. Alte categorii de documente solicitate de către utilizatori:  

Cărti       
consultate 
în  CDI 

Ziare,reviste  
consultate 
în  CDI 

Proiecte elevi  Manuale scolare 
eliberate la înc.de 
an șc.2012/2013 

 

  958 82 67 5.089  
 
  Repartizarea manualelor școlare eliberate pe cicluri de clase: 

Manuale școlare 
eliberate la înc.de 
an șc.2012/2013 

 

Manuale  noi 
eliberate la ciclul 
primar 

Manuale eliberate 
la ciclul gimnazial  
(total-vechi și noi) 

Manuale scolare 
eliberate la fosta 
școală Rebreanu 
total –vechi și noi 

  5.089 843 3.171 1.075 
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3.Solicitarea Internetului:  
 

 8.06.2012  Acces neconditionat 
 
 
 
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: 
 

• Inscrierea elevilor clasei a V-a A la CDI – prof.Motentan Ionela și bibl.Rusu Angela; 
• Inscrierea elevilor clasei a V-a B la CDI – prof.Motentan Ionela și bibl.Rusu Angela; 
• Inscrierea elevilor clasei a V-a C la CDI – prof.Zăgrean Radu și bibl.Rusu Angela; 
• Inscrierea elevilor clasei a V-a D la CDI – prof.Țermure Alexandra și bibl.Rusu Angela; 
• Oră de fizică ”Energia mecanică” – 3 ore – ore de recapitulare – clasa aVIII-a A,B,C – prof.Corcea Niculae; 
• Oră de biologie ”Țesuturi vegetale” – cls.V-a C; Învățare prin descoperire – prof.Cora Emilia; 
• Oră de fizică ”Mișcare, forță, gravitație”- cls.VII-a B – film didactic – prof.Corcea Niculae; 
• ”Picătura de lectură”- prezentare de carte – 5 ore – cls.VI-a B – prof.Szasz Carmen; 
• Lb.română ”Cărțile cu Apolodor”  de Gellu Naum – 2 ore – cls. V-A și B – prof.Motentan Ionela; 
• Oră de geografie ”Imagini 3 D – utilizate în geografie” – cls.V-E – prof drd.Trombitaș Jeno; 
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• Opțional lb.magh.”Să ne cunoaștem Planeta” – cls VII-E – film documentar – prof.Becsky Hajnalka; 
• Ore de istorie”Cultura popoarelor Orientului Antic” – 2 ore –Prezentare de referate –Lecție interactivă-prof.dr.Dănilă Ligia; 
• ”Vestitorul Marii Uniri-Episcopul Iuliu Hosu”-Prezentare Power-point Cls.V-C,VII-D,VIII-A-prof.Zăgrean Radu; 
• Activitate dedicată Zilei Naționale a României-Referate, Prezentare Power-point,Cls.VIII-B și V-D-prof.Conea Liviu; 
• Ore de istorie ”Orașele Orientului Antic”-Prez.Power-point-2 ore-Cls.V-C,D – prof.dr.Dănilă Ligia 

 
 

2. ACTIVITĂȚI CULTURALE: 
 

• ”Toamna rupe afișe și flori” – Recital de poezie de toamnă, cântece de toamnă-grupul vocal ”Glasuri cristaline” – clasa a V-C,VII-D 
prof. Ioan Zăgreanu și prof.înv.pr.Liuța Zăgreanu; 

• Cultura și civilizația populației maghiare din Ardeal – Prezentarea obiceiurilor populare maghiare și a portului popular – cls.VII-F 
Prezentare power-point, prof. Becsky Hajnalka; 

• Lansare de carte ”Anotimpuri” – coordonator înv.Raveca Moldovan, colaboratori elevii săi – cls.IV-a A; 
• Prezentare ”Viața și activitatea compozitorului J.S.Bach”-prezentare Power-point, audiție muzicală-cls.VIII-a A, prof.Pop Cristian; 
• ”Spiritul Crăciunului” – Oră de dirigenție – Vizionare filmuleț de Crăciun – cls.VIII-B, prof.Corcea Niculae; 
• ”Christmas Cards” – Christmas song and carols - 4 ore – V-E,VI-D, VII-E, VIII-F – prof. Pocol Elisabeta; 

 
 
 

3. ACTIVITATI DE COMUNICARE: 
 

• Comisia metodică ”Consiliere si orientare”- Planificarea anuală și semestrială, probleme organizatorice – dir ed.Arpăștean Dorina 
• Alegerea Comitetului de părinți pe scoală –  Buna colaborare  cu Comitetul de părinți, rezolvarea problemelor care apar -prof.înv.pr. 

Marcu Adina și dir adj.Lazăr Margareta, Balasz Eva,dir.ed. Arpăștean Dorina 
• Alegerea Consiliului școlar al elevilor – prof.înv.pr. Marcu Adina 
• Intâlnirea Consiliului scolar al elevilor; propuneri de parteneriate și activități extrașcolare – prof.înv.pr. Marcu Adina; 
• ”Agresivitate în incinta școlii”- oră de dirigenție - Cum ne comportăm – cls.V-A – dirig.Motentan Ionela; 
• ”Mobilitate pentru sustenabilitate”- Activitate educativă – cls.I-C, II-A, III-E, IV-D-prof.înv.pr.Cristea Ileana,Fodor Eugenia,Ola Ioan 
• ”Lupta poporului român pentru libertate” – oră de dirigenție – prezentare power-point – cls.VII-B – prof.Ungurășan Corina; 
• ”Violența fizică și verbală” – Prezentare de filmulețe educative și expuneri în fața elevilor – cls.IV-A și B, V-A, VII-C – Agent de Poliție 

Afrim Isidor, dir.ed.Arpăștean Dorina, înv.Moldovan Raveca, psiholog Orban Ioan 
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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: 
 

• Testarea psihologică a cadrelor didactice la început de an școlar 2012/2013 – 2 ore - psiholog Mureșan Gavril; 
• Comemorarea eroilor de la 1848 – secția maghiară, prof.Becksi Hajnalka; 
• Comisia metodică ”Om și societate” – ”Hărțile în sistemul Q-GIS”, prezintă prof.drd.Trombitas Jeno; resp.Com.Met.prof.Conea Liviu; 
• Activitate metodică – înv.cls.III-IV; Prezentarea proiectelor educaționale din acest an școlar; resp.Com.Met.înv. Moldovan Raveca; 
• Colectarea de informatii, materiale, poze - despre activitățile desfășurate in școală si transmiterea lor la cond.scolii-bibl.Rusu Angela          

          
                  

6. PROIECTE CARE S-AU DERULAT IN CDI IN SEMESTRUL I ANUL SCOLAR 2012/2013: 
 

• Programul Junior Achievement – Crearea unor conturi online; Pretestarea elevilor – cls.VI-B – prof.Szasz Carmen; 
• ”Împreună vom reuși” – proiect educațional – Cls.IV-a A și III-C; înv. Moldovan Raveca și Kerekeș Maria; 
• ”Clubul părinților” – proiect educațional – 2 teme desfășurate în CDI: ”Violență fizică și verbală în familie”; ”Cunoașterea de sine; Stiluri 

parentale; - înv.Moldovan Raveca, dir educ.Arpăștean Dorina, psiholog Orban Ioan; 
      

 
 

RAPORT  ÎNTOCMIT DE :  
Bibl. Angela Rusu 


