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1.1. Titlul  
 

“…educaţie şi inovaţie prin CDI“ 
 

      
                    

1.2. Locul de desfăşurare 
 

România, judeţul Vâlcea, localitatea Brezoi 
                                                                        

1.3. Resurse  
 

Resurse extrabugetare, bugetul CDI, contribuţia părinţilor, donaţii 
 
1.4. Rezumat 
 

Centru de resurse pluridisciplinare, CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE-
CDI oferă elevilor, cadrelor didactice, comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a.) un spaţiu de formare, 
comunicare, informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de 
cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. Prin specificul activităţii sale participă la implementarea 
politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea obiectivelor 
prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale 
tuturor utilizatorilor. Vizează în principal asigurarea şi aplicarea măsurilor privind calitatea educaţiei şi 
noutăţilor impuse de Legea Educaţiei Naţionale. 

Consecventă politicii educative de introducere a reformei în domeniul învăţământului; 
Statornică eforturilor de a asigura o pedagogie activă, eficientă şi alternativă; Implicată profund în 
procesul de informare şcolară, orientare profesională şi în relaţionarea cu potenţialii parteneri externi 
unităţii şcolare; Înfruntând provocările lansate de noile paradigme ale educaţiei şcolare şi actualii 
parametri ai educaţiei familiale; Axată pe ideea de continuitate şi pe ideea de durabilitate, calitate etc., 
Conducerea Liceului Teoretic Brezoi, prin demersurile iniţiate (stabilirea echipei de proiect; stabilirea locului 
de amplasare; identificarea partenerilor şi colaboratorilor; găsirea surselor de finanţare etc.), a reuşit să 
devină ― începând cu luna noiembrie a anului 2006! ― unul dintre beneficiarii (şi, în acelaşi timp, 
unul dintre partenerii serioşi ai) Proiectului Naţional „EDUCAŢIA PENTRU INFORMAŢIE ÎN 
MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT".  

Prin crearea CDI-ului a fost iniţiată realizarea egalităţii şanselor elevilor din mediul rural cu a celor din 
mediul urban, adică a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite. Proiectul pune 
la dispoziţia celor implicaţi materiale, documente necesare unei bune informări şi documentări, precum 
şi personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării: documentaristul. De asemenea, 
replasarea şcolii în centrul interesului comunităţii locale, precum şi definirea ei ca pol de cultură al 
comunităţii şcolare şi al celei locale favorizează accesul elevilor, cadrelor didactice şi al membrilor 



               MECTS                         ISJ  VÂLCEA             CCD VÂLCEA            LICEUL TEORETIC BREZOI    PRIMĂRIA  ORAŞ    CDI - LICEUL    
                                                                                                                                                                                                                                                 BREZOI               TEORETIC  BREZOI                         

                                                

Adresa: Strada Panduri nr.27                                                                             4                                                                                 
Brezoi, 245500, Vâlcea, România                                        
e-mail ltb_cdi@yahoo.com                                                     

http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi                                 „...educaţie şi inovaţie prin CDI”
  ®

nr.1305/01.09.2011  
http://ltbcdi.webgarden.ro/                                                                          CDI - Liceul Teoretic Brezoi    
http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/                                                                                                                              tel/fax. +40-(250) 77.82.31 

comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a.) la informaţie şi cultură. Activităţile desfăşurate în cadrul CDI-
ului urmăresc centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în 
colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii 
educaţionale naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se adresează.  

După ce spaţiul pus la dispoziţie de către Liceul Teoretic Brezoi a fost amenajat corespunzător unui 
CDI modern, scopul proiectului este de a continua activităţile specifice unei biblioteci (gestiune şi împrumut 
în manieră tradiţională asistate de calculator), de a elabora şi edita materiale specifice, inclusiv ale buletinului 
lunar şi revistei CDI „EX LIBRIS MEIS”, expoziţii periodice tematice de cărţi şi materiale, iniţiere şi asistenţă 
în tehnicile de cercetare documentară, ateliere de lucru în diferite discipline educative, activităţi de orientare şcolară şi 
profesională etc.  

Proiectul cu titlul “…educaţie şi inovaţie prin CDI“ îşi propune 
diminuarea decalajului dintre mediul semi-rural dezavantajat al localităţii Brezoi şi zonele urbane 
avantajate din ţară şi străinătate prin dezvoltarea resurselor CDI ca instrument ce permite 
elevilor, profesorilor şi membrilor comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a) accesul la documentare şi 
informare moderne.  

 
DURATA PROIECTULUI: septembrie 2011 - septembrie 2015 

                                                                                                    
1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE 

În pofida naturii înconjurătoare, darnică în peisaje excepţionale, în pofida unui trecut istoric 
remarcabil, punctat de o perioadă interbelică extrem de promiţătoare, în pofida eforturilor depuse de 
personalităţile comunităţii locale (şi nu numai) grupate, mai ales, în jurul şcolii, creşterea calităţii nivelului 
de trai al brezoienilor, în economia de piaţă, este încă un deziderat major, aşteptat cu speranţă de toţi 
locuitorii oraşului, precum şi de cei aparţinători localităţilor care „gravitează” în zona sa de influenţă. 

Liceul Teoretic BREZOI, prin CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE-
CDI, este, de departe, cea mai importantă şi dinamică instituţie culturală a localităţii şi a zonei nordice 
a judeţului Vâlcea. Încă din anul 2006, conducerea şcolii şi-a direcţionat eforturile pentru o reformă în 
felul particular de a gândi, de a acţiona al părinţilor, al elevilor şi apoi al dascălilor implicaţi în 
analizarea şi asigurarea unui sistem educaţional modern, al unei pedagogii active şi eficiente, pedagogie 
consolidată pe baza politicii alternativităţii. 

Cu alte cuvinte, liceul a devenit un loc multimedia de informare (pe diverse suporturi) şi 
documentare, un centru pluridisciplinar de resurse în beneficiul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi 
comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a.), contribuind la complementaritatea demersurilor schimburilor 
de idei, toate acestea având, printre altele, câteva scopuri şi obiective:  

� promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile 
pedagogice tradiţionale, transformând atitudinea faţă de învăţare;  

� dezvoltarea unei atitudini  pozitive faţă de învăţare în general;  
� favorizarea muncii în echipă;  
� asigurarea accesului liber la informaţie şi cultură tuturor elevilor, profesorilor şi membrilor 

comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a.);  
� stăpânirea tehnicilor de informare şi comunicare în învăţământ (TICE);  
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� formarea cetăţeanului conştient şi autonom, adaptat nevoilor actuale prin intermediul vieţii 
şcolare;  

� egalitatea şanselor elevilor din mediile rural şi urban. 
 
 

2. VALOAREA IMPLEMENTĂRII C.D.I.  ÎN LICEUL TEORETIC BREZOI  
 

Diagnoza mediului extern. 
 

2.1. Justificări introductive 
 

2.1.1. Poziţie şi localizare geografică 
Localitatea, având o suprafaţă de 21190 ha, este situată în partea centrală a României, în 

Carpaţii Meridionali, Depresiunea Loviştea (la confluenţa Oltului cu râul Lotru) şi cuprinde partea 
estică a grupei Parângului cu sud-vestul grupei Făgăraşului. Brezoiul se află în extremitatea central-
nordică a judeţului Vâlcea, la limita acestuia cu judeţul Sibiu, pe D.N.7 (E81), la 35 km depărtare de 
Râmnicu-Vâlcea şi 67 km de Sibiu, iar pe D.N.7A la 35 km distanţă de staţiunea Voineasa. Cu o 
poziţie geografică excentrică în cadrul reţelei urbane a judeţului Vâlcea, reprezentând centrul nordic al 
ei dar străbătută pe direcţia nord-sud de calea ferată Sibiu-Caracal, de drumurile naţionale D.N.7 (E81) 
şi D.N.7A, urbea are legături lesnicioase cu celelalte aşezări ale judeţului şi ale ţării. Vatra oraşului 
cuprinde părţile joase ale Văii Lotrului, la îngemănarea acesteia cu râul Olt, dar şi o parte a Văii Oltului, 
unde se află o serie de localităţi componente Brezoiului. 

                                                                                  
2.1.2. Scurt istoric 

La Brezoi, cele mai vechi urme de viaţă umană datează din partea mai veche a primei epoci a 
fierului. Site-ul Valea lui Stan a oferit surpriza descoperirii unei necropole cu morminte de incineraţie în 
ciste (cutii), considerate de profesorul D. Berciu unice în felul lor. De asemenea, profesorul Tocilescu 
afirmă că, la Gura Lotrului, a existat o staţiune romană şi un turn de pază, acesta din urmă fiind 
distrus, în secolul al XIX-lea, de „apele umflate ale Oltului”. Mircea cel Bătrân, într-o danie din 4 
septembrie 1389 şi Radu cel Mare, în hrisovul din 20 ianuarie 1505, fac primele menţiuni despre 
Loviştea şi, respectiv, populaţia aşezată pe râul Lotru. 

 

Numele Brezoiului este înregistrat, oficial, pentru prima oară într-o condică de 
socoteli a unui negustor braşovean, în anul 1549.  
 

Un alt hrisov, de data aceasta din vremea lui Mihai Viteazul, mai exact cel din 14 iunie 1597, 
oferă detalii importante despre Brezoi. 1718 – 1721 (austriecii construiesc şoseaua „VIA CAROLINA”, 
şosea ce străbate defileul Oltului), 1829 (refacerea şoselei, în urma păcii de la Adrianopole), 1864 
(localitatea devine comună), 1877 (aici se construiesc pontoanele podului de peste Dunăre, pod necesar 
traversării fluviului de către armata română angajată în apărarea proaspetei „DECLARAŢII DE 
INDEPENDENŢĂ”), cele două conflagraţii mondiale (evenimente la care, din păcate, mulţi 
locuitori de aici şi-au pierdut viaţa), 1968 (Brezoiul este declarat oraş), iată alte repere istorice, bogate şi 
interesante, ale oraşului şi, în general, ale zonei.  
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2.1.3. Aspecte ale vieţii culturale, economice, administrative 
 

2.1.3.1. Date generale culturale 
Un moment esenţial în viaţa locuitorilor urbei, în viaţa celorlalte sate de pe văile Lotrului şi ale 

Oltului îl constituie ridicarea Mânăstirii Cozia, ctitorită de Mircea cel Bătrân la sfârşitul celui de-al 
XIV-lea secol. De-a lungul perioadelor istorice, pentru lotreni, Mânăstirea Cozia a reprezentat cel mai 
important pol religios şi, apoi, cultural, în sensul larg al termenului. Cu toate vicisitudinile istoriei, 
oamenii locurilor au avut permanente şi neîntrerupte schimburi culturale cu zonele istorice ale ţării.  

La Brezoi, bazele învăţământului modern sunt puse de apariţia primei şcoli, în anul 
1838.  

Exemplul este urmat de alte două sate aparţinătoare localităţii, în 1864 se înfiinţează şcoala cu 
două clase din Călineşti, iar în 1916 se ridică şcoala din Proieni. 1904 înseamnă anul înfiinţării Şcolii nr. 
1, ca şcoală particulară a societăţii forestiere, pentru ca în 1924, societatea „Carpatina” să ridice actuala 
clădire a Şcolii nr. 1 cu clasele I-IV, şcoală care a rămas, până în zilele noastre, cea mai mare din judeţ. 
În 1923, meşterii pietrari încep construirea şcolii unde funcţionează şi astăzi LICEUL TEORETIC 
(clădirea veche) în care se află BIBLIOTECA ŞCOLARĂ.  

La Brezoi, în perioada interbelică (şi apoi, din păcate, numai până în anul 1944!) începe 
experimentarea unui „sistem de învăţământ organizat pe principiul îmbinării eficiente între muncă şi 
învăţătură, disciplină liber consimţită, cu rezultate deosebite în planul educaţiei”. 
Anul 1930 înseamnă un alt reper memorabil pentru brezoieni: înfiinţarea primei grădiniţe a 

oraşului. Două evenimente culturale majore au loc în anul 1922: pe de-o parte, autorităţile locale, în 
prezenţa multor invitaţi de marcă, aşează piatra de temelie a monumentului „EROII DE LA OLT” (o 
cronică în piatră a evenimentelor ce vor marca, pentru totdeauna, viaţa locuitorilor zonei şi a neamului 
românesc, lucrare monumentală săpată în piatră şi marmură), iar pe de altă parte, ia naştere Societatea 
Culturală „UNIREA”. După cel de-al doilea război mondial sunt înfiinţate „CLUBUL COPIILOR 
DIN BREZOI” şi „CASA DE CULTURĂ”. 

Prin implementarea proiectului naţional “Educaţie pentru informaţie în mediul rural 
defavorizat”, din noiembrie 2006, în clădirea veche a Liceului Teoretic Brezoi, biblioteca şcolară a fost 
transformată după modelul francez într-o BIBLIOTECĂ MODERNĂ, inclusă în CENTRUL DE 
DOCUMENTARE ŞI INFORMARE-CDI, PROIECT DE PARTENERIAT 
EDUCAŢIONAL coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Serviciul de Cooperare şi 
Acţiune Culturală din AMBASADA FRANŢEI la Bucureşti. 

 

2.1.3.2. Date generale economico-administrative 
 Creşterea animalelor domestice, păstoritul (în mod special), pomicultura, agricultura (la o scară, 
însă, mai redusă), plutăritul (pentru a fi cât mai eficient, în secolul al XIX-lea au fost aduşi specialişti 
din Tirolul de Sud), exploatarea aurului (pentru secolul la XVI-lea există informaţii importante, extrem 
de utile în acest sens) sunt principalele îndeletniciri care vor permite, de-a lungul secolelor, schimburile 
comerciale (prin intermediul negustorilor) cu zonele istorice ale ţării. „VIA CAROLINA” scoate zona 
dintr-o anume stagnare şi izolare, racordând-o pulsurilor economice moderne. 1819 reprezintă anul 
primei menţiuni documentare referitoare la apariţia joagărelor pentru exploatarea lemnului pe scară 
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industrială. Importanţa localităţii a crescut atât de mult încât, în secolul al XIX-lea (cu toate că 
Brezoiul, din punct de vedere administrativ, aparţinea de plaiul Loviştea) conducerea obştii de moşneni avea 
drept de judecată. 
 În urma unui fenomen normal, firesc de dezvoltare economică, la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
numărul joagărelor era foarte mare, fenomen care a generat apariţia a două societăţi importante în 
domeniu: „LOTRU” (cu capital în cea mai mare parte străin) şi „OLTUL”. Cele două societăţi se 
unesc în anul 1921 într-o întreprindere nouă, pe care au denumit-o „CARPATINA”. Devenind 
reşedinţa plăşii „MUNTELE”, la Brezoi se înfiinţează în 1908 Judecătoria, pentru ca, în 1914, să 
funcţioneze un suboficiu al Casei Asigurărilor Centrale, iar mai târziu, Circumscripţia Fiscală şi 
Trezoreria. Pe Lotru se instalează în 1925 o turbină de 232 C.P. pentru alimentarea cu energie electrică 
a fabricii societăţii. La începutul secolului al XX-lea începe exploatarea unor minerale specifice acestei 
zone geologice: mică şi feldspat. În anul 1900 se clădeşte spitalul actual, pentru ca, în 1978, să fie 
ridicat blocul secţiei de pediatrie. După cel de-al doilea război mondial, se construieşte calea ferată cu 
ecartament îngust Brezoi-Voineasa. Se renunţă, astfel, la plutăritul pe Lotru şi, ulterior, pe Olt. Anii 
şaizeci ai secolului trecut au determinat şi impulsionat participarea Brezoiului la realizarea unui proiect 
ambiţios: sistematizarea hidroenergetică a bazinului râului Lotru, el fiind, de altfel, singurul bazin de pe râurile 
interioare ale ţării complet amenajat din acest punct de vedere. De asemenea, modificarea traseelor 
căilor de circulaţie pe Defileul Oltului nu a fost întâmplătoare. Amploarea lucrărilor executate la 
uvrajele nodurilor hidrotehnice ale Lotrului şi Oltului „superior” şi „inferior” (baraje, centrale, diguri, 
contracanale, poduri, podeţe, etc.) a determinat şi configuraţia actuală a sistematizării pe orizontală (cel 
mai lung viaduct al ţării, un număr impresionant de tuneluri pe o distanţă relativ scurtă etc.) şi pe 
verticală. Fără a avea pretenţia că epuizăm acest subiect important al sistematizării pe verticală, trebuie 
amintite, cu precădere, modificările cursurilor unor pâraie şi delicata alegere a unor noi amplasamente 
pentru câteva monumente istorice.   

  
2.1.4. Date generale privind viaţa socială a zonei 

 

2.1.4.1. Elemente statistice 
 Deoarece, pe parcursul acestei expuneri am încercat să prezint, într-un mod sintetic, 
evenimente economice, economico-administrative şi culturale, determinate, bineînţeles, de evoluţia 
fenomenelor sociale importante care au avut loc de-a lungul istoriei acestor locuri, nu voi mai insista asupra 
importanţei acestora din urmă. Totuşi, trebuie să amintesc că exploatarea organizată a pădurilor a 
însemnat prezenţa unor meşteri italieni (începând cu secolul al XIX-lea), mulţi dintre ei stabilindu-se, 
pentru totdeauna, în această zonă. De altfel, meşterii italieni sunt cei care realizează adevărate 
capodopere în piatră: tuneluri (cel mai spectaculos fiind cel de sub Mânăstirea Cornet), poduri (pe 
Valea Călineştilor şi Beţel), gări (Lotru, Cornet), şcoli şi, desigur, Biserica Catolică împreună cu o 
superbă „Casă Parohială” (în 1935, localnicii români au donat piatră pentru ridicarea bisericii). Toleranţa 
religioasă şi buna înţelegere între etnii au constituit „mecanismul secret” al păstrării identităţii culturale, 
dezvoltării economice şi creşterii nivelului standardelor vieţii sociale până în momentele „sufocării” 
proaspetei civilizaţii pro-occidentale româneşti de către perioada comunistă. 

Recensământul din 1899 înregistrează, în Brezoi, circa 1020 de locuitori stabili, dintre care 115 
erau italieni şi 285 austro-ungari, proveniţi de la graniţa cu Italia, vorbitori foarte buni ai limbii italiene. 
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Iată, în tabelul de mai jos, evoluţia numerică a populaţiei oraşului în perioada 1918 – 2002 (ultimul 
recensământ): 

 
 

 

Tabel nr. 1.  Evoluţia populaţiei oraşului  între 1918 – 2002 

Evoluţia populaţiei oraşului Anul Total 
Bărbaţi Femei Români Alte etnii 

minoritare 

Natalitate Mortalitate 

1918 2554 1325 1229 2150   404 147 53 
1938 3183 1640 1543 2115 1068 135 61 
1948 4349 2178 2171 4259     90 116 63 
1989 7378 3623 3755 7303     75   75 54 
2002* 7589 3768 3821 7534     55   56 88 

 
 
 

*Tabel nr. 2.  Structura pe grupe de vârste  în anul 2002 

GRUPA  DE  VÂRSTĂ M F TOTAL 
0   - 6   ani 341 347 688 
6   - 14 ani 618 619 1237 
14 - 18 ani 362 364 726 
18 - 23 ani 395 385 780 
23 - 35 ani 460 448 908 
35 - 50 ani 524 528 1052 
50 - 60 ani 651 652 1303 
Peste 60 de ani 417 478 895 
Populaţie tânără (  0 - 18 ani) 1321 1330 2651 
Populaţie adultă (18 - 60 ani) 2030 2013 4043 
Populaţie vârstnică (peste 60 ani) 417 478 895 
TOTAL  POPULAŢIE 3768 3821 7589 
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2.1.4.2. Elemente ale segmentului educativ şcolar 
Tabel nr. 3.  Evoluţia populaţiei şcolare şi a personalului didactic 

Populaţia şcolară  
 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 
Unitatea 
şcolară 

 
 
 

Anul 
înfiinţării 

19
18

 

19
38

 

19
48

 

19
89

 

20
00

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

1. Liceul 
Teoretic 
 

18
34

/ 
19

56
 

13
3 

11
3 

19
5 

12
30

 

83
4 

80
9 

77
7 

74
0 

70
6 

69
6 

70
4 

64
4 

70
4 

64
4 

62
3 

62
0 

2. Şcoala 
cu 
clasele  
I-IV,  
Nr. 1 

19
04

 

11
5 

16
8 

16
6 

20
1 

15
3 

14
3 

16
1 

14
3 

14
3 

14
1 

12
4 

12
0 

12
4 

12
0 

10
7 

14
3 

3. Şcoala 
cu 
clasele  
I-VIII, 
Călineşti 18

64
 

**
 

43
 

53
 

74
 

79
 

68
 

65
 

73
 

71
 

70
 

78
 

72
 

- - - 

- 

4. Şcoala 
cu 
clasele  
I-VIII, 
Valea lui 
Stan 

19
54

 

- - - 56
 

10
7 

13
0 

12
1 

11
1 

11
3 

11
3 

10
5 

10
1 

10
5 

10
1 

10
5 

14
8 

5. Şcoala 
cu 
clasele  
I-IV, 
Păscoaia 

19
56

 

- - - 24
 

12
 

14
 

10
 

7 - - - - - - - - 

6. Cadre 
didactice - 10

 

12
 

37
 

90
 

97
 

10
5 

97
 

93
 

91
 

91
 

89
 

93
 

89
 

93
 

91
 

67
 

       **Şcoala nu a funcţionat din cauza războiului 
În anul şcolar 2010 – 2011 existau 7 unităţi şcolare, din care: 4 grădiniţe, 2 şcoli pentru 

cursurile primare şi gimnaziale (cu un număr de 15 de clase), 1 liceu (cu un număr de 28 de clase). 
 

Diagnoza mediului intern 
 

a) Având în vedere atitudinea faţă de implementarea proiectului CDI în şcoală şi activitatea desfăşurată în 
acest sens, putem vorbi de elemente educaţionale pozitive deoarece există: 1) preocuparea 
cadrelor didactice pentru formarea elevilor în tehnicile documentării, sintetizării informaţiei şi 
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redactării; 2) preocuparea privind înfiinţarea unor spaţii prietenoase de lectură şi accesare a 
informaţiei ― în special pentru elevi!; 3) interesul elevilor şi dascălilor de a avea un spaţiu pentru 
lectură şi informare, unde pot avea la îndemână instrumentele intelectuale şi tehnice care 
facilitează accesul la cultură. 

 
ANUL  ŞCOLAR 

Elevi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014       2014-2015    

Număr elevi 623 620    
% promovabilitate 95,8% 95,8%    
% examen 
Bacalaureat 

100% 70,90%    

 
Profesori/învăţători 47 47    
Calificaţi 100% 100%    
 
Contabili 2 2    
Secretari 1 1    
Laborant 1 1    
Documentarist 1 1    
 
Număr clase 28 28    
Cabinete/Laboratoare 8 8    
Sală de sport 1 1    
Calculatoare peste 60 peste 60    
Spaţiu disponibil CDI 148 mp 148 mp    
Fond carte 15132 16757    
 
Buget local DA DA    
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 

DA DA    

Consiliul elevilor DA DA    
Fonduri 
extrabugetare 

Eventuali 
sponsori şi 
parteneri 

Eventuali 
sponsori şi 
parteneri 

   

Date statistice: 

Indicator Total primar gimnazial liceal 
- număr de posturi 
didactice 

39,70 8 17,60 14,10 
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- număr de posturi 
ocupate cu cadre 
didactice titulare 

 
30,85 

 
8 

 
12,20 

 
10,65 

- număr de posturi 
ocupate cu cadre 
didactice 
suplinitoare 

 
9 

 
- 

 
5 

 
4 

 

Cadre didactice Total primar gimnazial liceal 
- titulare 37 8 18 11 

total 9 - 5 4 -suplinitoare  
calificate 9 - 5 4 

 

 

Număr personal didactic calificat: 

Personal 
didactic 

Total Gradul I Gradul II Definitivat Fără 
definitivat 

Necalificat 

46 24 9 12 1 0 

 

 Elevi/profesori Elevi/normă didactică 

Total unitate 627/46 627/39,70 

Primar 158/8 158/8 

Gimnazial 237/20 237/17,60 

Liceal 232/18 232/14,10 

Personalul didactic auxiliar 

Posturi ocupate cu personal  

Nr. 

crt. 

 

Funcţia 

Posturi 
conform 

normativelor Calificat Necalificat 
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1 Administrator financiar I – 
contabil şef 

1 1 - 

2 Administrator financiar II – 
economist 

1 1 - 

3 Laborant 1 1 - 

4 Documentarist 1 1 - 

5 Secretar şef 1 1 - 

6 Administrator 1 1 - 

Personal nedidactic (administrativ): 

Posturi ocupate cu personal Nr. 

crt. 

Funcţia Posturi conform 

normativelor Calificat Necalificat 

1. Îngrijitori 4 4 - 

2. Muncitori 1 1 - 

INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR ANTERIOR  - REZULTATE ALE EVALUĂRILOR 
SUMATIVE - EVALUAREA ELEVILOR 

Efective elevi - situaţia efectivelor de elevi pe niveluri, în anul şcolar anterior (număr de elevi): 

Înscrişi în anul 
şcolar 

Transferaţi Pierderi şcolare - 
elevi care: 

Nivel 

la 
început 

la 
sfârşit 

la alte 
unităţi 

de la 
alte 
unit. 

P
ro

m
ov

aţ
i 

repetă 
clasa 

au 
abando- 

nat 
şcoala / 

s-au 
retras 

Primar 120 123 - 3 123 - 1 
Gimnazial 242 239 3 - 237 - 2 
Liceal 232 230 - - 230 - 2 

 
 



               MECTS                         ISJ  VÂLCEA             CCD VÂLCEA            LICEUL TEORETIC BREZOI    PRIMĂRIA  ORAŞ    CDI - LICEUL    
                                                                                                                                                                                                                                                 BREZOI               TEORETIC  BREZOI                         

                                                

Adresa: Strada Panduri nr.27                                                                             13                                                                                 
Brezoi, 245500, Vâlcea, România                                        
e-mail ltb_cdi@yahoo.com                                                     

http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi                                 „...educaţie şi inovaţie prin CDI”
  ®

nr.1305/01.09.2011  
http://ltbcdi.webgarden.ro/                                                                          CDI - Liceul Teoretic Brezoi    
http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/                                                                                                                              tel/fax. +40-(250) 77.82.31 

 
  pe niveluri şi ani de studiu 

Număr elevi 
Pierderi şcolare – 

elevi care: 

Nivel  
Clasă/an 

 

 
Nr. 
clase 

 

înscrişi 
la 

începutul 
anului 
şcolar 

înscrişi la 
sfârşitul 
anului 
şcolar 

Promo
-vaţi 

repetă 
clasa 

au  abandonat  
şcoala/ 

 s-au retras 

I 2 34 34 34 - - 
II 1 21 22 22 - - 
III 2 33 34 34 - - 

PRIMAR 

IV 2 32 33 33 - - 
V 3 63 61 59 - 2 
VI 3 62 62 62 - - 
VII 3 64 62 58 - - 

GIMNAZIAL 

VIII 2 53 54 54 - - 
IX 2 68 66 66 - - 
X 2 62 58 58 - 4 
XI 2 47 45 45 - 1 

LICEAL 

XII 2 55 55 55 - - 

 

- rezultate şcolare -distribuţia elevilor în funcţie de mediile/calificativele de la sfârşitul anului 
şcolar –pentru învăţământul primar, distribuţia calificativelor pe discipline: 

Discipline din planul de 
învăţământ 

Insuficient Suficient Bine Foarte 
bine 

Limba română - 25 40 67 

Lb. franceză - 15 28 32 

Matematică - 28 35 69 

Ştiinţe - 13 41 69 

Educaţie civică (cls. III/ IV) - 6 22 47 

Istorie (cls. IV) - 10 7 13 
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Geografie (cls. IV) - 8 7 15 

Religie - - 13 119 

Desen - 1 25 106 

Muzică - 1 16 115 

Ed. Fizică - - 1 131 

Abilităţi practice - - 17 115 

Purtare - - - 132 

 –pentru învăţământul gimnazial, distribuţia elevilor în funcţie de medii: 

Discipline din planul 
de învăţământ 

5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

Lb. română 99 59 52 38 29 9 
Lb. Franceză 90 63 42 42 41 8 
Lb. engleză 64 41 59 43 39 21 
Lb. Latină - 8 8 12 20 16 
Matematică 139 50 30 29 17 5 
Fizică 4 31 64 57 41 17 
Chimie 19 15 25 38 26 14 
Biologie 21 29 37 61 60 72 
Cultură civică 7 21 11 30 42 30 
Istorie 59 39 45 63 38 35 
Geografie 57 51 58 56 32 21 
Religie 1 3 10 30 86 144 
Ed. Plastică - - 7 42 97 138 
Ed. Muzicală - 5 27 62 94 90 
Ed. Fizică - 1 13 20 68 159 
Ed. Tehnologică 3 11 25 45 103 76 
Purtare - 1 6 12 31 242 
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– pentru învăţământul liceal, distribuţia elevilor în funcţie de medii: 

Discipline din planul 
de învăţământ 

5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

Lb. Română 39 43 49 34 37 19 
Lb. Franceză 24 27 58 47 39 17 
Lb. Engleză 15 18 47 57 36 35 
Lb. Latină 2 9 14 28 35 28 
Matematică 53 57 37 19 19 9 
Fizică 39 27 36 28 20 13 
Chimie 4 11 35 42 39 24 
Biologie - 4 8 18 56 70 
Socio-umane - 5 3 3 26 9 
Istorie 29 30 36 34 19 36 
Geografie 46 34 55 50 24 20 
Religie - - 8 14 30 170 
Ed. Plastică - - 3 16 37 52 
Ed. Muzicală - 3 5 28 68 58 
TIC 11 34 22 27 20 14 
Informatică 23 24 24 20 13 9 
Educaţie 
antreprenorială 

- - 4 13 23 14 

Ed. Fizică - - 5 7 29 146 
Purtare - 4 5 8 18 185 

 
- rezultate la evaluări naţionale – testele naţionale 
numărul de elevi înscrişi 54 
numărul de elevi promovaţi 35 
distribuţia elevilor pe medii obţinute: 

Sub 5 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 
19 8 5 5 12 5 - 

 
– examenul de bacalaureat 
numărul de elevi înscrişi:  55 serie anterioară 
numărul de elevi promovaţi:  55 
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distribuţia elevilor pe medii obţinute: 

Sub 5 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 
- 16 14 15 5 5 - 

Promovabilitate 70,90% (39 de elevi din 55) 
   

b) Scurt istoric al PROIECTULUI NAŢIONAL  
În etapa a VI-a (1 noiembrie 2006) s-a constituit Centrul de Documentare şi Informare-
CDI în Liceul Teoretic Brezoi prin intermediul PROIECTULUI NAŢIONAL „Educaţia 
pentru informaţie în mediul rural defavorizat”, etapele 2000 – 2006. 

 
Statul/instituţia parteneră: Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul 

Ambasadei Franţei la Bucureşti. 
 

Cadrul legal: Acte normative de aprobare a Proiectului de amenajare şi dotare a CDI: O.M. 
nr. 5135/22.12.1999, O.M. nr. 3248/01.03.2002, O.M. nr. 3328/08.03.2002, O.M. nr. 
3707/02.04.2003, O.M. nr. 3278/23.02.2004, O.M. nr. 4278/16.07.2004, Legea 349/14.07.2004. 
 

Perioada de derulare: 2000 – 2006 
 

Scopul şi obiectivele generale: 
o Constituirea centrelor de documentare şi informare în şcolile din mediul rural prin 

transformarea bibliotecilor şcolare 
o Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control din mediul 

rural 
o Introducerea în Statutul Personalului Didactic a funcţiei de documentarist 

 
Obiectivele educaţionale: 
o Asigurarea egalităţii şanselor la învăţătură pentru elevii din mediul rural, prin asigurarea 

unei educaţii de calitate într-un mediu favorabil învăţării 
o Asigurarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale (părinţi, 

studenţi ş.a.) la informaţie 
 

Beneficiari direcţi ai proiectului: 
o Elevi din mediul rural şi urban 
o Personal didactic şi de conducere din mediul rural şi urban 
o Reprezentanţi ai comunităţilor locale (părinţi, studenţi ş.a.) 
o Personal de îndrumare şi control din cadrul ISJ, CCD, MEC/MECTS (2011) 

 
Plan de implementare: 
Înfiinţarea şi dotarea Centrelor de Documentare şi Informare - CDI, după cum urmează: 



               MECTS                         ISJ  VÂLCEA             CCD VÂLCEA            LICEUL TEORETIC BREZOI    PRIMĂRIA  ORAŞ    CDI - LICEUL    
                                                                                                                                                                                                                                                 BREZOI               TEORETIC  BREZOI                         

                                                

Adresa: Strada Panduri nr.27                                                                             17                                                                                 
Brezoi, 245500, Vâlcea, România                                        
e-mail ltb_cdi@yahoo.com                                                     

http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi                                 „...educaţie şi inovaţie prin CDI”
  ®

nr.1305/01.09.2011  
http://ltbcdi.webgarden.ro/                                                                          CDI - Liceul Teoretic Brezoi    
http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/                                                                                                                              tel/fax. +40-(250) 77.82.31 

  � Etapa I (de pilotare) 2000 şi 2001 - 13 CDI în 6 judeţe (Alba, Bistriţa Năsăud, Botoşani, 
Maramureş, Neamţ şi Sibiu). 
  � Etapa a II-a (de extindere) 2002 - 32 CDI (18 CDI în cele 6 judeţe menţionate anterior şi 14 CDI în 
7 noi judeţe: Bacău, Buzău, Constanţa, Hunedoara, Olt, Suceava, Vaslui). 
  � Etapa a III-a 2003 - 229 CDI, astfel: 
      • 60 CDI în judeţele etapei I a proiectului (câte 10/judeţ); 
      • 46 CDI în judeţele etapei  a II-a a proiectului (10 în Bacău şi câte 6 în cele 6 judeţe menţionate la 
etapele I şi II); 
      • 123 CDI în 18 noi judeţe (câte 11 CDI în judeţele Covasna, Harghita, Mureş şi câte 6 CDI în 
judeţele: Arad, Argeş, Braşov, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Galaţi, Gorj, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu 
Mare, Timiş, Tulcea, Vrancea); 
  � Etapa a IV-a 2004 - 322 CDI, astfel: 
      • 84 CDI în judeţele din etapa I (câte 15/judeţ în judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Sibiu şi câte 
13/judeţ în Botoşani, Maramureş şi Neamţ); 
      • 60 CDI în judeţele din etapa a II-a, cele 7 judeţe noi (10 în Bacău şi Hunedoara şi câte 8 în restul 
judeţelor); 
     • 123 CDI în judeţele din etapa a III-a (câte 9 CDI în judeţele Covasna, Gorj, Harghita, Mureş, 8 în 
judeţul Tulcea, 7 în judeţul Arad şi câte 6 CDI în judeţele: Argeş, Braşov, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, 
Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Timiş, Vrancea); 
     • 55 CDI în 11 noi judeţe (câte 5 în Bihor, Brăila, munic. Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa, Dolj, 
Giurgiu, Ialomiţa, Sălaj, Teleorman, Vâlcea). 
     Etapa a V-a 2006: câte 8 CDI în fiecare judeţ. 
     Etapa a VI-a 2006: câte 2 CDI în fiecare judeţ. 

 
Bugetul alocat: 

       ►Ianuarie 2000 – decembrie 2003: parteneriat franco–român, aproximativ 2 milioane euro 
       ►Ianuarie 2004 – decembrie 2005 MECT: aproximativ 1 milion euro 
       ►Septembrie 2006 – decembrie 2006 MEDC: aproximativ 1.600.000 RON pentru 
AMENAJAREA ŞI DOTAREA CDI din etapa a VI-a 
 

c) Resurse curriculare – ore ţinute de documentarist pentru prezentarea tehnicilor de accesare şi 
sistematizare a informaţiei, cursuri, cercul de redactare a publicaţiilor CDI (buletinul lunar şi 
revista “EX LIBRIS MEIS”), activităţi de consiliere şi orientare ş.a. 

d)  Resurse umane – populaţia şcolară, membrii comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a.), 
personalul unităţii şcolare, documentarist, cadrele didactice ale liceului. 

e)  Resurse financiare şi materiale – spaţiu, dotare finanţată în sumă de aprox. 100.000 lei şi 
fond de carte îmbunătăţit. 

 
 

1.5. Obiective 
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- crearea în şcoală a unor structuri şi mecanisme ce pot facilita proiectarea, implementarea 
şi evaluarea activităţii de documentare şi informare, atât la nivelul profesorilor, elevilor 
cât şi la nivelul comunităţii locale (părinţi, studenţi ş.a.); CDI va fi în continuare un 
centru de legătură şi sprijin pentru celelalte instituţii din comunitate şi va oferi 
oportunităţi de învăţare tuturor membrilor comunităţii 

- oferirea (prin intermediul CDI-ului) unui suport pentru rezolvarea problemelor ivite 
între comunitatea locală şi şcoală prin implicarea nemijlocită a părinţilor în procesul de 
educaţie: parteneriate, voluntariat, educaţia antreprenorială, consiliere şi orientare 
vocaţională 

- promovarea folosirii noilor tehnologii de comunicare şi informare în paralel cu 
favorizarea gustului pentru lectură 

- promovarea inovării pedagogice prin intermediul CDI-ului şi în jurul său (modernizarea 
practicilor pedagogice, accesul la TIC, familiarizarea privind conceptele generale ale 
consilierii în inovaţie pedagogică, relansarea rolului lecturii în formarea culturii ştiinţifice, 
locul şi rolul centrelor de documentare şi informare în formarea competenţelor) 

- formarea capacităţii cadrelor didactice de a lucra cu metode creative privind introducerea, 
promovarea lecturii la elevi precum şi dezvoltarea unor competenţe necesare 
(ameliorarea înţelegerii textului, incitarea la lectură: dezvoltarea gustului pentru lectură, 
dezvoltarea sociabilităţii, dezvoltarea capacităţii de a asculta şi de a selecta materiale, 
dezvoltarea capacităţii de a lectura expresiv, dezvoltarea capacităţii de a lectura, imagina, 
argumenta, de a alege şi a expune un material) 

- punerea informaţiei recente la dispoziţia elevilor şi profesorilor 
- dezvoltarea capacităţilor elevilor să înveţe autonom, să ştie să găsească o informaţie 
- diseminarea unor modele de bună practică identificate în cadrul proiectelor educaţionale 

de parteneriat. 
 
1.6. Justificare 

Localitatea Brezoi, aflată în zona montană a judeţului Vâlcea, deşi este din punct de vedere 
administrativ un oraş, are predominant un caracter rural, activităţile economice existente fiind specifice 
unei comune iar sistematizarea urbană se reduce la cele câteva blocuri centrale fără personalitate 
arhitecturală.  

În ciuda naturii înconjurătoare, darnică în frumuseţi, în ciuda trecutului interbelic foarte 
promiţător, în ciuda eforturilor multor brezoieni, în general grupaţi în jurul şcolii, progresul în noua 
economie de piaţă se lasă aşteptat.  

Liceul Teoretic Brezoi, prin CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE-CDI, 
alături de PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI este una dintre cele mai importante instituţii ale 
localităţii.  

Politica educativă a liceului este axată pe reforma mentalităţilor de tip tradiţionalist şi, în acest 
sens, CDI-ul amenajat şi dotat este un instrument eficace. El se înscrie în eforturile conducerii şcolii 
de a asigura o pedagogie activă, eficientă şi alternativă. 
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Analiza prin metoda SWOT oferă concreteţe prezentei justificări: 
 
S – Puncte tari 

 ■existenţa CDI-ului aprobat de CCD Vâlcea din noiembrie 2006 şi a unui documentarist cu 
studii de specialitate  
 ■existenţa spaţiilor adiacente fostei biblioteci, necesare transformării lor în CDI; spaţiul total 
rezultat are caracteristici ce permit o dinamică specifică activităţilor unui CDI şi a procesului de 
învăţare ce se poate desfăşura aici 
 ■existenţa dotării cu materiale incipiente 
 ■existenţa conexiunii la INTERNET în CDI 
 ■există profesori calificaţi 100%, dintre care: 
  titulari 59,52%, grad didactic I 42%, grad didactic II 9%, definitivat 15%, debutanţi 
33%, profesori cu master 8, masteranzi 2 
 ■elevi cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură: 
  promovabilitate 95,80%, admitere Liceu 100%, admitere la diferite forme ale 
învăţământului superior 65%, examen de Bacalaureat promovat 100% 
 ■publicaţia proprie CDI-ului, revista „EX LIBRIS MEIS”, ISSN 2069-413X, începând cu 
anul 2010 

■interes constant pentru lectură, aşa cum reiese din statistica bibliotecii CDI  
■legătura liceu-comunitate (colaborare strânsă Liceu-Primărie-Comunitate) 

 ■popularizarea liceului şi CDI-ului prin realizarea de pliante şi afişe, site-urile CDI-ului  
1) http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi     2) http://ltbcdi.webgarden.ro/   

3) http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/ 
■parteneriate şi performanţe educaţionale judeţene, naţionale şi internaţionale  
■promovarea imaginii şcolii prin site-urile CDI-ului 
■crearea unui spaţiu prietenos pentru consiliere şi orientare şcolară 

 
W – Puncte slabe 

■inerţie la schimbarea metodei de predare în scopul realizării dinamicii formării la elevi a 
gândirii critice şi promovarea unui învăţământ de calitate 
 ■surse financiare insuficient alocate pentru modernizarea CDI-lui 

■spaţiile: pedagogic, documentare şi arhivare nu au fost amenajate conform proiectului 
aprobat 
 

O – Oportunităţi 
 ■acces facil pentru elevi din orice punct al localităţii, liceul fiind amplasat în zona centrală a ei 
 ■este şcoala coordonatoare în zona de nord a judeţului Vâlcea, rezultând de aici “o vizibilitate 
naturală şi particulară ” a zonei geografice 
 ■parteneriate active cu ONG-uri din localitate (Fundaţia Comunitatea pentru Dezvoltare 
Locală Brezoi), Primăria oraşului Brezoi, Asociaţii (Asociaţia Doamnelor din Brezoi, EcoŢurţudan 
etc.), parteneriate în proiectele educaţionale organizate la nivel naţional şi internaţional 
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 ■nu există cazuri de delicvenţă majoră în localitate 
 ■resurse umane capabile de performanţe şcolare 

T – Ameninţări 
 ■situaţia economică dificilă pe care o traversează localitatea (căderea industriei lemnului, lipsa 
unor investitori importanţi) poate determina administraţia locală să nu contribuie substanţial la 
proiect 
 ■situaţia socială dificilă (nivelul de trai scăzut, sărăcia generalizată) poate duce la o lipsă de 
interes a comunităţii pentru o implicare maximă în proiect, nevoile primare nefiind compensate 
 ■mirajul muncii în străinătate (un procent important din populaţia activă a Brezoiului lucrează 
în străinătate) poate duce la scăderea interesului tinerilor pentru învăţare. 
   

  Explorarea punctelor tari şi a oportunităţilor constatate în diagnoză precum şi compensarea  
punctelor slabe pot face ca implementarea şi funcţionarea CDI-ului în cadrul şcolii să aibă următoarele 
efecte:  

  Dezvoltarea resurselor umane : 
― educarea gustului pentru lectură 
― dobândirea cunoştinţelor transferabile, de metode de lucru diversificate şi de tehnici de 
comunicare 
― iniţierea în utilizarea calculatorului şi a bazelor de date 
― dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare în general  
 
  Dezvoltarea resurselor : 
― achiziţionarea de cărţi, programe soft şi de echipamente care să dezvolte activităţile 

comunicative  
― atragerea de fonduri la bugetul şcolii prin intermediul Consiliului Judeţean Vâlcea/Consiliului 

local Brezoi pentru lărgirea şi dotarea CDI-ului  
― resurse extrabugetare (serbări şcolare, carnaval, festivaluri, târguri, acţiuni de voluntariat etc.) 
― atragerea de fonduri din parteneriate 
 
  Dezvoltarea resurselor comunitare : 
― iniţierea unor întâlniri, activităţi comune între CDI şi comunitatea locală (părinţi, studenţi ş.a)  
― popularizarea şcolii şi a oraşului cu ajutorul pliantelor şi afişelor 

 
Analiza de nevoi 

 Din cele prezentate până aici putem constata faptul că există interes şi pregătire la nivelul şcolii 
pentru a susţine activitatea CDI-ului. Aceasta ar veni în întâmpinarea nevoilor privind tehnicile noi de 
informare şi ar deschide noi oportunităţi de acces la cultură. Sunt necesare acţiuni din partea 
conducerii şcolii, personalului didactic şi comunităţii pentru: amenajarea în continuare a spaţiului CDI, 
atragerea de sponsorizări şi modernizarea bazei materiale a CDI, implicarea cadrelor didactice pentru 
popularizarea noului obiectiv CDI în rândul comunităţii locale, îmbunătăţirea fondului de carte şi 
procurarea de soft educaţional. 



               MECTS                         ISJ  VÂLCEA             CCD VÂLCEA            LICEUL TEORETIC BREZOI    PRIMĂRIA  ORAŞ    CDI - LICEUL    
                                                                                                                                                                                                                                                 BREZOI               TEORETIC  BREZOI                         

                                                

Adresa: Strada Panduri nr.27                                                                             21                                                                                 
Brezoi, 245500, Vâlcea, România                                        
e-mail ltb_cdi@yahoo.com                                                     

http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi                                 „...educaţie şi inovaţie prin CDI”
  ®

nr.1305/01.09.2011  
http://ltbcdi.webgarden.ro/                                                                          CDI - Liceul Teoretic Brezoi    
http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/                                                                                                                              tel/fax. +40-(250) 77.82.31 

Se observă cu uşurinţă că înfiinţarea CDI-ului în Liceul Teoretic Brezoi este strâns legată de 
problemele învăţământului din localitate şi are o relevanţă deosebită pentru grupurile ţintă, devenind 
de-a lungul celor 5 ani un centru de resurse pluridisciplinare în beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi al comunităţii 
locale (părinţi, studenţi ş.a.): 

►Furnizor de informaţii pe diferite suporturi 
►Loc de desfăşurare a unor activităţi pedagogice (iniţiere în cercetare documentară) 
►Loc de punere în practică a unor proiecte de animaţie culturală 

 
Intenţiile majore care vor fi monitorizate prin aplicarea proiectului şi care, realizate, ar îndeplini 

misiunea asumată vizează mai întâi trei laturi:  
 Dezvoltarea resurselor umane - modernizarea şi dinamizarea procesului instructiv-educativ 
cu accent pe latura formativă în vederea contracarării eşecului şcolar; asigurarea accesului tuturor 
membrilor comunităţii (părinţi, studenţi ş.a.) la sursele de informare. 

Dezvoltarea resurselor financiare şi materiale - punerea în valoare a echipamentelor şi 
dotărilor CDI; depistarea şi procurarea de resurse financiare pentru susţinerea obiectivelor propuse. 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare - atragerea comunităţii în viaţa şcolii şi a şcolii în viaţa 
comunităţii; colaborarea şcoală-comunitate prin intermediul acţiunilor comune. 

 
Grupul ţintă gândit pentru primul an al proiectului este format din aproximativ 135 elevi 

ai Liceului Teoretic Brezoi (clasele a IX-a A şi a XI-a A), precum şi cei din anii terminali, 15 profesori 
responsabili ai catedrelor, astfel: 

- echipa de redacţie a revistei „EX LIBRIS MEIS”: 15 elevi, 8 profesori, părinţi  şi 
studenţi (din comunitatea locală) 

- elevii claselor terminale (a VIII-a şi a XII-a): 120 elevi 
- profesori responsabili ai comisiilor metodice. 

 
Beneficiari: 

- membrii grupurilor ţintă (150 elevi şi profesori) 
- echipa de proiect (12 persoane şi membrii Comitetului de sprijin al CDI) 
- partenerii 
- toţi elevii şi profesorii Liceului Teoretic Brezoi (623 elevi şi 47 profesori) 
- elevii şi profesorii şcolilor coordonate 
- comunitatea locală (părinţi, studenţi ş.a.) şi instituţiile ei 
- şcoli din judeţ şi din ţară spre care vor fi diseminate rezultatele 

 
1.7. Descrierea detaliată a activităţilor 
 

I. Activităţi de lansare a proiectului  cu titlul: “…educaţie şi inovaţie prin 
CDI“ 
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Întâlniri de lucru 
 Stabilirea echipei de proiect: 

� INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PROIECTE EDUCAŢIONALE, ISJ 
Vâlcea,  Prof. Roxana CĂLINA 

� INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE EDUCAŢIE PERMANENTĂ, ISJ 
Vâlcea,  Prof. Adrian CALOTĂ 

� Director CCD Vâlcea, Prof. Andra BICA 
� Coordonator al CENTRULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Vâlcea, Prof. psih. Daniela SANDU 
� Director al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea, Prof. Augustina Sanda 

CONSTANTINESCU, consilieri de comunicare EUROPE DIRECT VÂLCEA, Dana 
RĂDULESCU şi Ioana MAZILU-MANOLESCU 

� Director al Liceului Teoretic Brezoi, Prof. Ilie Claudiu DIACONESCU 
� Membru al Consiliului Local Brezoi, Director adj. Liceul Teoretic Brezoi, Prof. Ion 

DOBRIN 
� Reprezentat al Primăriei Brezoi, Primar Robert SCHELL 
� Responsabilul comisiei CEAC Liceul Teoretic Brezoi, Prof. Olivia-Simona BURLAN-MITU 
� Coordonator proiect, bibliotecar/documentarist/profesor, Responsabil Orientare Şcolară şi 

Profesională – OŞP în cadrul CDI, Redactor şef revista „EX LIBRIS MEIS”, Prof. Cătălina 
JIANU 

� Membru fondator CDI, Asociaţia Doamnelor din Brezoi, Prof. Olimpia STANCA 
� Membru fondator CDI, Reprezentant al „Fundaţiei  Comunitatea pentru Dezvoltare  Locală  

Brezoi”, Prof. Mihaela EFRIM – Coordonator Proiecte şi Programe europene 
� Comitetul de sprijin al CDI (elevi, profesori, părinţi, parteneri proiecte educaţionale ş.a.)  

 
Stabilirea echipelor pedagogice pentru fiecare arie curriculară în vederea colaborării şi 
implicării prin comitetul de sprijin al CDI. 

   
 Facilitarea următoarelor sarcini specifice CDI: 

a) asigurarea unui fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a 
propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi 

b) facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară 
c) furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţialii parteneri 

exteriori sistemului educativ 
d) incitarea la inovaţie pedagogică şi stimulare intelectuală 

 
Centrul de Documentare şi Informare-CDI îndeplineşte următoarele funcţii (funcţii ce 

devin pe deplin inteligibile exclusiv din perspectiva misiunilor pe care CDI-ul le are ca parte integrantă 
a unităţii şcolare): 

●tehnică (gestiune documente; bibliografii; întocmire fişe; cercetare, exploatare şi elaborare a unei 
documentaţii; audiovizual; multiplicare; sisteme electronice de comunicare) 
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●de primire (elevi, cadre didactice, membri ai comunităţii - părinţi, studenţi ş.a.) 
●de informare generală 
●de relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare 
●de incitare pentru lectura de plăcere 
●de informare şcolară şi profesională (anexa nr.4) 
●de animare 
●pedagogică, constând în iniţierea sistematică privind tehnicile de cercetare documentară 

 
 Spaţiu destinat: 

Spaţiul Centrului de Documentare şi Informare-CDI a fost amenajat astfel încât să se 
asigure existenţa unor zone distincte, spaţii rezultate din funcţiile şi misiunile CDI-ului şi a căror 
dimensiune depinde de numărul de elevi din unitatea şcolară. 

Spaţiul util CDI totalizează 148 mp care au fost structuraţi astfel: spaţiul de primire, împrumut 
şi informare, spaţiul informatic, spaţiul audio-vizualului, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, 
spaţiul de documentare pedagogică (în curs de amenajare), spaţiul de documentare (în curs de 
amenajare), spaţiul lecturii de destindere, “colţul de lectură”, spaţiul de stocare şi arhivare (în curs de 
amenajare), spaţiul de multiplicare a documentelor, spaţiul pentru presă, spaţiul de afişaj, spaţiul 
expoziţional. 

Dotarea spaţiilor în urma reamenajării: spaţiul de primire, împrumut şi informare, spaţiul 
informatic, spaţiul audio-vizualului, spaţiul de orientare şcolară şi profesională – OŞP, spaţiul de 
documentare pedagogică, spaţiul de documentare, spaţiul lecturii de destindere, “colţul de lectură”, 
spaţiul de stocare şi arhivare, spaţiul de multiplicare a documentelor, spaţiul pentru presă, spaţiul de 
afişaj, spaţiul expoziţional. 

 

Includerea propunerii MECTS în programul activităţilor CDI pentru anul şcolar 2012-2013 
sub titlul O zi din săptămâna „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN ! ”: spre 
implementare, în perioada 1-5 aprilie 2013. Programul se bazează pe două principii: 
„Învăţarea prin acţiune” şi „Viaţa în natură”, înglobând activităţi programate în parteneriat 
cu profesorii şi elevii (explorarea zonei Brezoiului, concursuri organizate prin CDI, muncă în 
comunitate, voluntariat etc.).  

Evidenţierea sarcinilor/misiunilor pe care le are documentaristul (toate aceste misiuni sunt 
prezentate detaliat în  Statutul documentaristului): 

a) gestionează resursele documentare ale CDI-ului 
b) contribuie la realizarea unei pedagogii documentare 
c) favorizează accesul la cultură şi informaţie 
d) organizează funcţionarea CDI-ului. 

  
Promovarea schiţei de gestionare a spaţiului ca spaţiu al libertăţii de informare (anexa nr.1). 

Regulamentul de organizare şi funcţionare CDI.  
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Responsabil de elaborarea acestuia pentru fiecare an şcolar este documentaristul şi va fi 
aprobat anual în Consiliul de Administraţie la începutul activităţii CDI (anexa nr.2). 

Activităţi privind informarea partenerilor şi comunitatea locală (părinţi, studenţi ş.a.): 
activitate  PR şi mass-media.  

 

Funcţionarea CDI. 
Se elaborează şi multiplică la începutul activităţii CDI afişe, pliante, fluturaşi care să marcheze 

funcţionarea CDI şi să popularizeze scopul acestuia. 

Prin intermediul CCD, în perioada 2011-2015, cu ocazia cercurilor pedagogice, se vor realiza 
schimburi de experienţă la nivel judeţean. 

 
II. Activităţi ce se desfăşoară în CDI*  ** 

 
A. Axele activităţii documentaristului 
1. Organizarea CDI-ului 

- realizarea Proiectului CDI 
- organizarea funcţionarii CDI-ului 

 
2. Tehnicile de gestiune documentară (circuitul documentar) 

 
▪crearea şi gestionarea fondului documentar (identificarea, analizarea nevoilor 
documentare şi financiare, stabilirea criteriilor de selecţie, conceperea şi aplicarea unei 
politici de achiziţie) 
 
▪tratarea documentelor 

-materială (recepţie, verificarea comenzilor, ştampilare, catalogare, cotare) 
 -intelectuală (analiza documentară, indexare) 

 
▪difuzarea către beneficiari 

 
3. Pedagogie documentară 

- conceperea şi realizarea de secvenţe pedagogice 
- parteneriate interdisciplinare cu cadrele didactice 

* cu includerea subactivităţilor proiectului( conf. Anexe nr. 4) 
4. Animare culturală 

- realizarea de proiecte culturale 
- desfăşurarea de activităţi  educative 

 
5. Facilitarea comunicării 

- furnizarea de informaţii utile şi răspuns adecvat aşteptărilor utilizatorilor 
- propunerea de spaţii de informare corespunzătoare aşteptărilor utilizatorilor 
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- promovarea CDI-ului 
 

Exemple de activităţi: activitate de gestiune celei specifice unei biblioteci; gestiune şi 
împrumut în maniera tradiţională şi/sau asistată de computer; conceperea şi realizarea pliantelor de 
prezentare a şcolii; prezentarea CDI-ului noilor cadre  didactice şi elevilor nou veniţi; realizare de  
(bio)bibliografii; informarea privind noile achiziţii documentare ale CDI-ului (buletinele lunare “EX 
LIBRIS MEIS”); realizarea de pliante cu ocazia aniversărilor şi comemorărilor; prezentări de carte; 
expoziţii de documente din alte fonduri documentare; intervenţii ale actorilor, pictorilor, scriitorilor, 
muzicienilor; iniţiere în arta teatrală şi  cinematografică; ateliere de lectură, scriere, recitare; concursuri 
de poezie, teatru etc; fişe ale meseriilor; prezentarea liceelor şi universităţilor; expoziţii prilejuite de 
ocazii diferite cu specific educativ; săptămâna presei; săptămâna gustului; activităţi legate de 1 Iunie, 8 
Martie etc.; lectura imaginii; iniţiere şi asistenţă în tehnicile de cercetare documentară. 

 
Gestionarea  CDI-ului: deoarece  unul  dintre  imperativele  meseriei  de  documentarist  este  

acela  de a pune la dispoziţia utilizatorilor informaţia de care aceştia au nevoie, gestiunea CDI-ului 
capătă o importanţă deosebită. O bună organizare a spaţiului, a resurselor materiale şi documentare, a 
timpului de funcţionare a CDI-ului şi a activităţilor pedagogice sau de animaţie se constituie în premise 
ale eficientizării acestuia. Din punctul de vedere al gestiunii, activitatea documentaristului se traduce 
prin construirea unui sistem raţional de gestiune, prin tratarea responsabilă a informaţiei şi prin 
promovarea CDI-ului în rândul elevilor, comunităţii educative şi a celei extraşcolare. 

 
Dimensiunile gestionării CDI-ului: 
 
Gestiunea funcţionării: 

o orar: luna septembrie 2011 (I), 2012 (II), 2013 (III), 2014 (IV) 
o regulament de ordine interioară: luna septembrie 2011 (I), 2012 (II), 2013 (III), 

2014 (IV) 
o planificarea activităţilor: luna septembrie 2011 (I), 2012 (II), 2013 (III), 2014 (IV) 

 
Gestiunea spaţiului: 

o structurarea spaţiului: în fiecare an şcolar 
o amenajare: în fiecare an şcolar 
o sistem de semnalizare: permanent 

 
Gestiunea materialelor şi echipamentelor: 

o mobilier: pentru fiecare an şcolar  
o echipament informatic şi audio-video: pentru fiecare an şcolar  
o echipament  de multiplicare: pentru fiecare an şcolar 
o reţea calculatoare: pentru fiecare an şcolar 

 
Gestiunea financiară: 
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o definirea (în parteneriat cu echipa educativă şi cu elevii) unei politici de achiziţii, în 
conformitate cu bugetul anual alocat 

 
Gestiunea fondului documentar: 

o circuit documentar: pentru fiecare an şcolar 
o împrumut: pentru fiecare an şcolar  
o statistici: lunare, trimestriale, semestriale, anuale 
o inventar: conform normelor metodologice şi legilor în vigoare 
 

Informatizarea fondului documentar: 
o baza de date create special pentru gestiune documentară: permanent  

 
Produse documentare: 
Aceste produse documentare sunt rezultatul cercetării documentare profesioniste efectuate de documentarist şi se 
adresează utilizatorilor CDI-ului. 

    1. Produse de reperare şi orientare - pentru fiecare an şcolar 
� fişiere, cataloage, baze de date, indexuri 
� liste cu adrese Internet 

    2. Produse de semnalare  - pentru fiecare an şcolar 
� baze bibliografice 
� bibliografii curente sau tematice 
� revista presei în prezentare murală (afiş)..., buletinele lunare „EX 

LIBRIS MEIS” 
    3. Produse de analiză - pentru fiecare an şcolar 

� buletinul critic (propune o selecţie de documente) 
� prezentări critice 
� sinteze (bio)bibliografice 
� prezentare de soft educaţional 

4. Produse de sinteză - pentru fiecare an şcolar 
� dosare de presă sau de actualitate 
� revista presei 
� note de sinteză 
� dosare documentare 

   Informatizarea CDI-ului 
  Obiectivele informatizării CDI-ului: 

o gestiunea eficientă a fondului documentar, a împrumuturilor şi rezervărilor 
o iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară informatizată şi 

pregătirea lor pentru învăţarea autonomă 
o dezvoltarea comunicării în interiorul unităţii de învăţământ 
o integrarea documentaristului în echipa pedagogică a şcolii 
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   Etapele informatizării CDI-ului pentru anul 2014 (conform normelor metodologice şi legilor 
în vigoare, în funcţie de lansarea aplicaţiilor sistemului UNIMARC şi pentru bibliotecile şcolare la 
nivelul MECTS): 

1. Elaborarea caietului de sarcini.  
2. Achiziţia echipamentelor şi softului.  
3. Instalarea şi desemnarea principalilor parametri ale aplicaţiilor.  
4. Formarea documentariştilor în utilizarea softurilor. 
5. Înregistrarea datelor. 
6. Exploatarea pedagogică a CDI-ului informatizat. 
 

   Circuitul documentar 
   Definiţie: circuitul documentar este reprezentat de totalitatea operaţiilor privind tratarea 
documentelor, de la etapa achiziţionare până la cea de punere a lor la dispoziţia utilizatorilor. 
 
 
   Etapele circuitului documentar 

1. Analiza nevoilor documentare - stare de lucruri, trierea documentelor vechi sau 
depăşite moral. 

2. Comandă şi achiziţie - în funcţie de criterii interne (comitet de achiziţie, buget, 
public, cerere utilizatori, fond existent) sau externe (reţea de biblioteci, producţii editoriale). 

3. Înregistrare, ştampilare. 
4. Tratament documentar. 
5. Punere în circulaţie. 
6. Promovarea documentelor (afişaj, note de informare, pliante etc.). 
7. Arhivare. 
 

   Tratament documentar – etape 
      1. Descrierea bibliografică - totalitatea informaţiilor referitoare la un document care 
servesc pentru identificarea sa (titlu, autor, editor, anul ediţiei, descriere fizică, ISBN/ISSN). 
      2. Cotarea - operaţie care constă în atribuirea unei cote (adresa documentului în CDI, 
după reguli de biblioteconomie, Margareta Documentarelor) – baza documentară existentă. 
     3. Analiza documentară - operaţie de prezentare succintă a conţinutului unui 
document, prin rezumare sau traducere într-un limbaj documentar: interogarea documentului, 
rezumare, indexare. 
     

Principalele diviziuni ale CZU (Clasificarea Zecimală Universală): 0 GENERALITĂŢI; 1 
FILOSOFIE; 2 RELIGIE; 3 ŞTIINŢE SOCIALE; 4 CLASĂ LIBERĂ; 5 MATEMATICI. ŞTIINŢE   
NATURALE ŞI EXACTE; 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ, TEHNICĂ; 7 ARTE. 
RECREERE, DIVERTISMENT, SPORT; 8 LINGVISTICĂ. LITERATURĂ; 9 GEOGRAFIE. 
BIOGRAFII, ISTORIE (Margareta Documentarelor, anexa nr.3). 
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B. Modul în care educarea prin intermediul informaţiei poate fi realizat: 
EDUCARE  PRIN  INFORMARE realizată prin: 
  LECTURĂ 

- Beletristică 
- Lectura documentară 
- Tehnologiile noi  
- CDI instrument de promovare a lecturii 

 
SERVICIUL DE ÎMPRUMUT 
- Romane 
- Documentare 
- Periodice  

 
ACTIVITATEA PERSONALĂ A ELEVULUI  
- Activitate individuală autonomă 
- Activitate individuală asistată de documentarist 
- Activitate în grup 
- Activităţi de recuperare pentru elevii aflaţi în dificultate 
- Metode diversificate de lucru ale elevilor 

 
ACTIVITĂŢILE DE ANIMAŢIE  
- Expoziţii 
- Întâlniri 
- Difuzarea lucrărilor realizate de elevi 

 
CERCETAREA DOCUMENTARĂ ŞI DE INFORMARE 
- Metodologia cercetării documentare 
- Integrarea noilor tehnologii, practici pedagogice diversificate ale profesorilor 

 
DIFUZAREA INFORMAŢIEI 
- Informaţia administrativă 
- Pedagogică 
- Profesională 
- Culturală 
- Educaţia civică şi culturală 

** Conf. DIAGRAMEI GANTT (anexa nr.5) 
 
În desfăşurarea activităţii CDI sunt implicate două categorii de actori: 
a)Interni: directori, cadre didactice, documentarist, elevi, părinţi, sindicat.  
b)Externi: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul Judeţean/Local, Casa Corpului Didactic, 

comunitatea locală (părinţi, studenţi ş.a.), mass-media, muzee, biblioteci şi CDI partenere, biserica, 
asociaţii profesionale, fundaţii, etc. 
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III. Activităţi de monitorizare şi evaluare 
 
Se vor face permanent şi materialele rezultate vor fi destinate atât Consiliului de Administraţie 

cât şi eventualilor finanţatori. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de funcţionare a CDI-ului şi a 
achiziţiei de materiale vor fi supuse unui audit financiar extern. Rezultatele activităţilor de monitorizare 
şi evaluare vor fi cuantificate ulterior, ele se referă la: rapoarte tehnice şi financiare, inspecţii, fotografii, 
înregistrări video, număr de participanţi la întâlnirile de lucru, minutele întâlnirilor, impact la 
evenimentul de inaugurare, număr de evenimente, expoziţii tematice, materiale realizate în cadrul CDI-
ului etc. 
                                                                                  

IV. Activităţi de diseminare a rezultatelor 
 
Diseminarea rezultatelor se va face periodic şi cu ocazia finalizării unor acţiuni speciale în 

CDI: anunţuri în presa locală şi judeţeană, articole în revista CDI „EX LIBRIS MEIS”, emisiune la 
postul de radio local, materiale distribuite în şcoli şi comunitate, schimburi de experienţă, seminar de 
diseminare anuală organizat la nivelul Liceului Teoretic Brezoi, la care sunt invitaţi partenerii şi alte 
şcoli din judeţ, CCD, Inspectoratul Şcolar. 

Prezentarea  proiectului la Simpozioane naţionale, Sesiuni de informare, Cercuri pedagogice, 
altele.  
 Utilizare creativă TIC: 
- Site-urile educaţionale ale ISJ Vâlcea http://www.vl.edu.ro/index.php/proiecte, 

http://www.vl.edu.ro/index.php/management/programe-comunitare-i-integrare-european  
- CCD Vâlcea http://valcea.ccd.edu.ro/cdi.html  
- Didactic.ro  http://www.didactic.ro/    
- Biblioteca judeţeană “Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea http://www.bjai.ro/  şi EUROPE DIRECT 

Vâlcea http://www.cicvalcea.ro/  
- Întâlniri profesionale 
- Prezentări digitale 
- Prezentări interactive PowePoint 

- Comunicare prin:         
- Mass-media locală şi naţională 
 
 

V. Intrarea în reţea cu celelalte CDI–uri din ţară 
 
Se va concretiza în CDI prin parteneriatele şi activităţile proiectului şi va debuta odată cu 

implementarea proiectului. 
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1.8. Rezultate 

- echipa de proiect, grupul de iniţiativă cu acţiune concretă pentru funcţionarea CDI-ului 
- abilităţi specifice de informare şi documentare la nivelul elevilor din grupul ţintă 
- spaţiul amenajat 

 
1.9. Colaboratori 

- Centrul Cultural Francez 
- ISJ Vâlcea 
- CCD Vâlcea 
- CJAP Vâlcea 
- Biblioteca judeţeană „Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea, EUROPE DIRECT VÂLCEA 

 
1.10. Parteneri 

- Comitetul de părinţi (35 de părinţi). 
- Primăria oraşului Brezoi 
- Fundaţia Comunitatea pentru Dezvoltare Locală Brezoi 
- Partenerii proiectelor educaţionale  
- Staţia Radio Locală 
- Mass-media 

 
1.11. Termene 
Etape: 

- finanţare din fonduri proprii prin bugetul CDI aprobat şi alocat anual pentru realizarea 
optimă a funcţionării CDI  

- amenajări periodice, până la 01.08.2015 
- dotări periodice cu mobilier şi echipamente, până la 01.08.2015 
- desfăşurarea optimă a activităţii CDI, de la 01.09.2011- 01.09.2015 
- elaborarea anuală a proiectului pentru continuarea funcţionării şi aprobarea finanţării de 

către administraţia locală (din 01.09.2011 – pentru perioada 01.09.2011-01.09.2015)   
- obţinerea de sponsorizări necesare activităţilor CDI (permanent) 

 
1.12. Impact – schimbări specifice la nivelul grupului ţintă şi al beneficiarilor 
a) echipa de redacţie a revistei CDI „EX LIBRIS MEIS” îşi elaborează un plan de activitate 

legat de spaţiul CDI şi foloseşte echipamentele acestuia 
b) elevii claselor terminale îşi pot valorifica informaţiile dobândite prin CDI 
c) profesorii responsabili ai catedrelor îşi pot planifica activităţile didactice în cadrul CDI pentru 

fiecare membru al catedrei 
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d) elevii şcolilor coordonate şi tinerii din localitate îşi îmbunătăţesc relaţia cu liceul-şcoală 
coordonatoare, au un sentiment mai pregnant de apartenenţă la viaţa localităţii, se iniţiază în 
tehnici de documentare, se informează despre carieră şi sunt consiliaţi (OSP) 

e) comunitatea locală îşi poate rezolva problemele specifice cu care se confruntă, legate de 
implicarea părinţilor în procesul educaţional, voluntariat, educaţia antreprenorială, consiliere şi 
orientare profesională, CDI-ul fiind un spaţiu deschis comunicării 

 
Impactul proiectului va fi măsurat şi astfel: 
– nivelul administraţiei centrale şi locale, la care se va produce o creştere a calităţii 

procesului decizional, a politicilor publice privind învăţământul  
 
– la nivelul liceului, în care inovaţia pedagogică va contribui la creşterea calităţii 

managementului şi administrării resurselor, la creşterea responsabilizării personalului în 
administrarea şcolii (economie, eficienţă, eficacitate) şi pe baza analizei contextului extern şi 
intern al sistemului de învăţământ preuniversitar: analiza PEST(E) şi SWOT. 

 
– la nivelul comunităţii, unde transparenţa activităţilor, metodele de comunicare şi implicarea 

actorilor principali vor spori interesul faţă de şcoală şi nevoile ei, vor creşte interesul agenţilor 
economici pentru investiţia în educaţie, vor spori accesul şi şansele educaţionale ale elevilor, în 
special ale celor din medii socio-economice sărace. 

 
 
1.13. Continuitate şi Durabilitate 

- CDI va fi inclus în strategia de dezvoltare a şcolii pentru perioada 01.09.2011- 
01.09.2015.  

- Dezvoltarea CDI în cadrul Liceului Teoretic şi în cadrul altor proiecte care pot fi 
dezvoltate ulterior, ţinta strategică fiind asigurarea calităţii în educaţie. 

 
 

        3.  BUGETUL PROIECTULUI: realizat în principal din resursele extrabugetare, 
contribuţia părinţilor, donaţii, bugetul anual al CDI etc. 
 
 
        4.   SURSE DE FINANŢARE PRECONIZATE: 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
ISJ Vâlcea 
CCD Vâlcea 
Primăria oraşului Brezoi 
Comitetul de părinţi 
Sponsori, fundaţii, asociaţii ş.a. 

 



               MECTS                         ISJ  VÂLCEA             CCD VÂLCEA            LICEUL TEORETIC BREZOI    PRIMĂRIA  ORAŞ    CDI - LICEUL    
                                                                                                                                                                                                                                                 BREZOI               TEORETIC  BREZOI                         

                                                

Adresa: Strada Panduri nr.27                                                                             32                                                                                 
Brezoi, 245500, Vâlcea, România                                        
e-mail ltb_cdi@yahoo.com                                                     

http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi                                 „...educaţie şi inovaţie prin CDI”
  ®

nr.1305/01.09.2011  
http://ltbcdi.webgarden.ro/                                                                          CDI - Liceul Teoretic Brezoi    
http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/                                                                                                                              tel/fax. +40-(250) 77.82.31 

        5.   SOLICITANTUL 
Date de identificare 

 

Denumirea completă a organizaţiei Liceul Teoretic Brezoi, Judeţul Vâlcea 
Director, prof. Ilie DIACONESCU  

Forma JURIDICĂ Instituţie de învăţământ preuniversitar 
Cod fiscal 2541940 
Adresa oficială str. Panduri, nr. 27, Brezoi, jud. Vâlcea 
Adresa poştală str. Panduri 27, Brezoi 245500, jud. Vâlcea 
 
Persoana de contact 

Centrul de Documentare şi Informare-CDI 
Prof. Cătălina JIANU, coordonator proiect 

Număr de telefon +40-(250) 77.82.31 
Număr de fax +40-(250) 77.82.31 
Adresa de E-mail ltb_cdi@yahoo.com  
 
Adrese web 
 

http://scoli.didactic.ro/cdi_brezoi  
http://ltbcdi.webgarden.ro/  
http://liceulbrezoicdi.wikispaces.com/  

Cont bancar Trezoreria Brezoi 
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