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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

Probă scris ă 
Profesori documentari şti 

Varianta 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Centrul de Documentare şi Informare (CDI) funcţionează ca 
o instituţie care vine în sprijinul formării elevilor, oferă suport informaţional cadrelor didactice, 
prestează servicii de consiliere, de documentare şi informare pentru întreaga comunitate. 
Pornind de la acest enunț, analizaţi, în trei-patru pagini, gestiunea şi organizarea CDI, având în 
vedere următoarele aspecte: 

- precizarea unui act normativ prin care se reglementează funcţionarea CDI; 
- explicarea specificului gestionării CDI, cu referire la: spaţiul de activitate, serviciile furnizate 

și echipamentele utilizate; 
- prezentarea modului de organizare a fondului documentar; 
- realizarea unei analize SWOT a managementului calităţii într-un CDI; 
- construirea unui proiect de orar în concordanţă cu activităţile curente desfăşurate în CDI. 

Notă: Se punctează coerenţa textului redactat (1 punct), respectiv încadrarea analizei în limita de 
spaţiu precizată (1 punct). 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Pregătirea profesorilor documentarişti pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ 
are în vedere, printre altele, şi demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatie şi cooperare în 
activitatea educaţională, atât cu partenerii, cât şi cu utilizatorii. 
A. Prezentaţi două funcţii ale comunicării în CDI.                    8 puncte  
B. Menționați două categorii de utilizatori şi două categorii de parteneri ai CDI.                4 puncte  
C. Explicaţi particularităţile comunicării profesionale cu utilizatorii și, respectiv, cu partenerii CDI. 

           10 puncte 
D. Argumentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul profesorului documentarist în 
activitatea şcolară (în învăţarea remedială sau în pregătirea elevilor capabili de performanță, la 
alegere).              8 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 
 


