
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                          H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  Programului  minimal al  activității, componența Consiliului  știintific 

al Bibliotecii comunale Tătărani și a Calendarului evenimentelor  cultural – artistice din 

cadrul  Bibliotecii comunale Tătărani, județul Dâmbovița 

 

     Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în 

data de 31.05.2022; 

      Având în vedere : 

-  Referatul de aprobare nr.3923/13.05.2022 întocmit de primarul comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița; 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrat la nr.24/13.05.2022; 

- Prevederile Legii nr.334/31.05.2002 (**republicată**) (*actualizată*)- Legea bibliotecilor,   

-  Raportul  de specialitate Nr.3925/13.05.2022 întocmit de  doamna Ștefan Liana- Maria, 

bibliotecar, salariat în cadrul  Primăriei  comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

-  Raportul de avizare favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului local 

Tătărani, județul Dâmbovița; 

    În temeiul art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

                                       H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 

        Art.1. -  Se aprobă Programul minimal al  activității Bibliotecii comunale Tătărani, 

județul Dâmbovița pe anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la  

prezenta  hotărâre. 

 

       Art.2. – Se aprobă componența Consiliului știintific al Bibliotecii comunale Tătărani, 

conform Anexei nr.2  care face parte integrantă la  prezenta  hotărâre. 

 

       Art.3 -  Se aproba Calendarul evenimentelor  cultural – artistice din cadrul  Bibliotecii 

comunale Tătărani, județul Dâmbovița pentru anul 2022, conform Anexei nr.3 care face 

parte integrantă la  prezenta  hotărâre. 

 

      Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei 

Tatarani  Pătru Constantin  prin bibliotecar Ștefan Liana -Maria . 

 



 

 

    Art.5- Prezenta hotărâre se comunica prin grija Secretarului  general al comunei 

Tătărani Primarului comunei Tătărani, bibliotecarului Ștefan Liana -Maria, Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce 

la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 
 

 

TĂTĂRANI                                                                PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

Nr.28                                                                               PARASCHIVA  PETRE                                                               

Data- 31.05.2022 

 

 

 

 

       Contrasemnează pentru legalitate, 

               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                        MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,   1 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15 
Nr. Consilieri absenți:     

 
 

 
 
 

 
 

 
 



      R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

 
 

                         P R O I E C T   DE      H O T Ă R Â R E  
Nr.24/13.05.2022 

 
privind aprobarea  Programului  minimal al  activității, componența Consiliului  știintific 

al Bibliotecii comunale Tătărani și a Calendarului evenimentelor  cultural – artistice din 

cadrul  Bibliotecii comunale Tătărani, județul Dâmbovița 

 

 

 

       Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

       Având în vedere : 

 

  - Prevederile Legii nr.334/31.05.2002 (**republicată**) (*actualizată*)- Legea 

bibliotecilor,       
-     Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

 
 

      Art.1. -  Se aprobă Programul minimal al  activității Bibliotecii comunale Tătărani, 

județul Dâmbovița pe anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă la  

prezenta  hotărâre. 

 

       Art.2. – Se aprobă componența Consiliului știintific al Bibliotecii comunale Tătărani, 

conform Anexei nr.2  care face parte integrantă la  prezenta  hotărâre. 

 

       Art.3 -  Se aproba Calendarul evenimentelor  cultural – artistice din cadrul  Bibliotecii 

comunale Tătărani, județul Dâmbovița pentru anul 2022, conform Anexei nr.3 care face 

parte integrantă la  prezenta  hotărâre. 

 

      Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei 

Tatarani  Pătru Constantin  prin bibliotecar Ștefan Liana -Maria. 

 

 

 



 

 

    Art.5- Prezenta hotărâre se comunica prin grija Secretarului  general al comunei 

Tătărani Primarului comunei Tătărani, bibliotecarului Ștefan Liana -Maria, Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate , și se aduce 

la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 

wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 

 

                                                                                                         I N I Ț I A T O R , 

                                                                                                             P R I M A R 

                                                                                                     PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

                     Avizează  pentru legalitate, 

               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                        MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      R O M A N I A 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

  Nr.3923/13.05.2022 

 

 
 

 

                                REFERAT  DE  APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului  minimal al  activității, 

componența Consiliului  știintific al Bibliotecii comunale Tătărani și a Calendarului 

evenimentelor  cultural – artistice din cadrul  Bibliotecii comunale Tătărani, 

 județul  Dâmbovița 

 

 

      Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

     Având în vedere : 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

înregistrat la nr.24/13.05.2022; 

- Prevederile Legii nr.334/31.05.2002 (**republicată**) (*actualizată*)- Legea bibliotecilor,       
-   Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

         Ținând cont de  cele prezentate mai sus, se  impune  aprobarea urmatoarelor : 

    -  Programul minimal al  activitatii al Bibliotecii comunale Tatarani, judetul Dambovita 

pe anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta la  prezentul proiect de   

hotarare 

  -  Componența Consiliului stiintific al Bibliotecii comunale Tatarani, conform Anexei 

nr.2. 

    -  Calendarul evenimentelor  cultural – artistice din cadrul  Bibliotecii comunale 

Tatarani, judetul Dambovita pentru anul 2022, conform Anexei nr.3 la prezentul proiect de  

hortarare. 

 

 

 

 

                                                         
                                                             P R I M A R 

                                                    PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 



 

 

      R O M A N I A 

JUDETUL  DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R                      

   Nr.3925/13.05.2022 

 
 

 
 

                                RAPORT  DE  SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Programului  minimal al  activitatii, 

componenta Consiliului  stiintific al Bibliotecii comunale Tatarani si a   Calendarului 

evenimentelor  cultural – artistice din cadrul  Bibliotecii comunale Tatarani, 

 judetul Dambovita 

 

 

 

 

          Subsemnata Ștefan Liana- Maria-bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al   

Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, ținând cont de: 

    - Prevederile Legii nr.334/31.05.2002 (**republicată**) (*actualizată*)- Legea 

bibliotecilor; 

-  Referatul de aprobare nr.3923/13.05.2022 intocmit de primarul comunei Tatarani, 

judetul Dambovita; 

- Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

inregistrat la nr.24/13.05.2022; 

        Prevederile art.129 alin.2) lit.”d”, alin.7) lit.”d”, art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

      Constat că Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani respectă 

legislatia în vigoare și poate fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Tătărani, 

județul Dâmbovița. 

 

 

 

 

                                                         

BIBLIOTECAR 

ȘTEFAN LIANA- MARIA 

 

 

 

 



     R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA                                                                   Anexa Nr.1 la 

COMUNA  TĂTĂRANI                                                          Hotărârea Nr.28/31.05.2022 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROGRAM   MINIMAL  AL  ACTIVITĂȚII   BIBLIOTECII 

COMUNALE  TĂTĂRANI  PE  ANUL 2022 

 

 

      Biblioteca este un tezaur al cărților, iar cartea este mesajul înțelepciunii, al experienței și al 

unei lumi ce-și trăiește istoria recitind-o. 

     Biblioteca  nu este un depozit inert, o comoară înghețată de inestimabile valori cuprinse sau 

expuse sistematic în rafturi, biblioteca este un templu al lecturii, un sanctuar al culturii și 

civilizației important centru informațional de cultură pentru diverse culturi, cadre didactice, 

elevi. 

      Este vizibil faptul că din ce în ce mai puțini oameni, în special tineri, își aleg drept modele de 

urmat în viață personajele ilustrate cu atâta măiestrie în capodoperele literaturii române sau 

universale, preferând în schimb falsele valori prezente zilnic în mass-media care oferă cu 

nonșalanță un comportament plin de agresivitate și incultură. 

     Biblioteca este vitrina unei comunități și își desfășoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Legii bibliotecilor 334/2004, modificată și reactualizată, Regulamentul de organizare 

și funcționare a bibliotecilor publice. Pornind de la ideea că omul este rolul educației pe care o 

primește, în anul 2022, Biblioteca comunală Tătărani își propune de a prezenta cititorilor 

principiile și normele unei conduite civilizate. 

    Pe tot parcursul anului vom urmări atingerea obiectivelor specifice bibliotecii: 

 Îmbunătățirea bazei material existente, gestionarea corespunzătoare a patrimoniului pe 

care îl deținem; 

 Dezvoltarea, organizarea, conservarea și punerea la dispoziția utilizatorilor a 

documentelor pe care la deține, prelucrarea lor bibliografică în sistem tradițional și 

informatizat cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare și indexare; 

 Ridicarea calităților serviciilor de împrumut, a documentelor la domiciliu, consultarea 

acestora la sediu, studiu, lectură și educație  permanentă, solicitate de utilizatori. 

 Inițierea unor activități de animație culturală și comunicare a colecțiilor, aniversarea unor 

evenimente și personalități. 

 Valorificarea în cadrul acestora a rezultatelor unor studii și cercetări privind tradițiile 

istorice, social-culturale, în domeniul biblioteconomiei, sociologiei, lecturii. 

 Aniversarea clasicilor din literatura română prin întâlniri de poezie, audiție muzicală, 

reprezentații teatrale și lecturare a operelor acestora de către elevii Școlii gimnaziale 

Tătărani. 



     Pentru realizarea obiectivelor, ținând cont de cerințele utilizatorilor, în baza programelor de 

dezvoltare pe termen mediu și lung a localității, biblioteca va întreprinde  activități  în domeniul 

dezvoltării colecțiilor, prelucrării bibliografice, se va continua completarea colecțiilor prin noi 

achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar, procurând lucrări din toate domeniile. 

       Achizițiile se vor face în urma consultării cu utilizatorii activi, lucrările fiind preponderent 

pentru copii, literatura română, scrieri ale autorilor dâmbovițeni și unele ce pot constitui un fond 

monografic local. 

     Utilizatorii vor primi informații asupra noilor achiziții în timp util și prin organizarea unor 

expoziții, alcătuirea unor liste de recomandare și de prezentare a aparițiilor dâmbovițene. 

      Activitatea fundamentală a bibliotecii are ca obiectiv atragerea publicului spre lectură în 

vederea formării unei culturi proprii și extinderii viziunii asupra lucrurilor. Biblioteca, în calitate 

de instituție culturală se obligă a-și forma un public emancipat care să selecteze textele citite 

după criteriul valorii. Publicul țintă nu este format numai din elevi ci și pensionari și persoane cu 

preocupări socio-profesionale diverse. 

       Vizitarea în mod organizat a bibliotecii de către grupuri de elevi împreună cu cadrele 

didactice din localitate. În urma acestor vizite, viitori utilizatori ai bibliotecii vor afla despre 

avantajele serviciilor de bibliotecă, despre condițiile în care pot deveni parteneri ai bibliotec ii. 

      În conformitate cu Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, 

vor fi împrumutate utilizatorilor publicații din fondul uzual și cererea de restituire la timp.  

     Lunar vor fi organizate numeroase activități ținând cont de calendarul principalelor 

evenimente social-culturale pe anul 2022 cu scopul formării unor preocupări intelectuale la toate 

categoriile de vârstă. Se vor întocmi proiecte de parteneriat cu școlile din comună pentru 

dezvoltarea interesului pentru lectură, la elevi, pentru participarea acestora în proporție de 90% 

la activități cultural artistice specifice vârstei lor. 

     Schimbul de experiență cu Biblioteca Județeană în cadrul întâlnirilor și cu ceilalți bibliotecari 

din județ s-a dovedit a fi de un real folos în pregătirea mea, ca bibliotecar. 

      Pentru afirmarea bibliotecii ca instituție de cultură în cadrul maselor, îmi propun: 

 Să  continui colaborarea cu instituțiile de educație pentru atragerea populației în cadrul 

diverselor activități sau aniversări a personalităților de cultură și știință. 

 Pentru aflarea domeniilor de interes și a preferințelor publicului este nevoie de sondaje 

care să medieze relația cititor-bibliotecă. 

 Trierea fondului de carte și eliminarea volumelor degradate. 

       Se va ține cont de recomandările Consiliului Local, instituțiilor specializate pentru a asigura 

mediul necesar lecturii și promovării acesteia, invitând pe toți cei ce doresc să pătrundă în 

universul magic al cărții. 

     Vom acționa pentru gestionarea corespunzătoare a patrimoniului pe care îl deținem, a 

resurselor bugetare alocate, cât și pentru depistarea unor noi modalități de finanțare (sponsori, 

donații) ce vor contribui la funcționarea optimă a bibliotecii. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PARASCHIVA  PETRE 



               R O M Â N I A 

         JUDEȚUL   DÂMBOVIȚA                                                           Anexa Nr.2 la 

     CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANI                                         Hotărârea Nr.28 /31.05.2022 

 

 

 

 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL BIBLIOTECII COMUNALE TĂTĂRANI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

 

   Din Consiliul științific al Bibliotecii Comunale Tătărani fac parte următorii 

membrii: 

 Perianu Ramona- Director General Școala Tătărani 

 Stanoniu Cătălina-Învățător Școala Tătărani 

 Marica Elena-Învățător Școala Tătărani 

 Neagu Mădălina-Educator Grădinița Tătărani 

 Nițescu Elena- Minodora-Inspector de specialitate Primăria Tătărani 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ 

PARASCHIVA  PETRE 



     R O M A N I A                                                                                   Anexa Nr.3 la 

JUDETUL  DAMBOVITA                                                      Hotărârea Nr.28/31.05.2022 

CONSILIUL LOCAL TĂTĂRANI 

 

 

CALENDARUL EVENIMENTELOR  CULTURAL -ARTISTICE   

PENTRU ANUL 2022 

 15 Ianuarie 

Medalion literar“ Mihai Eminescu (1850-1889), poet, prozator, publicist, jurnalist. 

Locul desfasurarii: online Biblioteca-Scoala 

Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 24 Ianuarie 

Ziua Unirii Principatelor Romane; 

Locul desfasurarii: online Biblioteca-Scoala; 

Raspunde: Bibliotecar, invatator. 

 14 Februarie 

Ziua Internationala a donatiei de carte, activitatea se desfasoara in cadrul online. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori. 

 24 Februarie 

Ziua Dragostei si a bunavointei, activitatea se desfasoara in cadrul online. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori. 

 1 Martie 

Medalion literar “Ion Creanga” (1837-1889), scriitor, pedagogsi povestitor, prezentare power 

point, dramatizare dupa povestile scriitorului, activitatea se desfasoara in cadrul online. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori, educator. 

 1 Martie 

   “ Ziua martisorului”, atelier confectionare martisoare impreuna cu copiii. 

     Locul desfasurarii: biblioteca comunala. 

      Raspunde: bibliotecar, invatatori 

 20 Martie 

Ziua Internationala a Francofoniei, prezentare power point, atelier de lucru despre Franta, 

activitatea se desfasoara online biblioteca- scoala. 

Raspunde:bibliotecar, profesori, invatatori. 

 21 Martie 

Ziua mondiala a poeziei, prezentare power despre marii poeti ai Romaniei, recitari de poezii, 

activitatea se desfasoara online biblioteca-scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori. 

 2 Aprilie 

Ziua international a cartii pentru copii, expozitie da carte pentru copii, colaje. 

Locul desfasurarii; biblioteca. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori, educator. 

 7 Aprilie 

Ziua mondiala a sanatatii, prezentare power point, expuneri pareri despre ce reprezinta sanatatea, 

activitatea se desfasoara in cadrul online biblioteca- scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori. 

 



 22 Aprilie 

“Ziua Internationala a Planetei Pamant”, prezentari tematice, confectionare de machete din 

material reciclabile, responsabilizarea copiilor privitor la respectarea planetei, activitatea se 

desfasoara online biblioteca-scoala-gradinita. 

Raspunde: bibliotecar, invatator, educator. 

 23 Aprilie 

Ziua bibliotecarului din Romania, activitatea se desfasoara in cadrul online, biblioteca-scoala- 

gradinita. 

Raspunde: bibliotecar. 

 9 Mai 

“Ziua Europei”- Romani din fire, europeni in devenire! 

Locul desfasurarii: biblioteca-online. 

Raspunde: bibliotecar, educator. 

 18 Mai 

“Ziua Internationala a muzeelor”, prezentare power point. 

Locul desfasurarii:online biblioteca, scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 28 Mai 

Medalion literar “George Bacovia”, 65 de ani de la moartea poetului, prezentare power point, 

expozitie de carte. 

Locul de desfasurare: online biblioteca-scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 1 Iunie 

“Ziua Internationala a copiilor”, ansamblu de activitati recreative, distractive dedicate zilei 

Internationale a Copilului; 

Locul desfasurarii: scoala, gradinita-online. 

Raspunde: bibliotecar, invatator, educator. 

 20Iunie 

“ZIUA MONDIALA  A  REFUGIAȚILOR” prezentare power point. 

Locul desfasurarii: biblioteca, scoala- online. 

Raspunde: bibliotecar, invatatori. 

 24 Iunie 

“ Ziua Universala a Iei”, prezentare despre ce reprezintaia, din ce se confectioneaza. 

Locul desfasurarii: biblioteca-online. 

Raspunde: bibliotecar, inspector specialitate camin cultural. 

 4 Iulie 

Jean de la Fontaine, poet si fabulist francez; 400 de ani de la nastere, prezentare power point 

despre viata poetului, colaj imagini cu operele autorului. 

Locul desfasurarii: biblioteca- online. 

Raspunde: bibliotecar. 

 20 Iulie 

Ziua Aviatiei Romane- activitate online, prezentare power point, colaj realizat de copii cu imagini 

despre ce reprezinta Aviatia Romana. 

Locul desfsurarii: biblioteca-online. 

Raspunde: bibliotecar, educator. 

 

 



 29 Iulie 

Ziua Imnului  National al Romaniei, “Desteapta-teRomane!”,activitate online. 

Locul desfasurarii: biblioteca. 

Raspunde: bibliotecar. 

 15 August 

“Ziua Comunei Tatarani”, joc si voie buna. 

Locul desfasurarii: biblioteca, camin cultural. 

Raspunde: bibliotecar, inspector specialitate camin cultural. 

 26 August 

“Cristofor Columb”, navigator italiano-spaniol; 570 de ani de la nastere; prezentare power point, 

expozitie de carte, colajimagini. 

Locul desfasurarii: biblioteca. 

Raspunde: bibliotecar. 

 31 August 

“Ziua limbii romane”- dramatizare, recitari, colaje ce reprezinta semnificatia limbiir omane prin 

ochii copiilor. 

Locul desfasurarii: biblioteca. 

Raspunde: bibliotecar. 

 15 Septembrie 

Agatha Christie, scriitoare engleza; 130 de ani de la nastere, medallion literar. 

Locul desfasurarii: biblioteca. 

Raspunde: bibliotecar. 

 20 Septembrie 

George Cosbuc, poet, prozator si traducator (1866-1918); 155 de ani de la nastere, medallion 

literar, recitari de poezii de catre copii. 

Locul desfasurarii: biblioteca, scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 5 Octombrie 

Ziua Mondiala a profesorului, activitati dedicate educatiei, colaje de imagini realizate impreuna 

cu copiii. 

Locul desfasurarii: scoala, biblioteca. 

Raspunde: bibliotecar, invatator, educator. 

 21 Octombrie 

Edmondo De Amicis, scriitor, journalist sipedagog Italian (1846-1908); 175 de ani de la nastere, 

medalionliterar, dramatizaredupaopereleautorului. 

Loculdesfasurarii:biblioteca, scoala. 

Raspunde:bibliotecar, invatator. 

 25 Octombrie 

Pablo Picasso- pictor, grafician si sculptor (1881-1973); 140 de ani de la nastere, medallion 

literar, prezentari cu picturile pictorului. 

Locul desfasurarii: biblioteca, scoala. 

Raspunde:bibliotecar, invatator. 

 13 Noiembrie 

Ziua Internationala a educatiei copiilor nevazatori ( se marcheaza din 1946, in ziua de nastere a 

savantului, pedagogului francez Valentin Hauy, intemeietorul primei scoli pentru nevazatori din 

lume 1784). 

Locul desfasurarii:biblioteca, scoala. 



Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 24 Noiembrie 

Carlo Collodi (Lorenzini), scriitor Italian (1826-1890); 195 de ani de la nastere, medallion literar, 

prezentare operele scriitorului, dramatizari. 

Locul desfasurarii: biblioteca, scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 1 Decembrie 

Ziua Nationala a Romaniei- cantece si poezii dedicate zilei nationala, prezentare power point, 

colaj de imagini cu evenimentele care reprezinta Marea Unire. 

Locul desfasurarii: biblioteca, scoala. 

Raspunde: bibliotecar, invatator. 

 5 Decembrie 

Walt Disney, desenator si regizorAmerican (1901-1966); 120 de ani de la nastere, prezentare 

power point, expozitie de carte. 

Locul desfasurarii: biblioteca, scoala, gradinita. 

Raspunde: bibliotecar, invatator, educator. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 PARASCHIVA  PETRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


