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Prioritățile strategice ale Anului Biblioteconomic 2021 au fost: tehnologiile informaționale 

în activitatea bibliotecilor-imperativul supraviețuirii; incluziunea digitală a personalului de spe-

cialitate din biblioteci; dezvoltarea serviciilor în bază de TIC, accesibile de la distanță; dezvolta-rea 

și promovarea Științei Deschise. 

Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă ca baza pentru dezvol-tarea comunităților prin 

susținerea ODD - și Agenda 2030 adaptată la contextul național al Repub-licii Moldova au fost: 

familia și copii, migrația populației, depopularea și îmbătrânirea, starea de sănătate a populației, 

educația, economia, tehnologiile, schimbările climatice, guvernarea. 

În anul 2021, activitatea Bibliotecii Publice „George Munteanu” 

(www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea) a fost determinată de livrarea Serviciilor de Bibliotecă membrilor 

comunității în condițiile pandemiei gene-rate de SARS COV-2, biblioteca fiind preocupată pe parcursul 

anului de raportare de studierea necesităților specifice comunității, oferind servicii tradiționale și online.  

Colecții. La 01.01.2022, fondul tradiţional al bibliotecii constituie 10 023 ex., inclusiv ediţii 

de referinţă şi monografii, beletristică, literatură ştiinţifică, puse la dispoziţie fără restricţii spre 

consultare tuturor utilizatorilor. Pe parcursul anului 2021 au fost achiziţionate 264  ex. cărți în 

valoare de 12 677,84 lei; ziare și reviste -11 titluri (14 ex.) în valoare de 2157,96 lei. Au fost casate 

din evidențele bibliotecii 511 ex., în valoare de 438 lei.  

Se lucrează sistematic cu fișele și catalogul alfabetic și sistematic. 

Donații. Colecția de carte a bibliotecii a fost completată pe parcursul anului de referință cu o 

donație de carte (36 ex.) oferită de Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru”. 

Erik Heinonen, fost voluntar al Corpului Păcii în RM  a donat bibliotecii 50 ex. ( 46 titluri) 

în su-mă de 4274,00 lei cu ocazia Zilei Internaționale a Donației de Carte. O doamnă cu suflet mare, 

care a dorit să rămână în anonimat a făcut o donație valoroasă bibliotecii, cu titlu gratuit, oferind 

instituției 75 titluri (75 ex.) de carte de artă. Autorii Șoimaru Vasile a donat bibliotecii 14 ex. și 

istoricul I.V. Xenofontov- 5 ex. 

 

Achiziții, donații Nr. exemplare Prețul (lei) 

APL Bravicea 84 7200,00 

Biblioteca Publică Raională 

„Grigore Vieru”, Călărași 

36 1203,84 

Donatori 144 4274,00 

Total: 264 12677,84 

 

Tehnologii. Biblioteca publică dispune de 6 computere, 3 laptopuri conectate la Internet, o 

unitate multifuncțională (imprimantă, xerox, scaner), proiector, aparat de fotografiat. 

 

 

Utilizatori și servicii. De serviciile bibliotecii  au beneficiat, în anul de referință 612 utiliza-

tori activi. Numărul de intrări: 3385,  numărul de împrumuturi: 6097 ex.;  Consultații și referințe: 

203; Vizite Internet: 1359. Activități culturale desfășurate cu partenerii bibliotecii -12, servicii 

Republica Moldova, MD-4414 

satul Bravicea, raionul Călărași 

e-mail: bibliotecabravicea@gmail.com 

tel. +373 24434379 



Pagina 4 din 31 

moderne prestate pe parcursul anului de referință - 9. Utilizatorii bibliotecii au avut parte pe 

parcursul anului 2021 de 14 instruiri non-formale în domeniul incluziunii digitale, guvernării 

electronice, educației, la care au participat 90 de persoane, inclusiv 68 copii. 

Obiectivul „Promovarea lecturii ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” a fost atins 

prin activități incluse în cadrul Programului Național „Lectura Central”: Promovarea cărților 

jubiliare în anul 2021, Campania Națională de promovare a lecturii „Să citim împreună”, ediția a X-

a; Campania Locală „Cu familia la bibliotecă” ș.a. 

Programul Național LecturaCentral, ediția a 4-a, 2021 a fost orientat pe centrarea eforturilor 

bibliotecii publice pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, caracterizată prin: inițiativă, 

membri responsabili, creativitate, gândire logică, limbaj corect și coerent, comportament civilizat. 

In anul 2021, activitatea Bibliotecii Publice „George Munteanu” 

(www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea) a fost determinată de livrarea Serviciilor de bibliotecă 

membrilor comunității în condițiile pandemiei generate de SARS COV-2. 

BibliotecaPublică „George Munteanu” a fost preocupată pe parcursul anului de raportare de 

studierea necesităților specifice comunității, oferind servicii tradiționale și online. 
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I. SERVICII DE BIBLIOTECĂ ȘI UTILIZAREA LOR 

1. Serviciul de bibliotecă „Istori@ locală” 

SB „Istori@ locală” a fost cel mai 

popular serviciu printre utilizatori livrat în anul 

de referință și are drept scop reconstituirea și 

digitizarea istoriei locale.  

Pe parcursul anului 2021 a fost inițiat 

proiectul local „Militarii din s. Bravicea în cel 

de-al Doilea Război Mondial (1939-1945)” și 

efectuate cercetări în vederea reconstituirii 

biografiei si bibliografiei istoricului si 

criticului literar  originar din s. Bravicea-George Munteanu, cetatean de onoare al satului. În 

parteneriat cu Dna Asea Timuș, doctor, conferențiar universitar, cercetător, au fost alcătuite listele 

militarilor din Bravicea, aflați pe fronturile român și sovietic ale războiului prin identificarea 

persoanelor, discuții online și offlain cu rudele, colectarea și scanarea fotografiilor, postări pe 

pagina de facebook.com a bibliotecii.  

Împreună cu Asea Timuș a fost întreprinsă o vizită la Muzeul de istorie și Biblioteca Publică 

Raională „A. Donici” din Orhei în scopul studierii biografiei lui George Munteanu. 

(https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/) 

                

În ziua de 20 iulie 2021,  Biblioteca Publică 

„George Munteanu” a organizat și desfășurat Masa 

rotundă cu tema „Militarii din Bravicea în cel de-al 

doilea Război Mondial 1939-1945. Cercetare și 

identificare”. Scopul activității a fost informarea despre 

cercetările efectuate pentru identificarea bravicenilor, 

participanți la Războiul al Doilea Mondial și 

inscripționarea numelor lor pe plăcile comemorative care 

urmează a fi construite și amplasate la Monumentul 

ostașului din comunitate.  

Dna Asea Timuș, conferențiar universitar, doctor, 

pe parcursul a câtorva luni a lucrat cu toate tipurile de 

surse, Biblioteca Publică „George Munteanu” fiindu-i 

partener de la distanță. 
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La masa rotundă au participat istoricul 

Xenofontov I.V., reprezentanți ai APL 

Bravicea, instituțiilor rpublice și obștești, 

membri ai comunității, care au fost informați 

despre rezultatele cercetărilor. Utilizatorii 

paginiii de facebook a bibliotecii au avut 

posibilitatea să urmărească articolele 

Doamnei Timuș Asea și să-și expună părerile. 

Dl Xenofontov I. V. a menționat 

carac-terul uman al cercetărilor, salutând 

intenția nobilă de a valorifica istoria locală 

prin punerea în valoare a omului, indiferent 

de naționalitate, salutând pornirea crești-nească de a-

i onora pe bunicii și străbunicii care au participat în 

cadrul războiului al Doilea Mondial, apreciind lipsa 

politicului ca criteriu al cercetării. 

Prin discuțiile purtate în cadrul Mesei 

rotunde, cei prezenți și-ai exprimat opiniile rferitor la 

locația amplasării plăcilor comemorative și 

importanța cercetărilor în baza izvoarelor scrise și 

mărturiilor. 

Dl Xenofontov I.V. a oferit bibliotecii noastre o donație de carte. 

O altă temă abordată în cadrul acestui serviciu a fost cercetarea vieții și activității 

învățătorilor Ilie și Claudia Gheorghiță, învățători ai Școlii din 

Bravicea în perioada interbelică, nevoiți să se refugieze în 

România.  

Fiul lor, Leonida 

Gheorghiță a vizitat satul 

nostru și biblioteca publică 

în anul 2015, lăsându-ne 

fotografii și mărturii despre 

familia sa. 

Pe parcursul anului 

de referință au fost scanate 

în cadrul serviciului circa 

150 de fotografii și postate 

pe rețele sociale-mărturii ale 

istoriei locale; dar și 

transmise online 

cercetătorilor, rudelor, sau 

celor interesați și pasionați de istoria locală. 

În cadrul acestul serviciu au fost create albumele virtuale „Personalități ale satului 

Bravciea”, „Cetățeni de onoare ai localității”, „Elevii  și profesorii Școlii Medii din Bravicea”, 

„Monumentul din Bravicea în diferite perioade”, etc.; 80 de activități de care au beneficiat 839 de 

utilizatori virtuali. 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=Biblioteca.Bravicea&set=a.65304768303584 

Serviciul de bibliotecă „Istoria locală”-2021 
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Articole scrise de către Asea Timuș, doctor, conferențiar universitar, cercetător  

și publicate pe pagina https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea 

în parteneriat cu Biblioteca Publică „George Munteanu” 

# Data Denumirea articolului 

1. 27.01.2021 FAMILIA MAZÂLILOR CUCU: averea, deportarea, refugierea și sovietizarea 

2. 31.01.2021 FÂNTÂNA ONILEȘTILOR DIN CENTRUL VECHI AL SATULUI BRAVICEA                                                          

(1. Noii ctitori ai fântânii din veche viță dvorenească) 

3. 31.01.2021 FÂNTÂNA ONILEȘTILOR DIN CENTRUL VECHI AL SATULUI BRAVICEA                                                                            

(1. Onileștii și părăsirea gospodăriei forțați de regim) 

4. 01.02.2021 SPIRITUL LUI TRIFAN A VENIT ACASĂ ȘI NOI ÎL ÎNSCRIEM ÎN CONDICA 

NOASTRĂ (I. Dorul de Bravicea) 

5. 01.02.2021 SPIRITUL LUI TRIFAN A REVENIT ACASĂ DE ACEEA ÎL ÎNSCRIEM ÎN 

CARTEA NOASTRĂ (II. Pavel, Alexandru, Trofim, Mihai, Ilie, Gheorghe și tot 

neamul lor din Ciorap) 

6. 15.02.2021 Album virtual „Conducătorii APL Bravicea” (perioada interbelică, postbelică, 

independenței) 

7. 21.02.2021 „Învățătorii GHEORGHIȚĂ, ILIE ȘI CLAUDIA, din BRAVICEA INTERBELICĂ și 

evoluția lor după refugierea în anul 1944 în ROMÂNIA”. 

8. 25.02.2021 II. Alege: (i) FUGA PESTE PRUT: sau (ii) DISPARIȚIA ÎN SIBERIA 

9. 25.02.2021 III. REFUGIEREA CIVILIZATĂ ÎN ROMÂNIA DIN LUNA MARTIE 1944 

10. 25.02.2021 IV. ÎNFLORITU-ȚA CĂCIULA PE A NOASTRĂ VALEA CULA sau răzeșii din 

Bravicea cu numele de familie Gheorghiță 

11. 25.02.2021 V. GHEORGHIȚĂ, Ilie și Claudia – ÎNVĂȚĂTORI ÎN ȘCOLILE DIN BRAVICEA 

ROMÂNEASCĂ 

12. 25.02.2021 „BISERICILE BASARABIEI – DICȚIONAR ENCICLOPEDIC” a IV „comoară” a 

dl Alexandru CERGA 

13. 01.03.2021 VI. POPOVICI – mire și NAGACEVSKAIA mireasă în biserica din BRAVICEA la 

1876  

14. 01.03.2021 VII. NAGACEVSCHI și POPOVICI PREOȚII CTITORI ai BISERICII din PIATRĂ 

din BRAVICEA 

15. 01.03.2021 VIII. DINASTIA PREOȚEASCĂ DIN BRAVICEA NAGACEVSCHI-POPOVICI A 

CONTINUAT CU ONOARE 

16. 08.03.2021 IX. PREOTUL TEODOR POPOVICI DIN BUDĂI ȘI SUHULUCENI, OMONIMUL 

LUI POPOVICI DIN BRAVICEA  

17. 08.03.2021 XI. LEGĂTURA CU BASARABIA DUPĂ FUGA din 1940 ȘI REFUGIEREA din 

1944 ÎN ROMÂNIA  

18. 08.03.2021 XII. SPIRITUL ROMÂNESC PRINTRE BASARABENII ȘI BUCOVINENII DIN 

ȚARĂ ȘI DIASPORĂ SUSȚINUT DE APBB (Asociația pro Basarabia și Bucovina)/ 

ACPBB 

19. 8.03.2021 XIII. DUPĂ 27 de ani de la REFUGIERE ÎN ROMÂNIA DIN NOU SPRE 

BRAVICEA – dar PARADOX-ul a tăiat calea lor 

20. 08.03.2021 XIV. APLAUZE și URA! VISUL S-A ÎMPLINIT! DUPĂ 71 DE ANI DL LEONIDA 

GHEORGHIȚĂ 

LA BRAVICEA A VENIT! 

21. 31.03.2021 XV. ROIBU ȘI JUCICA LUI GHEORGHIȚĂ 

22. 31.03.2021 ULTIMA FÂNTÂNĂ DIN VIAȚA LUI IOACHIM BURLEA ARHIMANDRITUL 

MĂNĂSTIRII ȚIGĂNEȘTI  

23. 31.03.2021 DIN NOU DESPRE FÂNTÂNA LUI PĂTRACHE CĂLDARE CARE PARE A FI 

DIN CELE „NĂZDRĂVANE” 

24. 07.04.2021 DAVID C. POPA ȘI FAMILIA  1. Dacă într-o clasă nu ne aduna, poate nici prietenia 

nu apărea sau Năstica Popa – mezina lui David Popa 

25. 08.04.2021 DAVID C. POPA ȘI FAMILIA  2. Omul harnic din gena strămoșească și credința 

dumnezeiascăsau zvenevoiul David Popa 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea


Pagina 8 din 31 

26. 09.04.2021 DAVID C. POPA ȘI FAMILIA 3. Femeia harnică din alt neam strămoșesc sau fosta 

veteran al muncii Eugenia Popa 

27. 10.04.2021 DAVID C. POPA ȘI FAMILIA 4. Consilierul Primăriei de Bravicea – Oleg POPA 

sau nepotul lui David Popa și Grigore Bocan 

28. 14.04.2021 Dl Vasile Brînză – consilierul Primăriei de Bravicea și fântâna din mahala sau din 

calea spre casa sa 

29. 19.04.2021 O FÂNTÂNĂ DE LA LOCUL EI DE MAMA-NATURĂ MIȘCATĂ, DE TOATĂ 

LUMEA DIN BRAVICEA UITATĂ, DAR LA MUZEUL SATULUI POATE FI 

DIN NOU CU CINSTE ȘI RESPECT ÎNSCĂUNATĂ. 

30. 7.05.2021 SĂ TRĂIȚI ȘI SĂ-L POMENIȚI !!! sau mai bine SĂ TRĂIM ȘI SĂ-I POMENIM !!! 

31. 11.05.2021 ÎN 2021 PAȘTELE BLAJINILOR A COINCIS CU 9 MAI SAU DIN CÂND ÎN 

CÂND ISTORIA SE REPETĂ, DE ACEEA SPERĂM CA SĂ AVEM ȘI NOI CA 

SĂRBĂTOARE O MINUNATĂ ÎNCADRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

32. 13.05.2021 BRAVICEA A INTRAT ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIALCU 

BĂRBAȚII RIDICAȚI LA CONCENTRARE ÎN 2 SEPTEMBRIE 1939 

33. 28.05.2021 TĂTICUL MEU E LA RĂZBOI DE CÂND ERAM DE-UN AN SAU DOI ȘI NU 

MAI VINE ÎNAPOI, TĂTICUL MEU. Partea I. EROII DIN BRAVICEA CĂZUȚI 

LA RĂZBOI ÎN 1945 

34. 31.05.2021 EROII BRAVICENI SUPRAVIEȚUIȚI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI 

MONDIAL SAU VETERANII DE RĂZBOI Partea II. 

35. 31.05.2021 BOTEZATU FILIMON LEONTIEVICI: EROU, INVALID ȘI VETERAN DIN CEL 

DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

36. 1.06.2021 BRAVICENII CARE AU REVENIT DE LA RĂZBOI FĂRĂ ORDINE ȘI 

MEDALII, Partea III 

37. 2.06.2021 DECORAȚIILE DE RĂZBOI ȘI JUBILIARE DE LA URSS A MILITARILOR DIN 

BRAVICEA CARE AU LUPTAT ÎN 1941-1945  

38. 05.06.2021 MILITARII DIN BRAVICEA LA RĂZBOI CU ARMATA SOVIETICĂ ȘI 

PRIZONIERI ÎN 05.06 ARMATA ROMÂNĂ GRECU IVAN NICHITOVICI– 

EROU ȘI VETERAN DE RĂZBOI DIN BRAVICEA 

39. 05.06.2021 GRECU IVAN NICHITOVICI– EROU ȘI VETERAN DE RĂZBOI DIN 

BRAVICEA 

40. 15.06.2021 PRECIZAREA ȘI COMPLETAREA informațiilor despre EROII ȘI VETERANII DE 

RĂZBOI DIN BRAVICEA CONTINUĂ 

41. 21.06.2021 VETERANII DE RĂZBOI AI ARMATEI ROMÂNE DIN SATUL BRAVICEA 

(partea I) (Vleju Ion) 

42. 22.06.2021 VETERANII DE RĂZBOI AI ARMATEI ROMÂNE DIN SATUL BRAVICEA 

(partea II) 

43. 01.07.2021 BRAVICENII CU NUMELE DE FAMILIE MUNTEANU DIN CEL DE-AL 

DOILEA RĂZBOI MONDIAL          (partea IV) 

44. 03.07.2021 ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT LA BRAVICEA: PE POSTAMENT ȘI ÎN 

LEGENDE-I 

 

45. 05.07.2021 ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT LA BRAVICEA: PE POSTAMENT ȘI ÎN 

LEGENDE 

II – Arcașul Bravu din domnia lui Alexandru cel Bun 

46. 06.07.2021 ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT LA BRAVICEA: PE POSTAMENT ȘI ÎN 

LEGENDE 

Legenda III – Bravicioaia și dinastia Braevicilor 

 

47. 24.09.2021 RĂZBOI – SOLDAT – CIMITIR – COLONEL – TABEL – STELĂ – ÎNTÂLNIRE 

ȘI UNIREI - Vizita de doliu din 2013 

48. 24.09.2021 RĂZBOI – SOLDAT – CIMITIR – COLONEL – TABEL – STELĂ – ÎNTÂLNIRE 

ȘI UNIRE -III - ONOARE EROILOR ROMÂNI  
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49. 18.09.2021 SOLDATUL TIMOFEI SÎRGHI ÎN PĂMÂNT STRĂIN ÎNGROPAT ȘI DE 

BRAVICENI ATÂT DE UITAT 

50. 02.10.2021 RĂZBOI – SOLDAT – CIMITIR – COLONEL – TABEL – STELĂ – ÎNTÂLNIRE 

ȘI UNIRE 

51. 02.10.2021 RĂZBOI – SOLDAT – CIMITIR – COLONEL – TABEL – STELĂ – ÎNTÂLNIRE 

ȘI  UNIRE                                      III - ONOARE EROILOR ROMÂNI 

52. 02.10.2021 SOLDATUL TIMOFEI SÎRGHI ÎN PĂMÂNT STRĂIN ÎNGROPAT ȘI DE 

BRAVICENI ATÂT DE UITAT 

53. 15.10.2021   CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE LA FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE 

A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA DIN 15.X.2021 sau CONFERINȚA 

ISTORICĂ PENTRU BRAVICEA 

54. 19.10.2021 1946, BERLIN, ÎNTÂLNIREA FRAȚILOR MILITARI BOȚAN, NICOLAE ȘI 

GHEORGHE 

55. 29.10.2021 15.VII.1914 sau când BĂRBAȚII din BRAVICEA au plecat la RĂZBOI cu ȚARUL 

RUSIEI NICOLAI al II-lea  

56. 31.10.2021 PROȚIȘIN – frații din BRAVICEA ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI 

MONDIAL:unul MORT și altul VIU 

57. 02.11.2021 ȘEICA MARE DIN SIBIU GAZDA SOȚILOR GHEORGHIȚĂ, ILIE DIN 

BRAVICEA ȘI CLAUDIA DIN BUDĂI, 

REFUGIAȚI, LOCUITORI, RĂPOSAȚI ȘI ÎNMORMÂNTAȚI PE ACESTE 

MINUNATE PLAIURI ROMÂNEȘTI 

58. 08.11.2021 „PRIN CUVÂNTUL CARE POATE TOTUL” SAU DESPRE GEORGE 

MUNTEANU DUPĂ 20 DE ANI DE CÂND SUFLETUL LUI S-A DESPRINS DE 

LUME ȘI PĂMÂNT 

59. 22.11.2021 ÎNVĂȚĂTORII ELEVULUI GEORGE MUNTEANU 

60. 22.11.2021 ÎNVĂȚĂTORII ELEVULUI GEORGE MUNTEANU DE LA ȘCOALA DIN 

BRAVICEA-ROMÂNEASCĂ 

61. 24.11.2021 GEORGE MUNTEANU LA ȘCOALA NORMALĂ DE BĂIEȚI din CHIȘINĂU(I) 

Învățătorul, directorul și durata  

62. 24.11.2021 GEORGE MUNTEANU LA ȘCOALA NORMALĂ DE BĂIEȚI din CHIȘINĂUII. 

Disciplinele, contingentul și altele 

63. 02.12.2021 ȘCOALA REGALĂ DE LA CÂMPULUNG MUSCEL A LUI GEORGE 

MUNTEANU din BRAVICEA 

64. 07.12.2021 ȘCOALA ȘI LICEUL DIN CLUJ în care a învățat George Munteanu din Bravicea 

65. 09.12.2021 BRAVICEANUL DE LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS EFTIMIE ILIE VULPE 

66. 10.12.2021 Înscris la UNIVERSITATEA „REGELE FERDINAND 1”, absolvit 

UNIVERSITATEA „VICTOR BABEȘ”, activat la UNIVERSITATEA „BABEȘ-

BOLYAI” 

67. 14.12.2021 ÎNMATRICULAT ÎN REGATUL ROMÂNIEI ȘI ABSOLVIT ÎN REPUBLICA 

POPULARĂ ROMÂNĂ 

68. 14.12.2021 EXAMENUL DE STAT LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CU IZ DE 

MARXISM-LENINIZM 

69. 15.12.2021 DIPLOMĂ UNIVERSITARĂ DIN ROMÂNIA DUPĂ FORMAT SOVIETIC  
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2. Serviciul de bibliotecă  „Școala Altfel” (domeniul-educație) 

 

Crearea prezentărilor în Programul Power 

Point, utilizarea fondului de literatură de referință, 

selectarea imaginilor din Internet; descoperirea 

personalităților marcante din istorie, știință, tehnică 

au fost preocupările elevilor în anul 2021. 

Utilizatori ai Serviciului de bibliotecă „Școala 

Altfel” sunt și studenții colegiilor din țară, care în 

condițiile învățământului online își pregătesc temele 

pentru acasă la bibliotecă. 

Scopul Serviciului de bibliotecă „Școala Altfel” este de a ajuta elevii la pregătirea temelor 

pentru acasă utilizând fondul de literatură de referință al bibliotecii și tehnologiile informaționale. 

Pregătirea temelor pentru acasă cu instruiri în scrierea referatelor, citirea cărților online, crearea 

prezentărilor, posterelor, pliantelor, anunțurilor; vizionarea filmelor istorice, accesarea site-urilor, 

etc. 

 

     
 

Conform Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei 

Holocaustului și culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și 

altor forme de intoleranță, în contextul Săptămânii memoriei Holocaustului, astăzi, 28 ianuarie 

2021, 32 de elevi din clasa a IX-a din Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din s. Bravicea, r-l Călărași au 

participat la lecția de istorie „Holocaustul-a ști pentru a nu repeta”. Activitatea didactică a fost 

desfășurată de către profesorul de istorie Dl Cogîlniceanu Mihail în parteneriat cu Biblioteca 

Publică „George Munteanu”, respectând măsurile de sănătate publică și condițiile de siguranță în 

contextul pandemiei SARS COV-2. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4929263253813138/492920678

0485452/. 

 

   
 

 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.3464979703574841/3464942916911853/?__cft__[0]=AZWTYSMfQb8QY3wd_2ThHuDzEzP64l9usFGW1FtUXP9bFxGkZ-WADLjX4Twj_0tPq5f3ZI8wpmOF1ACSN8h5o6KK0tzY-ie426b__dIO_LY45mrOhKmLxt-Aho6CtYfpOf4j7iepVYEh4-R8hF3RcFJMwGSbmoG64idsuSdniKo5ng8cKqM4YYfVTbtv9OsbSAQ&__tn__=*bH-R
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Elevii clasei I-a de la Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din localitate au dezvoltat pe parcursul 

anului abilitatea de a citi în cadrul serviciului de bibliotecă „Școala Altfel”. Îndrumați de 

învățătoarea lor, Doamna Popa Galina, nu uită, în condițiile pandemice, drumul la bibliotecă. 

Cărțile propuse elevilor  sunt cele pe care ei, ușor le pot citi pe silabe. În cadrul Săptămânii Lecturii 

și a Cărții pentru copii (1-7 aprilie 2021), elevilor, în mod individual li s-au explicat regulile de 

utilizare a cărților împrumutate. 

                                                                                                                                                                         

Utilizarea motorului de căutare Google la pregătirea temelor pentru acasă, editarea postărilor 

pe facebook.com, crearea prezentărilor în Power Point pentru elevii ciclului gimnazial, utilizarea 

Google Map la pregătirea temelor pentru acasă, folosirea TIC pentru crearea proiectelor tematice la 

obiectele de studiu, respectarea dreptului de autor, utilizarea e-mailului de către elevii ciclului 

gimnazial, selectarea imaginilor și plasarea lor într-o Prezentare Power Point, criterii de creare a 

Referatelor pentru Portofoliul elevului, căutarea informațiilor online folosind un motor de căutare, 

utilizarea enciclopediei virtuale https://www.wikipedia.org/ sunt temele de instruire la care au 

participat elevii în cadrul serviciului. 

Impactul serviciului: elevi ai gimnaziului, studenți asistați de bibliotecari în pregătirea 

temelor pentru acasă; tema pentru acasă pregătită într-un mod original, cu utilizarea Internetului și a 

fondului de referință; elevi instruiți în utilizarea Programelor Word, Power Point, canva.com, etc 

 

  

https://www.wikipedia.org/
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3. Serviciul de Bibliotecă „Clubul Femeilor” (domeniul cultură și recreere) 

SB„Clubul Femeilor” are scopul de a organiza util și plăcut timpul liber al femeilor prin 

activități de recreere, instruire, implicare în soluționarea problemelor comunității. Serviciul, fiind 

unul dintre cel mai durabil (6 ani ani de la instituire) se bucură de o mare popularitate în rândurile 

femeilor. Acesta dezvoltă 

competențe de dezvoltare 

personală - adoptarea unui mod 

sănătos de viață; competențe 

digitale-utilizarea computerului și 

a rețelelor de socializare, 

utilizarea e-serviciilor; 

competențe de comunicare – 

comunicarea on-line; organizarea 

de excursii, discuții de cărți, 

întâlniri cu personalități, implicare 

în activități culturale comunitare, 

etc.  

La 21.01.2021, în cadrul Serviciului de Bibliotecă „Clubul Femeilor” au fost oferite 

certificate participantelor la atelierul „Torba bunicii” în cadrul 

Proiectului „Solidaritatea între generații, activ, indiferent de vârstă”, în 

cadrul Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active 

2020. 

În cadrul activității „Bravicea-baștina mea. 418 ani de la 

atestarea documentară a satului”, a fost prezentată de către bibliotecara 

Melania Pîrlici revista bibliografică „Suntem și noi un neam al cărții”; 

(cărți scrise de consătenii noștri).  

Muzeograful Muzeului satului, Dna Pruteanu Nadejda a vorbit despre 

importanța studierii istoriei locale. La rubrica „Pagini din istoria 

comunității”, directoarea Muzeului, Dna Ludmila Țărnă a prezentat 

proiectul „Primarii s. Bravicea”, realizat în parteneriat cu Asea Timuș, 

doctor, conferențiar universitar și Biblioteca Publică „George 

Munteanu”. 

Beneficiarilor serviciului le-a fost prezentată cartea „Istorii scrise despre deportații din Bravicea” de 

Asea Timuș.  

 

      

Trei prietene, membre ale serviciului de bibliotecă „Clubul Femeilor”,  Gogu Alexandra, 

Ursachi Zinaida și Cojocari Natalia, s-au gândit că ar fi bine ca pe timp de pandemie, să îmbine 

plăcerea brodatului cu utilul: au cusut timp de o săptămână 30 de torbe, brodându-le cu elemente 

naționale. Scopul lor a fost coaserea torbelor eco pe propria cheltuială și oferirea acestora 

membrilor comunității pentru a scoate din uz pungile de plastic. Amintim despre un aspect foarte 

important pentru persoanele aflate la respectabila vârstă: fiecare proces de lucru a fost imortalizat 
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prin fotografiile trimise prin Messenger către https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea, fapt 

care demonstrează abilitățile femeilor în cunoașterea tehnologiilor informaționale. 

Vasile Vasilache și Vladimir Beșleagă au fost scriitorii, despre viața și opera cărora s-a 

discutat la 22 iulie 2021 în cadrul „Calendarului literar” la „Clubul Femeilor”, Activitatea, 

desfășurată în cadrul Programului Național Lectura Central, a pus în valoare scriitorii și cărțile lor, 

iar Doamnele Țărnă Ludmila și Pruteanu Nadejda, foste profesoare de limbă și literatura română au 

folosit cele mai convingătoare dovezi pentru îndemnul la lectură, prezentând cartea „Elegie pentru 

Ana-Maria” de Vasile Vasilache și romanul istoric „Cumplite vremi” de Vladimir Beșleagă. 

Bibliotecara Melania Pîrlici a făcut o trecere în revistă a cărților jubiliare ale autorilor. 

              

Poetul, criticul literar, scriitorul, publicistul și traducătorul român George Coșbuc (1866-

1918) a fost omagiat la 22 septembrie 2021 în cadrul serviciului de bibliotecă „Clubul Femeilor” și 

activității „Ora poeziei lui George Coșbuc”.  

Creația literară a poetului, trecută prin dragostea față de țăranul și folclorul românesc, a fost 

sintetizată de către colaboratoarea Muzeului Țărnă Ludmila, muzeograful Pruteanu Nadejda a adus 

cu sine 2 volume de poezie, editate la București, în anul 1958; revista bibliografică fiind prezentată 

de bibliotecara Melania Pîrlici. 

Poeziile „Noi vrem pământ”, „Trei, Doamne, și 

toți trei” „Mama”, „Numai una”, „A venit un lup din 

crâng”, „La oglindă”, „Dușmancele” au generat emoții pe 

care doar poezia plină de însuflețire a poetului le poate 

genera.  

Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Muzeul 

satului Bravicea în cadrul Programului Național 

LecturaCentral și Campaniei „Septembrie - nici o zi fără 

lectură”. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.6094880283918090/609485554392056

4/ 

Impactul serviciului: 17 femei instruite în utilizarea tehnologiilor; prezente la 8 activități 

literare, implicate în activități comunitare; promotoare a tradițiilor și obiceiurilor; implicate în 

organizarea și desfășurarea activităților culturale. 

  

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/?__cft__%5b0%5d=AZXWPS8SWbslk_pGcadn9WZm-JHDGSa0F_VxrBQG90-fXtr12I_eizHnFWfgykA330cGoTg9aJu5h0SBS5DAualo1gavwovLSf-ynEH7LSU6mJC0QU5nWhH_ZgYKXtTKghN5HBfbVURvC7rR_AAab0LeKLKrI7-MwR9UxswSiPjyoG0eRDBwfbsnTDiKZQrl-Bs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.6094880283918090/6094855543920564/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.6094880283918090/6094855543920564/
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4. Serviciul de bibliotecă „Oriunde ești ai satul cu tine” 
(incluziune digitală, comunicare) 

SB „Oriunde ești ai satul cu tine” (online) informează despre evenimentele comunitare. 

Reţeaua socială facebook.com are o funcție importantă de comunicare, informare și promovare a 

activității bibliotecii și comunității. 

Biblioteca publică este laboratorul de idei care oferă 

asistenţă informaţională, logistică şi tehnică pentru proiectele 

comunitare. Aici se întrunesc grupurile de iniţiativă care 

stabilesc conceptul proiectelor sau evenimentelor (denumire, 

scop, obiective, resurse, parteneri, buget, responsabilităţi, 

voluntari, etc.) Pentru toate evenimentele comunitare biblioteca 

este partener media.  

În anul 2021, SB „Oriunde ești, ai satul cu tine” a 

informat despre evenimentele comunitare în 45 de postări 

având 1595 de aprecieri, inclusiv următoarele: 

 

 Serviciul Teritorial Salvatori și Pompieri (STSP) din s. Bravicea a beneficiat de mai multe 

bunuri (cagule, centuri, dulapuri) oferite ca donație în ziua de 9 februarie 2021 de către voluntarii 

pompieri din orașul Buhl, Germania, înfrățit cu or. Călărași. 

 Conform Deciziei Consiliului Local nr.04/06 din 23.03.2021, „Cu privire la edificarea unui 

monument” ( https://bravicea-calarasi.md/deciziile-consiliului-local), s. Bravicea va avea, mplasat 

în preajma Primăriei, bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Inițiativa și cheltuiala este a Cetățeanului 

de onoare al s. Bravicea SERGIU COGÎLNICEANU care contribuie sistematic, prin FAPTE 

concrete, la dezvoltarea localității noastre. Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei între anii 

1457 și 1504 a domnit timp de 47 de ani, având cea mai lungă domnie în epoca medievală din 

Țările Române. 

  Pompierii voluntari ai Serviciului Teritorial de Salvatori și Pompieri din s. Bravicea, r-l 

Călărași au montat recent pe autospecială un dispozitiv absolut necesar pentru stingerea incend-

iilor, primit în dar din partea pompierilor din orașul Bühl, Baden-Wurttemberg, Germania;  

 La 2 martie 2021, Primăria Bravicea a comemorat participanții la Conflictul armat de pe 

Nistru (1992), Războiul din Afganistan (1979-1989), Catastrofa nucleară de la Cernobîl (1986) prin 

depunerea de flori la Placa comemorativă, oferind celor 25 persoane care au participat la 

evenimentele tragice 5 mii lei; organizând o slujbă de pomenire a eroilor care au luptat pentru 

apărarea ţării, libertăţii, unităţii şi demnităţii naţionale și un Te Deum oficiat de către protoiereul 

Rostislav Țîmbal; o masă de binefacere. Placa comemorativă a fost construită în preajma Primăriei 

Bravicea cu suportul financiar al participantului la Conflictul armat de pe Nistru, Cetățeanul de 

onoare al satului Bravicea, dl SERGIU COGÎLNICEANU și inaugurată în vara anului 2018. 

 În ajunul sărbătorilor pascale-2021, asistenții sociali din s. Bravicea au oferit, din partea 

Consiliului Raional Călărași, pentru 92 persoane cu vârsta de peste 75 de ani (hrișcă, ulei, zahăr, 

mălai, paste făinoase, fulgi de ovăz, un borcan de tomate, pateu de curcan) în valoare de 150 lei. 

Valoarea totală a produselor alimentare constituie 13 800 lei. Primăria Bravicea a oferit persoa-

nelor social vulnerabile, 60 la număr, câte un pachet cu produse alimentare în valoare de 70,7 lei per 

persoană, valoarea totală fiind de 4242 lei. 

 La sfârșit de an școlar, elevii absolvenți ai Școlii de Arte și-au primit mult râvnitele certifi-

cate de absolvire. Promoția 2021, destul de numeroasă s-a adunat ca să împărtășească succesele și 

realizările obținute pe parcursul celor 4/5 ani de studii și să mulțumească profesorilor pentru 

perseverența și răbdarea de care au dat dovadă în activitatea educațională.  

 La 24 iunie 2021, între orele 9.00 și 15.00, Instituția Publică Centrul de Sănătate Bravicea, 

în parteneriat cu Primăria Bravicea, invită toți doritorii să participe la donarea voluntară a sânge-lui. 

APL va oferi câte 100 de lei fiecărui voluntar. 

https://bravicea-calarasi.md/deciziile-consiliului-local?fbclid=IwAR1xWLt-ke6EUXFGALcGbX3LFxt8Zapm9VU2yxUa2QJKcX8XTGyKOA0n4YY
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 La  2 iulie 2021, Sărbătoarea Națională „Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a 

fost marcată la Bravicea prin sfințirea bustului Marelui Voievod. Monumentul a fost edificat cu 

contribuția cetățeanului de onoare al s. Bravicea Domnului Sergiu Cogîlniceanu. Parohul Bisericii 

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” R. Țîmbal a oficiat sfințirea, elevii Marcela Harea, Roxana 

Popa, Tatiana Bulat, Gheorghe Pruteanu au recitat poezii patriotice, „arcașii lui Ștefan” și cei 

prezenți au depus flori, aducând omagiu celui care este demn de toată lauda și pomenirea.  

Activitatea culturală a fost desfășurată de către APL Bravicea în parteneriat cu Casa de Cultură, 

Muzeul satului, Biblioteca Publică „George Munteanu”, Școala de Arte și Gimnaziul „Ștefan cel 

Mare”. 

     

 Deschiderea sezonului sportiv a fost evenimentul sportiv organizat de Primăria Bravicea, în 

parteneriat cu BPT „George Munteanu” în 18 iulie 2021 la care au participat circa 300 de 

oameni. Agenda activităților a inclus:  

Proba „ 60 Metri Alergare” ( 14 participanți) 

Băieți: Locul I: Negru Beniamin, Locul II: Popa Eugen Locul III: Tutelea Matei 

Fete: Locul I: Botnari Adriana Locul II: Juric Gabriela Locul III: Boțan Mădălina 

Proba „100 Metri Alergare” (6 băeți). Locul I: Pruteanu Gheorghe, Locul II: Cocman Ștefan, Locul 

III: Bordei Cătălin 

Proba „1000 Metri Alergare” Locul I: Cocman Ștefan, Locul II: Popa Tudor, Locul III:Popa 

Cristian 

Proba „Ridicare la bara fixă” (5 participanți) 

Locul I: Bumbu Cristian 

Locul II: Burcă Cristin 

Locul III: Gheorghiță Gheorghe 

Proba „Trânta pentru iepure” (9-13 ani)-14 participanți 

Câștigător: Verenjac Ruslan 

Proba „Trânta pentru cocoș” (14-17 ani)-7 participanți 

Câștigător: Cocman Ștefan 

Proba „Trânta pentru berbec” (de la 18 ani)-12 participanți 

Câștigător: Căldare Semion 

Competiții la volei: au participat 3 echipe. Căpitanii: Popa Tudor, Sclifos Tudor, Burcă Cristin. 

Meciul de Fotbal jucat între echipele din satele Bravicea și Țibirica s-a încheiat cu scorul de 2:5. 

Pentru Locul I au fost acordate diplome și premii bănești, iar pentru locurile II și III, premii bănești. 

În calitate de arbitri au fost: Harea Constantin, Boțan Vasile, Bodiu Nicolae, Alexei Vasile, 

Berechelea Veaceslav, Verejan Nadejda, Popa Serghei. 

Pe tot parcursul zilei, artiștii amatori Balan Mădălina, Corcodel Beatrice, Boțan Vera, ș.a., 

acompaniati de Iurcu Boris, directorul Casei de Cultură, i-au bucurat pe cei prezenți cu cântecele 

frumoase. 

Pe stadion a fost prezent și Magazinul ambulant de la Asociația de Consum Bravicea.  

APL Bravicea a utilizat pentru desfășurarea evenimentului sportiv 3560 lei.  

 La 27 iulie 2021, Dna Tatiana Nagornii-Rașcovschi, Omul cu suflet mare, a oferit o donație 

impunătoare pentru 30 de familii cu mulți copii din s. Bravicea. Acestea s-au bucurat de cadouri, 

primindu-le prin intermediul Serviciului Asistență socială din comunitate. 
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 Rezultatul parteneriatului APL Bravicea - Gimnaziul „Ștefan cel Mare” la capitolul 

Salubrizare: La 27 iulie 2021 în cadrul Campaniei de Salubrizare după ploile abundente, Vasile 

Gogu și Gheorghe Mîndru cu moto-coasele au cosit iarba de la Complexul Sportiv iar personalul 

tehnic al Gimnaziului, împreună cu voluntarii au participat la o clacă de salubrizare a terenului 

sportiv și a trotuarului care duce spre Gimnaziu: au adunat iarba uscată, au încărcat-o în tractor, au 

măturat suprafețele pavate. S-au implicat: grupului organizat de consilierul local Dînga Rodica, 

voluntarilor Mariana Țarină, Ilie și Verginia Boțan, Tatiana Boțan, Harea Constantin, Andrei Dînga, 

Cătălin Batcu, Gheorghe Pruteanu, Veveriță Oleg, Negru Beniamin, Negru Samuel, Gore Ion, 

precum și tractoristului Ursachi Nicolae. Implicându-ne, facem satul mai curat! 

 18.08.2021. Panoul-intrarea în sat din partea traseului M14 este rezultatul unui frumos 

parteneriat public-privat între Administrația Publică Locală Bravicea și consăteni. 

Cetățeanul de onoare al satului Bravicea, raionul Călărași, Domnul Cogîlniceanu Sergiu a venit cu 

contribuția în valoare de 40 mii lei pentru construcția și montarea icoanei (Sfântului Mare Muce-nic 

Gheorghe, biserica din comunitate având hramul cu același nume) imprimată pe placa de marmură 

și construcția postamentului, iar antreprenorul, Dl Belinschii Victor, a asigurat transpor-tarea 

panoului din Chișinău la Bravicea. Pentru acest însemn reprezentativ, APL a utilizat 33 mii de lei, 

la lucrările de montare participând voluntarii-pompieri și bărbații-angajați ai Primăriei.  

 Cele două sărbători Naționale „Ziua Independenței” și „Limba noastră” au fost marcate la 29 

august 2021, la Bravicea. La concertul festiv au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, care 

prin discursuri, poezie și cântec au adus omagiu Independenței Republicii Moldova și Limbii 

Române. Primarul s. Bravicea Alexei Zatic, directorul Muzeului Satului Țărnă Ludmila, directorul 

Gimnaziului „Ștefan cel Mare” Godovaniuc Elena, conferențiarul universitar, doctor Asea Timuș au 

vorbit despre semnificația sărbătorilor naționale. Profesorii gimnaziului împreună cu elevii au creat 

și prezentat o expoziție în care culorile tricolorului au înfrumusețat sărbătoarea. Corcodel Mihaela și 

elevii gimnaziului Sîrbu Marius, Boțan Cristina, Buruiană Alexandra, Botnari Andreia au recitat 

versurile poeților români, iar Boțan Veronica, Corcodel Beatrice, Juric Gabriela, Boțan Daniela și 

alții au cântat Moldova în cântecele acompaniate de directorul Casei de Cultură Iurcu Boris. 

Moderatoarea activității a fost Rîșcovan Svetlana. 

Activitatea culturală a fost organizată de APL Bravicea în parteneriat cu Muzeul Satului, Biblioteca 

Publică „George Munteanu”, Casa de Cultură, Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Școala de Arte. 

          

 14.10.2021 A luat sfârșit construcția căilor de acces spre terenul de joacă pentru copii în 

Grădina Publică din preajma Casei de Cultură din s. Bravicea. După ce în vara anului curent au fost 

montate echipamentele pentru joacă, recent a fost construit un trotuar și scările cu balustradă.  

„Construcția terenului de joacă” este proiectul Primăriei Bravicea, valoarea căruia constituie 109 

mii lei. Acesta are scopul de a oferi copiilor, părinților, bunicilor condiții pentru petrecerea timpului 

liber. 

 Cetățenii responsabili nu aruncă gunoiul la nimereală! E știut faptul că s. Bravicea are doar o 

GUNOIȘTE autorizată. Conform Regulamentului de asigurare a curățeniei în comunitatea noas-tră, 

gunoiul este colectat de către Primăria Bravicea în ultima sâmbătă a lunii, cu două tractoare și este 

transportat la gunoiștea autorizată. Persoanele care-și transportă gunoiul individual, sunt rugați să-l 

ducă la locul stabilit, dar nu pe dealuri, în râpi, la intersecție de drumuri, APL Bravicea a săpat 
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șanțuri și a fixat un indicator pentru a preîntâmpina aruncarea gunoiului la locurile neauto-rizate. 

Haide-ți, nu doar prin vorbe, dar și prin fapte să demonstrăm că ne pasă de locul în care trăim! 

 În cadrul Campaniei Naționale de înverzire a plaiului din 13 noiembrie 2021, Primăria 

Bravicea în parteneriat cu Gimnaziul „Ștefan cel Mare” a plantat 200 copaci de arțar, tei și frasin  

la intrarea în sat dinspre șoseaua M14, la Complexul Sportiv, în preajma Monumentului, pe panta 

dinspre regiunea Hîrbovăț a satului. 80 de elevi din clasele a VII-a, VIII-a și a IX-a împreună cu 

diriginții și angajați ai Primăriei au răspuns îndemnului președintelui țării Maia Sandu „Vino și tu să 

plantezi un copac!” 

 la 21 noiembrie 2021, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Primăria Bravicea, 

Onilă Ion, veteran al Războiului de pe Nistru, decorat cu Ordinul „Vasile Lupu” în luna august 2021 

a oferit același ordin lui Popov Ion, combatant din s. Bravicea. Uniunea Națională a Vetera-nilor 

Războiului pentru Independența Republicii Moldova (UNRVI RM) a oferit și Medalia Jubiliară 

„XX ani UNRVI RM” unui grup de participanți la Conflictul armat pentru apărarea integrității 

teritoriale și independenței RM (1991-1992): Ursachi Serghei, Stratan Ion, Cerari Nicolae, Popov 

Ion, Timuș Nicolae, Bumbu Alexei, Pșenițchi Stepan, Sîrbu Feodor, Daniță Pavel, Zubcu Gheorghe, 

Munteanu Andrei, Burlea Alexei. 

Vleju Grigore a fost decorat cu insigna de onoare a Uniunii Veteranilor pentru Independența RM. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.6437109423028506/643705419303402

9/ 

Impactul serviciului: membri ai comunității și diaspora informată despre evenimente 

comunitare; promovarea bibliotecii publice și a comunității; serviciul online care informează și 

implică. 

5. Serviciul de bibliotecă „e-servicii publice pentru cetățeni” 

(domeniul incluziune digitală) 

Pentru a facilitarea interacțiunii cetățenilor cu 

instituțiile publice ale statului, Agenția de Guvernare 

Electronică (AGE), prin intermediul ghișeului unic 

https://servicii.gov.md/ oferă informații despre serviciile 

publice electronice: 653 de servicii publice disponibile, 

dintre care 96 de e-Servicii și 13 evenimente din viață.   

Pe parcursul anului de referință, 37 de utilizatori ai 

serviciului au fost informați în 11 activități de informare 

despre: MSign, MPower, MCabinet, MPay, MCloud, ce 

este un AVATAR la secțiunea „Glosar digital”; despre 

inovațiile în domeniul plăților electronice; ce sunt „CUPS-urile”; Catalogul Semantic-o resursă 

informațională care asigură stocarea și evidența datelor într-un format unic acceptat și securizat de 

toate instituțiile deținătoare și furnizoare de date din  RM. Portalul Guvernamental al cetățeanului 

https://mcabinet.gov.md/ro conține Blocuri de date pentru cetățeni și pentru antreprenori cum ar fi: 

actele deținute; medicul de familie; secția de 

votare și data alegerilor; plățile achitate prin 

MPay; asigurări sociale; situația fiscală; bunuri 

imobile deținute; vehicule în posesie; afaceri; 

contravenții; istoricul accesării datelor personale; 

împuterniciri de reprezentare, acestea pot fi 

accesate doar cu semnătura electronică deoarece 

portalul conține date cu caracter personal.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fservicii.gov.md%2F%3Ffbclid%3DIwAR1qGA7XwfPx6aRsF2lcZb8cnktZ54zDG0Lsp3QPMlrrI2SALaBnUXfLXtI&h=AT2KmUSpIUNSd16Fkowvs9fqqf4vqkIjFFklpDsGt7nx13maDOWzgfTv2m3_MgYS6darVRn9Cmxw7SwTTeEO6DqrPOeAiZdxwvPMosEr2EYsqIqhx29qhU2upBUqpHxIww95&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3GR50tXrYh4MaK0OMfrdnrwo8C_-Fhb66ntfDXS0qFOQuVgOFONkBui8PMGUnItwWL5ku0Zt3j9ql2Jc7M1lBg67mg7ATQRdDiHGjF7B56l2D53QMi-AWWPaAjdv4iC6IBuMgRpPGbKtfsNiQlCaNr8CKfECBEVzj-J1uATl9X8B5TIpQ61U9ROQ3yaTxX1tYHjkmJ
https://mcabinet.gov.md/ro?fbclid=IwAR0oDSPUeMFUrMka1_VlsXpWUCr2O65ahVSvYiFQjgjCqGLbMaL9vMo0xdQ
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6. Serviciul de bibliotecă „IT pentru fiecare-de la mic la mare”      

                               (domeniul educație) 

 

       În cadrul serviciului, Biblioteca Publică 

„George Munteanu”  a făcut 28 de postări pe 

siteul  https://bravicea-calarasi.md/ mediatizând 

evenimentele comunitare. 

  Pe parcursul anului au fost desfășurate 5 

instruiri cu adulții la tema:  

- Editarea postărilor pe facebook.com; 

-  Scanarea documentelor; 

-Utilizarea Messenger-ului ca mijloc de 

comunicare; 

-Editarea postărilor pe rețele sociale, utilizarea e-mail-ului. 

7. Serviciul de bibliotecă „Cărți jubiliare-2021” 

În condițiile de pandemie, cărțile jubiliare au fost promovate prin intermediul a 13 video-uri 

în care cei mai activi cititori ai bibliotecii au prezentat cărțile citite promovându-le: 

 Cartea jubiliară „Prinț și cerșetor” (The Prince and the Pauper) de Mark Twain (1881) -140 

ani de la publicare. În contextul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, eleva clasei a VII-a 

Cristina Boțan, Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din s. Bravicea a citit un fragment din această carte, 

promovând-o. https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/709336116437189 

 

În cadrul Campaniei Naționale „Citim cu voce tare împreună” au fost promovate cărțile  

        „Moara cu noroc” de Ioan Slavici. 140 ani de la publicare. Lectura-Aliona Burlea, eleva clasei 

a IX-a. https://www.facebook.com/Biblioteca. Bravicea/videos/173916617475703 

#World_Read_Aloud 

Mirela Corețchi, eleva clasei a IX-a promovează cartea jubiliară (55 ani de la publicare) „Zbor 

frânt” de Vladimir Beșleagă. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/157841666145455 

        Lectura cărții jubiliare „Singur în fața dragostei” (55 ani de la publicare)- Mihaela Solovei, 

elevă în clasa a IX-a, Gimnaziul „Ștefan cel Mare”. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/269323201361319 

http://101books.ru/.../descarca-aureliu-busuioc-singur-in... 

Citim cu voce tare opere jubiliare ale scriitorilor autohtoni:Citim cu voce tare. Tudor Arghezi.      

„Cartea cu jucării”. Publicată inițial în anul 1931. Lectura-Veveriță Oleg. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/755852452014350 

https://bravicea-calarasi.md/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/709336116437189
https://www.facebook.com/Biblioteca
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/157841666145455
http://101books.ru/carte/descarca-aureliu-busuioc-singur-in-fata-dragostei-pdf?fbclid=IwAR2BcMgauAFJciO2lrZG1SIac-c3SlxRbg1kfoLYbDIsKwEJ4dQwDNQYAeg
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Cartea jubiliară „Puiul” de I. Al. Brătescu – Voinești (115 ani de la publicare). Cartea prezintă 

valori didactice deosebite, autorul reflectând aspecte ale relaţiilor dintre om și natură, prezentată de 

pasionate de lectură, elevele clasei a IV-a Ioana Leancă, Iaroslava Morari și Vlada Sîrbu care citesc 

împreună un fragment din cartea jubiliară. https://www.copilasul.com/.../PUIUL-de-Ion-Alexandru... 

http://e-povesti.ro/povesti/puiul/ .     

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/videos/750283969223635 

 

8. SB „Trăiește sănătos” (domeniul-sănătate) 

În cadrul acestui serviciu, au fost create postări despre informarea populației cu referire la 

viru-sul pandemic Coronavirus, toate variantele lui. Au fost distribuite  materiale informative despre 

importanța și necesitatea vaccinării. Prin intermediul  Messenger-ului, din surse demne de 

încredere, utilizatorilor acestui serviciu, 12 la număr le-au fost furnizate  informații despre artroză, 

gută, hipertensiune, etc. 

 

9. Serviciul de bibliotecă „Grădinărim cu drag”  

Serviciul de bibliotecă „Grădinărim cu drag” este destinat utilizatorilor bibliotecii interesați 

de lucrările în grădină în diferite perioade ale anului. Scopul lui este de a oferi informați din surse 

sigure cu referire la anumite lucrări efectuate în grădină. Cele 24 de distribuiri de informații tema-

tice au primit 82 de aprecieri. Cele mai solicitate au fost: Cenușa-îngrășământ ieftin și natural; iarba 

tăiată-îngrățământ, cum se taie hibiscusul, stropirea roșiilor cu bicarbonat, lucrări de toamnă în 

livadă, tăierea zmeurului, cum să avem tulpini productive, lucrări la vița de vie toamna ș.a.  

 

 

II. Parteneriate și colaborări 

Pe parcursul anului de referință, Biblioteca Publică „George 

Munteanu” a continuat activitatea în baza parteneriatelor. Partenerii 

bibliotecii au fost Grădinița, Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Muzeul 

satului, Casa de Cultură, Școala de Arte, Asociațiile Obștești 

„Părinții în Sprijinul Învățământului”, Asociația Obștească „Baștina 

Frăsînești” din raionul Ungheni, Noie Rotaru din diasporă, Asea 

Timuș, doctor, conferențiar universitar, cercetător. 

Parteneriatul, fiind procesul de colaborare dintre părţile care acţionează împreună pentru 

realizarea unor interese sau scopuri comune, s-a manifestat în anul 2021 în implementarea 

proiectului „La Hramul căruțașilor” , ediția IV-a, 2021. 

https://www.copilasul.com/povesti-povestiri/PUIUL-de-Ion-Alexandru-Bratescu-Voinesti-BM-COM.php?fbclid=IwAR0l10lzgNuLEDV50Pbq_ezeeWWAD0WPeESiBTZ7w44Tm0XzpzskpdjFXcc
http://e-povesti.ro/povesti/puiul/?fbclid=IwAR1KkmVJKaOn8T5p_XGb0kWVtOACWllJwEb6sAKHfsKVzjkbM2DrO5wNrGc
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La 8 august 2021, pe stadionul satului Bravicea din raionul Călărași a avut loc Festivalul 

„La Hramul Căruțașilor”, ediția a IV-a, cu genericul „Satul meu e Țara mea”.  

Scopul evenimentului a fost renașterea tradiției satului basarabean legată de creșterea și 

îngrijirea cailor, aspectul căruțelor și respectul față de căruțași. APL în parteneriat cu Biblioteca 

Publică „George Munteanu”, Muzeul Satului, Casa de Cultură, Școala de Arte, Grădinița, sponso-ri, 

voluntari, căruțași, au organizat și desfășurat evenimentul, obiectivele căruia au fost: dezvoltarea 

atitudinii de respect și grijă față de cai și căruțe prin încurajarea creșterii și îngrijirii cailor în mediul 

rural; promovarea îndeletnicirii de căruțaș, păstrarea meșteșugurilor strămoșești.  

La eveniment au fost prezenți oaspeți, membri ai comunității. Agenda festivalului a inclus:  

- „Potcoava ecoului” (reflecții istorice);  

- „Potcoava tradițiilor și obiceiurilor” Ograda lui Prepeleac: Căruţe originale, expoziții de artizanat;  

- „Potcoava folclorică” (Colective artistice);  

- „Potcoava copilăriei” (Faeton pentru copii);  

- „Potcoava destinului” (omagierea cuplurilor);  

- „Potcoava dibăciei” (Concurs de tracțiune, Concursul „Cel mai îngrijit cal”);  

- Joc.  

Primarul s. Bravicea Alexei Zatic i-a salutat pe toți cei prezenți, inclusiv oaspeții veniți la 

„hram”: primarii din satele Meleșeni (Zubcu Valeriu), Vărzărești (Moisei Grigore), Hoginești 

(Poștaru Constantin); președintele Asociației Obștești „Obicei, Tradiție, Cultură” Vieru Nicolae, 

Șeful Direcției Cultură Călărași Trifan Dumitru, istoricul Xenofontov Ion V.; Ecaterina Stratan, 

profesoară de limbă română la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Călărași; Asea Timuș, 

conferențiar universitar, doctor venită de la Cluj; sponsorii Cogîlniceanu Sergiu, Batcu Valeriu, 

Belinschi Victor, Bordei Petru, Veveriță Nicolae, Sclifos Vlad ș. a. Parohul Bisericii „Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe”, Rostislav Țîmbal a binecuvântat evenimentul. 

Oamenii se fac marcați prin creația lor. „La Hramul Căruțașilor, ediția a IV-a”, 2021 au 

fost prezentate „Căruțele originale” în „Ograda lui Prepeleac” la care au participat 14 căruțașii cu 

căruțele lor și responsabilii de acestea: 

- „Căruța prisăcarului”-căruța și prezentare-antreprenorii Victoria și Eugen Sobol; 

- „Căruța meșteșugarului”-căruța Marianei Munteanu, prezentată de Simion Rîșcovan, profesor la 

Școala de Arte;  

- „Căruța cu zestre”- căruța lui Iurcu Simion, responsabili Vulpe Parascovia (director Grădiniță) și 

Batcu Irina (director Școala de Arte); 

- „Căruța cu basmale”- căruța lui Ralețchii Mihail, responsabil Vulpe Parascovia (director 

Grădiniță) și Țărnă Ludmila (director Muzeu);  

-„Căruța morarului”- căruța de la Muzeul satului, căruțaș Pșenițchi Mihail, responsabil Uncu Maria; 

- „Căruța gospodinei”- responsabil Pîrlici Melania (bibliotecar) și „Clubul Femeilor”, serviciul 

bibliotecii Publice „George Munteanu” 

- „Căruța de târg”-căruțaș Ursu Ion, responsabili Tăvăluc Zinaida și Emilia Pîrău; 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5867041113368676/5867033310036123/
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5867041113368676/5867033310036123/
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- „Căruța fântânarului”- căruțaș Bejan Valeriu, reponsabil Țărnă Ludmila (director Muzeu și Bejan 

Igor și Ana);  

- „Căruța brutarului”- Pșenițchi Feodor și Galina; 

- „Căruța olarului”- căruța lui Danu Vasile, responsabil Pruteanu Nadejda (muzeograf) și Cibotaru 

Vasile (paznic); 

- „Căruța tinichigiului”- căruța lui Ursu Mihail, tinichigiu Cogîlniceanu Gheorghe; 

- „Căruța cu butoaie”- căruța lui Savițchi Vasile, responsabil Bordei Valeriu;  

- „Căruța vânătorului” – căruța lui Grecu Grigore, responsabil Ghindă Timofei cu echipa de 

vânători. 

- „Căruța cu darurile gliei”- căruțaș Totomir Valeriu, responsabil Jorean Galina (educatoare); 

- Bidarca lui Ciorap Serghei, care a plimbat pe stadion pe toți doritorii. 

„La Hramul Căruțașilor”, ediția a IV-a, „hrămarii” au avut posibilitatea să vadă ustensilele 

cu care fierarii potcovesc caii (responsabili Sclifos Victor și Serghei Iurco); prosoapele expuse 

vizitatorilor-responsabil Țărnă Ludmila (director Muzeu) și Cibotari Zina; articolele croșetate ale 

Anei Godovaniuc (profesoară de matematică); obiectele confecționate din ciment ale Tatianei 

Andrieș. 

      

       Căruțașii de onoare, Au adus la sărbătoare, Cai frumoși cu dalbe creste, Coborâți de prin 

poveste. Au adus căruțe care, Sunt în hora-sărbătoare! Au adus și bunul gliei, Din a Țării bogăție. 

După obiceiul bun, Invităm în scenă-acum, Oaspeți rari și de onoare, Să deschidem sărbătoarea! 

(versuri Țărnă Ludmila, director Muzeul Satului Bravicea) 

     

„Clubul Femeilor”, serviciul Bibliotecii Publice „George Munteanu” a înfrumusețat 

stadionul, femeile purtând portul național, prezentând unele produse ale bucătăriei tradiționale, 

păstrând obiceiul de a coace pâine, colaci, hulubași, copturi, învârtită, prăjiței, sarmale; amenajând 

căruțele tematice. 

       

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5871907036215417/587182360

622 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5871389009600553/5871378416268279/?__cft__%5b0%5d=AZWU-AagZ2ICc-U2Zo-8_Cq4__wcqZZiLitF0gfQXAhBXJc5iq3S45lR0A5LRznY3mJq-qms_Kq4LEcLosePG_DOEATJjb9uGTaWo9bi7H4XPsBud8JuSVeONZ1aHIpIhry-QQ1EQhSCe9Q43iUy2OQNLvdAhfM2vIxTmztkbb-_mDvqw0T5CwowjYT1Nb0pWzY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5871389009600553/5871378416268279/?__cft__%5b0%5d=AZWU-AagZ2ICc-U2Zo-8_Cq4__wcqZZiLitF0gfQXAhBXJc5iq3S45lR0A5LRznY3mJq-qms_Kq4LEcLosePG_DOEATJjb9uGTaWo9bi7H4XPsBud8JuSVeONZ1aHIpIhry-QQ1EQhSCe9Q43iUy2OQNLvdAhfM2vIxTmztkbb-_mDvqw0T5CwowjYT1Nb0pWzY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5871907036215417/587182360622
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5871907036215417/587182360622


Dăinuie norocu-n glie 

Peste vii, livezi și dealuri, 

Fluierul răsună-n valuri, 

Apele se zbat în maluri. 

Și popor de pretutindeni, 

De pe șes, din văi și dealuri, 

Căruțași, arcași și oaspeți 

Vin să bucure alaiul. 

Pacea stăpânește glia, 

Zboară-n ceruri ciocârlia, 

Zăbovește dor, aicea, 

Unde țara-mi e Bravicea! 

Artiștii amatori de la Casa de Cultură din s. Bravicea, au asigurat coloana sonoră a 

evenimentului, interpretând cântecele „Hramul căruțașilor”„Căruță cu cai”, „6 cai frumoși”, „Sanie 

cu zurgălăi”, „M-am pornit cu caru-n vale” și altele.  

„La Hramul Căruțașilor”, ediția a IV-a 2021 au fost promovați autorii de cărți, originari din 

satul Bravicea, prin intermediul expoziției de carte întitulată „Scriitorul de Bravicea”. Prin cărțile 

editate în diferiți ani, 9 autori autohtoni au demonstrat că „Suntem și noi un neam al cărții”.  

Expoziția a fost inaugurată cu participarea Asei Timuș, conferențiar universitar, doctor, voluntar și 

prieten al Bibliotecii Publice „George Munteanu”. 

                            

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5872079889531465/5872029592869828/ 

  Tradiţie păstrată cu sfinţenie la Bravicea. Hramul Căruţaşilor, la a patra ediţie 

https://www.youtube.com/watch?v=s2hU9YUfbtQ 

 Călăraşi: O nouă ediţie a tradiţionalului festival „La Hramul Căruţaşilor” de la Bravicea 

https://www.youtube.com/watch?v=MIcflw5Cy40 

Festivalul „La Hramul Căruţaşilor” din Bravicea la a 4-a ediție 

https://www.youtube.com/watch?v=-3uzL2IYfzQ 

Călătoriile cu Gust au călărit caii de la Bravicea, raionul Călărași 

https://www.youtube.com/watch?v=CRHEGD7PeJI 

Biblioteca Publică „George Munteanu” a participat în anul de referință la Proiectul „Hai să 

ne cunoaștem vatra: Mândrul plai Telenești! Itinerar literar – istorico - geografic”. 

Autorii Atlasului turistic, printre care Noie Rotaru, stabilit cu traiul în Israel, au avut scopul 

de a identifica localitățile în care Iordache Teodosiu, descendent dintr-o mare familie de boieri 

basarabeni din sec. XVII-XVIII a avut moșii, inclusiv la Bravicea. Biblioteca le-a oferit autorilor 

informații, fotografii despre locurile din comunitatea noastră care ne reprezintă. 

         

file:///C:/Users/Biblioteca-Admin/Downloads/Tradiţie%20păstrată%20cu%20sfinţenie%20la%20Bravicea.%20Hramul%20Căruţaşilor,%20la%20a%20patra%20ediţiehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=s2hU9YUfbtQ
file:///C:/Users/Biblioteca-Admin/Downloads/Tradiţie%20păstrată%20cu%20sfinţenie%20la%20Bravicea.%20Hramul%20Căruţaşilor,%20la%20a%20patra%20ediţiehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=s2hU9YUfbtQ
file:///C:/Users/Biblioteca-Admin/Downloads/Tradiţie%20păstrată%20cu%20sfinţenie%20la%20Bravicea.%20Hramul%20Căruţaşilor,%20la%20a%20patra%20ediţiehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=s2hU9YUfbtQ
file:///C:/Users/Biblioteca-Admin/Downloads/Tradiţie%20păstrată%20cu%20sfinţenie%20la%20Bravicea.%20Hramul%20Căruţaşilor,%20la%20a%20patra%20ediţiehttps:/www.youtube.com/watch%3fv=s2hU9YUfbtQ
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Biblioteca Bravicea a fost partener al Proiectului „Scriem cu responsabilitate, acționăm 

pentru comunitate”, implementat de Asociația Obștească „Baștina Frăsinești”, în parteneriat cu 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată, în cadrul Programului de Granturi 2021 pentru 

organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. La 

19.08.2021, zece tineri din s. Bravicea, r-l Călărași au participat la două ședințe ale Atelierului de 

lucru „Jurnalismul comunitar” din cadrul proiectului, în luna august 2021. Subiectele discutate s-au 

încadrat în 4 sesiuni: Consolidarea grupului de jurnaliști sociali; Implicarea civică; Jurnalismul 

comunitar; Știrea. Tinerii au învățat despre ce este jurnalismul comunitar, care sunt elementele de 

etică și instrumentele jurnalismului comunitar; care sunt funcțiile media; 9 caracteristici care dau 

valoare știrilor, structura știrilor etc. 

       

Participanții la instruire au identificat câteva probleme din comunitate, după care au discutat 

cu factorii de decizie și membrii comunității, au scris 2 articole postate pe platforma www. 

jurnalism.md. 

Obiectivul proiectului este dezvoltarea 

jurnalismului comunitar și crearea unei voci media prin 

sporirea nivelului de educație media la cel puțin 160 de 

tineri din 16 localități rurale din raioanele Căușeni, 

Ștefan-Vodă, Ungheni și Călărași. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pc

b.5877457915660329/5877404942332293  

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5918829901523130/5918666751539445/ 

Gala tânărului jurnalist comunitar a avut loc la 11.12.2021 la Biblioteca Municipală „B. P.  

Hașdeu” din Chișinău, unde a avut loc evenimentul de totalizare a Proiectului „Scriem cu 

responsabilitate, acționăm pentru comunitate”. Tinerii corespondenți comunitari din raioanele 

Ungheni, Călărași, Căușeni și Ștefan Vodă au fost în vizită la General Media Group. 

În cadrul vizitei de documentare la GMG Production, beneficiarii proiectului „Scriem cu 

responsabilitate, acționăm pentru comunitate", fiind impresionați, entuziasmați și curioși despre tot ce 

se întâmplă dincolo de ecrane, au făcut cunoștință cu: tehnici de difuzare a unei știri; utilaje foto-

audio-video utilizate la filmări: macaraua video, teleprompterul etc.; 

platourile de filmare ale emisiunilor TV; utilitățile celei mai mari crome din țară – o pânză verde 

întinsă pe zeci de metri; elaborarea unui concept de startup. La finalul media–tour-ului, tinerii și-au 

centralizat ideile și viziunile asupra unui studio de filmare modern, majoritatea dintre ei fiind puși pe 

gânduri de urmarea unei astfel de cariere în viitor.  

La eveniment au participat reporterii comunitari din s. Bravicea Irina Batcu, Livia Batcu și 

Cristina Boțan. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5918829901523130/5918666751539445/
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Educația mediatică promovată de bibliotecă a inclus difuzarea Buletinului informativ „STOP 

FALS! Gândește critic!”, editat de Asociația Presei Independente (API), în cadrul Proiectului 

„Dezvoltarea gândirii critice în rândul populației rurale, elevilor și viitorilor profesori”, 

implementat de API și finanțat de Ambasada SUA. Împreună cu voluntarii de la API buletinul a fost 

oferit utilizatorilor Bibliotecii Publice „George Munteanu” care au primit răspuns la întrebarea: Cum 

ne ajută gândirea critică și de ce trebuie s-o dezvoltăm? „Vom fi protejați de falsuri, propagandă și 

manipulare atunci când vom înțelege cât de aprigă este lupta care se dă pentru a ține creierul 

ocupat-o luptă pentru dominarea subconștientului nostru. S-a dezvoltat o adevărată industrie 

invizibilă care analizează cum funcționează creierul uman-la ce și cât de rapid reacționează”, scrie 

Vitalie Călugăreanu, corespondent la Chișinău al postului de radio Deutsche Welle în ediția nr.3 a 

Buletinului Informativ și ne oferă 3 sfaturi: 

 Feriți-vă sau măcar puneți la îndoială știrile alarmiste (știrile care vă sperie); 

 Ignorați materialele și media care utilizează etichetări (cum ar fi: securistul Cutare, 

infractorul Cutare) menite să antagonizeze societatea;  

 Diversificați-vă permanent sursele din care vă informați. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.5939073219498798/59387189362

00893/ 

                            

  Biblioteca a scris o propunere de proiect în cadrul Apelului de proiecte finanțat de Suedia și 

PNUD care oferă granturi comunităților pentru sporirea rezilienței lor la schimbările climatice și 

femeilor în vederea dezvoltării unor afaceri prietenoase mediului.  Ideea de proiect presupne 

implicarea femeilor de la Clubul Femeilor în rezolvarea unei probleme comunitare.  

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2021/suedia-_i-

pnud-ofer-granturi-comunitilor-pentru-sporirea-rezilie 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2021/suedia-_i-pnud-ofer-granturi-comunitilor-pentru-sporirea-rezilie
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2021/suedia-_i-pnud-ofer-granturi-comunitilor-pentru-sporirea-rezilie
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În cadrul Campaniei naționale de promovare a lecturii 

„Să citim împreună”, ediția a X-a, au fost promovate cărțile 

„Șezătoarea” de Nicolae Rusu și „Misterul de Est” de Lucreția 

Bârlădeanu.  

În cadrul Programului Național LecturaCentral și 

Campaniei „Septembrie-nici o zi fără gândul la lectură” au 

fost desfășurate activități de promovare a cărții și lecturii, 

organizate în parteneriat cu Grădinița și Gimnaziul „Ștefan cel Mare”.  Pe parcursul Anului 2021 au 

fost desfășurate expoziții de cărți cu diversă tematică, pentru a promova fondul de ediții în perioada 

pandemică. 

În cadrul Campaniei „Nici o zi fără gândul la lectură”, elevii Gimnaziului din localitate și 

adulții au citit și promovat cărtea și lectura.  

  Campania națională „Citim cu voce tare împreună” a 

avut scopul de a reuni copii, tineri și adulți pentru a celebra 

puterea cuvintelor și pentru a crea comunități care susțin dreptul 

la citit ca fiind un drept universal. Ziua Internațională a Cititului 

cu voce tare este un eveniment global la care participă milioane 

de oameni anual. În acest context, elevii au transmis prin 

Messenger, Bibliotecii Publice „George Munteanu” video-uri 

scurte cu un fragment citit 

din cartea preferată, ca 

dovadă a cititului cu voce tare, pentru a participa la acest 

frumos eveniment.  

Cele mai expresive lecturi au fost postate pe 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea 

458 exemplare de cărți noi care au intrat în fondul 

Bibliotecii Publice „George Munteanu” în anul 2020 au făcut 

ca anul 2021 să fie declarat Anul Lecturii la nivel local. Cititul cu voce tare reprezintă fundamentul 

dezvoltării alfabetizării și este cea mai importantă activitate pentru dez-voltarea culturii lecturii. În 

procesul de lectură cu voce tare încurajăm și susținem abilitățile de ascultare, gândire și conversație. 

Proiectul instituțional „Cărți în haine frumoase” are scopul de a promova cărțile pentru copii. 

Beneficiarii acestuia au fost la 21 septembrie 2021, 24 copii din grupa pregătitoare a Grădi-niței din 

comunitate care au răsfoit 24 de cărți din colecția Bibliotecii Publice „George Muntea-nu”, inclusiv 

cartea „Șezătoarea” de Nicolae Rusu. Doamna educatoare Sîrbu Dina ne-a spus că copiii știu cum se 

naște o carte. Ca să demonstreze că o și iubesc, au învățat câte o poezie pe care au recitat-o în cor. 

Adevărul este că cea mai frumoasă fotografie este acea în care copilul și cartea sunt ÎMPREUNĂ! 

Activitatea s-a desfășurat în cadrul Programului Național LecturaCentral și Campaniei „Septembrie-

nici o zi fără gândul la carte”, în parteneriat cu Grădinița. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6088235727915879&type=3      

         

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/?__cft__%5b0%5d=AZVFSCT-fSKyLIFGb7u3cy0lOi5NWRJlMvc8E6C6uNp7PRoyieBSz6WX-HglNcfrEtLkeZ6Rlo-W2JwvCqi89IHoJbKKzYjcdBXBIhBJBZS4P1HIYN9VcSP22fJFY4k_ekiuY5hKWf6LVqpSn2UM0kuVhuxnpDB__fWC1H2IS2HQMSuQbq4-F_ZNJY5vx4IXqb4&__tn__=kK-R
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La 21 septembrie 2021, elevii clasei a II-a de la Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din comunitate, 

împreună cu Doamna învățătoare Popa Galina au făcut o excursie la bibliotecă pentru: a schimba 

cărțile împrumutate; a citi cartea „Șezătoarea” a lui Nicolae Rusu; a lectura cartea lui Grigore Vieru 

„Pâine cu rouă”; a ghici ghicitorile propuse; a face din mersul la bibliotecă o obișnuință. 

Totate acestea, în cadrul Programului Național LecturaCentral și Campaniei „Nici o zi fără 

lectură”, în parteneriat cu Gimnaziul din localitate. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6088730614533057&type=3 

     

Grupa „Îngerașii” de la Grădinița din comunitate a făcut o excursie la bibliotecă, în ziua de 23 

septembrie 2021. Copiii s-au dovedit a fi interesați de carte, cunoscând regulile de comportare cu 

cartea, tipurile de cărți, locul unde este casa cărților. Ei au recitat poezii despre carte, au cântat, au 

răsfoit cărțile propuse, au ghicit și compus ghicitori, au ascultat lectura cărții „Șezătoarea” de Nicolae 

Rusu, „Zdreanță” de Tudor Arghezi, au discutat împreună cu educatoarea Dna Jorean Galina și 

bibliotecarele despre importanța cărților. Copiii au fost îndemnați să vină la bibliotecă împreună cu 

părinții sau bunicii pentru a împrumuta cărțile frumos ilustrate, atrăgătoare, deștepte, 

jucăușe…Activitatea a avut loc în cadrul Proiectului local „Cărți în haine frumoase” și Campaniei 

Naționale „Septembrie-nici o zi fără gândul la lectură”. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6099526726786779&type=3 

     

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6196367580436026&type=3 

Proiectul „Cu familia la bibliotecă” este un proiect instituțional și are scopul de a încuraja 

copiii, părinții și bunicii să utilizeze serviciile de bibliotecă destinate copiilor. În cadrul acestuia, 

părinții sau bunicii pot lucra la computer, iar copiii și nepoții privesc un film în desen animat, citesc o 

carte, se joacă, desenează, ascultă muzică, utilizează spațiul de joacă din bibliotecă sau se joacă la 

terenul de joacă din grădina publică a Casei de Cultură amenajat și dotat cu echipamente.  

 

    

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6196367580436026&type=3
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Înlâlnire cu scriitorul Nicolae Rusu. Elevii clasei a II-a din Gimnaziul „Ștefan cel Mare” 

din Bravicea au participat în ziua de 25 noiembrie 2021 la întâlnirea online cu prozatorul Nicolae 

Rusu, autorul cărții pentru copii „Șezătoarea”. Dna învățătoare Popa Galina a pregătit împreună cu 

elevii măștile pentru înscenarea teatralizată a povestioarei „Șezătoarea”, copiii demonstrând abili-tăți 

de citire. 

Evenimentul a fost organizat de către Biblioteca Publică Raională „Grigore Vieru” în partene-

riat cu bibliotecile publice din raionul Călărași în cadrul Campaniei naționale de promovare a 

LECTURII „Să citim împreună”, ediția a X-a, 2021.  

 

       
 

 

În ziua de 1 decembrie 2021( Ziua Marii Uniri) la 

Biblioteca Publică „George Munteanu” a avut loc Conferința 

culturală „Destinul istoric a lui George Munteanu (1924-

2001), critic și istoric literar. 20 ani de la trecerea în 

neființă”. Scopul acesteia a fost prezentarea rezultatelor 

cercetărilor efectuate cu referire la noile aspecte din viața și 

activitatea lui George Munteanu. Pe parcursul a jumătate de an, 

Dna Asea Timuș, doctor, conferențiar universitar, stabilită cu 

traiul la Cluj, România, în bază de volun-tariat, a consultat 

dosare universitare arhivate, a identificat școli și universități 

unde a învățat și lucrat George Munteanu, a selectat și valorificat 

informații rele-vante despre consăteanul nostru, refugiat peste 

Prut, care scria în una din scrisorile sale: „Am încercat să 

cinstesc prin lucrul meu Bravicea natală și în genere, pe atât de 

vrednicii moldoveni dintre care m-am ivit”. Biblioteca publică a 

fost partenerul cercetătoarei de la 

distanță. 

 

Agenda conferinței a inclus următoarele subiecte: 

- Biografia și bibliografia lui George Munteanu după cercetarea 

dosarelor universitare arhivate. (Timuș Asea, doctor, conferențiar 

universitar, cercetător); 

- George Munteanu-promotor al culturii naționale românești și 

universale. (Pruteanu Nadejda-muzeograf, Muzeul satului Bravicea); 

- Valoarea scrierilor lui George Munteanu. (Godovaniuc Elena, 

director, IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare”); 

- Obiectivele Muzeului satului Bravicea pentru valorificarea și 

promovarea personalității George Munteanu. (Țărnă Ludmila, director 
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Muzeul satului Bravicea) 

Elevii Gimnaziului din localitate au recitat poezia „Doină” de Mihai Eminescu și „Hora Unirii” de 

Vasile Alecsandri. 

Conferința, la care au participat 40 de persoane: consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice, 

utilizatori ai serviciilor oferite de bibliotecă, elevi, s-a desfășurat online și offlain. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6483200745086040&type=3    

 

     

 

Participare la Concursuri: 

După ce a citit cărțile lui Spiridon Vangheli despre Guguță, Croitoru Ludmila din clasa a IV -

a a participat la Concursul „Eu și Guguță”, organizat de revista „Alunelul” în vara anului 2021. 

Eleva s-a învrednicit de un premiu – cartea autorului „Comoara”. 

 

       

 

Paula Batcu este câștigătoarea mențiunii la Concursul de desene ,,Ion Creangă-un basm 

fără sfârșit”, desfășurat de BNC „Ion Creangă” din Chișinău. Premiul bănesc, diploma și catalogul 

cu lucrările premianților i-au fost oferite Paulei de Biblioteca Națională pentru copii-,,Ion Creangă''. 
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Diploma de gradul II i-a fost conferită Doamnei Pruteanu 

Nadejda, utilizatoare a serviciilor oferite de Biblioteca Publică 

Teritorială „George Munteanu” din s. Bravicea, r-l Călărași pentru 

participare la etapa raională a Concursului „Cel mai activ cititor-

2021”, organizat în cadrul Programului Național LecturaCentral, ediția 

a IV-a, 2021.  

 Conform Regulamentului Concursului, elaborat de Biblioteca 

Publică Raională „Grigore Vieru”, participanții au fost evaluați conform 

Fișei de evaluare „Cel mai activ 

cititor”. 

Evaluarea cantitativă și 

calitativă a inclus: 

- date despre numărul de intrări la bibliotecă, 

- numărul de cărți citite în perioada de referință,  

- promovarea cărților pe rețele sociale,  

- participare la activitățile culturale și socio-comunitare;  

- scrierea eseului despre carte și lectură, impresii ale utilizatorului 

despre importanța cărții, lecturii, bibliotecii în viața sa, 

- poze de la activități. 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/posts/65292350204

82612?comment_id=6529413560464758&notif_id=163912270711

3041&notif_t=feed_comment&ref=notif 

Donații de carte: 

Erik Heinonen, fost voluntar al Corpului Păcii în Republica Moldova și în s. Bravicea, 

coordo-nator al Proiectului „Construcția Complexului sportiv al liceului” (2009), a donat Bibliotecii 

Publice „George Munteanu” 50 ex. de cărți în valoare de 4274 lei. 14 februarie este Ziua 

Internațională a Donației de Carte, evenimentul care îi unește pe toți cei care dăruiesc cărți copiilor și 

le insuflă dragostea pentru lectură, inițiată în 2012 de Emmy Broadmoor, fondatoarea site-ului despre 

cărți pentru copii Delightful Children’s Books din SUA.  Ziua Internațională a Donației de Carte este 

o inițiativă de voluntariat. 

 

          

O doamnă cu suflet mare care a decis să rămână în anonimat a donat bibliotecii o colecție 

impunătoare de 75 ex. cărți de artă care au completat fondul de referință al bibliotecii, fiind o sursă 

valoroasă de informare pentru elevii Școlii de Artă din localitate. 
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Vasile Șoimaru, politician, economist, conferențiar universitar, publicist și fotograf 

moldovean, deputat în parlamentul Republicii Moldova în legislaturile 1990-1994, 1998-2001 și 

2021-2025. Este unul din cei 278 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova, 

a donat bibliotecii 14 ex. de cărți. La fal ca și istoricul Xenofontov V., care a donat bibliotecii 5 ex. 

de carți. 

Excursii la bibliotecă: Tradițional, sfârșitul Anului de învățământ se termină cu excursii, 

inclusiv la bibliotecă. Un grup de elevi ai Școlii de Arte din Ciorescu, mun. Chișinău, împreună cu 

profesoara lor, consăteanca noastră Angela Batîru-Reniță, au vizitat mai multe înstituții publice din 

comunitate, inclusiv biblioteca noastră și Sala de Fitness. Elevii au fost impresionați de aspectul unei 

bibliotecii din spațiul rural, văzând aici multe lucruri pe care nu le cunoșteau. 

                       

III. Promovare și relații publice 

Biblioteca Publică „George Munteanu” și-a axat, pe parcursul anului de referință, activitatea 

de promovare pe blogul bibliotecii: https://bibliotecabravicea.wordpress.com/ 

 Pe rețeaua de socializare facebook.com. Biblioteca gestionează 3 pagini de facebook.com: 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea (cu 1167 persoane care urmăresc pagina și 

1102 care apreciază pagina); 

 Pagina https://www.facebook.com/curieruldebravicea  este urmărită de 835 persoane, iar 

794 persoane apreciază pagina; 

 Pagina https://www.facebook.com/voluntariidinbravicea-176 persoane apreciază pagina, 178 

persoane urmăresc pagina. 

                                                                                                        

      

                     

https://bibliotecabravicea.wordpress.com/
https://www.facebook.com/curieruldebravicea
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BPT „George Munteanu” 

administrează pagina web a Primăriei 

Bravicea. https://bravicea-calarasi.md/ 

         Imaginea pozitivă a Bibliotecii 

Publice „George Munteanu” s-a format 

în timp ca impact a relaţiilor cu 

comunitatea locală, prin opiniile 

exprimate public de către angajaţi şi de 

către utilizatorii bibliotecii, prin 

satisfacţia obţinută de persoane din 

exterior (utilizatori, parteneri – 

scriitori, autori, personalităţi, 

bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de bibliotecă. (A se 

vedea: https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4950225135050283/49502222183839) 

Evenimentul de lansare de carte a fost promovat și de ziarul regional „Expresul”, nr.4 din 29 

ianuarie 2021 

                              

 

IV. Diseminare de bune practici:  

Diseminarea bunelor practici a avut loc în cadrul Programului Bunelor Practici ale 

Autorităților Publice Locale din RM, în cadrul căruia biblioteca a prezentat Proiectul „Hramul 

Căruțașilor”, desemnat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în 

parteneriat cu Consiliul Europei, ca o bună practică în cadrul secțiunii „Tradiții autentice acasă.” 

V. Dezvoltare profesională: 

În condițiile de pandemie, generată de 

virusul SARS COV-2, instruirile la care 

au participat bibliotecarii au fost 19 și s-

au desfășurat online.  Instruirile au avut 

loc prin intermediul Platformei  

www.Zoom.com și google-meet. com. 

                                                                  

Angela ZATIC, Director, Biblioteca Publică Teritorială „George Munteanu”, bibliotecabravicea@gmail.com 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea/photos/pcb.4950225135050283/4950222218383908
mailto:bibliotecabravicea@gmail.com

