
Școala Gimnazială Salcia Tudor 
 

1 
 

 

                                                   RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE A 

CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

 

 

 

 PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială Salcia Tudor, Comuna Salcia Tudor,  

jud. Brăila 

 

STRUCTURI 

Grădinița cu program normal Gulianca 

Grădinița cu program normal Cuza Vodă 

Grădinița cu program normal Salcia Tudor 

Niveluri de învăţământ:  

 

 Învăţământ preuniversitar : preşcolar, primar, gimnazial 

 

Forma de învăţământ -  zi/limba de predare - limba română. 

 

       

Centrul de Documentare şi Informare (CDI) este locul unde elevii, cadrele didactice, părinţii vin cu 

plăcere pentru a-şi îmbogăţi orizontul ştiinţific şi cultural, unde își pot dezvolta abilități prin mijloace 

moderne, unde pot comunica şi desfăşura activităti interculturale şi de egalizare a şanselor. 

 

CDI-ul este o zona în cadrul şcolii unde se desfaşoară:  

-activităţi didactice; 

-activităţi independente ale elevilor în vederea pregatirii lecţiilor (cercetare, documentare, informare);  

-activităţi recreative;  

-activităţi de documentare în vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate;  

-loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare;  

-activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice. 

 

Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfăşurarea activităţilor în 

CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe baza unui orar propus de 

directorul școlii, aprobat de consiliul de adiminitraţie a unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor 

beneficiarilor. 

Centrul de Documentare si Informare poate fi utilizat de către elevi în mod programat sau liber. 
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Utilizarea programată a CDI include: 

a)   Activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate la începutul anului şcolar, 

pentru toate clasele nou – intrate în unitatea de învăţământ, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori 

este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic; 

b)   Activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, proiecte 

disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi pedagogice/cursuri de disciplină, activităţi în colaborare 

privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate 

de mass – media, de presă, animaţii audio – video, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către 

bibliotecar şi derulate în parteneriat cu cadrele didactice/parteneri externi – activităţi care presupun 

exploatarea fondului documentar al CDI şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor. 

Utilizarea liberă presupune punerea CDI la dispoziţia doritorilor, în vederea utilizării de către aceştia 

a unor activităţi care nu necesită o programare anticipată. Utilizarea neprogramată/liberă presupune: 

activitate de informare, documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar, 

profesional ori personal, asistenţă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activităţi de 

lectură, de consultare a fonduui de publicaţii al CDI şi al resurselor documentare on-line în scopuri educative, 

întocmirea şi redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de petrecere a timplui liber realizate în scop educativ 

etc.  

 

  

 PUBLIC ŢINTĂ 

 

Utilizatorii CDI sunt în marea lor majoritate elevii şcolii cu vârste cuprinse între 6 şi 15 ani, încadraţi 

de la clasa pregătitoare până în clasa a VIII – a. Beneficiari şi utilizatori ai CDI-ului sunt și preşcolarii (cu 

vârste cuprinse între 3 şi 6 ani).  

 Cadrele didactice sunt utilizatori fideli ai CDI-ului, atât pentru derularea unor lecţii la clase sau pentru 

întocmirea de planificări, proiecte de lecţii, teste, etc. 

 

 

 

 ŢINTE STRATEGIGE/OBIECTIVE CUPRINSE ÎN PROIECTUL DE DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ (PDI) LA REALIZAREA CĂRORA CDI VA PARTICIPA 

 

Programul C.D.I.-ului este parte integrantă a Planului managerial al şcolii şi oferă noi posibilităţi de 

îndeplinire a obiectivelor din curriculumul naţional, local sau la decizia şcolii. 

Obiectivele de referinţă ale C.D.I.-ului sunt: 

 să iniţieze elevii în folosirea şi utilizarea diverselor metode de lucru intelectual;  

 să formeze la elevi aptitudini specifice (spirit de iniţiativă, deprinderi de căutare, prelucrare şi 

utilizare a informaţiei); 

 să centreze procesul instructiv-educativ pe elev; 

 să ofere o reală egalitate a şanselor; 

 să dezvolte cultura elevilor,  

 să optimizeze munca pedagogică a cadrelor didactice;  

 să răspundă nevoilor de informaţie ale membrilor comunităţii locale;  

 să plaseze şcoala în centrul comunităţii locale; 

 să contribuie cuantificabil, pe bază de acţiuni planificate, la realizarea unui parteneriat autentic între 

şcoală şi comunitatea locală; 
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 să ducă la realizarea de produse  educaţionale finite („valiza pedagogică” necesară elevilor care nu au 

acces constant la C.D.I., pliante, broşuri, proiecte, afişe etc.) 

În funcţionarea C.D.I.-ului se urmăreşte centrarea acţiunilor asupra priorităţilor definite în proiectul 

şcolii, realizarea lor  în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi 

adaptarea politicii  educaţionale  naţionale la nevoile si specificul şcolii şi publicul căreia  i se adresează. 

 

 

 

 ANALIZA DE NEVOI 

                                                         Analiză SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

    Existenţa unui CDI funcţional; 

    Cadrele didactice au disponibilitate pentru 

colaborarea cu CDI şi realizarea de activităţi în 

comun; 

   Colaborare bună cu biblioteca comunală, cu 

conducerea comunei. 

    Parteneriate de colaborare cu alte instituţii 

    Popularizarea activităţii şcolii, a comunităţii 

locale prin pliante, afişe şi în mediul electronic; 

   Mediu ambiant plăcut în CDI. 

   Politica documentară a unităţii de învăţământ 

este pusă la dispoziția tuturor furnizorilor de 

educație din școală. 

Programul este limitat deoarece elevii care 

provin din localitățile învecinate depind de 

transportul școlar.   

 Lipsa achiziţiilor pentru îmbogăţirea fondului 

documentar din resursele școlii; 
   Lipsa interesului elevilor pentru lectura 
Profesori navetiști care nu dispun de timpul 

real pentru desfășurarea  activităților în afara 

programului școlii. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

   Proiecte şi concursuri la care se pot obţine 

finanţări; 

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

CDI-urilor  care descrie mai clar rolul structurilor 

infodocumentare în comunitatea şcolară; 

   Noile orientări educaţionale care pun accent pe 

documentare şi noile tehnologii digitale. 

   Achiziții din sponsorizări  

   Birocraţia excesivă, care va afecta în timp, 

calitatea actului didactic;  

- instabilitatea sistemului educaţional;  

- instabilitatea legislativă; 

   Slaba finanţare alocată educaţiei. 

 

 

 

 RELAȚII CU COMUNITATEA: 

 La acest capitol lucrăm permanent, alături de echipa pedagogică, la implementarea unor proiecte, la 

crearea unor legături cu părinţii – prin organizarea unor ateliere de lucru elevi-profesori/învăţători-părinţi, 

pliante informative pentru părinţi, protocoale de colaborare. 

 Colaborăm foarte bine cu Biblioteca Comunală Salcia Tudor, Biserica  Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil și Postul de Poliție Comunal 
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 PRIORITĂȚI: 

 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra priorităţilor  

definite în proiectul şcolii (asigurarea unei educaţii de calitate pentru dezvoltarea individului, integrarea sa în 

plan social în scopul de a deveni cetăţeni activi şi reasponsabili, deplin conştienţi de propria valoare), 

realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum si 

adaptarea politicii educaţionale naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se adresează. 

Prin existenţa  unui CDI funcţionabil se are în vedere favorizarea accesului la informaţie și 

cultură a elevilor, cadrelor didactice și a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în central comunităţii 

locale, cât și definirea sa ca pol de cultură  al comunităţii şcolare.  

 Identificarea nevoilor de informare a utilizatorilor CDI (elevi, cadre didactice, membrii comuntăţii 

locale). 

 Stabilirea, împreună cu cadrele didactice, a unei strategii de educaţie pentru informaţie şi formare a 

unei culturi informaţionale a elevilor, strategie ce va fi reflectată prin activităţi periodice specifice. 

 Realizarea tuturor activităţilor propuse. 

 Implicarea activă a comunităţii locale, în special a părinţilor în viaţa şcolii şi a CDI. 

 Promovarea activităţilor CDI în rândul utilizatorilor CDI (elevi, cadre didactice, comunitatea locală). 
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                                               ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA C.D.I  ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA DATA 

 

 

RESPONSABILI 

 

GRUP 

ȚINTĂ 

OBSERVAȚII 

1. Festivitatea de deschidere a 

anului școlar 2017-2018 

11 

septembrie 

2017 

Toate cadrele didactice Elevii 

școlii 
 

2. Textul narativ (audiobook) 

„Bunicul”- Barbu Ștefănescu 

Delavrancea 

2 Octombrie 

2017 

Buzatu 

Aurica 

Profesor  Cls 

V 

Lecție LLR 

3. Ziua Mondială a Educației  

 

4 Octombrie 

2017 

Serafim 

Gina 

Caraman 

Daniela 

Ion Violeta 

Nicolai 

Violeta 

 

 

 

 

Învăţători 

 

 

Cls 

 Pregă-

titoare-

IV 

Prezentare PPT. 

Realizare pliante, afișe, 

desene  

Cântece 

4. „După asemănarea lor”  10 

Octombrie 

2017 

Ion Violeta Învățătoare Cls 

III 

Lecție LLR 

5. Alegeri CSE 11 

Octombrie 

2017 

 Învățători 

Profesori 

Elevii 

școlii 

Votul – lecție de 

democrație 

6. Orientarea carierei 18 

Octombrie 

2017 

Gica 

Paraipan 

Buzatu 

Profesori Cls VIII Orientare școlară și 

profesională în parteneriat 

cu SC Premium Porc 
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Aurica Group 

7. „Cum afectează violența 

copii!” 

19 

Octombrie 

2017 

Serafim 

Gina 

Învățătoare Cls 

Pregă-

titoare 

Vizionarea unor filmulețe 

8. Plantele Sistemului Solar Octombrie Caraman 

Daniela 

Învățătoare Cls.  

   II 

Lecție MEM 

9. Carnavalul Personajelor din 

povești 

26 

Octombrie 

2017 

Ion Violeta Învăţătoare Cls 

 III 

Parada costumelor 

10 Din obiceiurile altor popoare-

Halloween 

30 

Octombrie 

2017 

Zamfirache 

Luminița 

Diriginte 

Profesor 

 

Cls 

V-VI 

 Concurs –Cel mai 

frumos dovleac/Cel mai 

frumos costum 

Vizionare de film 

11 Fascinația lecturii(audiobook) 

„Amintiri din copilărie”-Ion 

Creangă 

30 

octombrie 

2017 

Buzatu 

Aurica 

Profesor Cls 

V 

Lecție LLR 

12       Așa da, așa nu! Noiembrie Preda 

Cornel 

Învățător Cls.  

I 

Vizionarea animații 

13 „Să învățăm cum să ne salvăm 

colegii” 

Noiembrie Caraman 

Daniela 

Învățătoare Cls. II Vizionare documentare 

14 Săptamâna Educației Globale 

„Lumea noastră depinde de 

noi” 

13-17 

Noiembrie 

2017 

 Învățătorii, 

Profesorii, 

Diriginții 

Cls. 

Pregă-

titoare 

-VIII 

Prezentări PPT. 

Dezbateri 

Realizare postere și 

panouri tematice 

15 

 

 

Sărbătorim Românește: 

Sfântul Andrei - Patronul 

spiritual al școlii, Ziua 

28-29 

Noiembrie 

 Învățătorii, 

Profesorii, 

Diriginții 

Cls. 

Pregă-

titore 

Vizionări documentare 

Șezătoare tradițională 

Activități practice(picturi 
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Națională a României 

 

 VIII pe sticlă, desene, 

confecționarea 

materialelor decorative) 

16  „Cum evitam actele de 

violenta” 

 

Decembrie 

2017 

Ion Violeta Învățătoare Cls III Dezbateri 

Realizare postere 

17 În așteptarea lui Moș Crăciun Decembrie 

2017 

 Educatoare 

Învățători 

Profesori 

Elevii 

Școlii 

Serbare 

Cadouri oferite de SC 

Premium Porc Group 

18 Omagiul poetului Mihai 

Eminescu 

15 Ianuarie 

2018 

Buzatu 

Aurica 

Caraman 

Daniela 

Profesor, 

Diriginte 

Învățătoare 

Cls. 

II 

V-VIII 

Recitări poezii 

eminesciene 

(română/engleză/ 

franceză) 

Referate tematice 

Desene inspirate din lirica 

eminesciană 

19 Învățăm unii de la alții 

nonviolența 

Ianuarie Nicolai 

Violeta 

Învățătoare Cls 

IV 

Jocuri de rol 

Dezbatere 

 Comper Ianuarie  Învățători 

Profesori 

Elevii 

școlii 

Concurs (Etapa I-II) 

20 Cum promovează televizorul 

violența 

Februarie Serafim 

Gina 

Învățătoare Cls 

Pregă-

titoare 

Vizionare animații 

21 Gânduri pentru mama 1-8 Martie 

2018 

 Profesori, 

Diriginți 

 

Cls. 

V-VIII 

Serbare 

Expoziții de mărțișoare și 

felicitări 

22 Oferă un exemplu bun! Martie Caraman Învățătoare Cls.  Vizionare documentar 
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Daniela II Realizare postere 

23 Proiectul Always Martie   Cls. V Prezentare PPT.  

Discuții 

24 Ziua Internațională a 

Autismului 
 

Aprilie Ion Violeta Învățătoare   Cls.   a 

III-a 

Eu sunt special – 

activități practice realizte 

de elevii cu CES 

25 Ce faci când ești victima unui 

atac de violență 

Aprilie Ion Violeta Învățătoare  Cls 

a III-a 

Dezbatere 

Povești moralizatoare 

26 Sfintele Paști Aprilie  Toate 

cadrele 

didactice 

Elevii 

școlii 

Încondeiere ouă, 

interpretarea cântecelor 

religioase 

27 Crucea Roșie –Igiena dentară Aprilie Caraman 

Daniela 

Învățătoare Elevii 

ciclului 

primar 

Campanie de 

conștientizare și oferirea 

de mostre 

28 Susținerea Evaluării Naționale Aprilie Caraman 

Daniela 

Nicolai 

Violeta 

Techiu 

Lăcrămioara 

Buzatu 

Aurica 

Zamfirache 

Luminița 

Moroianu 

Gina 

Paraipan 

Gica 

Învățătoare 

 

 

 

Profesori 

 

Cls. 

II 

IV 

VI 

Părinți 

Prezentarea modelelor de 

evaluare 

Discuții  
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29 Seminar Pășune Eco Aprilie  Director Comuni

-tatea 

locală 

Discuții 

Prezentare PPT. 

30 Analiza dovezilor 

paleocreștine 

Mai Nicolai 

George 

Profesor  Cls. VI Lecție religie 

31 Ziua Europei 9 Mai 

2018 

 Învățători 

Profesori 

  Cls 

Pregă-

tioare- 

VIII 

 

Eu  sunt european 

Realizare postere și 

pliante 

Documentare 

32 Gala premianților 16 Iunie 

2018 

 Învățători 

Profesori 

 Elevii 

școlii 

Momente artistice  

Acordarea diplomelor 

 

 

Imagini de la activitatile desfasurate: 

„Educațiunea e cultura caracterului, cultura e educațiunea minții. Educațiunea are a cultiva inima şi moravurile, cultura are a educa mintea. 

De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter şi moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, 

cunoștințele cele mai vaste pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă”. 
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Audiția versurilor lui Mihai Eminescu pe linii melodice 

 

Munca în echipa a dat roade, elevii rezolvând toate cerințele la CLR 
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Activitate extracurriculara clasa a III a - Cum evitam actele de violenta 

 

 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 

Daniel Goleman, in cartea sa - Inteligenţa emoţională, spun că există şapte elemente cheie: 

Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în 

demersul său spre cunoaştere şi devenire; 

Curiozitatea – dorinţa de a cunoaşte ceva nou; 
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Intenţia – pornirea interioară, conştientă,însoţită de dorinţa de a înfăptui ceea ce îţi propui; 

Controlul de sine – capacitatea de control asupra faptelor proprii; 

Raportarea – dorinţa şi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui grup 

încercând să se facă înţeles şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; 

Comunicarea – capacitatea şi dorinţa de a transmite şi a face cunoscute celorlalţi, propriile idei şi 

sentimente; 

Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. 

Dacă un copil dobândeşte pe timpul şcolarităţii aceste calităţi, depinde de părinţii şi educatorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui. 

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 

activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Cadrele 

didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de 

copil, de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, 

de a lucra împreună părinte-copil la diferite proiecte. 

In acest context, vineri am initiat o astfel de activitate prin care parintii si copii au cooperat la 

realizarea unor frumoase aranjamente de Craciun. 

 

 

 

Hour of code - Ora de programare, 4-10 decembrie 2017 

Elevii claselor a V-a si a VI-a, dar si cei din clasa I, au parcurs un curs de programare in cadrul 

programului "Hour of code" 
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Bucuria de a fi copil 
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Ora de muzica- ne pregatim de 1 Decembrie prin repetarea de cantece cu specific autentic romanesc 

 

Elevii clasei a V-a intr-o dezbatere despre efectele poluariii,discutii avute in cadrul activitatii Salvati 

planeta Pamant,cu ocazia Saptamanii Educatiei Globale 
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Săptămâna educației globale - COMBATEREA SĂRĂCIEI - clasa a VI-a, joi, 16 noiembrie.  

După vizionarea unui material ppt, elevii au prezentat în fața colegilor creatii proprii: Referate, 

poezii si desene conform temei. 
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Săptămâna Educației Globale - "A fi sau a nu fi tolerant?" 

După cum "lumea depinde de noi" să fim mai buni, mai respectuoși, mai îngăduitori cu cei din jurul 

nostru și nu numai, elevii clasei a II-a și-au însușit semnificația termenului toleranță și tot ce include 

acesta, au completat chestionare și au desenat imagini specifice. 
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Lupta impotriva schimbarilor climatice- activitate desfasurata in cadrul Saptamanii educatiei globale 

de elevii clasei a VIII-a , joi 16 noiembrie. 
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activitatea frumos organizata si foarte bine desfasurata, astazi 17.11.2017 in cadrul Proiectului 

Educatiei Globale. La activitate a participat si dna prof. Cristina Anton - director CCD Braila care a 

fost placut impresionata, i-a felicitat pe copii 
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Un prim pas in alegerea carierei!" - 13. Noiembrie. 2017 

Elevii clasei a VIII-a, indrumati de doamna diriginta, Aurica Buzatu, au completat chestionarul care 

vizeaza alegerea profilului, a specializarii, a unitatii de invatamant la care doresc sa-si continue 

studiile dupa finalizarea ultimei clase a ciclului gimnazial. 

 

https://web.facebook.com/aurica.buzatu?fref=gs&dti=1794042994171066&hc_location=group
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CDI STOP VIOLENTA! 
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"Cum afecteaza violenta copiii?! " 19 octombrie 2017 - clasa pregatitoare, înv. Serafim Gina 
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Planificarea carierei - activitate la CDI 
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Activități de Ziua Mondială a Educației 

 

 



Școala Gimnazială Salcia Tudor 
 

26 
 

 

Ziua Internationala a Educatiei - Dezbatere pe tema "Starea sistemului de invatamant si proiectul 

legii manualului scolar 

 

 

Activitati extracurriculare- Ziua Mondiala a Educatiei 

Obiective  

- Să cunoască semnificației zilei de 5  

- octombrie – Ziua Educației 

- Să discute despre dreptul la educaţie  
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- Să audieze cântece şi poezii cu tema “Învăţătorul” 

- Să realizeze o lucrare cu tema propusă în tehnica dorită 

 

 

Admiterea in clasa a IX-a. Astazi, ne-am bucurat de vizita colegilor nostri de la Scoala "Emil Dragan" 

Gradistea si de la Liceul Tehnologic Maxineni care ne-au prezentat oferta profesionala pentru clasa a IX-a. A 

fost ultima intalnire cu parintii elevilor clasei a VIII-a inainte de completarea fiselor de admitere. Speram sa 

faca cele mai bune alegeri in ceea ce priveste traseul educational. 
 

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2052449544796708&set=pcb.2129030897338939&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2052449544796708&set=pcb.2129030897338939&type=3&ifg=1
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Organizarea și desfășurearea celei de-a 12-a ediție a Concursului de matematică ”Stere Aurel”, 25 mai 2018 
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Pregătirea pentru proba teoretică a Concursului "Cu viata mea apar viata" desfasurat in 23 mai 

2018 la Scoala Fanus Neagu din Braila, unde echipajul nostru a obținut locul IV. 

 

Crucea Roșie a ajuns și în școala noastră dragă. Împreună cu Colgate și Protex au venit în ajutorul 

copiilor, pentru a salva Orașul dințișorilor de Placulus și pentru a lupta împotriva tuturor bacteriilor 

cu care intră în contact. Le mulțumim tuturor! 
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dr. Măseluță împreună cu Supereroii dinților sănătoși, ne-au învățat cum să ne îngrijim corect dantura pentru 

a-l învinge pe Placulus (placa bacteriană). De acum vom lupta pentru un zâmbet frumos și sănătos! 

Grup țintă – 103 elevii din ciclul primar, coordonator – înv. Daniela Caraman 
 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1710883329027727&set=pcb.2101218996786796&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1710883329027727&set=pcb.2101218996786796&type=3&ifg=1
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Seminar Pășune eco – la care au participat fermieri, consilieri locali, membri ai comunitații. 

 

Activitate in cadrul proiectului Always, grupul țintă – 13 fetițe din clasa a V-a. 
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Responsabil CDI, 

Anișoara Băjan 

 

     

 

 

                                                                                 Director, 

                                                                      Prof. Gica Paraipan

 


