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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE

ZILE INTERNAȚIONALE

Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și 
literatura  maternă (Eb), proba obligatorie a profilului 
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba 
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Data/Perioada

Sesiunea 
iunie–iulie

Sesiunea 
august–septembrie

Proba

Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV):  limba română, limba maternă, matematică

Examen de titularizare în învățământ

Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii

Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura  
maternă, matematică

Examen pentru obținerea gradului didactic II

23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână

31 ianuarie – Ziua de-a-ndoaselea: a mersului înapoi, 
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens 
invers etc. 

8 februarie – Ziua râsului și a fericirii

16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună

21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

1 martie – Ziua Mărțișorului 

8 martie – Ziua internațională a femeii 

20 martie – Ziua internațională a francofoniei 

21 martie – Ziua internațională a a poeziei 

22 martie – Ziua internațională a apei

2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru 
dezvoltare și pace

7 aprilie – Ziua internațională a sănătății 

22 aprilie – Ziua internațională a Pământului

23 aprilie – Ziua internațională a cărții

10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor 

15 mai – Ziua internațională a familiei 

18 mai – Ziua sportului 

21 mai – Ziua internațională a culturii

22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică

1 iunie – Ziua internațională a copilului 

5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător 

29 iunie – Ziua Dunării 

1 august – Ziua prieteniei 

12 august – Ziua internațională a tinerilor

21 septembrie – Ziua internațională a păcii 

1 octombrie – Ziua internațională a muzicii 

5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului 

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului 
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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu 
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEN 2019

În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de 
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care 
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care 
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere 
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile cu 
cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. 
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MANUALUL DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX
PENTRU CLASA A VII-A 

Competențe generale

Competențe specifice

1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în 
conexiune cu diferite manifestări ale credinței.

2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa 
personală și în societate, în acord cu valorile religioase.

3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la prin-
cipiile religioase, cu respectarea identităţii și diversităţii 
religioase.

Manualul de Religie – Cultul ortodox pentru clasa a VII-a
Cultul ortodox pentru clasa a VII-a este structurat 
pe unități tematice, care dezvoltă conținuturile 
din programă. Prezentate într-o formă deosebit 
de atractivă, lecțiile cuprind exemple de activități 
care conduc la formarea de competențe specifice 
disciplinei. 
Organizarea conținutului permite crearea de 
conexiuni cu celelalte discipline studiate.

1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în 
viața Bisericii și în devenirea spirituală a omului, pe 
baza unor texte religioase. 

1.2. Compararea unor modalități diverse de 
manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de 
învățătură religioasă. 

1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat 
în forme variate.

2.1. Identificarea de repere și modele dezirabile din 
punct de vedere religios, în plan personal și social.

2.2.  Formularea unor opinii personale privind aplicarea 
normelor moral-religioase în viața personală și a 
grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice.

3.1. Argumentarea importanței respectului pentru 
diversitate și a comunicării între persoane/grupuri. 

3.2. Manifestarea reflecției critice față de responsabilități 
asumate în viața proprie și a comunității, prin raportarea 
la valori moral-religioase. 

3.3. Argumentarea importanței participării fiecărei 
persoane la viața spirituală a comunității, ca membru 
activ al acesteia.

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
RELIGIE – CULTUL ORTODOX

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX, CLASA A VII-A
Mihaela Maria Guicin, Florina Despina Mihală, 
Mioara Dobre, Elena Ispas
• Copertă broșată
• 96 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color
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Varianta digitală cuprinde integral conținutul manu-
alului în variantă tipărită, având în plus exerciții 
interactive, jocuri educaționale, animații, filme și 
simulări. 
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de 
valoare cognitivă. 
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, lap-
top, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă 
de navigare, făcând posibile parcurgerea manualului 
și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

VARIANTA DIGITALĂ

VARIANTA TIPĂRITĂ

Pagina de prezentare a unității de învățare

Pagini din manual

STRUCTURA MANUALULUI 
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 În Sfânta Scriptură apar prefigurări ale Sfintelor Taine. Prima prefigurare a Sfintei Euharistii în Vechiul 
Testament este Pomul Vieții din rai.

 Trecerea prin Marea Roșie a poporului evreu prefigura Botezul 
Creștin, iar mana pe care au mâncat-o evreii în deșert, adică pâinea 
pe care le-o trimitea Domnul în fiecare zi din cer, L-a prefigurat pe 
Iisus Hristos – „Pâinea vieții”.

  În costumul popular românesc apar simboluri creștine care 
amintesc de Sfânta Taină a Împărtășaniei: pomul vieții, spicul de 
grâu, strugurele.

  În Țara Sfântă, unde a avut loc prima minune a Mântuitorului, 
se păstrează și astăzi astfel de vase de piatră în care apa a fost 
transformată în vin, la Nunta din Cana Galileei.
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/cana-galileii

PICĂTURA DE CULTURĂ GENERALĂ

MODELE DE ACTIVITĂȚI DIN MANUAL

 a discerne – a deosebi, a judeca 
limpede
 venerație – respect profund, 
stimă, prețuire deosebită
harismă – dar sau virtute 
deosebită, împărtășită de Duhul 
Sfânt unor persoane alese

Talanți

Vas din piatră  
Nunta din Cana Galileei

DICȚIONAR  DE TERMENI ȘI EXPRESII

1. A treia Persoană a Sfintei Treimi;
2. Denumirea populară a Cincizecimii;
3. Energie necreată; 4. Sunt șapte, primite de la Duhul Sfânt (singular); 
5. Sfânta Taină prin care primim darurile Duhului; 6. Darurile din 
pildă; 7. Aceste daruri trebuie să le…;  8. și să le…; 9. Sluga care a 
înmulțit darurile; 10. Dar sau virtute deosebită.
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Cele mai mari, mai înalte realizările sunt performanțele. Pentru 
ele este nevoie de un efort imens și de tenacitate. Este nevoie de o 
bună cunoaștere de sine, de identificare corectă a punctelor tari și 
a punctelor slabe, de depășire a acestora din urmă. Pentru oricine 
este important să creadă că toate visurile, toate planurile, toți 
oamenii pentru care merită să lupți sunt mai presus de NU POT. 
Dumnezeu este de partea noastră și ne arată că PUTEM!

Desenează un „blazon personal”. Completează cadranele astfel: 
Cadranul 1. Puncte tari: Gândește-te la ce calități, abilități, talente 
ai, care să te ajute să realizezi ceea ce îți dorești! Cadranul 2. Puncte 
slabe/aspecte de îmbunătățit: Gândește-te la ce nu ai, ce nu știi să 
faci și te-ar împiedica să realizezi ceea ce îți propui! Cadranul 3. 
Oportunități: Gândește-te la ceea ce există și te-ar putea ajuta să 
îți îndeplinești „visul”! Cadranul 4. Amenințări: Gândește-te la ceea 
ce te-ar putea împiedica să-ți realizezi „visul”!

Imaginează-ți că ești ctitorul unei biserici. Ce îndemn 
ai lăsa urmașilor tăi? 

Formează câte un cuvânt din sfera religioasă din 
literele care alcătuiesc numele lăcașului de cult al 
creștinilor, BISERICA. (De exemplu: B – blândețe)

Pe o coală de flipchart, tu sau unul dintre colegii tăi, 
schițați planul unei biserici în formă de cruce. Fiecare 
elev extrage un bilet pe care este notată denumirea unei 
icoane sau a unui obiect din biserică. Așezați „obiectul” 
la locul potrivit, conform informațiilor primite din lecție.

Ești chemat să devii „biserică”. O biserică are temelie, 
ziduri, acoperiș, ferestre, uși, altar etc. Prin ce cuvinte ai 
exprima acestea?

(De exemplu: TEMELIE – credință, ZID – rugăciune) 
Citește poezia și ascultă Priceasna „Biserică străbună” 

(Nicolae Lungu). Prezintă colegilor cinci elemente care 
te-au impresionat și argumentează alegerea ta.

 Primele lăcașuri de închinare erau case ale unor creștini.
 După eliberarea creștinilor de către Constantin cel Mare (313), apar primele biserici.
 Din punct de vedere arhitectural, biserica are diferite forme.
 Interiorul bisericilor ortodoxe păstrează împărțirea vechilor biserici creștine în cele trei părți: 
pronaos, naos și altar.
 Altarul este cea mai tainică și sfântă parte a bisericii.

CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI!

PAS CU PAS

NU UITA!
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ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI 
MANUALUL DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX

Manualul este elaborat de autori cu bogată experienţă profesională, condiţie care asigură o calitate metodică 
şi pedagogică deosebită.

Manualul este structurat pe unități tematice care dezvoltă conținuturile din programă. Lecțiile cuprind exem-
ple de activități care conduc la formarea de competențe specifice disciplinei.

Prezintă activități care vizează aspecte de învățătură creștină, elemente de morală religioasă aplicată, auto-
cunoaștere, aspecte de viață comunitară și interculturalitate.

Propune o călătorie în timp pentru a afla despre credința în primele comunități creștine, despre cum s-a răs-
pândit creștinismul în lume și pe teritoriul Daciei.

Manualul este bogat ilustrat, și completat în varianta digitală cu numeroase imagini, exerciții, activități, filme 
care asigură o mai bună înțelegere a conținuturilor și formarea cu ușurință a competențelor corespunzătoare. 

Exercițiile interactive de la lecții și modalitățile de evaluare propuse vin să ajute la fixarea și aprofundarea 
noțiunilor predate, într-un mod relaxat și plăcut.

Prin construcția textului și utilizarea unor rubrici semnificative, elevii se orientează ușor în paginile manua-
lului și în parcurgerea variantei digitale.

Manualul cuprinde numeroase exerciții, întrebări și propuneri de proiecte care au potențialul de a capta aten-
ția și de a stimula curiozitatea și interesul elevilor.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

1

2 5

3 6

4 7

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le  oportunitatea de formare 
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor 
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe emise de 
Casa Corpului Didactic București, care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională a 
cadrelor didactice.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE 
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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Anul acesta, emisiunea Bucuria Poveștilor a intrat în 
cel de-al optulea an de emisiune.
Transmisă live, de la ora 19.00 la ora 20.00, de luni până 
vineri, programul radiofonic ce aduce în prim-plan 
teme variate și povestite pe înțelesul copiilor, se bucură 
de un public extrem de numeros atât din țară, cât și de 
peste hotare.
Bucuria Poveștilor a pătruns pentru prima oară în 
casele ascultătorilor pe data de 5 decembrie 2011, în 
ajunul Sfântului Nicolae, când Radio Trinitas așeza 
astfel în ghetuțele copiilor un dar radiofonic:  o emisiune 
live, pentru copii, nouă-nouță, plină de culoare, povești, 
cântece și jocuri. A pornit de la un spațiu de 30 de 
minute. Atunci, în iarna lui 2011, s-a auzit transmis pe 
calea undelor, întâia dată: „Bună seara, bună seara, 
dragi copii din toată țara!” 
Când prima emisiune s-a încheiat – după un zbârnâit 
continuu al telefoanelor, după bucuria copiilor care 
și-au dorit să intre în direct chiar din prima seară – 
concluzia a fost: 30 de minute sunt insuficiente. Așa că, 

ușor, ușor, spațiul s-a extins la 60 de minute. Și, de cele mai multe ori, nici acesta nu este suficient, având în 
vedere numărul mare de prieteni pe care emisiunea îi are. 
În concluzie, Bucuria Poveștilor un proiect radiofonic, cultural, educațional, jucăuș și prietenos care a reușit 
să atragă un public extrem de numeros, ce a rămas fidel proiectului chiar și după mai bine de șapte ani de 
emisiune.
Seară de seară se aude transmis cu bucurie, prin intermediul postului de radio Trinitas, în casele copiilor, 
mesajul de salut ce-i cheamă pe cei mici ( și, vă spunem un secret, vin repede, repede și cei mari) să descopere 
lumea înconjurătoare prin jocuri, povești, provocări și multe zâmbete. 
Astfel, cei mici descoperă, alături de realizatoarea emisiunii Bucuria Poveștilor – Adriana Ene –  și invitații ei, 
„câte-n lună și în stele”, jucându-se, învățând să aibă încredere în ei, căpătând curajul de a pune întrebări și 
de a căuta răspunsuri și, mai ales, împrietenindu-se, ceea ce este minunat! 

,,BUCURIA POVEȘTILOR ESTE CEL MAI DRAG PROIECT AL MEU”
(ADRIANA ENE)

Interviu de Petre Craciun

Vă rugăm să ne vorbiți despre proiectele media 
pentru copii anterioare emisiunii Bucuria poveștilor.

Adriana Ene: În cei peste 13 ani de experiență 
jurnalistică, am avut șansa să fiu implicată în foarte 
multe proiecte dedicate copiilor. Unele dintre ele au 
devenit cunoscute la nivel național și am reușit să 
captez atenția copiilor din diverse zone ale țării. Aș 
vorbi măcar despre trei dintre ele. Primul s-a numit 
1001 de Povești și a fost o emisiune de teatru pentru 
copii care s-a difuzat timp de mai bine de trei ani de 
zile pe TVR Cultural, unicul post cultural din România, 
care între timp s-a desființat. Atunci am experimentat 
pentru prima oară apropierea reală de publicul meu, 
format din nenumărați copii ce-mi scriau scrisori, 
e-mailuri, sunau, devenind astfel un public din ce în 
ce mai numeros și mai activ. Reușeam prin emisiunea 
1001 de Povești, să pătrund în universul copilăriei 
pe care-l construiam din spectacole de teatru pentru 
copii, dialoguri amuzante cu personajele din povești, 
invitații la joacă și la concursuri.

A urmat apoi un proiect realizat cu copiii de la 
Centrul de Copii Sfânta Macrina, cu care am lucrat 
o perioadă pentru a le dezvolta capacitățile de 
integrare, exprimare, implicare în activități culturale 
și educaționale. Am descoperit o poftă și o dorință cu 
totul aparte, la acești copii, de a se autodepăși, de a se 
remarca. Erau copii proveniți din medii defavorizate, 
copii abandonați sau lipsiți de posibilități financiare.
Un al treilea proiect și cel mai drag mie, este cel 
intitulat Culori radiofonice în 1001 de voci. Este un 
proiect de teatru radiofonic, în care au fost implicați 21 
de copii nevăzători sau cu deficiențe de vedere, care 
au dat viață personajelor din cinci basme românești 
(Prâslea cel voinic și merele de aur, Făt-Frumos din 
lacrimă, Zâna – Zorilor, Greuceanu și Harap-Alb). A fost 
cel mai complex program socio-educațional pe care 
l-am inițiat și coordonat. Cu acești copii s-a lucrat luni 
de zile, au fost pregătiți muzical, teatral, psihologic, 
au fost transformați în voci de teatru radiofonic, 
au fost aduși la înregistrări luni de zile, s-a realizat 
o coloană sonoră originală, s-au editat cele cinci 
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basme românești la cel mai înalt nivel profesional și 
în curând va avea loc o lansare cu totul deosebită. Am 
creat astfel cinci compact discuri, cu fiecare poveste 
în parte, iar ele vor „mărturisi” la momentul potrivit 
că 21 de copii nevăzători sau cu deficiențe de vedere 
au reușit să ne demonstreze că deficiența nu este o 
piedică în calea succesului.

Care sunt cele mai mari bucurii pe care vi le-a adus 
această emisiune?

Adriana Ene: Știți probabil că atunci când ești om 
de televiziune sau de radio, cum se spune, când 
ești realizator și prezentator de emisiuni, îți dorești 
să ai feedback, să ai ascultători, să știi că măcar o 
parte din ceea ce oferi este prețuit de publicul tău. 
Eu experimentez cu adevărat, de patru ani de zile, 
prețuirea ascultătorilor mei. Ați fost martor la sutele 
de mesaje primite într-o singură seară, în direct în 
timpul emisiunii sau după ce ea s-a încheiat. Simt 
dragostea copiilor care îmi scriu sau care îmi sunt 
invitați, primesc scrisori, daruri create de mânuțele 
lor. Sunt copii care și-au dorit să participe la emisiune 
și au venit în studio, în direct din diverse colțuri ale 
țării, Dâmbovița, Argeș, Prahova, Onești, Piatra 
Neamț etc. Am ascultători din colțuri îndepărtate 
sau apropiate ale lumii care îmi scriu și care rămân 
conectați astfel la țara lor, la poveștile și tradițiile 
românești, care descoperă în acestă emisiune o oază 
de bucurie și prospețime românească. Când plec prin 
țară la diverse evenimente anunțate sunt așteptată 
de copiii mei ascultători care vor să mă cunoască. Vă 
dați seama câtă bucurie profesională experimentez? 
Poate că nu degeaba emisiunea se numește Bucuria 
Poveștilor...

Amintiți-vă cel mai emoționant moment din acești 
patru ani.

Adriana Ene: Cel mai emoționant moment... au fost 
mai multe, să știți. Dar, anul trecut, am sărbătorit 
trei ani de emisiune alături de 47 de copii invitați 
într-un maraton de două ore minunate. Imaginați-vă 
că într-o organizare desăvârșită, toți copiii, împărțiți 
pe grupe, au intrat în direct. Datorită unei înțelegeri 
extraordinare dintre mine și ei, am reușit să susținem 
împreună o ediție de neuitat. La final, ei au ieșit din 
studio și din regie, iar eu am rămas să le mulțumesc 
colegilor care au depus un real efort pentru ca totul 
să iasă impecabil. Când am ieșit, copiii toți și părinții 
lor au început să aplaude, au venit să mă îmbrțișeze și 
atunci, mi-am dat seama că tot ceea ce fac și dăruiesc 
mi se întoarce înzecit și înmiit.

Cum aniversați cei patru ani? Ce pregătiți pentru 
sâmbătă?

Adriana Ene: La patru ani de emisiune vom fi tot 
mulți, așa cum ne-am obișnuit deja. O pălărie plină 
de jocuri surpriză îi așteaptă pe invitații mei copii. Se 

vor cânta colinde live nu doar vocal, ci și instrumental 
de către grupe de colindători care s-au pregătit 
intens pentru ediția noastră aniversară din acest an. 
Vom avea multe, foarte multe momente memorabile 
susținute, ca de obicei, în două ore transmise în direct 
la Radio Trinitas. Dar cel mai important este că vom 
fi împreună pentru că așa ne dorim, pentru că ne 
bucurăm cu adevărat de un proiect de emisiune radio 
pentru copii care a reușit să devină un fenomen, să 
fie mai mult decât Bucuria Poveștilor, să fie chiar 
bucuria copiilor!

Sursa: literaturacopii.ro
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CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009
Telefon: 0258 826147 Fax: 0258 833101
e-mail: office@ccdab.ro
www.ccdab.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
Str. Mucius Scaevola, nr. 9, Arad, jud. Arad, cod 310106
Telefon/fax: 0257 281077
ccd_arad@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ
Str. I. C. Brătianu, nr. 45, Piteşti, jud. Argeş, cod 110417
Telefon/fax: 0248 220520
e-mail: contact@ccdarges.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, jud. Bacău, cod 600266
Telefon/fax: 0234 523 988
e-mail: contact@ccdbacau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, jud. Bihor, cod 410019
Telefon: 0359 409726; 0259 412569
Fax: 0259 476948
e-mail: contact@ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD
B-dul Independentei, nr. 24, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud, cod 420184
Telefon:0263 237094
Fax: 0263 234916
e-mail: ccd@ccdbn.ro, ccd_bistrita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI
Str. Bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani, jud. Botoşani, 
cod 710171
Telefon/fax: 0231 517556
e-mail: contact@ccdbotosani.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA
Str. Griviţei, Nr. 328, Brăila, jud. Brăila, cod 810040
Telefon: 0239 615261 / fax: 0239 611060
e-mail: ccdbraila2007@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV
Str. Iuliu Maniu, nr. 52, Braşov, jud. Braşov, cod 500091
Telefon/fax: 0268 472168
e-mail: ccdbrasov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr. 315 A, sector 6, Bucureşti,
cod 060043, OP 16
Telefon: (004) 0213134901
fax: (004) 0213134927
e-mail: contact@ccd-bucuresti.org
ccdbuc@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei, nr. 42, Buzău, jud. Buzău, cod 120204
Telefon/fax: 0238 718504
e-mail: ccd@buzau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI
Str. Sloboziei, nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910014
Telefon/fax: 0242 312793
e-mail: ccd_calarasi@yahoo.com
ccdcalarasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
Str. Bega 1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320059
Telefon: 0255 218029; 0355 417618
fax: 0255 206005
e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
www.ccdcs.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
Str. Septimiu Albini, nr.91, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
cod 400457
Telefon/fax: +40-264-593945
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANŢA
Str. Soveja, nr. 17, Constanţa, jud. Constanţa, cod 900562
Telefon: 0241 615468 / fax: 0241 615453
email: ccd@isjcta.ro, ccd.cta@gmail.com
www.ccdconstanta.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC COVASNA
Str. Victor Babeş, nr. 18/A, Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna, cod 520004
Telefon: 0267 316088 / fax: 0267 314274
e-mail: ccd.covasna@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
Str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte,
jud. Dâmboviţa, cod 130167
Telefon/fax: 0245 220569
e-mail: office@ccd-dambov

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, jud. Dolj, cod 200760
Telefon: 0251 421159 / fax: 0251 595174
e-mail: ccddolj@gmail.com
web: www.ccddj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
Str. Gării, nr. 35, Galaţi, jud Galaţi, cod 800222
Telefon: 0236 414749 / fax: 0236 465860
e-mail: ccd_gl@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod 080474
Telefon: 0752070775 / fax: 0246 212638
e-mail: ccdgr2002@yahoo.com

CASELE CORPULUI DIDACTIC
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CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
Str. Victoriei, nr. 132-134, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210234
Telefon/fax: 0253 240888
e-mail: ccdgorj@hotmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC HARGHITA
Str. Topliţa, nr. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, cod 530241
Telefon: 0266 372139 / fax: 0266 371648
e-mail: ccd(a)ccd.eduhr.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
Str. Gh. Barițiu, nr. 2, Deva, jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/fax: 0254 232452
e-mail: ccd_deva@yahoo.com
ccd@isj.hd.edu.ro
www.ccdhunedoara.ro
www.isj.hd.edu.ro/ccd

CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIŢA
Str. Lacului, nr. 19, Slobozia, jud. Ialomiţa, cod 920042
Telefon/fax: 0243 234205
e–mail: ccd_ ialomita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI
Str. Octav Botez, nr. 2A, Iași, jud. Iași, cod 700116
Telefon/fax: 0232 210424; 0232 267731
e-mail: ccdiasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Brăneşti, jud. Ilfov
Telefon/fax: 021 3501402
e-mail: ccdilfov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
Str. Petőfi Sándor, nr. 12-14, Baia Mare,
jud. Maramureş, cod 4800
Telefon: 062275935 / fax: 062276673
e-mail: ccd@mail.multinet.ro
ccd@isjmm.ubm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINŢI
Str. Calomfirescu, nr. 94, Drobeta-Turnu Severin,
jud. Mehedinţi, cod 220127
Telefon/fax: 0252 321537
e-mail: ccdmehedinti@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ
Str. Victor Babeş, nr. 11, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540097
Telefon: 0265 260880 / fax: 0265 262574
e-mail: ccdmures@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
Sediul central: Str. Petru Rareş, nr. 24,
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, cod 610119
Telefon/fax: 0233 223885
Corp B: Str. Petru Movilă, nr. 67, Piatra-Neamţ,
jud. Neamţ, cod 610094
Telefon: 0233 621910
ccdneamt@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Str. Ionaşcu, nr. 38, Slatina, jud. Olt, cod 230081
Telefon: 0249 406103 / fax: 0249 406203
http://isjolt.ot.edu.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
Str. Democraţiei, nr. 35, Ploieşti, jud. Prahova, cod 100559
Telefon: 0244 577338 / fax: 0244 577338
e-mail: ccdprahova@ccdph.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Zalău, jud. Sălaj, cod 440010
Telefon: 0361 801065 / fax: 0361 801064
e-mail: contact@ccdsm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Str. Unirii, nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, cod 450059
Telefon: 0260 661396; 0372 873 614
e-mail: ccdsalaj@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU
Str. Turismului, nr. 15, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550020
Telefon/fax: 0269 230259
e-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com
metodist.ccdsb@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA
Aleea Nucului, nr. 10, Suceava, jud. Suceava, cod 720067
Telefon: 0230 523316 / fax: 0230 523346
e-mail: contact@ccd-suceava.ro
www.ccd-suceava.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN
Str. Carpaţi, nr. 15, Alexandria, jud. Teleorman, cod 140059
Telefon: 0247 315636 / fax: 0347 407064
e-mail: ccd_tr@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Str. P-ţa Iancu Huniade, nr. 3, Timişoara, jud. Timiş, 
cod 300029
Telefon/fax: 0256 490452
e-mail: ccdtimis@yahoo.com
www.ccd-timis.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunișului, nr. 7, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: 0240 516656 / fax: 0240 511379
e-mail: contact@ccdtulcea.ro
www.ccdtulcea.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 30, Râmnicu Vâlcea, 
jud. Vâlcea, cod 240190
Telefon/fax: 0350 421398
e-mail: ccdvalcea@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
Ștefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, jud. Vaslui,
Telefon: 0235 317279 / fax: 0335 419048
e-mail: contact@ccdvaslui.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VRANCEA
Str. Eroilor, nr. 2, Focşani, jud. Vrancea, cod 620162
Telefon: 0237 223372
fax: 0237 226974
e-mail: ccd_vrancea@yahoo.com
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