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CĂRȚI  NOI  INTRATE ÎN BIBLIOTECA LTN 

 

Mimi Dumitrache, Dorica Boltasu Nicolae. Limba romana - Bacalaureat. 80 de teste 

complete. Editia: a 2-a, revizuita. București: Editura BOOKLET, 2018, 284 p. 

 



 

 

P
ag

e2
 

Ghidul pentru baclaureat la limbă și literatura română conține: 

 • noțiuni teoretice (curentele literare, genurile literare, valorile stilistice ale părților de vorbire, 

figuri de stil, semnele de punctuație și de ortografie) 

 • 40 de teste care conțin toate cele trei tipuri de subiecte cu modele complete de rezolvare 

 • 40 de teste care conțin toate cele trei tipuri de subiecte fără modele de rezolvare 

În conformitate cu programa școlară pentru examenul de Bacalaureat. 
 

 
Curcan Alina, Marinela Pantazi. Limba si literatura romana, clasa a VIII-a - Ghid complet 

pentru Evaluarea nationala, 90 de teste, notiuni teoretice, fise de lucru. București: 

Editura BOOKLET, 2018, 351p. 

Ghidul conține: 

- Noțiuni teoretice - fonetică,vocabular, morfologie, sintaxa propoziției și sintaxa frazei, genurile 

și speciile literare, modurile de expunere, figurile de stil și imaginile artistice, tipuri de 

compuneri 

- Fișe de lucru, utile atât pentru activitatea la clasă, cât și pentru realizarea temelor,acasă 

- 20 de teste cu modele complete de rezolvare 

- 70 de teste fără sugestii de rezolvare 

În conformitate cu programa școlară pentru examenul de evaluare națională. 

 

 

https://www.librariaonline.ro/autori/curcan_alina
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Mirela Ilie, Marilena Nedelcu. Evaluare pentru clasa a II-a. București: Editura BOOKLET, 

2019, 111 p.  

Evaluare pentru clasa a II-a este un instrument de lucru foarte util elevilor de clasa a II-a care se 

pregătesc pentru susținerea examenului de Evaluare Națională. 

Conţine: 14 teste de comunicare în limba română scris, citit și 12 teste de matematică ce evaluează 

capacitatea de utilizare corectă și adecvată a limbii române prin exerciții de înțelegere a textului 

literar și nonliterar și de redactare a unor texte scurte specifice: biletul (de informare, de mulțumire, 

de solicitare), dialogul, texte care au ca suport întrebări orientative date. 

Cele 14 teste de matematică propun exerciții variate de calcul, logică, efectuare de operații, fracții, 

unități de măsură și probleme din materia predată în primii doi ani de studiu la școală. 

 

Alina Ionela Jiga, Petruța Simona Iordache. Evaluare pentru clasa a IV-a. București: 

Editura BOOKLET, 2019, 112 p.  

Evaluare pentru clasa a IV-a TESTE este un instrument de lucru foarte util elevilor de clasa a IV-

a care se pregătesc pentru susținerea examenului de Evaluare Națională. 

Conţine: 12 teste de comunicare în limba română și 12 teste de matematică. Testele de comunicare 

în limba română evaluează competențele de receptare a mesajului scris pe baza unor texte-suport, 

literare și nonliterare, precum și competențele de exprimare scrisă, prin redactarea de texte concise, 

în care elevul descrie un personaj sau relatează o întâmplare imaginată 

DONAȚII 

Moony Witcher. Fetita celei de a sasea luni. Bucureşti: Ed. RAO, 2004, 325 p.(inv.9362) 

Rob Reger; Jessica Gruner. Emily the Strange: Zilele pierdute. Bucureşti: Corint Junior, 2010, 256 

p.(inv.9363) 
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Irina Binder. Fluturi, vol. 1. Bucureşti: Ed. For You, 2012, 275 p.( inv.9365) 

Irina Binder. Fluturi, vol. 2. Bucureşti: Ed. For You, 2012, 318 p.( inv.9366)  

Agatha Christie. Pisica printre porumbei. Bucureşti: Ed. RAO Psy, 2010, 186 p.(inv.9364)  

Hadrian Soare, Gheorghe Soare. Limba si literatura romana. Clasa a XI-a. Studii de caz, teme si 

subiecte pentru examenul de bacalaureat,analize literare, situatii de comunicare. Bucureşti: 

Editura Carminis, 2007, 688 p.(inv.9453)  

Eugen Simion, Florina Rogalski, Andrei Grigor. Analize si sinteze literare pentru 

liceu.  Bacalaureat si admitere in invatamantul superior. Bucureşti: Editura CORINT, 2008, 238 

p.(inv.9454) Alina Manea, Cora Ardelean 

Alina Manea, Cora Ardelean. Textul literar - textul nonliterar - concepte teoretice si fise de lucru, 

clasele IX – XII. Bucureşti:  Editura Delfin, 2008, 240 p.(inv. 9455) 

Alina Manea.Limba si literatura romana textul literar - concepte si exercitii propuse cls. IX-XII. 

Bucureşti: Editura Delfin, 2014, 318 p.(inv.9456)  

Maurice Druon. Regii blestemati, VOL 2. Bucureşti: Editura pentru Literatura Universala, 2015, 

436 p. (inv.9465) 

CONGRESE – SIMPOZIOANE – TARGURI – EXPOZIȚII - LANSARI DE CARTE 

Atelier de Povești, 14 februarie, orele 14:00, elevii nivelului primar vor participa, în cadrul 

Bibliotecii LTN alături de domnul Petre Craciun. Activitatea atelierului va fi construită în 

jurul  poveștilor cuprinse în Povești din Țara copiilor fericiți  și  Poveștile-flori și poveștile- stele. 

 

Reuniunea la nivel înalt în domeniul educației și formării (HLG), 27 februarie - 28 februarie 

2019, București. 

Reuniunea va avea loc la București și va reuni experți în domeniul educației și formării. Temele 

de pe agenda reuniunii vor include discuții privind contribuția educației și formării la viitorul 

Uniunii Europene, viitorul cadru strategic în educație și formare, cu un accent special pe calitate, 

incluziune, mobilitate și excelență în educație. 

https://www.romania2019.eu 

 

Reuniunea Directorilor Generali din Învățământul Profesional şi Tehnic, 17 martie - 19 

martie 2019, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia. 

https://www.romania2019.eu/
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Evenimentul va reuni directorii generali pentru învățământul profesional și tehnic din statele 

membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai Comisiei Europene și alți actori implicați în 

învățământul profesional și tehnic, de la nivel european. 

https://www.romania2019.eu/venue/universitatea-1-decembrie-1918/ 

 

Reuniunea Directorilor Generali din Învățământul Preuniversitar/Școli, 31 martie - 2 aprilie 

2019, Palatul Administrativ, Timișoara. 

Evenimentul va reuni directorii generali pentru învățământul preuniversitar/școli din statele 

membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai Comisiei Europene și alți actori implicați în 

învățământul preuniversitar, de la nivel european. 

https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-directorilor-generali-din-invatamantul-

preuniversitar-scoli/ 

 

Reuniunea Bologna Follow-up Group (BFUG) + Reuniunea privind Registrul European 

pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR), 3 aprilie - 5 aprilie 2019, 

Universitatea Politehnică din București, București.  

Evenimentul va reuni reprezentanții țărilor participante la Procesul Bologna/Spațiul european 

pentru învățământul superior, ai organismelor consultative și ai Comisiei Europene. 

https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-bologna-follow-up-group-bfug-reuniunea-eqar-

registrul-european-pentru-asigurarea-calitatii-in-invatamantul-superior 

 

Reuniunea directorilor de agenții naționale Erasmus+, 9 aprilie - 12 aprilie 2019, Hotel 

Radisson Blu, București. 

Obiectivul acestei întâlniri este de a furniza agențiilor naționale informații privind implementarea 

și managementul programului Erasmus + (stadiul actual, rezultatele, provocările, evoluțiile 

viitoare) și să ofere agențiilor naționale oportunitatea de a discuta și împărtăși cele mai bune 

practici, precum și să comunice. 

https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-directorilor-de-agentii-erasmus/ 

 

Salonul de Carte Bookfest 2019, 29 mai – 2 iunie,  ediția a XIV-a, București. 

http://www.bookfest.ro/ 

 

 

https://www.romania2019.eu/venue/universitatea-1-decembrie-1918/
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-directorilor-generali-din-invatamantul-preuniversitar-scoli/
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-directorilor-generali-din-invatamantul-preuniversitar-scoli/
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-directorilor-generali-din-invatamantul-preuniversitar-scoli/
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-bologna-follow-up-group-bfug-reuniunea-eqar-registrul-european-pentru-asigurarea-calitatii-in-invatamantul-superior/
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-bologna-follow-up-group-bfug-reuniunea-eqar-registrul-european-pentru-asigurarea-calitatii-in-invatamantul-superior/
https://www.romania2019.eu/event/reuniunea-directorilor-de-agentii-erasmus/
http://www.bookfest.ro/
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A șaptea reuniune a miniștrilor educației din ASEM, 15 mai - 16 mai 2019, București  

Cea de-a șaptea reuniune a miniștrilor educației din ASEM (ASEMME7) este o platformă unică 

de cooperare în domeniul educației între și în interiorul Europei și Asiei. Aceste reuniuni se 

concentrează pe dialog și înțelegere reciprocă pe baza unor perspective comune între cele două 

regiuni. 

https://www.romania2019.eu/event/a-saptea-reuniune-a-ministrilor-educatiei-din-asem/ 

Conferința HEInovate, 22 mai - 23 mai 2019, Universitatea Politehnică din București 

https://www.romania2019.eu/event/conferinta-heinovate/ 

 

Conferința privind calitatea în educație și formare profesională, 4 iunie - 5 iunie 2019, 

Universitatea Politehnică din București. 

https://www.romania2019.eu/event/conferinta-privind-calitatea-in-educatie-si-formare-

profesionala/ 

 

Comitetul Educație – reuniunea experților afaceri europene din capitală + Reprezentanța 

Permanentă, 27 iunie - 28 iunie 2019, Mamaia. 

https://www.romania2019.eu/event/comitetul-educatie-reuniunea-expertilor-afaceri-europene-

din-capitala-reprezentanta-permanenta/ 

 

LEGISLATIE 

Monitorul Oficial nr. 0050 din 2019 

Actul nr. 3015 din 08 Ianuarie 2019 

Emitent: Ministerul Educației Naționale 

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare 

Monitorul Oficial nr. 0048 din 2019 

Actul nr. 5658 din 11 Decembrie 2018 

Emitent: Ministerul Educației Naționale 

Ordin privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct național 

de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările 

referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) - 

Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor 

https://www.romania2019.eu/event/a-saptea-reuniune-a-ministrilor-educatiei-din-asem/
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-heinovate/
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-privind-calitatea-in-educatie-si-formare-profesionala/
https://www.romania2019.eu/event/conferinta-privind-calitatea-in-educatie-si-formare-profesionala/
https://www.romania2019.eu/event/comitetul-educatie-reuniunea-expertilor-afaceri-europene-din-capitala-reprezentanta-permanenta/
https://www.romania2019.eu/event/comitetul-educatie-reuniunea-expertilor-afaceri-europene-din-capitala-reprezentanta-permanenta/
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Monitorul Oficial nr. 0020 din 2019 

Actul nr. 5728 din 20 Decembrie 2018 

Emitent: Ministerul Educației Naționale 

Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin 

Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018 

Monitorul Oficial nr. 0004 din 2019 

Actul nr. 1310 din 27 Decembrie 2018 

Emitent: Președintele României 

Decret privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică“ a 

României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri“ a României 

Monitorul Oficial nr. 0003 din 2019 

Actul nr. 357 din 27 Decembrie 2018 

Emitent: Parlamentul României 

Lege pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărții“ în România 

Monitorul Oficial din 21 ianuarie 2019. 

Legea 38/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 

 

LANSARI 

„Ciobanul și domnița”, o poveste scrisă de Regina Maria, a văzut lumina tiparului la Editura 

Monitorului Oficial, cu sprijinul elevilor de la Liceul de Artă „Regina Maria” din Alba Iulia, care 

au realizat ilustrațiile va fi lansată la Castelul Bran, în 1 iunie 2019.  

CENTENAR 

Proiectul Acum 100 ani este un demers educațional apolitic, pro bono, adresat tinerei generații. 

Ne propunem să reactivăm interesul pentru istorie al tinerei generații prin apelul la cele mai noi 

tehnologii. Platforma îmbină efectele 3D și VR pentru redarea armamentului și decorațiilor de 

război cu documentarea istorică și fragmentele de memorialistică. Astfel, sperăm ca istoria văzută 

prin lentila digitală să devină captivantă pentru tineri. Prin proiectul pilot Acum 100 ani lansăm 

conceptul Visual History în România și deschidem drumul proiectelor viitoare ce pot readuce în 

actualitate și alte fragmente de istorie. 

http://www.acum100.ro/ 

Enciclopedia digitală România 1918 

Un proiect unicat, coordonat de profesorul Radu Jugureanu, dedicat, după cum singur 

menționează, ”miilor de românce și de români, femei, bărbați și copii, profesori și preoți, avocați 

și inventatori, țărănci și prințese, soldați și generali, oameni simplii sau erudiți inventatori care s-

au sacrificat pentru ca România să fie cea întreagă de astăzi.” 

 http://romania1918.eu/index.html  

http://www.acum100.ro/
https://www.facebook.com/EnciclopediaRomania1918/?__tn__=KH-R&eid=ARDUZS3K66o_n_Md6e9CHgZ1lXbLeWvmxByc889RRVLlkA0OKRg1342OwxOW5pYkhAl3A281vjgcm0-p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPo_x2ekGu_6ETejzTv7ATWa8l4AJtXDkwPHgVZ3xzDLFlUC8HpeOxpAcIShPE0IAZ7zUlp52BcsCJwJZaEe7Mjhzy1yDnvMkNSymZAE-EFR_4F4GgSTEkPP-uCrdJBxUoGvYQKWy2VVEesy6eg19z23NRimkVsvMX2s7eCClgxJODrW24aUrI4oITE0AxKxPpmI-LRQ0ymbUv87uBZRWs7KRWOcoAyWlm068HSw
http://romania1918.eu/index.html
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Centenarul României  

În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea 

statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România.  

http://centenarulromaniei.ro/ 

http://centenarulromaniei.ro/

