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 RAPORT DE SPECIALITATE  

pentru aprobarea acordarii unei  denumiri Bibilotecii 

orasenesti a orasului Rupea 
 

   Inițiativa reabilitării bibliotecii orășenești este prioritate, în perspectiva revenirii la o 

instituție de cultura cu funcții specifice, care a avut o tradiție frumoasă în localitatea noastră. 

  Ideea de a deveni biblioteca cu numele profesoarei Maria Rațiu, se dovedește a fi un gest de 

apreciere asupra muncii unei profesoare dedicate cărții și un mod a-i păstra vie memoria peste 

ani, în comunitatea noastră. 

  Profesoara Maria Rațiu, originară din orașul Dumbrăveni, județul Sibiu, absolventă a 

Liceului de fete din Sighișoara și a Facultății de Litere a Universității din Cluj, și-a desfășurat 

întreaga activitate didactică la Catedra de Iimba și literatura română și limba latină la Liceul 

"Șt. O. Iosif" din Rupea. A făcut parte din colectivul didactic cu care au debutat cursurile 

liceale la Rupea în anul 1952, alături de colegi de mare calibru precum directorul Traian 

Moise, scriitorii Ion Popescu - Topolog și Mihail Diaconescu, istoricul Mircea Mușat, 

compozitorul și muzicologul Constantin Catrina, matematicianul Gheorghe Lazea și alți din 

așa zisa "generație de aur". Pe tot parcursul carierei și ani buni după pensionare s-a identificat 

cu biblioteca liceului, care i-a devenit o a doua casă. Ca bibliotecară nu i-a fost de ajuns 

calitatea de profesoară. A fost și fin psiholog și chiar manager, pentru a dirija optim 

informația din surse diverse , a promova valorile spiritual și a iniția acțiuni culturale. 

  Categoric, profesoara Maria Rațiu, a pus suflet în tot ceea ce a făcut, consacrându-și 

întreaga viață cărții. Elevi, absolvenți, concetățeni au fost atrași în bibliotecă de 

profesionalismul și disponibilitatea profesoarei . Știau că orice informatie cerută li se va oferi. 

  Profesoara Rațiu a avut o relație permanenta cu biblioteca orășenească și cu Administrația 

Publică Locală, atunci când a fost solicitată, având în vedere și faptul că o mare parte din 

personalul primăriei sau bibliotecii orășenești i-au fost elevi, chiar și dirigintă în cazul 

bibliotecarilor Zoltan Constantin și  

Calcea Eugenia. 

  Maria Rațiu a fost toată viața partenera cărții și a căutat să insufle tuturor idea că cel mai 

credincios și de nădejde partener este cartea. Mereu spunea că trebuie să avem cultura 

generală dobândită prin lectură, căci astfel acumulăm informații, ușurință în exprimare și 

posibilitatea de a aborda orice subiect de conversație.  

   A organizat colovii, medalioane literare, procese literare. A consiliat din umbra cu o 

exagerată modestie manifestări de amploare în viața culturală a liceului și orașului. Fără 

contribuția dânsei, prin bogăția informației și luciditatea consilierii nu s-ar fi putut desfășura 

jobileele liceului, dezvelirile de plăci omagiale, simpozioanele, lansările de cărți, expozițiile, 

întâlnirile cu scriitori și personalități la Liceu și la Casa de Cultură. 

  Activitatea de voluntariat la bibliotecă, în special în anii de după pensionare, a fost 

remarcabilă. Cu lacrimi în ochi, a părăsit biblioteca, doar atunci când proiectul de amenajare 

a Centrului de Documentare și Informare a relocat depozitul de carte al Liceului. 

      Pentru profesoara Maria Rațiu, cărțile au avut o valoare monumentală, au fost comoara de 

neprețuit a bibliotecii. 

    Un adevar uitat sau poate doar neglijat, astăzi, când suntem bombardați de alternativele 

informațiilor mass-media.  
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        Avand in vedere cele expuse nu consider a fi necesar aplicarea prevederilor 

art. 3 alin 1 Ordonanta nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu 

modificarile si completarile ulterioare,  deoarece avizul comisiei de atribuire denumiri  

de la nivelul judetul Brasov   este necesar  doar atunci cand  se atribuie ca denumire 

nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta 

natura,ceea ce nu este cazul.  

   Tinand cont de prevederile:. 

Art. 2 lit C din Ordonanta nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

cu modificarile si completarile ulterioare,  

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.136, art.139 alin.3, 

lit. a si art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, propun acordarea  denumirii de prof. Ratiu Maria , Bibliotecii 

orasenesti Rupea.  

 

 

    SECRETAR GENERAL  

    Roman Ioana Madalina  
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RAPORT DE APROBARE 

pentru aprobarea acordarii unei  denumiri Bibilotecii 

orasenesti a orasului Rupea 

 

 
 

            Avand in vedere: 

Raportul de specialitate al Secretarului UAT  Rupea, din care rezulta oprortunitatea  

aprobarii denumirii de prof. Ratiu Maria , Bibliotecii orasenesti Rupea,   

  

  Tinand cont de prevederile art. 2 lit C din Ordonanta nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri cu modificarile si completarile ulterioare,  

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.136, art.139 alin.3, 

lit. a si art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, propun acordarea  denumirii de prof. Ratiu Maria , Bibliotecii 

orasenesti Rupea.  

 

 

 

      PRIMAR,  

     Ec. Opris Alexandru  

 
 


