
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. înreg. ...................../17.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de 

învățământ din  Grădinița cu Progam Normal Nr.2, structură arondată Liceului 
Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, în  Grădinița cu Progam Normal “Bóbita “ 

 

                   Văzând cererea nr. 21011/11.10.2022 al conducerii Liceului Teologic Reformat “ 
dr.Csiha Kálmán “, din Târgu Secuiesc , prin care se  propune  schimbarea denumirii unității 
de învățământ Grădinița cu Progam Normal Nr.2, în  Grădinița cu Progam Normal “Bóbita “ 
                  Motivarea propunerii constă în următoarele: Liceul Reformat din Târgu Secuiesc  
era singura instituție liceală fără nume în municipiul Târgu Secuiesc, până la data adoptării  
HCL nr.66/2022 privind schimbarea denumirii “ Liceului Teologic Reformat” din Târgu 
Secuiesc , în “Liceul Teologic Reformat dr. Csiha Kálmán”., iar Grădinița cu Progam Normal 
nr.2, structură arondată Liceului Teologic Reformat “ dr.Csiha Kálmán “, printre puținele 
unități de învățământ  preșcolare fără nume din oraș și județ. 
          Pentru  Grădinița cu Progam Normal nr.2 nu au fost făcute demersuri pentru obținerea 
unei denumiri, pentru că mai întâi trebuia schimbat numele liceului de care aparține 
unitatea de învățământ preșcolar, ca structură.  
          Consiliul educatorilor și a  părințiilor au propus ca grădinița să poartă numele de 
“Bóbita “, pentru a ieși din anonimat.   
         Numele de Bóbita este un nume fictiv al unui personaj cunoscut și îndrăgit de copii din 
literatura maghiară pentru copii, o figurină,  o zână micuță, ca un fulg de păpădie care 
trăiește în armonie atât cu lumea îngerilor, a elementarelor, a animalelor, cât și cu cea a 
oamenilor.  Aceste ființe magice sunt prezente în toată pedagogia Waldorf, aplicată la 
grădinița respectivă. Personajul a fost creat de marele poet maghiar, Weöres Sándor, care a 
scris mai multe volume de poezii pentru copii.  Weöres simpatiza cu ideile antropozofice, 
inspirate din munca lui Goethe, bazele antropozofine însă fiind depuse de Rudolf Steiner, la 
fel ca și bazele pedagogiei Waldorf.  
       Numele de Bóbita fiind un nume fictiv și nu al unei personalităţi istorice, politice, 
culturale , nu sunt incidente prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002. 
        Ca urmare, propun aprobarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens. 

   PRIMAR, 
           Bokor Tiberiu 
 

Târgu Secuiesc, la 17 octombrie 2022 


