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Nr. 2 din 1 martie 2011   MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

    Nr   

„ASEDIUL” PRIMĂVERII 
 

1 MARTIE! Astăzi, primăvara ne-a bătut la geam! Sunt 
multe cuvinte ce pot defini acest anotimp… Eu am încercat o 
definiŃie în trei cuvinte: început, renaştere, speranŃă! 

E ziua în care nimănui nu trebuie să-i lipsească zâmbetul de 
pe buze, e ziua ce deschide fereastra luminoasă către soare, către 
viaŃă. LăsaŃi-vă în voia simŃurilor câteva clipe, închideŃi ochii şi 
ascultaŃi simfonia mugurilor ce plesnesc, îmbătaŃi-vă cu 
prospeŃimea miresmelor, priviŃi infinitul albastru al cerului, luaŃi 
un prieten de mână şi zâmbiŃi-i!  

Uităm adeseori să privim la lucrurile simple din jurul 
nostru, ne pierdem printre gânduri, ne risipim inutil. Suntem mai mereu preocupaŃi de grijile cotidiene. 
E un balsam pentru sufletul nostru să putem analiza o lume atât de mare, multitudinea de lucruri 
minunate care ne înconjoară. Cât de puŃini suntem cei care conştientizăm că fiecare zi e un dar divin, 
că  oricare astfel de zi trebuie trăită, aşa cum spune Cioran „cu strigăte” de bucurie şi că pentru fiecare 
dintre ele trebuie mulŃumit cerului că ne-a fost dată…   

„Conform unui mit care circulă în Republica Moldova, în prima zi a lunii martie, frumoasa 
Primăvară a ieşit la marginea pădurii şi a observat cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub 
zăpadă răsare un ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute şi a început a da la o parte zăpada şi a rupe ramurile 
spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat şi a chemat vântul şi gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a 
îngheŃat imediat. Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei dar s-a rănit la un deget din cauza 
mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură de sânge fierbinte care, căzând peste floare, a făcut-o să 
reînvie. În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărŃişorului simbolizează sângele ei roşu pe 
zăpada albă” (sursa wikipedia). 

PRIMĂVARA SĂ VĂ INTRE ÎN SUFLET ŞI S-O PĂSTRAłI VEŞNIC! 
                                                                                                             

���� Pompilia BĂJENARU, 
BIBLIOTECAR, 

BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 
 

„Primăvara este un tandru şi sălbatic 

mister. „                            (Victor HUGO)Victor HUGO)Victor HUGO)Victor HUGO)    



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI 

CONSILIUL LOCAL este autoritatea deliberativă a administraŃiei publice locale şi îşi 
desfăşoară activitatea în baza Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, 
cu modificările şi completările următoare. 

 
În data de 7 februarie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi s-a întrunit în şedinŃă 

ordinară şi a adoptat următoarele hotărâri: 
� Hotărârea nr. 8  privind stabilirea de măsuri pentru  eficientizarea activității de înscriere a 

datelor în registrul agricol pentru perioada 2010-2014; 
� Hotărârea nr. 9 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanŃelor 

profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2010; 
� Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcŃionare a PoliŃiei 

Locale la nivelul comunei Vulcana-Băi; 
� Hotărârea nr. 11 privind stabilirea veniturilor potenŃiale provenite din valorificarea bunurilor 

ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4 la Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.  

 
Vineri, 25 martie 2011, Consiliul Local al Comunei 

Vulcana-Băi se va reuni în şedinŃă ordinară programată pentru 
luna martie. ŞedinŃa va începe la ora 18:15 şi se va desfăşura în 
sala de şedinŃe a sediului administraŃiei publice locale, situat în str. 
Vlad łEPEŞ, nr. 18. Ordinea de zi va fi următoarea: 

 
 

 
� Înmânarea premiilor elevilor câștigători ai Concursului „Regiunea mea, Crăciunul meu” 

organizat de Grupul AlianŃa Europeană din cadrul Comitetul Regiunilor de la Bruxelles; 
� Aprobarea planului pe anul 2011 pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

destinate prevenirii şi gestionării situaŃiilor de urgenŃă; 
� Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetăŃenilor, a instituŃiilor publice şi a 

operatorilor economici la realizarea activităŃilor de gospodărire, înfrumuseŃare şi păstrarea ordinii şi 
curăŃeniei în comună; 

� Stabilirea amplasamentului platformelor pentru colectarea gunoaielor; 
�  Aprobarea Metodologiei  privind instituirea taxei speciale de habitat  cu destinația de 

salubrizare, în vederea încasării acesteia de către SCFFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord SA; 
� Aprobarea taxei speciale pentru soluționarea cererilor de divorț pe cale administrativă; 
� Stabilirea de măsuri privind utilizarea suprafețelor de pajiște permanentă pe trupurile 

islazurilor comunale, în anul 2011; 
IniŃiatorul proiectelor de la pct. 2 – 7: domnul Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 
� Probleme curente ale administraŃiei publice locale; 
� Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinŃei următoare. 

Pe pagina web a comunei www.vulcanabai.ro  puteŃi găsi toate hotărârile consiliului local 
adoptate din anul 2007 şi până în prezent.  

(În numărul viitor vom vorbi despre constituirea şi atribuŃiile Consiliului Local) 
 

����   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

consilier-relatii@vulcanabai.ro  
 

„Viitorul este particula cea mai sensibilă a 

clipei de faŃă.”                 (Paul VALERY)(Paul VALERY)(Paul VALERY)(Paul VALERY) 



FONDURI EUROPENE - MĂSURA 141 
 

Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenŃă” se încadrează în Axa I – 
„Creşterea competitivităŃii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general creşterea 
competitivităŃii exploataŃiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării 
problemelor legate de tranziŃie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală 
sunt expuse presiunii concurenŃiale a pieŃei unice. 

 
CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele 

fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniŃi la data depunerii cererii de finanŃare), care desfăşoară 
activităŃi economice, în principal activităŃi agricole şi a căror exploataŃie agricolă: 

- are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE ;  
- este situată pe teritoriul Ńării;  
- este înregistrată în Registrul unic de identificare/Registrul agricol; 
- comercializează o parte din producŃia agricolă obŃinută 

            Persoanele fizice pot desfăşura activităŃi economice şi se pot înregistra şi autoriza în 
conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 44/2008: 

- individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;  
- ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi individuale;  
- ca membri ai unei întreprinderi familiale. 
 

CONDIłII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un             

Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani.  
După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinŃelor minime 

din Planul de afaceri depus iniŃial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să 
demonstreze că faŃă de situaŃia iniŃială a activităŃii precizată în Planul de afaceri: 

- producŃia agricolă obŃinută destinată comercializării înregistrează o creştere de 20%;  
- dimensiunea economică a exploataŃiei agricole creşte cu minim 3 UDE. 
 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL  
            Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de euro/an/fermă de semi – 
subzistenŃă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani. Un solicitant al sprijinului prin Măsura 
141 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanŃate 
prin FEADR. 
             Un solicitant al Măsurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, 
în cadrul următoarelor măsuri din PNDR: 
• 111 ”Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinŃe”; 
• 121 „Modernizarea exploataŃiilor agricole”;  
• 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”; 
• 142 „ÎnfiinŃarea grupurilor de producători” 
• 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanŃă pentru agricultori”; 
• 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”; 
• 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”; 
• 214 „PlăŃi de Agro-mediu”; 
• 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. 

 
 

 
 

 
 

„Faima se rugineşte, dacă nu o cureŃi prin muncă 

în fiecare zi.”                            (Nicolae IORGANicolae IORGANicolae IORGANicolae IORGA)))) 



SESIUNI DEPUNERE PROIECTE 
ÎN ANUL 2011 

 

 

 

����  Dionisie BURCĂ, 
SECRETARUL COMUNEI 
secretar@vulcanabai.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR AL 
COMUNEI VULCANA-BĂI 
 
 

 
Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor al 
comunei Vulcana-Băi, numit în continuare S.P.C.L.E.P., este un 
serviciu nou înfiinŃat în comuna noastră, mai exact, este 
organizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 25 
septembrie 2008, la nivel de compartiment funcŃional în aparatul 
de specialitate al primarului comunei, serviciu în cadrul căruia 
desfăşoară activitatea doi funcŃionari: jr. Dumitru MOREANU – 
inspector şi Manuela-VictoriŃa CIOCAN – inspector. 
 

S.P.C.L.E.P.  are următoarele atribuŃii: 
� stare civilă; 
� evidenŃa persoanelor şi eliberarea actelor de identitate; 
� eliberarea paşapoartelor; 
� eliberarea certificatelor de înmatriculare auto; 
� eliberarea plăcuŃelor de înmatriculare auto; 
� secretariat, arhivă şi relaŃii publice. 
AtribuŃiile de stare civilă sunt realizate încă de la constituire, mai exact din data de     01 

octombrie 2008. AtribuŃiile pe linie de evidenŃa persoanelor şi eliberarea actelor de identitate 
sunt îndeplinite practic din data de 09 iunie 2009. Pentru celelalte activităŃi menŃionate mai sus 
urmează să se obŃină avizele şi acordurile de funcŃionare. 

În cursul anului 2010, pe linie de stare civilă, au fost întocmite la cerere actele de naştere, 
căsătorie şi deces eliberându-se certificatele doveditoare. Astfel, au fost întocmite 10 acte de naştere, 
12 acte de căsătorie, 30 acte de deces şi au fost eliberate 55 certificate de naştere, 53 certificate de 
căsătorie şi 55 certificate de deces. 

Pe linie de secretariat a activităŃii de stare civilă au fost primite şi înregistrate 243 cereri 
pentru eliberarea certificatelor de stare civilă şi adrese către alte instituŃii. 

În ceea ce priveşte activitatea de evidenŃă a persoanelor şi eliberarea actelor de 
identitate, în cursul anului 2010, au fost înregistrate un număr de 601 cereri din care 596 cereri pentru 
eliberarea actelor de identitate şi 5 cereri pentru stabilirea reşedinŃei. 

Un obiectiv prioritar al activităŃii în anul 2010 l-a constituit finalizarea preschimbării 
buletinelor de identitate în cărŃi de identitate, astfel că la această dată, din totalul de 544 persoane 
deŃinătoare de buletine de identitate la nivel de comună, s-au prezentat 538 de persoane, rămânând de 
soluŃionat  6 persoane. 

                                                                                                                                                                   
 

����   jr. Dumitru MOREANU, 
INSPECTOR ÎN COMPARTIMENTUL  

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

evidenta-persoanelor@vulcanabai.ro 
 

 

 

 

„ViaŃa seamănă cu o poveste, ceea ce importă nu e 

lungimea ei, ci valoarea ei.”                      (SENECA)(SENECA)(SENECA)(SENECA)    



RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL, DESFĂȘURAT LA NIVELUL   
COMUNEI  ÎN PERIOADA 02 DECEMBRIE 2010 – 31 IANUARIE 2011 

  

 

Recensământul general agricol a avut ca obiectiv culegerea datelor şi 
obŃinerea informaŃiilor privind principalele caracteristici ale 
exploataŃiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a unităŃilor 
de recenzare şi statutul juridic al acestora, utilizarea suprafeŃelor 
agricole pe forme de administrare, suprafeŃele agricole cultivate, 
plantaŃiile viti-pomicole, irigaŃiile, efectivele de animale, utilajele şi 
maşinile agricole, construcŃiile cu destinaŃie agricolă, persoanele care 
desfăşoară activităŃi agricole. 

Prin Dispoziția primarului comunei s-a constituie Comisia comunală Vulcana-Băi pentru 
recensământul general agricol din perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2001, în următoarea 
componenŃă: 
a) preşedinte: Emil DRĂGHICI - primarul  comunei; 
b) vicepreşedinte: Dionisie BURCĂ - secretarul comunei; 
c) membru: Sabina ŞERBAN - referent în serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru şi 
agricultură din aparatul de specialitate al primarului comunei; 
d) membru: Micşunica MĂGUREANU - referent în serviciul comunitar pentru registrul agricol, 
cadastru şi agricultură din aparatul de specialitate al primarului comunei; 
e) membru: Florin MIHAI - medic veterinar-directorul executiv al serviciului public de sănătate, 
reproducŃie şi ameliorare în sectorul animal din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Comisia constituită prin dispoziția primarului comunei a răspuns de efectuarea acŃiunilor şi 
lucrărilor prevăzute în Programul general de organizare şi efectuare a Recensământului General 
Agricol 2010, aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol, şi a organizat, 
condus, controlat  şi răspuns  de efectuarea lucrărilor de recensământ pe raza comunei, la termenele 
prevăzute şi potrivit instrucŃiunilor Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol. 

Comuna a fost împărțită în 11 sectoare de recensământ, constituindu-se 2 secții de 
recensământ: satele Vulcana-Băi și Nicolaești, secția 1, recenzor-șef Filofteia ȘERBAN și satul 
Vulcana de Sus secŃia 2, recenzor-şef Maria MOREANU. 

Recenzori au fost: Florin MIHAI, Cristian-Costel ARON, Rodica SAVU, Micșunica 
MĂGUREANU, Emil BURTOIU, Adrian FĂȘIE, Dragoș-Corvin OLTEANU, Sabina ȘERBAN, Tudor  
ILIE, Elena-Roxana VASILE şi Simona OACHEȘU. 

Unitățile cu personalitate juridică au fost recenzate de recenzorul coordonator Dionisie 
BURCĂ. 

Rezultatele în urma recensământului agricol la nivelul comunei Vulcana-Băi sunt 
următoarele: număr formulare completate  - 1924; teren arabil - 69,30 ha; grădini familiale - 9, 09 ha; 
pășuni și fânețe - 1.594,06 ha; culturi permanente - 26,35 ha; suprafața agricolă utilizată - 1.698,80 ha; 
suprafața agricolă neutilizată - 4,48 ha; suprafața totală a exploatației agricole  - 1.850,73 ha; bovine - 
868 capete; ovine - 426 capete; caprine - 143 capete; porcine - 1.203 capete; păsări - 8.956 capete; 
cabaline - 128 capete; familii de albine - 288. 

InformaŃiile obŃinute prin efectuarea recensământului general agricol vor permite, ulterior, 
elaborarea de noi reglementari în politicile guvernamentale în domeniul dezvoltării rurale.  

 
����   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

consilier-relatii@vulcanabai.ro 
 

“Munca e balsamul sângelui, munca e 

izvorul virtuŃii”.                        ((((HERDERHERDERHERDERHERDER)))) 



IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE  

 

         Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevări 
obligatorii şi de aceea se impune definirea impozitului şi 
precizarea conŃinutului sau, atât din punct de vedere juridic şi 
economic, cât şi tehnic. 
         DefiniŃia clasică a impozitului spune că acesta este o 
contribuŃie obligatorie, necondiŃionată şi fără contraprestaŃie la 
suportarea  sarcinii publice. 
         Prelevarea obligatorie si gratuită efectuată de către stat 
asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivităŃilor 

şi plătită în bani, impozitul constituie o sursă a finanŃării cheltuielilor de interes general al statului şi al 
administraŃie locale. Este de asemenea un instrument al politicii economice, prin care se redistribuie o 
parte a veniturilor, pot fi stimulate investiŃiile si înviorarea conjuncturii economice. Reprezintă un 
izvor principal al formării veniturilor bugetului de stat şi al finanŃării cheltuielilor publice. 

Taxa reprezintă obligaŃia bănească ce trebuie să o achite persoanele fizice şi juridice pentru 
diferite prestaŃii efectuate de autorităŃile publice şi constă în sumele de bani prevăzute de hotărâri sau 
ordonanŃe guvernamentale. Ele pot fi:  taxe judiciare, taxe extrajudiciare, taxă timbru judiciar, alte taxe 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28 decembrie 2010 au fost stabilite impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2011. 

Impozitele şi taxele locale, inclusiv taxele speciale, au fost stabilite potrivit prevederilor Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea au rămas la 
nivelul anului 2010, exceptând impozitul datorat de persoanele fizice ce deŃin mai multe clădiri care 
datorează un impozit, majorat după cum urmează: 

- cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
- cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
- cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
Nu intră sub incidenŃă persoanele fizice care deŃin în proprietate clădiri dobândite prin 

succesiune legală. 
 De asemenea a fost majorat, prin efectul legii, impozitul pe mijloacele de transport pentru 

autoturismele cu capacitatea cilindrică mai mare de 1600 cm3. Impozitele şi taxele locale se achită în 
două termene de plată, primul termen de plată este 31 martie 2011, inclusiv, cel de al doilea termen de 
plată este 30 septembrie 2011, inclusiv. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren  şi impozitul pe 
mijloacele de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 martie 2011.  

Pentru plata cu anticipaŃie a impozitelor şi taxelor locale,  se acordă o bonificaŃie de 10% din 
impozitul datorat pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport. BonificaŃia se acordă numai 
contribuabililor-persoane fizice care achită integral creanŃele bugetare locale cu care figurează în 
evidenŃele fiscale, până la data de 31 martie 2011, inclusiv. 

FaŃă de cele de mai sus, este de înŃeles că, numai achitând cu anticipaŃie obligaŃiile fiscale se 
poate beneficia de facilităŃi, evitând majorările de întârziere. Beneficiază de scutiri şi neaplicarea 
impozitelor pentru clădiri, teren şi mijloace de transport, un număr de 80 contribuabili (persoane cu 
handicap şi veterani de război) în sumă totală de 6.447 lei.  Au fost deschise poziŃii de rol pentru 1570 
contribuabili cu domiciliul în comună şi 1042 pentru contribuabilii cu domiciliu în alte localităŃi care 
deŃin clădiri şi/sau terenuri pe raza comunei. Până la data de 31 ianuarie 2011 au achitat impozitele şi 
taxele locale, beneficiind de bonificaŃie , un număr de 139 contribuabili. 

Cu titlu informativ, taxa specială de habitat cu destinaŃia de salubritate, se încasează, începând 
cu data de 1 martie 2011, de operatorul Electrica Muntenia Nord. 

����   Rodica SAVU, 
INSPECTOR ÎN COMPARTIMENTUL  

ADMINISTRAREA FISCALĂ ŞI CONTROL COMERCIAL 
biroulfiscal@vulcanabai.ro 

„ObligaŃia este ceea ce caracterizează datoria. Datoria 

porunceşte fără a sili.”                        (Immanuel KANT)(Immanuel KANT)(Immanuel KANT)(Immanuel KANT)    



PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR  
 
 

 
     Din anul 2005 în comuna Vulcana-Băi funcționează Serviciul 
voluntar pentru situații de urgență, având ca principal scop 
prevenirea și stingerea incendiilor. Activitățile desfășurate de către     
Serviciul voluntar presupun intervenția cât mai rapidă în stingerea 
incendiilor izbucnite la gospodării sau arderi necontrolate de 
vegetație uscată, inundații, alunecări de teren sau orice alt eveniment 
generator de situații de urgență. 

O dată cu venirea primăverii debutează și activitățile de curățenie a gospodăriilor, precum și a 
proprietăților. Unele măsuri de igienizare presupun incinerarea resturilor de vegetație uscată, însă 
trebuie să avem în vedere unele măsuri  
de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiŃiilor pentru 
limitarea propagării şi dezvoltării acestora, precum şi de protecŃie a bunurilor şi mediului împotriva 
efectelor. 

Arderea se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:  
a) condiŃii meteorologice fără vânt;  
b)  colectarea în grămezi a vegetaŃiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităŃi astfel încât 

arderea să poată fi controlată;  
c)  curăŃarea de vegetaŃie a suprafeŃei din jurul fiecărei grămezi pe o distanŃă de 5 m; 
d)  executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcŃii şi să nu afecteze reŃelele electrice, de comunicaŃii, conductele de transport gaze 
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;  

e)  izolarea zonei de ardere faŃă de căi de comunicaŃie, construcŃii, culturi agricole vecine, 
instalaŃii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;  

f) supravegherea permanentă a arderii; 
    g)  desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;  
    h)  asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a 
eventualelor incendii;  
    i)   asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii (surse sau 
rezerve de apă); 
 j)   stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 
    k)  interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.  
    Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.  
    La executarea arderii vegetaŃiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăŃeneşti 
trebuie să se țină cont de condițiile meteorologice de vânt și distanța locului de incinerare față de 
depozitele de nutreț pentru animale (clăi, poduri, șure, etc.). 

Arderea vegetaŃiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obŃinerea permisului de 
lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin 
Ordinul ministrului administraŃiei şi internelor nr. 163/2007, obținut în mod gratuit. 

Emiterea permisului se face prin grija primarului comunei, de către şeful serviciului voluntar 
pentru situaŃii de urgenŃă, domnișoara Roxana-Elena VASILE, inspector în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei. 
 Nerespectarea în condițiile sus-menționate a lucrului cu focul deschis, duce la sancționarea 
făptașului în condițiile legii. 

 
���� Elena-Roxana VASILE, 

INSPECTOR ÎN COMPARTIMENTUL 
 POLIłIA LOCALĂ ŞI PAZA COMUNALĂ 

mediu@vulcanabai.ro 
 
 

„PrudenŃa are valoare chiar şi atunci când 

nu este necesară.”                    (GOETHE)(GOETHE)(GOETHE)(GOETHE)    



EDUCAłIE – ÎNVĂłĂMÂNT 
 
 
 
 
 
O LEGE BUNĂ PENTRU ŞCOALA DE ASTĂZI,   
DAR MAI ALES PENTRU CEA DE MÂINE 

 
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie 2011, a 

intrat în vigoare, miercuri 9 februarie 2011. Potrivit ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi 
sportului,  Daniel FUNERIU, legea garantează continuitate şi coerenŃă sistemului de învăŃământ. 
„Timpul dezbaterilor conflictuale s-a încheiat, avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. 
Doresc să atrag atenŃia că acest document este doar un prim pas, punerea lui în aplicare reprezentând 
un efort considerabil (...) Vor mai exista aproximativ 150 de acte de legislaŃie secundară. Este vorba 
de 50 de hotărâri de guvern şi 100 de ordine de ministru”, a declarat ministrul. 

Noua lege a educației introduce obligativitatea învăŃământului de 10 ani, care se va finaliza la 
împlinirea vârstei de 16 ani a copilului, aceasta fiind şi vârsta legală la care cetăŃenii pot intra în 
câmpul muncii. Fiecare copil român va începe şcoala la şase ani, printr-un an pregătitor, iar clasa a IX-
a va fi inclusă în ciclul gimnazial. Intrarea la liceu va Ńine cont de portofoliul elevului în proporŃie de 
70 la sută, iar 30 la sută va fi reprezentat de examenul de admitere, specific fiecărui liceu. 
Bacalaureatul se va da prin probe transdisciplinare. Filiera teoretică a liceului va fi de 3 ani, iar cea 
tehnologică de 4 ani. ÎnvăŃământul profesional (şcolile de meserii) va avea o durată de la 6 luni la 2 
ani. 

Potrivit noii legi a educaŃiei, în învăŃământul preuniversitar se va face o schimbare radicală în 
ceea ce priveşte conceperea curriculei, ceea ce va duce la transferul de la un învăŃământ învechit, bazat 
pe acumularea de informaŃii, la altul modern, care are la bază competenŃe și performanŃă. Numărul 
maxim de ore va fi redus în învăŃământul primar de la 25 la 20, iar în cel gimnazial, de la 30 la 25. 
Efectivele de elevi vor fi optimizate, astfel încât să se evite aglomeraŃia din unele clase. Astfel, în 
învăŃământul preuniversitar gimnazial şi liceal, s-a prevăzut o medie de 25 de elevi pe clasă. În afară 
de note, se va Ńine cont şi de comportamentul, atitudinea, dorinŃa de învăŃare, implicarea la ore a 
elevului, toate trecute în ceea ce se va numi „portofoliu educaŃional”.  

Consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ şi autorităŃile locale, care vor face parte 
din conducerile şcolilor, vor putea decide discipline opționale de învăŃământ, în proporŃie de 20% 
pentru învăŃământul gimnazial şi de 30% pentru cel liceal. Planurile-cadru ale învăŃământului primar, 
gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. De 
asemenea, tehnologia informației devine parte a trunchiului comun la gimnaziu şi opțională în 
învățământul primar. 

 Evaluarea performanțelor elevilor va avea loc în mai multe momente. La finalul clasei 
pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmeşte un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-
emoŃionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităŃilor şi atitudinilor 
de învăŃare ale copiilor. La finalul clasei a II-a, fiecare şcoală realizează evaluarea competenŃelor 
fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea 
planurilor individualizate de învăŃare a elevilor, se comunică părinŃilor elevilor şi constituie documente 
din portofoliul educaŃional al elevului. La finalul clasei a IV-a, se realizează, prin eşantionare, o 
evaluare la nivel naŃional a competenŃelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul 
testărilor internaŃionale, pentru diagnoza sistemului de învăŃământ la nivel primar. Altă evaluare se va 
face elevilor care finalizează clasa a VI-a prin două probe transdisciplinare: prima - limbă şi 
comunicare, care va cuprinde limba română şi limba modern, a doua - matematică şi ştiinŃe. 
Rezultatele sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăŃare ale elevilor şi pentru 
preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. La finalul clasei a IX-a se realizează o evaluare 

„Cine intru muritori este atât de învăŃat, căruia 

mai multă parte a învăŃăturii să nu-i lipsească?”    

((((Dimitrie CANTEMIRDimitrie CANTEMIRDimitrie CANTEMIRDimitrie CANTEMIR)))) 



naŃională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar 
testelor internaŃionale. 

Complementar acestor decizii va fi promovat şi programul „Şcoală după şcoală“. În parteneriat 
cu autorităŃile publice locale şi cu asociaŃiile de părinŃi. Prin acest program se oferă elevilor activităŃi 
educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenŃelor dobândite sau de accelerare a 
învăŃării, precum şi activităŃi de învăŃare remedială. Acolo unde acest lucru este posibil, parteneriatul 
se poate realiza cu organizaŃii nonguvernamentale cu competenŃe în domeniu prin care va fi oferit un 
cadru organizat pentru pregătirea temelor. Tot în avantajul elevului sunt şi prevederile referitoare la 
bursele sociale şi accesul gratuit la cămine şi cantine, în unităŃile de învăŃământ din altă localitate decât 
aceea de domiciliu. În plus, elevul poate fi finanŃat de la bugetul de stat şi în învăŃământul particular şi 
confesional. 

Cele mai importante măsuri pe care le propune noua lege a educației vor intra în vigoare 
treptat. Unele prevederi din lege se aplică imediat, iar pentru altele urmează să fie elaborate norme de 
aplicare. Potrivit art. 361 alin. (6), din lege, „în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile, 
regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte 
măsurile tranzitorii de aplicare.  

Iată câteva din aceste termene: 
- clasa pregătitoare în învăŃământul primar va fi introdusă din anul şcolar 2012 - 2013, iar clasa 

a IX-a va fi inclusă în ciclul gimnazial începând cu generaŃia de elevi care intră în clasa a V-a în anul 
şcolar 2011 – 2012; 

- admiterea la liceu şi examenul de bacalaureat vor avea loc în 2011 la fel ca în anul şcolar 
precedent; 

- examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile noii legi a educației 
de la generaŃia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012 -2013, respectiv din 2016, iar 
admiterea la liceu - de la generaŃia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012; 

- costul standard per elev şi a principiul „finanŃarea urmează elevul” se aplică din 2012;  
- măsura acordării a 500 de euro pentru educaŃia permanentă a fiecărui nou-născut intră în 

vigoare începând din 2013; 
Potrivit declarațiilor președintelui Traian BĂSESCU, „…noua lege asigură o mai bună 

stabilitate sistemului. O şcoală cu o bună reputaŃie va atrage elevi, ceea ce înseamnă că va atrage şi 
finanŃare, urmând ca o şcoală fără elevi... şi fără reputaŃie să atragă în final închiderea. PărinŃii vor 
avea un cuvânt de spus în organizarea şcolii. Principalele elemente de modernizare sunt: sistemul de 
educaŃie se descentralizează, devenind parte a comunităŃii locale, şi, în acelaşi timp, permite un 
control mai eficient al ministerului educaŃiei asupra calităŃii învăŃământului”. 

���� Iulian BREZEANU, 
INSPECTOR GENERAL ADJUNCT,  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN DÂMBOVIłA 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANTREPRENORII  EUROPEI  LUCREAZĂ  ÎMPREUNĂ 

Trei cadre didactice de la Şcoala „Vlad łepeş” Vulcana de Sus din 
DâmboviŃa, s-au aflat timp de cinci zile (29.11.2010 – 03.12.2010) la 
şcoala Cahit Kural Ilkogretim Okulu din oraşul turc Eskisehir. Întâlnirea 
de lucru face parte din cadrul proiectului multilateral Comenius, pe care 
şcoala îl derulează împreună cu alte cinci şcoli din diferite localităŃi ale 
Europei. 
Intitulat „Cei mai tineri antreprenori ai Europei”, acest proiect, finanŃat 
de Comisia Europeană, reuneşte reprezentanŃi a şase Ńări europene: 

Turcia, Portugalia, Polonia, Ungaria, Bulgaria şi, bineînŃeles, România. 
În cadrul acestei reuniuni, profesorii au prezentat sistemele de învăŃământ din Ńările 

partenere, au discutat despre asemănările şi deosebirile dintre legile educaŃiei, dar şi despre dificultăŃile 
pe care le întâmpină cadrele didactice în derularea activităŃilor specifice. 

Prin acest proiect, elevii şi profesorii implicaŃi vor avea posibilitatea de a dobândi noi 
abilităŃi de comunicare, de a cunoaşte şi înŃelege diversitatea culturală şi lingvistică europeană, vor 
avea şansa de a-şi scoate în evidenŃă ideile de afaceri, toate ducând la îmbunătăŃirea calităŃii educaŃiei. 

Elevii şi profesorii implicaŃi în proiect comunică şi lucrează împreună deja, prin intermediul 
internetului, organizând video-conferinŃe şi împărtăşind idei de antreprenoriat şi parteneriate viitoare. 
Următoarea întâlnire din cadrul proiectului va avea loc în luna aprilie 2011, în România. 

Este datoria noastră, de profesori şi îndrumători, să ne asigurăm că tinerii antreprenori de 
astăzi vor fi, peste ani, marii antreprenori ai Ńării, şi, de ce nu, ai Europei. 

 
���� Sorina PÎRVU, 

PROFESOR EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

 

EMINESCU – ROMÂNUL ABSOLUT 

Despre Mihai EMINESCU s-au scris şi se va mai scrie mult de aici înainte pentru că, aşa 
cum spunea la moartea poetului, criticul George CĂLINESCU “ape vor seca în albii şi peste locul 
îngropării sale va răsări pădure sau cetate şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest 
pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în Ńeava subŃire a unui alt crin de tăria parfumurilor 
sale”. 

Au trecut 161 de ani de la naşterea poetului, iar la 15 iunie se vor împlini 122 de ani de când 
“se stinse în al optulea lustru de viaŃă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, 
pământul românesc” (George CĂLINESCU). 

Iubitor de neam şi Ńară, EMINESCU a fost un patriot înflăcărat care a denunŃat în poeziile 
sale mizeria celor mulŃi, jalea şi amarul întregului popor muncitor în tumultul veacurilor. 

Mihai EMINESCU a abordat toate genurile literare fiind alăturat astfel marilor lirici ai 
literaturii universale. A fost unul dintre cei mai de seamă făuritori de limbă pură românească 
cunoscând graiul poporului şi expresiile dialectice din trecutul Ńării pe unde umblase. 

Despre poezii le lui Mihai EMINESCU romancierul Mihail SADOVEANU spunea: 
“GeneraŃia mea le-a ştiut pe de rost. GeneraŃii de tineri le vor murmura de acum înainte în primăvara 
vieŃii, cât va suna pe lume dulcea limbă românească”. 

Poet, gazetar, revizor şcolar, poetul a fost în primul rând ROMÂN.  Petre łUłEA, cel care 
spunea că profesiunea lui este aceea de roman, îl defineşte pe marele poet ca “sumă lirică de voievozi 
români”. 

 

���� prof. Petra MICULESCU 

 

„Este adevărat că Eminescu a pustiit teritoriul literaturii 

pe o suprafaŃă de treizeci de ani pătraŃi după el.”       

(Tudor ARGHEZI)(Tudor ARGHEZI)(Tudor ARGHEZI)(Tudor ARGHEZI)    



 
LA ŞCOALĂ ŞI DINCOLO DE POARTA ŞCOLII 

 

„Şcoala este un laborator uriaş unde totul se învaŃă, chiar şi viaŃa. Şcolaritatea nu este doar 
o trecere, o pregătire pentru viaŃă, ci este un moment al vieŃii însăşi” (John Dowey). 

Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al informaŃiei, al 
complexităŃii. De aceea, investiŃia în inteligenŃă, creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, a 
grupurilor va fi extrem de valabilă în viitor. Copilul nu este un proiect „aruncat” în lume, aflat într-o 
stare de „facere”, pentru ca apoi, devenit adult, să se formeze continuu de-a lungul vieŃii. 

EducaŃia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităŃii prin abordarea 
diferenŃiată, iniŃierea de proiecte, în care să fie implicaŃi elevi, cadre didactice de diferite specialităŃi, 
parteneri educaŃionali, pornind de la părinŃi, societatea civilă, media şi colectivitatea. Este importantă 
identificarea valorilor elevilor, cadrelor didactice, adulŃilor în vederea găsirii unui numitor comun, al 
valorilor reprezentative ale colectivităŃii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării 
sistemului educaŃional. Împreună pot face din şcoală un loc plăcut pentru toŃi cei implicaŃi în procesul 
educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 

În ceea ce priveşte programul activităŃilor şcolare şi extraşcolare la nivelul şcolii „Ion 
MAREŞ” Vulcana-Băi a fost conceput pe domenii şi activităŃi, fiecărei activităŃi stabilindu-i-se 
resursele, orizontul de timp, locaŃia şi responsabilul. SatisfacŃia activităŃilor şcolare trăite de elevi, 
dascăli, colectivitate au fost dovedite prin entuziasmul participării la acŃiunile deja desfăşurate de 
nenumăratele modalităŃi de exprimare, de calitatea evoluŃiei şi aspiraŃiilor personale. 

„Cheia este să surprinzi pe cineva făcând ceva bun şi apoi să-l lauzi pentru aceasta – 
lăudarea progresului îi împinge pe oameni spre performanŃele dorite” (Ken Blauchard). 

Intrarea copilului în şcoală este un moment unic. Pentru a-l face cât mai plăcut sunt 
necesare tactul pedagogic şi înŃelepciunea. De aceea putem afirma că liantul între învăŃământul 
preprimar şi învăŃământul primar îl constituie sintagma „aproape de viaŃă”, ceea ce se poate traduce 
prin derularea în comun, într-o atmosferă de lucru, relaxantă a unor activităŃi bine selectate, cu un grad 
nou de implicare activă individuală şi colectivă. IniŃierea copiilor cu privire la regulile convieŃuirii cu 
şcoala impun trecerea de la „al meu” la „al nostru”, dar şi de la „al nostru” către „binele meu”. 

EvidenŃiez câteva din activităŃile desfăşurate în cadrul parteneriatului dintre grădiniŃă şi 
şcoală: „În memoria înaintaşilor noştri” – activitate la Monumentul eroilor, „Crăciunul la români”, 
„Vreau să fiu Harry Potter” – lecŃie de divertisment, „LecŃia de zâmbet” – lecŃie de divertisment, etc 

ÎnvăŃământul este deschizătorul de drum al unei călătorii ce durează toată viaŃa. Pornind de 
la esenŃa acestei idei afirm cu mândrie că „itinerariul călătoriilor” – şcoala şi dincolo de porŃile ei – 
este destul de bogat constând în acŃiuni şi exemple de bună practică. Acestea au fost organizate şi 
desfăşurate antrenând cât mai mulŃi factori de colaborare: părinŃi, colectivitate locală, biblioteca locală 
şi cea judeŃeană, biserică, poliŃie, medici, şcoli din mediul urban (Şcoala „Mihai Viteazul” Pucioasa, 
Şcoala „Micilor Vedete” Târgovişte). 

Subliniem câteva din activităŃile surprinse în programul nostru de activităŃi şcolare şi 
extraşcolare: lecŃii metodice, concursuri şcolare şi artistice, dezbateri, vizite şi excursii, filme 
documentare, parteneriate, concursuri sportive, ecologice, etc. Toate acestea sunt activităŃi cu multiple 
valenŃe educative vizând formarea capacităŃii de valorificare a cunoştinŃelor, abilităŃilor si 
competenŃelor dobândite în sistemul de învăŃământ, înarmându-i cu aşa-numitul „paşaport pentru 
viaŃă”. 

Este cert că prin astfel de activităŃi copiii se exprimă liber, fără bariere emoŃionale ori 
sociale, demonstrând dorinŃa de a se implica în cât mai multe activităŃi. 

Călăuzitoare pentru activitatea noastră a dascălilor sunt cuvintele poetului Lucian BLAGA: 
„Doamne, să nu mă laşi să fiu mulŃumit de mine însumi!”. 

 
���� înv. Flori ENESCU,                                                                                                                            

ŞCOALA „Ion MAREŞ” VULCANA-BĂI 
 

„Şcoala trebuie să te înveŃe a fi propriul tău 

dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”      

(Nicolae IORGA)(Nicolae IORGA)(Nicolae IORGA)(Nicolae IORGA)  



 

ŞTIAłI CĂ… 

 

» Omul doarme aproximativ 1/3 din viaŃă. Durata normală de somn la adolescenŃi este de 8-10 ore, în 
timp ce un nou-născut are nevoie de 16 ore de somn pe zi. 

» Pe parcursul unei vieŃi de 70 de ani, inima unui om bate de 3 miliarde de ori. 

» Autosugestia este metoda prin care fiecare om îşi poate schimba starea de sănătate şi cea emoŃională.  

» Un consum regulat de mâncăruri condimentate cu ardei iute poate contribui la scăderea riscurilor de 
apariŃie a cancerului şi a altor boli grave. 

» Pentru a te încrunta, eşti nevoit să foloseşti 43 de muşchi ai feŃei. Pentru a zâmbi nu ai nevoie decât 
de 17. 

» Un om poate rezista până la 40 de zile fără mâncare, 6 zile fără apă şi 6 minute fără aer. De 
asemenea, el nu poate rezista, în mod normal, fără să doarmă mai mult de 11 zile. 

»  Dacă vorbiŃi la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din urechea voastră va creşte de 
cel puŃin 700 de ori.  

 

                                                                                                               Culese de: 
���� prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ, ÎN CURSUL LUNII FEBRUARIE: 

DECESE:: 

� BUCUROIU Salomia – 01.02.2011 

� DRĂGHICI Sofia – 3.02.2011 

 

 

 

 

 

„Ştiu că nu ştiu nimic, şi nici măcar asta nu ştiu.”                                            

(SOCRATES)(SOCRATES)(SOCRATES)(SOCRATES)    

„A muri înseamnă a te muta într-o stea.” 

(Octav(Octav(Octav(Octavian PALER)ian PALER)ian PALER)ian PALER) 



 
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM „LA MULłI ANI!” 

 
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI  

NĂSCUłI ÎN LUNA MARTIE 
 
 

                  1 martie                                                                 2 martie 
 

 
1930 - Nicolae MITRESCU  1938 - Vasile FĂŞIE 
1949 - Emilia FLOREA  1957 - Ion OANCEA 
1954 - Marcel MITRESCU  1966 - Florela CHIRICĂ 
1960 - Simonica DRĂGHICI  1969 - Ion PIOARU 
1975 - Mihaela SPÎNU  1973 - Valentin ŞETREANU 
1976 - Marius-Adrian PREDA  1987 - Cristian RADU 
1979 - Gheorghe MITRESCU  1987 - Gheorghe-Bogdan MARINESCU 
1981 - Ionela-Adelina FĂŞIE  1990 - Nicolae-Aurel UDROIU 
1999 - Ştefan-Nicolae GOGU  1998 -  Maria-Florentina CIOCODEICĂ 
2004 - Andrei-IonuŃ STOICA  2001 - Nicolae-Mircea BUCĂ 
2007 - Ion-Alexandru BOBLEACĂ     

 
 

3 martie                                                                      4 martie 
 

 
1940 - Gheorghe SMARANDA  1940 - Valeria ŞETREANU 
1968 - Ion FĂŞIE  1941 - Ileana ŞERBAN 
1978 - Ion GRECU  1949 - ConstanŃa ANTON 
1982 - Gheorghe MITRESCU  1951 - Lucia MITRESCU 
1992 - Vasile-Marian NEGULESCU  1955 - Nicolae łUłUIANU 
1993 - Vasile-Cristian MĂGUREANU  1955 - Viorica NEDELCU 
2000 - Andreea-Elena ŞERBAN  1961 - Gheorghe BURCĂ 
2006 - Denis-Iulian NEGULESCU  1974 - Dumitru NEAłU 

    1979 - Marian-LaurenŃiu MILEA 
    1985 - Ioana MIHAI 
    1990 - Leon GHERGHE 
    2002 - Teodor-Cristian CIOCAN 

 
 
 

5 martie                                                                         6 martie 
 

1959 - Mihai POPESCU  1925 - Didina SAVU 
1982 - IonuŃ BĂLAŞA  1957 - Maria ZAMFIRESCU 
1986 - Delia-Valeria MOREANU  1963 - Vasile BĂLAŞA 
1990 - Maria-Valentina BARBU  1968 - Gheorghe SPÎNU 
1998 - Florin-Claudiu SPÎNU  1968 - Cătălin FĂŞIE 
2003 - Elena-Alina ILIE  1975 - Elena BADEA 

    1976 - Cătălin NEMUł 
    1981 - Mihaela GOGU 
    1991 - Maria-Iuliana SPÎNU 
    2008 - Mario-Gabriel GHEORGHE 



    2009 - Andreea-Diana POPESCU 
 

7 martie                                                                  8 martie 
 

 
1934 - Ion VASILE  1958 - Maria TRONECI 
1942 - Alexandrina BADEA  1960 - Vasile TUDOR 
1953  - Didina IONESCU  1965 - Vasile łUłUIANU 
1969 - Daniela NEMUł  1969 - Vasilca-Adriana NEACŞU 
1974 - Daniel SMARANDA  1969 - Vasile BADEA 
1974 - Gavril DOBRESCU  1971 - Liviu-Cristinel BĂLAŞA 
1983 - Eduard PETRESCU  1981 - Ştefan-Aurel STOICA 

    2000 - Anton-Florin TUDOROIU 
 

 
 
 
 
9 martie                                                              10 martie 

 
 

1936 - Vasile MILEA  1924 - Ioan SPÂNU 
1955 - Elisabeta MITRESCU  1954 - LaurenŃiu GHEORGHE 
1958 - Gheorghe ŞERBAN  1967 - Maria MEDREGA 
1963 - Ion BADEA  1970 - Maria SAMFIRESCU 
1973 - Petre SAVU  1973 - Ioneta DUłĂ 
1975 - Lăcătuş LILIANA  1974 - Sabin NECŞOIU 
1990 - Ovidiu ŞETREANU  1981 - Ion MILEA 
1999 - Florin-Cornel BUCUROIU  1985 - Lidia STANCIU 
2000 - Ana-Maria GRECU  1990 - Georgiana BĂLAŞA 
2003 - Lavinia-Gabriela ANTOFIE  1995 - Leon-Georgian OPROIU 

    1996 - Elena-Alexandra MEDREGA 
    2008 - David-Alexandru MEDREGA 

 
 
 

 
                       11 martie                                                            12 martie 

 
 

1976 - Florin-Mirel BÎRLOG  1933 - Floarea BURCĂ 
1971 - Marcel-Mihai ARON  1937 - Avida ŞERBAN 
1977 - Marian IONIłĂ  1959 - Ion DUMITRU 
1980 - Irina-Carmen MEDREGA  1975 - Natalia NICSICI 
1981 - Cătălin-Nicolae SCRIPCARU  1975 - Vasile MOROE 
1989 - Constantin-Cosmin PÂRVU  1981 - Eugen RADU 
1989 - Gheorghe-Valentin STOICA  1989 - Andrei-DănuŃ LĂCĂTUŞ 
2006 - Lăcrămioara-Georgiana 

ŞETREANU 
 2007 - Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU 

 
 
 
 



 
13 martie                                                        14 martie 
 

 
1924 - Vasile MOREANU  1944 - GheorghiŃa BIłOC 
1936 - Elena NEAGA  1956 - Steliana MILEA 
1966 - Mihail BÎRLOG  1971 - Elena-Liliana GHEORGHE 
1979 - Ioan MĂGUREANU  1982 - Alina-Ramona GHEORGHE 
1979 - Giorgiana BERECHET  1986 - DănuŃ-Marian BĂLAŞA 
1985 - Loredana-Cătălina 

OANCEA 
 1994 - IonuŃ-Cornel OANCEA 

1996 - Robert-Gheorghe 
SMARANDA 

    

1998 - Maria-Diana GIUVLETE    
2008 - Denisa-Ioana DOBRESCU 

 
 
 
 

15 martie                                                                    16 martie 
 

1935 - Vasile FĂŞIE  1937 - Luigia-Cecilia OPROIU 
1938 - Alexandru DRĂGHICI  1941 - Rodica UDROIU 
1957 - Georgeta IBRIAN  1944 - Vasile DUMITRU 
1974 - Nicolae STREULEA  1949 - Neculae MITRESCU 
2004 - Sergiu-PetruŃ SARU  1954 - LaurenŃiu GHIŞAN 

    1960 - Atena TRONECI 
    1962 - Virgil DRĂGHICI 
    1976 - Florina IVAN 
    1980 - Gheorghe TRONECI 
    1981 - Florica BOBLEACĂ 

 
 

 
 

17 martie                                                                  18 martie 
 

1931 - Gheorghe STÂNGACIU  1934 - Maria ILINCA 
1947 - Vasile GHEORGHE  1944 - Ilona GRECU 
1963 - Vasilica SUSANU   1952 - Elena FĂŞIE 
1971 - Daniela-Liliana ŞERBAN  1969 - Grigore-Gabriel VASILE 
1972 - Nicolae BANU  1995 - IonuŃ-Mihai BARBU 
1982 - Daniel TRONECI  1997 - Evelina-Cosmina STOIAN 
1982 - Bogdan GOGU  2009 - Andreea-Denisa SPÎNU  
1984 - Gheorghe MIHAI     
1993 - Cosmin-Georgian GOGU     
1994 - Andreea-VAlentina 

ZAMFIR 
    

 
 
 

 
 



 
 

 19 martie                                                       20 martie      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
21 martie                                                     22 martie 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1937 - Corneliu BADEA  1928 - Maria IVAN 
1942 - Ioachim MIHAI  1932 - Valeria MOREANU 
1944 - Maria ŞTEFAN  1933 - Victoria DUMITRU 
1950 - Violeta DINU  1940 - Vilson FÂŞIE 
1959 - Giorgeta GRECU  1943 - Nicolae ANTOFIE 
1974 - GheorghiŃa FÂŞIE  1960 - Ion GRECU 
1977 - Cornelia DOBRESCU  1960 - Rodica SAVU 
1980 - Daniela FÂŞIE  1962 - Elena ZAHARIA 
1986 - Ion-Bogdan STANCIU  1971 - Vasile SMARANDA 
1990 - Petrică BĂLAŞA  1972 - Elena-Liliana NEGULESCU 
2008 - Denis-Ştefan STOICA  1974 - Maria-Antonela SARU 

    1975 - Teodor VĂCARU 
    1984 - LaurenŃiu-Mihail 

BULIGIOIU 
    1985 - Octavia-Roxana BÎRLOG 
    1988 - Aurel-IonuŃ MIHAI 
    1989 - Georgian-IonuŃ ILIE 
    2000 - Olivia GHEORGHE 

1939 - Gheorghe MILEA  1931 - Sofia BANU 
1953 - Vasilica SAULEA  1934 - Floarea STÎNGACIU 
1957 - Ion NEAGA  1944 - Maria DRĂGHICI 
1960 - Oliviu PETRESCU  1951 - Ion POPESCU 
1976 - Gabriela MOROE  1954 - Dorina DUMITRU 
1978 - Maria STOIAN  1959 - Mihaela STOICA 
1994 - Nicolae-Cristinel 

DOBRESCU 
 1961 - Vasile ARON 

    1965 - Vasile PARASCHIVA 
    1978 - Florentin BADEA 
    1993 - Florin VASILE 



 
 
 
 

23 martie                                                            24 martie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

25 martie                                                               26 martie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1933 - Lucia GHEORGHE  1923 - Maria SAMFIRESCU 
1938 - Gheorghe SAVU  1940 - Elena ILINESCU 
1941 - Vasilica MILEA  1948 - Maria LĂCĂTUŞ 
1944 - Valeria BÂRLIGEANU  1961 - Gheorghe SARU 
1946 - Ioan ILIE  1968 - Damian ILIE 
1953 - Elisabeta BOBLEACĂ  1978 - Mari-Loredana GHIŞAN 
1955 - Nicolae POPESCU  1982 - Vasile TĂNASE 
1955 - Viorica GRECU  1984 - Florin STÎNGACIU 
1963 - Emilia ŞTEFAN  1989 - Nicolae NECŞOIU 
1964 - Mircea MEDREGA     
1969 - Iuliana GRECU     
1973 - Pompilia BĂJENARU     
1974 - Mihai BADEA     
1974 - Elena SMARANDA     
1985 - Marian OANCEA     
1986 - Mariana BÎRLOG     
1988 - Corneliu-Mihail 

TRONECI 
    

2000 - Andreea-Georgiana 
SAVU 

    

1932 - Ioan SAVU  1929 - Victoria ARON 
1943 - Alexandru FĂŞIE  1940 - Maria ISTRĂTESCU 
1960 - Maria CHIRCĂ  1954 - Ion TRONECI 
1964 - Cătălina OANCEA  1961 - Iulian ILIE 
1977 - LaurenŃiu FĂŞIE  1972 - Gheorghe FÂŞIE 

    1973 - Maria NEGULESCU 
    1974 - Florica-Sorina MĂRGĂRIT 
    1980 - Florin ŞERBAN 
    1983 - Florin MIHAI 
    1988 - Adrian FÂŞIE 
    1994 - Alina-Elena łUłUIANU 
    1997 - PetruŃa-Ecaterina 

BUCUROIU 
    1999 - Iulia-Andreea GHEORGHE 



 
27 martie                                                             28 martie 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

29 martie                       30 martie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 martie 
 

1920 - Agripina NICOLĂESCU 
1948 - Gheorghe NECŞOIU 
1970 - Valentin CIOCAN 
1971 - Silvia DRĂGHICI 
1973 - Maria DOBRESCU 
1982 - Anca AMBROZIE 
1983 - Marian FĂŞIE 
1983 - Adina ŞERBAN 
1987 - Iosif-Emanoil NICOLĂESCU 

 
 

 

1929 - Haritina CREMENEANU  1942 - Gheorghe LĂCĂTUŞ 
1957 - Maria GHIŞAN  1949 - Emilia DOBRESCU 
1973 - Constantin BOBLEACĂ  1953  - Dumitru ILINCA 
1978 - Cristian NECŞOIU  1979 - IonuŃ-Valentin CHIłU 
1982 - Marius BADEA  1985 - Nela PETRESCU 
2006 - Matei-Nicuşor 

BĂJENARU 
 2005 - Andrei-Liviu ILIE 

1931 - Gheorghe PARASCHIVA  1933 - Gheorghe STOICAN 
1942 - Rodica FĂŞIE  1963 - Gheorghe STÎNGACIU 
1946  - Ion DUMITRESCU  1973 - Gheorghe LOPOTARU 
1957 - Emil STÂNGACIU  1975 - Mihaela STÎNGACIU 
1962 - Marin COMAN  1982 - Monica-Veronica STAN 
1963 - Dorel MÎNDROIU  1994 - Marius-Cristian FĂŞIE 
1976 - Aurelia MIHAI  1996 - Aurelia-Maria BĂLAŞA 
1987 - Emilia GHEORGHE     
1988 - Raluca-Mariana 

MITRESCU 
    

1998 - Iulian-Sebastian 
NEGREANU 

    

2001 - Alexandra-Hermina 
NEMUł 

    

2007 - Laura-Mihaela 
LOPOTARU 

    

COLECTIV DE REDACłIE: Pompilia 
BĂJENARU – bibliotecar, Emil DRĂGHICI  - 
primar, Maria MOREANU – consilier juridic, 
Dionisie BURCĂ - secretar 


