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VULCANA-BĂI – PĂRTICICA MEA DE RAI… 

     
         Mircea ELIADE afirma că „orice loc natal constituie o geografie 
sacră”, iar „locul copilăriei şi adolescenţei devine totdeauna centrul 
unei mitologii inepuizabile”.  
         Locul natal rămâne principalul punct de reper al fiecăruia dintre 
noi de-a lungul întregii vieţi. Pentru mine, vorbind despre meleagurile 
copilăriei mele, spun că a fi vulcănean este o stare de spirit. 
         Ca să descriu poziţia geografică, ori coordonate, ori aspecte legate de 
climă sau relief……cred că aş spune lucruri deja ştiute, informaţii lesne de 
regăsit fie pe site-ul Primăriei, fie consultând Monografia Comunei… Deci eu 
voi vorbi acum despre Vulcana-Băi A MEA, aşa cum o văd şi o simt eu.  

Simplu: părticica mea de RAI. 
Credeam, când eram mai micuţă, că nu există alt loc pe pamânt. Nu  gândeam că satul meu ar fi 

centrul universului, ci că el ar fi, de fapt, tot universul. Înconjurată de dealuri, parcă fără sfârşit, Vulcana-
Băi arată ca o minune aflată în căuşul palmei lui Dumnezeu. Am colindat prin multe locuri ale acestei ţări 
(nu mă pot lăuda că prin fiecare cotlon), avem cele mai minunate peisaje, cele mai frumoase păduri, cele 
mai limpezi ape, dar……ca aici, nicăieri nu este………. 

Cu certitudine, vor exista multe persoane ce vor încerca a mă contrazice. Nu vreau să supăr pe 
nimeni, însă, dragii mei, pentru mine, acest loc este însăşi sufletul meu, punctul meu de echilibru: copilăria 
mea, părinţii şi fraţii, casa în care m-am născut, tovarăşii de joacă, dealurile pe care alergam gălăgioşi 
cândva, crucea rece pe care stau scrise numele bunicilor mei, într-un cuvânt TOTUL. 

Nicicând nu mi-am dorit a aparţine altor locuri, nicicând nu mi-am dorit să plec de aici. 
Parafrazându-l pe marele poet Adrian PĂUNESCU, care în cadrul unui Cenaclu, citind mesajul unui fan, 
spunea: „dacă nu eram român, fugeam în România”, spun şi eu „dacă nu eram vulcănean, fugeam în 
Vulcana”! 

,,Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul naşterii mele,..... parcă-mi saltă şi acum 
inima de bucurie.”(Ion Creangă).                                                                              

              

                                                                         ���� Pompilia BĂJENARU, 
                                                                                                            BIBLIOTECAR, 

                                                                                                                BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

Nr. 3 din 1 aprilie 2011 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI�.AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

Cu sfială păşesc pe pământul natal 
Şi inima îmi bate mai tare… 

Amintirile dragi curg val după val 
Şi gândul se pierde în dulce visare. 

(sursa wordpress.com) 



           
 
         CONSTITUIREA ȘI ATRIBUȚIILE 

           CONSILIUL LOCAL 
 
 

• Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 

• numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de 
numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului;   

• constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor; 
• convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La 

şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul; 
• şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În 

cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, 
la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda 
la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii; 

• în situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza 
absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile 
consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi 
de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen 
de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 

• lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri 
dintre cei mai tineri; 

• cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării 
rezultatelor alegerilor; 

• validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea 
administrativ-teritoriala de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei; 

• convocarea consilierilor locali aleşi şi validaţi în funcţie se face de către prefect în maxim 5 zile de 
la pronunţarea hotărârii de validare; la şedinţa de constituire participă prefectul sau reprezentantul său şi 
primarul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar; 

• consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul în 
limba română; 

• consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus 
jurământul. 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale.  

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;  
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;  
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;  
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;  
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.  
(extras din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare) 
În data de 25 martie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi s-a întrunit în şedinţă ordinară 

şi a adoptat următoarele hotărâri: 
 
� Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2011;   
� Hotărârea nr. 13 pentru adoptarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului; 

„Viitorul este particula cea mai sensibilă a 
clipei de faŃă.”                 (Paul VALERY)(Paul VALERY)(Paul VALERY)(Paul VALERY) 



� Hotărârea nr. 14 privind stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetăţenilor, a 
instituţiilor publice şi a operatorilor economici la realizarea activităţilor de gospodărire, înfrumuseţare şi 
păstrarea ordinii şi curăţeniei în comună; 

� Hotărârea nr. 15 privind stabilirea amplasamentului platformelor pentru colectarea gunoaielor;  
� Hotărârea nr. 16 privind aprobarea Metodologiei  privind instituirea taxei speciale de habitat cu 

destinația de salubrizare, în vederea încasării acesteia de către SCFFEE Electrica Furnizare Muntenia 
Nord SA;  

� Hotărârea nr. 17 privind  stabilirea taxei speciale pentru 
soluționarea cererilor de divorț pe cale administrativă; 

� Hotărârea nr. 18 privind prelungirea Contractului de 
închiriere nr. 806 din 17 februarie 2003; 

� Hotărârea nr. 19 pentru stabilirea de măsuri privind 
utilizarea suprafeţelor de pajişte permanentă de pe trupurile 
islazurilor comunale. 

Tot în această şedinţă au fost premiaţi elevii câștigători ai 
Concursului „Regiunea mea, Crăciunul meu” organizat de 
Grupul Alianţa Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor de 
la Bruxelles. 

Joi, 28 aprilie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi se va reuni în şedinţă ordinară 
programată pentru luna aprilie. Şedinţa va începe la ora 18:15 şi se va desfăşura în sala de şedinţe a 
sediului administraţiei publice locale, situat în str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18.  

Ordinea de zi va fi următoarea: 
� Raport de activitate pe anul 2010 al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Vulcana-Băi; 
� Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii pe trimestrul al II-lea; 
� Raportul comisiei mixte având ca obiectiv: simigerie şi păşunatul pe izlazurile comunale; 
� Situaţia statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2011; 
� Informare privind stadiul exeutării Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 14 privind stabilirea de 

măsuri pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici la 
realizarea activităţilor de gospodărire, înfrumuseţare şi păstrarea ordinii şi curăţeniei în comună; 

� Stabilirea de măsuri privind administrarea spaţiilor proprietate publică a comunei având destinaţia 
de cabinete medicale individuale; 

� Probleme curente ale administraţiei publice locale; 
� Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare. 
Pe pagina web a comunei www.vulcanabai.ro  puteţi găsi toate hotărârile consiliului local adoptate din 

anul 2007 şi până în prezent.  
 

����   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

LANSAREA PROIECTULUI CESAR 
               LA VULCANA-BĂI 
 
 

� Ce este proiectul CESAR ? 
 

        Guvernul României a semnat la data de 28 decembrie 2007, Acordul de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, având ca obiect proiectul privind completarea sprijinului acordat de 
Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR), acord ratificat 
prin Legea nr. 14/17.02.2009. 
        Valoarea totală a acestui proiect este de 51,4 milioane Euro, din care valoare 
finanţată de la Bugetul de Stat prin Acordul de Împrumut semnat cu BIRD este de 
47,7 milioane Euro, iar valoare  de co-finanţare din partea ANCPI (Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) este de 3,7 milioane Euro. Data 
închiderii proiectului este 30 iunie 2013. 

Obiectivele proiectului: 
- facilitarea restructurării fermelor, pe baze de piaţă, prin îmbunătăţirea capacităţii 
fermierilor, a membrilor de familie ai acestora şi a lucrătorilor agricoli de a-şi 

gestiona activele şi venitul;  
- finalizarea înregistrării titlurilor de proprietate în sistemul de publicitate imobiliară, pentru asigurarea 
drepturilor de proprietate asupra terenurilor, precum şi a funcţionării pieţelor funciare;  
- îmbunătăţirea serviciilor de consultanţa care permit populaţiei agricole să gestioneze mai durabil veniturile şi 
activele sale şi, în acest fel, să contribuie la absorbţia programelor naţionale şi a celor susţinute de UE. 

Proiectul CESAR este destinat zonelor rurale şi cuprinde trei componente: 
1.  administrarea terenurilor; 
2.  servicii de orientare socio-economică pentru populaţia din agricultură; 
3.  politică, strategie şi management. 
� Care sunt instituţiile implicate în proiect? 
Instituţiile Statului Român implicate în acest proiect sunt: Ministerul Administraţiei şi Internelor (prin 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (în 
implementarea componentelor 2 şi 3), Prefecturile şi Primăriile teritoriilor interesate. 

Componenta „Administrarea terenurilor” va fi implementată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Această componentă presupune înregistrarea sistematică a imobilelor şi consolidare 
instituţională şi se va desfăşura în două faze: 
- faza I pilot - cuprinde realizarea înregistrării sistematice în 19 comune din 13 judeţe; 
- faza II extindere - cuprinde realizarea înregistrării sistematice în alte aproximativ 60 de comune din 15 judeţe; 

ANCPI, ca unică autoritate responsabilă, are rolul de a organiza, coordona, monitoriza şi controla 
desfăşurarea activităţilor privind realizarea cadastrului general la nivelul întregii ţări, iar  Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dâmboviţa (ca unitate subordonată Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară) organizează la nivel judeţean desfăşurarea activităţilor privind realizarea cadastrului general.  

În faza I, proiectul CESAR se va desfăşura în 19 comune din 13 judeţe, ca unităţi pilot, grupate în 4 loturi. 
În judeţul Dâmboviţa, care face parte din lotul nr. 4 alături de judeţele Argeş şi Călăraşi, lucrările se vor 
desfăşura pe teritoriile comunelor CORBII MARI şi VULCANA-BĂI.  
� Ce înseamnă cadastrul general? 

Prin cadastru general se urmăreşte identificarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele 
cadastrale, măsurarea şi reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice, 
precum şi identificarea şi înregistrarea tuturor deţinătorilor de imobile. Cadastrul general se finalizează cu 
înscrierea în cartea funciară. 

În Legea nr. 7/1996, la art. 1 se defineşte imobilul ca fiind „una sau mai multe parcele alăturate, cu sau 
fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, 
aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un 
număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară”. (Observaţie: prin parcelă se înţelege suprafaţa de 
teren cu o singură categorie de folosinţă).  

„Faima se rugineşte, dacă nu o cureŃi prin muncă 
în fiecare zi.”                            (NiNiNiNicolae IORGAcolae IORGAcolae IORGAcolae IORGA)))) 



Prin deţinător de imobil, în sensul art. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, se înţelege titularul 
dreptului de proprietate asupra imobilelor, al altor drepturi reale asupra acestora sau cel care, potrivit legii 
civile, are calitatea de posesor ori detentor precar. 

Realizarea cadastrului general priveşte toţi deţinătorii de imobile dintr-o unitate administrativ-teritorială. 
Acest fapt presupune participarea lor efectivă la acest proces, prin implicare în cadrul activităţilor care se 
desfăşoară în teren şi în etapa de publicare a rezultatelor. 

Primăria în raza căreia sunt situate imobilele care fac obiectul lucrărilor de cadastru general are sarcina de a 
furniza toate datele pe care le deţine privitoare la imobilele din raza sa de competenţă şi la proprietarii acestora; 
participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la realizarea lucrărilor de teren şi la organizarea publicării rezultatelor. 
Asigură totodată, convocarea deţinătorilor în vederea identificării imobilelor în teren. 
� Care sunt beneficiile realizării cadastrului general?  

� gratuitatea înregistrării proprietăţii în cadastru şi cartea funciară; 
� înregistrarea în cadastru şi în cartea funciară a imobilelor identificate se face în mod gratuit, de către 

autorităţile desemnate în acest scop, iar în cadrul desfăşurării lucrărilor de cadastru general, legalizarea copiilor 
actelor juridice supuse înscrierii se va face gratuit. Se creeaza astfel posibilitatea de înregistrare a imobilelor 
detinute de persoanele cu venituri modeste, care în condiţiile înregistrării la cerere ar fi fost supuse unor 
cheltuieli substanţiale; 

� siguranţă şi rapiditate în tranzacţionarea proprietăţilor (acte de vânzare-cumpărare, partaj, donaţii, 
schimburi, etc.) precum şi diminuarea costurilor acestor tranzacţii; 

� facilitează obţinerea de fonduri europene destinate subvenţiilor în agricultură; 
� asigură posibilitatea obţinerii de credite bancare în timp scurt (prin posibilitatea constituirii de ipoteci); 
� se asigură protecţia faţă de orice conflict legat de proprietate 
� de la data deschiderii cărţii funciare operează prezumţia cunoaşterii înscrierii de către cei care au 

dobândit sau publicat un act având acelaşi obiect (imobil); 
� crearea un sistem unic de evidenţă reală a imobilelor 
� acest sistem conferă transparenţă, acces facil la informaţii, rapiditate în procesarea cererilor, siguranţă şi 

securitate tranzacţiilor ce au ca obiect imobile; 
� atragerea investitorilor români şi străini;  
� scurtarea termenelor de procesare a cererilor privind: eliberarea certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire, certificatele de rol fiscal, actualizarea registrelor agricole. 
� Unde şi cum se obţin informaţii despre proiectul CESAR?  

Prin participarea la întâlnirile de informare organizate în cadrul campaniei publicitare la nivel local de 
către Prestatorul de servicii, întâlniri ce se vor desfăşura după următorul program: 

� pentru cetăţenii din localităţile Vulcana-Băi şi Nicolaeşti 04 aprilie 2011 - ora 0930 la Căminul Cultural 
din Vulcana-Băi;  

� pentru cetăţenii din localitatea Vulcana de Sus 05 aprilie 2011 - ora 0930 la Căminul Cultural din 
Vulcana de Sus. 

 Pentru informarea cetăţenilor cu privire la rolul lor efectiv în realizarea lucrărilor şi orice alte informaţii 
referitoare la derularea proiectului au fost înfiinţate de către prestatorul de servicii două puncte de informare: 

- punctul de informare nr. 1 la sediul Primăriei Vulcana-Băi cu program de lucru între orele 0900 - 1300; 
- punctul de informare nr. 2  la Căminul Cultural Vulcana de Sus cu program de lucru între orele 1300 - 

1700; 
Informaţii pot fi obţinute şi de la echipa de proiect din cadrul Primăriei Vulcana-Băi la numărul de telefon 

0245.230.899 - int. 113. 
� Cum vor fi implicaţi deţinătorii de terenuri în desfăşurarea lucrărilor? 

Succesul proiectului CESAR depinde într-o foarte mare măsură de implicarea deţinătorilor de terenuri în 
toate etapele de desfăşurare a proiectului, implicare ce presupune în primul rând o bună colaborare cu echipa 
prestatorului de servicii în activitatea de identificare a proprietăţii. Pentru aceasta trebuie ca proprietarii: 

� să se prezinte la toate convocările prestatorului făcute prin reprezentanţii Primăriei, şi să furnizeze date 
corecte necesare completării fişei de interviu; 

� să permită accesul pe proprietăţile lor a echipelor de teren în vederea identificării proprietăţii (limite, 
vecinătaţi, etc.) şi a măsurării acesteia; 

� să prezinte actele juridice (sau copii ale acestora) care le atestă drepturile asupra imobilelor; 
� să verifice corectitudinea datelor din fişa de interviu care le va fi prezentată şi să semneze această fişă; 
� în etapa de publicare a rezultatelor, este important ca toţi deţinătorii imobilelor să consulte şi analizeze 

documentele publicate şi să se pronunţe asupra veridicităţii informaţiilor prezentate; 



� dacă datele publicate nu sunt conforme cu realitatea (din acte sau din teren) să depună contestaţie, în 
termen de 30 de zile de la data publicării documentelor tehnice ale cadastrului, la sediul Primăriei. 

De asemenea, foarte important este ca deţinătorii de terenuri să prezinte actele lor de proprietate în vederea 
legalizării şi apoi, să predea actele, astfel legalizate, echipelor de teren ale prestatorului. Legalizarea actelor de 
proprietate se va efectua de către Secretarul Primăriei Vulcana-Băi, gratuit, la sediul Primăriei. 
� Cum vor fi rezolvate cazurile persoanelor defavorizate?  

În cadrul comunităţilor care fac obiectul lucrărilor de cadastru general pot exista persoane care datorită 
stării de sănătate sau situaţiei civile, să fie împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care 
le deţin. Asigurarea condiţiilor de participare la realizarea cadastrului general a acestor persoane se realizează 
prin implicarea Serviciilor publice de asistenţă socială organizate în subordinea Primăriei. 

Categoriile de persoane avute în vedere sunt:  
� persoanele cu handicap - aceste persoane vor fi asistate de către membrii familiei, sau de către cei care-

i îngrijesc. În lipsa acestora asistarea va fi asigurată de către asistentul social din cadrul Serviciului public de 
asistenţă socială; 

� persoanele analfabete - în cadrul campaniilor publicitare locale, se vor face anunţuri ca atât în etapa de 
culegere a datelor din teren, cât şi în cea de publicare a rezultatelor, persoanele analfabete să fie însoţite de rude 
sau persoane de încredere, care să le dea informaţiile necesare; 

� persoanele în vârstă - persoanele în vârstă care nu se pot deplasa, sau care nu văd, aud, vor fi 
acompaniate de membrii familiei, sau de către întreţinători (dacă exista contracte de întreţinere). În lipsa 
acestora, asistentul social din cadrul Serviciului public de asistenţă socială va asista aceste persoane. În funcţie 
de situaţia concretă, Autoritatea tutelară din cadrul primăriei va putea numi un curator, care să reprezinte 
interesele persoanelor în imposibilitate de a-şi manifesta drepturile; 

� persoanele condamnate la pedepse privative de libertate - aceste persoane vor fi reprezentate de către 
soţ/soţie, părinţi sau reprezentant legal, după caz; 

� rromii - persoanele de etnie romă care deţin imobile pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi nu 
au acte de identitate, vor fi ajutate să urmeze procedura de obţinere a acestora; 

� minorii - minorii în vârstă de până la 14 ani, care deţin imobile în proprietate vor fi reprezentaţi  de către 
părinţi. În cazul în care părinţii minorului sunt decedaţi ori decăzuţi din drepturi, puşi sunt interdicţie, dispăruţi, 
reprezentarea minorului va fi realizată de către un tutore numit de către Autoritatea tutelară din cadrul 
administraţiei publice locale. Minorii care au vârsta peste 14 ani, îşi vor exercita singuri drepturile, cu 
încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui; 

� persoanele puse sub interdicţie - în scopul protejării intereselor şi drepturilor persoanelor care nu au 
discernământ  din cauza alienaţiei mintale sau din cauza debilităţii mintale, acestea vor fi reprezentate de tutorii 
desemnaţi de Autoritatea tutelară de la domiciliul acestora. În situaţia lipsei tutorelui, asistentul social desemnat 
va solicita Autorităţii tutelare numirea pe perioada derulării procesului a unui curator. 
� Care este prestatorul de servicii pentru lucrările de cadastru general? 

În urma licitaţiei desfăşurate, pentru lotul 4, a fost încheiat un contract cu prestatorul de servicii care este 
grupul de operatori economici S.C. THEOTOP S.R.L. (lider de asociere), S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L., S.C. 
CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L. şi S.C. GEOTER PROIECT S.R.L. 

În data de 15 martie 2011, în comuna Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa, a avut loc lansarea oficială a 
proiectului CESAR, în prezenţa d-nului Mihai Busuioc, Director General al ANCPI, reprezentanţi ai Direcţiei 
Managementul Proiectelor din cadrul ANCPI, reprezentanţi ai Prefecturii şi Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 
reprezentanţi ai Primăriei Vulcana-Băi, ai prestatorului de servicii, ai mass-media centrale şi locale, precum şi 
reprezentanţi ai OCPI Dâmboviţa. 

Va urma campania publicitară privind acest proiect, campanie ce are ca obiectiv principal informarea 
publicului despre termenele, modalităţile şi beneficiile realizării cadastrului general. 
 

 
                                                                                                                             ����  Ionel  UNGUREANU, 

MANAGER PROIECT OFICIU DE CADASTRU  
ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DÂMBOVIŢA 

 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

Divorţul pe cale administrativă este reglement de dispoziţiilor art. II din Legea nr. 202 din 25.10.2010, 
privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, care modifică şi completează Legea nr. 4/1953, 
privind Codul familiei.  

Divorţul pe cale administrativă poate avea loc:  
a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi;  
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea 
căsătoriei nu mai este posibilă;  
c) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. 
d) dacă soţii nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi; 
e) niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;  
f) nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei; 
        Cererea de divorţ (tip) pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează de către ambii soţi, 
în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căruia se află 
ultima locuinţă comună a soţilor, însoţită de următoarele documente: 
a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;  
b) documentele cu care se face dovada identităţii (aflate în perioada de valabilitate atât la depunerea cererii, cât 
şi la data eliberării certificatului de divorţ), în original şi copie; 
c) declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este 
aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate; 
d) dovada reprezentând contravaloarea taxe speciale aferente serviciului prestat. 

 În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform 
convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt. 

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui 
traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdo-mute, a unui interpret încheindu-se în acest sens un proces-
verbal.  

Cererea de divorţ se înregistrează în ziua în care a fost primită, iar ofiţerul de stare civilă  acordă soţilor, un 
termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data depunerii cererii, până la eventuala retragere a acesteia. 
La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă soţii stăruie să 
divorţeze şi dacă, în acest sens consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie (tip). În 
situaţia în care cel puţin unul dintre soţi renunţă la divorţ se va completa o declaraţie (tip) în acest sens. 

Dacă soţii nu se prezintă împreună, pentru depunerea declaraţiilor de mai sus, se poate acorda un termen, 
de până la 30 de zile calendaristice, la cererea motivată a unuia dintre soţi (cererea trebuie însoţită de 
documentele care atestă motivele temeinic invocate). Dacă soţii nu se prezintă împreună nici după acest termen, 
dosarul de divorţ se clasează.  

Dosarul de divorţ se clasează şi în următoarele situaţii: 
a) dacă după termenul de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului nici unul dintre soţi nu se prezintă; 
b) dacă ambii soţi sau numai unul renunţă la divorţ; 
c) dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie; 
d) dacă înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătorie încetând prin deces.   
e) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil; 

Dacă sunt întrunite condiţiile pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, ofiţerul de stare civilă 
constată desfacerea acesteia, prin acordul părţilor, şi eliberează certificatul de divorţ, în termen de maxim 15 
zile calendaristice (de la finalizarea procedurii de divorţ pe cale administrativă).  

Se eliberează, câte un exemplar al certificatul de divorţ,  fiecăruia dintre foştii soţi. În cazul pierderii 
certificatului de divorţ se poate elibera duplicat pe bază de cerere la unitatea emitentă. 

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care 
îşi schimbă numele de familie prin divorţ, iar în cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, 
acestea se anulează prin înscrierea unei menţiuni. Termenul de preschimbare este de15 zile. 

                                                                                                   
                                                                                                               ����   jr. Dumitru MOREANU, 

INSPECTOR ÎN COMPARTIMENTUL  
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
 

„Să divorŃezi doar pentru că nu iubeşti, nu are rost 
precum să te căsătoreşti pentru că iubeşti.”                                               

(Cary GRANT)(Cary GRANT)(Cary GRANT)(Cary GRANT) 



 
 
 
 
 

CONCURS EUROPEAN LA VULCANA DE SUS 

 

 

Grupul Alianţa Europeană (EA) este unul din cele patru 
grupuri politice din Comitetul Regiunilor de la Bruxelles care a 
lansat un proiect  în luna octombrie 2009 intitulat „Iniţiative în 
şcolile  generale”.  

Acest proiect a urmărit familiarizarea elevilor cu 
Uniunea Europeană prin desene şi abordarea unor teme precum 
diversitatea culturală, identitatea regională, cultura europeană, 
geografia şi istoria europeană, mobilitatea în Europa. Ediția 2009 
s-a numit „Regiunea mea, piaţa mea”  iar cea din anul 2010 a avut 
tema „Regiunea mea, Crăciunul meu”.  

                                 
 Concursul a avut loc în mai multe state membre (Estonia, 

Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Marea Britanie), iar ca 
membru al acestui grup, domnul Emil DRĂGHICI, primarul 
comunei Vulcana-Băi şi preşedintele Asociaţiei Comunelor din 
România i-a revenit plăcuta misiune să organizeze acest concurs de 
desene începând cu 25 octombrie 2010 şi până pe 29 octombrie 
2010, iar şcoala desemnată pentru participare a fost Şcoala „Vlad 
ŢEPEŞ” Vulcana de Sus.     

Elevii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani au avut ca temă 
reprezentarea prin desene a „Crăciunului în regiunea de unde 
provin”. 

Cele mai bune desene au fost trimise secretariatului Grupului UEN-AE, la Bruxelles. Acolo au fost 
desemnate lucrările câştigătoare pentru fiecare stat membru participant, iar România a fost reprezentată cu 
onoare de elevii Şcolii „Vlad ŢEPEŞ”  Vulcana de Sus, rezultate deosebite obţinând mlădiţele: Ionela-

Anabela PIOARU (locul I), Fernand-Adrian BURCĂ (locul 
II) şi Iulian-Andreea GHEORGHE (locul III).  

Desenele elevilor câştigători din fiecare stat membru se 
regăsesc într-o broşură editată de Secretariatul Grupului UEN-
AE şi totodată felicitări de crăciun care au fost trimise prin toată 
Europa. 

Cu acest prilej adresăm felicitări tuturor elevilor şi 
dascălilor care au prezentat şi prezintă interes pentru astfel de 
acţiuni, care prin muncă, perseverenţă, răbdare, dorinţă de 
afirmare şi forţă pentru a merge mai departe, dau şcolii şi 
comunei, pe lângă nume şi un foarte bun renume. 

                                                                                     
 
                

����   Maria MOREANU 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 

„ÎnvăŃătura din constrângere nu e făcută să 
rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin 

dragoste şi bunăvoinŃă, aceea rămâne acolo pentru 
totdeauna.” 

(Sf. Ioan Gură de Aur)(Sf. Ioan Gură de Aur)(Sf. Ioan Gură de Aur)(Sf. Ioan Gură de Aur) 
 



 

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE 
 

Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza 
căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la 
amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor. 

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de 
desfiinţare, emisă în condiţiile legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau 
construcţii - identificat prin număr cadastral. 

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru 
emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde 
următoarele etape:  

   a) emiterea certificatului de urbanism;  
   b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile 

care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;  
   c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea 

solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul 
conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;  

   d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia 
mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;  

   e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T.;  

   f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice competente;  

   g) emiterea autorizaţiei de construire 
Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, 

pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de 
construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:  

   a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de 
destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;  

   b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, 
precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând 
monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la 
construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, 
ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism 
aprobate;  

   c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind 
căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, 
branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de 
îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, 
transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor 
existente;  

   d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe 
şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;  

   e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor 
geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum 
şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;  

   f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării 
lucrărilor, în condiţiile legii; 

   g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;  
   h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 

panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, 
precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;  

cimitire - noi şi extinderi.  

„Arhitectura este arta mamă. Fără o arhitectură a 
noastră, nu avem sufletul propriei noastre civilizaŃii.”  

(Frank Lloyd WrightFrank Lloyd WrightFrank Lloyd WrightFrank Lloyd Wright) 
 



Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării 
executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:  

   a) certificatul de urbanism;  
   b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul 

de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea 
nu dispune altfel;  

   c) documentaţia tehnică - D.T.;  
   d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;   
   e) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. 
Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni 

de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie, valabilitatea 
autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu 
proiectul tehnic. 

Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii 
autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se 
schimbă faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou 
certificat de urbanism.  

Prin excepţie, în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate 
integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu 
cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi 
pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.  

Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - 
D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale 
competente să decidă, după caz:  

   a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se 
înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale 
avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială;  

   b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare 
modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. 

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, 
închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza 
autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile locale. 

Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate 
cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii. 

Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă 
şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:  

   a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora 
şi materialele din care sunt executate;  

   b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile 
golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele 
lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;  

   c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;  
   d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;  
   e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;  
   f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente 

construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde 
menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a 
consumurilor de utilităţi;  

   g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;  
   h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a 

elementelor de faţadă, astfel:  
   1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;  
   2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;  



   3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul 
constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu 
sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a 
monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;  

   i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;   
   j) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate 

în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;  
   k) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;  
   l) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală; 
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 

legii, să fie considerate infracţiuni:  
   a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie de către investitor şi executant;  
   b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a 

lucrărilor precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire 
de către investitor şi executant;  

Contravenţiile sus-prevăzute săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după 
cum urmează:  

   - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);  
   - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b); 
O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la lit. a) şi b) se dispune oprirea executării 

lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de 
desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen 
stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.  

Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu 
nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza 
planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de 
instanţă. 

                                                                    
                                                                                                             ���� IONUŢ MOREANU,  

                                                                             INSPECTOR CU ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN  
                                                                 DOMENIUL URBANISMULUI ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI   

    
                                                        
 
    

 
NE AFLĂM ÎN POSTUL MARE 
 
    

Ne aflăm în  Postul Mare, o perioadă importantă din viața 
Bisericii.  

Postul mare sau Postul Paştilor, este perioada de pregătire 
pentru Sfintele Paşti. Este numit „Postul Mare” pentru că este cel 
mai lung şi cel mai important dintre toate posturile. Sfântul şi 
Marele post al Paştelui durează şapte săptămâni. Primele şase 
săptămâni formează postul propriu-zis, iar ultima săptămână de 
la Florii până la Învierea Domnului, postim şapte zile în cinstea 
Sfintelor şi mântuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus 
Hristos.  

Postul - după mărturisirea Sfântului  Vasile cel Mare - este 
cea mai veche poruncă dată omului de Dumnezeu. Căci în rai s-a dat această poruncă atunci când a zis 
Dumnezeu lui Adam: Din toți pomii raiului poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și raiului să 
nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit (Fac., 2, 16–17). 

Prin cuvântul „post” noi înțelegem o înfrânare de la mâncăruri, dar și de la toate dorințele rele, 
pentru că atunci creștinul să-si poată face rugăciunea cu ușurință și să împace pe Dumnezeu, să-si omoare 
poftele și să câștige harul lui Dumnezeu. Postirea este o faptă de virtute, cu lucrare de înfrânare a poftelor 
trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci un mijloc de mântuire. 

„NNNNe-am îmbolnăvit prin păcat, dar ne vindecăm prin pocăinŃă. 
Iar pocăinŃa fără post este neputincioasă. ”  

(Sf.Vasile cel Mare)(Sf.Vasile cel Mare)(Sf.Vasile cel Mare)(Sf.Vasile cel Mare).                   



În același timp însă, este și un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că este o 
jertfă, o renunțare de bunăvoie la ceva care ne este îngăduit, izvorâtă din iubirea și respectul pe care le 
avem față de Dumnezeu. Rostul postului este folosul trupului și al sufletului, pentru că întărește trupul și 
curăță sufletul, păstrează sănătatea trupului și dă aripi sufletului.     

Motivele pentru care postim sunt multe, dar cel mai important dintre ele trebuie să fie dragostea. 
Felul de post la care suntem chemați nu este numai pentru a ne controla poftele și a ne smeri, ci este și 
pentru a ne întări dragostea față de cei nevoiași. Mântuitorul însuși a postit patruzeci de zile și patruzeci de 
nopți n pustie, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei (Matei, 4, 2 , Luca, 4, 2); și tot Mântuitorul 
ne învață cum să postim zicând: „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii. Tu însă, când posteşti, unge 
capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în 
ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” (Matei, 6, 16-18).   

Postul se săvârșește în mai multe feluri și anume: 
a) ajunare desăvârșită - atunci când nu mâncăm și nu bem nimic cel puțin o zi întreagă; 
b) postul aspru sau uscat, sau ajunarea propriu-zisă, când mâncăm numai spre seară mâncăruri 

uscate: pâine și apă, fructe uscate, semințe etc; 
c) postul obișnuit sau comun - când mâncăm la orele obișnuite, dar numai mâncăruri de post, adică 

ne înfrânăm doar de la mâncărurile de dulce (carne, pește, brânză, lapte, ouă, vin, grăsime ș.a.); 
d) post ușor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, pește, icre și untdelemn, cum este prevăzut în 

Tipicul Bisericii, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de peste an. 
 Posturile de o zi în cursul anului sunt în zilele de miercuri și vineri, ziua înălțării Sfintei Cruci (14 

septembrie), ziua tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august), precum și ajunul Botezului 
Domnului (6 ianuarie). 

Posturile de mai multe zile ale Bisericii lui Hristos sunt: Postul Mare, Postul Nașterii Domnului, 
Postul Sfintei Marii (Maicii Domnului) și Postul Sfinților Apostoli; rânduiala după care se țin aceste sfinte 
patru posturi este scrisă în Tipicul Bisericii. 

Postul cel adevărat, trebuie să-l ținem nu numai cu trupul, ci și cu sufletul. Adică nu numai să 
mâncăm de post, ci și înfrânându-ne de la patimi, ferindu-ne de păcate și ispite. Odată cu înfrânarea de la 
mâncărurile de dulce, să ne silim a ne curăți nu numai trupul, ci și sufletul, petrecând în rugăciune și 
pocăință. Postul întreg, adevărat și desăvârșit, este așadar nu numai trupesc, ci și sufletesc. Postul adevărat 
este postul de bucate, împreună cu celelalte fapte bune.  Biserica, în cântările postului mare, ne învață 
zicând: „Să postim post bineplăcut Domnului”. Postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăți, înfrânarea 
limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună și de jurământ mincinos. 
Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că iertarea este începutul bun pentru post. Ne iertăm unii pe alţii 
pentru ca şi Dumnezeu să ne ierte păcatele şi greşelile noastre. Orice faptă bună am face nu primim 
iertare dacă nu iertăm pe cei ce ne-au greşit. Suntem datori să cerem iertare de la cei cărora le-am 
greşit, sau ne-au greşit, chiar dacă el nu vrea să ne ierte, să-l iertăm noi din toată inima şi atunci vom 
primi iertare de la Dumnezeu.   

Făcând așa, nădăjduim să trecem cu folos Sfântul şi Marele Post al Paştelui, și ajungând în 
noaptea Învierii Domnului să rostim cu toții: HRISTOS A ÎNVIAT!   

 

                                                                        ����  pr. paroh Constantin MILEA 
                                                                                              PAROHIA VULCANA DE SUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SĂNĂTATE 
 

VIROZE DE SEZON 
 
 

 
 Sănătatea poate fi considerată o stare de bine fizic, psihic şi social. 

Sănătatea îi conferă omului, nu numai posibilitatea de a se opune cu eficacitate 
maximă factorilor patogeni şi factorilor de risc, ci şi posbilitatea de a desfăşura o 
activitate susţinută şi creatoare, atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de 
vedere psihic; ea reprezintă o stare de echilibru între corp, minte şi mediu. 

Printre multiplii agresori ai sănătăţii se află afecţiunile virale, una din ele 
fiind virozele respiratorii. Cea mai redutabilă este gripa. 

Gripa este o boală infecţioasă foarte contagioasă cu manifestări 
respiratorii şi generale, de multe ori foarte severe. 

Există trei tipuri de virusuri gripale: A, B şi C. 
Virusul gripei de tip A are ca rezervor omul şi animalele (păsări, mamifere); este cel mai răspândit 

la om. 
Virusul gripei de tip B are rezervor uman. Virusul de tip C are rezervor uman şi nu produce 

epidemii. Se consideră că după vârsta de 15 ani majoritatea populaţiei prezintă anticorpi specifici pentru 
gripele de tip C. 

Epidemia de gripă cuprinde între 10-30% din populaţie şi apare de obicei iarna sau la începutul 
primăverii. Se transmite pe cale aeriană prin picăturile de secreţie răspandite de bolnav. 

Incubaţia este de 2-3 zile, apoi debitează brusc cu febră ridicată, frison, dureri musculare, dureri de 
cap, dureri ale globurilor oculare cu lăcrimare, cater nazal, răguşeală, tuse. De obicei cedează dupa 4-5 zile. 

Tratamentul constă în repaus la pat, într-un ambient cu temperatură comodă şi constantă, izolarea pe 
cât este posibilă de ceilalti membrii ai familiei, alimentaţie uşoară hidrozaharată cu ceaiuri, sucuri de 
fructe, supe de legume, pireuri, griş, brânză de vacă, peşte, carne de pasăre, compoturi. 

Pentru febră se recomandă antipiretice: paracetamol pentru durerile musculare şi de cap: nurofen, 
diclofenac şi pentru tuse - antitusive. 

În tratamentul gripei nu se folosesc antibiotice, acestea neavând niciun efect pentru viruşi. 
Alte viroze respiratorii - guturaiul, seamănă cu răceala comună cu simptomatologie mult mai 

atenuată. 
Gripa se poate complica ducând la otite, sinuzite, bronşite, meningite. 
La primele semne de gripă este necesară prezentarea la medic pentru a se lua măsurile de limitare a 

epidemiilor. 
Prevenirea apariţiei gripei se face cu vaccin antigripal, mai ales la persoanele cu risc crescut cum 

sunt bătrânii şi copiii. Un rol important în prevenirea şi răspunsul cât mai adecvat la gripă îl are o viaţă bine 
organizată cu respectarea programului de alimentaţie sănătoasă, muncă şi odihnă. 

Fiecare individ trebuie să ştie că sănătatea nu este un bun câştigat odată pentru totdeauna, ci 
dimpotrivă, ea este un bun care se câştigă sau se pierde în fiecare zi. Pentru a fi un bun câştigat, un sprijin 
susţinut trebuie să îl dea medicul de familie. 

 
 

                                                                         ���� Adriana SIMION, 
MEDIC CABINET MEDICAL 

 INDIVIDUAL VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

„Sănătatea este o comoară pe care puŃini ştiu să o 
preŃuiască, deşi aproape toŃi se nasc cu ea”                                      

(HIPPOCRATE)(HIPPOCRATE)(HIPPOCRATE)(HIPPOCRATE) 



COMENIUS 

 

      Ce este Comenius? 
 
       Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe 
Tot Parcursul Vieţii. Se adresează instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi privat (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi 
tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară 
activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal 
didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau 
ONG-urilor care activează în domeniul educaţional. 

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, 
proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de 
formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie. 

Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmăreşte o ţintă foarte ambiţioasă, şi anume să 
implice în activităţi educaţionale de cooperare cel puţin trei milioane de elevi până în anul 2013. 

De asemenea, Comenius urmăreşte: 
- dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul 

profesorilor şi elevilor;  
- sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale 

pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.  
- formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară. 

Acţiunea se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi are ca scop 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora la stagii de formare continuă. 

Aceste stagii trebuie să se desfasoare în altă ţară europeană decât aceea în care participantul îşi 
desfaşoară activitatea profesională. Astfel, participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi 
competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în Europa. 

BENEFICIARII ŞCOLII ION MAREŞ VULCANA-BĂI, FINANŢĂRI 2010-2011: 
  1. Sorin-Constantin LINSU - profesor informatică - MOODLE AT SCHOOL, GRECIA; 

             2. Nadia-Alina DUMITRESCU, GRADINIŢA „ALBĂ CA ZĂPADA” VULCANA-BĂI  
EDUCATION INTERCULTURELLE DANS LE 1ER DEGRE EN EUROPE, FRANŢA; 
             3. Marta GROSU - ENGLISH: PRIMARY TEACHERS - TRAINIGCOURSE FOR ENGLISH 
LANGUAGE TEACHERS, IRLANDA; 

4. Nicoleta DOAMNA - Creativity and learning, GRECIA; 
5. George DINCĂ - Experimental approaches to learning, SCOŢIA; 
6. Sorina PIRVU - Experimental approaches to learning, SCOŢIA; 
7. Maria-Manuela GHEORGHE -Action Method Improving Motivation and Quality in the Learning 

Situations , Kokkola, FINLANDA; 
8. Daniel-Nicolae SAVU -Life Style and Sport Activities , Praga, REPUBLICA CEHĂ; 
9. Gabriela ŞERBAN -Taking learning outdoors! Schilpario, ITALIA; 
10. Anda-Beatrice ŞOLEA - Formations pedagogiques pour professeurs francais - Paris, FRANŢA. 

 

                                                  ���� prof. Maria-Manuela GHEORGHE, 
                                                      DIRECTOR ŞCOALA „Ion MAREŞ” VULCANA-BĂI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Toată viaŃa este o şcoală”                                      
((((John Amos COMEJohn Amos COMEJohn Amos COMEJohn Amos COMENIUS)NIUS)NIUS)NIUS) 

 



 
OCTAVIAN GOGA – 130 DE ANI DE LA  
NAŞTEREA SCRIITORULUI ROMÂN (20 martie 1881) 

 

„Am năzuit cu toţii să ne aţintim privirile spre cer, dar având picioarele bine infipte în pământul 
ţării”, spunea întâiul mare poet al generaţiei Unirii de la 1918. Goga a fost un poet român, ardelean, de 
origine aromână, născut la 20 martie 1881 în satul Răşinari,de lângă Sibiu. 

Poeziile lui Octavian Goga au avut darul să deştepte o deosebită luare-aminte a publicului român. A 
scris despre problemele ţăranilor români, despre viaţa lor sumbră, despre încrederea sa în eliberarea socială 
şi naţională. A fost un purtător de cuvânt al sentimentelor celor din jurul său. A conturat un vizionarism 
tipic, vestind îndeplinirea măreţelor idealuri istorice ale poporului roman. A scris şi despre dor, despre 
tristeţe, poate despre diferite nelinişti sufleteşti… 

În poezia sa, în glasul ei de bocet, de rugăciune sau de răzvrătire, de chemare la redeşteptare şi 
demnitate socială şi naţională, pulsează sufletul neamului românesc. 

G. Călinescu, în Istoria literaturii române, fixează personalitatea artistică a lui O. Goga: „în poezia lui 
Goga dăm de structura poeziei lui Eminescu, dar astfel acoperit încât abia se bagă de seamă. Goga a intuit 
mai bine decât oricare geniul poetului Doinei şi a ştiut să-l continue cu materie nouă. Şi Eminescu şi Goga 
cântă un inefabil de origine metafizică, o jale, nemotivată, de popor străvechi, îmbătrânit în experienţa 
crudă a vieţii, ajuns la bocetul ritual, transmis fără explicarea sensului.  

De aceea poezia lui Goga este greu de comentat, fiind cu mult deasupra goalelor cuvinte, de un farmec 
tot atât de straniu şi zguduitor. După Eminescu şi Macedonski, Goga e întâiul mare poet din epoca 
modernă, sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul mulţimii, poet 
naţional totodată şi pur ca şi Eminescu”.  

Profund reflexiv, poetul mărturiseşte: 
„Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător, un 

deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului din care face parte, un om care filtrează durerile 
poporului prin sufletul lui şi se transformă într-o trâmbiţă de alarmă. Am văzut în scriitor un element 
dinamic, un răscolitor de mase, un revoltat. Am văzut în scriitor un semănător de credinţe şi un semănător 
de biruinţe.” 

���� prof. Petra MICULESCU 

 

 
METODE NOI, CUNOȘTINȚE NOI, COMPETENȚE 
ÎN CONTINUĂ SCHIMBARE. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
ÎN PLIN PROCES DE ADAPTARE 

 
Noua viziune asupra educaţiei  presupune a promova  strategii şi metode de predare activă şi a 

dezvolta interesul  elevilor pentru cunoașterea şi înțelegerea valorilor europene şi suprapunerea lor peste 
cele româneşti.  

Instruirea asistată de calculator este o metodă modernă și inovatoare în învățamântul românesc ce 
are la bază dezvoltarea utilizării tehnologiei, în raport cu realizarea idealului educațional, întemeiat pe 
tradițiile umaniste constând în dezvoltarea liberă și armonioasă a individualității umane, în formarea 
personalității autonome și creative. Pentru  declanșarea resorturilor interne ce susțin efortul de învățare al 
elevilor este esențială utilizarea tehnologiei; nevoii de cunoaștere, de explorare, de descoperire a elevilor îi 
răspunde perfect această metodă. 

Prezentarea  cunoştinţelor noi cu ajutorul calculatorului oferă o serie de avantaje ca:  
� achiziționarea informațiilor, prin asocierea logică a noilor idei cu cele învățate anterior; 
� simularea şi vizualizarea unor fenomene imposibil de realizat în fața elevilor; 
� adoptarea unor strategii de automanagement al învățării;  
� valorificarea gândirii divergente, a învățării prin descoperire. 

Calculatorul oferă un volum mare de date şi cunoştinţe cu posibilitatea selectării anumitor 
informații de interes personal. 

„Nimic nu este mai presus de om !... 
Dimpotrivă, omul e mai presus de orice, mai 

presus chiar de întregul univers.”     
                                       (Octavian GOGA)(Octavian GOGA)(Octavian GOGA)(Octavian GOGA)    

„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)  



            În ceea ce priveşte impactul general al utilizării calculatorului  la nivelul elevilor se observă că 
acesta este pozitiv, atât la nivel de grup, cât şi individual. Elevii dau dovada  unui interes mai mare de a 
învăţa atunci când  au posibilitatea de a folosi liber calculatorul la şcoală şi acasă. Se remarcă o concentrare 
mai bună a interesului elevilor, o selecţie cât se poate de personală a informaţiilor şi favorizarea dezvoltării 
competenţelor de cooperare.                       
            Elevii se bucură şi de posibilitatea de a lucra împreună cu colegii de clasă pentru a finaliza proiecte 
de grup, dezvoltându-şi abilităţi practice de colaborare şi lucru în echipă, care ulterior vor fi relevante 
pentru adaptatrea la condiţiile de la locul de muncă. Aceștia au competenţe mai bune de rezolvare de 
probleme şi conflicte. De asemenea, deţinerea de cunoştinţe de operare a calculatorului îi pregăteşte pe 
elevi mai bine pentru viitoarea lor carieră profesională.  
          Această metodă este mai dificil de implementat în şcolile din România deoarece presupune acces la 
calculator şi internet pentru fiecare elev, laborator de informatică şi săli de clasă cu dotări tehnologice 
actuale şi funcţionale, programe şi proiecte adaptate la curriculum şi verificate din punct de vedere al 
corectitudinii informaţiei prezentate , cadre didactice cu competenţe avansate în utilizarea calculatorului, 
disponibile şi capabile să implementeze asemenea programe. 
          De ce să nu fim sinceri? Istoria ne-a demonstrat că românul a ales calea dificilă pentru a-şi atinge 
scopurile. Probabil la fel se va întâmpla şi cu schimbarea şcolii româneşti. Nu se va realiza decât impusă, 
nicidecum benevol, dar, în timp, toţi se vor mândri cu rezultatele. 

                                                                                     ����   ANA-MARIA BOGDAN,  
                                                                                                  PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 

 

ŞTIAŢI CĂ… 
 

� ... floarea cea mai puternic mirositoare este cactusul american. Mirosul său se simte la o distanţă de 
1 km. 
 

� ... El cactus andante este planta care „merge”. Acest cactus are drept picioare nişte umflături 
ciudate, acoperite cu ghimpi şi care se pot mişca foarte încet. Foloseşte umiditatea atmosferei, şi nu 
pe cea a solului. 

 
� …ceaiul verde este o băutură tradiţională în China, ţara care numără o mulţime de persoane trecute 

de 100 de ani. Cercetătorii de la „Medical College of Ohio” au descoperit, în 1997, că pe lângă 
antioxidanţii pe care-i conţine, ceaiul verde inhibă formarea şi dezvoltarea celulelor canceroase. 

 
� …una dintre cele mai hrănitoare cereale este orzul. Acesta stimulează inima şi reglează tensiunea 

arterială. Sucul de orz ajută la detoxifierea organismului şi la eliminarea grăsimilor. 
 

� …oţetul de mere reţine din măr toate mineralele: fosfor, calciu, magneziu, sulf şi în special potasiu. 
Pentru a preveni alcalinizarea sângelui, putem bea în fiecare dimineaţă o cană de apă cu două 
linguriţe de oţet de mere cu miere. Se recomandă în artrite, sinuzite, varice, obezitate şi oboseală. 

 
� …trunchiul pinului este întotdeauna înclinat spre sud. După acest semn poţi determina punctele 

cardinale.  
 

� …tulpina nufărului alb de baltă poate atinge 4-5 metri. Floarea se ofileşte imediat ce este ruptă, 
chiar dacă este pusă în apă.  
 

 
                                                                                                               CULESE DE: 

���� prof. MIHAI MICULESCU 
 

„Cunoaşterea e o aventură nesfârşită la marginea incertitudinii.”                                            
((((Iacob BRONOWSKI)Iacob BRONOWSKI)Iacob BRONOWSKI)Iacob BRONOWSKI)    



 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

 

MAMA 
de Vasile MILITARU 

A venit aseară mama, din sătucu-i de departe, 
Să mai vadă pe fecioru-i, astăzi „domn cu multă carte”! 

A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit în prag; 
Ni s-a umezit privirea de iubire și de drag; 

Sărutându-i mâna dreaptă, ea m-a strâns la piept, duioasă, 
Și-ntrebând-o câte toate, am intrat apoi în casă. 

Înăuntrul casei mele, - câtă brumă-am adunat, 
Dă prilej bietei bătrâne să se creadă-ntr-un palat: 
Nu-ndrăznește nici să intre, cu opincile-n picioare, 
Și cu multă grijă calcă doar pe-alături de covoare. 

Eu o-ndemn sa nu ia seama și să calce drept, în lege, 
Că doar e la fii-su-n casă, nu e-n casa vreunui rege, 
Și de-abia o fac să șadă pe-un divan cu scoarța nouă… 

-„Mi-era dor de tine, maică…Ți-am adus vreo zece ouă, 
Nițel unt, iar colea-n traistă niște nuci, vreo două sute…” 
Și, cu ochii plini de lacrimi, prinde iar să mă sărute: 

-„Poate mor, că sunt bătrână și-a prins dorul să mă-ndrume 
Să mai văd odată, maică, ce mi-e azi mai drag pe lume! 
Caierul mi-i pe sfârșite…mâine poate-și curmă firul 
Și-ntre patru blăni de scânduri să mă cheme cimitirul… 
Jale mi-e de voi, mămucă, dar visez, chiar și deșteaptă, 
Cum, pe-o margine de groapă, bietul taică-tu m-așteaptă… 

Tu, odorul mamii-n urmă să te-aduni cu frații-acasă 
Și să-mparți agoniseala de pe urma lui rămasă: 
Lui Codin să-i dai pământul de la moară și cu via; 
Vaca și-un pogon de luncă, maică, să le ia Maria; 
Lui Mitruș să-i dai zăvoiul de rachiți dintre pâraie; 
Carul, boii și cu plugul să le dai lui Nicolae, 
Iară tu, ca mai cu stare decât frații ziși pe nume, 
Să iei casa-n care ție ți-a fost dat să vii pe lume… 
Când și când, în miezul verii sau de Paști, să vadă satul 
Cum îmi vine ca-n toții anii, la căsuța mea băiatul 
Și-având tihnă și odihnă, la venire sau plecare, 
S-aprinzi și la groapa maichii câte-un pai de lumânare!… 

A tăcut apoi bătrâna și-a plâns mult, cu lacrimi grele, 
Ce curgându-i lin în poală, se-ntâlneau cu ale mele.  

„Poezia este ciupirea coardelor inimii şi 
realizarea muzicii cu ele.”            

(Dennis GaborDennis GaborDennis GaborDennis Gabor)))) 



 

 

 

 

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

NAŞTERI înregistrate în cursul lunii martie: 

� CRĂCIUN Silviu-Mihai  

� ILIE Anastasia-Maria  

� UŞURELU Mihaela-Lidia  

� TRONECI Alexandru-Florin  

� MILEA Raisa-Ştefania  

� SAVU Daria-Ioana  

 

DECESE:: 

� BÂRLIGEANU Maria  

� BIŢOC Cătălin  

� UŢA Emilian  

� COMAN Mihail  

� SPÂNU Gheorghe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nu murim pentru totdeauna; chiar 
dacă murim, prin credinŃă suntem vii.” 

((((Ioan ALEXANDRUIoan ALEXANDRUIoan ALEXANDRUIoan ALEXANDRU)))) 



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

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUŢI ÎN LUNA APRILIE 

 
 

ANTOFIE Simona  DRĂGHICI Cornel 
ANTOFIE Ionuţ-Gabriel  DRĂGUŢ Marina 
ANTOFIE Marian-Alexandru  DUMITRU Ramona-Victoria 
ARON Marian-Claudiu  DUMITRU Maria-Magdalena 
ARON Floarea  DUMITRU Vasilica 
ARON Vasile  ENESCU Cristina-Mădălina 
ARON Elena  ENESCU Daniela 
BADEA Larisa  FĂŞIE Neonila 
BADEA Maria  FĂŞIE Grigore 
BADEA Cecilia  FĂŞIE Răzvan-Ion 
BADEA Alexandru  FĂŞIE Gheorghe 
BANU Florina  FĂŞIE Maria 
BĂLAŞA Aurora  FĂŞIE Valeria 
BĂLAŞA Marcela  FĂŞIE Maria-Mihaela 
BĂLAŞA Ion  FĂŞIE Ion-Georgian 
BĂLAŞA Mariana  FLOREA Adriana-Loredana 
BĂLAŞA Mircea  GAFIŢOIU Manina 
BĂLAŞA Mihai  GAFIŢOIU Dumitru 
BĂLAŞA Liviu-Andrei-Cătălin  GAFIŢOIU Andrei 
BÎRLIGEANU Iulian  GHEORGHE Gheorghe 
BÎRLIGEANU Georgiana-Cornelia  GHEORGHE Dănuţ 
BOBLEACĂ Florica  GHEORGHE Robert-Georgian 
BOBLEACĂ Maria  GHEORGHE Daniel-Georgian 
BURCĂ Florentina  GHERGHIN Ioan-Florian 
BURCĂ Gheorghe-Cristian  GHERGHIN Constantin 
BURCĂ Corneliu  GOGU Vasile 
CHIŢU Ionela-Mădălina  GRECU Gheorghe 
CIOCAN Camelia  GRECU Vasile 
CIOCAN Caliopia  ILIE Luminiţa 
CIOCAN Rodica  ILIE Gheorghe-Florin 
CIOCAN Ana-Maria-Andreea  ILIE Elena 
CIOCODEICĂ Gheorghe-Dumitru  ILIE Gheorghe 
CIOCODEICĂ David-Florin  ILIE Alexandru 
COMAN Sofia  ILIE Loredana 
CONDOR Constanţa  ILIE Constantin-Ciprian 
CONDRUZ Andra-Stephanie  ION Ion 
CRĂCIUN Florea  IONESCU Constantin 
DINIŞOR Ionuţ-Maria  IONESCU Eugeniu 
DÎNGEANU Adina  LĂCĂTUŞ Emil 
DOBRESCU Gianina  LĂCUTUŞ Irina 
DOBRESCU Florina  MANTA Daniil 
DOBRESCU Daniel  MANTA Ioana-Roxana 
DOBRESCU Petre  MARINESCU Avida 
DOBRESCU Constantin  MEDREGA Marcu-Georgian 
DOBRESCU Ştefan-Daniel  MICULESCU Olimpia 
DOBRESCU Emil-Adelin  MIHAI Gheorghe 
DOBRESCU Ion-Lucian  MIHAI Maria 
DRAGOMIR Georgel  MIHAI Elivia 
DRĂGHICI Claudiu  MIHĂLCESCU Mihaela 
DRĂGHICI Vasile  MIHĂLCESCU Mihaela-Cosmina 
MIHĂLCESCU Petruţa-Raluca  PETRESCU Andreea-Emilia 
MILEA Nicolae  PIOARU Emilian 
MILEA Floarea  PIOARU Victoria-Florentina 
MILEA Elena  POPESCU Gheorghe 
MILEA Emilia  POPESCU Elisabeta 
MILEA Serghe  POPESCU Lucia-Violeta 
MILEA Cosmin-Vasile  POPESCU Florian 
MITRESCU Florina  POPESCU Romeo 
MITRESCU Sever  POPESCU Gheorghiţa 
MITRESCU Elena  POPESCU Ion 
MITRESCU Gheorghe  POPESCU Florina 
MITRESCU Maria  POPESCU Ioan 
MITRESCU Gheorghe  POPESCU Leonina-Cristiana 
MITRESCU Anola  POPESCU Ana-Maria 
MITRESCU Gheorghe-Florin  POPESCU Denisa-Georgiana 
MITRESCU Georgeta  PUESCU Elena 
MITRESCU Valentin-Ionuţ  PURGHEL Costin-Lenard 



MITRESCU Iulia-Rosaura  SÂRBU Alexandra-Nicoleta 
MITRESCU Andres-Cristian  SARU Vasile 
MOCANU Elena  SARU Romică-Iulian 
MOREANU Gheorghe  SARU Georgiana-Lucica 
MOREANU Dumitru  SAVU Ion 
MOREANU Marieta  SAVU Filareta 
MOROE Gheorghe  SAVU Constantin 
MOROE Avida  SAVU Ion-Daniel 
MOROE Robert-Valentin  SAVU Vasile 
NEACŞU Mihai-Sorin  SAVU Emanuel 
NEAGA Eufrosina  SAVU Vasile-Sebastian 
NEAGA Florin  SAVU Georgian-Alexandru 
NEAGA Georgeta  SĂVULESCU George 
NEAGA georgian  SĂVULESCU Elena-Gabriela 
NEAGA Ionuţ-Valter  SMARANDA Gheorghe 
NEAGA Ion  SMARANDA Ion 
NEAGA Andrei-Sorin  SPÂNU Cosmina 
NECŞOIU Eugen  SPÎNU Maria 
NECŞOIU Laurenţiu-Sebastian  STANA Cornel 
NEGULESCU Marius-Daniel  STANCIU Georgian-Adrian 
NEGULESCU Carmen-Ximena  STÂNGACIU Elena 
NICA Paul-Cristian  STÎNGACIU Ioan 
NICOLĂESCU Steliana  STÎNGACIU Cristina 
OACHEŞU Georgeta  STÎNGACIU Ion 
OACHEŞU Adrian  STÎNGACIU Nicoleta 
OAIE Florina-Alexandra  STOIAN Marian 
OANCEA Elena-Mioara  STOIAN Roberta 
OANCEA Felicia  STOIAN Mihai-Liviu 
OPINCARU Florentina  STOIAN Ileana 
OPINCARU Constantin-Aurel  STOIAN Sofia-Maria 
OPREA Ion  STOICA Florin 
OPREA Filofteia  STOICA Valeria 
OPREA Viorica  STOICA Dumitru 
OPROIU Mihăiţă  STOICA Florin 
OPROIU Pericle  STOICA Gabriela 
PARASCHIVA Ioan  STOICA Antonio-Florin 
PÂRVU Floarea  STOICA Vasile 
PETRESCU Avian  STREULEA Patricia 
SUSAI David-Marian  TUDOR Laurenţia 
ŞERBAN Mariana  TUDOR Corneliu-Daniel 
ŞERBAN Mihai-Gabriel  ŢÎRGHEŞ Maria 
ŞERBAN Egiziu  ŢÎRGHEŞ Elena-Raluca 
ŞERBAN Vasilica  ŢUŢUIANU Elisabeta 
ŞERBAN Aurelia  UDROIU Vasile 
ŞETREANU Emil  UDROIU Nicolae 
ŞETREANU Ion-Justin  UŢĂ Vasilica 
ŞETREANU Petre  VASILE Floarea 
ŞETREANU Gheorghe  VASILE Florian 
ŞETREANU Vasile-Ciprian  VLĂDESCU Georgiana-Alice 
ŞETREANU Ana-Maria  VLĂSCEANU Adelin-Virgiliu 
ŞTEFAN Vasilica  VORNICU Mihai-Alexandru 
ŞTEFAN Ion  ZAHARIA Mădălina 
TOMESCU Mihai  ZAMFIRESCU Maria 
TRONECI Ana-Florina  ZEGHERU Gheorghe 
TRONECI Mircea-Bogdan    
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