
                                 

 

                                                                            

                               AAAApare la fiecare început de lună.pare la fiecare început de lună.pare la fiecare început de lună.pare la fiecare început de lună.    

                                                        CCCCuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea  Vulcanauprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea  Vulcanauprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea  Vulcanauprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea  Vulcana----Băi.Băi.Băi.Băi.    

                                                                UUUUrmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.rmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.rmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.rmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.    

                                                                MMMMulŃumeşte cititorilor săi, asigurânduulŃumeşte cititorilor săi, asigurânduulŃumeşte cititorilor săi, asigurânduulŃumeşte cititorilor săi, asigurându----le apolitismul declarat.le apolitismul declarat.le apolitismul declarat.le apolitismul declarat.    

    

    

    

Nr. 4 din 1 mai 2011    MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

    Nr   
 

1 MAI – ZIUA MUNCII 
 

 
Ziua de 1 mai a fost decretată în anul 1889 de către Congresul Internaționalei Socialiste ca 

fiind Ziua Internațională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale de la Chicago, această zi 
fiind comemorată prin manifestări muncitorești. Odată cu trecerea anilor, ziua de 1 mai a devenit 
„Sărbătoarea muncii” în cele mai multe țări din lume. 

În România, ziua de 1 mai a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1890 de către 
„mișcarea socialistă”. 

În perioada regimului comunist, de 1 Mai autorităŃile organizau manifestaŃii uriaşe pe marile 
bulevarde, coloanele de muncitori în Ńinute festive fiind nevoite să scandeze lozinci şi să poarte 
pancarte uriaşe. După 1990, importanŃa propagandistică a zilei a fost minimalizată dar oamenii se 
bucură de acest eveniment sărbătorindu-l în aer liber, la iarbă verde, la mare ori la munte, 
delectându-se cu mâncărurile tradiŃionale: mici şi bere. Ziua Muncii este o sărbătoare Ńinută în 
cinstea victoriei luptei sindicale - care a asigurat ziua de muncă de 8 ore - dar şi alte drepturi sociale 
şi politice ale muncitorilor. Ziua de 1 Mai este considerată în cea mai mare parte a lumii Sărbătoarea 
celor care Muncesc, Ziua InternaŃională a Muncii sau Ziua InternaŃională a celor ce Muncesc. În 
România, 1 Mai, oficial, e zi liberă. 

OBICEIURI, TRADIȚII ȘI SIMBOLURI DE 1 MAI  
Multe obiceiuri asociate cu ziua de 1 mai provin din festivalurile antice romane ale florilor. 

Acestea includ culegerea de ramuri înflorite și de flori, alegerea și încoronarea unei Regine a lunii 
mai, precum și dansul in jurul unui tufiș, copac sau stâlp cu semnificații rituale. 

„Ghirlandele de mai” reprezintă o tradiție străveche în occident. Ele simbolizează sosirea 
verii, și sunt purtate, de obicei, de către copii în timp ce colindă în grupuri din casă în casă pentru a 
primi diverse bunătăți. 

Dansul în jurul unui stâlp este, de asemenea, o tradiție cu rădăcini milenare în țări precum 
Suedia, Anglia și Germania. Dansatorii sunt desfășurați într-un cerc, fiecare dintre ei ținând în mâini 
câte o panglică colorată legată de un stâlp central, numit „stâlpul de mai” (maypole). Prin mișcarea 
dansatorilor, panglicile multicolore se încrucișează și se împletesc fie în jurul stâlpului, fie într-o 
rețea care îl înconjoară. Se presupune că acest dans își are originea într-un simbolism păgân al 
fertilității de sorginte germanică. „Stâlpul lui mai'” (maypole) este considerat a reprezenta o axă 
simbolică care unea lumea subterană de cea a ființelor vii, de tărâmul cerurilor dar si de alte ținuturi 
mitice. 

Munca şi numai munca este izvorul 
libertãŃii şi al fericirii. 

 (Mihai EMINESCUMihai EMINESCUMihai EMINESCUMihai EMINESCU) 



Regina lunii mai era aleasă dintre cele mai frumoase fete ale unui sat, fiind apoi încoronată cu 
o cunună de flori și purtată pe ulițe într-o căruță împodobită cu flori, însoțită de o cohortă de fete 
alese de ea drept companioane. Ea este un simbol al forței naturii care răzbește pretutindeni; 
întruchipează puritatea dar și puterea de a învigora creșterea vegetală.  

Un alt obicei din Europa occidentală constă în așa-zisa "spălare a feței cu rouă de mai", o 
credință conform căreia această curățare rituală ar putea readuce sau reîmprospăta frumusețea pe 
fețele femeilor. 

În Norvegia, există o superstiție provenită din perioada precreștină, legată de auzirea primului 
cântec din primăvară al cucului. Dacă pasărea își face auzit glasul din sud, înseamnă că anul va fi 
bun sau îmbelșugat, iar dacă răsună dinspre nord, înseamnă că anul în curs va fi unul plin de 
ghinioane. Din această cauză, în calendarul norvegian această zi este marcată de imaginea unui cuc 
stând pe o ramură. 

                                                                                            
                                                                            ���� Pompilia BĂJENARU, 

                                                                                               BIBLIOTECAR, 
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

INTERVIU CU PRIMARUL COMUNEI, 
                     DOMNUL EMIL DRĂGHICI 

 
Pompilia BĂJENARU: Domnule primar, lucrez la acest ziar (mensual) datorită inițiativei 

dumneavoastră de a avea o publicație locală care să vină în întâmpinarea nevoii de informare a 
cetățenilor asupra problemelor de interes local. De primul număr, apărut în anul 1999, v-ați ocupat 
dumneavoastră. Ce părere aveți despre cele apărute în anul în curs începând cu 1 martie? 

Primar Emil DRĂGHICI: Sunt bucuros că după 12 ani se continuă acest ziar, îmi pare rău că 
nu a fost posibil și perioada următoare și sper să fie o continuare fără să mai avem întreruperea 
acestui ziar mensual. Nu pot să am decât cuvinte de apreciere la adresa celor care au scris până acum 
și cu siguranță va fi un instrument nu numai pentru informare dar și pentru educația celor care îl 
citesc, din comună și din afara comunei. 

Pompilia BĂJENARU: Omul de afaceri sud-african David Charles Brink spunea: „Un om de 
succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în elˮ. 
Sunteți primar de mai bine de 20 de ani, iar în acest răstimp v-ați confruntat cu o multitudine de 
probleme. Ce ne-ați putea spune despre ele pornind de la această cugetare? 

Primar Emil DRĂGHICI: În primul rând, faptul că sunt de mai bine de 20 de ani primar este 
meritul locuitorilor comunei Vulcana-Băi cărora le mulțumesc de fiecare dată, fiind conștient de 
aportul lor dar și bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat viață să pot trece peste anumite momente 
deosebit de grele. Dacă s-au făcut sau nu s-au făcut lucruri las pe cei care știu mai bine cum era 
Vulcana și ce este acum Vulcana. Sunt totuși câteva lucrări majore care sunt făcute cu mult suflet și 
dincolo chiar de gândirea mea, de faptul că ar putea fi realizate vreodată, dar una este energia 
electrică la Mănăstirea Bunea. Cu vreo 5 ani în urmă când am fost acolo, am constatat cu multă 
bucurie ce-au putut să facă acei oameni în condițiile în care tot transportul de materiale a fost fie cu 
măgarul, fie cu un tractor atunci când se putea și am zis că trebuie să fac tot posibilul să ajungă 
energia electrică la ei. Eram la Londra într-o delegație cu Ministerul Administrației și Internelor și 
din discuție în discuție, eram cu secretarul de stat de pe atunci, Victor-Paul DOBRE și i-am spus că 
aș avea nevoie de resurse financiare pentru energia electrică aici, la Bunea, cu atât mai mult cu cât 
această Mănăstire este un izvor de istorie vie pentru că nu avem un alt reper în istoria comunei 
înaintea celui de la Bunea. Cu 50 de ani după prima atestare a comunei Vulcana-Băi, la 1654 avem 
primul izvor despre Mănăstirea Bunea și a fost posibil, dacă nu mă înșel, 20 sau 22 decembrie 2005 a 
fost dat drumul la lumină spre Bunea. Pentru că acest lucru foarte puțini îl văd, deoarece este ascuns 
firul, inclusiv înalta tensiune prin islazul comunal, este subteran ca să nu încurce în nici un fel 
locuitorii și posibilitatea de a construi în zona de la ultimul transformator până acolo, așadar există 
transformator propriu pentru Mănăstirea Bunea. O altă lucrare foarte, foarte mare și foarte utilă 
locuitorilor care, de asemenea, nu se vede este cadastrul general care este început de curând. 

„Vroiesc să fac din administrație o a 
doua magistraturăˮ. 

(Vasile LASCĂR) 
 



Pompilia BĂJENARU: Care a fost cea mai mare reușită a dumneavoastră de când vă aflați în 
funcția de primar al comunei noastre și, de ce nu, și în calitate de președinte al Asociației Comunelor 
din România? 

Primar Emil DRĂGHICI: Sunt foarte multe, să le separăm. În calitate de primar, am mai 
spus, este cea cu racordarea la energia electrică a Mănăstirii Bunea, este acest cadastru general, dar 
sunt lucruri făcute fără nici un leu din partea locuitorilor comunei: apa și gazele. De regulă, după ce 
faci ceva, se uită nu se cunoaște efortul, dar IORGA spunea: „Cine uită, nu merităˮ și am constatat 
chiar și la oameni destul de apropiați că uită lucrurile făcute. Stă în starea noastră ca fiind principala 
calitate a memoriei – uitarea. Numai că atunci când uiți lucruri majore, nu mai este o calitate ci o 
non-calitate. Din punct de vedere al primarului comunei este, dacă vreți, și faptul că am reușit să 
devin președintele Asociației Comunelor din România, ca să fac o legătură între comună și 
Asociație, iar în calitate de președinte al Asociației am făcut tot ce se putea face în sensul că 
Asociația a devenit membră a oricăror organisme internaționale, are reprezentare, așa cum a spus, în 
toate aceste organisme și, mai mult de atât, avem o serie întreagă de programe de care beneficiază 
peste 10.000 de locuitori ai comunelor din România. În mai multe organisme de presă am spus 
despre aceste proiecte și, dacă vreți, într-un număr viitor vă voi da publicității aceste proiecte 

Pompilia BĂJENARU: Comuna Vulcana-Băi are un program de dezvoltare economico-
socială pe termen scurt, mediu și lung. Aș dori să ne spuneți care sunt obiectivele ce trebuie realizate 
în perioada imediat următoare? 

Primar Emil DRĂGHICI: În perioada imediat următoare, ce trebuie realizat este tocmai la 
ceea ce se lucrează: drumul de legătură cu Vulcana Pandele spre Târgoviște și Pucioasa. Se lucrează 
la el, devine mai viabil, să zic așa, iar tot în perioada imediat următoare este acest mare proiect, să fie 
realizat, finalizat, proiectul CESAR, care înseamnă cadastrare generală. Nu aș vrea să promit mai 
multe pentru că toate aceste promisiuni trebuie să aibă și acoperire în fapte. Se pare că vom fi 
martorii începerii lucrărilor la drumul spre Pietrari. 

Pompilia BĂJENARU: Comuna Vulcana-Băi este una dintre cele 19 localități în care se 
introduce cadastrul general prin proiectul CESAR. Cum ați organizat activitatea pentru ca acesta să 
aibă rezultatul scontat și care sunt efectele introducerii cadastrului general? 

Primar Emil DRĂGHICI: Aș începe cu partea de final a întrebării. Efectele sunt: fiecare 
bucățică de teren să aibă proprietar și să fie înregistrate în cartea funciară, astfel încât toți locuitorii 
comunei, dar și orice alt proprietar de teren în Vulcana-Băi să poată face tranzacția oricând, oriunde 
fără să mai fie nevoie de vreo lucrare cadastrală. 

Pompilia BĂJENARU: Sunteți nu numai primar al comunei noastre ci și președintele 
Asociației Comunelor din România. În această ultimă calitate ați numit comuna Vulcana-Băi 
„capitala comunelor din Româniaˮ. Care sunt considerentele acestei afirmații? 

Primar Emil DRĂGHICI: Sunt considerente de ordin juridic. România are capitala la 
București, așa o găsim în Constituția României. Constituția Asociației Comunelor din România o 
reprezintă statutul său, iar sediul Asociației este în comuna Vulcana-Băi, de aceea comuna Vulcana-
Băi este capitala comunelor din România. 

Pompilia BĂJENARU: Ne aflăm în Săptămâna Patimilor, perioada cea mai plină de 
încărcătură religioasă din întregul an. Ce le transmiteți celor pe care-i „păstorițiˮ în calitate de edil al 
comunei? 

Primar Emil DRĂGHICI: Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare reprezintă o perioadă 
în care fiecare creștin trebuie să încerce să fie mai bun, mai cumpătat, mai smerit. Așa că, în această 
săptămână, când bunul Isus a îndurat atâtea chinuri și umilințe din partea unei lumi pe care El a iubit-
o atât de mult încât i-a dăruit viață pentru moarte, să învățăm ceva mai mult… Nu de moarte trebuie 
să ne temem, ci de o viață trăită în moarte. Nu de suferință trebuie să ne temem, abia prin ea ne 
apropiem de Dumnezeu. Nici de sărăcia materială, căci prin ea o căpătăm pe cea spirituală, divină 
înălțătoare… Nu de nedreptatea pe care ne-o face lumea să ne temem, abia prin ea îl vedem pe 
Dumnezeu. 

„Trebuie pur și simplu să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile și încercările – 
căci altă nădejde nu avemˮ spunea cuviosul părinte Serafim Rose. 

Vă doresc un Paște fericit! Lumina sfântă să vă arate calea cea bună! 
 

 

 



 

           
         FUNCȚIONAREA CONSILIUL LOCAL 
 
� Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, 

în caz de război sau catastrofă.  
� Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal 

constituit a consiliului nou-ales.  
� Consiliul local se întruneşte în şedinŃe ordinare, lunar, la convocarea primarului.  
� Consiliul local se poate întruni şi în şedinŃe extraordinare, la cererea primarului sau a cel 

puŃin unei treimi din numărul membrilor consiliului.  
� Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităŃii 

administrativ-teritoriale, cu cel puŃin 5 zile înainte şedinŃelor ordinare sau cu cel puŃin 3 zile înainte 
de şedinŃele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziŃie consilierilor locali 
materialele înscrise pe ordinea de zi.  
� În caz de forŃă majoră şi de maximă urgenŃă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaŃii stabilite de regulamentul de organizare şi 
funcŃionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.  
� În invitaŃia la şedinŃă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.  
� Ordinea de zi a şedinŃei consiliului local se aduce la cunoştinŃă locuitorilor comunei sau ai 

oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.  
� ŞedinŃele consiliului local se desfăşoară legal în prezenŃa majorităŃii consilierilor locali în 

funcŃie. PrezenŃa consilierilor locali la şedinŃă este obligatorie. Cazurile în care absenŃa este motivată 
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului local. Consilierul local care 
absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancŃionat, în condiŃiile regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a consiliului local.  
� ŞedinŃele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinŃă, ales în condiŃiile 

prevăzute la art. 35.  
� ŞedinŃele consiliului local sunt publice.  
� Dezbaterile din şedinŃele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare 

consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinŃă şi de 
secretarul unităŃii administrativ-teritoriale.  
� Preşedintele de şedinŃă, împreună cu secretarul unităŃii administrativ-teritoriale îşi asumă, 

prin semnătură, responsabilitatea veridicităŃii celor consemnate.  
� La începutul fiecărei şedinŃe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinŃei 

anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinŃei, să conteste conŃinutul procesului-verbal 
şi să ceară menŃionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinŃa anterioară.  
� Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinŃă se depun într-un dosar 

special al şedinŃei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinŃă şi de 
secretar, după aprobarea procesului-verbal.  
� În termen de 3 zile de la terminarea şedinŃei, secretarul unităŃii administrativ-teritoriale 

afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităŃii administrativ-teritoriale o 
copie a procesului-verbal al şedinŃei.  

(continuarea în numărul viitor) 
 

În data de 27 aprilie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi s-a întrunit în şedinŃă 
ordinară şi a adoptat următoarele hotărâri: 

� Hotărârea nr. 22 privind stabilirea de măsuri pentru identitatea vizuală a istoriei lucrărilor 
efectuate la clădirile proprietatea comunei Vulcana-Băi; 

� Hotărârea nr. 23 pentru stabilirea de măsuri privind administrarea spaŃiilor proprietate publică a 
comunei având destinaŃia de cabinete medicale individuale; 

� Hotărârea nr. 24 privind aplicarea de către Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi la  
Programul prioritar naŃional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităŃile 
unde nu există asemenea instituŃii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 
finalizarea lucrărilor de construcŃie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi 
mic urban; 

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



� Hotărârea nr. 25 privind însuşirea Contractului de prestări servicii de proiectare pentru 
„Modernizarea DC 139A Şipot – Vulcana-Băi (până la limita cu comuna Pietrari), judeŃul DâmboviŃa” - faza 
Studiu de fezabilitate, încheiat între Comuna Vulcana-Băi şi S.C. LOCAL CONSULT S.R.L.; 

� Hotărârea nr. 26 privind adoptarea scrisorii de mulŃumire publică adresată domnului 
Corneliu MARINESCU; 

� Hotărârea nr. 27 privind avizarea  programului de transport rutier public de persoane 
operatorilor pe traseul Vulcana; 

� Hotărârea nr. 28 Stabilirea de măsuri privind schimbul de imobile pentru proiectul 
„Reabilitarea podului de la intrarea în comuna Vulcana-Băi”. 

Marți, 24 mai 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi se va reuni în şedinŃă ordinară 
programată pentru luna mai. ŞedinŃa se va desfăşura la Mănăstirea Bunea, iar propunerile pentru 
ordinea de zi vor fi următoarele: 

� Informare privind actualizarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese; 
� Informare privind stadiul executării Hotărârii nr. 14/2011 privind 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 de măsuri privind Sărbătoarea SfinŃilor Apostoli  PETRU şi PAVEL - Ziua Comunei 
Vulcana-Băi – 29 iunie 2011; 

� Stabilirea cadrului de stimulare a elevilor și cadrelor didactice care obțin performanță școlară; 
� 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.  
 

����   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 

 

CADASTRUL GENERAL ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE. 
ACUM IMPLICĂ-TE ȘI TU!  
 

 În articolul din numărul precedent al mensualului “ACUM” (nr. 3 / 01 aprilie 2011) am făcut o 
descriere generală a proiectului CESAR, cu referire la componenta Administrarea terenurilor, componentă 
care presupune înregistrarea sistematică a imobilelor şi consolidare instituŃională şi care va fi implementată de 
către AgenŃia NaŃională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 În faza I, lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor se vor desfăşura în 19 comune din 13 
judeŃe, ca unităŃi pilot, grupate în 4 loturi. În judeŃul DâmboviŃa, care face parte din lotul nr. 4 alături de 
judeŃele Argeş şi Călăraşi, lucrările se vor desfăşura pe teritoriile comunelor CORBII MARI şi VULCANA-
BĂI. 
 În acelaşi articol au fost enumerate beneficiile realizării cadastrului general pentru proprietarii / 
deŃinătorii de terenuri: 
a.  beneficii specifice 

� consemnarea situaŃiei reale în registrele de evidenŃă ale Primăriei cu privire la proprietăŃi şi 
proprietari;  

� facilitarea tranzacŃionării imobilelor (vânzare-cumpărare, moştenire);  
� diminuarea costurilor tranzacŃiilor imobiliare;   
� inventarierea tuturor imobilelor rămase la dispoziŃia Primăriei;  
� atragerea investitorilor români şi străini;  
� scurtarea termenelor de procesare a cererilor privind: 

- eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor de construire; 
- certificatele de rol fiscal; 
- actualizarea registrelor agricole. 

b.  beneficii generale 
� înregistrarea gratuită a tuturor proprietăŃilor; 
� finalizarea procesului de restituire a imobilelor, la nivelul UAT-ului; 
� evidenŃierea domeniului public/privat al UAT-ului şi al Statului Român; 

„Munca este negaŃia eternității.� 
((((Emil CIORAN)Emil CIORAN)Emil CIORAN)Emil CIORAN)    



 

� înregistrarea, într-o bază de date grafică, şi a imobilelor ai căror proprietari nu sunt cunoscuŃi, în 
momentul desfăşurării lucrărilor; 

� rezolvarea eventualelor probleme legate de actele de identitate; 
� crearea premiselor comasării terenurilor; 

 De departe, beneficiul major al acestor lucrări pentru deŃinătorii de imobile este gratuitatea 
înregistrării proprietăŃii în cadastru şi cartea funciară; se creează astfel posibilitatea de înregistrare a 
imobilelor deținute de persoanele cu venituri modeste, care în condiŃiile înregistrării la cerere ar fi fost supuse 
unor cheltuieli substanŃiale. Amintim de asemenea faptul că în cadrul desfăşurării lucrărilor de cadastru 
general, legalizarea copiilor actelor juridice supuse înscrierii se va face gratuit. 
 Etapele principale ale lucrărilor de cadastru general sunt: 
- organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare la nivel naŃional şi local; 
- realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului general; 
- derularea lucrărilor de specialitate;  
- recepŃia documentelor tehnice ale cadastrului general; 
- publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general; 
- primirea şi soluŃionarea contestaŃiilor;  
- actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general; 
- deschiderea cărŃilor funciare; 
- încheierea lucrărilor tehnice de cadastru general. 
 În ceea ce priveşte stadiul desfăşurării lucrărilor, în comuna Vulcana-Băi, menŃionăm următoarele 
aspecte: 

- a fost încheiată prima etapă a campaniei publicitare la nivel local. Dorim să mulŃumim pe această 
cale tuturor persoanelor care au participat la discuŃiile 
prilejuite de cele două întâlniri de informare cu cetăŃenii, 
întâlniri ce au fost organizate în Vulcana-Băi şi Vulcana 
de Sus, precum şi pentru faptul că aceştia au dus mai 
departe, către alte persoane interesate, toate informaŃiile, 
clarificările şi noutăŃile obŃinute cu această ocazie;  

- a fost stabilită componenŃa şi au fost desemnaŃi 
membrii echipei de proiect din cadrul Primăriei, prin 
DispoziŃia nr. 36/2011 a Primarului comunei Vulcana-Băi; 

- au fost preluate datele deŃinute de Primăria 
Vulcana-Băi (date din registrele agricole, din registrele de 
rol fiscal, nomenclatoare stradale, inventarele domeniului 
public şi al celui privat, date privind cazurile sociale şi 
minorităŃile etnice, etc.), aceste date au fost livrate către 
prestatorul de servicii, pe bază de proces-verbal; 

- pentru informarea cetăŃenilor cu privire la rolul 
lor efectiv în realizarea lucrărilor şi orice alte informaŃii referitoare la derularea proiectului au fost înfiinŃate 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; 

- în data de 11 aprilie 2011, a început activitatea de legalizare-colectare a actelor juridice care atestă 
dreptul de proprietate pentru toŃi deŃinătorii de imobile. Legalizarea se face în mod gratuit de către secretarul 

comunei, această activitate desfăşurându-se la punctul de 
informare nr. 1 din sediul Primăriei Vulcana Băi. 

La această dată sunt în plină desfăşurare lucrările 
de specialitate care presupun efectuarea măsurătorilor la 
teren, identificarea imobilelor şi a proprietarilor, 
completarea şi semnarea fişelor de interviu, etc. 
 Primăria Vulcana-Băi trebuie să furnizeze toate 
datele pe care le deŃine, date privitoare la imobilele din 
raza sa de competenŃă şi la proprietarii acestora. De 
asemenea, participă prin reprezentanŃii desemnaŃi la 
realizarea lucrărilor de teren şi la organizarea publicării 
rezultatelor. Asigură totodată şi convocarea deŃinătorilor 
în vederea identificării imobilelor în teren. 
 Realizarea cadastrului general priveşte pe toŃi 

deŃinătorii de imobile din comuna Vulcana-Băi. Acest fapt presupune participarea lor efectivă la acest 
proces, prin implicare în cadrul activităŃilor care se desfăşoară în teren şi în etapa de publicare a rezultatelor. 



 

 
 Cum trebuie să se implice deŃinătorii de terenuri din Vulcana-Băi în desfăşurarea 

lucrărilor de cadastru general pentru a se asigura finalizarea cu succes şi în termenul stabilit a 
proiectului CESAR? 

 
 In primul rând toŃi proprietarii de terenuri care 
deŃin acte de proprietate (titluri de proprietate, 
contracte de vânzare-cumpărare, acte de partaj, schimb 
sau donaŃie, certificate de moştenitor, autorizaŃii de 
construire, etc.) se vor prezenta la sediul Primăriei 
Vulcana-Băi, în vederea legalizării gratuite a acestor 
acte. La fel vor proceda şi proprietarii care au întocmite 
deja documentaŃii cadastrale (planuri de amplasament 
cu sau fără înscriere în cartea funciară) în vederea 
copierii, inventarierii şi integrării acestor documentaŃii 
în baza de date. 
 Ori de câte ori aveŃi probleme, nelămuriri sau 
neclarităŃi cu privire la desfăşurarea lucrărilor de 
cadastru general, nu ezitaŃi să va adresaŃi pentru a 

obŃine informaŃii suplimentare direct reprezentanŃilor prestatorului din cele două puncte de informare 
deschise pe raza comunei Vulcana-Băi, sau aceste informaŃii pot fi obŃinute şi de la echipa de proiect din 
cadrul Primăriei Vulcana-Băi la numărul de telefon 0245 / 230899 - int. 113 
 În al doilea rând este foarte important ca toŃi cetăŃenii comunei să răspundă prompt atunci când sunt 
convocaŃi de către reprezentanŃii Primăriei pentru identificarea şi măsurarea proprietăŃilor şi să furnizeze 
echipelor de interviu informaŃii corecte, exacte şi actuale cu privire la limitele şi vecinătăŃile imobilelor 
deŃinute. Nimeni nu cunoaşte mai bine decât dumneavoastră, proprietari sau deŃinători de terenuri, 
amplasamentul, limitele şi vecinătăŃile imobilelor pe care le deŃineŃi, precum şi datele despre 
proprietar/deŃinător, despre actele care atestă proprietatea/posesia, anul execuŃiei construcŃiilor, modul de 
dobândire precum şi alte date strict necesare înscrierii imobilelor în cartea funciară. 
 Important este ca la faŃa locului să fie prezenŃi în acelaşi timp atât proprietarul imobilului care se 
măsoară cât şi proprietarii imobilelor vecine pentru a indica şi recunoaşte aceeaşi limită comună, mai ales 
atunci când proprietăŃile nu sunt clar delimitate (nu sunt împrejmuite cu garduri). Tot în această etapă pot fi 
rezolvate pe cale amiabilă unele neînŃelegeri sau conflicte generate de necunoaşterea sau interpretarea 
eronată a limitelor de proprietate. 
 Participarea dumneavoastră în această etapă, într-un număr cât mai mare la identificarea proprietăŃilor 
(terenuri şi construcŃii) înseamnă un număr mai mic de contestaŃii ulterioare şi implicit înscrierea corectă a 
unui număr mare de imobile în cartea funciară. 
 Dacă ar fi să punem în balanŃă inconvenientele şi neajunsurile create (deplasarea pe distanŃe mari şi 
terenuri accidentate, faptul că uneori aşteptaŃi mai mult decât a fost planificat, etc.), comparativ cu rezultatele 
obŃinute, vom realiza că preŃul plătit este totuşi mult mai mic în comparaŃie cu beneficiile şi avantajele 
imediate şi pe termen lung. 
 Împreună să facem ca Vulcana-Băi să se numere printre primele comune din România care au realizat 
integral cadastru general şi care se poate folosi de avantajele şi beneficiile directe aduse prin realizarea 
proiectului CESAR. 
 
 ACUM, prioritatea zero să fie implicarea tuturor vulcănenilor în realizarea lucrărilor de 
cadastru general pentru comuna Vulcana-Băi ! 

 
 

                                                                                                                      ����  Ionel UNGUREANU, 
MANAGER PROIECT OFICIU DE CADASTRU  
ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DÂMBOVIłA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                         
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 

        Aceste cuvinte ne stăpânesc astăzi cugetul, simŃirea şi toată purtarea 
noastră. Cu toŃii avem sufletul străbătut de fiorul unei bucurii nespuse. A unei 
mulŃumiri sufleteşti nemăsurate, că "Paştile sfinŃite astăzi nouă s-au arătat, 
Paştile... care au deschis nouă uşile raiului.     
 Sufletul nostru priveşte astăzi în jurul său şi se umple de lumină, că toate cele 
duhovniceşti s-au schimbat faŃă de ziua de ieri. Cea mai mare sărbătoare 
creştină cheamă prin vestirea adevărului că: "Hristos a Înviat!".  
      După deniile întristărilor şi ale durerii, cu care am retrăit patimile Celui 
pironit pe cruce şi pus apoi în mormânt, iată-ne ajunşi în lumina bucuriei 
marelui praznic al Învierii Domnului.  

           Această bucurie ne este dată de Învierea Domnului, căci aceasta este sărbătoarea cea mai 
sfântă din cursul anului, numită şi "Sărbătoarea sărbătorilor". Noi, creștinii, nu avem numai siguranța 
că Iisus a înviat din morți, ci, întrucât El este viu, avem și nădejdea că și noi vom fi înviați. Viața 
noastră veșnică depinde de faptul că Iisus Hristos a murit și a înviat. Credința noastră nu se bazează 
pe o iluzie, ci pe o certitudine istorică.  
           Sfântul Evanghelist Matei, ne spune că dis-de-dimineată, pe când răsărea soarele, femeile 
purtătoare de miruri aromate, Maria Magdalena și cealaltă Maria, au mers la mormântul Domnului și 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca să ungă trupul Său după obiceiul iudeilor. Ungerea trupului 
celui mort cu aromate sau cu miruri, cu miresme frumos mirositoare și de mare preț însemna 
încercarea de a opri oarecum trupul să nu intre în descompunere, în stricăciune și, în același timp, 
miresmele aduse pentru ungerea trupului Celui mort înseamnă evlavie, cinstire și  iubire sfântă 
pentru Cel care nu mai este printre cei vii. Femeile purtătoare de aromate au mers la mormânt însă nu 
aveau pe nimeni care să le ajute și, de aceea, se întrebau între ele: „Cine ne va prăvăli nouă piatra de 
la ușa mormântului?”, căci era o piatră mare care a închis mormântul Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. Curajul lor venea din iubirea sfântă și din evlavia lor mare pentru Hristos Domnul. 
Evanghelia după Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că atunci când s-au apropiat de mormânt 
femeile mironosițe au ridicat privirea lor și au văzut că piatra era răsturnată. Femeile mironosițe, s-au 
umplut „de frică și uimire”, iar Sfântul Evanghelist Matei spune că au fost cuprinse de „teamă și 
bucurie mare”. Aici ele au găsit mormântul gol, și un înger  care le-a spus: „Nu vă temeți, că știu că 
pe Iisus cel răstignit Îl căutați. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniți de vedeți locul unde a 
zăcut. Și degrabă mergând, spuneți ucenicilor Lui că S-a sculat din morți și iată va merge înaintea 
voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea” (Matei 28, 5-7). Atunci, femeile cuprinse de frică și bucurie 
mare s-au întors de la mormânt spre casă, cu bucuria speranței că Iisus cel răstignit și îngropat a 
înviat din morți și este viu. Pe drumul de la mormânt spre casă L-au întâlnit tocmai pe El, Care le-a 
zis: „Bucurați-vă!”, Biruitorul morții a devenit Izvorul bucuriei.  
             Hristos este prezent pururea în Biserica Sa, dacă Îl căutăm cu aceeași evlavie, cu aceeași 
iubire sfântă, cu același curaj, cu aceeași râvnă ca și femeile mironosițe vom simți întâlnirea cu El și 
vom auzi tainic în sufletul nostru cuvintele: „Bucurați-vă!”. De aceea, credincioșii care merg cu 
evlavie la Biserică, se închină la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și sărută Sfânta Cruce, se 
întâlnesc cu El, se împărtășesc cu El în Sfânta Euharistie și se întorc acasă plini de bucurie, ca și 
femeile mironosițe. 
           Cu ajutorul Mântuitorului Hristos Cel Înviat să răspândim în jurul nostru bucuria Învierii 
prin cuvânt și faptă, să răspândim pacea lui Hristos, iubirea lui Hristos și să ajutăm și pe alții să se 
bucure cu noi spre slava Preasfintei Treimi și spre slava lui Hristos cel înviat. 
           HRISTOS A ÎNVIAT! 
                                                                        ����  Pr. Paroh Constantin MILEA 
                                                                                              Parohia Vulcana de Sus 

 

„Dumnezeu este în noi. Noi suntem 
Dumnezeu.� 

((((Jerome K. JeromeJerome K. JeromeJerome K. JeromeJerome K. Jerome))))    

„Dumnezeu este în noi. Noi suntem 
Dumnezeu.� 
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VIZITA DE PROIECT MULTILATERAL 
         COMENIUS - VULCANA- BĂI 
 

 

                 

        În perioada 10-15 aprilie 2011 a avut loc a doua  
întâlnire a participanților în proiectul Comenius “The 
youngest entrepreneurs of Europe” care s-a desfășurat în  
Școala Vlad Țepeș Vulcana de Sus, unde au participat 35 de 
elevi și profesori din școlile partenere, Ungaria, Bulgaria, 
Turcia, Portugalia şi Polonia, iar  scoala gazdă a participat 
cu toată echipa de elevi și profesori implicați în proiect. 
        Elevii noștri au organizat pentru partenerii străini un 
spectacol, în limbile română şi engleză, în care au fost 

introduse momente specifice tradiŃiei culturale a statelor participante. Au continuat cu ideea noastră 
românească despre antreprenoriat - ateliere de pictură pe lemn, croşetat, încondeiat ouă, 
confecŃionarea de podoabe, respectiv cercei, brăŃări, coliere.  
  Programul a continuat cu diverse vizite de documentare şi activităŃi în şcoală. S-a organizat o 
dezbatere în cadrul căreia reprezentanŃii fiecărei Ńări au prezentat soluŃii pentru patru probleme cu 
care se confruntă societatea, respectiv: cum pot fi ajutate persoanele nevăzătoare, cum pot fi 
determinaŃi şoferii să respecte regulile de circulaŃie, cum poate fi economisită energia electrică şi 
cum poate fi crescută rezistenŃa clădirilor în caz de cutremur.  

De asemenea au fost dezvăluite poveşti de succes din fiecare Ńară. OaspeŃii noştri au 
participat şi la ore – matematică și limba engleză, au sădit un copac al prieteniei dintre cele șase țări. 
Toate acestea pentru a descoperi spiritul antreprenorial şi pentru a-l dezvolta.  

Nu au lipsit, evident, nici activităŃile de delectare şi divertisment. Membrii delegaŃiilor din 
cele cinci Ńări au participat cu emoŃie la focuri de tabără, au descoperit cele mai frumoase locuri din 
comuna Vulcana-Băi şi din judeŃul DâmboviŃa. De asemenea, au vizitat două obiective importante 
pentru istoria țării noastre – Castelul Peleș și Castelul Bran. 

Mai multe despre impresiile formate în urma acestei săptămâni petrecute alături de noi se 
regăsesc în feedback-ul coordonatorilor de proiect din Turcia și Bulgaria pe care îl anexez. 

TURCIA: (The dream is over ...Many thanks to all the Romanian team ..It was like a dream 
for us this week ..Everything was so beautiful and the programs planned to challenge us were all 
good .. 
Thank you for your interest in the project teams ..Thank you, Manuela and your friends for preparing 
a wisely program. Thank you, Sorina for many beautiful pictures taken and because Eymen was her 
beloved:) Thank you, Gaby for nice meal chats. Thank you, Andrew for accompanying us... Thanks 
to the teacher who brought the car for Eymen... Thanks to all school teachers interested in Eymen 
and interested in us... Thank your students for their friendship... 

Thank you for Andreea, for her warm smile... Thank you for friendship, respect, your love .. 
Words cannot tell you my thoughts ..) 
(Visul s-a terminat... Mulțumiri întregii echipe din Romania… A fost ca un vis pentru noi această 
săptămână... Totul a fost atât de frumos și activitățile plănuite pentru a ne provoca au fost 
încântătoare... Mulțumim pentru interesul pe care l-ați arătat pentru echipele proiectului... 
Mulțumim, Manuela și prietenilor tăi pentru pregătirea acestui program minunat. Mulțumim, Sorina 
pentru multele fotografii frumoase pe care le-ai făcut și pentru că Eymen a fost favoritul tău ☺. 
Mulțumim, Gabi pentru conversațiile plăcute din timpul mesei. Multumim, Andrew pentru că ne-ai 
însoțit… Mulțumim profesoarei care a adus căruciorul pentru Eymen... Mulțumim tuturor 
profesorilor din școală interesați de Eymen și de noi... Mulțumește-le elevilor voștri pentru prietenia 

„Numai faptele fac să cunoaştem ceea ce 
suntem.”                         

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



lor... Mulțumim pentru Andreea, pentru zâmbetul ei cald... Mulțumim pentru prietenia voastră, 
pentru respectul și dragostea arătate... Cuvintele nu îmi pot exprima gândurile de mulțumire...) 

(Tuba YILMAZ, Cahit Kural Đlköğretim Okulu – Eskişehir, TURCA-Comenius-  Multilateral 
Project Coordinator). 

BULGARIA: (We arrived home safely, but sadly because we had to leave hospitalble 
Romania. We were glad to see you again and it was really great to meet all the project teams and to 
work together. THANK YOU Manuela, Sorina, Gabi, Andrew, all your coleagues and municipal 
authorities for the warm welcome, the fantastic programme, the beautiful landscapes. 
You've done a great job! I have no patience to see you again! Petya and BG team). 

(Am ajuns acasă cu bine, dar întristați pentru că a trebuit să părăsim România cea ospitalieră. 
Am fost încântați să vă revedem și a fost cu adevărat frumos să reîntâlnim echipele din proiect și să 
lucrăm împreună. Vă mulțumim, Manuela, Sorina, Gabi, Andrew, tuturor colegilor și autorităților 
locale pentru căldurosul bun venit, pentru programul nemaipomenit, pentru peisajele superbe. Ați 
făcut o treabă minunată! Sunt nerăbdătoare să ne revedem cât mai curând!) 

Petya Nedelcheva, SOU “Bacho Kiro” 53, Kiril i Metodii str.5200,  Pavlikeni. 
(Traducere profesor Andreea- Emilia BĂLAȘA) 
 

                                                                                                                      ����  Prof. Maria-Manuela GHEORGHE, 
DIRECTOR ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

 
 

COMENIUS – O OPORTUNITATE  
ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 

 
 

Îndemnată de ambiția formării mele profesionale și de dorința 
continuă de perfecționare, am hotărât să încerc a depune o mobilitate 
individuală în cadrul programului COMENIUS. Am studiat oferta propusă 
de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN 
DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE și am optat 
pentru un curs ce se derula în limba franceză. 

Astfel, în perioada 27.03.-3.04.2011, am participat, pe baza unui 
proiect finanŃat de U.E. în cadrul Programului Comenius (LLP – 
Lifelong Learning Program), la cursul de formare„Education 
interculturelle dans le 1er degré en Europe « Comment améliorer la 
préparation à vivre dès le plus jeune âge l’inter culturalité, quelle formation 
des maîtres, quelles pratiques pédagogiques »” desfășurat la Paris, Franța.  

Acest program se adresează instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar de stat şi private, 
tuturor membrilor comunităŃii educaŃionale: elevi,categorii de personal didactic, 
autorităŃi locale, asociaŃii de părinŃi sau ONG-uri, ce activează în domeniul educaŃional. 

Instituția organizatoare a cursului este La ligue de l’enseignement- Liga de educație 
(www.laligue.org). La ligue de l’enseignement este o confederație de asociații franceze pentru 
educație, o mișcare laică de educație populară. Aproape 30.000 de asociații sunt afiliate. Centrul și 
asociațiile sale au câteva mii de angajați și sute de mii de voluntari care lucrează în domeniile: 
educație, practici artistice și culturale, sport, vacanță și agrement, formare profesională, acțiune 
socială și solidaritate, mediu și dezvoltare durabilă. 

Liga de educație este coordonator al Rețelei Europschool (www.europschool.net), care 
reprezintă un proiect Comenius 3 al  programului Socrates din cadrul Comisiei europene. Rețeaua a 
organizat seminarii și conferințe internaționale anual având ca temă proiecte ce vizează educația 
interculturală în prim plan în Europa și având o platformă comună de cooperare europeană la nivel 
de școli primare, foarte lărgită prin întinderea sa geografică și diversitatea organizațiilor sale, reunind 
profesori, pedagogi, cercetători, formatori, asociații, membrii comunității educative, autorităților 
publice, pentru a reflecta împreună asupra acestei importante problematici despre îmbunătățirea 

„ÎnvăŃătura îl face pe om întreg, discuțiile 
pregătit şi scrierea exact.”                       

((((Francis BACONFrancis BACONFrancis BACONFrancis BACON)))) 



pregătirii pentru viață la o vârstă fragedă, interculturalism, tipuri de instruire a profesorilor, practici 
de predare, acesta fiind de altfel titlul tradus al cursului. 

Parteneri ai Rețelei Europschool sunt reprezentanți ai învățământului din Germania, Belgia, 
Austria, Spania, Franța, Ungaria, Italia, Cehia și România. Din România reprezentanții sunt: 
Inspectoratul Maramureș - Baia Mare și Liga română-București, reprezentată de Doina MELINTE. 
Mi-am ales acest curs deoarece consider că educația interculturală în România este foarte rar 
abordată, mai ales în învățământul preprimar. Copiii, încă de mici, ar trebui deprinși cu un mod de 
viață în care acceptarea și înțelegerea fiecărei personalități, entități, popor, cultură să fie cât mai ușor 
de simțit și de acceptat. Ei trebuie să învețe că nu sunt toți la fel, nici nu pot fi la fel, nici țările nu 
sunt la fel, cum nici steagurile nu sunt la fel, obiceiurile, tradițiile fiind și ele diferite de la o zonă la 
alta, de la un popor la altul. 

Mi-am pregătit din timp participarea la acest curs procurându-mi materiale necesare 
aprofundării limbii franceze, studiind despre Liga de educație și despre Rețeaua Europschool 
(accesând site-urile indicate de organizatori).La curs au participat 16 cadre didactice ce au 
reprezentat  România(12), Bulgaria(1) și Spania(3). Cursul a fost deosebit de atractiv și benefic 
formării mele profesionale, ca și cadru didactic cu largi vederi interculturale. 

Cei trei formatori: Annie YSEBAERT (Franța), Georges LABASSE (Franța) și Christian 
AERTSENS (Belgia) au dovedit pe parcursul stagiului de formare abilități de comunicare, 
organizatorice, de diseminare, de creare a unor situații de intercunoaștere. S-au realizat activități de 
„Ice Breaking”, s-a prezentat Rețeaua Europschool, s-au prezentat proiecte europene aflate în 
derulare de către participanți, s-a realizat un Jurnal de stagiu, care a cuprins pagini cotidiene, 
fotografii, filmulețe, de asemenea, s-a definit sintagma „educație interculturală”. În prima zi a avut 
loc Bufetul european, prilej de intercunoaștere și de cunoaștere a unor tradiții culinare din țările 
participante. S-au efectuat vizite în școlile pariziene care practică proiecte pe teme de 
interculturalitate. La Maternelle Blanche, grădinița unde am fost împreună cu o educatoare din 
Spania, aveau ca ofertă un proiect intercultural pe temă ecologică. Am observat cum se desfășoară 
activitățile în grădiniță, stilul de predare al educatoarei, metodele și mijloacele didactice folosite. 

După vizita din școli s-a realizat bilanțul activităților, unde fiecare a relatat cele observate, a 
prezentat propriul sistem de învățământ, împărtășind din experiența  personală, aducând puncte forte 
și puncte slabe. De asemenea, am discutat despre programele europene şi acŃiunea Comenius, Cadrul 
European Comun de ReferinŃă, portofoliul lingvistic pentru nivelul preşcolar şi primar, s-au 
organizat schimburi de experienŃă constructive cu privire la subiectele legate de tematica educaŃiei 
interculturale dezvoltate în cadrul ReŃelei Europschool: formarea cadrelor didactice, egalitatea de 
şanse, lupta împotriva oricărei discriminări, evaluarea programelor şi proiectelor. Organizatorii ne-au 
surprins cu o vizită la Muzeul D’Orsay și cu o croazieră pe Sena. 

Impactul cursului a fost inedit, fiecare obținând informații despre sistemele de învățământ din 
alte țări, cunoscând oameni de diferite naționalități, vorbitori nativi de limbă franceză. Discuțiile 
prilejuite de aceste întâlniri mi-au oferit bazele unei formări profesionale în scopul promovării 
educației pentru cultură, educației interculturale, a egalității în drepturi și șanse, precum și luptei 
împotriva oricăror forme de discriminare.  

Am înțeles că a ști și a vorbi o limbă străină este pașaportul spre o altă viață și voi încerca să 
încurajez copiii și părinții, colegii să studieze o limbă străină. De asemenea, voi desfășura în anul 
școlar 2011-2012 un opțional care să abordeze aspecte ale educației interculturale.  

Recomand tuturor cadrelor didactice care doresc perfecŃionarea în context european 
proiectele Comenius de mobilitate individuală ca prim pas în proiectarea şi realizarea unei mobilităŃi 
colective. Consider că acest tip de finanŃare este o soluŃie ideală pentru perfecŃionarea continuă spre 
a face eficientă activitatea noastră la clasă şi pentru a încărca şi acredita capacitatea noastră cognitiv-
afectivă. 

 
���� Ed. Inst. Nadia-Alina DUMITRESCU 

                                                   GrădiniŃa „Albă ca Zăpadaˮ Vulcana-Băi     
 
 
 
 
                                    

 



 

ȘAHUL – OBIECT DE STUDIU ÎN ȘCOALĂ.  
PRO SAU CONTRA? 
 

 
 Maeştrii Silvio Danailov, preşedintele Uniunii Şahului European, şi Gary Kasparov vor ca 

şahul să fie introdus în programa şcolară a Ńărilor care fac parte din Uniunea Europeană. Cei doi şi-au 
susŃinut proiectul la întâlnirea din 21 martie, la Bruxelles, cu Androulla Vassiliou, comisarul 
european pentru EducaŃie, Cultură, Multilingvism, Sport, Media şi Tineret. Ramâne de văzut dacă va 
fi acceptat. 

Vă ofer câteva consideraŃii privitoare la acest minunat sport al minŃii şi las la latitudinea 
fiecăruia să aprecieze dacă merită sau nu să fie studiat în şcoală. Jocul de şah reprezintă prin 
excelenŃă unul dintre domeniile a căror cunoaştere totală pare imposibilă. Numărul practic infinit de 
mutări (s-a calculat că numărul mutărilor posibile pe tabla de şah îl depăşeşte pe cel al atomilor din 
Univers) şi variante posibile poate să stârnească un veritabil sentiment de curiozitate (celor care se 
aventurează în acest imens labirint, aparent fără ieşire).  

Șahul este pentru unii indivizi doar un mijloc plăcut și util de petrecere a timpului liber, 
având, ce mult, o acțiune tonică asupra psihicului prin senzația de calm, de liniște, de relaxare activă. 
La nivel de performanță, însă, șahul competițional devine o dispută conflictuală în doi, în care 
adversarul trebuie să suporte o suprasolicitare psihică extrem de dură ,, trebuie să gândeşti tot timpul, 
îți dai seama că trăiești. Ești mereu solicitat, provocat, amenințat” – Larry Evans.  

Fiind un sport intelectual, șahul antrenează gândirea, inteligența și solicită o serie de calități 
psihice, a căror dezvoltare la un grad superior permite o mai bună însușire a teoriei și practicii 
șahiste, o mai rapidă și eficientă rezolvare  a problemelor puse de adversar. Necesitatea unei 
autocunoașteri și autoînțelegeri profunde care să permită aprecierea autocritică a jocului propriu, a 
greșelilor și neajunsurilor în scopul îndreptării lor, a perfecționării calităŃilor și a creării unui constant 
și permanent tonus psihic (echilibru emotiv, încredere și calm, luciditate, profunzime și supleŃe în 
gândire etc.) este evidentă. Premizele psihologice ale talentului șahist sunt: capacitate de gândire 
sintetică, atenție distributivă și un raționament logic și expresiv. Altă calitate absolut necesară este 
curajul; este vorba de un curaj la nivel psihic. În timpul partidei, jucătorul are impresia că se află în 
război, înconjurat de primejdii și amenințări. Această impresie este doar vagă într-o partidă amicală, 
dar devine foarte puternică intr-un concurs important. Cei fricoși nu rezistă. Un bun jucător de șah 
trebuie să se comporte ca un comandant de armată curajos pe câmpul de luptă.  

Pentru obținerea performanței este nevoie ca jucătorul să aibă o condiție fizică bună, un 
sistem nervos echilibrat, o capacitate de rezistență la factorii perturbatori. Şahiştii mai puŃin pregătiți 
fizic vor da semne de oboseală tot mai accentuată, care spre sfârșit vor influența negativ rezultatul. 
Sănătatea fizică se îmbunătățește prin practicarea exerciŃiilor fizice sau a unor sporturi individuale.  

 Jocul de şah influenŃează nu numai funcŃiile intelectuale ci şi caracterul omului în ansamblul 
său. Psihologii au relevat: „Şahul nu este doar o confruntare a forŃelor spirituale, el reprezintă şi o 
luptă intelectuală între diferitele caractere.” Pierderea este urmarea inevitabilă a unei greşeli proprii. 
A atribui cuiva vina pentru propria înfrângere,  reprezintă un non-sens. De aceea, eşecurile propun în 
mod obiectiv o analiză proprie critică şi devin prin urmare un mijloc al propriei educaŃii.  

Cunoaşterea perfectă a regulilor jocului de şah şi a punctelor de reper din labirintul 
variantelor, îndrăzneala şi calculul exact formează împreună tocmai acel miraculos fir conducător 
spre victorie în partida de şah. Izvorul tuturor acestora îl constituie ÎNVĂłAREA ! Copilul este lăsat 
să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va permite să-şi dezvolte inteligenŃa, să şi-o amplifice, 
incită gândirea lui, îi limpezeşte mintea şi-i bucură inima. Va fi fericit când va găsi soluŃia înaintea 
coechipierului său. Caracterul atractiv, distractiv al jocului de şah îi oferă copilului posibilitatea de a-
şi pune în valoare şi de a evidenŃia propriile capacităŃi, favorizând interacŃiunea tuturor factorilor 
psihici ce contribuie şi influenŃează activitatea de cunoaştere, dezvoltarea curiozităŃii şi dorinŃei de a 
dezlega tainele acestuia. OpŃionalul ales este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o solicitare 
constructivă şi în acelaşi timp dinamică. El oferă o plăcută şi deconectantă „căutare” de soluŃii în 
rezolvarea unor situaŃii problematice prin cultivarea perseverenŃei, încrederii  în sine şi a voinŃei.  

 
                                                                            ���� Pompilia BĂJENARU, 

                                                                                               BIBLIOTECAR, 
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

“Şahul este un mod de viaŃă, o lume 
închistată în 64 de pătrăŃele, o fascinaŃie 

ireală.� 
((((Larry EVANS)Larry EVANS)Larry EVANS)Larry EVANS) 



 
 
 
 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR EMOȚIONALE LA COPII. 
COPILUL – PRIORITATE ÎN EDUCAȚIE 

 
 

Profesiunea de educatoare are o menire a ei. 
Copiii te poartă dincolo de limitele biologice ale 

generaŃiei căreia îi aparŃii, atât prin ce au asimilat din tine în 
propria lor personalitate, cât şi de fiecare dată când apele 
curgătoare ale timpului scot năvoade încărcate cu amintiri. 

Ne stau la dispoziŃie un arsenal inepuizabil de mijloace şi 
prilejuri de a le folosi - pentru a-i educa pe copii în dragoste şi 
înŃelegere, a-i face să descopere această lume minunată şi 
plină de mister. 

Educatoarea de astăzi cât şi cea de mâine este şi trebuie 
să le fie copiilor aproape la bine şi la rău, să le înŃeleagă frământările, să nu-i învinuiască de lucruri 
pe care nu le-au făcut sau le-au făcut, dar fără rea credinŃă,  să ştie unde începe răsfăŃul, când e 
nevoie de severitate şi când de blândeŃe şi mai presus de toate să le oferim prin noi exemplul pentru 
tot ce înseamnă bine şi dreptate, adevăr şi cinste, curaj şi loialitate, blândeŃe, cumpătare, înŃelegere şi 
bunăvoinŃă. 

Alături de chipul mamei, chipul educatoarei rămâne în sufletul copilului ca un punct luminos 
în şirul amintirilor. 
            CE ÎNSEAMNĂ ABILITĂłI EMOłIONALE ŞI SOCIALE?   

De-a lungul timpului, în timpul şcolarităŃii copilul dobândeşte abilităŃi cognitive (să citească, 
să scrie, să socotească, să memoreze)… Tot aşa, el va trebui să înveŃe să relaŃioneze cu ceilalŃi, să 
coopereze, să ştie să-şi stăpânească emoŃiile, să nu-i lovească pe colegi, să fie respectuos). Toate 
aceste abilităŃi nu sunt înnăscute, copilul şi le formează mai întâi în familie şi apoi la şcoală şi în 
societate. 

Exemplul cel mai bun pe care putem să-l dăm aici - copilul care a frecventat grădiniŃa înainte 
de şcoală are formate deprinderi, abilităŃi de a sta în bancă, de a fi atent, de a scrie, a desena, de a 
stabili relaŃii cu ceilalŃi copii, pe când un copil de 7 ani care nu a fost la grădiniŃă va avea multe 
probleme atât datorită faptului că nu este pregătit din punct de vedere mental cât şi datorită faptului 
că nu ştie cum să se comporte în colectivitate. 

Care sunt abilităŃile emoŃionale şi sociale? 
- abilitatea de a interacŃiona cu ceilalŃi copii şi cu adulŃii; 
- abilitatea de a intra în joc cu ceilalŃi; 
- abilitatea de a coopera; 
- abilitatea de a înŃelege emoŃiile altora; 
- abilitatea de a cere ajutor şi de a oferi ajutor; 
- abilitatea de autocontrol emoŃional. 
Copiii sunt diferiŃi între ei atât ca nivel intelectual cât şi ca reactivitate emoŃională. 

Trebuie sa acceptam copilul aşa cum este el si sa-l iubim necondiŃionat. Unii adulŃi se raportează la 
copil tot ca la un adult, îl văd ca pe un adult în miniatură. Facem greşeala de a crede că ei gândesc şi 
simt la fel ca noi şi ne punem întrebarea de ce nu fac aşa cum trebuie si e bine………pentru că ei 
gândesc altfel decât noi. Nu văd importanŃa şi valoarea lucrurilor aşa cum o vedem noi pentru că nu 
au vârsta şi experienŃa noastră. 

FACTORII CARE ÎNGREUNEAZA DEZVOLTAREA ABILITĂłILOR 
EMOłIONALE ŞI SOCIALE LA COPIL 

A. NEGLIJENłA EMOłIONALĂ ŞI EDUCATIVĂ DIN FAMILIE 
De obicei, copiii cu probleme emoŃionale şi de adaptare socială provin din familii cu 

probleme: 
- lipsa de comunicare în familie; 
- nesupravegherea copiilor; 
- dezinteresul părinŃilor; 

“Copilăria – o imensă nevoie de  mirare.” 
((((Victor HUGOVictor HUGOVictor HUGOVictor HUGO)))) 

 



- familii unde persistă agresivitatea şi violenŃa fizică şi verbală; 
- dragostea excesivă a părinŃilor; 
- autoritatea excesivă; 
- greşeli în educarea copiilor-lipsa regulilor; 
- măsuri punitive de educare (bătaia, ameninŃarea). 
B. JUDECAREA COPILULUI 
- privirea critică, ton supărat; 
- etichetarea (,,eşti prost’’, ,,nu eşti bun de nimic’’, ,,eşti rău’’); 
- mustrarea; 
- blamarea; 
- ameninŃarea. 
Tot timpul avem tentaŃia să judecăm, să vedem greşelile şi să ne axăm numai pe greşeli 

(copilul va înŃelege că este bun să facă numai greşeli). Acestea, adresate de părinte (care este 
persoana cea mai importantă pentru el), va declanşa numai emoŃii negative la copil (teama că va 
greşi din nou, frică, furie, teama de a mai merge la şcoală). EmoŃiile negative sunt urmate de 
scăderea încrederii în sine, de izolare, tendinŃa de a minŃi (nu mai spune acasă ce note a luat). Alături 
de greşelile pe care le semnalăm trebuie să identificăm şi să ne axăm şi pe lucrurile pozitive pe care 
le face şi să-l lăudam pentru ele. Numai în felul acesta copilul va trăi emoŃii pozitive şi-l vom 
determina să lucreze mai departe pentru a-şi corecta greşelile. 

C.COMPARAREA CU CEILALTI 
Copilul trebuie apreciat şi valorizat pentru ceea ce este el şi ce poate el să facă. Copiii nu sunt 

egali ca nivel de dezvoltare intelectuală şi ca nivel de maturizare psihoafectivă şi comportamentală. 
A-l compara tot timpul cu ceilalŃi care sunt mai buni ca el este cea mai mare greşeală. Aceasta naşte 
emoŃii negative copilului, el îşi dă seama că nu se poate ridica la nivelul pretenŃiilor noastre, se simt 
neîncrezători, va considera că nu este bun la nimic şi că ceilalŃi care obŃin rezultate bune merită 
aprecierea şi iubirea din partea părinŃilor. Motivul pentru care va dori să înveŃe mai bine nu se 
datorează faptului că-l criticăm şi că-l comparăm cu ceilalŃi mai buni ca el ci faptul că-l iubim şi 
acceptăm aşa cum este şi că avem încredere în el că poate mai bine. 

MODALITĂłI PRIN CARE PUTEM DEZVOLTA ABILITĂłI EMOłIONALE ŞI 
SOCIALE LA COPII 

1. ASCULTAREA COPILULUI 
De multe ori când copilul încearcă să comunice cu părinŃii (să povestească ceva de la şcoală 

aşa cum a înŃeles şi a trăit el), părintele poate să fie obosit, preocupat de altceva şi-i spune copilului 
,,lasă că ştiu eu mai bine”, ,,imposibil, şi tu ai greşit cu ceva’’, ,,să nu mai spui aşa ceva niciodată că 
tu eşti mic şi nu ştii’’, ,,lasă-mă în pace acum cu prostiile tale’’. Cu aceste răspunsuri pe care i le dăm 
nu facem decât să blocăm comunicarea cu el, ajung mari, nu mai comunică deloc cu noi, nu mai 
ascultă de noi, intră în diverse anturaje şi de aici apar problemele. Este important să-i ascultăm de 
mici, să ne găsim timpul necesar pentru ei (nu este suficient sa-i oferim totul din punct de vedere 
material sau să-l lăsăm în grija bunicilor, altele sunt lucrurile cu valoare la vârsta lui). Dacă-l 
ascultăm şi vom fi alături de el tot timpul va înŃelege că este important pentru noi şi va comunica cu 
noi tot timpul.  

2. REFLECTAREA EMOłIILOR 
Atunci când copilul ne spune, ne povesteşte ceva ne transmite alături de idei, gânduri şi ceea 

ce simte el, emoŃiile pe care le trăieşte. Trebuie să le luăm în seamă şi să fim de acord cu ele. 
Exemplu: vine copilul acasă supărat şi spune: ,,am aşa multe teme de făcut şi nici nu ştiu să le fac, iar 
doamna zice că nici nu le fac bine’’. Răspunsurile posibile ale părinŃilor sunt:  
,,lasă că şi-aşa nu ai altă treabă de făcut’’ sau ,,foarte bine face doamna că vă dă multe teme’’. 
Răspunsurile corecte trebuie să vizeze starea lui emoŃională, să-i arătăm că-l înŃelegem. De asta are 
el nevoie în momentul acela, nu de critică. Temele oricum vor fi rezolvate… 

RASPUNSURILE CORECTE ar fi: ,,ÎnŃeleg că Ńi-e foarte greu dar cu puŃin ajutor o să treci 
şi peste asta’’ sau ,,Se pare că aceste teme sunt mai dificile pentru tine ….O scoatem noi la capăt’’. 

Important este să validăm aceste emoŃii să-i arătăm copilului că este normal să aibă şi astfel 
de emoŃii. Va înŃelege că în viaŃă nu este totul roz, va trebui să treacă şi prin situaŃii dificile şi prin 
situaŃii uşoare, iar noi ca părinŃi suntem  tot timpul lângă el să-l sprijinim. 

 
                                                    Ed. Prof. Elena NECULAESCU 

                                                   GrădiniŃa “Paradisul Copiilor’’ Vulcana de Sus                                      



  
CENTENAR EMIL CIORAN (8 aprilie 1911-2011)  

 

Emil Cioran s-a născut la Rășinari, județul Sibiu pe 8 aprilie 1911. Pe linie maternă, Emil 
Cioran se trăgea dintr-o familie din nobilimea transilvană, bunicul său fiind ridicat la rang de baron 
de către autoritățile Austro-Ungare. 

Cioran este un scriitor unic, cu un destin deosebit, încarnând în acelaşi timp reuşita şi o formă 
de ascetism pe care puŃini intelectuali o practică. Pe mapamond Emil Cioran este considerat un mare 
scriitor de limbă franceză, deşi îşi are rădăcinile în România. Nu a cerut niciodată cetăŃenia franceză 
şi a preferat să rămână apatrid. 

Cioran e cunoscut pentru opiniile sale puternice şi bulversante şi pentru arta argumentelor 
sale. „Vin dintr-un colț de Europă unde efuziunile, lipsa de reținere, confesiunea, mărturisirea 
imediată, nepoftită, impudică sunt de rigoare, unde toți știu totul despre toată lumea, unde viața în 
comun se reduce la o spovedanie publică, unde secretul este de neimaginat, iar volubilitatea frizează 
delirul”, spunea scriitorul în „Exerciții de admirație. Eseuri și portrete”. A fost un fel de ascet căruia 
i-au plăcut însă dineurile şi întâlnirile mondene, pentru că era şi un mare observator de oameni şi de 
moravuri. 

„Am slujit în viaŃă la mai mulŃi stăpâni şi din fiece clipă mi-am făcut chip cioplit. De-ar şti 
lucrurile stinse cât le-am iubit, ar căpăta un suflet numai să mă plângă. Nimic din ale lumii n-am 
defăimat prin nepăsare. Şi astfel am lunecat înfrigurat şi trudnic pe nimicul ei", scria marele filosof 
Emil Cioran. 

„Apocalipsa după Cioran", mărturisiri şi gânduri au relevat complexitatea personajului care, 
când frecventa Saloanele, când anatemiza de la înălŃimea etajului V din strada Odéon, când îşi 
deplângea ridicol mediocrele mizerii fizice - gripe şi reumatisme -, când scria pagini sublime despre 
insomnii şi plictis. Cioran s-a hrănit din contrastele unei constante şi nevindecabile sfâşieri. Ca un 
personaj shakespearian el alternează tragicul cu derizoriul. „Sunt asemeni lui Lear care spunea: o să 
fac ceva teribil, dar nu ştiu ce!", nota Cioran însuşi. Un Cioran care a ratat buddhismul şi seninătatea, 
un Cioran care a ratat înŃelepciunea, aşa cum l-au prezentat două celebre autoare, e un Cioran uman! 
Un Cioran care face procesul lumii şi, cu aceeaşi intransigenŃă, îşi face şi procesul lui însuşi. El nu 
poate exista decât în regimul excesului. 

MulŃi l-au catalogat pe Cioran ca un filozof cinic şi pesimist, obsedat de ideea morŃii. El a 
fost însă un observator lucid al vieŃii şi mai ales al contradicŃiilor umane şi sociale, un artist de 
neegalat al aforismului filozofic şi al paradoxului. El însuşi a cultivat paradoxul, chiar în mod 
involuntar, pentru că moartea i-a pregătit o trecere în nefiinŃă prin pierderea memoriei. Ciudată ironie 
a sorŃii: cel care se voia luciditatea însăşi a plecat în lumea de dincolo uitând tot, inclusiv cine este. 

 
���� prof. Petra MICULESCU 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

ÎN LIMBA TA  de  Grigore VIERU  

 

În aceeaşi limbă                                                         PoŃi râde singur, 
Toată lumea plânge,                                                  Şi doar în limba ta 
În aceeaşi limbă                                                         Te poŃi opri din plâns. 
Râde un pământ.                                                       
Ci doar în limba ta                                                     Iar când nu poŃi 
Durerea poŃi s-o mângâi,                                           Nici plânge şi nici râde, 
Iar bucuria                                                                 Când nu poŃi mângâia 
S-o preschimbi în cânt.                                              Şi nici cânta, 
                                                                                   Cu-al tău pământ, 
În limba ta                                                                 Cu cerul tău în faŃă, 
Ți-e dor de mama,                                                     Tu taci atuncea 
Şi vinul e mai vin,                                                     Tot în limba ta. 
Şi prânzul e mai prânz.                                               
Şi doar în limba ta                                                      

„Opinii, da; convingeri, nu. Acesta e 
punctul de plecare al mândriei intelectuale”.    

(Emil CIORAN)(Emil CIORAN)(Emil CIORAN)(Emil CIORAN)    

„Poezia este zeificarea realităŃii.” 
((((Edith SITWELLEdith SITWELLEdith SITWELLEdith SITWELL))))    

 



 

 

ŞTIAłI CĂ… 

 

� Sticlele din plastic nu se biodegradează complet niciodată. Ele se descompun în granule care 
sunt mâncate de diverse vietăŃi ca peşti, păsări sau viermi şi rămân în stomacul lor până când 
acestea mor. 
 

� Mucurile de Ńigară dispar in 2 ani, însă conțin chimicale periculoase care afectează solul 
atunci când se descompun. 

 
� Energia economisită dintr-o singură sticlă reciclată ar putea alimenta un televizor timp de 20 

de minute sau un bec timp de 4 ore. 
 

� Reciclarea conservelor din aluminiu poate genera economii de până la 95%, poate reduce 
costurile la import și poate determina cu 95% mai puține gaze cu efect de seră decât 
producerea lor din materii prime. 

 
� 200 de borcane de sticlă sunt aruncate în fiecare secundă în Marea Britanie. 

 
� Folia de aluminiu reciclată este folosită pentru a face componente pentru mașini noi. 

 
� Fiecare sticlă de 1,5 litri de Coca Cola reciclată economisește destulă energie pentru a 

alimenta un bec de 60 de wați timp de 6 ore. 
 

� Dacă fiecare american și-ar recicla ziarul de duminică, în fiecare săptămâna ar fi salvați 
500.000 de copaci. 

 
                                                                                                              Culese de: 

���� prof.  Mihai MICULESCU 
 
 
 
 
 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI  
 
 
1 mai 
 
Gheorghe OPREA 
DănuŃ BÎRLOG 
Mihăila PETRESCU 
ConstanŃa COMAN 
Octavian-Dumitru MILEA 
 
2 mai 
 
Camelia-Ileana ŞETREANU 
Mihail NICOLĂESCU 
Dragoş-Mihai VASILE 

Elena-Daniela FLOREA 
Ana-Luiza NICOLĂESCU 
Miruna-Elena FÂŞIE 
Elena-Teodora BADEA 
Mircea BADEA 
Carmen SĂVULESCU 
Gheorghe ŞTEFAN 
Ştefania-Andrada COMAN 
Constantin-Iulian UDROIU 
 
3 mai 
 
Corneliu STANCIU 

„Nu există cunoaştere înnăscută, pentru motivul că nu există 
copac care să iasă din pământ cu frunze  şi fructe.”                                            

((((VOLTAIRE)VOLTAIRE)VOLTAIRE)VOLTAIRE) 

„Nu există particulă de viaŃă care să nu poarte 
în sine poezie.” 

    ((((G. FLAUBERTG. FLAUBERTG. FLAUBERTG. FLAUBERT)))) 



Vasile-Cristian MITRESCU 
Alexandru-Mădălin FÂŞIE 
Melania SĂVULESCU 
Cristian ZAMFIRESCU 
Mihaela CIOCAN 
 
4 mai 
 
Marian PIOARU 
Florian NECŞOIU 
Petre BADEA 
Maria FÂŞIE 
Dorel FÂŞIE 
Vasile STOICA 
Paul RĂDOI 
 
5 mai 
 
Maria BÂRLOG 
Cristinel OANCEA 
Corneliu TRONECI 
Gheorghe ENESCU 
Maria-Lavinia COMAN 
Nicolae CIOCĂU 
Georgeta BADEA 
Constantin BĂLAŞA 
Olimpia SPÎNU 
Rodica STOICA 
Andreea-Izabela TRONECI 
 
6 mai 
 
Antonio Valentin SAVU 
Mircea ANTOFIE 
Dumitru TĂNASE 
Gheorghe TRONECI 
Gabriela ŞERBAN 
Luiza Rodica MILEA 
 
7 mai 
 
Ion JOIłA 
Constantin FÂŞIE 
Andra-Valeria BADEA 
Ana-Maria OACHEŞU 
Lidia-Elena BOBLEACĂ 
GheorghiŃa ANTOFIE 
Ciprian-IonuŃ BERECHET 
Nicolae-Marian ANTOFIE 
IonuŃ-Cristian DOBRESCU 
Elena-Fabiana ANTOFIE 
 
8 mai 
 
Nicolae PETRESCU 
Gheorghe ILIE 
Maria POPESCU 

Elena OANCEA 
Tatiana ILIE 
Constantin STAN 
Nicolae-Marius STAN 
Simona-Elena SARU 
 
9 mai 
 
Maria IOSIF 
Oana-Maria VASILE 
Maria BANU 
Filofteia GRECU 
Maria STANCIU 
Rosa VASILE 
Eugenia CIOCĂU 
Elena STOIAN  
Nicolae BUCUROIU 
Gabriela-Cecilia FÂŞIE 
Andreea-Aurora TUDOR 
 
 
10 mai 
 
Adelina GRECU 
Vasilica BURCĂ 
Ion MANTA 
Gabriel-Victor POPESCU 
Gabriel SAVU 
Constantin SPÎNU 
Petrică OPROIU 
 
11 mai 
 
Elena MITRESCU 
Liliana ILINCA 
Liviu-Dorian STANA 
Robert-IonuŃ MĂGUREANU 
Aurelia-Roberta MĂGUREANU 
Delia-Elena STÎNGACIU 
 
12 mai 
 
Elena Melania BADEA 
Neculae ŞERBAN 
Eleonora STOICA 
Luiza-Vasilica łÎRGHEŞ 
Andreea-Diana ILIE 
Constantin-Sebastian AMUZA 
Marcel-Emil IONESCU 
Constantin-Florin TRONECI 
Mihaela LOPOTARU 
Ioana-Loredana DOBRESCU 
Mario-Andrei ION 
 
13 mai 
 
Rozica PIOARU 



Filofteia ŞERBAN 
Daniel MOREANU 
Gheorghe HOGIOIU 
Mihai GRECU 
David CIOCODEICĂ 
Liviu-Iulian MILEA 
Adrian BURLĂCIOIU 
Elena-Andreea ŞETREANU 
Beatrice-Elena IOSIF 
Gabriela BUCĂ 
Mihai-Vasile STAN 
Albert-Mihael SANFIRESCU 
 
14 mai 
 
Gheorghe MITRESCU 
Gheorghe SAVU 
Gheorghe BUCUROIU 
Silvia POPESCU 
Marilena TRONECI 
Ilie IFRIM 
Adiela-Bianca DOBRESCU 
Georgiana MOREANU 
Maria TRONECI 
IonuŃ-Ciprian TRONECI 
Adrian FĂŞIE 
 
15 mai 
 
Georgeta GHEORGHE 
Loredana-Maria IONIłĂ 
Agripina ION 
Mariana ANTOFIE 
Maria ZAMFIRESCU 
Maria ZAMFIRESCU 
Gheorghe GHEORGHE 
Vasile STOIAN 
Gabriel FĂŞIE 
 
16 mai 
 
 Ion DUMITRU 
Rodica SPÎNU 
Gheorghe GOGU 
Ionela SAVU 
 
17 mai 
 
Iulian ZEGHERU 
Paraschiva MOREANU 
ConstanŃa SPÎNU 
Marcelia GRECU 
Leonida FLOREA 
 
18 mai 
 
Gheorghe STANCIU 

Emilia STOICA 
AncuŃa-Nicoleta BULIGIOIU 
Ioana GRECU 
Alberto-Mihail HOGIOIU 
Constantin DUMITRU 
Ana-Maria AMBROZIE 
 
19 mai 
 
Toma NICOLĂESCU 
Nicolas VOICU 
Ion-Răzvan GRECU 
Ion PANAITA 
Elena-Adriana STOICA 
Avida IONESCU 
Vasile STÎNGACIU 
Corina-Oana NEAGA 
Andreea-Rebeca MARIN 
 
20 mai 
 
Rodica NECŞOIU 
Constantin-Renato CHIRCĂ 
Corneliu-Constantin OANCEA 
Marinela BOBLEACĂ 
Constantin MILEA 
Aneta IONAŞ 
Leon GHEORGHE 
Cosmin-Valentin BURCĂ 
Virgil BADEA 
Gheorghe-Claudiu SAVU 
Gheorghe IONESCU 
Simona-Adelina STÎNGACIU 
Ilie-Cosmin SARU 
 
21 mai 
 
Maria BĂLAŞA 
Oana-Elena ŞERBAN 
Elena-Gabriela COMAN 
Constantin MOROE 
Elena BANU 
Constantin ŞERBAN 
VicenŃiu-Costin MORARU 
Elena BUCUROIU 
Constantin-Fernando GRECU 
ConstanŃa-Andreea CIOCODEICĂ 
Ştefan TUDOR 
Gheorghe CIOCĂU 
Elena-Alis ZAMFIRESCU 
Constantin-Leonard ARON 
Ovidiu-Constantin MOISE 
 
22 mai 
 
Mihai-Alexandru OANCEA 
Ecaterina NICOLĂESCU 



Elisabeta GRECU 
Ileana GHEORGHE 
 
23 mai 
 
Nicuşor BĂJENARU 
Elena MITRESCU 
Violeta-Mihaela VORNICU 
Mihaela-Roxana UŞURELU 
Maria-Laura CRĂCIUN 
Alina BĂLAŞA 
Denisa-Ioana ZAMFIRESCU 
Vasile DOBRESCU 
Elena ROTARU 
Nicor FÂŞIE 
Alexandru-Mihail STÎNGACIU 
 
24 mai 
 
Maria-Gabriela CRĂCIUN 
Ion-Gabriel MITRESCU 
Nicuşor-Constantin MITRESCU 
Ana-Maria-Izabela NECŞOIU 
Gheorghe SARU  
Nicoleta STOIAN 
Florin-Cristian STOICA 
Mihaela-Mădălina DOBRESCU 
 
25 mai 
 
Anca Elena RASU 
Iridenta FÂŞIE 
Maria GRECU 
Marius LĂCĂTUŞ 
Cornel GHEORGHE 
Sorin MIRA 
Elena-Raluca ENESCU 
Eufrosina CIOCAN 
Florin DUMITRU 
 
26 mai 
 
Damian VASILE 
Mihaela BURCĂ 
Gabriela PARGHEL 
Grigore DRĂGHICI 
Maria DUMITRU 
 
27 mai 
 
Constantin GRECU 
Ana FÂŞIE 
Romică Mihai 
 
28 mai 
 
Adinaur FĂŞIE 

Mihaela ŞETREANU 
Nicolae ODAGIU 
Ilarion FÂŞIE 
Maria VASILE 
Adela-Iuliana VASILE 
Alexandru-Cristian GRECU 
Gheorghe MOREANU 
Daniel POPESCU 
Ionela SOARE 
 
29 mai 
 
Vasile MĂRGĂRIT 
Nicoleta DRĂGHICI 
Bianca-Mihaela MOROE 
ConstanŃa RADU 
Vasile STAN 
 
30 mai 
 
Ion ŞERBAN 
Zoia ARON 
Constantin MOREANU 
Monica MANTA 
Lavinia ZEGHERU 
Cristina-Evelina BĂLAŞA 
Elena BIłOC 
Vasile-Gabriel BUCUROIU 
 
31 mai 
 
Floarea ILIE 
Elena MOREANU 
Vasile FLOREA 
Alexandra-Georgiana CHIORNIłĂ 
Petre MARIN 
ANCA MOCANU 
Emilian DUMITRESCU 
Petre ANTOFIE 
Eugen CIOBANU 

 

 

 



 

 

 

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

NAŞTERI înregistrate în cursul lunii aprilie: 

� DUMITRESCU Alexia-Maria – n. 15.11.2010 

 

DECESE:: 

� STÂNGACIU Sofia – n. 04.08.1924 – d. 01.04.2011; 

� PIOARU Emilian – n. 22.08.1949 – d. 26.04.2011; 

� NEMUȚ Maria – n. 14.10.1919 – d. 26.04.2011 

� BANU Nicolae – n. 02.05.1928 – d. 26.04.2011 

� ȘETREANU Petre – n. 13.04.1936 – d. 27.04.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

COLECTIVUL DE REDACłIE:   
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   
Maria MOREANU – consilier juridic, 
Dionisie BURCĂ – secretar 
Adrian FĂȘIE – administrator IT 
 

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

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


