Apare la fiecare început de lună.
Băi.

Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea

Vulcana-

Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

Nr
„Nu mă satur nicodată să învăţ acest alfabet măreţ al
naturii. În fiecare zi caut să descopăr o literă nouă.”
(Victor HUGO)

„RECICLEZI ŞI PEDALEZI”
Este subiect la modă astăzi să vorbim despre păstrarea curăţeniei, despre protecţia
mediului, despre reciclare... Toţi vorbim, însă nu toţi suntem capabili să mobilizăm masele
pentru a acţiona în acest sens. Sunt oameni care aşteaptă să se întâmple ceva şi oameni care au
iniţiativă... Ei bine, am rămas extrem de încântată când am văzut copiii şcolilor din comuna
noastră cât sunt de receptivi la o acţiune iniţiată şi susţinută de domnişoara Sorina PÎRVU,
profesor de educaţie fizică şi sport la noi, la Vulcana-Băi. Este vorba de colectarea de deşeuri
reciclabile (hârtie, aluminiu, plastic), iar pentru a-i stimula, la finalul colectării, celui mai harnic
şcolar i se va oferi drept premiu o bicicletă.
Dragilor, nu mi-a venit să cred ce impact a avut acest concurs asupra tuturor copiilor –
orice hârtiuţă este strânsă cu grijă pentru a fi adusă la şcoală, toate peturile sunt tasate şi aşezate
cu grijă în saci în acelaşi scop, la fel se procedează şi cu dozele din aluminiu. Şi dacă nu mă
credeţi vă invit să-i priviţi cu atenţie, să-i urmăriţi cât de mult este schimbat comportamentul
copiilor noştri. Ca să fiu mai convingătoare, vă povestesc că într-o zi, venind cu băiatul cel mic
de la şcoală, observă în şanţul de pe marginea drumului o doză de bere, evident goală şi aruncată
de cineva acolo. Mi-a dat drumul la mână, a sărit în şanţ, a luat doza de acolo şi a venit la mine
spunându-mi victorios că o pune în cutiuţa în care mai are strânse doze şi o va duce la şcoală!

Am rămas încântată de fericirea care i se citea pe faţă, de gestul său a cărui adevărată valoare nu
ştiu cât de mult l-a conştientizat dar care va deveni rutină în viitor. Cu certitudine, dacă de la
această vârstă sunt învăţaţi să facă asta putem avea garanţia că ei, copiii noştri vor avea parte de
un mediu curat şi sănătos şi că, la rândul lor îşi vor învăţa urmaşii să facă acelaşi lucru. Cinste lor
şi iniţiatoarei acestui concurs! Felicitările mele dragilor!
Am rugat-o pe domnişoara Sorina PÂRVU să-mi povestească câte ceva despre concurs şi
mi-a pus la dispoziţie regulamentul acestuia. Vi-l ofer şi dumneavoastră!
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CU PREMII
„Reciclezi şi pedalezi” (2012 – 2013)
Prezentul regulament are scopul de a informa şi educa elevii cu privire la protejarea
naturii, reducerea poluării şi economisirea de materii prime prin activităţi de colectare şi reciclare
doze din aluminiu, plastic şi hârtie.
Concursul cu premii „Reciclezi şi pedalezi“ este organizat şi desfăşurat de către Şcoala
cu clasele I-VIII „Ion Mareş“ Vulcana-Băi.
Participanţii la concurs trebuie să respecte termenii şi condiţiile regulamentului privind
desfăşurarea concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinţă oricărei persoane interesate prin
publicarea acestuia pe http://schoolforfun.wordpress.com.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica / completa şi/sau schimba regulamentul,
precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea concursului, cu condiţia înştiinţării
prealabile a participanţilor, a persoanelor şi/sau instituţiilor implicate în desfăşurarea
concursului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Concursul presupune diseminarea materialelor educaţionale editate de către organizatori cu
referire la informaţii despre producerea, colectarea şi reciclarea dozelor din aluminiu, a
plasticului şi a hârtiei, colectare şi premiere.
Obiectivele acestei campanii sunt:
- conştientizarea importanţei reciclării dozelor din aluminiu, a plasticului şi a hârtiei;
- însuşirea unor deprinderi în spirit ecologic, în rândul elevilor;
- dezvoltarea spiritului competiţional prin participarea efectivă la colectarea selectivă a
deşeurilor;
- implementarea şi dezvoltarea unui program activ de comunicare şi desfăşurare de
campanii în şcoli, focusat pe reciclarea dozelor din aluminiu, a plasticului şi a hârtiei.
Concursul va fi lansat în data de 17.09.2012 şi se va desfăşura până la data de 17.04.2013
(inclusiv), de luni până vineri, cu respectarea orarului nomal al instituţiei de învăţământ
menţionată mai sus.
Concursul se va desfăşura pe parcursul a 2 etape distincte descrise în cele ce urmează:
ETAPA I – În perioada 17.09.2012 –24.09.2012, va avea loc campania de informare şi
diseminare a concursului în cele patru instituţii de învăţământ din comună;
ETAPA II – Colectarea propriu-zisă a dozelor de aluminiu, a plasticului şi a hârtiei în
şcoli. Această activitate va fi coordonată de un cadru didactic desemnat de conducerea şcolii şi se
va desfăşura în perioada 17.09.2012 –17.04.2013. Colectarea se va face în cutii de carton, puse la
dispoziţie de către organizatori sau reprezentanţii acestuia şi vor fi depozitate în locuri speciale
situate în interiorul curţii/clădirii fiecărei instituţii de învăţământ unde se va desfăşura concursul.
Pentru obţinerea marelui premiu, fiecare elev va trebui să aducă următoarele cantităţi
minime obligatorii:
- doze aluminiu: 10 kg;

- plastic: 40 kg;
- hârtie: 30 kg.
Elevul(a) câştigător
Aceasta va fi elevul(a) care a colectat cea mai mare cantitate de deşeuri.
Dacă există doi sau mai mulţi elevi la egalitate, câştigătorul va fi desemnat prin tragere la
sorţi;
Premiul pentru elevul câştigător va fi o bicicletă, în valoare totală maximă de 300 Ron.
Nota finală:
- doze aluminiu: 30%;
- plastic: 25%;
- hârtie: 20%;
- nota la purtare: 10%;
- contor de fapte bune: 15%.
La sfârşitul perioadei de desfăşurare a concursului, vor fi centralizate toate informaţiile
privind cantităţile colectate de fiecare elev. În urma centralizării datelor privind cantităţile
colectate, se va stabili câştigătorul.
Premiul va fi acordat în data de 17.04.2013.
Concursul poate înceta înainte de data de 17.04.2013 în cazul producerii unui eveniment
ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate periclita desfăşurarea
concursului, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţii a organizatorilor (independente de
voinţa lor) de a asigura continuarea în cele mai bune condiţii a concursului.
Concursul mai poate înceta înainte de 17.04.2013 ori poate fi suspendat oricând în baza
deciziei organizatorilor cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.
Regulamentul este întocmit şi va fi adus la cunoştinţă elevilor, în mod gratuit, în cadrul
oricăreia dintre instituţiile de învăţământ unde se desfăşoară concursul. De asemenea, prezentul
Regulament este disponibil gratuit oricărei persoane interesate prin accesarea site-ului
http://schoolforfun.wordpress.com.
Cateva aspecte relevante:
● 20 butelii de PET de 2 litri cântăresc circa 1 kg;
● 5 butelii de 2 litri sunt suficiente pentru a realiza fibre pentru un tricou mare;
● 20 butelii de 2 litri sunt suficiente pentru umplutura unei jachete de iarnă;
● 20 butelii de 2 litri sunt necesare pentru fabricarea unui filtru;
● 35 butelii de 2 litri sunt necesare pentru realizarea unui sac de dormit;
● 60 butelii de 2 litri sunt necesare pentru 1 mp de carpetă.
Unitate de măsură : 1 doză de aluminiu = 13 gr
1 kg = ~ 76 doze
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare
va fi birnică.”
(SOLOMON)

DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
Este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de
apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială,
origine socială sau de orice altă asemenea natură.
Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în
aplicarea prezentului statut şi care îl vizează în mod direct.
Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici.
Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi
să exercite orice mandat în cadrul acestora.
În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea de
ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, aceştia au
obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care funcţionarul public
optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale,
raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia
de conducere din organizaţia sindicală.
Funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi la alineatul precedent, pot deţine simultan
funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia
respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil.
Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având
ca scop protejarea intereselor profesionale.
Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale
pe durata grevei.
Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de bază;
b) sporul pentru vechime în muncă;
Funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind
stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.
Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul
serviciului o primesc gratuit.
Durata normală a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe
zi şi de 40 de ore pe săptămână.
Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste
durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare

funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100%
din salariul de bază. Numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an.
Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în
condiţiile legii.
Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de
demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.
Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii
de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.
Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii
medicale şi la alte concedii.
În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi
îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa
funcţionarului public în cauză.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii
normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.
Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în
condiţiile legii.
Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări
sociale de stat, potrivit legii.
În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul
la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima
lună de activitate a funcţionarului public decedat.
Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public
împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea
funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau
instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
Măsurile speciale de protecţie pentru funcţionarii publici cu atribuţii de control şi
inspecţie, executare silită a creanţelor bugetare, precum şi pentru alte categorii de funcţionari
publici care desfăşoară activităţi cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte
normative, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau de către autorităţi şi
instituţii publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public
în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu
material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
(în numărul viitor: Îndatoririle funcţionarilor publici)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 592 din 22 octombrie 2012 a convocat
în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marţi, 30 octombrie 2012 şi a
propus următoarea ordine de zi:
1. Situaţia statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul III/2012.
2. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii pe trimestrul III/2012.

3. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată domnului Alexandru FRUMOSU;
4. Validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 473/2012 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2012;
5. Analiza şi aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III-lea/2012;
6. Stabilirea cuantumului şi numărului burselor sociale pentru elevii şcolilor din comuna
Vulcana-Băi;
7. Stabilirea şi organizarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de
administrare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ de la nivelul
comunei;
8. Analiza cererii depusă de Societatea Farmaceutică Remedia S.A, cu sediul în
municipiul Deva;
9. Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2010
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Comunei Vulcana-Băi, pentru
încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut de art. III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
10. Modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2011 privind reorganizarea
poliţiei comunitare ca structură de poliţie locală la nivelul comunei Vulcana-Băi;
11. Stabilirea de măsuri conexe implementării proiectul Comenius Regio aferent
Programului de „Învăţare pe tot parcursul vieţii”;
12. Probleme curente ale administraţiei publice locale.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Omul devine ceea ce gândeşte.”
(BUDDHA)

CAMPIONII PROIECTELOR LA NIVEL NAŢIONAL – VULCANA-BĂI

În perioada 15- 16 octombrie 2012, am participat la Seminarul Naţional de Diseminare,
organizat de MCSI (Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale) şi MECTS
(Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului), în cadrul programului Econimia Bazată pe
Cunoaştere.
Viziunea programului EBC în domeniul inovării activităţii educaţionale valorizează
instrumentele şi resursele TIC, precum şi exemplele de bună practică demonstrate în timpul
derulării proiectului pentru şcoli, în privinţa integrării resurselor educaţioanale la nivel curricular
şi extracurricular.
La acest seminar s-au abordat aspecte ale activităţii şi diseminarea celor mai bune practici
educaţionale de utilizare a instrumentelor TIC la clasă, prin prezentarea celor două ghiduri
Utilizarea Noilor Tehnologii în Educaţie. Ghid pentru şcoli şi Utilizarea TIC în activităţi
educaţionale .Ghid pentru profesori.
Evenimentul a cuprins prezentări care surprind integrarea noilor tehnologii în procesul
educaţional- dezvoltarea curriculară, practici şi experienţe, schimburi de experienţe, prezentarea
competiţiei E-vacanţă( unde echipa noatră a obţinut un punctaj bun), contribuţii ale şcolii la
mediul online (la întoarcere am început postările pe site-ul şcolii noastre
http://educatie.vulcanabai.ro), activităţi didactice şi extracurriulcare, lecţii filmate ( în data de 2
noiembrie 2012, patru cadre didactice vor susţine lecţii în cabinetul EBC- Pîrvu SorinaConsiliere şi orientre, Valeria Nemuţ- Ed. muzicală, George Dincă - Matematică, Manuela
Gheorghe-Lb. română );
Punctul culminat al
întâlnirii a fost atins în
momentul când au fost
prezentată secţiunea Proiecte
europene, moment în care, deşi
apăream pe lista celor care
prezentam,
nu
am
fost

anunţată. A început prezentarea ideii de proiect european si utilizarea TIC în găsirea partenerilor,
scrierea de proiecte, implementare, iar următorul slide, pe care scria cu litere de-o şchioapă
CAMPIONII , Vulcana –Băi se regăsea la poziţia 1. Nu mi-am mai auzit numele de emoţie, deşi
l-au pronunţat de vreo trei ori, apaluzele se auzeau foarte tare, ştiam că avem 24 de finanţări în
ultimii trei ani, dar vestea că suntem campioni m-a copleşit. Întrebată fiind care este secretul, nu
am putut să nu împărtăşesc cu ceilalţi faptul că prin exemplul personal şi prin colectivul unit din
care fac parte, aceste lucruri s-au putut realiza.
Acest lucru ne dă forţa să continuăm să scriem proiecte, să le câştigăm iar beneficiarii să
fie aplicanţii, dar mai ales elevii şcolii.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
Prof. Sorina PÂRVU
ŞCOALA VLAD ŢEPEŞ VULCANA DE SUS

„Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional
şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.”
(Petre ŢUŢEA)

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, OCROTITORUL ROMÂNIEI – 30 NOIEMBRIE

În fiecare an la 30 noiembrie Biserica Ortodoxă cinsteşte
pe Ocrotitorul României, Sfântul Apostol Andrei. A fost „cel
Întâi Chemat“ la apostolie de către Mântuitorul Hristos şi, la
rându-i, a chemat pe mulţi la dreapta credinţă, într-o bogată
activitate misionară ce l-a purtat până la gurile Dunării de Jos.
Tradiţiile locale legate de cultul Sfântului Andrei au
îmbogăţit tezaurul popular românesc, păstrându-se, din generaţie
în generaţie, până astăzi. Pentru că strămoşii noştri geto-daci au
primit cuvântul Evangheliei şi au fost botezaţi de Sfântul
Apostol Andrei, îl cinstim ca ocrotitor şi cel dintâi părinte spiritual al românilor.

Tot din tradiție, mai știm că Sfăntul Andrei a avut și un sfârșit de mucenic, fiind răstignit,
la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, căreia i s-a spus “Crucea
Sfântului Andrei”.
Începând din anul 750, Sfântul Andrei este cinstit ca patron spiritual al Scoţiei, pe al cărei
steag este reprodusă crucea în formă de X. Mai este ocrotitor al Poloniei, al Spaniei, al Siciliei, al
Greciei şi al Rusiei. De altfel, încă din secolul al XVII-lea, Cancelaria Rusiei considera Ordinul
Sfântului Apostol Andrei între cele mai mari distincţii. În anul 1700, Sfântul Voievod Constantin
Brâncoveanu a fost decorat cu acest ordin de către ţarul rus Petru I cel Mare. De asemenea, este
ocrotitorul oraşelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Bruges şi Patras.
Cinstirea de care se bucură sfântul în evlavia populară din ţara noastră a făcut ca peste
130 mii de români să se afle sub patronajul spiritual al Sfântului Andrei, purtându-i numele care
înseamnă „bărbăţie“, „curaj“.
Patronajul Sfântului Apostol Andrei în ţara noastră
În anul 1908 este reînfiinţat Seminarul Eparhial din Galaţi, prima instituţie aşezată sub
patronajul Sfântului Andrei în ţara noastră. La 5 noiembrie 1992, Consiliul Local al municipiului
Galaţi răspundea favorabil proiectului Eparhiei Dunării de Jos, alegând pe Sfântul Apostol
Andrei ca ocrotitor spiritual al oraşului, aceasta fiind prima iniţiativă de acest gen pe plan
naţional, când un oraş întreg se aşază sub ocrotirea unui sfânt. În şedinţa din mai 1995, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei să fie
trecută în calendarul bisericesc cu cruce roşie, între sfinţii mari ai Ortodoxiei.
În octombrie 1996, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, la iniţiativa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, au fost
aduse la noi în ţară moaştele Sfântului Apostol Andrei de la Patras. În luna mai a anului următor,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăşte ca ziua de 13 octombrie să se înscrie în
calendar drept „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi“, iar data de 17 octombrie
să fie introdusă în calendarul bisericesc ca sărbătoare a „Trecerii moaştelor Sfântului Apostol
Andrei la Galaţi“. În cadrul evenimentelor organizate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,
închinate Sfântului Apostol Andrei, IPS Mitropolit Nicodimos de Patras a sugerat înscrierea
evenimentului în calendarul bisericesc, în scopul prelungirii peste timp a amintitului eveniment
în conştiinţa şi spiritualitatea credincioşilor români. În România, Sfântul Apostol Andrei a fost
întâmpinat cu un tropar închinat aducerii moaştelor sale, special compus de IPS Nicodimos,
Mitropolit de Patras.
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei din noiembrie 2002, IPS Mihail,
Arhiepiscopul ortodox al Vienei şi Mitropolit al Austriei şi Ungariei, sosit la Galaţi ca
reprezentant al Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a dăruit
Eparhiei Dunării de Jos cea mai mare părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei
„Protoclitul“ existentă în Europa, în afara sfintei relicve de la Patras.
În luna februarie a anului 2004, Mitropolia elenă a Trifiliei şi Olimpiei a dăruit
Arhiepiscopiei Tomisului părticele din moaştele sfântului, care au fost depuse la Mănăstirea
„Peştera Sfântului Apostol Andrei“ din judeţul Constanţa.
În anul 1997, Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua
prăznuirii sale a devenit sărbătoare bisericească naţională, ca urmare a Hotărârii Sfântului Sinod
din 14 noiembrie 2001, datorită evlaviei poporului drept-credincios faţă de Sfântul Apostol
Andrei. De asemenea, Sfântul Apostol Andrei a fost ales drept ocrotitorul viitoarei Catedrale a
Mântuirii Neamului românesc.

Prea Fericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis
Parlamentului o scrisoare în care solicita ca ziua de 30 de noiembrie să fie declarată printr-o
inițiativă legislativă sărbătoare legală nelucrătoare subliniind că Sfântul Andrei este unul dintre
cei mai populari sfinți, cel dintâi apostol chemat și ocrotitorul Romaniei. „Venind în
întâmpinarea dorințelor clerului și credincioșilor ortodocși români adresate Sfântului nostru
Sinod și pentru a sublinia după cuviință importanța pe care Sfântul Apostol Andrei o are în viața
spirituală a poporului român, vă adresăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, rugămintea de a adopta măsurile necesare pentru promovarea unei inițiative legislative
prin care sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României – 30 noiembrie să fie
declarată sărbătoare legală nelucrătoare”, se arată în scrisoarea Patriarhului.
Astfel, Camera Deputaților a adoptat, la 26.06.2012 proiectul de lege care prevede ca
ziua de 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei, să fie declarată zi liberă, sărbătoare a creștinării
poporului român.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Apa este o emoţie care curge.”
(Alberto Casiraghy)

SĂNĂTATEA DIN ADÂNCUL PĂMÂNTULUI

Calitatea apelor subterane atermale de pe teritoriul comunei Vulcana-Băi sunt cunoscute
încă din a doua parte a secolului XIX. Singurul izvor care poate fi utilizat pentru cura internă
este izvorul sulfatat Ovesa. Conform academicianului dr. Constantin I. ISTRATI, personalitate a
lumii ştiinţifice de renume din primele decenii ale secolului XX, a încadrat izvorul Ovessa ca
fiind o apă alcalină litinoasă cu mineralizare totală de 1,0594 g/litru.
În aceste apele minerale predomină anionul sulfat cu peste 20 miliechivalenţi la o
mineralizare totală a apei de peste 1 g/litru. S-ar putea ca în straturile profunde terestre să se
formeze acid sulfuric, care în contact cu sedimentele de sare să formeze sulfatul de sodiu, foarte
uşor solubil în apa de infiltraţie, formând izvorul sulfatat.
Anionul sulfatat are originea în rocile sedimentare bogate în ghips (sulfat de calciu) şi în
rocile bogate în carbonat de magneziu.
Apa de Ovessa, cum este cunoscută popular, are o proprietate deosebită – „potenţialul
Redox” - 340 ,faţă de o apă obişnuită care îl are +120....+180. Potenţialul redox (POR) este un
indicator al numărului de electroni şi al potenţialului energetic al lichidului. Valorile sale

pozitive desemnează desfăşurarea proceselor de oxidare şi lipsa electronilor liberi, iar cele
negative arată prezenţa electronilor necesari oricărui proces de regenerare celulară.
Valoarea potenţialului redox măsurată la nivelul apei intracelulare este de aproximativ
+60 mV. Se ştie că 2 sarcini de acelaşi tip se resping. De aceea absorbţia apei plate (încărcate
pozitiv) este anevoioasă, celula încercând să o înglobeze prin osmoză activă, pierde multă
energie. În final absorbţia este de maxim 30%, pe când apa ionozată (încărcată negative) este
absorbită 100%. Acest potențial antioxidant puternic face ca substanţele minerale şi chimice
conţinute în apă ,să fie absorbite 100%,rapid, în organism. Această proprietate dispare în 24 ore
dacă apa este în contact cu aerul (ea se păstrează mai multe zile dacă recipientul este plin şi cu
dopul pus).
Indicaţiile apei izvorului Ovessa sunt: hipoclorhidria gastrică, gastrita hipopeptică, litiaza
biliară, în cura de drenaj, în litiaza renală urică, în bronşita cronică. Sub forma de injecţii
intramusculare, în reumatismele cronice şi în cura de desensibilizare (urticarii).

 Roxana-Elena VASILE
ŞEF POST POLIŢIE LOCALĂ

„Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nici
o limită."
(Petre ŢUŢEA)

GEORGE-EMIL PALADE – CENTENARUL NAŞTERII MEDICULUI ŞI
BIOLOGULUI (1912)

S-a născut la Iaşi în 1912, într-o familie de
cadre didactice, tatăl fiind profesor de filozofie, iar
mama profesoară de liceu. La vârsta de 7 ani, el şi-a
început pregătirea şcolară la şcoala „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi, aflată pe str. Lascăr Catargiu
nr. 28, unde a învăţat timp de trei ani (1919-1922).
În 1930 s-a înmatriculat ca student
la Facultatea de Medicină a Universităţii din
Bucureşti. A absolvit-o în 1940, obţinând titlul
de doctor în medicină cu o teză asupra unor
probleme de structuri histologice. În perioada 1942 1945, Palade a servit în Corpul Medical al Armatei
Române.

În 1946 s-a căsătorit cu fiica industriaşului Nicolae Malaxa, Irina Malaxa, cu care a avut
doi copii: o fiică, Georgia Palade Van Dusen, şi un fiu, Philip Palade. A plecat cu soţia sa
în Statele Unite ale Americii, unde a fost angajat pe post de cercetător la Universitatea
Rockefeller din New York. Acolo l-a întâlnit pe Albert Claude, omul de ştiinţă care i-a devenit
mentor. Claude lucra la Rockefeller Institute for Medical Research şi l-a invitat pe Palade să
lucreze împreună cu el în departamentul de patologie celulară. George Palade a realizat
importanţa excepţională a microscopiei electronice şi abiochimiei în studiile de citologie. Cum
nu era biochimist, a iniţiat o colaborare cu Philip Siekevitz. Împreună au combinat metodele de
fracţionare a celulei cu microscopie electronică, producând componenţi celulari care erau
omogeni morfologic. Analiza biochimică a fracţiunilor mitocondriale izolate a stabilit definitiv
rolul acestor organule subcelulare ca un component major producător de energie.
Cel mai important element al cercetărilor lui Palade a fost explicaţia mecanismului
celular al producţiei de proteine. A pus în evidenţă particule intracitoplasmatice bogate în ARN,
la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui Palade.
Împreună cu Keith Porter a editat revista The Journal of Cell Biology („Revista de Biologie
Celulară”), una dintre cele mai importante publicaţii ştiinţifice din domeniul biologiei celulare.
În 1961 G. E. Palade a fost ales membru al Academiei de Ştiinte a SUA. În 1973 a părăsit
Institutul Rockefeller, transferându-se la Universitatea Yale, iar din 1990 a lucrat la Universitatea
din San Diego (California).
În 1974 dr. Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu
Albert Claude şi Christian de Duve for discoveries concerning the functional organization of the
cell that were seminal events in the development of modern cell biology (în traducere: „pentru
descoperiri privind organizarea funcţională a celulei ce au avut un rol esenţial în dezvoltarea
biologiei celulare moderne”), cu referire la cercetările sale medicale efectuate la Institutul
Rockefeller pentru Cercetări Medicale)
Prezentarea făcută de Palade la ceremonia conferirii oficiale a premiului Nobel a avut loc
la 12 decembrie 1974, cu tema Intracellular Aspects of the Process of Protein Secretion,
(„Aspecte intracelulare în procesul de secreţie a proteinelor”). Textul a fost publicat în 1992 de
Fundaţia Premiului Nobel.
George Palade a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1975. În 1989
a fost ales membru de onoare al Academiei româno-americane de arte şi ştiinţe (ARA) la
Universitatea din California.
La 12 martie 1986, preşedintele Statelor Unite Ronald Reagan i-a conferit Medalia
Naţională pentru Ştiinţă pentru „descoperirea fundamentală” a unei serii esenţiale de structuri
complexe cu înaltă organizare prezente în toate celulele biologice.
În 2007, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat cu Ordinul naţional „Steaua
României” în grad de Colan.
După moartea primei soţii, s-a recăsătorit cu Marilyn Gist Farquhar, expertă în biologie.
George Emil Palade a murit în Statele Unite la vârsta de 96 de ani.
Extrasul următor este un citat din Autobiografia doctorului Palade, publicată în
documentele Fundaţiei Premiului Nobel: În anii 1960, am continuat să lucrez în domeniul
procesului de secreţie intracelulară, folosind în paralel sau succesiv ambele moduri de abordare
a problemei. Primul mod foloseşte exclusiv metoda fracţionării celulare şi a fost dezvoltată în
colaborare cu colegii Philip Siekevitz, Lewis Greene, Colvin Redman, David Sabatini şi Yutaka
Tashiro; această abordare a dus la caracterizarea granulelor de zimogen şi la descoperirea
segregării produşilor de secreţie în spaţiul cisternelor din reticulul endoplasmatic (RE). Al

doilea mod de abordare a utilizat în principal metode de radioautografie şi a implicat experienţe
pe animale 'intacte', cu secţiuni din pancreas. Acestea au fost efectuate în colaborare cu Lucien
Caro şi îndeosebi cu James Jamieson. Această serie de experienţe a dus în bună parte la ideile
actuale privind sinteza şi procesarea intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei.
O prezentare critică, de ansamblu, a acestui mod de abordare se găseşte în textul cuvântării
mele ţinută la ceremonia de acordare a premiului Nobel.

 prof. Petra MICULESCU

„Bunătatea este limbajul pe care surdul îl
poate auzi şi orbul în poate vedea.”
(Mark TWAIN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ECOU DE ROMANŢĂ
George BACOVIA
S-a dus albastrul cer senin
Si primăvara s-a sfârşit Te-am aşteptat în lung suspin,
Tu, n-ai venit!
Şi vara, cu nopţile ei,
S-a dus, şi câmpu-i veştejit Te-am aşteptat pe lângă tei,
Tu, n-ai venit!
Târziu, şi toamna a plecat,
Frunzişul tot e răvăşit Plângând, pe drumuri, te-am chemat,
Tu, n-ai venit!
Iar, mâini, cu-al iernii trist pustiu,
De mine-atunci nu vei mai şti Nu mai veni, e prea târziu,
Nu mai veni!

„Investiţia în cunoaştere aduce cea mai mare
dobândă.”
(Benjamin FRANKLIN)

ŞTIAŢI CĂ…

 Cucuveaua este singura pasăre din lume care vede culoarea albastră?
 Singura felină care nu-şi poate retrage ghearele este ghepardul?
 Sunetul scos de raţe nu are ecou? Nimeni nu ştie de ce.
 Şobolanii rezistă mai mult fără apă decât cămilele?
 Pânza de păianjen are o rezistenţă remarcabilă? Un fir de grosimea unui creion ar putea
opri un Boeing 747 din zbor.
 Albert Einstein a început să vorbească la vârsta de 6 ani?
 Atunci când om,ul strănută i se opreşte inima pentru o milisecundă?
 Există două animale care pot vedea spaţiul din spatele lor fără să întoarcă capul: iepurele
şi papagalul?
 Firul de păr uman poate susţine 3 kg?
 Viteza de propagare a durerii în corpul uman este de 110 m/s?
 Plăcile tectonice ale Terrei se mişcă tot aşa de repede ca şi cum cresc unghiile la oameni?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă
încotro să te uiţi, dar nu îţi spun şi ce să vezi.”
(Alexandra TRENFOR

ZIUA SPORTULUI LA VULCANA-BĂI

Încă un eveniment dedicat sportului s-a desfăşurat în luna octombrie pe meleagurile
vulcănene, îmbrăcate deja în haine de toamnă. Cu numele „Ziua sportului la Vulcana-Băi”, din
cadrul proiectului „Săptămâna sportului pentru tineret”, evenimentul a fost organizat de către
AJSPT şi DJST Dâmboviţa.
Proiectul are ca scop promovarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere ca parte
integrantă a modului de viaţă, iar aceste obiective au fost atinse cu succes în decursul unei zile
pline de activități sportive antrenante, voie bună şi sub semnul prieteniei dintre şcoli.
S-au aliniat la start elevii din trei şcoli în număr de peste 150, aceștia luând parte la
numeroase probe sportive, printre care:
 Fotbal mixt;
 Ciclism;
 Cros;
 Tras de frânghie;
 Aruncarea cerculețelor la țintă.
Deşi dedicat în primul rând sportului, evenimentul a fost unul al prieteniei, elevii din
Școala gimnazială „Ion Mareş” Vulcana-Băi, Școala gimnazială „Vlad Ţepeş” Vulcana de Sus
(structură) şi Şcoala gimnazială Nr. 3 Doiceşti împrietenindu-se pe parcursul probelor care au
durat o zi întreagă.
Așa cum era de aşteptat, având avantajul terenului familiar, elevii Școlii „Ion Mareş”
Vulcana-Băi şi-au adjudecat majoritatea premiilor puse în joc.
Deloc neglijabile, premiile au sporit nivelul competitiviăţii elevilor participanţi, cei mai
buni câștigând, tricouri, dulciuri şi diplome.
Atmosfera a fost una foarte placută, toţi participanţii bucurându-se de timpul petrecut în
aer liber implicaţi în activităţi sportive antrenante în cea mai însorită zi de toamnă.
Ne-a bucurat în mod deosebit implicarea comunității în desfăşurarea concursului, părinţii
şi bunicii elevilor nostrii participând în număr mare la eveniment în calitate de susținători şi
galerie pentru micuții concurenţi.
De fiecare dată, participarea activă şi voluntară a membrilor comunităţii noastre ne
bucură şi ne arată că nu suntem o comunitate doar cu numele, ci simţim că aparţinem unei mari

familii, aşa că ne este firesc să fim alături de cei dragi, mai ales de generațiile viitoare, în toate
acțiunile pe care le întreprind.
Nutrim speranţa că şi acest eveniment va continua peste ani, devenind o tradiţie ca
numeroase alte evenimente născute în spiritul prieteniei, al respectului pentru natură şi al
pasiunii pentru sport şi mişcare în aer liber.

 Prof. Sorina PẬRVU
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION MAREŞ“ VULCANA-BĂI

„Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le
dai aripi.”
(Pablo NERUDA)

DIN CREAŢIA COPIILOR

Visul
Într-o zi de primăvara, m-am întors în satul meu, mânată de dorul clipelor frumoase din
trecut.
Când am ajuns, am observat că totul în jurul meu era schimbat. Mirosul trandafirilor din
grădina bunicii a dispărut, casele văruite cu alb, acum erau grandioase, într-o paletă de culori
nepotrivită peisajului. Şcoala în care am învăţat şi unde trăit atât de intens emoţiile copilăriei, nu
mai păstra misterul şi grandoarea de altădată. Profesorii care m-au îndrumat aveau plete albe,
semn că în acest timp au nins ani grei. Toate acestea mi-au arătat că am pierdut mulţi ani, din
cauză că m-am maturizat prea devreme.
Clipele când mă jucam cu colegii mei în curtea şcolii, când făceam picnic de Paşti, sau
când ne jucam coarda sau tenis cu piciorul, s-or fi şters din multe suflete, dar nu şi dintr-al meu.
Au rămas închise cu cheia, pentru eternitate. În timp ce admiram copiii ce se jucau şi se ajutau
când cădeau, cuprinsă de melancolia trecutului, bunica a venit şi s-a aşezat lângă mine pe bancă:
- Ştii, eu cred că îţi retrăieşti copilăria prin aceşti copii.
- Da, cred şi eu, bunico. M-am maturizat prea repede şi nu am apucat să mă bucur de
copilărie.
- Aici ai mare dreptate. Dar ai trăit unele dintre cele mai frumoase clipe, chiar lângă cei
care te iubesc.
Şi spunând acestea, scoate din buzunar o cutie mică, veche şi prăfuită.

- Uite câteva poze de când erai mică şi trăiai fiecare clipă cu intensitate. Uite, când ai
împlinit un anişor, când ţi-a căzut primul dinte, când ai intrat la şcoală, când ai luat primul
premiu, dar cea mai frumoasă amintire este de când ai învăţat să spui „te iubesc“.
- Ai dreptate, bunico, dar cu lănţişorul acesta ce este?
- Mai ţii minte când ai găsit cu prietena ta acest lănţug?
- Aaaaaa! Şi am şimţit lacrimi înţepându-mi ochii.
- V-aţi certat multă vreme din cauza lui.
- Bunico, aceasta a fost o mare greşeală. Mă voi duce chiar acum să i-l duc. O mai
găsesc... Bunica a încuviinţat, a înţeles întrebarea mea, aşa că am plecat pe drumul care îmi
răscolea atâtea amintiri. Cele mai frumoase! Am ajuns la poartă, parcă era poarta timpului, şi
dincolo de poartă, am văzut-o jucându-se cu copii mici. Era neschimbată. Acelaşi zâmbet, aceiaşi
ochi verzi, acelaşi păr brunet. Avea aceeaşi vârstă ca mine: douăzeci şi patru de ani. Am simţit,
însă, în acel moment că sunt din nou copil. M-am îndreptat spre ea cu paşi mărunţi, aşa cum am
făcut-o acum nouăsprezece ani când am cunoscut-o. Am întrebat-o cu voce tremurată:
- Mă mai cunoşti?
- Cum să nu! Eşti cea mai bună prietenă a mea! Ai fost....
- Mă bucur că spui aceste cuvinte!
- De ce?
- Pentru că am venit să-ţi dau colierul cu pietricică albastră pe care l-am găsit noi două
demult....
- Da, îmi aduc aminte, dar nu trebuie să mi-l dai. Am aceste amintiri în suflet!
- Atunci să i-l dăm ei, în speranţa că va lega şi ea o prietenia la fel de frumoasă ca a
noastră, pe care timpul să nu o şteargă, şi m-am apropiat de fetiţa ei, care parcă îmi semăna, şi iam dăruit colierul. Juca şotron şi nu m-am putut stăpâni şi i-am urmat paşii! Atunci am înţeles că
poate am crescut, dar sufletul meu este tot al unui copil, dornic de prietenie, de iubire...
Am ştiut atunci că lucrul cel mai important este să îţi trăieşti copilăria, să te bucuri de
fiecare clipă, aventură şi să dai frâu liber imaginaţiei, deoarece, cu timpul, o să realizezi că îţi va
fi dor de teme, de pedepde, de jocuri, dar în special de familie. Şi la bătrâneţe ţi-ai dori să ai ce le
povesti nepoţilor.
Aşa că, trăiţi-vă copilăria şi bucuraţi-vă de ea, pentru că atunci când veţi deveni adulţi, vă
vor frământa problemele. Şi trăiţi după principiul că, oricât ai avea, important este să ştii să te
bucuri!

 Ionela-Renata STÂNGACIU
Clasa a VII-a
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION MAREŞ“ VULCANA-BĂI

„Prieten adevărat este cel car, chiar dacă te cunoaşte
bine, continuă să te placă."
(Elbert HUBBARD)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULŢI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA NOIEMBRIE

1 noiembrie
Elena VASILE
Maria DINCĂ
Corneliu ANTOFIE
Cristina IOSIF
Gabriela POPESCU
Alexandru BADEA
Vasile SARU
Aurelia-Gheorghiţa SARU
Elena-Cristina BURCĂ
Mihaela-Ariana POPESCU
2 noiembrie
Gheorghe JOIŢA
Eugenia ZAMFIRESCU
Ana GRECU
Maria ILIE
Mihaela-Iuliana HOGIOIU
Maria-Cristina ŞERBAN
Georgian GRECU
Aurel-Cristian BERECHET
Ilarion TRONECI
Robert-Andrei ŞTEFAN
3 noiembrie
Maria SARU
Vasile STOIAN
Gheorghiţa ENESCU
Maria MAXIMENCO
Vasile CIOCAN
Dumitru BERECHET
Valentina-Gabriela MEDREGA
4 noiembrie
Margareta IONESCU
Floarea STÎNGACIU

Gabriel FĂŞIE
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU
5 noiembrie
Avida TUDORACHE
Floarea DRĂGHICI
Nicolae CHIŢU
Vasile SPÂNU
Teodor DOBRESCU
Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU
Ion IONIŢĂ
Petruţa-Mihaela ARON
6 noiembrie
Rodica FÂŞIE
Maria GRECU
Cecilia HOGIOIU
Maria SAMFIRESCU
Mirela STOIAN
Maria-Alexandra TRONECI
Vasilica-Cătălina TUDOR
7 noiembrie
Paraschiva STÂNGACIU
Decebal DUMITRESCU
Mihai SPÂNU
Verina MOREANU
Ecaterina BERECHET
Alexandru-Remus BULIGIOIU
Ionuţ-Gabriel BADEA
Georgian BADEA
8 noiembrie
Mihai GRECU
Mihai MICULESCU
Dumitru ENESCU

Ion GAFIŢOIU
Adrian STOIAN
Cati-Mihaela GRECU
Cristina BUCUROIU
Mihai IONAŞ
Mihaela ILIE
Robert-Gabriel BURCĂ
Vasilica-Mihaela NECŞOIU
9 noiembrie
Alexandru NICULAE
Elena IORDACHE
Petruţa POPESCU
Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ
Mihai FĂŞIE
Severică-Gabriel DUMITRESCU
Ionuţ-Eugen GRECU
Ana-Maria DINIŞOR
Georgiana-Roxana DINIŞOR
Andreea-Mihaela FĂŞIE
Claudia-Gabriela SMARANDA
GabrielaBianca MĂTUŞA
10 noiembrie
Aurelia ŞERBAN
Mihai MEDREGA
Ioana-Mihaela COMAN
11 noiembrie
Filareta TUDOR
Marian-Dumitru IVAN
Loredana-Mihaela CIOCAN
Gheorghe-Claudiu SAVU
Liviu-Ionuţ MILEA
Robert-Andrei FĂŞIE
12 noiembrie
Ilona ISTRĂTOIU
Virgil DUMITRU
Ionuţ MOREANU
Marin PETRESCU
Ana-Maria GRECU
Ionuţ-Daniel DOGARU
Teofil NEGULESCU
Ştefan-Christian BÎRLOG

13 noiembrie
Eugenia POPESCU
Maria FĂŞIE
Gheorghe ŢUŢUIANU
Gheorghe ZAMFIRESCU
Gheorghiţa ŞTEFAN
Corneliu DOBRESCU
Simona-Diana DRĂGHICI
Lorena-Maria GRECU
Alexandra-Elena MOROE
Patrik-Rafael SOLOMON
14 noiembrie
Floarea ILIE
Tatiana NEAGA
Maria ENESCU
Elena TRONECI
Elena BADEA
Ilarion FĂŞIE
Elena-Nicoleta BADEA
Adrian-Cătălin ENE
Ionuţ BURTOIU
Ciprian-Adrian NEGULESCU
Cristian-Constantin DUMITRU
15 noiembrie
Cornelia ENESCU
Severel POPESCU
Elena ŞERBAN
Luciea PETRESCU
Romică FĂŞIE
Mircea BUCUROIU
Ana-Maria MIHAI
Ionuţ-Stelian GRECU
Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ
Luca-Sebastian DOBRESCU
Alessia-Maria DUMITRESCU
16 noiembrie
Viorica ZEGHERU
Rozica ARON
Maria ILIE
Daniela Mihaela ILIE
Ion MITRESCU
Ionuţ DINIŞOR
Petruţa-Cristina BOBLEACĂ

Gabriela-Maria BOBLEACĂ
17 noiembrie
Gheorghe SAVU
Elena SAVU
Mihail-Gabriel MILEA
Codruţ-Adrian OLARIU
Nicolae-Cătălin POPESCU
Sorin-Vasile IFRIM
18 noiembrie
Radu Ştefan DĂNILĂ
Loredana Andreea STOIAN
19 noiembrie
Elena ION
Mario Ruben LUPU
20 noiembrie
Iulian MITRESCU
Sofia RĂDOI
Maria BRÂNZICĂ
Ştefan POPESCU
Nicolaie BĂLAŞA
Crăiţa SUSAI
Adrian Mihai VASILE
Alexandra Ioana ARON
21 noiembrie
Vasilica BUCUROIU
Virgil OPROIU
Nicolae SARU
Vasile GHEORGHE
Ştefan OPREA
Emil-Gabriel ŞETREANU
22 noiembrie
Raluca-Mihaela UDROIU
23 noiembrie
Ion STOICA
Longin MIRA
Mihai-Ionuţ COMAN
24 noiembrie
Silvia DUŢĂ

Vasile DOBRESCU
Adrian-Dumitru DUŢĂ
Dario-Andrei STÎNGACIU
25 noiembrie
Maria PARASCHIVA
Ion MILEA
Dumitru-Nicolae DÎNGEANU
Daniela SAVU
Marius MIHAI
Constanţa MĂTUŞA
Olimpia OACHEŞU
Emil-Cosmin NEGULESCU
Ciprian STÂNGACIU
26 noiembrie
Nicolae BULIGIOIU
Constantin FLOREA
Nicolae-Dragoş DOBRESCU
Cătălin SUSANU
Gabriel CHIRCĂ
Hermina-Elena STÎNGACIU
Mihaela FĂŞIE
Elena-Georgiana ILIE
27 noiembrie
Gheorghe BIŢOC
Mihaela-Cristina ANTOFIE
Beatrice-Andreea PARASCHIVA
28 noiembrie
Elena LOPOTARU
Elena FĂŞIE
Mihaiela FĂŞIE
Elisabeta DOBRESCU
Adriana-Emilica BADEA
Corneliu-Constantin NICOLĂESCU
Florina-Raluca MITRESCU
Mihai-Daniel STOICA
29 noiembrie
Nicolae ARON
Gheorghe DUŢĂ
Petru MORARU
Liliana FĂŞIE
Loredana DUMITU

Elena-Ramonica ANTOFIE
Remus-Mihai TOMESCU
Romulus-Marian TOMESCU
Ion-Eugen GOGU

30 noiembrie
Ion NEDELCU
Maria-Magdalena FĂŞIE
Roxana-Andreea FĂŞIE
Emanuel DOBRESCU
Ştefania-Andreea MEDREGA
Andreea-Nicoleta IONAŞ

„Cu cât cauţi mai mult siguranţa cu atât mai puţină
ai. Dar cu cât cauţi mai mult oportunităţile cu atât
mai mult vei obţine siguranţa pe care ţi-o doreşti.”
(Brian TRACY)

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

NAŞTERI:
♦ FERENŢ Antonia-Ecaterina – 25.08.2012

CĂSĂTORII:
 FERENŢ Cristian şi GHEORGHE Adina – 20.10.2012

DECESE::
 SPẬNU Petre – n. 02.02.1924 – d. 02.10.2012;
 CREMENEANU Ion – n. 08.09.1928 – d. 14.10.2012<
 BIŢOC Eugenia – n. 27.01.1926 – d. 21.10.2012

