Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
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!

„Niciodată să nu distrugi cu cuvinte ceea ce
ai creat cu liniştea.ˮ
(Charles BUKOWSKI)

PE DRUMURI DIN ȚARĂ…

Ador călătoriile… Dar cui nu-i place să urce în mașină și să plece la plimbare? Totul este
minunat când lași acasă orice grijă ori problemă și pornești către o destinație plăcută. Asta până când
realizezi că totuși călătorești în țara asta…
Frecvent merg către Teleorman, mai exact lunar și, ca rută cea mai scurtă am ales drumul care
trece prin Găești. Mergând și tot mergând, ajungem noi în ultima localitate dâmbovițeană, până la
intrarea în celălalt județ, numită Șelaru. Ei bine, dragilor, de cum ieși din această localitate și până la
intrarea în Teleorman, să te ții! E o bucată de „asfaltˮ de câțiva km, aproximativ 3-4, peste care ai
senzația că au trecut tancurile, că a fost bombardament, ori că te găsești în timpuri imemoriale… De
fiecare dată când revenim pe acest drum e tot mai rău. Ai senzația că te afli într-un vapor în plină
furtună. Trebuie să ai nervi de oțel și stomac rezistent…
Paradoxul pentru mine e faptul că este un drum foarte circulat, aflându-se la confluența a trei
județe: Dâmbovița, Teleorman, Argeș și, în special, circulat de mașinile de la Petrom. Vara trecută s-a
circulat ceva mai „binișorˮ și asta pentru că oamenii, probabil disperați că nimeni nu ia nicio măsură ca
drumul acesta să fie circulabil, au arat efectiv drumul, au mai pus cate o cupă de pietriș pe ici pe colo,
prin craterele devenite imense și, ceea ce e de-a dreptul hilar, în ultimă instanță au creat un drum
alternativ pe câmp, direct pe pământ! Dar, această variantă de drum putea fi folosit numai atunci când
nu ploua, deoarece acolo pământul, când plouă, e atât de humos încât riști să patinezi exact ca pe gheață
ori să rămâi cu mașina îngropat.
Ultima dată când am trecut prin această zonă a fost acum două săptămâni. Plouase dragilor cu
găleata și ploua în continuare. Drumul era plin de apă și gropile te pândeau ascunse sub ea. Cu toată

ploaia, m-am oprit pe la jumătatea acestui „minunatˮ drum românesc și am făcut câteva fotografii.
Șoferii erau unii speriați de ce vedeau, alții nervoși, alții resemnați doar.
Când ajungi aici nu ai cum să nu te întrebi: oare trăim în anul 2014? Chiar atât de mari sunt
costurile pentru 3-4 km de asfalt de nu se face nimic? Cărui județ aparține bucățica asta înfiorătoare de
ceea ce cândva putea purta numele de șosea?
Data viitoare când mai merg către Teleorman, evident că voi ocoli zona. Problema este că ocolul
este destul de mare și costurile pe măsură. Întrebarea mea este pentru ce Dumnezeu plătim atâtea taxe
de drumuri și ne rupem mașinile circulând pe ele? Așa cum în alte zone s-a putut asfalta aici de ce nu
face nimeni nimic?
Dar rămânem cu întrebările și cu mașinile distruse… Priviți oameni dragi imaginile! Să mai
urezi cuiva „călătorie plăcutăˮ?! Sau, cum mai spune românul „cale bătutăˮ? Bătută de Dumnezeu
poate…!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Un om sărac nu este acela fără nici un ban,
ci acela fără nici un vis.ˮ
(Harry KEMP)

PROCEDURI PRIVIND PARTICIPAREA CETĂȚENILOR ȘI A ASOCIAȚIILOR
LEGAL CONSTITUITE LA PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE ȘI
LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR

Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice se va face în următoarele
condiții:
a) anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul
propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;
b) acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au
prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile
de interes public care urmează să fie abordat în ședință publică;
c) anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de
zi.
Difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la ședința publică sunt în sarcina
responsabilului desemnat pentru relația cu societatea civilă.
Participarea persoanelor interesate la ședințele publice se va face în limita locurilor disponibile
în sala de ședințe, în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu
subiectul ședinței publice, stabilită de persoana care prezidează ședința publică.
Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la ședințele publice.
Persoana care prezidează ședința publică oferă invitaților și persoanelor care participă din
proprie inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Adoptarea deciziilor administrative ține de competența exclusivă a autorităților publice.
Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a
hotărât vot secret, va fi afișată la sediul autorității publice în cauză și publicată în site-ul propriu.
Autoritățile publice sunt obligate să elaboreze și să arhiveze minutele ședințelor publice.
Atunci când se consideră necesar, ședințele publice pot fi înregistrate.
Înregistrările ședințelor publice vor fi făcute publice, la cerere, în condițiile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Autoritățile administrației publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor
formulate și înaintate în scris de cetățeni și asociațiile legal constituite ale acestora.
Autoritățile publice sunt obligate să întocmească și să facă public un raport anual privind
transparența decizională, care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) numărul total al recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul
deciziilor luate;
c) numărul participanților la ședințele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea
prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.
Raportul anual privind transparența decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afișare
la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prin prezentare în ședință publică.

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 93 din 15 aprilie 2014 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 24 aprilie 2014, ora 17:00, la sediul său, situat
pe str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1.
Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul I/2014.
2.
Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2014;
Întocmește și prezintă spre consultare: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției
locale;
3. Stabilirea de măsuri privind elaborarea și afișarea certificatelor de performanță energetică
pentru clădirile publice proprietatea comunei;
4. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local
al comunei în trimestrul I/2014;
5. Probleme curente ale administrației publice locale:
- anunț public pentru elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru
îndeplinirea obligațiilor ce revin comunei în domeniul executării pedepselor, a măsurilor educative și a
altor măsuri neprivative de liberate.
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Pacea interioară este fericirea supremă."
(Înţelepciune orientală)

SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

În fiecare an la 21 mai Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena. Memoria şi evlavia Bisericii îi păstrează şi îi
cinstesc pe Împăraţii Constantin şi Elena ca Sfinţi Întocmai cu Apostolii,
deşi au trăit la aproape două secole după aceştia. Această calitate este pusă,
mai ales în ceea ce-l priveşte pe Împăratul Constantin, în legătură cu
modul minunat al convertirii sale. În anul 312, înaintea unei lupte
împotriva lui Maxenţiu, Hristos Domnul i se arată în vis şi îi descoperă în
lumină pe cer, în miezul zilei, semnul Crucii Sale, însoţit de îndemnul: „În
acest semn vei învinge!”. Fiind credincios acestei revelaţii şi cuvintelor
Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Constantin cel Mare îşi învinge rivalul
şi devine primul conducător al Imperiului Roman chemat la misiune direct
de Hristos, aşa cum l-a chemat şi pe Sfântul Apostol Pavel. Astfel, urcarea
sa pe tron este strâns legată de convertirea sa la credinţa în Hristos,
ascensiunea politică a Împăratului Constantin schimbând situaţia
creştinilor din Imperiul Roman şi deschizând noi căi de împlinire a rolului
Bisericii în societate.

Luând „chemare nu de la oameni, ci de la Dumnezeu” (aşa cum se spune în troparul pomenirii
lui), Sfântul Împărat Constantin a emis, în anul 313, decretul de libertate religioasă sau Edictul de la
Milano, prin care se acorda creştinilor libertatea şi dreptul de a-şi recupera bunurile confiscate în timpul
persecuţiilor. Asemenea Sfântului Apostol Pavel, care, după ce L-a întâlnit pe Hristos într-o lumină
copleşitoare pe drumul Damascului, a încetat să-i mai prigonească pe creştini, devenind apoi primul
între marii misionari creştini, şi Sfântul Împărat Constantin, după convertirea sa prin semn direct de la
Hristos, a devenit primul între împăraţii creştini sau cum se spune în tropar: „cel între împăraţi
apostolul Tău, Doamne”.
De asemenea, credinţa mamei sale, Sfânta Elena, este pecetluită de semnul de viaţă făcător al
Crucii Mântuitorului, pe care ea a descoperit-o în pământul Ierusalimului în anul 326, după anevoioase
şi costisitoare săpături.
În iconografia ortodoxă, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au între ei aşezată Sfânta Cruce,
pentru că Sfântul Constantin a descoperit Crucea pe cer, iar Sfânta Elena în pământ. Icoana lor
transmite astfel un sens duhovnicesc, înţelegând că Sfânta Cruce, semnul iubirii jertfelnice a Fiului lui
Dumnezeu întrupat, uneşte tainic cerul şi pământul, lumea nevăzută şi cea văzută, cele inteligibile şi
cele sensibile, în iubirea infinită şi eternă a Preasfintei Treimi. În lumina acestui tip de înţelepciune
divină, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au înţeles că, după modelul şi cu puterea lui Hristos, iubirea
jertfelnică pentru binele celor mulţi este flacăra şi puterea misiunii creştine în lume. Din poziţia politică
înaltă pe care o ocupă, aceştia sunt slujitori misionari ai lui Hristos spre binele Bisericii Sale,
eliberându-i pe creştini de persecuţii, apărând dreapta credinţă şi unitatea Bisericii,construind locaşuri
de cult creştine în diferite părţi ale Imperiului: trei biserici în Roma, una în Trier (Germania), mai multe
biserici în Constantinopol, una în Nicomidia, două în Ierusalim (a Învierii şi a Înălţării), una în
Bethleem (a Naşterii Domnului), precum şi una octogonală în Antiohia.
În acelaşi timp, ei au dezvoltat o amplă activitate filantropică, prin legi, aşezăminte şi fapte
personale în favoarea categoriilor sociale defavorizate. Ajutat de împăratul Constantin, un senator
roman, devenit preot cu numele de Zoticus, a organizat la Constantinopol un orfelinat, un spital–
leprozerie, un aşezământ pentru săraci, altul pentru văduve şi unul pentru primirea străinilor. Iar
Sfânta Împărăteasă Elena a construit în Constantinopol un azil pentru văduve (ghirocomion) şi
aşezăminte pentru primirea străinilor la Ierusalim, Constantinopol şi Sevasta. În timpul Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena au fost organizate şi leagăne pentru copiii mici abandonaţi, cămine pentru
orfani şi case de adăpost pentru fecioare.
Expresiile slujirii lor misionare, ale apostolatului lor mirean în lumina Crucii lui Hristos, au fost
mai ales convocarea primului Sinod Ecumenic, la Niceea, în anul 325, şi reflectarea valorilor
evanghelice în legislaţia constantiniană (în total 361 de norme legislative de genuri diferite).
Împăratul Constantin a adoptat legi în biserici prin care episcopii şi preoţii au primit dreptul de a
proclama eliberarea sclavilor creştini, legi prin care erau protejate logodna şi căsătoria şi au fost
interzise adulterul şi avortul; legi care interziceau tortura, uciderea sclavilor de către stăpâni şi
stigmatizarea feţei oricărui deţinut; legi prin care erau protejaţi copiii abandonaţi, copiii minori şi
copiii orfani; legi prin care se interzicea abandonarea copiilor nou născuţi, răpirea copiilor, vânzarea
copiilor din motive de sărăcie, iar părinţii săraci trebuiau ajutaţi de fisc sau din visteria personală a
Împăratului. Toate acestea erau legi ale demnităţii persoanei umane, cu adevărat revoluţionare pentru
mentalităţile sociale păgâne de la începutul secolului al IV-lea, legi care devin definitorii apoi pentru
matricea spirituală a Europei şi patrimoniul spiritual al întregii umanităţi.
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au arătat un respect deosebit şi o generozitate permanentă
faţă de episcopi, preoţi şi diaconi, dar şi o cinstire deosebită faţă de cei ce trăiau în feciorie şi rugăciune,
faţă de văduvele evlavioase, de presbitere şi diaconiţe. Ei au ajutat mult la construirea şi dotarea
bisericilor, dar şi la promovarea filantropiei sociale, arătând prin fapte concrete grijă părintească faţă de
cei nevoiaşi.
La îndemnul Bisericii, exemplul lor a fost urmat de-a lungul secolelor de mulţi împăraţi, regi,
principi şi conducători creştini, iar în zilele noastre asistenţa socială organizată de Stat este completată
de Biserică şi de instituţii şi organizaţii social-filantropice.
În concluzie, reţinem că lumina credinţei, a legilor, a multor ctitorii şi fapte creştine ale Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena a fost peste veacuri şi este şi azi un îndemn puternic pentru a iubi pe
Hristos şi Biserica Sa şi pentru a promova demnitatea persoanei umane şi binele comun, spre slava lui
Dumnezeu şi mântuirea sau fericirea oamenilor.

Acum, cât trăim în lume, ei sunt învăţători şi rugători pentru noi, iar în ziua judecăţii noastre,
potrivit lucrărilor bune sau rele pe care le-am săvârşit, ei vor fi apărători sau judecători ai noştri, dacă
am răspuns sau nu chemării iubirii lui Hristos arătată în lumina Sfintei Cruci.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Adevărata claritate a minţii şi completa pace
interioară sunt de găsit doar în singurătate."
(Arthur SCHOPENHAUER)

ENGLISH LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRE-SCOOL GAME LESSONS –

PROIECT MULTILATERAL COMENIUS

Nr. referință 13-PM-629-DB-LV
În perioada 10-16 martie aprilie 2014 a avut loc a treia întâlnire a participanților în proiectul
Comenius “English language integration in the pre-school game lessons” care s-a desfășurat în
Grădinița cu program normal „Paradisul Copiilorˮ Vulcana de Sus și unde au participat 28 de cadre
didactice - educatoare, profesori de limba engleză, directori din grădinițele partenere Letonia, Ungaria,
Turcia, Italia, Spania și Polonia, iar grădinița gazdă a participat cu echipa mică, dar inimoasă formată
din:
Maria-Manuela GHEORGHE - coordonator proiect;
Elena NECULAESCU - responsabil cu monitorizarea activităților;
Mihăila PETRESCU - responsabil cu activitățile culturale extra curriculare ale proiectului;
Sorina PÂRVU - consilier educativ/ responsabil financiar/ responsabil cu crearea blogului
Comenius și conceperea materialelor vizuale și înregistrarea video a activităților;
Alina STOIAN - responsabil cu activitățile în limba engleză - limba franceză/responsabil
produsele finale.
Vizita a debutat cu un mini spectacol oferit de preșcolarii Grădiniței cu program normal „Albă
ca Zăpadaˮ Vulcana-Băi, doamnele educatoare Sară VODĂ, Oana MIHĂILĂ, Lidia ZAMFIR
pregătind grupele de preșcolari cu o scenografie specifică proiectului Comenius multilateral în cadre
grădinița este implicată Lițele Bird, Lițele Tale.

Primirea la Grădinița cu program normal Vulcana de Sus a lăsat înmărmurită delegația străină
prin purtarea cu mândrie a costumelor populare românești de la mic la mare - preșcolari, cadre
didactice, părinți, o lecție demonstrativă la limba engleză Fruit salad/ Salată de fructe unde preșcolarii
au demonstrat nivelul bun de limba engleză iar produsele finale - frigărui de fructe au fost servite
oaspeților. Spectacolul pentru mămici a meritat întârzierea prin îmbrățișările de la final.

Delegația a fost primită cu ospitalitate de dl. primar jr. Emil DRĂGHICI în salonul de onoare,
unde oaspeții și-au exprimat admirația pentru comuna noastră și pentru grădinițele din localitate.
Centrul Internațional Ecumenic rămâne o emblemă a comunei noastre iar vizita spirituală i-a
încărcat pozitiv pe cei prezenți.

O parte din cultura satului a fost adăugat de trupa de dansatori „Junii Valahiˮ care au „jucat” ca
la Vulcana și i-au învățat câțiva pași pe oaspeții dornici să guste cât mai mult din tradițiile noastre.
Parteneri morali în acest proiect au fost Grădinița Alexandra SIMIONESCU GHICA, Târgoviște
și Colegiul Național Constantin CANTACUZINO care ne-au primit cu drag și au demonstrat că limba
engleză ocupă un rol important în educație.
Nu au lipsit nici activitățile culturale și de divertisment. Membrii delegațiilor din cele șase țări
au participat cu admirație la focuri de tabără, demonstrații tradiționale de gătit, au descoperit cele mai
frumoase locuri din comuna Vulcana-Băi şi din judeţul Dâmbovița – Târgoviște - Mănăstirea Dealu,
Turnul Chindiei. De asemenea, au vizitat două obiective importante pentru istoria țării noastre –Castelul
Peleș și Casa Poporului.
Mai multe despre impresiile în urma acestei săptămâni, anexez feedback-lu participanților
În proiectul nostru anterior am avut cooperare cu parteneri romani și de aceea am fost în
căutarea pentru noi parteneri din Romania. Suntem foarte norocoși pentru a obține o cooperare din
nou! Pentru vizita noastră la Grădinița cu program normal Vulcana-Băi, fiecare zi a fost organizată

foarte bine şi dorim să mulțumim echipei de proiect pentru munca pe care au depus-o în organizarea
întâlnirii de proiect.
Am văzut cum este integrată limba engleză în activitatea zilnică la școală, am privit cum copiii
lucrează si am fost implicați in activități chiar și noi oaspeții. A fost foarte frumos sa vedem părinții
implicați, festivitățile și faptul că grădinița este sprijinită de autoritățile locale.
Desigur am văzut de asemenea frumoasa natură, inclusiv munții. În Letonia cel mai înalt punct
este de 311 metri, diferența de natura este foarte bună pentru a experimenta. Au fost de asemenea,
ateliere pentru a învață dansuri romanești cu ajutorul grupului de tineri „Junii Valahiˮ. Acum, în afară
de engleză, putem încerca să învățam pe copiii noștri pașii de dans românesc.
În afară de muncă, putem aminti noi experiențe ale turismului activ, cu valoarea adăugată de a
vedea o tara diferita, Romania.
Le mulțumim partenerilor noștri pentru primirea călduroasă!
Anna Kavasa ( coordonator Letonia)
Ne-am bucurat cu adevărat de vizita noastră în România. Noi credem că țara ta este fantastică,
foarte caldă și primitoare. Ne-am bucurat de vizitele noastre în satele românești, dar și atmosfera
prietenoasă din școli. Suntem foarte surprinși despre inovațiile în sistemul de educație. Și, cu siguranță,
vom veni înapoi să vă vizitam din nou!
Anna Wolska-Chłąd ( coordonator Polonia)
Vizita a fost uimitoare și oamenii extraordinari! Vă mulțumim pentru toate experiențele
fantastice pe care le-am trăit. Voi lăsați copiii să crească dorind să îmbunătățească societatea din
jurul nostru!
Miguel Zugaldía ( membru echipă Spania)
Mulțumim foarte mult pentru tot. Totul a fost foarte frumos și interesant iar echipa de
organizare foarte inspirată. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim! Un sărut mare!
Stella – filomena – giovanna - vanda (Italia)
 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Tot ce suntem este rezultatul gândirii noastre.
Mintea este totul. Ce gândim, asta devenim."
(BUDDHA)

ITALIA, GAZDĂ PENTRU „LITTLE BIRD – LITTLE TALEˮ (ITALY, HOST FOR
THE „LITTLE BIRD – LITTLE TALEˮ PROJECT)

La începutul lunii aprilie a avut loc vizita de studiu din cadrul proiectului multilateral
Comenius „LITTLE BIRD-LITTLE TALE‟ , finanțat de Comisia Europeană prin programul Învățare
pe Tot Parcursul Vieții. Activitatea a avut loc în localitatea Mogliano din Italia, gazdă fiindu-ne Istituto
Comprensivo “Giovanni XXIII”. În cadrul acestei reuniuni de proiect au participat profesori de la școli
din Lituania (3), Bulgaria (4), Islanda (2), Turcia (8), Letonia (3), Spania (3) și România (3).

Pe parcursul zilelor petrecute în Mogliano profesorii au participat la activități diverse și
interesante împreună cu elevii școlii din Italia, precum: festivitatea de întâmpinare, prezentarea
materialelor despre poveștile cu păsări realizate de fiecare țară în urma schimbului de desene realizat în
cadrul întâlnirii din Spania, programe artistice, dansuri tradiționale, prezentări în power point referitoare
la sistemul de învățământ italian, asistențe la ore, discuții cu elevii români care învățau la școlile din
localitate, întâlnire cu primarul orașului etc.

La sfârșitul întâlnirii au fost stabilite obiectivele și programul întâlnirii din iunie care va avea loc
în Bulgaria, Burgas.
 Prof. Sorina PÂRVU
ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Forţa valurilor constă în perseverenţa lor."
(Gila GURI)

ESCH-SUR-ALZETTE LUXEMBURG

Nici eu nu auzisem de acest oraș din Luxemburg. Dar studiind site-ul cu ateliere Grundvigt mi-a
atras atenția o temă legată de alfabetizare.
Imediat m-am dus cu gândul la situația când, învățătoare fiind, am întâlnit părinți care nu știau să
citească. Niciodată nu am avut curaj să le propun să facem niște cursuri de alfabetizare, pentru a-și
putea ajuta copiii la teme.
Văzând titlul atelierului:
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
GRUNDTVIG WORKSHOPS
23/03/14-29/03/14
Alphabétisation – instruction de base et intégration
Esch-sur Alzette / Luxembourg

Am crezut că voi găsi soluția pentru alfabetizarea părinților pe care i-am cunoscut, când lucram
ca învățătoare.
Am scris la Luxemburg, la organizatoarea atelierului, doamna Chantal SCHOETTERT, în limba
franceză și am așteptat răspunsul. Mare a fost bucuria că am fost acceptată. Urma să-mi cunosc colegii
de atelier. Atunci m-a cuprins teama că nu voi fi la înălțime, având în vedere că viitorii colegi erau
vorbitori de limba franceză sau profesori de limba franceză în țările lor.
Din România a mers și o profesoară de istorie de la un Colegiu din Giurgiu.
Drumul cu avionul a fost cu escală la Munhen. Am călătorit împreună cu colega din Giurgiu.
Ajunse la Luxemburg, am mers cu autobuzul și trenul pentru a ajunge în orașul Esch-sur- Alzette, unde
s-a desfășurat atelierul.
Luxemburg cu capitala la Luxemburg este o țară europeană, cu o populație cât a județului
Dâmbovița, cu o distanță de 90 km de la sud la nord, dar cu cel mai mic salariu, de 1900 euro.
La deschiderea atelierului a fost de față și doamna Vera SPAUTZ, primarul orașului gazdă, dar
și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Consiliului Municipal, presei locale.

Au fost 13 participanți: 4 din Belgia (Liege), 4 din Franța (Paris și Marsilia), 2 din România
(Vulcana-Băi și Giurgiu), 1 din Grecia, 1 din Bulgaria (Burgas), 1 din Ungaria (Budapesta).
Abia după începerea atelierului am aflat despre ce alfabetizare era vorba. În Luxemburg sunt trei
limbi oficiale: luxemburgheza, franceza, germana. La grădiniță se învață în luxemburgheză, care este
mai mult o limbă orală. Începând cu clasa I se învață în limba franceză, care este limba folosită în
administrație, iar începând cu clasa a II-a se învață și în limba germană.
Deci în această țară luxemburghezii vorbesc trei limbi, care sunt oficiale. Începând cu liceul se
învață prima limbă străină - engleza.
Tema atelierului era de fapt cum să-i facă pe imigranți să învețe cele trei limbi oficiale, pentru a
primi cetățenia luxemburgheză.
Am rămas surprinsă cum cetățeni veniți din Irak, Portugalia, Thailanda, Africa învățau aceste
limbi pentru a se putea descurca la locul de muncă, la școala copiilor lor, în magazine, în rezolvarea
problemelor administrative. Fiecare participant la atelier a venit cu proiecte asemănătoare, prin care neau arătat cum ajută străinii din țările lor să se integreze în societate.
Eu am prezentat Proiectul ,,Centrul de Resurse și Sprijin în Educație” desfășurat în cele 21 de
localități din România dar și în localitatea noastră. Prin acest proiect am încercat să eradicăm
analfabetismul la vârste școlare mici. Materialul a fost apreciat și au fost interesați să afle cum
procedăm cu adulții, lucru pe care l-a prezentat colega de la Giurgiu, prin Proiectul ,,A doua șansă”.
Programul atelierului a fost zilnic de la 9:00 la 17:00 și a cuprins prezentări, dezbateri , vizite la
școlile unde se țin astfel de cursuri cu imigranții, dar și la locuri special amenajate unde femeile învață
cum să se descurce într-o țară străină.
Am vizitat și cele două mari orașe Luxemburg și Esch-sur-Alzette, am admirat măreția
Ducatului, curățenia, lipsa câinilor vagabonzi, casele fără garduri, dar înconjurate de flori și arbuști,
modul rapid de deplasare cu autobuzul și trenul. Nu am uitat grija locuitorilor acestei mici țări, pentru a
păstra și renova toate fabricile care nu mai funcționează, transformându-le în săli de conferință,
restaurante, mici ateliere.
Atelierul s-a încheiat tot în cadru festiv în prezența reprezentanților administrației locale, presei.
A fost tipărită o broșură cu date despre fiecare participant la atelier. Deși lipsa exercițiului în limba

franceză s-a simțit la mine, nu am fost marginalizată, toți conversau cu mine, mă ajutau, fiind și veteran
de vârstă.
Pentru mine a fost o experiență unică. Am constatat că nu tot ce se spune la televizor este
adevărat, străinii fac tot ce pot pentru asigurarea unor condiții decente de trai și muncă pentru imigranți,
dar bineînțeles pentru cei care vor să muncească.
Și nu în ultimul rând, toate cheltuielile de deplasare, cazare și masă au fost decontate de Primăria
din Esch –sur –Alzette și Agenția de Proiecte și Programe Europene din Luxemburg.

 Filofteia ȘERBAN
VICEPRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI

„Trebuie să ştii spre ce port te îndrepţi pentru a prinde
vântul potrivit..."
(SENECA)

TUDOR VIANU – 50 DE ANI DE LA MOARTEA POETULUI, ESEISTULUI
CRTICULUI ȘI ISTORICULUI LITERAR (1897 -1964)

Tudor Vianu (n. 27 decembrie 1897/8 ianuarie 1898,
Giurgiu - d. 21 mai 1964, București) a fost un estetician, critic și
istoric literar, poet, eseist, filosof și traducător român.
În anul 1915 devine student la Facultatea de Filosofie și
Drept din București. Obține titlul de doctor în filosofie al
Universității din Tübingen.
Revine în țară în anul 1924 și devine suplinitor la
Universitate. Teza de doctorat îi apare în limba germană sub titlul
Das Wertungsproblem in Schillers Poetik. Teza a fost tradusă și
publicată în volumul al șaptelea din seria de Opere. În anul 1925 a
publicat două volume, Dualismul artei și Fragmente moderne. În
anul 1927 devine docent în estetică. Apare în formă litografiată
cursul de Estetică generală. Abia în anul 1930 devine conferențiar
definitiv la Facultatea de Litere a Universității din București. Tot în
acest an publică studiul Poezia lui Eminescu. Sunt evidențiate în
special izvoarele antice și cele germane, cu accent special pe
influența filosofiei lui Arthur Schopenhauer.
În anul 1931 apare volumul Arta și frumosul. Din
problemele constituției și relației lor. În anul 1932 publică volumul Arta actorului în Editura revistei
Vremea. În 1933 publică în volum un mic studiu care va deveni unul de referință în bibliografia
studiilor despre Hegel, intitulat Influența lui Hegel în cultura română. Anul 1934 este deosebit de fast
pentru cariera sa academică, îi apar două volume, primul volum din Estetica sa, în care sunt incluse
capitolele Problemele preliminare ale esteticii, Valoarea estetică și atitudinea estetică și Opera de artă,
iar în 1936 va apărea volumul al doilea, care includea alte două părți, Structura și creația artistică și
Receptarea operei de artă. În 1934 publică și Istoria esteticii de la Kant până astăzi la Institutul de arte
grafice Bucovina. În 1937 își adună articolele de estetică publicate până atunci în antologia Filosofie și
poezie, cu precizarea că, în ediția a doua din 1943, studiile vor fi complet diferite deși titlul se păstrează
același. În 1941 tipărește Arta prozatorilor români, poate cea mai cunoscută și mai comentată dintre
cărțile sale, un exemplu de analiză stilistică în care este anticipată acribia formalismului sau a
structuralismului. În 1942 publică la Editura Cugetarea volumul Introducere în teoria valorilor,
întemeiată pe observația conștiinței.
După reforma învățământului din 1947 este scos de la catedra sa de Estetică și preia cursul de
istorie a literaturii universale, devenind un precursor al comparatismului literar de la Facultatea de
Litere a Universității din București. Între 1946 și 1947 a fost ambasador al României la Belgrad și a fost
criticat pentru unele concesii pe care le-ar fi făcut noului regim. Anul 1952 îl surprinde în afara
Facultății, devine simplu cercetător la Institutul de Lingvistică, lucrând la Dicționarul limbii române
moderne și la Dicționarul limbii poetice a lui Mihai Eminescu.
După 1955 este reintegrat în mediul academic universitar și se dedică redactării unor studii,
micro-monografii despre Cervantes, Shakespeare, Camoens, Voltaire, Goethe, F.M. Dostoievski,
Stendhal, Odobescu. Toate aceste studii vor fi ulterior în volumul Studii de literatură universală și

comparată. Studiile de stilistică sunt reunite în alte două antologii Probleme de stil și artă literară și
Problemele metaforei și alte studii de stilistică. În anii 1961 și respectiv 1963 apar Jurnalul, un pseudo
jurnal de fapt conținând texte cu caracter publicistic, și Idei trăite, volume în care Tudor Vianu își
creionează personalitatea de umanist și filolog complet, de om al Renașterii.
În 1964 moare la București pe data de 21 mai, din cauza unui infarct miocardic, exact în ziua
când intra la tipar volumul Arghezi, poet al omului.
Este fondatorul școlii de stilistică a Facultății de Litere din București și inițiator al catedrei de
literatură universală, căreia i-a fost multă vreme șef. Tudor Vianu a fost profesor titular de estetică,
director al Teatrului Național (1945).
 prof. Petra MICULESCU

„Timp şi dragoste, acestea sunt cele mai de
preţ daruri.”
(Tony HAWKS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

TE STRÂNG
de Romeo TARHON
Te strâng de drag, iubito, în braţe şi în gând,
Cu dezmierdarea răstignitului pe cruce,
Cu disperarea celui ce se-neacă înotând
Într-un ocean în clocot ce-i gata să-l usuce…
Te strâng, iubito, în vis şi-n gând de drag
Cu resemnarea unui călător pierdut
Ce-abia se sprijină bătrân într-un toiag
Pe ultimul lui drum prin mlaştină şi lut…
Te strâng de drag, iubito, în braţe şi în vis
Cu alinarea leului răpus de o leoaică
Ce puii apărându-şi, iubitul şi-a ucis
Când seara plânge trist o balalaică…
Te strâng de drag, în vis şi-n gând, iubito,
Cu desfrânarea poftei dorului carnal,
Cu patima iubirii ce n-ai împărtăşit-o
Într-un orgasm sfâşietor de madrigal…

„Stejarul creşte unde-i pământul bun,
buruienile cresc pretutindeni."
(Mihai EMINESCU)

ȘTIAȚI CĂ…

 …creierul uman este capabil să producă un număr de idei echivalent cu totalul atomilor din
univers?
 …numele staţiunii Costineşti vine de la politicianul Emil Costinescu, fost ministru de Finanţe,
care a înfiinţat-o prin colonizarea cu germani pe moşia sa?
 …nucile consumate după fiecare masă împiedică îngroșarea arterelor și previn bolile de inimă?
 …neuronii se pot regenera? Mai mult decât atât, neuronii noștri prezintă posibilitate de protecție,
iar o nutriție adecvată le prelungește viața și îi ferește de degenerare. Se pare că în creier există zone de
celule stem – în creierul adult – celule care pot regenera neuronii.
 ...creierul continuă să trimită impulsuri electrice chiar și după ce omul este declarat mort? Aceste
impulsuri continuă să fie până la aproximativ 38 de ore.
 …hrana principală a creierului este glucoza? Probabil așa se explică de ce studenții în sesiune
sau cei care au suprasolicitare intelectuală prezintă și... pofta de dulce.
 …oamenii care visează mai des și intens au, în medie, un coeficient de inteligență mai ridicat?
 …absolut toți copiii se nasc fără rotule? Ele se formează complet în intervalul de vârstă de 2-6
ani.
 ...absolut toți creveții se nasc masculi? Unii dintre ei devin femele la maturitate.
 …un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate telefoanele din
lume?
 ...mușchii pot supraviețui foarte mult timp în stare de hibernare? O demonstrație în acest sens au
făcut cei de la Institutul Antarctic Britanic, unde au reușit să readucă la viață mușchi din zona antarctică
după 1530 de ani de hibernare sub gheață.
 ...dacă începeți ziua cu o cană de infuzie din frunze de păpădie nu numai că veți pierde un
kilogram pe săptămână, ci întreg organismul vi se va curăța de toxinele acumulate? În plus, tenul va
deveni roz și strălucitor, iar părul nu va mai cădea sau deveni unsuros.
 ...cu cât este mai friguroasă camera în care doarme o persoană, cu atât există șanse mai mari să
aibă coșmaruri?
 …creierul funcționează cu aceeași energie ca și un bec de 10 watti chiar și în timpul somnului?
De fapt, creierul uman este mult mai activ noaptea decât in timpul zilei.
 …copilul până să se nască visează aproape tot timpul? Copii născuți prematur vor visa mai mult
la maturitate decât ceilalți.
 …în Hong Kong, bărbații care înșală nu numai că sunt obligați să plătească pensie alimentară
soțiilor înșelate, însă acestea din urmă au dreptul de a-l ucide? Condiția este să o facă cu mâinile goale.
 …focurile vii reprezintă o zonă de aproximativ 400 de metri pătrați de pământ din care ies
flăcări din loc în loc, ce pot atinge până la 20 de centimetri înălțime? Locul este unic în întreaga Europă,
însă nu pune probleme oamenilor de știință referitor la apariția lui. Se pare că sub pământ atât cât ține
porțiunea aceea în care ies flăcări există un zăcământ de gaze, în urma emanării din sol ele aprinzânduse. În țara noastră există două astfel de locații ce pot fi vizionate, și anume în județul Buzău, și în județul
Vrancea.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Moralitatea liberă e un fel de a spune că, în fond, nu
se petrece nimic în afara naturii.ˮ
(Eugen BARBU)

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!

Din șirul oamenilor de cultură care au avut și o importantă implicare în politica țării, am ales
astăzi o poezie a scriitorului Eugen BARBU însoțită de succinte date biografice ale domniei sale.
Eugen BARBU (n. 20 februarie 1924, București - d. 7 septembrie 1993, București) a fost un
membru corespondent al Academiei Române, director de reviste, jurnalist, pamfletar, polemist,
publicist, romancier, scenarist și om politic român, laureat al premiului Herder.
În 1969, Eugen BARBU a fost ales membru supleant al CC al PCR. În 1975, Eugen BARBU a
devenit deputat în Marea Adunare Națională. Din 1970 până în 1989, Eugen BARBU a condus revista
Săptămâna.
A fondat și condus revistele Săptămâna și România Mare.
A înființat, alături de Corneliu VADIM TUDOR, partidul cu doctrină naționalistă România
Mare, pe care l-a reprezentat în Parlamentul României în legislatura 1992-1996.
JURNAL (fragment)
Eugen BARBU
În 1974, Eugen BARBU scria în „Jurnal”: „Pe la optsprezece ani, influenţat şi de moda literară
care bântuia pe atunci, imaginam aventuri şi idile consumate pe insule îndepărtate de care nu mai
auzisem. Ne aflam în plin război şi se pare că această nevoie de a evada din realitatea înconjurătoare,
detestabilă, îşi avea o explicaţie firească. Într-o sâmbătă seara, spre toamnă, într-unul din acele
ceasuri când simţi că urci pe rând toate treptele nevăzute ale melancoliei, m-am trezit în faţa unui geam
aburit de frizerie prin care se desluşeau umbrele mai multor muşterii. Cineva scrisese cu degetul pe
placa de sticlă o invitație simplă: treci şi te tunde! Prăvălia aceasta mică, cu streaşină ca un cozoroc de
şapcă, mai există şi azi, undeva în apropierea şoselei Ştefan cel Mare. Mi se pare că dacă aş mai trece
într-o sâmbătă seară pe acolo, aş putea auzi acea pasăre bătrână, un sticlete cu duh pe care l-am
ascultat cu ani în urma, când uşa acelei frizerii s-a deschis şi s-a născut ideea de a scrie «Groapa».”

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Orele în care mintea este absorbită de frumuseţe
sunt singurele ore în care trăim cu adevărat. ˮ
(Richard JEFFRIES)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Povestea basmului
Demult, tare demult, a fost o lume cu totul diferită. O împărăţie cât lumea de mare, cât
continentul nostru. Şi-n împărăţia aceasta, copiii se jucau pe câmpuri cu picioarele goale. Niciun
acoperiş sclipitor nu se ridica deasupra coroanelor copacilor şi niciun nor de fum, de la vreo fabrică, nu
strica armonia dealurilor şi păşunilor care se întindeau cât vedeai cu ochii.
Şi atunci, când oamenii nu aveau la dispoziţie nici măcar hârtia, aceştia au simţit nevoia să le
ofere copiilor lor modele de bunătate, de curaj, de credinţă, de respect, de onoare. Astfel, cineva, nu ştiu
cine, din împărăţia asta numită Europa, a inventat o poveste cu prinţi, prinţese care se luptau cu balauri,
cu zmei, dar învingeau întotdeauna. Astfel s-au născut basmele. Unul dintre cele mai frumoase este
Ileana Cosânzeana. O Pasăre Măiastră, care ştia fiecare colţ al Europei, a venit aici, a luat povestea şi a
vestit-o mai departe, prin toate colţurile împărăţiei. Astfel, Ileana, care în România purta catrinţă şi
vâlnic, a devenit în Franţa Cenuşăreasa şi a îmbrăcat straiele ei. În Germania, a adormit pentru o sută de
ani vrăjită de Malefica. În Danemarca, a purtat coadă de peşte, a avut mărimea unui bob de orez, a fost
o răţuşcă urâtă, înainte de a deveni o prinţesă adevărată. Şi vestind, şi tot vestind, toţi europenii au
învăţat basmele. Niciun loc nu scăpase mândrei noastre Păsări Măiastre. Dar, în zborul său, de atâta
oboseală, aceasta a căzut pe un tărâm necunoscut, departe de Europa, de acest loc verde. Şi în împărăţia
asta necunoscută, copiii se jucau la calculatoare, ascultau muzică în căşti şi erau îmbrăcaţi în haine
stranii. Aici nimeni nu citea, poate doar titlurile de la jocuri. Un copil, numai unul, avea în mână o carte.
Pasărea Măiastră, mulţumită că mai exista speranţă, l-a învăţat pe acel copil, pe care îl chema simplu
Copil, toate basmele. Acest lucru fiind înfăptuit, pasărea s-a pierdut în liniştea uitării.
Nu uitaţi! Copiii au nevoie de basme. Fiecare copil este o poveste şi fiecare copil are o poveste.
Poate într-o zi, o Pasăre Măiastră va veni şi la tine şi îţi va asculta basmul!
Mult noroc!
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea basmului aşa!

 Beatrice-Maria POPESCU
CLASA A VI-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Avem mereu aceeaşi vârstă în interior."
(Gertrude STEIN)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI

1 mai
Constantin STÎNGACIU
Gheorghe OPREA
Dănuţ BÎRLOG
Mihăila PETRESCU
Constanţa COMAN
2 mai
Camelia-Ileana ŞETREANU
Marinela BOBLEACĂ
Mihail NICOLĂESCU
Dragoş-Mihai VASILE
Elena-Daniela FLOREA
Ana-Luiza NICOLĂESCU
Miruna-Elena FĂȘIE
Elena-Teodora BADEA
Mircea BADEA
Carmen SĂVULESCU
Gheorghe ŞTEFAN
Ştefania-Andrada COMAN
Constantin-Iulian UDROIU
Nicolas-Emanuel BUCUROIU
3 mai
Maria OACHEȘU
Corneliu STANCIU
Vasile-Cristian MITRESCU
Alexandru-Mădălin FĂȘIE
Melania SĂVULESCU
Cristian ZAMFIRESCU
Mihaela CIOCAN
Alina-Costina CÂRSTEA
4 mai
Gheorghe BĂLAȘA
Marian PIOARU
Florian NECŞOIU
Petre BADEA
Maria FĂȘIE

Dorel FĂȘIE
Vasile STOICA
Ana-Maria OANCEA
Alexia-Maria TRONECI
5 mai
Maria BÂRLOG
Cristinel OANCEA
Corneliu TRONECI
Gheorghe ENESCU
Maria-Lavinia COMAN
Nicolae CIOCĂU
Georgeta BADEA
Constantin BĂLAŞA
Olimpia SPÂNU
Rodica STOICA
Andreea-Izabela TRONECI
Maria-Lavinia COMAN
6 mai
Sabina MIHAI
Dumitru TĂNASE
Gheorghe TRONECI
Antonio-Valentin SAVU
Mircea ANTOFIE
Gheorghe TRONECI
Gabriela ŞERBAN
Luiza-Rodica MILEA
7 mai
Ion JOIŢA
Constantin FĂȘIE
Constantin GRECU
Andra-Valeria BADEA
Ana-Maria OACHEŞU
Lidia-Elena BOBLEACĂ
Gheorghiţa ANTOFIE
Ciprian-Ionuţ BERECHET
Nicolae-Marian ANTOFIE

Rareș-Sebastian BREZOIU
Ionuţ-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 STANCIU
Rosa VASILE
Eugenia CIOCĂU
Elena STOIAN
Nicolae BUCUROIU
Gabriela-Cecilia FĂȘIE
10 mai
Adelina GRECU
Ion MANTA
Gabriel-Victor POPESCU
Gabriel SAVU
Constantin SPÎNU
Petrică OPROIU
11 mai
Corneliu SARU
Liliana ILINCA
Liviu-Dorian STANA
Robert-Ionuţ MĂGUREANU
Aurelia-Roberta MĂGUREANU
Delia-Elena STÎNGACIU
Christian-Ionuț SAVU
12 mai
Elena-Melania BADEA
Neculae ŞERBAN
Eleonora STOICA
Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ
Andreea-Diana ILIE
Marcel-Emil IONESCU
Constantin-Florin TRONECI
Mihaela LOPOTARU
Florentina-Beatris BURCĂ
Ioana-Loredana DOBRESCU
Andreea-Alexandra TĂNASE
Andrei UNGUREANU
Mario-Andrei ION
13 mai

Rozica PIOARU
Filofteia ŞERBAN
Gheorghe HOGIOIU
David CIOCODEICĂ
Liviu-Iulian MILEA
Elena-Andreea ŞETREANU
Beatrice-Elena IOSIF
Gabriela BUCĂ
Daniel MOREANU
Mihai-Vasile STAN
Albert-Mihail SANFIRESCU
14 mai
Gheorghe MITRESCU
Gheorghe SAVU
Gheorghe BUCUROIU
Marilena TRONECI
Ilie IFRIM
Adiela-Bianca DOBRESCU
Maria TRONECI
Ionuţ-Ciprian TRONECI
Adrian FĂŞIE
15 mai
Georgeta GHEORGHE
Loredana-Maria IONIŢĂ
Mariana ANTOFIE
Maria ZAMFIRESCU
Maria ZAMFIRESCU
Gheorghe GHEORGHE
Vasile STOIAN
Gabriel FÂŞIE
Filip NECȘOIU
Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU
Paria Patricia ILIE
16 mai
Rodica SPÎNU
Gheorghe GOGU
Ionela SAVU
17 mai
Iulian ZEGHERU
Paraschiva MOREANU
Constanţa SPÎNU
Marcelia GRECU
Leonida FLOREA
Costel SAVU
Anisia-Elena BĂLAȘA
18 mai
Gheorghe STANCIU
Emilia STOICA
Ioana GRECU
Alberto-Mihail HOGIOIU
Constantin DUMITRU
Cornel-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
Sebastian-Petrică DOBRESCU
Roxana-Laura TUDOR
Andreea-Rebeca MARIN
20 mai
Rodica NECŞOIU
Corneliu-Constantin OANCEA
Constantin MILEA
Aneta IONAŞ
Leon GHEORGHE
Cosmin-Valentin BURCĂ
Gheorghe-Claudiu SAVU
Simona-Adelina STÎNGACIU
Ilie-Cosmin SARU
Matei-Bogdan MARINESCU
21 mai
Maria BĂLAŞA
Oana-Elena ŞERBAN
Elena-Gabriela COMAN
Constantin MOROE
Vicenţiu-Costin MORARU
Constantin-Fernando GRECU
Constanţa-Andreea CIOCODEICĂ
Ştefan TUDOR
Gheorghe CIOCĂU
Constantin-Leonard ARON
Ovidiu-Constantin MOISE
22 mai
Mihai-Alexandru OANCEA
Ecaterina NICOLĂESCU
Elisabeta GRECU
Ileana GHEORGHE
23 mai
Nicuşor BĂJENARU
Violeta-Mihaela VORNICU
Elena MITRESCU
Maria-Laura CRĂCIUN
Alina BĂLAŞA
Denisa-Ioana ZAMFIRESCU
Vasile DOBRESCU
Elena ROTARU
Nicor FĂȘIE
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
Mihai-Viorel RUSU
25 mai
Anca-Elena SCRIPCARU
Iridenta FĂȘIE
Maria GRECU
Marius LĂCĂTUŞ
Cornel GHEORGHE
Sorin MIRA
Elena-Raluca ENESCU
Eufrosina CIOCAN
Florin DUMITRU
Ioachim POPESCU
Delia MITRESCU
26 mai
Damian VASILE
Mihaela BURCĂ
Gabriela PARGHEL
Grigore DRĂGHICI
Maria DUMITRU
Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU
27 mai
Ana FĂȘIE
Romică MIHAI
28 mai
Adinaur FĂŞIE
Mihaela ŞETREANU
Nicolae ODAGIU
Ilarion FĂȘIE
Maria VASILE
Adela-Iuliana VASILE
Daniel POPESCU
Ionela SOARE
Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI
29 mai
Vasile MĂRGĂRIT
Nicoleta DRĂGHICI
Bianca-Mihaela MOROE
Constanţa RADU
Vasile STAN
Iuliana-Cornelia MIHĂESCU
30 mai

Ion ŞERBAN
Zoia ARON
Constantin MOREANU
Monica MANTA
Lavinia ZEGHERU
Cristina-Evelina BĂLAŞA
Elena BIŢOC
Vasile-Gabriel BUCUROIU
31 mai

Floarea ILIE
Elena MOREANU
Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ
Petre MARIN
Emilian DUMITRESCU
Petre ANTOFIE
Eugen CIOBANU
Eduard-Alexandru MILEA
Matei-Sorin MILEA

„Viaţa este ori o aventură cutezătoare ori nimic."
(Helen KELLER)
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