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.

Nr. 58 din 1 noiembrie 2015 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Iubirea e o taină în duet.”
(Costel ZĂGAN)

NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN!

Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua
de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu și publicată în
Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și
sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991,
articolul 12, alineatul 2. Opoziția anticomunistă din România a pledat în 1990 pentru adoptarea zilei
de 22 decembrie drept sărbătoare națională, fapt consemnat în stenogramele dezbaterilor parlamentare
Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în fața
adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877,
tot el a proclamat în fața parlamentului independența de stat a României. În data de 14 martie/26
martie 1881 camerele reunite ale parlamentului au votat transformarea țării din principat în Regatul
României. Pentru a marca evenimentul, ziua națională sărbătorită pe 10 mai 1881 a fost una din cele
mai spectaculoase serbări din istoria României.
După abdicarea forțată a regelui Mihai I în data de 30 decembrie 1947, Camera Deputaților a
adoptat legea nr. 363 din 1947, prin care a proclamat Republica Populară Română. Ziua de 23 august a
fost adoptată drept sărbătoare de stat, sub numele de ziua insurecției armate antifasciste, începutul
revoluției populare în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și
arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

În anul 1990, după revoluția anticomunistă din 1989, parlamentul dominat de FSN a refuzat
propunerea venită din partea opoziției, de a adopta ziua de 22 decembrie drept sărbătoare națională a
României. Pe fondul confruntărilor interetnice de la Târgu Mureș din martie 1990 și a mineriadei din
13-15 iunie 1990, Parlamentul României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a
fost abrogată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23
august ca sărbătoare națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie drept sărbătoare
națională. Legea 10 din 1990 nu precizează semnificația sau motivul alegerii zilei de 1 decembrie drept
zi națională a României.
Legea adoptată în 1990 de parlamentul dominat de FSN și promulgată de Ion Iliescu a avut în
vedere pe de o parte combaterea simpatiilor legate de tradiția monarhică a României, cu sărbătoarea
națională istorică pe 10 mai, dar și contracararea solicitării opoziției anticomuniste, de adoptare a zilei
de 22 decembrie drept sărbătoare națională.
Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a făcut trimitere la unirea Transilvaniei,
Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la Proclamația de la Alba Iulia,
care a avut loc la 1 decembrie 1918. Alegerea acestei zile ca sărbătoare națională a României a fost
văzută drept un afront adus minorității maghiare din România, pentru care ziua de 1 decembrie a
însemnat o pierdere politică.
Prima zi națională de 1 decembrie, ale cărei festivități centrale s-au desfășurat în 1990 la Alba
Iulia, a fost marcată de polarizare politică, discursul lui Corneliu Coposu, liderul de atunci a obiectivei
anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe rânduri de huiduieli. Petre Roman, primul ministru de atunci,
s-a arătat încântat de întreruperea repetată a discursului liderului opoziției, ceea ce l-a făcut pe
președintele Ion Iliescu să-i dea un semn cu mâna pentru ca să înceteze, gest filmat și difuzat pe larg de
mass media.
(Sursa Wikipedia)
LA MULȚI ANI ROMÂNIA! LA MULȚI ANI ROMÂNI DE PRETUTINDENI!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Binele poate rezista înfrângerilor. Răul nu.”
(Rabindranath TAGORE)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
BIROURILE ELECTORALE

Pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale se înființează, în condițiile Legii nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali: Biroul Electoral Central, birouri electorale județene, birouri
electorale de circumscripție și birouri electorale ale secțiilor de votare.
Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot. Candidatul, soțul, soția,
rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
În realizarea atribuțiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcție ce
implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a acestei funcții este obligatorie.
Prin excepție de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice pot face
parte din birourile electorale.
Birourile electorale de circumscripție comunală se constituie din 7 membri, cele ale orașelor,
municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al
municipiului București și cele ale județelor, din 15 membri.
Biroul electoral de circumscripție comunală este format din președinte, un locțiitor al acestuia și
din 5 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizații ale
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în circumscripția electorală
respectivă.
Biroul electoral de circumscripție orășenească, municipală și din subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor este format din președinte, un locțiitor al acestuia și din 7 reprezentanți ai
partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri în circumscripția electorală respectivă.
Biroul electoral de circumscripție a municipiului București și birourile electorale de
circumscripție județeană sunt formate din președinte, un locțiitor al acestuia, un reprezentant al
Autorității Electorale Permanente și din 12 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și

alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la
alegeri în circumscripțiile electorale respective.
Desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și a locțiitorului acestuia se face
în ședință publică de către președintele tribunalului, în termen de 20 de zile de la stabilirea datei
alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorți, dintre magistrații și ceilalți juriști cu domiciliul sau
reședința în județ sau în municipiul București pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței
de localitatea sau subdiviziunea administrativ-teritorială în care va funcționa biroul electoral de
circumscripție. Tragerea la sorți se face cu prioritate din lista magistraților, întâi pentru președinți și
apoi pentru locțiitori. Lista magistraților care participă la tragerea la sorți se întocmește de către
președintele tribunalului, iar cea a celorlalți juriști, prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor
Legii nr. 35/2008. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare de 10% decât cel necesar.
Magistrații și ceilalți juriști din listă care nu sunt desemnați președinți sau locțiitori ai acestora rămân la
dispoziția președintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie să
cuprindă: numele, prenumele, codurile numerice personale, domiciliile, reședințele, locurile de muncă,
telefoanele, adresele de e-mail și semnăturile de luare la cunoștință ale persoanelor propuse. Prin jurist
se înțelege persoana licențiată în științe juridice.
În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la aliniatul precedent biroul electoral
de circumscripție a municipiului București și birourile electorale de circumscripție județeană se
completează cu câte un reprezentant al Autorității Electorale Permanente.
În lista juriștilor desemnați sunt nominalizați numai juriști care, potrivit declarației pe propria
răspundere, nu fac parte din niciun partid politic.
Data ședinței în care se va efectua tragerea la sorți se aduce la cunoștința publică prin presă,
precum și prin afișare la ușa instanței, de către președintele tribunalului, cu cel puțin 48 de ore înainte.
Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președinte. Tragerea la sorți
se face pe funcții: președinte și locțiitor. Procesul-verbal constituie actul de învestitură.
La solicitarea scrisă a partidelor politice, alianțelor politice sau a alianțelor electorale ori a
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, președintele
tribunalului împreună cu prefectul întocmesc și pun la dispoziția acestora, în termen de 48 de ore de la
solicitare, lista cuprinzând datele necesare, pentru a fi contactați, ale președinților birourilor electorale
de circumscripție și ale locțiitorilor acestora, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor
birourilor electorale de circumscripție.
Biroul electoral de circumscripție, constituit potrivit alineatelor precedente, îndeplinește toate
atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat, în prima etapă, cu reprezentanții
partidelor politice ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup
parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului, iar, în cea de-a doua etapă, cu
reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri în
circumscripția respectivă, după definitivarea candidaturilor.
În termen de 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, partidele politice
și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel
puțin una din Camerele Parlamentului trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de
circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor care fac parte din acestea. Comunicările
transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de
reprezentanți pentru același birou electoral. În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune
candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care
participă în alegeri trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripție numele și
prenumele reprezentanților lor care fac parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu
se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de reprezentanți pentru același
birou electoral.
Completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului se face în
termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la aliniatul precedent, în prima etapă cu
reprezentanții partidelor politice ori ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care
au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului, iar, în cea de-a doua etapă, cu
reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri în
circumscripția respectivă, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, de către
președintele biroului electoral, în prezența persoanelor delegate de partidele politice, alianțele politice și

alianțele electorale ori organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au comunicat
reprezentanți, în ordinea descrescătoare a numărului de candidați propuși de fiecare partid politic,
alianță politică sau alianță electorală ori organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale
pentru consiliul local în cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la funcția de primar. În
cazul biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, se are în vedere
numărul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală ori
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru consiliul județean, respectiv pentru
Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru consiliile locale și primari, înregistrate în
județ, respectiv în municipiul București. Dacă numărul total de reprezentanți comunicat este mai mic
decât cel al membrilor biroului electoral, operațiunea de desemnare a reprezentanților se repetă până la
ocuparea tuturor locurilor. La această fază participă numai partidele politice, alianțele politice și
alianțele electorale ori organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus mai
mulți reprezentanți pentru același birou electoral. Un partid politic, o alianță politică sau o alianță
electorală nu poate avea mai mult de 3 reprezentanți în biroul electoral al aceleiași circumscripții.
În cazul în care două sau mai multe partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale ori
organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri au propus același număr de candidați,
reprezentanții lor fac parte din biroul electoral de circumscripție, în limita locurilor neocupate de
reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale aflate, într-o situație mai
favorabilă; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentanții tuturor partidelor
politice, ai alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizații ale minorităților naționale care
participă la alegeri aflate, în situație de egalitate, să fie incluși în componența biroului electoral,
președintele acestuia procedează la tragerea la sorți, în prezența delegaților partidelor politice, ai
alianțelor politice și alianțelor electorale în cauză.
În cazul în care partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizațiile
minorităților naționale care participă la alegeri nu nominalizează reprezentanți, președintele biroului
electoral de circumscripție procedează la completarea biroului, incluzând în acesta, prin tragere la sorți,
persoane care nu fac parte din niciun partid politic. Tragerea la sorți se face dintr-o listă întocmită în
termen de 24 de ore de la solicitarea președintelui biroului electoral de circumscripție.
(în numărul viitor: Birourile electorale – partea a doua)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 512 din 3 noiembrie 2015 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 9 octombrie 2015, ora 17:00 la sediul
său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18:
1. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și a taxelor
speciale, pentru anul 2016;
2. Aprobarea cotizației/contribuției comunei Vulcana-Băi la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide
în Județul Dâmbovița”, pe anul 2016;
3. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul Comunei Vulcana-Băi,
pentru anul 2016;
4. Analiza cererii depusă de către domnul Gheorghe SAVU;
5. Rectificarea bugetului local pe anul 2015;
6. Probleme curente ale administrației publice locale;
7. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Biserica este o corabie, iar creştinii care merg
la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi
de furtuna păcatelor.”
(Sfântul NICODIM )

ANUL OMAGIAL AL MISIUNII PAROHIEI ȘI MĂNĂSTIRII AZI ȘI A ANULUI
COMEMORATIV AL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR ȘI AL MARILOR PĂSTORI DE
SUFLETE DIN EPARHII

Anul 2015 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul
comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de
suflete din eparhii. Tradiţia sărbătoririi anilor omagiali şi comemorativi
dedicaţi unor sfinţi, activităţi sau evenimente din viaţa Bisericii ne-a
arătat că aceasta aduce mai multă conlucrare în activitatea pastorală şi
misionară a Bisericii, mai multă comuniune fraternă în eparhii şi între
eparhii, mai multă recunoştinţă faţă de înaintaşi şi mai multă reînnoire
spirituală în prezent.
Astăzi se simte tot mai mult nevoia unei lucrări pastoralmisionare unitare şi intense pentru păstrarea identităţii creştine, atât prin
promovarea cinstirii sfinţilor ca modele duhovniceşti, cât şi prin strădania
de a spori în credinţă şi fapte bune spre asemănarea cu Dumnezeu cel
milostiv (cf. Luca 6, 36).
În acest sens, misiunea comunităţilor parohiale şi monahale
azi se bazează pe lumina Evangheliei lui Hristos prezentă în sufletele
celor ce cred în El şi îl iubesc pe El. Prin toate activităţile ei, Biserica propovăduieşte Cuvântul
mântuitor şi sfinţitor al lui Dumnezeu, care poate înmuia inima împietrită de păcat, pentru a deveni o
inimă curată şi milostivă.
Mântuitorul Iisus Hristos a afirmat vocaţia comunitară a Bisericii, zicând: „Unde sunt doi sau
trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). Însă, dincolo de număr,
contează mai ales credinţa şi viaţa duhovnicească a celor ce se adună în numele lui Hristos, deoarece
prin ei se arată prezenţa şi lucrarea Lui în comunitatea creştină. În această privinţă şi cartea Faptele
Apostolilor ne descrie prima comunitate de creştini din Ierusalim, arătând că aceştia: „stăruiau în
învăţătura apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciuni... şi toţi cei care credeau erau
laolaltă şi aveau toate de obşte... Iar Domnul sporea zilnic obştea celor ce se mântuiau” (Fapte 2, 4147).
Din perspectiva lucrării mântuitoare care se împlineşte în Biserică, parohia este comunitatea sau
obştea credincioşilor păstoriţi de un preot trimis de episcop ca să fie slujitor la o biserică anume. În
fiecare parohie, prezenţa însăşi a Sfântului Altar, la care slujeşte preotul, arată că acolo este prezent
tainic Hristos şi lucrarea Sa harică, împărtăşind credincioşilor darurile Duhului Sfânt care se revarsă
prin Sfânta Euharistie şi prin lucrarea sfinţitoare a Bisericii, adunând, astfel, oamenii în iubirea Preasfintei Treimi. Dacă misiunea parohiei va avea în centrul ei o viaţă liturgică şi duhovnicească profundă,
în comuniune cu Hristos şi cu Sfinţii Lui, şi o acţiune pastorală şi socială ancorată în realităţile timpului
în care trăim, Biserica va aduce multă pace, bucurie şi speranţă în sufletele oamenilor, chiar şi în vreme
de secularizare.

Biserica este în lume, dar nu din lume (cf. Ioan 18, 36). O Biserică aservită duhului lumii
acestui veac îşi pierde vocaţia profetică de a împărtăşi oamenilor lumina şi iubirea lui Hristos,
Mântuitorul lumii.
În acest sens, astăzi, misiunea clerului implică, în primul rând, un efort continuu de a transmite
lumina Evangheliei lui Hristos prin cuvinte, gesturi şi acţiuni concrete, care să contribuie la întărirea
comuniunii şi întrajutorării în comunitatea eclezială locală, naţională şi universală, precum şi la
ameliorarea vieţii sociale. Predica trebuie să fie documentată biblic şi patristic, caldă şi mobilizatoare,
iar activităţile social-filantropice trebuie să fie folositoare cu prioritate celor aflaţi în nevoi.
Aceasta înseamnă şi implicarea în acţiune a tuturor membrilor mireni sau laici ai comunităţii
parohiale, având vocaţia de a fi buni creştini misionari, deschişi şi disponibili pentru lucrarea binelui
comun. Parohia şi Biserica în general au nevoie astăzi de laici bine pregătiţi şi angajaţi în diferite domenii de activitate: social, administrativ, cultural şi altele.
Din nefericire, în prezent,majoritatea
populaţiei din parohiile rurale este săracă, iar preoţii noştri de la sate se confruntă cu multe probleme de
ordin social şi pastoral. Criza economică, şomajul, dezvoltarea rurală insuficientă şi emigraţia spre ţări
mai dezvoltate au cauzat o criză majoră a satului românesc şi mari dificultăţi în misiunea pastorală a
preoţilor din parohii. În rândul slujitorilor noştri există multă bunăvoinţă de a ajuta pe cei săraci, dar
puţine mijloace de a realiza cele ce sunt urgent necesare. În multe localităţi rurale s-au închis şcolile din
lipsă de copii, dar şi dispensarele medicale din lipsă de medici, încât doar preotul a rămas ca intelectual
să promoveze cultura şi să ajute spiritual comunitatea.
La oraş, însă, parohiile sunt mult mai diferite, fiind formate adesea din oameni veniţi din
provincii diferite ale ţării, care simt nevoia ca parohia să fie pentru ei o mare familie spirituală, un
sprijin moral şi social. Parohia de la oraş trebuie să fie sensibilă şi la probleme noi, ca însingurarea celor
bolnavi şi bătrâni, delicvenţa juvenilă, tentaţia drogurilor în rândul tinerilor ş.a.
În societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de o mentalitate care
orientează copiii şi tinerii spre senzaţionalul artificial şi profitul material imediat, este esenţială
cultivarea unei educaţii creştine bazată pe luminile Evangheliei iubirii lui Hristos, în pofida presiunilor
la care statutul orei de Religie este supus adesea. Astfel, copiilor le sunt destinate o serie de programe
catehetice menite să completeze şi să diversifice elementele de educaţie religioasă dobândite în şcoală,
cultivându-le dorinţa unei vieţi curate, de respect reciproc şi de iubire sinceră, de rugăciune şi fapte
bune, după cum se vede în programele catehetice: Hristos împărtăşit copiilor, Copilul învaţă iubirea lui
Hristos, Alege Şcoala!. Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al
Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii a prilejuit în eparhiile din ţară şi
străinătate, în parohii şi mănăstiri, în centrele culturale şi şcolile teologice din cuprinsul Bisericii
Ortodoxe Române, o intensă lucrare a ierarhilor, preoţilor şi monahilor, a duhovnicilor, a profesorilor de
teologie şi a credincioşilor mireni, care, prin slujirea lor, contribuie la susţinerea, întărirea şi înnoirea
vieţii şi a misiunii parohiei şi mănăstirii azi.
(Extras
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anul
2015
Privind
însemnătatea
Anului
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şi
mănăstirii
azi
şi a Anului Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii).

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Şcoala este libertatea de a merge ajutat şi
îndrumat.”
(Claudiu-Ovidiu TOFENI)

WORDS UNITE US - PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC KA1 ÎN CADRUL
PROGRAMULUI ERASMUS+

În perioada 9-13 noiembrie 2015 a avut loc la Vulcana-Băi, România, prima reuniune
transnațională a partenerilor implicați în Proiectul de parteneriat strategic „Words unite us”, din cadrul
Programului Erasmus+. Echipa Școlii Gimnaziale ION MAREȘ Vulcana-Băi,
condusă de
coordonatorul proiectului prof. Sorina PÎRVU și directorul instituţiei, Maria-Manuela GHEORGHE,
alături de cadrele didactice implicate în proiect au fost gazde pentru reprezentanții școlilor din Lituania,
Grecia, Bulgaria, Letonia.
Scopul proiectului este stimularea interesului elevilor pentru culturile și limbile țărilor partenere
și încurajarea practicării unui comportament empatic și asertiv.
Agenda
a
cuprins
prezentarea
școlilor din proiect, iar
elevii
și
cadrele
didactice au pregătit
momente de neuitat
pentru a pune în lumină
valorile școlii noastre,
probleme
organizatorice,
identificarea riscurilor având în vederea retragerea
partenerilor din Polonia și Spania, concursul de logo –
câștigător cel din Grecia, stabilirea planului de acțiune
pentru primul an de proiect, distribuirea sarcinilor de lucru
pentru fiecare echipa, utilizarea platformei eTwinning,
stabilirea mobilităților pentru elevi.
Evide
nt nu puteau
lipsi
activitățile de
teambuilding
– iar metoda grozavă pe care noi am găsit-o de a crește
eficiența în echipă a fost jocul de bowling. A pornit de la o
joacă cu iz copilăresc, dar suntem convinși munca în
echipă și eforturile comune vor decide succesul acestui
proiect. Un grup compact poate transmite o energie de
neimaginat!

S
ă nu
uit de
susten
abilita
te și
să
amint
esc că
parten
erul
din Letonia este de fapt partenerul de la proiectul
COACTION din cadrul proiectului Comenius Regio 2012-2014.
Vreau să amintesc de asemenea de echipa celor mici. În urma procesului de selecție beneficiarii
mobilităților vor participa la schimbul de elevi din Grecia și Lituania ( 2015-2016) și Letonia și
Bulgaria ( 2016-2017). Câștigătorul logo-ului din România aflat pe locul II la nivel internațional este
Marius Vasile CIOCAN.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR
Prof. Sorina PÎRVU
COORDONATOR PROIECT

„Lumea nu este decât o şcoală pentru întrebări.”
(Michel de MONTAIGNE)

DINU PILLAT – 40 DE ANI DE LA MOARTEA PROZATORULUI ȘI ISTORICULUI
LITERAR (1921 – 1975)

Dinu PILLAT a fost fiul poetului interbelic Ion
PILLAT și al pictoriței Maria PILLAT și fratele Piei
PILLAT. În anii 1940, a fost unul dintre asistenții
profesorului George CĂLINESCU la catedra de istoria
literaturii române, alături de Adrian MARINO, Ovidiu
PAPADIMA, Valeriu CIOBANU și Alexandru PIRU.
A fost arestat de regimul comunist în 1959, alături
de Constantin NOICA și un grup important de
intelectuali, printre care Alexandru PALEOLOGU,
Arsavir ACTERIAN, Nicolae STEINHARDT. Ei au fost
implicați în cunoscutul proces „NOICA-PILLAT". Dinu
PILLAT a trecut prin penitenciarele Jilava și Gherla.
Dinu PILLAT își susține doctoratul la 22 iunie
1947,
cu
două
subiecte
sugerate
de
Călinescu: Contribuțiuni la biografia lui Ion Pillat și Romanul de senzație în literatura română din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Doctoratul, chiar dacă fusese susținut exemplar, nu-l va ajuta cu
nimic, postul său fiind comprimat la 15 octombrie 1947.
Începe să scrie încă din liceu, colaborând la revista ,„Vlăstarul" cu diverse cronici literare și
proze lirice. Această activitate se va contura mai târziu pe două direcții, aceea de critic și istoric literar
și aceea de romancier. Apare în foileton în paginile revistei ;,Albatros", cu prima încercare de
roman, Jurnalul unui adolescent. În martie 2010, din arhiva CNSAS a fost recuperată dactilograma
manuscrisului romanului„Așteptând ceasul de apoi”, cel mai reușit roman al lui Dinu PILLAT, după
propria-i apreciere, roman considerat pierdut, confiscat odată cu arestarea autorului în 1959. A doua zi,
in 11 martie, editura Humanitas a și semnat contractul de editare, romanul apărând pe piață în
decembrie 2010.
Dinu PILLAT a cunoscut-o pe Cornelia (Nelli) FILIPESCU în 1941, pe vremea când erau
studenți și colegi la Facultatea de Litere și Filosofie din București.
Între cei doi are loc una dintre cele mai impresionante povești de dragoste din cultura română,
această poveste fiind reconstituită mai târziu, de către editura Humanitas, într-un volum de
corespondență inedită, Biruința unei iubiri.

 Prof. Petra MICULESCU

„Dacă timpul înseamnă bani, de ce nu îl
păstraţi la bancă?”
(Grujo LERO)

MULȚUMIRI DIN INIMẶ!

A căzut cortina peste primul concert
Blockstart. Au rămas emoțiile puternice și am rămas
noi în tăcere fiindcă, după un asemenea spectacol nu
mai există cuvinte, doar zâmbete și euforia
succesului.
Acum trei luni, când se năștea ideea unui
concert umanitar în Vulcana-Băi, calculam îngrijorați
de câți bani am avea nevoie pentru a cumpăra 30 de
perechi de ghete și nicicum, din calculele noastre, nu
reieșea că am putea reuși să ne atingem obiectivul.
După răspunsul entuziast al artiștilor care
urmau să concerteze și al altora dispuși să ne fie
alături cu ocazia viitoarelor concerte (la care visăm
acum) am început să ne gândim dacă vom reuși să
atragem un public numeros.
Ne gândeam că ar fi bine dacă ar veni 60-70
de oameni, iar când am început să punem în vânzare
biletele și numărul celor vândute a trecut de 120, am
început să realizam că se putea ca visul nostru să devină realitate și chiar să ne întreacă așteptările.
A venit ziua concertului, cu emoții mari și multe pregătiri, repetiții de ultima sută de metri și
multe zâmbete pline de speranță. Ne-am pregătit cu emoții de oaspeți numeroși și, pe măsură ce artiștii
repetau, în sală a pătruns ușor sentimentul că suntem o familie mare și că în timp vom putea să
construim lucruri și mai mari și mai frumoase.
Am deschis cu bucurie ușile la ora anunțată și curând sala a devenit neîncăpătoare. Prieteni,
vecini, rude ne zâmbeau încurajator în timp ce noi,
organizatorii, tremuram din fiecare încheietură.
Ce a urmat a fost un vis frumos, în acorduri
muzicale perfecte. Ne amintim vag din timpul
concertului pielea de găină, zâmbete și bucuria din
privirile tuturor și senzația că, îndelung planificatul
concert, chiar se întâmpla și nu doar se întampla, dar
atinge inimi și construiește, din multe gesturi mici,
lucruri mari.
Ne-am ascuns de multe ori lacrimile din ochi
și am zâmbit complice când am văzut în sală lacrimi
de bucurie. Era bucuria în cea mai pură formă, cea
născută din plăcerea de a dărui, unii talent pus în
note muzicale, alții talent organizatoric (sau poate inconștiență organizatorică), iar alții timp prețios și
sume mici sau mari, menite să împlinească vise.
Vă mulțumim, dragi artiști, pentru spectacolul minunat pe care l-ați creat pentru noi.
Vă mulțumim, dragi invitați, pentru generozitate, căldura și omenie. Știu că sunt trăsături umane
naturale, însă, în vâltoarea vieții de zi cu zi, nu tocmai lină și nu tocmai ușoară, câteodată uităm cât de
ușor este să fim buni și generoși.
Mulțumim din inimă donatorilor anonimi care nu au ezitat să ne fie alături cu discreție, vor avea
veșnic respectul și admirația noastră.

Vă invităm se ne fiți alături și în viitor fiindcă nu ne lipsesc nici ideile nici energia, iar cu
susținerea voastră nimic nu pare imposibil. Dacă doriți să ne fiți alături în viitoarele inițiative și
proiecte, vă invităm să ne scrieți pe adresa de email asociatia.blockstart@yahoo.com sau pe pagina de
facebook a asociației.
Au făcut posibil acest eveniment:
·
Asociatia Blockstart (organizator);
·
Scoala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi (partener);
Au concertat:
• Corul de copii „Anastasis” de la Parohia „Înălțarea Domnului”- Catedrala Eroilor, Târgoviște
condus de părintele Lucian-Constantin MILEȘAN
• Antonio STOICA;
• Teodora NECULĂESCU;
• Octavian GLODEANU;
• Valeria NEMUȚ;
• Eugen IONIȚĂ;
• Ștefan SLEVOACĂ;
• Alina STÎNGACIU;
• Diana DRĂGHICI și Nicușor DOBRESCU;
• Iulian, Luiza si Robert SMARANDA.
Sonorizare si lumini:
Gabriel MICHAIU
Prezentatori:
Andreea GHEORGHE
Robert ILINCA
Fotografi:
Ionel CÎRNARU
Claudia SĂNDOI
Echipa organizatorică:
Claudia SĂNDOI
Mădălina ILINCA
Alina DRAGNE
Adrian DRAGNE
Oana STROE
Sorina PÎRVU
Manuela GHEORGHE
Alexandru STÎNGACIU
Diana IORDACHE
Lilian CIUMAC

 ASOCIAȚIA BLOCKSTART

„E greu să trăieşti printre oameni fiindcă-i
greu să taci.”
(Friedrich NIETZCHE)

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN

Exemple de bune practici pentru formarea competențelor de lectură ale elevilor

,, Lectura este pentru spirit ceea ce exerciţiul este pentru trup”. (Mihai Beniuc)
Trăim într-o perioadă caracterizată printr-o dinamică deosebită în toate domeniile, în plină
restructurare şi sincronizare a învăţământului românesc cu cel european. De câţiva ani încoace, se
vorbeşte tot mai insistent despre o „criză a lecturii” care atinge societatea şi şcoala românească
O importantă ameninţare împotriva lecturii vine însă din partea mijloacelor audio-vizuale, a
computerului și a televiziunii, care şi-a extins enorm influenţa, graţie dezvoltării posturilor private, a
transmiterii emisiunilor prin cablu şi satelit, a multiplicării unor programe cu succes la marele public
(sport, ,,talk-show”-uri, concursuri etc.)
E incontestabil că mai toată lumea consumă azi un timp cu mult mai mare decât în trecut în faţa
micilor ecrane , dar, după cum o arată indicii concordante, pare că elevii şi adolescentii suportă impactul
principal, cu alte cuvinte ei sunt în primul rând cei care se îndepărtează de lectură în favoarea audiovizualului.
Cititul, în sens larg, este cel mai bun drum spre cunoaştere iar lectura, înţelegerea şi
interpretarea textului trebuie să devină practici şi preocupări obligatorii pentru profesori, indiferent de
disciplină.
Competenţa cheie de comunicare în limba maternă este un ţel care trebuie atins la finele
învăţământului obligatoriu. Ea se formează şi se atinge treptat prin competenţele generale şi specifice
limbii şi literaturii române şi prin intermediul obiectivelor operaţionale stabilite pe parcursul lecţiei.
Despre lectură şi importanţa ei în ciclul primar
Cartea este o comoară fără de preţ , în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să
le poată folosi în voie. Ea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii omenirii, istoria luptei sale
pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate.
Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este
deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. Cartea reprezintă mai întâi
cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte
pe care le păstrează intacte un timp nedefinit.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj.
Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală
şi familie. Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică:
- aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate;
- aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi
estetice;
- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea
deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare
corectă şi expresivă.
Obiectivul lecturii îl constituie consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conștientă și
expresivă. Fluența înseamnă citire aparent lipsită de efort, cu expresivitate și inflexiuni relevante ale
vocii. Ea poate fi dezvoltată prin instruire direct, folosind cititul repetat sau prin incorporarea cititului
repetat într-un context care este interesant și are sens.

Metodele și tehnicile didactice aplicabile în scopul dezvoltării LECTURII sunt:
- citirea repetată: Cercetările arată că citirea aceluiaşi material din nou şi din nou conduce nu
doar la îmbunătăţirea cititului acelui text, dar cititul fluent se poate transfera şi la alte texte. Pentru a fi
eficientă, metoda presupune alegerea unor texte la nivelul de instruire al elevilor
- citirea în gând : Fiecare elev îşi alege ce să citească ( reviste, cărţi de poveşti, poezii,
enciclopedii) iar învăţătorul face acelaşi lucru - citeşte. După o sesiune de 15- 20 minute de citire în
gând, urmează o discuţie cu elevii, care fac un scurt rezumat oral a ceea ce au citit şi recomandă şi
altora. Se notează ceea ce au citit copiii.
- cititul cu un prieten: Elevii sunt împărţiţi pe nivele de lectură şi se fac perechi: un cititor fluent
cu un cititor mai puţin fluent. Câte doi, citesc pe rând paragrafe ale aceluiaşi text.
- teatrul cititorilor (citirea pe roluri): Reprezintă transformarea în lucruri spuse a textului scris.
Este o modalitate naturală de a promova fluenţa pentru că elevii exersează cititul fluent fără să-şi dea
seama că fac acest lucru. Elevii câştigă încredere pentru a vorbi în public. Pentru această activitate,
avem nevoie de o piesă scurtă sau un basm transcris. Textul ar trebui să fie destul de scurt pentru a fi
citit în 10- 15 minute şi să aibă mai multe secvențe dialogate pentru ca fiecare actor să aibă ceva de
spus.
Pașii care trebuie urmați sunt:
- învăţătorul parcurge textul şi îl împarte în părţi pe care le pot lectura copii diferiţi;
- se solicită voluntari pentru diferitele părţi şi se împarte câte un exemplar din text;
- învăţătorul citeşte cu voce tare textul pentru ca elevii să îl audă citit fluent;
elevii vor citi în ecou părţile textului ( învăţătorul citeşte o secţiune, apoi elevii citesc
acea secţiune);
- elevii desemnaţi vor citi diferitele părţi ale textului;
- dacă nu sunt suficiente părţi pentru fiecare, unii elevi vor fi spectatori;
- se poate înviora atmosfera cu elemente de costumaţie şi de decor;
elevii vor folosi gesturi pentru a-şi acompania textul şi pot reacţiona la ce au spus alte
personaje prin limbaj corporal;
- se exersează citirea scenei respective de mai multe ori pentru a deveni mai fluenţi.
- cititul în cor şi repetarea: Citirea în cor a unei poezii este o modalitate naturală de a
dezvolta fluenţa. Poeziile sunt menite să fie citite/ recitate cu voce tare. Cititul în cor al unor poezii
poate fi distractiv pentru că elevii vor explora potenţialul dramatic al poeziei şi al vocilor proprii.
Scopul pentru care cerem elevilor să citească în cor este cel de a le menţine vocile animate, nu
tărăgănate. Copiii vor învăţa să se concentreze pe sunete dacă sunt provocaţi să pronunţe, astfel încât
poezia să sune într-un anume fel.
Stimularea interesului pentru lectură începe din clasa I. Ştim că micii şcolari sunt
vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta în universul minunat al cunoaşterii. Învăţătorul este dator să
îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe acest nou drum, plin de neprevăzut. În clasa I un rol important îl are
conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia dascăl- elev. După studierea textelor din abecedar
care se analizează şi comentează în mod amănunţit, se recomandă lecturi potrivite vârstei , pe marginea
cărora se poartă discuţii.
După ce textele au fost parcurse, pot fi formulate următoarele cerinţe:
- să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor;
- să folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate;
- să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite;
- să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite;
- să le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor.
La clasa a II- a, la ora de lectură, sub îndrumarea învăţătorului, elevii pot fi deprinşi să se
orienteze în structura unei cărţi, ceea ce îi va ajuta mult la efectuarea notaţiilor scrise în legătură cu
cărţile citite în clasele următoare. Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o
constituie formarea bibliotecii de clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi
aduse de copii , sau numai de învăţător, se stabileşte un bibliotecar al clasei şi apoi se trece la
împrumutarea cărţilor.
La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea unor
autori se urmărește stimularea elevilor în citirea şi a altor opere scrise de aceştia. Se pot întocmi cu
elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date biografice şi aspecte

esenţiale din opera lor, prilej cu care poate fi stârnită curiozitatea şi interesul pentru lectură. În orele de
lectură la clasa a III- a se va urmări :
exersarea actului citirii în cadrul lecţiilor de citire, a lecturilor cuprinse în manuale şi a
lecturii suplimentare;
se va insista pe fluenţa, ritmul citirii şi intonaţia adecvată;
exersarea citirii cu voce tare, în ritm lent sau mediu impus de specificul învăţării care în
faza iniţială oferă posibilităţi de depistare şi ameliorare a greşelilor;
asocierea conţinutului de caracterul conştient al celor citite, lăsând autonomie elevilor
pentru lectura în gând;
dirijarea şi controlul lecturii în permanenţă atât de către învăţător cât şi de către părinţi;
evaluarea periodică asupra vitezei cititului, urmărindu-se evoluţia formării deprinderilor
de citire rapidă şi corectă;
asimilarea activă şi conştientă a celor comunicate în scris ( sau oral ) care să permită
efectuarea unei lecturi funcţionale;
stimularea stăruinţei, perseverenţei copiilor de a parcurge un text pentru a căuta
răspunsuri la întrebări sau pentru a desprinde idei esenţiale.
Trezirea şi educarea interesului pentru lectură se realizeazã prin acţionarea asupra raportului
dintre obiect şi necesitate, astfel încât obiectul - în cazul nostru cartea - să rãspundã unei necesităţi
intelectuale şi afective a copilului. Acest fapt nu impune existenta unui anumit nivel de instruire din
partea părinţilor, dar cere tuturor conştiinţa clară asupra importanţei lecturii în dezvoltarea deplină a
copilului şi preocuparea permanentă și constantă de a-i trezi interesul pentru această activitate.
Intervenţia învăţătorului în clasele ciclului primar este absolut necesară, în vederea
formării gustului pentru lectură. Fără a i se comunica, micul şcolar este purtat printre
multitudinea de tipuri de lectură
Modalităţi de realizare a activităţilor de lectură
Munca cu cartea - citirea expresivă
Citirea expresivă se bazează pe însuşirea tehnicilor de citire ca urmare a unor exerciţii
susţinute. Realizarea unei citiri expresive implică toate celelalte calităţi ale citirii: corectă, conştientă,
fluentă. Ea se bazează, în primul rând pe modelul oferit de învăţător şi pe alte surse de influențare.
Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe parcursul şcolarizării. Este necesar să-l apropiem pe copil,
în mod conştient de universul cărţii. El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „ o călătorie
prin suflete, gânduri şi frumuseţi” afirma Mihail Sadoveanu .
Pentru a-i familiariza pe elevi cu instrumente ale muncii cu cartea, trebuie apelat la o metodă ce
urmează calea parcursă de cititorul cu experienţă atunci când citeşte. Această metodă este lectura
explicativă. Ea este o îmbinare a lecturii ( a cititului ) cu explicaţiile necesare, împreună ducând la
înţelegerea mesajului textului.
Etapele sau componentele lecturii explicative prin care se face receptarea mesajului textului sunt
următoarele:
- citirea integrală a textului;
- citirea pe fragmente şi analiza acestora;
- întocmirea planului de idei a textului;
- conversaţia generalizatoare;
- reproducerea textului pe baza planului;
- citirea de încheiere.
Recenzia unor cărţi
Constituie un alt mijloc de îndrumare a lecturii particulare, nefiind altceva decât rezumatul pe
scurt al propriilor păreri despre lecturile citite. Fiind vorba de o formă de activitate mai dificilă pentru
şcolarii mici, învăţătorul va dirija cu atenţie ,,comentariul’’ respectiv prin întrebări adecvate. Elevii pot
fi solicitaţi să-şi formuleze părerile asupra ,,operei’’ respective, pe caietul de lectură sau pe foi de hârtie
separate, fişe de carte, după un plan dat de învăţător care poate cuprinde :
- numele autorului și titlul cărții;
- despre ce se povesteşte în cartea respectivă (conţinutul foarte pe scurt) ;
- ce episod sau fragment le-au plăcut mai mult și de ce ?;
- reprezentarea printr-un desen a unei scene care i-a plăcut mai mult.
Planul ,,recenziei’’ poate fi diferit ; important este ca prin această activitate să se cultive
interesul pentru citit şi capacitatea de a comenta, într-o manieră originală, accesibilă, o carte. Acest mod
de lucru se foloseşte la clasele a III-a şi a IV-a. Forma orală, într-o manieră mai simplă, se poate utiliza

şi la clasa a II-a, pe baza unei pregătiri suplimentare. Pe această cale, însăşi elevii fac recomandări
pentru lectura unei cărţi.
Lecțiile de popularizare a cărților
Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori, constituie, de asemenea, un mijloc de
îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citește mai întâi de învăţător şi apoi
se prezintă elevilor. În final se poartă o scurtă discuţie generalizatoare despre scriitorul şi operele
respective, iar copiii îşi notează în caiete titlurile acestora, pentru a le procura de la bibliotecă sau din
alte surse.
Organizarea expoziţiilor de carte
Pentru completarea expoziţiei, învăţătorul împrumută pe termen scurt cărţi de la biblioteca
şcolii. Cărţile noi expuse sunt însoţite de scurte prezentări sau se extrag unele fragmente mai
interesante. Expoziţia va fi mai atrăgătoare dacă vor fi şi materiale ilustrative.
Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot
desfăşura astfel : se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul sau să recunoască
lectura în care eroul principal este un personaj cunoscut. Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu
versurile: învăţătorul recită unul-două versuri dintr-o poezie, iar elevii continuă.
Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti constituie un alt important mijloc de îndrumare a
lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură, elevii pot face
comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate.
Dramatizările făcute după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să citească mai mult din
dramaturgia românească. Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi
cum înţeleg ei să citească o carte. Este important ca elevii să înţeleagă ceea ce citesc, să fie în măsură să
deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi dăunător şi, în sfârşit, săşi poată formula clar o opinie despre cartea citită.
Şezătorile literare
Şezătorile invită din nou elevii la lectură. Ele se organizează în cadrul clasei sau cu clase
diferite. În cadrul acestor manifestări se invită şi părinţii elevilor. Se recită poezii, se dramatizează
povestiri, se povestesc episoade mai interesante din opera unui scriitor. Se cântă în cor sau individual
unele melodii pe versuri ale unor poeţi.
Medalionul literar consacrat aniversării unui scriitor
Se organizează din timp, ştiindu-se precis ce se prezintă : cine recită, cine cântă, cine prezintă
referatul despre viaţa şi opera scriitorului sărbătorit. Cu ocazia aceasta se prezintă de către mai mulţi
elevi fraze din critica literară ce elogiază opera şi activitatea scriitorului.
Concursuri
Concursurile-gen: ,, Cine ştie, câştigă !’’ pe temă literară se organizează în cadrul clasei sau cu
elevi din serii paralele. Se pot organiza şi pe grupuri de şcoli, din cadrul unor cartiere. Se fixează
bibliografia ce trebuie studiată de elevi pe un timp mai îndelungat. Concursul e bine să fie sponsorizat
cu premii pentru stimularea câştigătorilor.
Valorificarea textelor literare în serbari scolare , montaje literare, şezători literare, teatru literar,
procese şi jocuri literare, constituie nu numai o splendidă activitate artistică, ci şi o formă de cunoaştere
a cât mai multor opere literare.
Concluzii
Acţiunile prezentate contribuie atât la îmbunătățirea competențelor de lectură ale elevilor cât și
la stimularea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, la îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, la
dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă. Prin intermediul orelor de lectură elevii sunt fost
antrenați și dirijați să-şi formeze capacitatea de a surprinde , de a descoperi conţinuturi şi forme ale
realităţii exprimate printr-o multitudine de modalităţi , să-şi extindă astfel aria cunoaşterii . Pătrunzând
în diversitatea textelor literare elevii descoperă minunata împărăție a basmelor și poveștilor, atât de
dulce și atât de frumoasă!
Să nu uităm, că scopul lecturii, este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură
comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să
interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul
din natură şi la cel creat de om .

 ÎNVĂȚĂTOR Elena MITRESCU
ȘCOALA „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA de SUS

Învățarea prin explorarea realității înconjurătoare
Ce putem spune despre folosirea realității înconjurătoare ca sursă esențială pentru învățare?
Faptul că educația se bazează pe experiența elevilor, iar aceasta provine din ceea ce ne înconjoară, adică
din natură. Concluzia? Mama Natură, în generozitatea sa, pune în permanență la dispoziția educației
repere esențiale și un sprijin de netăgăduit.
De ce apare atât de rar pus în practică, în România, conceptul de „şcoală în natură”? Motivele
sunt numeroase. Oamenii sunt fascinaţi de tehnologie şi, cu cât o folosesc mai intens, cu atât se pierde
contactul cu natura şi se uită că tot ceea ce ne înconjoară este, de fapt, natură sau este inspirat din
natură. Abordările pedagogice sunt uneori defectuoase, uităm cât de multe putem învăţa de la natură,
indiferent de domeniu, iar progresul presupune îmbinarea ambelor părţi, nu excluderea uneia. De cele
mai multe ori, chiar şi profesorii au pierdut contactul cu natura.
Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă, pentru
a da o definiţie simplă şi pe înţelesul cititorilor, putem spune că această formă de educaţie se bazează pe
învăţarea în aer liber. Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi
recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.
Activităţile tip outdoor education, practic, nici nu au făcut vreodată parte din programa şcolară
românească, accentul punându-se pe cantitate de informaţii, teste, examene şi competiţie, din cauza unei
viziuni încă destul de conservatoare asupra învăţământului. Această abordare este incompletă şi
depăşită. Sigur, echipează un elev cu ceva aptitudini şi cunoştinţe pentru a promova un examen, dar asta
nu însemnă educaţie, nu înseamnă că el va fi competitiv în orice domeniu ales, în contextul global
actual. Multe programe occidentale încorporează „outdoor education”, deoarece reprezintă o metodă
holistică (minte, trup şi suflet) de dezvoltare a unui om, care are ca efect o dezvoltare completă,
echilibrată, competitivă, sănătoasă, a oricărui copil”.
Integrarea educației outdoor în cadrul curriculei școlare implică diferite etape de la planificarea
procesului și până la implementare. Elementul cheie al educației outdoor este acela că oferă elevului
posibilitatea de învăța prin experimentare, prin observare la fața locului, elevii vor fi mult mai motivați
să învețe, vor găsi cu ușurință răspunsuri la întrebările lor. Putem oferi diferite exemple de activități
pentru a sprijini acest concept:
Limbă și comunicare - identificați anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe
pământ, pe pietre sau frunze; - începeți o poveste alegând un obiect din natură ( un copac, o floare, etc
) și încurajați elevii să continue povestea; - creați împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de
citit ( atunci când aveți o lectură la clasă puteți merge în acel loc ) ; - încurajați elevii să compună
poezii cu diverse obiecte din jur ( copaci, iarbă, etc) ; - Excursie ABC: Plimbaţi-vă în jur afară,
căutând obiecte care încep cu literele alfabetului. Când zăriţi o furnică, cereţi elevilor să scrie despre
aceasta sau să deseneze o poză cu furnica sub litera A. Vezi câte litere din alfabet poţi să acoperi;. Poveştile Copacilor: Aşează grupuleţe de copiii în linişte o perioadă de timp lângă un copac. Ce sunete
aud? De unde vin? Dacă copacul ar putea vorbi, ce poveşti ar putea spune el? Scrie un poem despre
copac.
Matematică și științe - adunați o grămadă de pietre din care profesorul si fiecare elev își vor
alege una, compară piatra aleasă de tine cu cea a elevilor,cine are piatra cea mai mare sau piatra cea
mai mică, desenați cu creta semnele < > = a pentru a exemplifica ; - scoateți copiii în curtea școlii și
puneți-i să formeze diferite figuri geometrice, astfel vor învăța într-un mod interactiv. Măsurați curtea
școlii sau poate grădina cu flori, etc. ; - Peisaj de Calcul - faceţi o plimbare, căutând diferite culori,
forme sau obiecte. Cereţi elevilor să păstreze o foaie de calcul pe care să noteze obiectele găsite de
clasă. Faceţi simple grafice pentru a reprezenta numerele din categoriile variate. Cum aţi descrie zona
voastră unei persoane din alt oraş sau ţară; - Clasificări: cereţi elevilor să adune 20 sau mai multe
frunze pe care le găsesc pe jos, să le sorteze pe grămezi diferite (după culoare, formă, etc). Discutaţi
despre modul cum diferite criterii de clasificare duc la diferite distribuiri de grămezi. Ce criterii
folosim pentru a clasifica grupuri de organisme cum ar fi mamiferele, păsările, plantele şi insectele?
Cum ar putea să se schimbe ordinea noastră dacă am sorta folosind criterii diferite?
Fizică și chimie – fenomenele fizico-chimice din natură ( ploile, ninsorile, tunetul/fulgerul,
arderea combustibilului, circuitul apei , minereuri de fier, compoziția chimică a cărbunelui, etc. ) pot fi

observate cu ușurință , pe de-o parte teoria orei de curs, iar pe de altă parte practica, acolo unde este
posibil.
Biologie - elevul dobândeşte organizat cunoştinţe cu privire plantele și animalele din natură,
informații cu privire la mediul înconjurător, la poluare şi consecinţele acesteia. Valenţele educative ale
lecţiilor de biologie pot fi puse în valoare prin: - plantarea şi îngrijirea plantelor din grădina şcolii, din
grădina de legume, - vizite la grădina zoologică, la grădina botanică, - participarea elevilor la acţiuni
de protecţia mediului, - drumeţii în pădure şi construire de căsuţe pentru păsărele ; - fotografierea
vietăților din jur ( păsări, insecte ).
Geografie – lecțiile de geografie despre formele de relief, clima, vegetația, solurile, apa, sau
fauna pot fi scoase cu ușurință în aer liber – folosiți-vă de mediul natural în care vă aflați pentru a le
explica și exemplifica elevilor anumite noțiuni ce țin de această disciplină – cum s-au format câmpiile,
dealurile, munții, apele, etc. Aveți opțiunea de a organiza o drumeție în puncte cheie din zona în care
vă aflați, să observați împreună cu elevii fenomenele climatice și să faceți conexiuni cu diferite
discipline cum ar fi fizica ( puteți organiza o lecție comună cu profesorul de fizică ), pentru a studia
vegetația sau fauna, puteți realiza de asemenea o lecție comună cu profesorul de biologie, realizați
împreună cu elevii o hartă a localității, realizați o galerie foto a mediului geografic.
Istorie – identificați și vizitați împreună cu elevii un monument istoric din localitate,
reconstituiți un traseu istoric ( cum ar fi un război/luptă ), organizați ad-hoc în curtea școlii anumite
momente istorice de importanță – cum ar fi Unirea Principatelor, vorbiți-le elevilor de marile
personalități istorice ale României alegând dacă este posibil anumite elemente cheie. Tineți lecții de
istorie în aer liber, în curtea școlii și organizați o dezbatere astfel - încurajați elevii să-și exprime
creativitatea prin schimbarea imaginativă a istoriei Religie – realizați împreună cu elevii un calendar
de evenimente religioase și activități ce pot fi realizate în cadrul acestor evenimente – spre exemplu de
Crăciun mergeți cu elevii in colindat, puneți în scenă Nașterea lui Iisus, împodobiți curtea școlii, nu
omiteți să le oferiți elevilor informații despre simbolurile religioase, vizitați biserici, etc.
Educaţie civică - se poate realiza o simulare a modului cum să te comporți pe stradă, cum să fii
un pieton model – cum să traversezi strada. Științele naturii și educația civică sunt discipline ce pot
forma elevilor deprinderi legate de ocrotirea calităţii mediului înconjurător. Regulile de comportare
corectă faţă de natură trebuie să fie respectate de toţi. Totul porneşte de la deprinderile simple.
Hârtiile, ambalajele alimentelor, sticlele şi alte deşeuri nu se aruncă la întâmplare, pentru a împânzi
dezagreabil împrejurimile şcolii, ci se depozitează ordonat în containerele speciale. Grupurile sanitare
trebuie păstrate curate şi igienizate permanent. Spaţiile verzi cu flori şi copaci trebuie curăţate, şi prin
grija micilor ecologişti ai şcolii, de sticle, pungi de plastic, cutii metalice ruginite, puteți organiza în
acest sens acțiuni de ecologizare periodice.
Arte Educaţia plastică și abilitățile practice oferă posibilitatea manifestării depline a
creativităţii şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, afişe cu mesaj ecologic constituie o îmbinare a
esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă valoare artistică unele obiecte realizate
din materiale refolosibile. Documentați-vă, identificați și vizitați împreună cu elevii un monument din
comunitatea dumneavoastră, o operă de artă din apropierea localității, încurajați elevii să-și exprime
părerile față de obiecte vizitate – ce reprezintă acestea, oferiți-le informații despre autorul/autorii
creațiilor. In acest fel elevii își formează vorbirea, exprimarea, creativitatea, gândirea analitică și
critică.
Creioanele colorate ale Naturii - puneţi-i pe elevi să adune mostre de frunze, crenguţe, pământ,
boabe şi să le frece pe o bucată de hârtie pentru a determina ce culoare, daca există una, are creionul
lor natural. Puneţi-i să deseneze o poză, folosind culorile pe care le pot găsi în zona lor. Preveniţi-i
împotriva materialelor pe care nu trebuie să le folosească ( iedera otrăvitoare, urzici, animale vii, etc.)
Ochii: puneţi-i pe elevi să probeze ochii celorlalte animale. Pentru a simula un ochi in vârful
capului, ţineţi o oglindă mică cu faţa în sus şi planul în mână şi uitaţi-vă direct în ea. Încercaţi să
mergeţi câţiva metri cu această vedere. Pentru ochiul de pe partea capului, ţineţi oglinda
perpendiculară pe pământ şi cu faţa în afară. Cum diferă aceste vederi ale lumii de cea a noastră? Cum
crezi că ar vrea unele animale să aibă ochii în locuri diferite? Ce rol joacă în artă vederea lucrurilor în
diferite moduri?
Educația muzicală – organizați concursuri muzicale în aer liber sau mergeți împreună cu elevii
la un concert, în acest fel puteți descoperi elevii cu talent muzical, ei pot fi îndrumați spre o carieră în
acest domeniu.
Educație fizică și sport Aveți de ales dintr-o varietate de activități sportive - tenis, fotbal, volei,
handbal, ping-pong, baschet - toate aceste activități contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a elevului

într-un mod armonios, elevii cu probleme de obezitate vor fi încurajați să ducă un stil de viață sănătos,
anumite probleme de sănătate pot fi prevenite printr-o viață activă ce poate fi modelată în timpul orelor
de educație fizică și sport.
Tehnologii – vizitați fabrici, cariere, mine – observați utilajele tehnologice folosite pentru
obținerea unui produs, construiți mobilier exterior pentru curtea școlii, etc.
Educația ecologică Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de clasă înseamnă activitate
în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii să vorbească, să se poarte în
familie, la şcoală şi în societate, să respecte normele de igienă. Tot aşa trebuie să-i învăţăm să se
poarte cu mediul în care trăim. Dintre modalităţile folosite, în afara clasei, în scopul educării ecologice
amintesc: excursii şi vizite pentru a constata situaţia în care se află mediul , acţiuni pentru apărarea
mediului,igienizarea şi înfrumuseţarea şcolilor, parcurilor,crearea unui colţ viu în clasă.
Dacă ar fi vorba să schimbăm ceva, în scopul preluării conceptului de educaţie în natură în mai
multe grădiniţe şi şcoli româneşti (în condiţiile în care încă avem o natură bogată şi plină de diversitate
la dispoziţie), ar trebui să începem de la structură. Programa poate să fie adaptată, astfel încât să includă
educaţia „outdoor”, profesorii şi educatorii să urmeze astfel de cursuri de pregătire profesională şi să
ofere o educaţie interdisciplinară. Cei responsabili (directorii) pot promova desfăşurarea de proiecte în
aer liber, organizarea de excursii tematice şi aplicaţii practice pentru orice materie şi se poate institui o
Săptămână a Educaţiei Outdoor în fiecare şcoală, pe parcursul anului şcolar (dar nu în acelaşi timp
pentru toate şcolile, cum este Şcoala Altfel). Important este ca dascălii să înţeleagă importanţa acestei
noi metode de abordare şi aplicarea ei cu pasiune; altfel, totul se transformă într-o formalitate, fiecare
este bucuros că a bifat o activitate în aer liber, cu efecte nule.
Să nu uităm că educația înseamnă creștere, hrănire, cultivare și tocmai de aici rezultă
interdependența acesteia cu mediul. Natura ne face egali între noi – ca oameni. Educația ne face egali cu
natura.

 Prof. Valeria NEMUȚ
ȘCOALA „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA de SUS

„Viaţa e floarea din care iubirea extrage
miere…”
(Victor HUGO)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

LECȚIE DE ISTORIE
de Nicolae DRGĂGUȘIN

Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram
Că sunt Om, că am o țară și o Limbă și un Neam.
Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moţii mei
Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei.

Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează,
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează.
Azi ne-nvaţă imbecilii intereselor perfide
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide,
Cum să cântărim istoria și s-o vindem pe bucăţi,
Cum să facem Mall-uri, vile, scoţând piatra din cetăţi.
Pe Vlad Ţepeș cum să-l facem personaj de film de groază,
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează.
Ne învață idioţii că Bălcescu a fost laş
Şi că Decebal bătrânul a fost un sinucigaş.
Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii
Nesimţiţi cât să-şi permită a ne ponegri eroii?
Nişte dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate
Și ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate…
Bieţi defăimători de stirpe, lacomi și periculoşi.
Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoşi?
Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată, nobilime elevată!
Fără paloşul lui Ştefan am fi paşalâc turcesc,
Robi umili care cu grâne tot Islamul îl hrănesc!
Dacă nu muream în luptă la Neajlov și la Rovine,
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine!
Nu trecurăm peste veacuri ca o naţie coruptă
Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă!
Și a trebuit adesea, spre a ne salva norodul
Sângele lui Brâncoveanu să inunde eşafodul,
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâşie-n bucăţi,
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăţi,
Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni
Ca un preambul la imnul „Deşteptaţi-vă români”.
Fierul scos din pieptul tării ne-a fost arma si necazul
Și coroană pentru Doja, și baltag pentru Viteazul.
Munţii noștri aur poartă, am putea să fim bogaţi,
Însă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădaţi.
Biciuiţi de monştrii vremii și răpuşi de neputinţă,
Am trecut peste milenii cu speranţă și credinţă
Și-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi
Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci...
Astăzi... cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară
Pentru sfânta Libertate, pentru neam și pentru țară?
Groşii și libidinoşii, snobii și analfabeţii,
Banii mulţi și burta plină, pentru ei sunt sensul vieţii.
Nişte lacomi fără şcoală, nişte scârbe, nişte javre
Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre.
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanţii
Și-am trimis toţi imbecilii, proastele și aroganţii
Să ne facă de ruşine cerând mită pe la toți
Și să fim priviţi prin dânşii ca o naţie de hoţi.
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale,
Fără dicţie sau noimă, cu greşeli gramaticale.
Pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume,
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume?

Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul
De-ai lua de ciuf, de guler, și-a spăla cu ei pavajul?
Nu mai sunt eroi în țară, oameni demni și responsabili
Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili?
Creierele geniale sunt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-aceşti avortoni cretini.
Cincisprezece milioane, câţi am mai rămas prin ţară,
Să fim pentru haimanale animale de povară,
Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar
Cam cât lasă ei pe seară spagă la vreun ospătar.
Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Și nici mame disperate,„ce le dau la ăia micii”.
Nu mai vreau să-mi văd părinţii dependenţi de tratamente
Şi cu banii pentru hrană cumpărând medicamente.
Nu mai vreau să-mi văd soţia umilită la ghişee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee.
Ca o boala fără leacuri, ca un cataclism mă sperie,
Cum trăiesc în lux netoţii iar capabilii-n mizerie.
Eu aştept Reînvierea, când din marile morminte
Vor ieşi din nou Eroii înarmaţi c-un bici fierbinte
Şi vor face curăţenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!

„Cărţile: glasuri eterne în spaţiu.”
(Alexandru VLAHUŢĂ)

ŞTIAȚI CĂ…

 …în Peru, cartofii au fost cultivați începând cu anul 200 i.Hr?
 … Incașii foloseau cartofii pentru a trata leziunile?
 …China este cel mai mare producător mondial de cartofi?
 …cel mai mare cartof a fost descoperit în Marea Britanie, în 2010? Cântărea 3.76 kg.
 …cartoful conține cantități importante de vitamina C, iar marinarii il consumau pentru a
preveni scorbutul?
 …Ludovic al XVI-lea si Maria Antoanetta își accesorizau ținutele cu flori de cartofi.

 …cei mai mari consumatori de cartofi sunt australienii? În medie, un australian consuma 60
kg de cartofi pe an!
 …roșiile își păstrează substanțele benefice organismului chiar dacă sunt preparate termic?
 …morcovii au avut culoarea mov până în secolul al XVII? Morcovul nu este doar portocaliu,
dar acest soi este cel mai frecvent cultivat, însă există și mov și roșii, albi sau galbeni, în funcție de
pigmentul conținut.
 …primele tipuri de roșii aveau culoarea galbenă? Acest lucru explică de ce au primit numele
italian pomi d’oro. De asemenea, din punct de vedere botanic, roșiile sunt fructe, însă în 1893,
Curtea Supremă Americană a decis că pot fi denumite și legume.
 …pepenele galben este un aliat in lupta cu tiroida – pulpa fructului conține principii active cu
structura asemănătoare tirozinei, care pot modifica activ secreția glandei tiroidei? Mai exact, aceste
substanțe influențează direct iodarea tirozinei, procesul care ajuta la fabricarea hormonilor tiroidei in
țesutul glandei.
 …merele sunt acide și fiecare fruct conține în jur de patru lingurițe de zahăr?
 …avocado are un conținut ridicat de grăsimi sănătoase, figurând pe lista alimentelor cu cele
mai înalte valori nutriționale? Acest fruct unic conține o mare varietate de substanțe nutritive,
inclusiv 20 vitamine și minerale.
 …broccoli – eliberează serotonina, o substanță existentă în creier și responsabilă de starea de
spirit, a cărei lipsa determină apariția depresiilor?
 …substanța care se găsește în ceapă și care ne irită canalele lacrimale este prezentă în
apropierea vulcanilor, când erup?
 …nucii sunt plantați deseori de veverițe, deoarece ele îngroapă nuci și uită de unele dintre
ele? De asemenea, nucile sunt considerate a fi hrană pentru creier, datorită acizilor grași Omega-3,
esențiali pentru menținerea funcționării normale a creierului.

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Puritatea poate exista şi fără candoare, dar
candoarea nu poate exista fără puritate.”
(Carmen SYLVA)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Mândră că sunt româncuță
Mândră că sunt româncuță,
Sarmale, mămăliguță,
Stau pe masă așezate
Și de români sunt gustate.
Dulcețuri și acritură,
De îți vine apă-n gură,
De bunica pregătite,
Stând pe raft, gata gătite.
Hainele tradiționale,
Ie, fotă, o-ncântare,
Horă, sârbă hai la joc
Și-un pahar de vin. Noroc!
1 Decembrie va veni,
Români de pretutindeni vor fi,
Transilvania, România sunt unite,
De toți românii ele slăvite.

 Ioana- Diana MĂTUȘA
CLASA a V-a
ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

Mândră de țara mea

Sunt româncă de la țară
Și nu doresc să plec „afară”.
Pe pământul strămoșesc,
Eu vreau numai să muncesc.
De la școală am învățat,
Doamna cu drag ne-a explicat,
Că Mircea și Ștefan au luptat,
Mihai țara a apărat.
Sunt cu toții în istorie,
Pe dușmani i-au învins cu glorie.

De la munte până la mare,
Într-o zi de iarnă cu soare,
Românii mâna și-au dat,
Hora mare au dansat.
Cele trei țări de lângă Carpați,
S-au unit într-o țară cu mulți frați.
Cu stimă și cu respect,
Eu port mereu în piept,
Tricolorul cel frumos.
Și cu un glas duios, copilăresc,
Am să spun cu voce tare,
„România, te iubesc!”

 Ana- Luiza NICOLĂESCU
CLASA a VI-a
ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

Sunt mândră că sunt ROMÂNCĂ

Țară cu oameni frumoși,
Munți înalți și stâncoși,
Dealuri verzi pline de flori
Pe câmpii se-aud viori.
Oameni buni și iubitori,
Toți de-asemeni muncitori,
Creativi și prietenoși
La munca foarte voioși.
Iarna vine Moș Crăciun,
Se taie porcu-n ajun,
Bradul este-mpodobit,
Colindele s-au auzit.
Martie e mărțișor,
În aprilie iei păștișor,
Ouă roșii de ciocnesti
Pe loc te înveselești.
Aceasta e țara mea,
Și mă bucur mult de ea,
Clădită prin multa muncă,
SUNT MANDRĂ CĂ SUNT ROMÂNCĂ!

 Ana- Maria ȘETREANU
CLASA a VI-a
ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Viaţa e un ţipăt între două tăceri.”
(Tudor MUŞATESCU)

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

1 decembrie
Margareta-Vioreta STÂNGACIU
Gheorghe VIŞAN
Gheorghe MITRESCU
Elena ŢÎRGHEŞ
Florina ENE
Ionela-Valentina ZEGHERU
Emil-Florin VIŞAN
Valentin-Nicolas NECŞOIU
2 decembrie
Dorin-Ionuţ STOICA
Ionuţ ŞERBAN
Andreea-Cerasela SARU
Mihail-Cristian FĂŞIE
Nicolas-Ovidiu PIOARU
3 decembrie
Filofteia OACHEŞU
Emilia MILEA
Gheorghe STOICA
Cristina GRECU
Nicolae-Alin DRAGOMIR
Florentina-Alina STANCIU
4 decembrie
Nicolae SARU
Nicolae STOICA
Elvira MILEA
Gheorghe BURCĂ
Georgian GRECU
Ionela-Alexandra SIMION
Nicola-Ştefania STÎNGACIU
Eric-Andrei ARON
5 decembrie
Elena SARU

Emil POPESCU
Nicolae POPESCU
Georgian-Florin BURTOIU
Octavian-Nicolae ŞETREANU
Nicolae-Eduard MITRESCU
Nicoleta-Camelia FĂŞIE
Valentin-Mihail AMBROZIE
6 decembrie
Maria BĂLAŞA
Ion JOIŢA
Avida GRECU
Mihaela PIOARU
Ion-Petre UȘURELU
Dumitru-Răzvan PÂRVU
Nicolae-Marian DUMITRU
Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ
7 decembrie
Ion NEGULESCU
Petrică SMARANDA
Maria-Mirabela MIU
Răzvan-Matias DOBRESCU
8 decembrie
Dumitru ŞETREANU
Vasile IOSIF
Alexandru ŞERBAN
Elena GRECU
Luminiţa GRECU
Elena-Gabriela PETRESCU
Ion-Robert ENESCU
Denisa-Anamaria ŞETREANU
9 decembrie
Gheorghe SMARANDA
Gabriela ŞETREANU

Elena-Sorina BRODOCIANU
Mihaela-Sabina OPROIU
Daniela BADEA
Ștefan OLARU
Alexandru-Ionuţ FĂŞIE
Mihai-Alexandru STOIAN

Maria IOSIF
Gheorghe NEAGA
Mihaela POPESCU
Iuliana-Viorica UNGUREANU
Emilia DOBRESCU
Ioana-Alexia OANCEA

10 decembrie
Nicoleta ILIE
Cornelia ARON
Ilarion DOBRESCU
Vasile-Bogdan MOREANU
Gheorghe-Ciprian BADEA
Anisia-Ioana FÂȘIE

16 decembrie
Maria POPESCU
Ion SPÎNU
Nicolae IONAŞ
Alexandra STOIAN
Georgiana STOIAN
George-Eusebiu SAVU

11 decembrie
Dumitru BULIGIOIU
Maria ILIE
Ion MITRESCU
Cristina COMAN
Ionel-Ciprian ŞETREANU
Elena-Ionela RĂDULESCU
Iulian-Danil BUCUROIU
Vasile-Florin GRECU

17 decembrie
Ionela-Cristina DINIŞOR
Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU
Lavinia-Ionela UDROIU

12 decembrie
Spiridon-Cristian OPREA
13 decembrie
Constantin NICOLĂESCU
Elena NECULĂESCU
Ionuţ BĂLAŞA
Mircea-Ionuţ BUCUROIU
Ionuţ-Alin ILIE
Ioana-Alexandra ANTOFIE
14 decembrie
Constantin SPÂNU
Vasilica MIHAI
Daniela SARU
Mihaela JOIŢA
Victor OPROIU
Gabriel FĂŞIE
Elena-Consuela PIOARU
Ion-Adelaberto ŞETREANU
Andreea-Stănica ILIE
Andreea-Izabela SOARE
Nicolae-Aurel BĂLAŞA
Ionuț ŞERBAN
Rareş-Ştefan STOICA
Carla MITRESCU
15 decembrie
Gheorghe IONIŢĂ
Vioreta POPESCU
Mihail OPROIU
Preda LOPOTARU

18 decembrie
Zenovia ȘETREANU
Filofteia ŢUŢUIANU
Alfred-Florin BUCUROIU
Gheorghe MOREANU
Cosmin OACHEŞU
19 decembrie
Emilian ENESCU
Ion BRÂNZICĂ
Floarea BUCUROIU
Mihaela-Andreea ARON
Ionuţ-Cristian TRONECI
Georgian UŞURELU
Andrei SAVU
Sebastian-Andrei STÎNGACIU
20 decembrie
Ion RADU
Vasile BĂLAŞA
Victoria GHEORGHE
Mihai IONAŞ
Ştefan ION
Mihaela-Roxana POPESCU
21 decembrie
Săndel ŞETREANU
Vasile BOBLEACĂ
Elena BADEA
Mariana IACOB
Ștefania MOREANU
Petruţa-Simona BADEA
22 decembrie
Ion CIOCAN
Ion VASILE
Ion FLOREA

Ioana-Mariana STAN
Cătălin-Georgian SAVU
Georgiana STÂNGACIU
Andreea-Maria TRONECI
Ştefania-Denisa GOGU
Jessica-Ștefania OPREA

29 decembrie
Cornelia DOBRESCU
Vasilica MILEA
Vasile GHEORGHE
Alina-Daniela SARU
David BÎRLIGEANU

23 decembrie
Floarea POPESCU
Ion BADEA
Magdalena STÎNGACIU
Florin STĂNESCU
Ion ŞERBAN
Aurel GHEORGHE
Ionuţ-Marius SOARE
Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ

30 decembrie
Vasile MEDREGA
Vasilica GRECU
Vasile NEAGA
Aurel GRECU
Corina STOIAN
Romeo-Ionuţ MIHAI
Sebastian-Ionuț NEAȚU
Dumitru-Ciprian ŞTEFAN
Maria-Cosmina DUMITRU
Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA
Paul-Cristian STOICA

24 decembrie
Corneliu DOBRESCU
Iuliana PISICĂ
Ionuț-Georgian POPESCU
Cristian-Constantin ANTOFIE
Ionuţ-Adrian UDROIU
Elvis-Gabriel FÂŞIE
25 decembrie
Vasilica VASILE
Robert-Marian PETRESCU
Cristian-Emanuel FÂŞIE
26 decembrie
Aurica VASILE
Otilia MIHAI
Gheorghe STOICA
Stelian NEGULESCU
Lenuţa MARIN
Miţa BURCĂ
Adriana ZAMFIRESCU
Mircea NEAGA
Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ
27 decembrie
Maria ARON
Valeria FĂŞIE
Ion BUCUROIU
Mioara-Estera DOBRESCU
Loredana POPESCU
Marilena-Geanina STÎNGACIU
Ștefania-Maria SIMION
Ionuţ-Daniel DINIŞOR
28 decembrie
Mircea BÎRLOG
Sorin NECULĂESCU
Andrei BOBLEACĂ
Pompilia-Andreea GHEORGHE

31 decembrie
Ion FĂŞIE
Vasile-Viorel NECŞOIU
Ancuţa-Mihaela MIHAI
Ion BOBLEACĂ
Bogdan-Georgian BURCĂ
Cristian-Ionuț BĂLAȘA

„Să trăieşti astfel încât felul în care ţi-ai trăit
viaţa să trăiască mai mult decât tine.”
(Herbert HARRIS)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE
ÎN CURSUL LUNII NOIEMBRIE :

DECESE:

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
Maria MOREANU – consilier juridic,
Dionisie BURCĂ – secretar

