
                                 

 

 

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. 60 din 1 ianuarie 2016 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

RĂSĂRIT DE SOARE. LA VULCANA… 

 

 

 

 

 „SĂ NU RATEZI 

NICICÂND RĂSĂRITUL 

SOARELUI!”…asta îmi 

spunea bunicul cândva și, 

poate, am mai spus-o… 

Asta fac în fiecare 

dimineață: admir răsăritul! 

Astăzi, în ajunul 

Crăciunului, am făcut 

această fotografie și, 

inevitabil, gândul m-a dus 

un început… Evident că 

orice zi marchează un 

început, însă răsăritul 

soarelui, astăzi, m-a 

determinat să gândesc la 

începutul apropia al noului 

an. Doamne ajută să fie la 

fel de luminos și generos 

cum e soarele astăzi!!! 

Am numit 

fotografia: Răsăritul soarelui. La Vulcana….mergând pe aceeași lungime de undă cu Grigore 

ALEXANDRESCU!!! 

Facem analiza anului care tocmai s-a încheiat cu bune, cu rele, cu realizări, cu eșecuri, cu bucurii 

ori necazuri…dar, cu certitudine, toți privim încrezători către 2016. Sunt convinsă că va fi un an 

fructuos, un an bun, un an cu multe, multe satisfacții. Așa cum spunea Paulo COELHO „Când îți dorești 

ceva cu tot sufletul, Universul complotează pentru tine!”. Eu așa gândesc și, sincer, chiar îi dau 

dreptate! 

„Iertarea vindecă sufletul.” 
(Chos KOK SUI) 

 



Propun să încheiem anul într-o veselie generată de realizările pe care le-am avut, în glasuri de 

colindători și să-l întâmpinăm pe cel nou cu fericirea răsăritului de soare! 

Începutul… Iubesc acest cuvânt, iubesc această stare! E ceva special în oricare început… Pentru 

mine, începutul înseamnă lumină, viață, veselie, extaz… Așa ar trebui percepută fiecare clipă a vieții! 

Și, chiar dacă pare că tocmai la final devin puțin nostalgică, la finalul fiecărei etape a vieții mele, 

eu spun IARTĂ-MĂ! Acesta este cuvântul pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l rostim mereu și fără 

nicio reticență. Cu certitudine, toți greșim în relațiile cu cei de lângă noi, voluntar ori involuntar, și 

trebuie să ne asumăm aceste greșeli. Astfel, eu spun că pentru anul ce tocmai îl îngropăm, cuvântul 

potrivit este „IARTĂ-MĂ!” după care să începem urările! 

Vă doresc un an la fel de frumos și luminos ca acest răsărit de soare!  

LA MULȚI ANI! 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

 

 BIROURILE ELECTORALE (PARTEA A DOUA)

 

 

                     
 

 Birourile electorale de circumscripție au următoarele atribuții:  

   a) urmăresc aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în circumscripția electorală în 

care funcționează;  

   b) înregistrează listele de candidați și candidaturile independente pentru consiliile locale, 

precum și candidaturile pentru primar și constată rămânerea definitivă a acestora;  

   c) comunică biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului 

București denumirea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale, care au depus liste complete de candidați;  

„Încurajarea este oxigenul sufletului.” 
(George ADAMS) 

 



   d) fac publicațiile și afișările necesare cu privire la listele de candidați și candidaturile 

independente pentru consilieri și la candidaturile pentru funcția de primar;  

   e) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscriși în Registrul electoral și în listele 

electorale complementare, numărul de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor 

politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale și candidaturilor independente;  

   f) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare buletinele de vot, ștampila de control 

și ștampilele cu mențiunea „VOTAT”;  

   g) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contestațiile cu privire la 

operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare;  

   h) biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, respectiv de sector 

al municipiului București totalizează voturile exprimate și stabilește rezultatul alegerilor pentru 

circumscripția electorală în care funcționează; eliberează consilierilor și primarului aleși certificatul 

doveditor al alegerii;  

   i) biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv biroul electoral de circumscripție a 

municipiului București totalizează voturile exprimate pentru consiliul județean, respectiv pentru 

Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al municipiului București și 

stabilește rezultatul alegerilor; eliberează consilierilor și primarului general al municipiului București 

certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului județean, respectiv Consiliului General 

al Municipiului București procesele-verbale și celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru 

consilieri, în vederea validării mandatelor;  

   j) organizează, dacă este cazul, desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;  

   k) comunică date cu privire la alegeri și rezultatul acestora, prin biroul electoral de 

circumscripție județeană, respectiv a municipiului București, Biroului Electoral Central și Guvernului și 

aduc la cunoștința populației din cuprinsul circumscripției electorale, prin orice mijloc de publicitate, 

rezultatul alegerilor;  

   l) primesc de la birourile electorale ale secțiilor de votare și predau judecătorilor, în a căror 

rază teritorială funcționează, buletinele de vot întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate, 

listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.  

   Prin listă completă de candidați se înțelege lista care cuprinde un număr de candidați egal cu 

suma dintre numărul maxim de mandate de consilier, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză 

și numărul ce reprezintă un sfert din numărul mandatelor. 

   Birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București acreditează 

observatorii interni.  

   Biroul electoral de circumscripție a municipiului București organizează alegerea Consiliului 

General al Municipiului București și a primarului general al municipiului București, îndeplinind în mod 

corespunzător și celelalte atribuții prevăzute în prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripție 

județeană.  

   În termen de două zile de la constituirea birourilor electorale de circumscripție, prefecții aduc 

la cunoștință publică sediile unde acestea își desfășoară activitatea, precum și programul de activitate al 

acestora.  

   Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor al 

acestuia și 5 membri, în cazul secțiilor de votare din comune și orașe, respectiv 9 membri, în cazul 

secțiilor de votare din municipii și din sectoarele municipiului București.  

   Desemnarea președinților birurilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora 

se efectuează potrivit Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.  

   Desemnarea președintelui și a locțiitorului acestuia se face cel mai târziu cu 10 zile înaintea 

datei alegerilor.  

   Birourile electorale ale secțiilor de votare se completează 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 care participă în alegeri, iar, în cea de-

a doua etapă, cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale 

neparlamentare care participă la alegeri în circumscripția respectivă, în ordinea descrescătoare a 

numărului de candidați propuși. 

   În vederea desemnării membrilor biroului electoral al secției de votare, președintele biroului 

electoral de circumscripție stabilește, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora, numărul de 



candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică sau alianță electorală sau organizații ale 

minorităților naționale care participă la alegeri; în același termen, partidele politice, alianțele politice și 

alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri care au depus liste 

de candidați ori propuneri de candidați pentru funcția de primar în circumscripția respectivă sunt 

obligate să comunice președintelui biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, 

municipală ori de sector, prin organizațiile locale, numele și prenumele reprezentantului lor. 

Președintele biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector 

comunică, de îndată, numele și prenumele reprezentanților partidelor politice președintelui biroului 

electoral al secției de votare.  

   Desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votare se face de către președintele 

biroului electoral de circumscripție, prin tragere la sorți.  

   Operațiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secției de votare se consemnează 

într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură.  

   Desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votare și încheierea procesului-verbal 

se fac în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut în lege, în prezența delegaților 

desemnați de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților 

naționale care participă la alegeri.  

   Dacă partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care au propus candidați la funcția de primar care participă la al 

doilea tur de scrutin nu au reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare sau în biroul 

electoral al circumscripției respective, birourile se completează cu câte un reprezentant al acestora. 

Cererile se depun în scris în termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin.  

 

(în numărul viitor: Birourile electorale – partea a treia) 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 568 din 15 decembrie 2015 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 23 decembrie 2015, ora 17:00 la 

sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18: 

1. Colinde protocolare; 

Colindători: elevii școlilor, însoțiți de reprezentanții comunității didactice din comună. 

2. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice; 

A prezentat informarea: domnișoara Iuliana TRANDAFIR, șeful Postului de Poliție al Comunei 

Vulcana-Băi. 

3. Aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la 

nivelul comunei Vulcana-Băi pentru anul școlar  2016-2017; 

4. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 535 din 19 noiembrie 2015, Dispoziției 

primarului comunei nr. 559 din 3 decembrie 2015 și Dispoziției primarului comunei nr. 567 din 15 

decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015; 

5. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de închiriere a spațiului în care își 

desfășoară activitatea Ghișeul poștal Vulcana-Băi; 

6. Aprobarea Programului achizițiilor publice pentru anul 2016; 

7. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2016; 

8. Stabilirea  normativelor proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul Ordonanței 

Guvernului nr. 80/2001; 

9. Transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică de nivel inferior, cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi;  

10. Probleme curente ale administrației publice locale; 

11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL – 25 IANUARIE

 

 

 

 

 

 Sf. Grigorie de Nazianz sau Teologul, se naşte la Arianz, aproape 

de Nazianz, pe la 329-330, ca fiu al episcopului Grigorie - numit „cel 

bătrân" - fost mai înainte adept al sectei hypsistarienilor. Mama sa, Nona, 

o creştină pioasă şi de o rară energie, contribuie la convertirea soţului 

(325) şi-1 capătă pe fiul Grigorie în urma unor calde rugăciuni către 

Dumnezeu. Ea are o mare influenţă asupra formării sufleteşti a fiului ei, 

aşa cum au Emilia şi Macrina cea Tânără, asupra lui Vasile. Grigorie are 

un frate, Cezar, medic învăţat, şi o soră Gorgonia. Sf. Grigorie primeşte 

pregătirea elementară în casa părinţilor săi. Face apoi studii la Cezareea 

Capadociei, unde-1 cunoaşte pe viitorul său prieten Sf. Vasile, apoi la 

Cezareea Palestinei, bogată prin biblioteca şi amintirile lui Origen, la 

Alexandria şi în fine la Atena „cea de aur". La Atena are ca profesori pe 

Himeriu şi Proheresiu. Viaţa sa de student, prietenia trainică ce încheagă 

aici pentru totdeauna cu Sf. Vasile, succesele la studii, renumele lui şi al 

prietenului sunt povestite amănunţit în operele sale autobiografice: 

Despre viaţa sa şi Necrolog la moartea Sf. Vasile. Stă la Atena 

aproximativ 8-9 ani (până în 358-359?). Se întoarce în patrie unde e botezat. După Botez probabil, e 

chemat de Sf. Vasile la mănăstirea înfiinţată de acesta pe malul Irisului în Pont. Aici lucrează cu 

prietenul său la alcătuirea primei Filocalii. Grigorie e plin de dorul de a se face monah. Dar tatăl său şi 

credincioşii din Nazianz îl cheamă pentru a colabora cu bătrânul episcop. E hirotonit preot, împotriva 

voinţei sale, probabil la Crăciunul anului 361. În urma acestui „act tiranic". Sf. Grigorie fuge în Pont, 

la Sf. Vasile, de unde revine după stăruinţele tatălui său, la Pastele anului următor, cu care prilej rosteşte 

o celebră cuvântare, intitulată Despre fuga sa, în care justifică plecarea sa prin nepregătirea pentru o 

Taină aşa de mare ca Preoţia. Acum primeşte să-1 ajute pe tatăl său în pastoraţie. În 371, este făcut 

de Sf. Vasile episcop de Sasima, pentru a rezista lui Antim de Tiana. Sf. Grigorie nu s-a dus la Sasima, 

probabil niciodată, atât pentru, că o asemenea misiune 1-ar fi stingherit în dorurile sale după viaţa 

contemplativă, cât şi pentru că localitatea Sasima i se părea insuportabilă. El vorbeşte de a doua violenţă 

ce i s-a făcut de Sf. Vasile şi pe tatăl său, bătrânul Grigorie. În anul 374, după moartea tatălui său şi a 

mamei sale, Sf. Grigorie se retrage în mănăstirea Sf. Tecla, la Seleucia, în Isauria. La stăruinţa unei 

delegaţii de ortodocşi venite de la Constantinopol, în 378, după moartea împăratului Valens, şi la 

îndemnul Sf. Vasile, Sf. Grigorie pleacă în 379 la Constantinopol spre a regrupa şi reface Biserica 

Ortodoxă de acolo. El a deschis o capelă în casa unei rude, unde oficia şi rostea predicile sale aşa de 

gustate. Viaţa sa exemplară şi talentul său oratoric deosebit grupară în jurul lui elita intelectuală a 

Capitalei. În capela aceasta, numită în mod simbolic, învierea, Sf. Grigorie a rostit cele cinci Cuvântări 

teologice, care i-au adus, mai târziu, numele de Teologul. Izbânda sa misionară contra arienilor-anomei 

creştea. Dar bunătatea sa i-a adus şi neplăceri, ca aceea provocată de încercarea nereuşită a lui Maxim 

Cinicul de a uzurpa, prin viclenie şi complot, scaunul episcopal al Capitalei. Munca lui, virtuţile lui de 

monah cu viaţă severă, succesele lui misionare contra ereticilor au dus la instalarea lui oficială ca 

„Cel cate îşi vede sufletul este mai mult decât 
viaţa sa. Nu confundaţi aceste două lucruri

 .” 
(Gary ZUKAV ) 
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episcop al cetăţii de către însuşi împăratul Teodosie, la 27 noiembrie 380. Sinodul II ecumenic, care se 

deschide în mai 381 la Constantinopol, confirmă alegerea Sf. Grigorie ca episcop de Constantinopol şi 

el fu instalat de Meletie al Antiohiei. După moartea acestuia, care surveni între timp, Sf. Grigorie fu 

chemat la preşedinţia sinodului, probabil graţie prestigiului său crescând sau graţie Canonului 3 al 

acestui sinod, care prevedea primatul de onoare al episcopului de Constantinopol. Sosirea episcopilor 

egipteni şi macedoneni întârziaţi a pus problema canonicităţii alegerii Sf. Grigorie. I s-a reproşat că el 

era deja episcop de Sasima. Sf. Grigorie şi-a dat demisia şi, după o cuvântare de rămas bun către 

Biserica din Constantinopol, a plecat, în iunie 381, în Capadocia. A venit la Nazianz, unde a condus 

câtva timp treburile episcopiei, încă vacantă. După ce, în 383, a hirotonit aici ca episcop pe o rudă a sa, 

Eulalius, Sf. Grigorie se retrase la locul său natal, Arianz, unde şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii în 

rugăciune, studiu şi creare de poezii. A murit probabil la 389 sau 390, în vârstă de aproximativ 60 de 

ani. 

Sf. Grigorie e una din cele mai mari podoabe ale literaturii şi gândirii patristice. Dacă, spre 

deosebire de Sf. Vasile, Sf. Grigorie nu era înzestrat cu calităţile omului de acţiune, ci avea un 

temperament nehotărât şi o sensibilitate excesivă, el poseda un deosebit simţ al problemelor teologice, o 

mare înclinare pentru viaţa ascetică, o înaltă nobleţe sufletească şi un excepţional talent oratoric şi 

literar. 

Opera Sf. Grigorie de Nazianz sau Teologul e întinsă, bogată şi variată. Cuprinde 4 volume din 

P.G. 35-38. E scrisă în proză şi versuri. Această operă se împarte în Cuvântări, Poeme şi Scrisori. 

Cuvântările sau discursurile (P.G. 35-36), în număr de 45, se întind, cronologic, de la 362 la 383. Dintre 

aceste cuvântări, una singură poate fi socotită exegetică, a 37-a la Matei 19, 1-12, Despre căsătorie şi 

feciorie, deşi autorul nostru era un exeget de autoritate, şi o singură cuvântare morală, a 14-a, Despre 

dragostea faţă de săraci. Majoritatea cuvântărilor au caracter dogmatic, liturgic şi ocazional. Le putem, 

adică, împărţi în: 1) Cuvântări dogmatice; 2) Cuvântări la sărbători mari; 3) Necrologuri; 4) Panegirice 

în cinstea sfinţilor; 5) Cuvântări ocazionale. 

O notă preţioasă a caracterului Sf. Grigorie este sentimentul său de prietenie. Niciodată în lumea 

veche, cu excepţia lui Homer, Platon şi Cicero, nu s-au scris lucruri mai înaripate şi mai pline de belşug 

duhovnicesc asupra prieteniei, ca acelea scrise de Sf. Grigorie de Nazianz. Modelul prietenului ideal din 

copilărie şi până la moarte i-a fost Sf. Vasile. A fost o prietenie bogată, mereu sporită, mereu 

credincioasă, neîntreruptă decât rareori, dar şi atunci pentru a fi reluată cu şi mai multă fervoare. 

Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe Sf. Grigorie Teologul de două ori pe an: odată singur la 25 ianuarie şi 

a doua oară la 30 ianuarie, împreună cu Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur. 

 

 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL „HEALTHY HERBS OUTLOOK” 

2015-1-RO01-KA219-015133 

„Speranţa este visul treaz” 
(Proverb francez) 
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PRIMA REUNIUNE DE PROIECT CU ELEVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2014 a avut loc la 

Nevsehir, Turcia, prima întâlnire in cadrul parteneriatului strategic 

școlar Healthy Herbs Outlook. 

În acest proiect, cu derulare pe doi ani, finanțat de Comisia 

Europeana, Școala Gimnazială Vlad Țepeș Vulcana de Sus are 

parteneri din Turcia, Lituania, Cipru, Grecia  si Polonia. La aceasta 

mobilitate au participat profesorii: Maria-Manuela GHEORGHE/ 

coordonator proiect, Sorina PÎRVU/ asistent manager și elevii clasei 

a VIII-a selectați  Daria BIȚOC, Alexandra NEMUȚ, Alexandru 

PIOARU și Teofil NEGULESCU. 

Proiectul își propune producerea unor instrumente și 

materiale de promovare a unui stil de viață sănătos și 

dezvoltarea competențelor lingvistice. 

În decursul celor doi ani, elevii vor realiza o grădină de 

plante medicinale , un dicționar de plante, o broșură de rețete, o 

carte de legende, un ierbar, o broșură cu curiozități despre 

plantele medicinale, calendar. Toate materialele vor fi postate pe 

eTwinning. 

Întâlnirea de proiect a debutat cu o masa rotundă în 

care s-au derulat prezentări PowerPoint/Prezi ale țărilor și școlilor partenere în proiect in scopul 

cunoașterii diferitelor sisteme educaționale, a curriculumul fiecărei școli, a specificului social și cultural 

al fiecărei țări.  

Vizita în oraș a culminat cu o prezentare a zonei Cappadocia atât virtual cât și direct prin 

vizitarea Castelului Ushisar, dar și vizitarea unor familii din 

zonă unde bunicuțele ne-au povestit cum recoltează diverse 

plante medicinale din zonă și ne-

au făcut diverse ceaiuri. 

Platforma eTwinning nu 

mai prezintă nici un secret pentru 

nimeni în urma atelierului de 

lucru elevii realizând conturi și 

postând deja primele 

prezentări. 

S-a votat apoi logo-ul 

proiectului, câte trei din fiecare țară 

fiind înscrise. Spre marea noastră 

bucurie unul dintre logo-urile 

participante, realizat de Iulia MILEA  a 

fost ales câștigător!   

Surpriza a fost și mai 

mare pentru echipa României când s-a 

auzit imnul țării și gazdele noastre au pregătit un tort pentru noi cu 

ocazia zilei de 1 Decembrie, ziua națională a României.  A fost nu 

numai o surpriza ci o formă de respect a gazdelor și faptul că au vrut să ne 

simțim români de ziua noastră chiar dacă eram departe de țară. 



 Am beneficiat si de un curs la Universitatea din Avanos despre plantele aromatice, 

proprietățile lor terapeutice și rolul lor în industria farmaceutică dar și despre aspectul ornamental. 

O zi lungă ce a continuat cu atelierul de ceramică din Avanos unde elevii au avut posibilitate 

de a lucra direct cu lutul și de a afla rolul plantelor în obținerea culorilor 

pentru pictura vaselor obținute. 

 

 

 

 

 

 

A 

treia zi a debutat cu 

o întâlnire 

importantă cu un herbalist în vârstă care ne-a dăruit o carte scrisă 

de el despre viața plantelor medicinale.  

A urmat seminarul „Cum medicamente din 

plante! Infuzii, decoct, macerare, pudră, tincturi, oțet 

medicinale și altele. Toate au fost explicate pe înțelesul 

elevilor, au fost demonstrații, degustări și o dezbatere 

amplă pe această temă. 

Atelierul de gătit s-a desfășurat la o școală 

profesională din 

Nevsehir, elevii 

au fost împărțiți 

în echipe mixte 

și au realizat 

patru rețete 

simple tradiționale din Turcia. 

 

A urmat o seară turcească cu dansuri tradiționale, dans 

și veselie. 

Se știe că turcii si-au dezvoltat un mod propriu de a prepara si a bea ceaiul negru (Çay in turca 

sau Camellia sinensis in limba latina), care a devenit un mod de viață pentru bogata lor cultura. Când 

mergi in Turcia, ceaiul sau cafeaua (cel puțin la fel de cunoscuta) va vor fi oferite ca semn de prietenie 

si ospitalitate, oriunde si in orice moment, înainte sau după orice masa. De aceea ziua a IV –a a început 

cu un atelier Istoria ceaiului, demonstrații, legende, degustări. Ca o curiozitate vreau să vă împărtășesc 

că Turcia este cel de-al cincilea producător de ceai la nivel mondial (6% din producție), fiind de 

asemenea ce-a de-a patra tara în clasamentul consumului per cap de locuitor (2,1 kg de ceai). 

Elevii noștri ne-au mărturisit că nu au băut toată viața cât au băut în săptămâna petrecută în 

Turcia și că s-au simțit foarte bine. 

Muzeele în aer liber din Cappadocia au reprezentat un mod de a 

cunoaște îndeaproape cultura gazdelor noastre, cele mai ospitaliere gazde din 

experiența noastră de până acum. 

În ultima zi a avut loc o 

întâlnire cu reprezentatul ONG-

ului TEMA – fundație care luptă 

împotriva eroziunii solului , protejează 

habitatul natural și  

promovează reîmpădurirea.  Ne-au fost 

prezentate diferite activități ale ONG-

ului și a avut ca scop sensibilizarea elevilor în legătură cu problemele de 

mediu și creșterea calității vieții. În urma întâlnirii echipe mixte au realizat 

postere cu mesaje diverse privind protejarea planetei. 

Aceasta reuniune a evidențiat unul dintre rolurile acestui proiect : oferirea oportunității de a 

lucra într-o echipă internațională, eliminând barierele de comunicare și conectând valorile europene în 

scopul îmbunătățirii activității cu elevii. 

http://www.ceaiul.ro/camellia-sinensis-planta-de-ceai/


Pe tot parcursul vizitei ne-am bucurat de ospitalitate, de o deosebita grijă din partea 

organizatorilor reflectată de organizarea amănunțita a activităților. Totul s-a derulat conform 

programului stabilit anterior întâlnirii, intr-o atmosfera calda, prietenoasa ceea ce ne-a făcut sa ne 

simțim ca intr-o familie. 

Alexandru PIOARU: „Experienţa de a merge în altă 

ţară este unică. Eu unul aşa am privit această călătorie ce nu 

cred că o voi uita vreodată. Am reuşit sa fac o mulțime de 

lucruri într-un timp atât de scurt: am cunoscut foarte multe 

persoane din mai multe ţări - Turcia, Lituania, Cipru cu care m-

am împrietenit rapid și încă ţin legătura cu ele; am reușit să 

asimilez câteva informaţii despre istoria Turciei; obiceiuri 

turceşti; am învăţat şi câteva cuvinte străine; mi-am îmbunătăţit 

limba engleza, chiar am descoperit că știu mai multe decât 

credeam, am căpătat încredere în mine ; am vizitat o mulțime de locuri si atracţii turistice din zonă! Pe 

scurt a fost o experienţă de neuitat!” 

Teofil NEGULESCU: „Turcia este un loc minunat plin de oameni minunați. Pe parcursul 

zilelor petrecute în Turcia marea majoritate al timpului l - am petrecut la scoală unde mi-am făcut 

prieteni noi. Activitățile de la școala au fost foarte educative si interesante și mi-au stârnit interesul 

pentru plantele medicinale. Am fost uimiți de toate beneficiile oferite de ceaiul obținut din plantele 

medicinale și gama lor variată perfecționate in timp. Am fost uimit si de imaginația oamenilor care au 

realizat o mulțime de variante de ceai si folosind în medicina multe dintre acestea. După toate aceste 

activități realizate cu scopuri educative pot spune ca activitățile  au fost mult mai interesante decât mă 

puteam aștepta. 

Daria BIȚOC:„A fost o experienţă de neuitat! M-a impresionat foarte mult ospitalitatea 

oamenilor, atenţia pe care ne-au oferit-o. M-am ataşat foarte mult de familia la care am fost cazată, s-

au comportat minunat cu mine, m-am simțit parte din familie. În fiecare zi am realizat activități 

deosebite la școală și vizitat locuri diferite, am intrat pentru prima dată într-o moschee, am avut ocazia 

să realizez o vază din lut şi am gustat din mâncarea lor tradiţională, chiar am gătit în cadrul unui 

atelier. Am legat prietenii cu elevi din Cipru, Lituania şi Turcia, cu care ţinem legătura şi ne înţelegem 

foarte bine. Aş repeta oricând această experienţă şi îi aştept nerăbdătoare pe prietenii noştri din Turcia 

să viziteze România. 

Alexandra Hermina NEMUȚ: „Din punctul meu de vedere, călătoria în Turcia a fost o 

oportunitate unică în viață, dar și  un schimb de experiență de neuitat. Am avut un program diversificat 

și foarte bine conceput, datorită căruia am vizitat numeroase atracții turistice. Am cunoscut oameni 

noi, minunați, inimoși, am asistat la activitățile acestora, am învățat elemente de cultură nouă - cultura 

turcească - și am gustat din mâncarea lor, care  a fost foarte bună. Ne-am simțit ca acasă, alături de 

adolescenți care, deși vorbeau altă limbă, aveau preocupări și idei comune cu ale noastre.  

Am călătorit foarte mult și ne-am distrat de minune, alături de două cadre didactice care ne-

au fost ca două mame: Doamna Director Maria-Manuela Gheorghe și Doamna Profesoară Sorina-

Vanessa Pîrvu. Am avut o altă ocazie unică: aceea de a ne vedea profesorii într-o altă lumină, în 

ipostaze noi, inedite, care ne-au uimit și ne-au încântat în egală măsură. Eu, care călătoream pentru 

prima dată în afara granițelor țării și tot pentru prima dată cu avionul, am avut un moment de panică, 

însă l-am depășit datorită încurajărilor pline de blândețe ale doamnelor profesoare, cărora le 

mulțumesc din tot sufletul. 

Printre momentele superbe și de neuitat, îmi amintesc de aniversarea Zilei României, 

organizată de partenerii turci, dar și de ziua de naștere a gazdei mele, Doğa Gencer, de care m-am 

atașat foarte mult. Din fiecare activitate la care am participat, am avut ceva bun de învățat, pentru 

viață, legat de plantele medicinale și nu numai. 

Și, nu în ultimul rând, am avut șansa... să vorbesc și să gândesc într-o altă limbă, diferită de 

cea maternă: limba engleză, limba proiectului. Nu aveam încredere în capacitățile mele de comunicare 

în această limbă, dar am constatat cu satisfacție că, treptat, cuvintele se legau ca de la sine și mă 

ajutau să îmi exprim gândurile și impresiile. 

Aștept cu nerăbdare vizita prietenilor noștri și sper să le placă țara noastră, ospitalitatea 

românească, tradițiile și obiceiurile de care suntem mândri. Și, bineînțeles, între timp, țin legătura cu 

noii mei prieteni și vreau ca această prietenie să dureze. Pentru toate acestea, nu pot spune decât: VĂ 

MULȚUMESC DIN SUFLET!!!” 

https://www.facebook.com/doga.gencer.1


Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul Programului 

Erasmus Plus. Informațiile prezentate reprezintă responsabilitatea exclusiva a echipei de proiect. 

  

 

 

 

  Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

DIRECTOR 

COORDONATOR PROIECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGORE URECHE – 425 DE ANI DE LA NAȘTEREA CRONICARULUI ROMÂN 

(1590 – 1647) 

 

 

 

 

 

Născut pe la 1590 sau 1595, Grigore a fost fiul 

lui Nestor Ureche, boier instruit deținând funcții 

politice importante la sfârșitul veacului al XVI-lea, în 

repetate rânduri purtător de solii la Poarta 

Otomană, mare vornic al Țării de Jos pe vremea 

domniei lui Eremia Movilă. 

Cronicarul de mai târziu a învățat carte 

la Lemberg, la Școala Frăției Ortodoxe, unde a 

studiat istoria, geografia, limbile clasice latina și 

greaca, retorica și poetica. Reîntors în țară, a participat 

la viața politică mai întâi ca logofăt, apoi spătar. 

În vremea domniei lui Vasile Lupu, a fost unul 

dintre sfetnicii apropiați ai acestuia, mare spătar, iar din 

anul 1642, urmând calea părintelui său, a ajuns mare 

vornic al aceleiași Țări de Jos. 

A murit în anul 1647 în satul Goești din ținutul 

Cârligăturii  și a fost înmormântat într-o criptă de 

la mănăstirea Bistrița din Moldova.  

Letopisețul Țării Moldovei de când s-au 

descălecat țara și de cursul anilor și de viața domnilor 

care scrie de la Dragoș până la Aron-vodă a fost scris 

spre sfârșitul vieții, (se crede că ar fi muncit la el între 

anii 1642-1647). Baza informativă a cronicii au 

constituit-o manualele slavone de curte, cronica 

Poloniei a lui Joachim Bielski și o cosmografie latină. Valoarea ei constă în integrarea faptelor istorice 

într-un sistem de gândire politică. 

Cronicarul motivează scrierea acestui letopiseț din simplul pretext „ca sî nu se înece ... anii cei 

trecuți“ și să lase urmașilor amănunte despre cele ce au fost să se petreacă în anii de demult, dar și din 

„Sufletul poate auzi cum cresc violetele! Pot auzi 
inima tresăltândă a lui Dumnezeu.” 

(Edwn LEIBFRIED) 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nestor_Ureche&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poarta_Otoman%C4%83
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grija ca aceștia să nu rămână „asemenea fiarelor și dobitoacelor celor mute și fără minte“. E de 

accentuat importanța pe care o acordă cronicarul istoriei în trezirea și creșterea conștiinței naționale a 

poporului, Letopisețul Țării Moldovei constituind începutul istoriografiei în limba română. 

Versiunea originală a circulat într-un mediu foarte restrâns și s-a pierdut foarte de timpuriu, la 

baza tuturor copiilor ulterioare din a doua jumătate a sec. al XVII-lea și până astăzi stând versiunile 

interpolate ale lui Simion Dascălul. Alți copiști, ca Misail Călugărul și Axinte Uricariul au adăugat la 

rândul lor unele pasaje. Majoritatea interpolărilor au fost identificate, unele chiar de Miron Costin. 

Astăzi se păstrează 22 de copii manuscrise, conținând integral sau parțial cronica lui Ureche. Prima 

publicare a textului s-a făcut în 1852, de către Mihail Kogălniceanu. 

Letopisețul prezintă istoria Moldovei de la al doilea descălecat (1359) până la à doua domnie à 

lui Aron-vodă. Grigore Ureche a consemnat în mod obiectiv evenimentele și întâmplările cele mai 

importante, ținând foarte mult să fie nu un „scriitoriu de cuvinte deșarte ce de dereptate“. Adversar al 

unei puteri domnești fără controlul boierimii, Ureche a scris cronica de pe poziția marii boierimi. A 

glorificat eroica luptă antiotomană a moldovenilor pentru neatârnarea țării și în special epoca lui Ștefan 

cel Mare. În politica externă, Grigore Ureche a promovat cu perseverență ideea polonofilă – izbăvirea 

Moldovei de turci numai în alianță cu Polonia. 

Într-un capitol intitulat Pentru limba noastră moldovenească, remarcă influența altor limbi 

(„așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne iaste amestecat graiul nostru cu al 

vecinilor de prin prejur”), afirmă descendența romană („de la Rîm ne tragem”) și face unele apropieri 

etimologice între cuvintele românești și cele latinești („…de la rîmleni, ce le zicem latini: pîne, ei zic 

panis; carne, ei zic caro; găina, ei zic galina; muiarea, mulier; fămeia, femina; părinte, pater; al nostru, 

noster și alte multe din limba lătinească, că de ne-am socoti pre amănuntu, toate cuvintele le-àm 

înțălege”. Ureche greșește originea doar a două cuvinte: femeie – familia, părinte – parentem). 

Cronicarul afirmă și originea comună a moldovenilor, muntenilor și ardelenilor. 

A întâmpinat greutăți de exprimare pentru că nu a avut un model de cronică în limba română, de 

aceea frazele sunt mai greoaie, amestecând sintaxa slavă cu cea orală românească. 

N. Manolescu, în Istoria critică a literaturii române desprinde următoarele trăsături ale operei: 

a) atitudinea critică față de izvoare: nu folosește știrile care „nu se tocmesc”; 

b) țel patriotic și educativ precis: demonstrează latinitatea limbii cu exemple și vede necesitatea 

ca românii să aibă și o istorie a lor, cum au alte popoare; 

c) folosirea metaforei: cronicarii trebuie să fie „fierbinți” pentru trecut. Într-o luptă, moldovenii 

au pierit „cât au înălbit poiana”; 

d) arta portretului: omul este privit sub o calitate sau un viciu esențial, care-i subordonează 

faptele. Iliaș-vodă, fiul turcit al lui Petru Rareș, „pe dinafară să vedea pom înflorit, iar dinăuntru lac 

împuțit”. Ștefan cel Mare este impulsiv, dar viteaz. 

Portretul lui Ștefan cel Mare 
Lui Ștefan îi sunt dedicate cele mai multe pagini din letopiseț, într-un joc de lumini și umbre, 

căci cronicarul nu se sfiește să-l judece uneori (de exemplu îl consideră mai curând un războinic de 

dragul războiului decât un patriot). Celebru este finalul portretului, în care moartea voievodului este 

prezentată secvențial: 

a) împrejurările morții lui Ștefan (anul, luna, ziua); 

b) portretul fizic, realizat printr-un eufemism („om nu mare de stat”) și cel moral, alcătuit dintr-o 

enumerare de însușiri: impulsiv („mânios și degrabă a vărsa sânge nevinovat”), uneori nedrept cu boierii 

(„deseori la ospețe omora fără giudeț”), dar bun gospodar („și lucrul său îl știa a-l acoperi”), neîntrecut 

strateg („la lucruri de războaie meșter”), știind să-și transforme chiar înfrângerea în victorie („…că 

știindu-se căzut gios se rădica deasupra învingătorilor”); 

c) sentimentele poporului la moartea lui Ștefan (jalea, intrarea în legendă à domnitorului); 

d) participarea naturii la durerea generală; 

e) o scurtă și precisă informare istoriografică. 

Cronica lui Ureche este prima scriere din literatura română care se depărtează de stilul 

bisericesc. Arta scriitorului se valorifică îndeosebi în capacitatea de a creiona portrete. 

 

 

 

 Prof. Petra MICULESCU 
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PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 

 

 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare prin 

intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a 

decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul intră într-un mediu 

stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un 

permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări adaptative care să genereze un 

spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării continue a învăţării spontane a 

copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între diferitele discipline, de a 

colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite prin 

studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea fundamentală constă în modul de realizare a cunoaşterii care 

transferă importanţa, accentul de la cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. 

Treptat se renunţă la fragmentarea pe discipline în favoarea integrării disciplinelor. 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de 

proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor diferitele 

domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre 

lumea reală. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau competenţe 

care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică 

legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori 

şi atitudini.” 

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea metodologică 

a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor 

individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor şi abordării pe 

teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare, prin integrarea 

conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi 

imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii 

cadrelor didactice care să predea discipline integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, 

dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele integratoare. 

Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi afectiv, prin 

antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al 

învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină 

dezvoltarea concomitentă a unor domenii. 

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în 

vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al zilei. În vederea 

realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent repartizarea sarcinilor 

activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform planului 

de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de experienţa cadrului didactic. Învăţătoarea 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să 
descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. 

Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul 

însuşi, sunt posibile” 
(Pedagogul PESTALOZZI) 



organizează şi desfășoară activităţi integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul 

anului. 

Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce începe cu 

întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un 

personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un 

eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă 

posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să 

manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la jocuri de 

rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea scenariului ne pot fi de 

un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin 

activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre 

didactice se află în permanent, întreaga paletă de activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi 

extracurriculare) şi modalităţi de organizare a acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasă loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi organiza 

propriile activităţi integrate, în funcție de clasa pe care o conduce şi temele abordate. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect didactic 

unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, interacţiunea dintre 

discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor. 

Abordarea integrată a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor lecţii, 

elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activităţilor de învăţare dintr-o singură oră şi prin apariţia 

elementului-surprizã. Se imprimă lecţiei respective un caracter aparte, diferit de modul de predare 

tradiţional. 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, succesul în 

viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi 

de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite. 

Predarea integrată este o strategie ce presupune schimbări  nu numai în planul organizării 

conţinuturilor, ci şi în “ ambianța predării şi învăţării”. 

Punctul de pornire în domeniul proiectării şi implementării curiculumului îl constituie elevul şi 

experienţa sa. 

 

Avantajele curriculumului centrat pe competențe: 

- Răspunde exigentelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa socială şi 

profesională. 

- Instruirea este orientată către rezultatele finale, prin folosirea conceptului de competență – rezultat al 

învăţării ce condensează achiziţiile comportamentale ale elevilor la nivelul cunoştinţelor, capacităţilor, 

deprinderilor şi atitudinilor. 

- Elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competențelor. 

     - Permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea estimării 

performanțelor elevilor. 

- Poate incorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. 

     - La modulele parcurse pot fi adăugate altele noi pentru formarea continuă, ceea ce răspunde 

imperativului educaţiei permanente. 

- Elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a 

acestora. Prin evaluarea  pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de 

ce are nevoie pentru câştigarea/ dobândirea competenței. 

 

Profesorii 

 

- dobândesc competențe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe rezultate; 

- reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competențelor intenţionate; 

- stabilesc nivelurile de complexitate ale competențelor; 

- asociază teme suport care susţin şi asigură formarea competențelor; 

- creează situaţii practice de învăţare implicând activ clasa; 

- stabilesc criterii de evaluare privind dobândirea competenței; 

- evaluează elevii într-un mod complex, precum şi oferta educaţională. 



 

Proiectarea integrată are următoarele avantaje: 

Creează pentru elevi un mediu de învăţare coerent, în care aşteptările lor devin mai clare pe termen 

mediu şi lung; 

Implica profesorul în anticipări didactice pe termen mediu şi lung, cu răgaz pe ritmurile de învăţare 

diferite ale elevilor. 

Noutăţi sunt şi în ceea ce priveşte managementul educațional, referindu-ne cu precădere la: 

- resursele materiale – baza didactico-materială, spaţiul educaţional. Spaţiul de învăţare se 

construieşte şi se schimbă împreună cu copiii şi poate ţine seama de următoarele coordonate: aspectul 

estetic, aerist şi ordonat, zone de învăţare diverse, asemănătoare celor din grădiniţă (ludoteca, biblioteca, 

ştiinţe, arte etc.), elemente vii – plante, modalităţi variate de expunere a lucrărilor copiilor. 

- resursele de timp. Ora de curs: 30-35 minute + 10-15 minute de activităţi liber alese recreative care 

se pot desfăşura şi în cadru organizat. 

Întâlnirea de dimineaţă  este un moment cotidian, bun prilej de pregătire afectivă pentru începerea 

activităţii din mai multe considerente: 

Permite o trecere naturală, plăcuta  de la mediul familial către activităţile specifice mediului şcolar; 

Fixează, oarecum, reperele de învăţare pentru întreaga zi, prin  introducerea copiilor într-o 

atmosferă ce combină aspectul ludic cu cel de învăţare; 

Încurajează exprimarea emoţiilor, relaţionarea cu ceilalţi, punând în valoare calităţile fiecărui copil 

Oferă cadrului didactic posibilitatea cunoaşterii complexe a copilului, prin implicarea acestuia în 

variate situaţii de învăţare; 

Nu în ultimul rând, poate fi abordată şi organizată în cadrul oricărei discipline, datorită modalităţilor 

şi formelor flexibile de desfășurare, îmbinând perfect toate planurile (social, intelectual, afectiv). 

Dacă în trecut accentul se punea pe evaluarea cunoştinţelor acumulate, astăzi asistăm la o orientare a 

acestuia spre evaluarea competenţelor (intelectuale, social-atitudinale, psiho-motorii) dobândite în procesul 

de învăţământ. 
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MODALITĂŢI DE EXPLORARE A TEXTULUI LITERAR 

 



Aria curriculară cuprinde discipline de învăţământ între care există raporturi de unitate, de 

relaţii şi de acţiuni reciproce. 

Având în vedere acest lucru, putem spune că aria curriculară „Limbă şi comunicare” reuneşte 

discipline din domeniul filologic care aplică în predare modelul comunicativ-funcţional. Din această 

perspectivă şi abordarea didactică se modifică, în sensul că domeniile tradiţional separate în 

comunicare: limbă şi literatură sau citire, elemente de construcţie a comunicării, vocabular – studiate 

separat, în sine şi pentru sine – devin mijloace prin care se foloseşte limbajul în comunicare. 

Limbajul are o importanţă deosebită în formarea, educarea şi dezvoltarea copilului. În acelaşi 

timp, limbajul este un mijloc de comunicare şi un mijloc de cunoaştere. 

Prin limbaj copilul comunică cu cei din jur: îşi prezintă gândurile, formulează întrebări şi 

construieşte răspunsuri, dezvoltă idei, argumentează afirmaţii, trăieşte emoţii, îşi manifestă sentimente, 

realizează relaţii cu ceilalţi, îşi dezvoltă vocabularul. Un vocabular bogat are influenţă şi asupra formării 

comportamentului copilului. El îşi poate impune să se exprime frumos, de exemplu, pentru că are 

cuvinte, „are materialul” pe care să-l folosească. 

În perioada şcolarităţii, copiii înregistrează importante progrese în dezvoltarea psihică şi 

intelectuală, iar învăţarea organizată devine tipul fundamental de activitate. În şcoală obţin cunoştinţe, 

îşi formează abilităţi şi deprinderi pe care n-ar putea să le dobândească singuri. Pe de altă parte, şcoala 

impune modelele ei de viaţă, le imprimă modificări în universul interior, îi formează pentru viaţa 

socială. 

La începutul clasei a IV-a elevii au deprinderi de citire corectă şi conştientă, iar unii chiar 

expresivă, scriu corect, se exprimă în propoziţii dezvoltate, sunt capabili să alcătuiască un text, pot să 

dezvolte şi să susţină idei simple; cercetările au demonstrat că, la această vârstă, pot citi un text de cel 

mult 120 de cuvinte, pot scrie după dictare un text de maximum 40 de cuvinte şi pot copia un text de 

circa 50 de cuvinte. 

Elevul participă la propria formare dacă i se atribuie un rol activ în procesul de predare-

învăţare, dacă profesorul îi cultivă şi îi întăreşte sentimentul încrederii în propriile forţe de comunicare, 

dacă îi formează o atitudine pozitivă faţă de învăţare şi dacă îi valorifică în cadrul procesului 

informaţiile obţinute de el însuşi din diferite surse. 

Un proces bine organizat trezeşte în sufletul şi mintea elevului dorinţa de cunoaştere, iar 

cunoaşterea se realizează prin cititul cărţilor. Dacă la această vârstă copilul nu simte nevoia de a citi, 

sunt slabe speranţe că va avea, mai târziu, o atitudine pozitivă faţă de formarea continuă. 

Pentru formarea competenţelor de comunicare, profesorii folosesc ca puncte de plecare textele 

literare şi nonliterare şi au în vedere unele cunoştinţe şi norme ale limbii române referitoare la 

construcţia comunicării, de aceea predarea limbii şi literaturii române ca disciplină integratoare 

urmăreşte atât cunoaşterea unor opere literare accesibile, cât şi folosirea textului literar pentru formarea 

competenţelor de comunicare, atât cunoaşterea unor norme ale limbii, cât şi aplicarea lor în construcţia 

comunicării. 

În textele narative scriitorii prezintă acţiuni care se petrec de obicei înainte de apariţia operei 

literare, se desfăşoară pe o perioadă mai mare sau mai mică de timp, precum şi personaje literare la care 

descoperim sentimente, comportamente, caractere specifice. Numărul personajelor diferă de la o specie 

literară la alta. 

Explorarea textului literar presupune mai multe etape care încep cu citirea textului de către 

elevi. În această etapă elevii trebuie să pătrundă în „tainele” textului prin propria citire, nu prin citirea 

lui de către persoane mature, transformându-l astfel pe elev din ascultător de text în cititor de text. 

Descoperirea textului prin citire proprie creează şi anumite satisfacţii şi-l apropie mai mult pe copil de 

opera literară. 

Pentru a verifica în ce măsură textul a fost înţeles de elevi, profesorul adresează 2-4 întrebări 

în legătură cu conţinutul textului, referitoare la acţiune, personaje. Dacă se ajunge la concluzia că mai 

mulţi elevi nu au înţeles conţinutul textului, profesorul aduce explicaţii suplimentare şi elevii vor reciti 

textul. 

 Urmează etapa de formare şi consolidare a deprinderilor de citire în care elevii exersează actul 

citirii prin parcurgerea unor porţiuni mai mari din text faţă de clasele anterioare. În această etapă sunt 

antrenaţi cât mai mulţi elevi, indiferent de nivelul citirii. 

Etapa următoare este citirea explicativă a textului şi are următoarele subetape: 

a) citirea textului pe fragmente logice; 

b) explicarea cuvintelor şi a expresiilor noi din fiecare fragment; 

c) folosirea lor în structuri noi; 



d) povestirea fragmentului; 

e) stabilirea ideii principale pentru fiecare fragment; 

f) întocmirea planului de idei; 

g) povestirea textului după planul de idei. 

Citirea textului pe fragmente logice se realizează de către elevi. În clasa a IV-a începe 

conştientizarea acestei acţiuni, adică elevul să poată să înţeleagă că un fragment „este până acolo unde 

spune doamna profesoară, dar şi până acolo unde se termină o idee şi începe alta sau se încheie textul”. 

Pentru explicarea cuvintelor şi a expresiilor folosim explicaţiile din manual sau dicţionarele. 

În aceste clase elevul trebuie să înveţe să lucreze cu dicţionarul ca formă de activitate intelectuală. 

Pentru nuanţarea vocabularului, explicăm şi alte sensuri ale cuvintelor – dacă sunt accesibile copiilor. 

În vederea dezvoltării vocabularului copiilor, după explicarea cuvintelor şi expresiilor noi 

urmează folosirea acestora în structuri noi, în alte enunţuri.  

În povestirea fragmentului antrenăm mai mulţi elevi în vederea exersării exprimării. În clasa a 

IV-a se trece treptat la transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. De asemenea, le solicităm 

elevilor să folosească în povestiri cuvintele şi expresiile noi. 

Stabilirea ideii principale este o etapă deosebită şi dificilă în studiul textului literar. A rămâne 

doar la alegerea ideii din propunerile elevilor ar fi insuficient, pentru că elevii n-ar înţelege de ce am 

ales o anumită formulare şi nu pe alta, aşa că trebuie să găsim şi alte modalităţi. 

Ideile stabilite pentru fiecare fragment formează planul de idei al textului. Ca să atragem mai 

mult elevii în fiecare activitate de învăţare este bine să le explicăm la ce este necesar fiecare produs al 

activităţii lor, de aceea trebuie să le precizăm şi de ce este necesar planul de idei al textului. 

Povestirea textului după planul de idei este un exerciţiu eficient de comunicare. Elevii se 

obişnuiesc să prezinte conţinutul textului într-o anumită ordine, exerciţiu care îi formează şi pentru 

prezentarea în ordine logică a ideilor proprii. Şi în această etapă avem în vedere ca elevii să folosească 

în expuneri noile cuvinte şi expresii. 

Pentru imprimarea la alevi a unei citiri corecte şi expresive, etapa următoare este citirea model 

a textului de către profesor. La clasa a IV-a citirea model se realizează în ritm normal, cu respectarea 

intonaţiilor specifice semnelor de punctuaţie şi cu modulaţiile vocii determinate de ceea ce se transmite 

prin text. 

Citirea după model este etapa în care elevii exersează citirea după modelul oferit de profesor. 

Etapele în care profesorul verifică dacă elevii au înţeles textul şi dacă au citirea conştientă 

formată sunt: formularea în mai multe variante a răspunsurilor la întrebările din manual şi citirea 

selectivă, unde elevii citesc diferite fragmente în care se vorbeşte despre ..., în care personajul ... a 

demonstrat ... . 

Pe lângă întrebările din manual venim cu alte întrebări şi activităţi, în funcţie de experienţa de 

învăţare a clasei, care să contribuie la dezvoltarea gândirii, imaginaţiei, creativităţii, la formarea 

discursului personal al elevilor, la aplicarea celor învăţate în legătură cu textul literar în situaţii concrete 

de comunicare. 

Modelul comunicativ-funcţional presupune începerea lecţiei cu un text literar şi încheierea ei 

cu text elaborat în scris de elevi, aşa că etapa următoare este redactarea textului de către elevi. 

Conţinutul şi dimensiunea textului se stabilesc de către profesor. 

În funcţie de timpul rămas la sfârşitul lecţiei se desfăşoară exerciţii de cultivare a limbii 

române literare. Conţinutul acestor exerciţii diferă de la o clasă la alta, în funcţie de problemele de 

exprimare ale copiilor. 

Ordinea unor etape se mai poate schimba în funcţie de conţinutul textului abordat. Astfel, când 

se predau texte cu încărcătură afectivă mare, înainte de citirea acestora profesorii transmit informaţii în 

legătură cu evenimentul prezentat, cu unele personaje şi explică expresiile şi cuvintele nou-întâlnite în 

text.  

Scrierii trebuie să i se acorde, în continuare, cel puţin 15 minute din fiecare lecţie. Astfel elevii 

pot povesti un fragment în scris, folosesc cuvintele şi expresiile noi în enunţuri scrise, elaborează un 

text în legătură cu conţinutul operei studiate. Deprinderile de exprimare scrisă se formează în clasă, sub 

îndrumarea profesorului, nu numai prin temele pentru acasă. 

Textul literar se studiază, în funcţie de complexitatea lui, în 1-4 lecţii. Prima lecţie urmăreşte 

cunoaşterea textului, iar în lecţiile următoare se desfăşoară activităţi de lucru cu textul astfel încât elevul 

să beneficieze de toate valenţele formative şi educative. 

Valoarea unei lecţii de limba şi literatura română se apreciază, în special, prin gradul de 

participare a elevilor la activităţile de comunicare orală şi scrisă. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

APROAPE LINIȘTE 

De Alexandru ANDRIEȘ 

 

   

Norii-s de argint și zboară departe 

Cerul e-nalt, tăiat în cleștar, 

Noaptea-i o perdea și-n fereastra mea 

Doar umbre care-ncet dispar. 

Când nu ești aici e camera goală, 

E timpul leneș, mult prea lung. 

Deloc nu mi-e somn și-n loc să adorm 

Încerc cu gândul să te-ajung. 

R1: Se înseninează cerul departe, 

Ceața dispare ruptă în fâșii, 

Străzile-s pustii, dacă tu, tu nu vii, 

Degeaba-ncepe, începe o nouă zi. 

R2: Nu te-ndepărta, nu mă mai lăsa singur să te-aștept, 

Nu te răzgândi, nu mă ocoli, nu mai fugi. 

Și-i liniște iar, aproape de mine, 

Prea triste visele îmi sunt. 

De ce nu ești aici să-ți pot vorbi, să-mi poți vorbi, 

S-apropii cerul de pământ. 

Și-i liniște iar, aproape de mine, 

De ce n-auzi chemarea mea? 

Te strig mereu, te strig în gând 

Și inima mea-i ca un ceas bătând. 

 

„Dragostea este frumuseţea sufletului” 
(Sfântul AUGUSTIN) 

 



  

 

 

 

 

 ŞTIAȚI CĂ…

 

 

 

 

 

 …pasarea Flamingo are penajul de culoare roz sau roșie datorită carotenului asimilat în 

abundență din sursa principală de hrana – creveții? 

 …singurul loc de pe corpul unei vaci în care există glande sudoripare este nasul acesteia? 

 …papilele gustative are unui fluture se află în picioare, de aceea el testează și consumă 

nectarul florilor cu picioarele? 

 …unul din cele mai mari exemplare de balenă, pescuit până acum, avea lungimea de 31 de 

metri și cântarea 100.000 de kilograme? 

 …pe Marte există un aliniament accidental de roci și alte formațiuni geologice care, privit 

dintr-un anumit unghi, se întâmplă să arate ca un chip de om? 

 …aparatul care distruge în proporție de 99% virusul gripei aviare (H5N1) și bacteriile de 

tipul Salmonella sau E.Coli a fost creat de o companie scoțiană? Funcționând cu raze de lumină 

ultraviolete, aparatul dezinfectează o suprafață în doar cinci secunde. 

 …Malpas este primul canal-tunel construit pe Terra. Situat în sud-vestul Franței, pe vechea 

arteră de navigație fluvială Canal du Midi (241,7 km lungime, 2 m adâncime) leagă fluviul Garonne 

de Marea Mediterană? 

 …Marea Sargasso este o regiune din mijlocul Oceanului Atlantic de Nord, înconjurată de 

curenți oceanici? Este singura mare care nu are coastă. 

 …specialiștii consideră că aparatul vizual este aproape perfect la vârsta de 6 ani, după această 

vârstă capacitatea vizuală reducându-se? 

 …capul unui copil cântărește cât un sfert din greutatea corpului acestuia? La maturitate, capul 

reprezintă doar a opta parte din greutatea trupului. 

 …cel mai scump pat de pe planetă, creație a arhitectului olandez Janjaap Ruijssenaars, costă 

„doar” 1.200.000 de euro? Patul plutește la 40 de centimetri de podea și poate susține o greutate de 

până la 900 de kilograme. 

 …inventatorul batistei a fost regele Richard al II-lea? Imediat ce s-a observat că folosește o 

bucată de pânză pentru toaleta nasului și a feței, întreaga nobilime de la curte a început să procedeze 

la fel. 

 …porecla lui Radu, zis „Cel Frumos" (fratele lui Vlad Țepeș), este o poreclă cu iz ironic, 

pentru că-i plăcuse, pe când era tânăr ostatic în Turcia, sultanului Mehmed al II-lea? 

 

 

 

Culese de: 

Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

„Trupul este templul tău. Menţine-l pur şi  
curat pentru sufletul ce locuieşte în el.” 

(Baba AZIZ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI 

 NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE

 

 

 

1 ianuarie 

Vasile DUMITRESCU 

Lucica OALRU 

Mihai-Silviu MICULESCU 

Vasile POPESCU 

Constanţa ARON 

Vasile IORDACHE 

Nicolae OANCEA 

Margareta SAVU 

Gabriel ANTOFIE 

Mihaela ARON 

 

2 ianuarie 

Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA 

Vasile FĂŞIE 

Virginia ILIE 

Aurel BERECHET 

Vasile-Constantin ANTOFIE 

Florin CHIORNIŢĂ 

Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU 

 

3 ianuarie 
Ion SARU 

Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ 

Ion VASILE 

Violeta IVAŞCU 

Mircea NECŞOIU 

Ion COMAN 

Cristina GRECU 

 

4 ianuarie 

Mihaela MOROE 

Marian-Aurel BRÂNZICĂ 

Ioana-Liliana CRĂCIUN 

Ion POPESCU 

Ion FĂŞIE 

Florina DÎNGEANU 

Ioana-Maria UŞURELU 

 

5 ianuarie 

Ion MITRESCU 

Lămîiţa ŞETREANU 

Viorica SAVU 

Eugeniu CREMENEANU 

Elena BERECHET 

 

6 ianuarie 

Cristian-Dumitru GHEORGHE 

Adriana-Nicoleta FLOREA 

Ion-Cristian NEAGA 

Georgian GRECU 

Alexandru-Georgian STANCIU 

Vasile BURCĂ 

 

7 ianuarie 

Ion MILEA 

Ion ŞERBAN 

Valerică OANCEA 

Ioan BADEA 

Camelia PIOARU 

Alma-Gabriela STÎNGACIU 

 

9 ianuarie 

Petru-Samuel ŞERBAN 

Genoveva PIOARU 

Ion STOICA 

Vlad-Nicholas ȘERBAN 

Eric-Ioan ȘERBAN 

 

10 ianuarie 

Daniel-Vasile BUCUROIU 

Georgian-Valentin MARIN 

„Sinele este singura puşcărie care poate închide 
vreodată sufletul.” 

(Henry Van DIKE) 
 



Darius-Georgian MOROE 

Maria-Alexandra DINIŞOR 

Elena POPESCU 

Dumitru CIOCAN 

Ionela SMARANDA 

 

11 ianuarie 

Zenovia-Mihaela ŞETRENU 

George-Petrişor HOGIOIU 

Florentina ŢUŢUIANU 

Vasile-Laurenţiu POPESCU 

Iulia-Maria MILEA 

Marius-Ionuţ ŞERBAN 

 

12 ianuarie 

Ionela ŞTEFAN 

Nicolae SAVU 

Ancuţa-Florina MOROE 

Oana-Florica ZAHARIA 

George MANTA 

Daniela STOICA 

Paola-Ștefania FĂȘIE 

 

13 ianuarie 

Vasile UŞURELU 

Anca-Elena ION 

Gheorghe MITRESCU 

Silviu-Mihai RADA 

Elena-Daniela GHEORGHE 

Dumitru-Sebastian ENESCU 

Daria-Ioana IONESCU 

Felicia DRĂGHICI 

Daniel IOSIF 

 

14 ianuarie 

Florin TUDOR 

Mihaela ŞERBAN 

Diana-Florentina NECŞOIU 

Natalia STÎNGACIU 

Maria DOBRESCU 

Vasile ANTOFIE 

Raisa-Cristiana ȘETREANU 

 

15 ianuarie 

Florica GOGU 

Sabina NEAGA 

Viorel BURCĂ 

 

16 ianuarie 

Nicu-Robert VASILE 

Mălina-Adriana PETRESCU 

Oana-Valentina PETRESCU 

Nicoleta-Alice BERECHET 

Marin MEDREGA 

Elena DUMITRESCU 

 

17 ianuarie 

Melania-Elena BUCUROIU 

Marius-Constantin FĂŞIE 

Silvia VASILE 

Ion OANCEA 

Mariana SMARANDA 

Mihaela-Lidia UŞURELU 

Bianca-Maria CRĂCIUN 

 

18 ianuarie 

Cristina-Liliana PREDA 

Nicolae ANTOFIE 

Vasile DOBRESCU 

Claudiu-Iulian JOIŢA 

Gabriela TOMA-CUŢARU 

Stelian FĂŞIE 

Dumitru BRATU 

 

19 ianuarie 

Robert DRĂGHICI 

Adrian GHEORGHE 

Mihaela-Florina STOICA 

Cosmina-Ştefania SARU 

Gheorghe GRECU 

Ion ANGHEL 

Maria ŞERBAN 

Gheorghe MITRESCU 

Laurenţiu GHEORGHE 

 

20 ianuarie 

Cornelia STANCIU 

George-Romeo MOREANU 

Izabela-Nicoleta UŞURELU 

Filofteia DOBRESCU 

Ion APOSTOL 

Octavian PUIESCU 

Maria GRIGORE 

Liliana BURCĂ 

Dănuţ-Gabriel POPESCU 

Medeea-Ioana DOBRESCU 

 

21 ianuarie 

Alina GAFIŢOIU 

Gabriela POPESCU 

Mădălina NEAGA 

Florina-Filareta POPESCU 

Stelian MIHAI 

Ionuţ-Gabriel STOICA 

Ionela-Daniela MAICAN 

Emilia-Ioana ARON 

Diana-Mihaela MOROE 

Genoveva IONIŢĂ 

Nicolae MITRESCU 

Ion-Romeo DRĂGHICI 

Filareta BURCĂ 

Iuliana ENESCU 

David-Andres LUPU 

 



22 ianuarie 

Gigel COMAN 

Mircea BUCĂ 

Florica ILIE 

Iulian ILIE 

Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU 

Emilia JOIŢA 

 

 

23 ianuarie 

Vasile-Adrian MIHAI 

Georgian-Dănuţ DOBRESCU 

Ştefan BÎRLIGEANU 

Mihai GRECU 

Aurelian DRĂGHICI 

Irina-Cateluţa MĂGUREANU 

 

24 ianuarie 

Daniel FĂŞIE 

Elena POPESCU 

Vasile STANCIU 

Gheorghe STANCIU 

Elena STANCIU 

Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ 

Ștefania-Roberta PETRESCU 

 

25 ianuarie 

Adrian-Valentin GRECU 

Melania DOBRESCU 

Dumitru LĂCĂTUŞ 

Florina NICOLĂESCU 

 

26 ianuarie 

Gheorghe STANCIU 

Ana-Maria SAVU 

Gabriel FĂŞIE 

Diana-Elena ŞETREANU 

Dragoş-Gabriel ŞETREANU 

Sofia ANTOFIE 

Floarea GHEORGHE 

Maria MIHAI 

Mihail SANFIRESCU 

Cristina BĂLAŞA 

 

27 ianuarie 

Nicolae MOREANU 

Ion BUCUROIU 

Giorgiana-Adelina BUCĂ 

Elena ŞERBAN 

Nicolae DOBRESCU 

Vasile TOMESCU 

 

28 ianuarie 

Maria-Magdalena BADEA 

Nicolae MITRESCU 

Ana-Maria ILIE 

Ionela-Bianca OANCEA 

Maria VORNICU 

Elena SMINCHIŞE 

Rareş-Ştefan DOBRESCU 

 

29 ianuarie 

Georgeta IOSIF 

Maria GAFIŢOIU 

Avida DOBRESCU 

Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN 

George-Silviu ZAMFIRESCU 

George-Tiberiu RUSU 

Ionuţ-Daniel DUMITRU 

Elena STOIAN 

Mariana PIOARU 

Vasile SPÎNU 

Elena VĂCARU 

Alexandru-Florin TRONECI 

 

30 ianuarie 

Vasilica CUCUTEANU 

Constantin SAVU 

Georgeta TEODORESCU 

 

31 ianuarie 

Vasile SAVU 

Cornel BURCĂ 

Gheorghe DUMITRU 

Renata-Ionela STÎNGACIU 

Nicolae NECŞOIU 

Maria ENESCU 

Vasile BIŢOC 

Spiridon ŞETREANU 

Ionuț BĂLAȘA 



 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII DECEMBRIE  : 
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„Sufletul este poarte de intrare către paradisul 
dinlăuntrul tău.” 

(Choa KOK  SUI) 
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