
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

IANUARIE – LUNĂ PLINĂ DE EVENIMENTE LA VULCANA-BĂI 

 

 

  

 
 

Pentru a înțelege mai bine scopul activității din 14 ianuarie 2016 desfășurată de către elevii 

clasei a IV-a ai Școlii„Vlad ȚEPEȘ” din Vulcana de Sus la Primăria Comunei Vulcana-Băi, activitate 

propusă și coordonată de doamna lor învățătoare, Rodica DOBRESCU, i-am solicitat acesteia 

argumentul care a determinat-o a alege ca temă pentru orele de opțional pe aceea intitulată: „Mândru că 

sunt vulcănean”. Acest argument l-am primit și-l veți regăsi mai jos, imediat după ce am să vă povestesc 

cum a decurs această activitate. 

Copiii, însoțiți de doamna învățătoare au fost întâmpinați cu mare căldură de către domnul 

primar, Emil DRĂGHICI, doamna Maria MOREANU și de către mine. Erau îmbujorați și guralivi, 

„Viitorul le aparţine celor care cred în 
frumuseţea viselor lor.” 

(Eleanor ROOSEVELT) 

 



exact așa cum le stă bine lor, copiilor. Au fost invitați în salonul „Vlad ȚEPEȘ” și după ce domnul 

primar a trecut pe la fiecare în parte să-i salute, ne-am așezat cu toții în fotoliile confortabile. Doamna 

învățătoare a prezentat scopul vizitei, mai exact, acea oră de opțional a dorit să o desfășoare împreună 

cu cel care păstorește comuna noastră de 26 de ani. Ei bine, domnul primar a avut de răspuns multor 

întrebări pe care copiii i le-au adresat în dorința de a afla ce înseamnă să fii primar, care sunt 

principalele preocupări ale domniei sale, care-i sunt gândurile și sentimentele legate de tot ce înseamnă 

Vulcana-Băi, dar și care sunt instituțiile cele mai importante din comuna noastră. Dacă la început, 

copilașii erau oarecum jenați și puțin reticenți, văzând buna-dispoziție a primarului și faptul că 

răspunsurile veneau nu numai cu promptitudine dar și cu zâmbetul pe buze, copiii s-au destins și 

întreaga atmosferă a semănat cu una din șezătorile de altădată. Cel mai frumos moment – din punctul 

meu de vedere – a fost atunci când a fost întrebat despre copilăria sa. A început a le povesti cum era 

copilăria de atunci și cum este cea de acum; câte facilități există acum și cum atunci nu existau  nici 

foarte multe autobuze cu care să poată merge la școală, cum pierdea uneori autobuzul și era nevoit să 

meargă mulți kilometri peste deal pentru a ajunge acasă și mai trebuia să se și grăbească pentru a nu-i 

îngrijora pe părinți… A povestit cum se juca și ce năzbâtii făcea! A fost ca o poveste la gura sobei… Pe 

mine m-a delectat enorm, iar la final, când, evident, au fost „îndulciți” cu bunătăți…nici nu mai vroiau 

să plece din nou la școală! 

Pentru mine a fost un moment remarcabil și nu pot spune decât: FELICITĂRI doamna 

învățătoare! 

 

Și acum ARGUMENTUL doamnei învățătoare: 

 

În realizarea dorinţei de a cunoaşte, omul porneşte din aproape în aproape până îşi realizează 

obiectivele propuse. 

Noţiunile prezentate prin acest opţional, pot fi înţelese mult mai bine, cauzal şi nu numai 

descriptiv, dacă sunt însuşite prin contactul direct cu mediul zonal, local şi apropiat, cunoscut ca urmare 

a excursiilor organizate sau din legendele legate de istoria şi geografia comunei Vulcana-Băi. 

Pe lângă latura teoretică, activităţile cursului se bazează pe lucrări practice şi ieşiri pe teren, care 

dau posibilitatea unui studiu mai concret şi complex în acelaşi timp, asupra realităţii. 

Opţionalul „Mândru că sunt vulcănean” îşi propune ca elevii să ştie mai multe despre comuna 

lor natală şi despre locurile care îi înconjoară, să descopere autenticitatea acestor locuri aşa cum au fost 

primite de la străbuni pentru a lăsa urmaşilor un testament memorabil. 

Anii s-au scurs şi odată cu ei s-au pierdut dovezi istorice despre care generaţiile noastre cu greu 

pot afla de ele, datorită puţinelor date şi documente care s-au mai păstrat prin arhive, muzee şi printre 

povestirile şi legendele populare. 

Nu întâmplător unele denumiri de forme de relief şi ape ne amintesc de unele fapte sau date 

istorice, de înfăţişarea lor din veacurile trecute. Spre exemplu, Valea Sticlăriei, valea unde a funcţionat 

o fabrică de sticlă. 

O altă finalitate este aceea că noţiunile dobândite la disciplinele din trunchiul comun capătă o 

adevărată materializare prin  raportarea la realitatea înconjurătoare, devenind, astfel, operaţionale în 

adevăratul sens al cuvântului. 

Funcţia generală a educaţiei constă în valorificarea capacităţii de învăţare a elevului care este 

nelimitată dacă forma de proiectare şi de realizare a conţinuturilor instruirii este construită corect, la 

orice stadiu de dezvoltare. 

 

CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII 
1. Din trecutul zonei; factori locali favorizanţi apariţiei şi dezvoltării comunei Vulcana-Băi; 

2. Coordonate geografice. Evoluţie teritorială; 

3. Importanţa aşezării geografice; 

4. Locuitorii şi ocupaţiile lor; 

5. Istoricul comunei Vulcana-Băi; 

6. Originea numelui; 

7. Atestarea documentară; 

8. Personalităţi şi evenimente marcante ale comunei; 

9. Instituţii publice din comună; 

10. Vulcana-Băi – trecut, prezent, viitor; 

11. Zonele turistice şi etnografice; 



12.Tradiţii şi obiceiuri; 

13. Legende despre locuri/fapte/oameni, 

 

 

15 IANUARIE – EMINESCU ÎN GLASURI DE COPII 

„EMINESCU este numele acestei ţări. ROMÂNIA este numele lui EMINESCU."   

Nichita STĂNESCU 

 

Despre Eminescu s-au spus multe, de toate și niciodată destul. Eminescu e sfântul preacurat al 

versului românesc. Dimensiunile lui trec peste noi, sus, în văzduhuri. Eminescu este însăși Universul.  

Peste tot pe unde au trecut pașii Luceafărului, au lăsat urme din pulbere de stele. 

Niciodată nu trebuie să rămână nemarcată această zi, iar aici, la Vulcana, chiar nu se întâmplă. 

Deci, cu mic cu mare, elevii Școlii „Vlad ȚEPEȘ” din Vulcana de Sus ne-am strâns într-un spațiu 

încăpător și foarte primitor al proaspăt renovatului cămin cultural „Ion Heliade RĂDULESCU” din 

Vulcana de Sus pentru a evoca dulcea muzicalitate a poeziei eminesciene. În preambul le-am prezentat 

un foarte scurt material despre viața marelui poet și ce reprezintă el pentru noi, românii. 

Sosindu-le rândul lor să ne arate ce a pregătit fiecare, a urmat o adevărată serbare, o sărbătoare 

de suflet și din suflet… Au recitat pe roluri, au dansat, au cântat, au vorbit despre Luceafărul nostru cum 

au știut ei mai bine și cum au simțit. La final li s-a pregătit un mic concurs cu întrebări constând în date 

importante din viața și opera lui Eminescu. Și de astă dată au plecat nu numai cu noi cunoștințe 

acumulate, cu mici suveniruri care să le amintească mult timp această zi, dar și cu inimile pline de 

bucurie și încântare. Au înțeles faptul că atâta timp cât va dăinui acest popor român, numele lui 

EMINESCU se va confunda cu el. Mândria că Dumnezeu ni l-a dăruit nouă o vom purta peste veacuri. 

Vă prezint mai bine fotografiile că sunt mai concludente: 

 

  
 

   
 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

 

 BIROURILE ELECTORALE (PARTEA A TREIA)

 

 

                     

 
        Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții: 

   a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale 

complementare și listele electorale suplimentare și asigură condițiile necesare în vederea verificării 

acestora de către alegători;  

   b) primesc de la birourile electorale de circumscripție buletinele de vot pentru alegătorii care 

urmează să voteze la secția respectivă, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea „VOTAT";  

   c) conduc operațiunile de votare și iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în 

jurul acesteia;  

   d) numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscripțiile electorale pentru 

care s-a votat la secția respectivă, în mod distinct, pentru consiliul local, pentru primar, respectiv 

primarul general al municipiului București, pentru consiliul județean, respectiv pentru Consiliul General 

al Municipiului București;  

   e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;  

   f) întocmesc și înaintează biroului electoral de circumscripție dosarele prevăzute la art. 96;  

   g) predau, cu proces-verbal, biroului electoral de circumscripție, buletinele de vot întrebuințate 

și necontestate, precum și pe cele anulate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale 

necesare votării;  

   h) verifică, prin mijloace electronice, legalitatea exercitării dreptului de vot, precum și 

corelațiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, conform procedurii stabilite prin 

hotărâre a Biroului Electoral Central.  

   Birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București îndeplinesc în mod 

corespunzător atribuțiile prevăzute anterior, precum și următoarele atribuții:  

   a) urmăresc aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în toate circumscripțiile electorale 

din cuprinsul județului, respectiv al municipiului București;  

   b) asigură aducerea la cunoștința celorlalte birouri electorale din județ, respectiv din municipiul 

București a hotărârilor Biroului Electoral Central și urmăresc modul de aplicare și respectare a acestora;  

„Sunt drumuri ce ne caută de mult şi-ajung la 
noi când noi suntem plecaţi în căutarea lor pe 

alte drumuri.” 
(Octavian PALER) 

 



   c) efectuează instruirea președinților birourilor electorale de circumscripție comunală, 

orășenească, municipală și de sector al municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din cuprinsul județului;  

   d) realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele politice, alianțele 

politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe baza 

comunicării primite de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală, 

respectiv de sector al municipiului București, și transmit Biroului Electoral Central situația centralizată, 

în termen de 24 de ore de la întocmire;  

   e) primesc de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală, 

respectiv de sector al municipiului București, procesele-verbale conținând rezultatul alegerilor, 

centralizează rezultatele pe județ, pe partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și pe candidați 

independenți și le dau publicității. Rezultatul centralizării datelor pe județ, respectiv pe municipiul 

București, se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit 

prevederilor prezentei legi.  

  În județele în care se organizează alegeri locale parțiale în cel puțin două circumscripții 

electorale comunale, orășenești sau municipale se constituie un birou electoral județean format din 2 

dintre judecătorii în exercițiu ai tribunalului, stabiliți prin tragere la sorți efectuată de președintele 

tribunalului. Tragerea la sorți se face pe funcții: președinte și locțiitor.  

   În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral județean, acesta se completează cu un 

reprezentant al Autorității Electorale Permanente, desemnat prin hotărâre a acesteia, și cu câte un 

reprezentant al partidelor politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care 

au grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului.  

   Birourile electorale județene constituite îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile prevăzute 

în prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. Contestațiile asupra modului de organizare și asupra 

componenței biroului electoral județean se soluționează de tribunal.  

   În județele în care se organizează alegeri parțiale într-o singură circumscripție electorală nu se 

mai constituie un birou electoral județean, soluționarea sesizărilor făcându-se de judecătoria în a cărei 

rază teritorială se află circumscripția electorală respectivă. Judecătoria se pronunță în termen de cel mult 

3 zile de la înregistrarea sesizărilor și contestațiilor. Hotărârea este definitivă.  

   În cazul în care în aceeași circumscripție electorală se organizează alegeri locale parțiale atât 

pentru consiliul local, cât și pentru primar, se constituie birouri electorale de circumscripție comunală, 

orășenească, municipală și de subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor, după caz.  

   Birourile electorale de circumscripție se completează cu reprezentanți propuși de organizațiile 

județene, respectiv de organizația municipiului București, ale partidelor politice parlamentare, ca 

membri. Completarea se face de președintele biroului electoral de circumscripție, în termen de 24 de ore 

de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de 

senatori și deputați ai fiecărui partid.  

   Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decât numărul de partide parlamentare, 

operațiunea de completare se repetă până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit.  

   Birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu reprezentanți propuși de 

organizațiile județene, respectiv de organizația municipiului București, ale partidelor politice 

parlamentare, care depun candidat la funcția de primar, primar general, ca membri. Completarea se face 

de președintele biroului electoral al secției de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, 

în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori și deputați ai fiecărui partid. 

      Oficiile electorale se constituie dintr-un președinte și un locțiitor al acestuia și din 6 membri, 

desemnați de organizațiile municipale ale partidelor politice parlamentare. Dacă un partid politic 

parlamentar nu are organizație în municipiul București, desemnarea reprezentantului se face de 

conducerea centrală a partidului.  

   Președintele și locțiitorul acestuia sunt magistrați desemnați de președintele Tribunalului 

București, cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în 

exercițiu ai judecătoriei sectorului. Data ședinței publice de tragere la sorți se anunță în scris partidelor 

politice parlamentare, cu două zile înainte de data desfășurării, de către președintele Tribunalului 

București. La organizarea și desfășurarea tragerii la sorți au dreptul să participe reprezentanți ai 

partidelor politice parlamentare.  

   Completarea oficiului electoral cu reprezentanții partidelor politice parlamentare se face de către 

președintele oficiului, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea 

descrescătoare a numărului cumulat de senatori și deputați ai fiecărui partid.  



   Dacă oficiul electoral nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege, întrucât 

numărul partidelor parlamentare este mai mic decât al membrilor oficiului, operațiunea de completare 

se repetă până la organizarea oficiului cu numărul legal de membri.  

       

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

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 8 din 13 ianuarie 2016 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 21 ianuarie 2016, ora 17:00 la sediul său, situat 

pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18: 

1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2015 de către Comitetul Local pentru 

Situații de Urgență; 

2. Analiză privind modul de îndeplinire de către autoritățile administrației publice locale a 

sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare pe anul 2015. 

Stabilirea măsurilor ce se impun. 

Analiză privind activitatea desfășurată pe linia protecției civile pe anul 2015. Adoptarea de 

măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. 

Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2015. 

Stabilirea de măsuri pentru optimizarea acesteia. 

3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al IV-lea/2015; 

4. Raport  privind  liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2015; 

5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul 

II/2015; 

6. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului 2015, a deficitului 

secțiunii de funcționare și dezvoltare; 

7. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II/2015.  

Măsuri pentru eficientizarea acestei activități; 

8. Aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2015; 

9. Aprobarea concesionării, fără licitație publică a  spațiilor cu destinație de cabinete medicale; 

  10. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2014 privind aprobarea principalilor 

indicatori tehnico-economice pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMULUI DE  ACCES LA 

MĂNĂSTIREA BUNEA” – reformulată; 

11. Stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale pentru 

participarea în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

12. Propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale  

pentru secretarul comunei, pe anul 2015; 

13. Probleme curente ale administrației publice locale; 

14. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – ANUL OMAGIAL AL EDUCAȚIEI RELIGIOASE A TINERETULUI CREȘTIN 

ORTODOX ȘI ANUL COMEMORATIV AL SFÂNTULUI IERARH MARTIR ANTIM 

 IVIREANUL ȘI AL TIPOGRAFIILOR BISERICEȘTI ÎN PATRIARHIA ROMÂNĂ

 

 

 

 

 

 În şedinţa de lucru din 28-29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al 

educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al 

Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în 

Patriarhia Română.   În cuvântul său rostit cu acest prilej, Preafericitului 

Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a spus: 

„ Religia este lumină pentru înțelegerea universului şi a vieţii, ca 

dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalității, 

dreptății, păcii, solidarităţii, înțelegerii și comuniunii între oameni.     
Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care 

Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru 

că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori 

efemere, şi le formează personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi 

omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de 

generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor. 
Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper 

spiritual esenţial şi liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte 

discipline școlare. 
Predarea Religiei în Şcoală are valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa 

copiilor și a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de Religie 

contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât 

propune modele viabile de bunătate, sfinţenie și conviețuire umană. 
Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de Dumnezeu omului, educația religioasă 

trebuie asumată în mod liber, conform dorinţei părinţilor şi a copiilor. Libertatea însă nu este 

indiferență spirituală, ci capacitate a omului de a alege valori spirituale, care îmbogățesc viaţa 

persoanei şi a comunității umane.            Promovarea 

educației religioase, care include deopotrivă evidențierea unor repere spirituale ca lumină pentru 

viață și a unei elementare culturi religioase, constituie şi un act de mărturisire a identității profunde a 

sufletului familiei românești și a tradiției învățământului românesc, care a început în școlile înființate 

de Biserică în apropierea lăcașurilor de cult.  Părinții copiilor înțeleg necesitatea intensificării 

cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie 

consolidată în mod complementar prin educația copiilor şi a tinerilor în Şcoală şi în viaţa Bisericii. În 

această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie 

şi școală, pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace şi pentru desfăşurarea de activităţi educaționale 

artistice, social-culturale şi social-filantropice, mai ales în timpul vacanțelor şi al unor evenimente 

solemne cu semnificație națională sau patriotică.  În completarea orei de Religie, Patriarhia Română, 

prin proiectele „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, doreşte să cultive legătura copiilor cu 

„Să-ţi ferești capul de frig și de prostie.” 
(Părintele Arsenie BOCA ) 

 



o comunitate vie, rugătoare, mărturisitoare şi solidară cu oamenii aflați în dificultate. Prin aceste 

proiecte ea se străduieşte să cultive în copii şi tineri duhul prieteniei și al comuniunii, să prevină 

abandonul şcolar în familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. Prin 

birourile de cateheză parohială, prin taberele de copii pe care le organizează în cadrul acestor 

proiecte, Biserica doreşte să suplinească lipsa de afecţiune părintească, lipsa atmosferei de familie, 

descoperă copii talentaţi şi-i încurajează să-şi cultive talantul în folosul Bisericii și al societății.  
Pentru Biserică şi societate, familia are un rol esenţial în stabilirea reperelor valorice ale 

copiilor. Familia creştină, compusă din bărbat, femeie şi copii, reprezintă spaţiul intim cel mai de preţ 

pentru cultivarea iubirii conjugale, a iubirii părinteşti, a iubirii filiale şi a iubirii frăţeşti. Lipsa de 

iubire şi comuniune în familie duce la înstrăinarea între membrii acesteia, la violenţă conjugală, la 

violenţă domestică, la divorţ, care are efecte dramatice pentru copii, la abandonul şcolar, la alcoolism 

şi la alte rele. De aceea, în educaţia copiilor şi a tinerilor, este mare nevoie de cooperare între Familie, 

Şcoală şi Biserică. 
 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
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Short term exchanges of groups of pupils 

  
 

În perioada 10-16 ianuarie 2016 s-a desfășurat la Vulcana-Băi, a doua întâlnire din cadrul 

proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „WORDS UNITE US”, prima în care au fost implicați și 

elevi. 

La întâlnirea de proiect au participat reprezentanţi a patru școli şi anume: Școala Gimnazială 

„Ion Mareș” Vulcana-Băi, România (coordonatorul proiectului și gazda întâlnirii); Vilniaus "Genio" 

„Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar 

dacă îl legi din nou, nodul rămâne.”  
(Octavian PALER) 

 

Erasmus+ Programme- Strategic Partnership 

WORDS UNITE US 

Project Nr: 

2015-1-RO01-KA219-015167 



pradine mokykla, Lituania; School of European Education, Grecia; Viesites Secondary school, Letonia. 

Partenerii din Bulgaria nu a avut reprezentanți la această întâlnire deoarece instituția lor este o grădiniță, 

iar elevii nu pot călători din cauza vârstei. 

Activitățile propuse în cadrul întâlnirii au vizat: prezentarea fiecărui participat la întâlnire; 

prezentarea regiunii, a școlii și a fiecărei țări prezente; vizitarea unor obiective turistice din județul 

Dâmbovița și împrejurimile acestuia; vizitarea unui atelier de sculptură din Vulcana-Băi pentru a afla 

informații despre obiceiurile oamenilor din comună; un atelier eTwinning organizat de coordonatoarea 

din Lituania; atelier despre specificul fiecărei țări și diferențele dintre acestea; prezentări despre 

castelele din fiecare țară; workshop: „Romania through my eyes”; atelier „Let’s dance!” (dansuri 

tradiționale) ; Workshop: „Our language”; workshop „National cuisine“; atelier de pictură desfășurat la 

Școala de pictură- Pippolino Arte din Târgoviște; chestionar despre România; evaluarea întâlnirii de 

proiect.  

Întâlnirea a debutat cu prezentarea școlii și comunei Vulcana-Băi de către elevii noștri. Au urmat 

prezentarea programului întâlnirii de către coordonatorul echipei de proiect (prof. Sorina PÎRVU) și 

prezentarea participanților. Am vizitat apoi primăria unde am fost întâmpinați de către Șef Poliție 

Locală, Elena-Roxana VASILE care a pregătit un film și câteva cuvinte despre comuna Vulcana-Băi. 

Prima zi s-a încheiat cu o vizită la atelierul de sculptură al familei Dobra. 

Ziua a doua a fost dedicată atelierului eTwinning („How to use eTwinning”), prezentării școlilor 

și localităților partenerilor noștri.  

Au urmat vizitarea orașelor Sinaia și Bran și un tur al celor mai importante obiective culturale 

din zonă, importante pentru cultura națională. Au urmat prezentările castelelor din fiecare țară din 

proiect. 

Am continuat cu o vizită culturală la Târgoviște, prima capitală a țării noastre unde am vizitat 

Curea Domnească, Turnul Chindiei, muzeul „Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic”, care este 

primul de acest fel din România și din Europa Centrală și de Susd-Est. Acesta este centrat pe 

descoperirile cele mai importante făcute în paleoliticul superior și mijlociu, în România. 

A urmat atelierul de pictură de la Școala de Pictură- Pippolino Arte, atelier numit „Romania 

through my eyes”, unde partenerii de proiect au fost introduși în arta picturii pe sticlă și a picturii pe 

bumbac, având tematica Hora/Ciuleandra, motive tradiționale românești și pictarea unei imagini care să 

reprezinte țara noastră prin ochii lor. 

Ziua de vineri a debutat cu un atelier numit „Our language”, în care am învățat cuvinte în fiecare 

limbă a țărilor partenere, am căutat asemănări și diferențe între acestea, am învățat să numărăm. A 

urmat vizitarea Centrului Internațional Ecumenic din Vulcana-Băi (trei locaşuri de cult- o biserică 

creştin-ortodoxă, care adăposteşte moaşte ale Sfântului Ioan Botezătorul, o sinagogă şi o moschee) unde 

am fost primiți cu mare drag, ca de fiecare dată, de către protosinghel Agatanghel Bărbulescu. 

Profesorii și elevii participanți au evaluat activitatea din cadrul întâlnirii, folosind instrumentele 

specifice elaborate în proiect (fișa de evaluare a întâlnirii de proiect și fișa de evaluare pentru 

obiectivele culturale vizitate-„Quizz about Romania"). Profesorii au stabilit detaliile activității ce 

urmează a fi realizată în Grecia.  

Seara am revenit la Căminul cultural din comună pentru a participa la realizarea primului capitol 

din e-book („My country, my region, my school !”) și la petrecerea de rămas bun, în cadrul căreia s-au 

înmânat și certificatele de participare. 

 

A fost o întâlnire care a adus împreună parteneri mai vechi sau mai noi și care au avut parte de 

experiențe pe care nu ți le poți imagina fără a le trăi...  

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă 

numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 

informaţiilor pe care le conţine. 

 

 

  Prof. Sorina PÎRVU 

COORDONATOR PROIECT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRU XENOPOL – 96 DE ANI DE LA MOARTEA ISTORICULUI, 

FILOZOFULUI, SOCIOLOGULUI ȘI SCRIITORULUI ROMÂN (1847 – 1920) 

 

 

 

Alexandru Dimitrie Xenopol s-a născut la Iași, pe data de 23 

martie 1847 (după alte surse, pe 24 martie 1847), fiind fiul lui 

Dimitrie Xenopol, care era de origine anglo-saxonă. Iată ce spunea 

chiar Alexandru D. Xenopol: 

„Sunt născut în 23 Martie 1847 în Iași, mahalaua Păcurari 

în niște case de zestre ale mamei mele... Tatăl meu Dimitrie Xenopol 

se trăgea din o veche familie anglo-saxonă, după tată Brunswick, 

după mamă Smith. El a rătăcit în tinerețe, în urma unei dureri 

sufletești, prin Suedia, pe mare până la Constantinopole, de unde 

venise la Galați. Aici fu botezat de colonelul Schelety, tatăl 

generalului Carol Scheleti, care-i dădu numele de Dimitrie și-i 

schimbă tot odată și familia din Brunswick în Xenopol, adică „fiul 

străinului”.” 

(Alexandru D. Xenopol, Istoria ideilor mele) 

Alexandru D. Xenopol a avut meritul absolut unic de a scrie 

prima sinteză sau istorie completă a poporului român, Istoria românilor din Dacia Traiană, și de a o 

face larg cunoscută întregii lumi, deziderat formulat anterior cu extremă claritate atât de Mihail 

Kogălniceanu cât și de Nicolae Bălcescu, încă de pe vremea când aceste idei erau parte esențială a 

programului viitoarei revoluții de la 1848. 

În plan educațional, ca profesor universitar, și ca titular simultan al catedrei de istorie a 

românilor, respectiv al celei de istorie universală, Alexandru Xenopol a contribuit la educarea și 

modelarea a multor generații de profesori de istorie și istorici români. 

Simultan cu obligațiile didactice a desfășurat și o susținută și bogată activitate științifică, atât 

ca autor, publicând numeroase lucrări și studii în presa științifică a vremii, cât și ca editor, redactor și 

director al Revistei "Arhiva", apărută la Iași. 

Xenopol a fost unul din cei mai aprigi susținători ai înlăturării înapoierii economice și culturale 

a României, militând pentru continuarea dezvoltării învățământului la toate nivelele, începută atât de 

dinamic în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866). 

De asemenea, în toate studiile sale economice, Alexandru D. Xenopol preconiza crearea unei 

puternice și diversificate industrii naționale, începută, de asemenea în timpul domniei lui Alexandru 

Ioan Cuza. Ambele direcții, învățământul și industria, le vedea ca făcând parte din drumul spre 

realizarea unei independențe nu doar politice, ci și a uneia economice. Ca atare, marele istoric 

Alexandru D. Xenopol opunea concepțiilor liber schimbiste oficiale concepția protecționismului 

economic intern menit să asigure crearea unei industrii românești puternice care să permită, la rândul ei, 

dezvoltarea celorlalte compartimente ale economiei naționale: comerțul, finanțele, agricultura, etc. 

Pe plan internațional, remarcabilul om de cultură român a adus contribuții dintre cele mai 

importante la filosofia istoriei, așa după cum o dovedește lista de lucrări publicate atât în limba franceză 

cât și în limba germană și limba italiană, limbi pe care le stăpânea la nivelul unui vorbitor nativ elevat. 

Prin întreaga sa activitate creatoare ca autor, eseist, filosof al istoriei, istoric, pedagog, sociolog 

și scriitor, Alexandru D. Xenopol a evidențiat cu pregnanță rolul său cel mai meritoriu în cultura 

română, prin faptul că a fost primul intelectual român de orientare universală care, utilizând principii 

„Nu te teme de perfecţiune, nu o vei atinge 
niciodată.” 

(Salvador DALI) 
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metodologice moderne, a scos istoria din tiparele sale tradiționale și tradiționaliste, împletind-o strâns 

într-o documentație amplă, într-o viziune critică de ansamblu care să prezinte realist multitudinea 

formelor de manifestare a vieții sociale a oamenilor - economică, socială, politică, culturală, ideologică 

etc. 

Alexandru D. Xenopol este autorul primei mari sinteze a istoriei românilor. A fost și un filozof 

al istoriei de talie mondială, fiind considerat printre cei mai mari istorici români, alături de Nicolae 

Iorga. 

 

 

 

 

 Prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN 

 

 

 

JOCUL – ESENȚA EXISTENȚEI COPILULUI ȘI LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

 

                                                     „ Copilul este la fericita vârstă când  

                                                                     se trezeşte la viaţă, cu ochii plini de lumina 

                            unei fericiri nebănuite şi îndepărtate. 

                                                                              Să ne ferim a întuneca cu cărbune şi        

                                                               cretă aceste minunate vise ale vârstei de  aur” 

    (Adolphe Ferrière) 

 

Jocul a evoluat din cele mai vechi timpuri ca 

urmare a procesului de umanizare şi a  constituirii 

formaţiunilor sociale. 

Prin trecerea omului de la copilărie la tinereţe 

şi mai ales la maturitate şi bătrâneţe, jocurile se 

desfăşoară sub forme noi şi îndeplinesc o serie de 

funcţii nemaiîntâlnite până acum, ce determină 

transformarea lor în activităţi distractive. 

Problemele jocului au preocupat şi pe 

pedagogii români. În acest sens există referiri 

interesante, cuprinse în psihologia jocului, în lucrările 

lui AL. Roşca, Paul Popescu Neveanu, Ilie Popescu 

Tenişeanu. Ursula Şchiopu arată că: „Rezumativ jocul 

apare ca o activitate complexă a copiilor, în care ei reflectă şi reproduc lumea şi societatea, adaptându-

se la dimensiunile lor multiple. 

Acţiunea de joc reprezentând trebuinţa de a participa activ şi independent la viaţa socială este, 

fără îndoială, o expresie a trebuinţelor umane de a transfera într-un fel lumea.” 

În această etapă a vieții, și la clasa pregătitoare, jocul ocupă un loc central, fiind forma de 

activitate coordonatoare în dezvoltarea psihică  a copilului, în satisfacerea cerinţelor vitale ale acestuia. 

„Oamenii se împart în două categorii: unii 
caută şi nu găsesc, alţii găsesc şi nu sunt 

mulţumiţi.” 
(Mihai EMINESCU) 
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În viaţa copilului există trei feluri de activitate fundamentală: jocul învăţarea  sistematică şi 

munca. 

Fiecare din aceste forme ocupă o poziţie dominantă în dezvoltarea individuală. În anii 

preşcolarităţii dominant este jocul, în anii şcolarităţii învăţătura sistematică, în rest munca. 

Pedagogia preşcolară ştiinţifică ne învaţă că  jocul satisface în cel  mai înalt grad nevoia de  

activitate a copilului, generată de trebuinţe, dorinţe, tendinţe specifice copilului preşcolar.  De aceea  

jocul constituie o formă de manifestare întâlnită la copiii tuturor popoarelor din cele mai vechi timpuri. 

Se poate spune că jocul este tovarăşul de nedespărţit al copilăriei şi  constituie  una din formele 

cele mai importante de activitate a preşcolarului. 

Îmbrăcând forma jocului, activitatea este tot atât de necesară dezvoltării fizice şi psihice a 

copilului ca şi lumina soarelui. Un copil sănătos cu organismul în creştere, nu poate să nu se joace.  A-l  

opri de la joc înseamnă a-i frâna dezvoltarea fizică şi psihică. 

„Jocul – spune Anton  Semyonovich Makarenko – are în viaţa copilului o importanţă  aşa de 

mare ca şi activitatea, munca sau serviciul la adulţi”. 

În viaţa copilului jocul deţine un rol atât de însemnat pentru că-i satisface dorinţa firească de 

manifestare şi independenţă. Prin joc, copilul învaţă  să cunoască lumea reală. Pe acest temei unii 

psihologi (H. Walon) socotesc jocul ca o activitate de pre-învăţare. Acţionând asupra obiectelor din jur, 

copilul cunoaşte treptat ambianţa, îşi satisface nevoia de mişcare şi înţelegere, dobândeşte încredere în 

puterile proprii. 

Esenţa jocului constă în reflectarea şi transformarea, pe plan imaginar, a realităţii înconjurătoare. 

Jucându-se copilul cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa, astfel cunoaşterea lumii devine accesibilă şi 

atractivă pentru copii. 

Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă şi se dezvoltă, conţinutul jocurilor se extinde, 

cuprinzând şi relaţiile sociale dintre oameni. 

Astfel, jocul formează, dezvoltă şi restructurează întreaga viaţă psihică a copilului. Jucându-se 

cu obiectele, copiii îşi dezvoltă percepţiile de formă, mărime, culoare, greutate, îşi formează capacitatea 

de observare. Fiind nevoit să construiască o casă, copiii îşi elaborează, mai întâi pe plan mintal, 

imaginea casei şi abia apoi trec la executarea ei, dezvoltându-şi astfel reprezentările. 

În joc, copiii născocesc, modifică realitatea, ca urmare îşi vor dezvolta capacitatea de 

inventivitate. Tot în joc sunt modelate însuşirile şi trăsăturile de personalitate: respectul faţă de alţii, 

responsabilitatea, cinstea, curajul, corectitudinea sau poate, opusul lor. 

Jocul – consideră psihologul Ursula Şchiopu – stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin 

cu pasiunea fiecărui moment, organizând tensiunea proprie acţiunilor cu finalitatea realizată, având 

funcţia de o  mare şi complexă şcoală a vieţii. 

Datorită tuturor acestor efecte produse, jocul a fost considerat ca reprezentând tipul fundamental 

de activitate al copilului preşcolar, deci și a copilului de clasă pregătitoare. 

Astfel, și la clasa pregătitoare copiii vor învăța prin metode adecvate vârstei lor, mai ales prin 

joc, tot ceea ce le este necesar pentru a face față cu succes în clasa I. Ei își vor dezvolta capacitatea de 

comunicare, vor păși cu siguranță în împărăția literelor și a cifrelor, vor învăța să cunoască mediul 

înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și adulți prin jocuri didactice, activități în echipă, 

activități de descoperire, prin desen sau muzică, vor face experimente, vor desfășura activități menite 

să-i dezvolte fizic armonios. Toate aceste activități se vor desfășura în conformitate cu programa 

școlară, cu resurse de învățare variate și specifice vârstei. 

Păstrarea elementelor de joc atât in clasa pregătitoare, cât şi în clasa I, pun bazele unei tranziţii 

facile. Deşi se află în clădirea şcolii, copilul se va juca şi va învăţa prin joc.  

BIBLIOGRAFIE: 
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     Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU 

Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

HAI, CHEAMĂ-MĂ! 

De Maria IEVA 

 

Un ochi de vultur noaptea se deschide 

Şi văd în el cuvintele arzând, 

Un Nero le-a incendiat şi vinde 

La kilogram cenuşa lor râzând. 

Cu pumnii plini de mir și de durere 

Am așteptat cuminte să primesc, 

O cupă de otravă şi plăcere 

Ca-n nopţile polare s-o golesc. 

Ai tulburat oglinzile din mine, 

Te văd așa cum n-am ştiut că ești; 

O, de-ai să frângi din trupul meu o pâine, 

Am să-nţeleg că încă mă iubești! 

Hai, cheamă-mă când cerul nostru arde, 

Să mai salvăm ce-i omenesc în noi, 

Înlănţuiţi cu stelele-n pleiade, 

Ne vom iubi în viaţa de apoi! 

 

  

 

 

 

 

„Visează ca şi când ai trăi pentru totdeauna, 
trăieşte ca şi când ai muri azi.” 

(James DEAN) 

 

"Adevărata fericire costă puţin; când costă mult 
nu e adevărată.” 

(Francois-Rene de Chateaubriand) 
 



 ŞTIAȚI CĂ…

 

 

 

 

 

 …două dintre cele 3 (sau 4, după 

alte surse) poduri naturale din întreaga 

lume se află în România; unul din ele este 

"Podul Lui Dumnezeu" - Podul Natural de 

la Ponoarele sau Câmpul Afroditei, acesta 

reprezentând un pasaj rutier unic național, 

traversat de drumul județean 670 Baia de 

Aramă-Drobeta Turnu Severin? Acesta 

reprezintă cel mai mare pod natural din 

țară, iar la nivelul Europei este al doilea ca 

dimensiune și singurul care este deschis 

circulației cu autovehicule, măsurând 30 m 

lungime, 13m lățime, 22m înălțime și 9 în 

grosime. 

 …atunci când spui Mocănița de la 

Vișeul de Sus spui ultima cale ferată 

forestieră cu abur nu doar din Romania, ci 

la nivel mondial? În munții României șade 

bine pitită una dintre cele mai mari avuții 

din punct de vedere cultural, dar mai ales 

din punct de vedere tehnic. Astăzi, Valea 

Vaserului face parte din Parcul Natural 

Munții Maramureșului și este sub protecţie 

europeană încă din anul 2007. 

 …Salina Turda se găsește în zona 

Durgău-Valea Sărata, Turda? Salina are o 

vechime de peste 13 milioane de ani și o 

grosime medie de 250 m, ajungând din loc 

în loc la 1200 m, greutatea sa fiind de 38 

miliarde de tone.  

 …Lacul Roșu, sau Lacul Ucigaș 

este un lac vrăjit ale cărui ape au culori 

nemaiîntâlnite, roșiatice? La baza culorii 

vrăjite a lacului stau Muntele Suhardul, 

munte ce are o culoare purpurie și se 

oglindește falnic în lac, cioturile de brad 

care se văd pe fundul acestuia și de care te 

poți oricând izbi într-o plimbare cu barca 

precum și traseul Pârâului Roșu, traseu ce 

trece peste soluri de culoare roșiatică. 

 …Timișoara a fost primul oraș 

european, și al doilea după New York la 

nivel global, care a introdus iluminatul 

electric stradal, în 1884? Râul Bega a fost 

de asemenea primul canal navigabil din 

România, ducând la creșterea comerțului în 

acele perioade. 

 …în curtea de la Castelul 

Corvinilor există o fântână adâncă de 30 de 

metri? La săpatul fântânii au muncit 3 

deținuți timp de 15 ani. 

 …Transalpina este cea mai înaltă 

şosea din România, atingând 2145 m la 

Pasul Urdele? Deşi construcţia sa a fost 

începută pe vremea romanilor şi, mai 

târziu, a fost inaugurată oficial în perioada 

interbelică, Transalpina a fost pusă în 

folosinţă abia în 2009. Drumul Regelui, 

cum mai este numită şoseaua, traversează 

munţii Parâng şi oferă şoferilor peisaje 

pitoreşti. 

 …în România se află cea mai înaltă 

sculptură în piatră din Europa? Chipul lui 

Decebal, înalt de 55m, se regăseşte pe 

malul Dunării, în apropiere de oraşul 

Orşova. 

 … lacul Eros este singurul lac 

natural din lume ale cărui țărmuri au forma 

unei inimi? Lacul se regăsește în Wayanad, 

provincia Kerala din India, la înălțimea de 

1398 m deasupra nivelului mării. 
 

 

 

https://www.facebook.com/Curiozitatzi/photos/a.494658000593368.1073741825.430905163635319/822518251140673/?type=3
https://www.facebook.com/Curiozitatzi/photos/a.494658000593368.1073741825.430905163635319/822518251140673/?type=3
https://www.facebook.com/Curiozitatzi/photos/a.494658000593368.1073741825.430905163635319/822518251140673/?type=3
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SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI 

 NĂSCUȚI ÎN LUNA FEBRUARIE

 

1 februarie 

Ioan MITRESCU 

Aurica ILIE 

Ion ŞERBAN 

Ion RADU 

Florin BOBLEACĂ 

Florina NECȘOIU 

Roberta-Daria BIŢOC 

 

2 februarie 

Emil CRĂCIUN 

Mircea IONESCU 

Valentina VASILE 

Mihaela STÎNGACIU 

Denis-Gabriel ANTOFIE 

Eduard ŞERBAN 

Toma-Robert CIOCEA 

Florentina-Mirabela COMAN 

 

3 februarie 

Ion FÂŞIE 

Nicolae GOGU 

Emil BURTOIU 

Ion BOBLEACĂ 

Petruţa DUŢĂ 

Dumitru NEAGA 

Ilarion DORESCU 

Florin VASILE 

Ștefan-Alexandru MIU 

Ioana-Georgiana GOGU 

Claudia-Georgiana OACHEŞU 

 

4 februarie 

Maria DOBRESCU 

Mircea SAVU 

Gheorghiţa GHEORGHE 

Silviu DUŢĂ 

Alina-Constanţa BĂLAŞA 

Petre-Georgian ŞETREANU 

Anastasia-Maria ILIE 

Dănuț-Andrei-Ianis ILIE 

 

5 februarie 

Tian ŞETREANU 

Vasilica DRĂCILĂ 

Cornelia ŞETREANU 

Vasile ILIE 

Georgian BUCUROIU 

Silvia MOREANU 

Georgeta-Daniela SIMIONESCU 

Florin-Cristian BUCUROIU 

Florian-Adrian POPESCU 

Theodor-David GHEORGHE 

Petre PIOARU 

 

6 februarie 

Avida CRĂCIUN 

Iordan MITRESCU 

Vasile OPREA 

Dionisie ŞERBAN 

Leon OPROIU 

Valentina GOGU 

Cornelia ENESCU 

Steliana SHAMASH 

Daniel-Ştefan MILEA 

Raisa-Ştefania MILEA 

„Învinge durerea, râzi cât se poate, căci tot la zi 

ajunge și cea mai lungă noapte…” 
(William SHAKESPEARE) 

 



 

7 februarie 

Cornel ANTOFIE 

Valentin CRĂCIUN 

Maria BADEA 

Gheorghe-Laurenţiu ŞETREANU 

Aurora TRONECI 

Cornelia TRONECI 

Andreea-Cristina STANCIU 

Ana-Maria-Gabriela IOSIF 

Antonela-Christina IRINA 

 

8 februarie 

Vasile SAVU 

Petre ENESCU 

Vioreta DOBRESCU 

Ion VLĂDUCĂ 

Sorina POPESCU 

Florin GRECU 

Florin-Dănuţ STANCIU 

Cornelia-Adriana DINIŞOR 

 

9 februarie 

Vera DUMITRESCU 

Elena BOLDE 

Constantin ARON 

Mihai MITRESCU 

Gheorghe-Mihai FĂŞIE 

Carmen ŞETREANU 

Elena-Mădălina SARU 

Florin-Daniel BURCĂ 

Fernand-Adrian BURCĂ 

Mihai-Sorin SMARANDA 

Delia-Maria ANTON 

 

10 februarie 

Filareta MOISE 

Ion FĂŞIE 

Rodica DĂNILĂ 

Floarea VIŞAN 

Elena BUCUROIU 

Marian MARIN 

Ştefan-Marian DOBRESCU 

Iolanda-Elena DUMITRU 

Nicolae-Ştefan SAVU 

Mihaela-Monica GAFIŢOIU 

Alexandra-Nicoleta POPESCU 

Florin-Nicolae BUCUROIU 

Denis-Robert NEAGA 

Răzvan Gabriel COLȚOIU 

 

11 februarie 

Ion ZAMFIRESCU 

Victor BĂLAŞA 

Elena FLOREA 

Eugen NECŞOIU 

Elena CIOCODEICĂ 

Gheorghiţa VASILE 

Cornel-Bogdan BĂLAȘA 

Alexandra-Bianca SPÎNU 

Ionuţ-Alexandru RĂDOI 

 

12 februarie 

Cristian-Costel ARON 

Georgian-Cristian NECŞOIU 

Carmen-Victoriţa MIHAI 

Ion FĂŞIE 

Loredana-Mihaela STÎNGACIU 

 

13 februarie 

Maria BURCĂ 

Paul RADU 

Dumitru ENESCU 

Elena DOBRESCU 

Nicolae-Eugen ENE 

Emil MITRESCU 

Daria-Ioana SAVU 

 

14 februarie 

Elisabeta GHEORGHE 

Gheorghe SAVU 

Vasile MOREANU 

Vasile NEGULESCU 

Adriana DUMITRU 

Georgiana FĂȘIE 

Valentin-Alexandru GHIŞAN 

 

15 februarie 

Verginia STANCIU 

Mariana BĂLAŞA 

Cristina IONAŞ 

Constantin ION 

Ciprian-Georgian STÂNGACIU 

Ionuț-Lucian MILEA 

Victor-Eduard DOBRESCU 

Iuliana-Elena GHEORGHE 

Denisa-Georgiana ŞTEFAN 

Luis-Adrian FĂŞIE 

Edoardo-Florin DUMITRESCU 

 



16 februarie 

Silvia BURCĂ 

Nicolae OPROIU 

Zenovia BUCUROIU 

Elena BULIGIOIU 

Simona OACHEŞU 

Adina POPESCU 

Vasilica PANAITA 

Nicolae-Ionuţ MITRESCU 

Mario-Gabriel VĂCARU 

 

17 februarie 

Elena UDROIU 

Vasile CIOBU 

Marius PETRESCU 

Elena-Diana FLOREA 

 

18 februarie 

Ion FĂŞIE 

Vasile ŞETREANU 

Maria TOMESCU 

Maria-Cristina ȘETREANU 

Bogdan-Vasile BOBLEACĂ 

George-Cătălin MITRESCU 

Georgiana-Roxana DRAGOMIR 

 

19 februarie 

Gheorghe ILINESCU 

Vasile CRĂCIUN 

Iuliana-Georgiana ZAMFIRESCU 

Florentina-Roxana FĂŞIE 

Nicoleta Ioana UDROIU 

 

20 februarie 

Aurelia-Camelia MILEA 

Vasilica NEAGA 

Sorin VASILE 

Ştefania-Adriana BĂLAŞA 

Ionela-Gianina MACSIMENCU 

Dănuţ-Mihăiţă STÎNGACIU 

Nicuşor-Andrei BOBLEACĂ 

 

21 februarie 

Casandra STANCIU 

Mihaela MILEA 

Iulian BĂLAŞA 

Iuliana MANTA 

Rodica-Marilena SMĂRĂNDESCU 

Florina-Aurora OPREA 

Iuliana DOBRESCU 

Alexandru-Georgian NEAGA-

UNGUREANU 

Rebeca-Izabela-Maria MIHĂLCESCU 

 

22 februarie 

Victor ILINESCU 

Mihail PIOARU 

Vasile DOBRESCU 

Nistor POPESCU 

Luminiţa FĂŞIE 

Ionela POPESCU 

Alexandra-Maria FLOREA 

 

23 februarie 

Gheorghe BURCĂ 

Constantin BUCUROIU 

Gabriela MITRESCU 

Florica GRECU 

Maria-Mirabela ANTOFIE 

Clara-Maria SARU 

 

24 februarie 

Vasilica GHEORGHE 

Vasile STOIAN 

Maria DUMITRESCU 

Gheorghe DRĂGHICI 

Victor-Ioan MILEA 

 

25 februarie 

Natalia STANA 

Ion ION 

Cornel MITRESCU 

Elena OPREA 

Constanţa-Loredana GOGU 

Andrei-Eduard BADEA 

 

26 februarie 

Laurenţiu ILINESCU 

Mădălina ANTOFIE 

Valeria UDROIU 

Vasile SPÎNU 

Ionela-Mihaela LĂCĂTUŞ 

 

27 februarie 

Filofteia CRĂCIUN 

Gheorghe FLOREA 

Floarea ANTOFIE 

Ioan SURUGIU 

Vasile STANCIU 

Constantin SOLOMON 



Nadia-Alina DUMITRESCU 

Mihaela MITRESCU 

Gheorghe MOREANU 

Iulian ŞERBAN 

Vilson-Gabriel DRĂGHICESCU 

Gabriela-Amalia SUSAI 

 

28 februarie 

Georgeta BUCĂ 

Gheorghe POPESCU 

Ilie GIUVLETE 

Laura ANTOFIE 

Elena-Valentina BURCĂ 

Vasile CHIRCĂ 

Nicolae CHIŢU 

Ion-Georgian GHEORGHE 

Robert-Marian ILIE 

Alessia-Ioana NEAGA 

Anastasia MOREANU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII IANUARIE  : 

 

DECESE: 

         

„Toţi oamenii vor să trăiască mult, dar nimeni nu 
vrea să fie bătrân.” 

(Jonathan SWIFT) 



 

 

         

  

 

 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


