Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!
„Există o frumuseţe care nu cunoaşte
moarte. Frumuseţea durată-n formarea altor
oameni, în creaţie, în operă.”
(Ioan Dodu BĂLAN)

MARTIE ȘI MĂRȚIȘOARE

„Ziua în care Domnul a creat speranța a fost probabil și cea în care a zămislit primăvara.” (Bern Williams)
Lunile de primăvară sunt preferatele mele. E perioada înfloririi, regenerării, a pulsațiilor
incredibile de viață și frumusețe… Niciodată nu ratăm să marcăm acest aspect cu cele mai frumoase și
relaxante activități în care implicăm atât copiii cât și adulții. Toți trebuie să avem în suflet permanent
primăvara și să o întâmpinăm cu zâmbete și flori.

Și ce poate fi mai frumos decât să petrecem astfel de perioade în glasuri gureșe de copii? Asta
am făcut noi, aici, la Vulcana-Băi. Ne-au încântat până la lacrimi cu prestațiile lor de excepție. Totul
părea un altar dedicat celei mai scumpe ființe de pe pământ. Și nu a fost singurul răsfăț pentru femei.
Domnul primar Emil DRĂGHICI însoțit de doamna viceprimar Filofteia ȘERBAN și-au făcut apariția
înainte de începerea spectacolului cu brațele pline de flori pentru fiecare doamnă ori domnișoară

prezente la această serbare. Eu chiar m-am simțit răsfățată și specială în acea zi.

După această serbare, așa cum am promis anul trecut că va rămâne tradiție la noi, am coborât la
Căminul Cultural din Vulcana-Băi unde am dat startul petrecerii fetelor. A fost un chef de zile mari.
Femei și bărbați (i-am tolerat și pe ei!) am cântat, dansat și petrecut așa cum doar noi știm să o facem.
Eu sper că toată lumea s-a simțit bine și încercăm în fiecare an s-o facem să decurgă și mai bine. Deci,
să ne întâlnim sănătoși și anul următor cu același tonus și energie!
Să purtați mereu primăvara în suflet și-n priviri!

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

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă,
educaţia este viaţa însăşi
(John DEWEY)

POMENIREA MORȚILOR ÎN PERIOADA POSTULUI SFINTELOR PAȘTI

Postul Mare este, prin excelenţă, este un timp al rugăciunii, al
pregătirii sufletului şi trupului pentru una dintre cele mai mari sărbători
ale creştinătăţii: Învierea Domnului. O perioadă în care încercăm, cu
toţii, să fim mai buni, mai sinceri cu noi şi cu ceilalţi, să dăruim mai mult
decât în alte rânduri, să căutăm timp să-i ascultăm pe cei de lângă noi.
Trăită de fiecare în mod particular, această perioadă creşte în intensitate
odată cu apropierea Paştilor.
Şi dacă în aceste zile ne străduim să ne regăsim pe noi înşine, să
ne apropiem mai mult de Dumnezeu, prin rugăciune, e bine să nu-i uităm
nici pe cei dragi nouă, plecaţi din lumea aceasta, şi să-i pomenim. În
Postul Mare, Biserica a rânduit ca pomenirile morţilor să se facă în mod
deosebit în zilele de sâmbătă. S-a ales această zi, pentru că, după cum
ştim, în ziua de sâmbătă Hristos era cu cei morţi şi, cu dumnezeirea Sa,
biruia puterile iadului, biruia moartea şi urma să învieze Duminica.
Pomenirea celor adormiţi este considerată ca fiind o datorie de suflet a
fiecărui creştin.
Sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, a Moşilor de iarnă,marchează începutul
sâmbetelor morţilor din Postul Mare, în număr de şase, care se vor încheia sugestiv cu Sâmbăta lui
Lazăr cel înviat a patra zi din morţi (învierea lui Lazăr preînchipuie învierea cea de obşte, a tuturor).
Cum Biserica lui Hristos este compusă din Biserica celor vii şi din Biserica celor
adormiţi, cinstirea în respect şi evlavie a celor adormiţi, prin pomenirea lor specială la Slujba Liturghiei
şi a Parastasului săvârşită în fiecare sâmbătă, apare deosebit de importantă mai ales în această perioadă

a Postului Mare, când orice creştin caută să se înalţe el însuşi către Dumnezeu, pentru a întâmpina în
lumină şi bucurie marea sărbătoare a Învierii Domnului.
Pentru acest motiv, în perioada Postului Mare există şi rânduiala Sărindarelor.
Sărindarele sunt pomelnice pe care credincioşii le aduc la biserică la începutul Postului Mare
pentru a fi pomenite la Slujba Sfintei Liturghii şi la Slujba Parastasului oficiate în răstimpul acestor 40
de zile ale Postului (în limba greacă „sărindar” înseamnă patruzeci).
Este bine ca aceste pomelnice să fie însoţite de prinoase (grâu, ulei, vin, făină, zahăr) precum şi
de tămâie, cărbune, chibrituri, lumânări – cele necesare pentru prepararea colivei şi pentru săvârşirea
Sfintei Liturghii.
Dezlegarea Sărindarelor se face în Sâmbăta lui Lazăr(sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor)
când, din grâul slujit la biserică pe perioada pomenirii, se pregăteşte o colivă care, după Slujba
Liturghiei şi a Parastasului, se împarte împreună cu alte daruri, ca milostenie.
Credincioşii care duc un Sărindar la sfânta biserică trebuie să se roage şi individual în această
perioadă pentru cei adormiţi, pomenindu-i în rugăciunile lor particulare şi bine este să participe la
biserică în sâmbetele special rânduite pentru pomenirea lor şi mai ales în ziua dezlegării Sărindarelor.
Aducându-ne aminte de cei plecaţi dintre noi, le facem pomenirea, facem milostenie în numele
lor. Iar unul dintre modurile în care se manifestă această milostenie este coliva.
Bobul de grâu este simbol al morţii şi al învierii. În el se află viaţa în devenire, care numai prin
îngroparea în pământ se poate manifesta, doar după ce moare poate da naştere unui spic plin de
roadă. Simbol al morţii şi învierii lui Hristos, bobul de grâu este simbol al fiecărui om care se îngroapă
în pământ, aşteptând să vadă efectele vieţii sale, moştenirea sa care se va prelungi într-un mod sau altul
peste ani. De aceea coliva se face în primul rând din grâu, care se amestecă cu zahăr şi nucă.
Nuca reprezintă simbolul teologiei şi al oricărui lucru foarte bun şi hrănitor, care însă se
descoperă după spargerea şi înlăturarea cojii tari ce o acoperă.
Zahărul este un ingredient care, în cantităţi moderate, face viaţa mai dulce, revigorând şi dând
vitalitate trupului. El reprezintă de asemenea principala sursă de energie pentru celula nervoasă. Zahărul
simbolizează Duhul Sfânt ce cuprinde toate, Cel ce ajută în facerea faptelor bine, dar şi Cel ce aduce
pace şi bucurie în inima omului.
Coliva se duce la biserică şi, în momentul pomenirii, ea se ridică cu o lumânare aprinsă
deasupra. Aceasta se face pentru că sufletele răposaţilor s-au ridicat de la trup spre întâlnirea cu Cel ce
le-a creat, lumina vieţii fiecăruia. În acest moment fiecare atinge jertfa, coliva, pentru că fiecare este
părtaş la acelaşi trup ce va muri în nădejdea învierii. Atingerea de jertfă simbolizează înlăturarea
graniţei apărute prin egoismul şi însingurarea ce izvorăsc din păcat. Apoi preotul toarnă puţin vin peste
colivă, căci sângele unei singure persoane, Hristos, s-a vărsat pentru păcatele tuturor. Şi precum vinul
conţine principii ce prelungesc viaţa sănătoasă, tot la fel, cel adormit se face părtaş la viaţa veşnică prin
unirea cu Hristos.
După ce coliva este binecuvântată, ea se împarte şi se mănâncă spre bucurie, simbolizând
fericirea pentru care ne-am rugat să o aibă şi cei adormiţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Astfel, coliva este
un prilej de comuniune cu cei adormiţi, dar vii prin credinţa în Hristos. Amin.
La sfârşitul slujbei înmormântării, la punerea în mormânt şi la parastase se cântă “Veşnica
pomenire” pentru cei adormiţi.
Prin aceasta ne rugăm lui Dumnezeu ca, pe de o parte, El să - Și aducă pururea aminte de cel
răposat, cum s-a rugat tâlharul pe cruce: “Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta!”, iar, pe de alta,
noi, cei vii, să păstrăm o neîntreruptă aducere aminte de dânsul, să nu-l lăsăm în uitare, ci să-l pomenim
totdeauna, rugându-ne pentru dânsul.
Pomenirea morţilor este un semn al dragostei celor de aici, pentru cei care au plecat.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Educaţia este pâinea sufletului.”
(Giuseppe MAZZINI)

CONCURSUL NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE”

În vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ
preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și
formării profesionale, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice a lansat în luna februarie
cea de-a X-a ediţie a Concursului Naţional „Made for Europe”.
Etapa județeană a concursului a avut loc vineri, 25 martie 2016, începând cu ora 9,00, în sala de
ședinte a IȘJ Dâmbovița, în concurs participând produse realizate de elevi în proiectele Comenius și
Leonardo da Vinci din cadrul Programului Lifelong Learning, încheiat în acest moment, și/sau în
proiectele din cadrul Programului Erasmus+ al Comisiei Europene, aflat în al treilea an de desfășurare.
Fiecare produs final înscris în concurs a fost prezentat de unul dintre elevii care au făcut parte din
echipa de proiect.

La sediul IȘJ Dâmbovița unitățile școlare și-au expus panoul de prezentare a proiectului și a
produselor finale înscrise în concurs, astfel ca exemplele de bună practică și produsele deosebite,
inovative au fost accesibile publicului larg, au fost analizate și jurizate de comisia județeană. Expoziția
de produse finale a fost vizitată pe parcursul întregii zile.
Prin proiectele de parteneriat european școlile
dâmbovițene au fost veritabili ambasadori ai României și
județului nostru în Europa, contribuind an de an la promovarea
unei imagini pozitive a țării noastre și a valorilor școlii
românești. Aceste parteneriate au vizat, în principal, formarea și
dezvoltarea de competențe cheie, au favorizat crearea unor rețele
de parteneri, au promovat valorile naționale și europene,
antrenând copii, tineri, profesori și părinți în exercițiul existenței
împreună, într-o Europă unită.

Datorită numărului mare de proiecte implementate în unitățile de învățământ, județul Dâmbovița
are o tradiție în prezentarea la nivel național a unor produse apreciate și premiate în fiecare an, începând
cu boroșuri și prezentări, continuând cu cărți și ghiduri mergând pînă la site-uri și platforme de învățare
create de elevi și puse la dispoziția comunității școlare.
Anul acesta au fost prezente 29 produse finale de o calitate deosebită, provenite din 12 unități
școlare care au desfășurat proiecte educaționale europene.
Pe primele locuri s-au situat Grădinița ”Rază de Soare” din Târgoviște,Școala
Gimnazială ”Ion Mareș” Vulcana-Băi, Liceul Tehnologic ”Aurel Rainu” Fieni, Colegiul Național
”I.L. Caragiale” Moreni și Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Pucioasa.
Elevii care au reprezentat școala noastră au fost:
Andreea-Ștefania MEDREGA (Cls. a VII-a)- Locul I
Proiect „Coloured by the Sun, United by the Sea”
(Parteneriate strategice în domeniul școlar KA2), 2015-1-LT01-KA219-013452

Marius-Vasile CIOCAN (Cls. a VI-a)- Locul I
Proiect „Words unite us” (Parteneriate strategice în domeniul școlar KA2), 2015-1RO01-KA219-015167

Iulia-Maria MILEA (Cls. a VIII-a)- Locul II
Proiect „Healty Herbs Outlook”
(Parteneriate strategice în domeniul școlar KA2)

Produse finale apreciate la nivel județean, au avut și Școala Gimnazială Cricov-Valea Lungă,
Școala Gimnazială ”Vlad Țepeș” Vulcana de Sus, Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni, Colegiul Economic
”Ion Ghica” din Târgoviște , Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, Liceul Teoretic
”Iancu C. Vissarion” Titu și Liceul Tehnologic Petrol Moreni.

Cele mai bune produse au fost selectate de comisia județeană de concurs, iar elevii calificați vor
reprezenta unitățile școlare și județul Dâmbovița la etapa națională, care va fi organizată de MENCȘ și
găzduită de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în perioada 21-23 aprilie 2016.
Inspectori proiecte educaționale,
Prof. Groza Cristina
Prof. Stancu Valentin

 Prof. Sorina PÎRVU
COORDONATOR PROIECT

„Educaţia este transmiterea civilizaţiei.”
(Ariel DURANT)

SUPER ECHIPĂ, SUPER VICTORIE!

Nicu, Beti, Rebeca și Albert

Etapa județeană a Olimpiadei Gimnaziilor la badminton s-a desfășurat astăzi, 26 martie 2016, la
Școala Coresi din Târgoviște. La start s-au aliniat 7 echipe care au format două grupe.
Grupa I
Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi;
Școala I. Al. Brătescu-Voinești din Târgoviște;
Școala Găești;
Școala Ghirdoveni.
Grupa II
Școala Titu;
Școala Dragomirești;
Școala Comișani.

Elevii noștri (Beatrice-Maria POPESCU, Cristina-Rebeca LĂCĂTUȘ, Nicolae-Albert
DIACONESCU, Mircea-Nicolae BUCĂ) au debutat cu o victorie (3-0) în fața echipei din Târgoviște,
urmând alte două reușite, cu același scor, împotriva celor din Găești și Ghirdoveni, câștigând astfel
grupa I. Grupa a II-a a fost câștigată de elevii de la Titu și, astfel, ne- am aflat adversarii din finală.

Întâlnirea decisivă a debutat cu o înfrângere pentru noi (simplu băieți), deși a fost un meci destul
de echilibrat. Au urmat trei meciuri în care s-a impus echipa din Vulcana-Băi. Scorul final a fost 3-1
pentru noi.
Ocupând locul I la faza județeană, elevii din Vulcana-Băi vor reprezenta județul Dâmbovița la
faza următoare a competiției (Zonă) care va avea loc la sfârșitul lunii aprilie la Ploiești. Copilași, aveți o
zi de odihnă la dispoziție. De luni reluăm antrenamentele.
Felicitări din inimă pentru victorie! Ați fost cei mai buni! Succes mai departe!
 Prof. Sorina PÎRVU
COORDONATOR PROIECT

„Sufletul, ca şi trupul, trăieşte prin ceea ce îl
hrăneşte.”
(Josiah Gilbert HOLLAND)

NICOLAE TONITZA – 130 DE ANI DE LA NAȘTEREA PICTORULUI ROMÂN (1886 –
1940)

S-a născut la 13 aprilie 1886 la Bârlad, primul dintre cinci copii ai
Anastasiei și ai lui Neculai Toniță. Frecventează școala primară de băieți
nr.2 și urmează Gimnaziul real "Manolache K. Epureanu" din Bârlad. În
1902 părăsește Bârladul pentru a se înscrie la Școala națională de Belle-Arte
din Iași, avându-i printre profesori pe Gheorghe Popovici și Emanoil
Bardasare (dar nu va putea să își ia diploma de absolvire deoarece participă
în ultimul an la o grevă a studenților),[2] iar printre colegi pe Ștefan
Dimitrescu și Leon Viorescu cu care va lega o lungă prietenie[3].
În 1903 cunoaște Italia, în cadrul unei excursii a studenților de la
Arheologie din București, condusă de profesorul Grigore Tocilescu. Vacanța
următoare rămâne în țară, unde, împreună cu alți colegi, zugrăvește biserica din satul Grozești.

În 1908[4] pleacă în Germania, la München, unde este admis la Königlich Bayerischen Akademie
der Bildenden Künste(Academia Regală Bavareză de Arte Frumoase, actualmente Academia de Arte
Frumoase München) în clasa profesorului Hugo von Habermann. Expune la Kunstverein, trimite
caricaturi la revista Furnica și articolul "Importanța criticii de artă" la revista Arta română din Iași,
care reprezintă debutul său în publicistică. Părăsește Germania, fără să-și fi terminat studiile, și
călătorește în vara anului 1909 în Italia și în toamnă în Franța, unde rămâne pentru doi ani la Paris.
La Paris frecventează atelierul lui Pierre Laprade[5] și face studii după pictori celebri. Influența
preocupărilor din epocă nu întârzie să-și pună amprenta în opera tânărului artist, pe care calitățile de
colorist și prospețimea senzațiilor îl fac să găsească repede drumul spre originalitate. Problemele
impresionismului, cuceririle postimpresioniștilor și, nu mai puțin, modul decorativ de a gândi,
compoziția și fastul stilului belle époque îi vor determina hotărâtor opțiunile estetice. Pictează peisaje,
portrete și compoziții, pe care le expune în atelierul său din Montparnasse. Echilibrul, hedonismul acea bucurie nereținută în fața fermecătoarelor aparențe ale realității - senzualitatea temperată, se traduc
deja în aceste opere de început, pline de strălucirea luminii, exaltarea tonurilor și sudura perfectă dintre
formă și culoare.
În 1911 se reîntoarce în țară, mai întâi la Bârlad și mai târziu la Iași (unde predă un timp ca
suplinitor la desen la Liceul militar). Participă la expoziția "Tinerimii artistice". În 1912 termină
cursurile Școlii naționale de Belle-Arte și obține prin concurs certificatul de "pictor bisericesc". Va
zugrăvi bisericile din Scorțeni, Siliște, Poeni, Văleni și altele. Se căsătorește în 1913 cu Ecaterina
Climescu și va avea doi copii, Catrina și Petru. Din cauze economice renunță la pictură câțiva ani și
lucrează ca redactor la ziarul Iașul.[6]În 1916 expune la București 94 de picturi și desene, împreună cu
Ștefan Dimitrescu. Mobilizat și trimis pe front, cade prizonier în luptele de la Turtucaia, de unde va fi
trimis în lagărul de prizonieri din Kirjali, Bulgaria. După război se stabilește la București, unde - alături
de participările la expoziții și ilustrări de cărți - colaborează la publicații de orientare socialistă cu
desene și cronici artistice. În perioada 1921-1924 locuiește la Vălenii de Munte. Devine redactor la
revista Artele Frumoase. În 1922 călătorește în Transilvania, unde îl cunoaște pe pictorul sătmărean
Aurel Popp, cu care se va împrieteni și va purta o vastă corespondență. În 1924 expune la Bienala din
Veneția iar un an mai târziu se retrage din asociația "Arta Română" și - împreună cu Francisc Șirato,
Oscar Han și Ștefan Dimitrescu - întemeiază "Grupul celor patru".
În anii următori, până în 1934, au loc repetate expoziții ale "Grupului celor patru". Tonitza, între
timp considerat "cel mai de seamă" pictor român în viață, expune și în străinătate: Barcelona (1929),
Amsterdam (1930), Bruxelles (1935). În 1933 ocupă catedra de pictură la Academia de Belle-Arte din
Iași, rămasă vacantă în urma decesului lui Ștefan Dimitrescu iar în 1937 devine rector al Academiei. În
anii 1933 și 1934 pictează împreună cu Francisc Șirato în Dobrogea, realizând o serie de tablouri și
desene cu peisaje din Balcic. În 1939 se îmbolnăvește grav și la 26 februarie 1940 se stinge din viață[7].
În semn de omagiu îi sunt expuse lucrări la "Salonul Oficial" și la expoziția din cadrul "Lunii
Bucureștilor".
O privire retrospectivă asupra operei lui Tonitza ne revelează în prima perioadă o pictură
academistă purtând pecetea școlii müncheneze, și, drept corolar, un interes major pentru desen, în
detrimentul picturii. În scurtul său popas parizian, face tentative timide de a-și însuși viziunea
impresionistă, dar preferința lui pentru exprimarea grafică îi va îndrepta atenția spre creațiile lui
Daumier. Revirimentul cromatic, pe care fruntașii picturii franceze nu izbutiseră să-l provoace, a fost
declanșat de Ștefan Luchian, fără ca acest fapt sa-l facă pe Tonița să rămână la o treaptă inferioară, deși
el și-a descoperit multe afinități cu pictorul "Anemonelor". După această perioadă, tablourile realizate
între 1930 și 1935 își cuceresc deplina autonomie artistică, eliberându-se de orice influențe. Grafica,
plină de maliție și deseori de dramatism - a colaborat la numeroase reviste culturale și sociale ale
vremii: "Rampa", "Flacăra", "Clopotul", "Hiena" etc. - sunt mărturii ale participării intense la viața
epocii.
Pictura rămâne, dincolo de frământările cotidiene, de angajarea în evenimentele contemporane,
senină, vorbind despre un ideal estetic clasic, despre cultul frumosului, despre o artă înțeleasă ca
expresie a permanenței valorilor spirituale. Această viziune autonomă se conturează în portretele de
copii. "Ochii lui Tonitza", ochii copiilor pictați de el, ne privesc astăzi cu o nostalgică inocență, cu o
amară melancolie și candoare. Ochii aceștia mari, rotunzi și expresivi sunt inconfundabila pecete a
stilului său de o unică poezie în arta plastică românească.
De la sobra muzicalitate picturală de o rafinată împletire de poezie și realitate, Tonitza trece în
ultimii ani ai vieții la o manieră cu reminiscențe orientale, datorită fără îndoială farmecului peisajului

dobrogean. Este perioada premergătoare așa-numitei faze japoneze, caracterizată printr-un decorativism
excesiv și printr-o simplificare a paletei dusă aproape până la monocromie.

 Prof. Petra MICULESCU

„Nu cred în nimic dar iau în considerare
totul.”
(Alexandru VINTEA)

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN

Școala perfectă
În cadrul unui proiect național organizat în luna februarie a acestui an am invitat elevii clasei a
III-a de la Școala Gimnazială ” Ion MAREȘ” să-și exprime în scris viziunea personală despre o școală
perfectă.
Părerile și sugestiile lor m-au uimit într-un mod plăcut și am considerat că merită a fi cunoscute.
Bineînțeles, elevii serioși au vrut o școală unde pot învăța mai mult: „ Pentru mine o școală
perfectă înseamnă mai multe ore de studiu, să facem lucruri mai interesante, să aflăm mai multe lucruri
despre plante, animale și oameni.” R.D, „10 ore/Zi și noapte/Învățăm român și mate/Fizică și
științe/Școala perfectă pentru mine!”A.S.

O elevă a sperat la mai multe teme și ca doamna învățătoare să le dea „ o lecție de învățătură
elevilor care nu au toți anii de acasă” B.P . Tot ea a vrut să aibă mai mulți colegi, mai deschiși și mai
altruiști decât cei de acum, care să nu simtă dispreț față de colegi. A mai dorit și activități mai multe în
timpul cărora elevii să se bucure de asistența și ajutorul părinților.
O părere distinctă a avut-o eleva M.L care a organizat cursurile Școlii perfecte pe anotimpuri:
„Vara, în loc de ore vom merge la piscină și, în locul studiului cu cartea, vom învăța să sărim în apă de
la înălțime. Primăvara vom face 10 ore pe zi, dar 4 ore vor fi pentru a învăța, iar restul pentru a ne
distra. Toamna ne vom da de-a rostogolul de pe un deal , vom face mormane de frunze și vom sări în

ele. Iarna vom sta împreună cu doamna învățătoare la un coleg acasă și vom citi povești, ne vom uita la
televizor și vom bea ciocolată caldă și vom mânca prăjituri.”

„ Școala perfectă ar fi ca un bloc continuu monitorizat. Fiecare profesor ar cunoaște ce vorbesc, ce
scriu și ce învață elevii. Fiecare sală de clasă să aibă tehnologie avansată, cu table și uși deștepte care
arată frumos și reacționează imediat .” speră B.S, care a dat informații precise referitoare la marca și
modelul fiecărui aparat pe care-l vizualizează în clasa viitorului.
O școală în care s-ar organiza continuu excursii și drumeții l-ar face fericit pe D.C.
Elevi ordonați, pereți de aur, ferestre de argint, bănci din curcubeu, băi frumoase și doar ore de
informatică visează D.C.
S.M vrea „ să primim câte o bomboană de fiecare dată când spunem ceva corect. Să avem voie cu
animalele de companie la școală. Băncile albastre să fie însoțite de scaune care se transformă în pat, să
avem internet și să ne lase doamna să ne jucăm.”
De imaginație deosebită a dat dovadă G.P care dorește „ majordom care muncește gratis,
propulsoare care să permită călătoria în timp, producător de diamante personal și posibilitatea de a
dormi la ore atunci când este obosit.
Creativi, plini de imaginație, elevii mei mi-au adus zâmbetul pe buze cu aceste propuneri inedite.

 Prof. Ana-Maria BOGDAN
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

ÎNVĂŢAREA MATEMATICII PRIN ACTIVITĂŢI PRACTICE

În şcoală, cadrele didactice au obligativitatea de a stimula participarea elevului la propria formare.
Astfel, învăţarea ne apare ca un proces de structurare şi restructurare continuă a întregului edificiu
anterior, dinamica internă a personalităţii constituind în acelaşi timp un rezultat şi o condiţie a acestei
participări active din partea elevului.
Lucrările practice şi aplicative realizate la şcoală pun elevii în situaţia de a executa ei înşişi, sub
conducerea şi îndrumarea învăţătorului, diferite sarcini cu caracter aplicativ în vederea fixării şi
consolidării cunoştinţelor şi a formării priceperilor şi deprinderilor. Indiferent de variantele prin care se
realizează caracteristica lor constă în faptul că presupun un volum mai mare de muncă independentă din
partea elevilor, în concordanţă cu unele particularităţi individuale ale acestora (aptitudini, interese,
înclinaţii etc.)
În epoca actuală ritmul alert al dezvoltării şi competiţiei în toate domeniile de activitate ne
impune să gândim repede şi bine, iar afirmaţia că este nevoie de matematică este insuficientă. Se poate
susţine că nu se poate trăi fără matematică.
Matematica s-a născut din nevoile practice ale omului, iar apoi s-a cristalizat ca ştiinţă deschisă,
capabilă de un progres permanent, de o perpetuă aprofundare, descoperire şi creare a unor teorii noi.
Dezvoltarea rapidă a ştiinţei, a acumulării în ritm tot mai intens a informaţiilor, impun cu acuitate
dezvoltarea culturii matematice, care trebuie să-şi facă loc tot mai mult în cultura generală a unui om.
Ca atare, încă din clasele mici ale învăţământului elementar, se impune stimularea intelectului, a
gândirii logice, a judecăţii matematice la elevi, încât matematica să devină o disciplină plăcută,
atractivă, convergentă spre dezvoltarea raţionamentului, creativităţii şi muncii independente.
Matematica dezvoltă gândirea combinatorie, gândirea analogică, dezvoltă capacitatea de a
descoperi o structură comună în fenomene aparent diferite.
În clasele pregătitoare - IV se însuşesc noţiunile de bază, “instrumentele” cu care elevul va
“opera” pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem al învăţământului matematic.
Dacă sunt predate în mod sistematic, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale elevilor,
dacă sunt însuşite în mod conştient şi temeinic, cunoştinţele de matematică aduc o contribuţie deosebită
la dezvoltarea gândirii logice şi creatoare, la dezvoltarea spiritului de receptivitate a elevilor încă din
ciclul primar. Prin învăţarea matematicii se cultivă o serie de atitudini: de a gândi personal şi activ, de a
folosi analogii, de a analiza o problemă şi a o descompune în probleme simple etc. De asemenea se
formează şi o serie de aptitudini pentru matematică: capacitatea de a percepe selectiv, capacitatea
de a trece de la aspectul diferenţial la cel integral sau invers, plurivalenţa gândirii, capacitatea de a
depune un efort concentrat. Cu ”echipamentul” pe care-l dau aceste cinci clase, elevul face întreaga
“călătorie” în domeniul acestei ştiinţe. Mulţi copii întâmpină dificultăţi în învăţarea matematicii pentru
că nu-şi însuşesc la timp aceste noţiuni. Important este ca învăţătorul să respecte valoarea “formativă” a
matematicii şi să prezinte elevilor aceste noţiuni la nivelul particularităţilor psihice de înţelegere.
Utilizarea şi apoi transferul noţiunilor matematice nu se realizează prin simpla transmitere a
acestora de la învăţător la elev, ci prin îndelungate şi dirijate procese de căutare şi descoperire a lor de
către elevi. De aici, caracterul dinamic, activ şi relativ dificil al învăţării matematicii, mai ales prin efort
propriu al elevului. Activităţile matematice necesită astfel o bună mobilizare a tuturor
comportamentelor psihicului uman, cu precădere a inteligenţei şi a gândirii. Odată cu însuşirea
noţiunilor matematice prin efort intelectual elevul învaţă şi anumite tehnici de investigare şi rezolvare
cu caracter tot mai general. Modalităţile didactice prin care elevul este pus în situaţia de a căuta şi
descoperi, de a rezolva situaţii noi, neînvăţate anterior, sunt denumite metode euristice. În cadrul lor
întâlnim de multe ori încadrate orientările didactice moderne: modelarea, problematizarea, învăţarea
prin descoperire. În categoria acestor strategii se înscriu metodele de predare –învăţare –evaluare care
privesc atât activitatea elevului cât şi a învăţătorului şi care îşi sporesc eficienţa formativă cu cât îl
implică mai mult pe elev, adică sunt mai activizante, mai participative.
Se poate afirma că matematica modernă, prin caracterul său riguros, ştiinţific şi generativ al
sistemului ei noţional şi operativ pe care îl cuprinde, este investită în bogate valenţe educativ –
formative, nu numai în direcţia formării intelectuale, ci şi în ceea ce priveşte contribuţia ei la
dezvoltarea personalităţii umane pe plan raţional, afectiv, volitiv, având o importantă contribuţie la
formarea omului ca personalitate.
În acelaşi timp matematica se adresează şi laturii afective: câte bucurii, câte nemulţumiri –

întovărăşite uneori cu lacrimi – nu trăiesc copiii în procesul activităţilor matematice. În primele clase se
naşte la copil atractivitatea, dragostea sau repulsia pentru matematică. Dacă elevul simte că pătrunde în
miezul noţiunilor matematice, dacă gândirea lui este stimulată sistematic, făcând un efort gradat, iar el
simte că fiinţa lui adaugă ceva în urma fiecărui “antrenament”, dacă el trăieşte bucuria fiecărui succes
mare sau mic, atunci se cultivă interesul şi dragostea pentru studiul matematicii.
Studiul matematicii în şcoala primară îşi propune să asigure pentru toţi elevii formarea
competenţelor de bază vizând: calculul aritmetic, noţiuni intuitive de geometrie, măsurare şi
măsuri.
În învăţământul actual s-a produs o schimbare în modul de construire a programei şcolare
pentru disciplina Matematică. Astfel, în ansamblul său, noua concepţie vizează următoarele:
schimbări în abordarea conţinuturilor, în învăţare (trecerea de la memorizare la explorareinvestigare), în predare (trecerea de la ipostaza de transmiţător de informaţii a învăţătorului la cea
de organizator al unor activităţi variate de învăţare pentru toţi elevii, în funcţie de nivelul şi
ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia). Acestea impun ca învăţătorul să-şi schimbe în mod
fundamental orientarea în activitatea la clasă. Astfel, mediul realizat de către învăţător în clasă
trebuie să fie stimulativ şi diversificat încât să ofere elevului o motivaţie susţinută, favorabilă
unei activităţi de grup , de rezolvare interactivă a unor probleme, de manifestare a solidarităţii şi
a unei competiţii deschise, drepte şi productive.
În cadrul procesului de învăţământ, obiectivele /competenţele coroborate cu celelalte
componente ale sale sunt determinante pentru alegerea modalităţilor, a mijloacelor şi căilor de
realizare a activităţii instructiv-educative. Metodele folosite trebuie să aibă un caracter mobilizator,
activizant, care să mărească potenţialul creator al elevilor prin angajarea lor la un efort personal
în actul învăţării.
Matematica făcută cu “creionul şi hârtia“, respectiv cu “creta şi tabla” capătă mai puţină
importanţă şi devine mult mai importantă utilizarea unei varietăţi de obiecte care trebuie
manipulate în procesul învăţării; se trece de la memorare de reguli şi socotit la activitate de
rezolvare de probleme prin tatonări, încercări, implicare activă în situaţii practice, căutare de
soluţii dincolo de cadrul strict al celor învăţate.
Educatorul viitorului este chemat să-şi redimensioneze continuu rolurile şi ipostazele, manifestând
un comportament deschis şi o atitudine pozitivă, deschisă şi reflexivă, promovând o învăţare interactivă
şi stimulând întregul potenţial al elevilor săi. Unul dintre mijloacele de acţiune la îndemâna cadrului
didactic îl reprezintă metodele didactice.
Accentul cade pe utilizarea unor metode activ-participative. Caracteristic pentru aceste metode
este participarea, implicarea activă, angajarea deplină, cu toate resursele posibile, a subiectului în actul
învăţării.
Activizarea învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l implice activ
pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea
motivaţiei pentru învăţare. Elevul este ajutat să înţeleagă lumea în care trăieşte şi să aplice în diferite
situaţii de viaţă ceea ce învaţă.
„Metodele activ-participative sunt cele care caută să transforme contactul subiectului cu noul
material într-o experienţă activă, trăită de el.”(Ausubel, D. Robinson, Fl.)
În ierarhia metodelor activ-participative din învăţământul primar, jocul didactic îşi găseşte locul
cu maximă eficienţă. La vârsta şcolară, jocul este de fapt un mijloc de învăţare. Datorită conţinutului şi
modului de organizare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregii clase,
contribuind la formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice elementare. Scopul jocului este acela de a-l
înarma pe elev cu un aparat de gândire logică, suplă, polivalentă, care să-i permită să se orienteze în
problemele realităţii înconjurătoare, să exprime judecăţi şi raţionamente variate într-un limbaj simplu.
Această formă de activitate oferă un cadru prielnic pentru învăţarea activă, participativă,
stimulând iniţiativa şi creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai bine structurat, elevul acordă o
implicare mai mare în desfăşurarea lui.
În concluzie “ A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte
asemenea rezultate, ci a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe” (J. S.
Bruner, 1970, p. 89)

 Înv. Ioana-Izabela POPESCU
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Viaţa nu are subtitrare, ori o înţelegi ori
nu…”
(Wolf WILDFIRE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

AU INNEBUNIT SALCÂMII!
De Tudor GHEORGHE
Au înnebunit salcâmii
De atâta primăvară,
Umblă despuiați prin ceruri
Cu tot sufletu-n afară.
Și l-au scos de dimineață
Alb și încărcat de rouă
Cu miresme tari de ceruri
Smulse dintr-o taină nouă.
Au înnebunit salcâmii
Și cu boala lor odată
S-a-ntâmplat ceva îmi pare
și cu lumea asta toată.
Păsările aiurite
își scot sufletul din ele,
Pribegind de doruri multe
Călătoare printre stele.
S-a-mbătat pădurea verde,
Nu mai e așa de calmă,
Ține luna lunguiață
Ca pe-o inimă în palmă.
Nu-mi vezi sufletul cum iese
În haotice cuvinte,
Au înnebunit salcâmii
Și tu vrei să fiu cuminte???

"Cunoaşterea călăuzeşte spre unitate, aşa cum
ignoranţa duce la diversitate.”
(RAMAKRISHNA)

ŞTIAȚI CĂ…

 …mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism? El se contractă în mai puțin de o sutime
de secundă.
 …în timpul migrației, aripile păsării colibri bat de 75 de ori pe secundă?
 …în Indonezia se vorbesc peste 365 de limbi diferite?
 …cel mai cunoscut fruct in lume este roșia? Francezii au numit-o "fructul iubirii," nemții
"fructul paradisului". Bananele sunt următorul fruct în topul popularității. Merele al treilea, apoi
portocalele și pepenii..
 …periatul zilnic timp de cca 5 minute a întregului corp cu o perie uscată accelerează
metabolismul, arderea grăsimilor și contribuie la slăbirea persoanelor supraponderale?
 … singura pasare din lume ce cântă și în timpul zborului este ciocârlia? În zborurile ei
aproape verticale, te încântă cu trilurile asemănătoare unei soprane de coloratură.
 …caisele conțin cea mai mare varietate și cea mai mare cantitate de carotenoide, antioxidanți
despre care se știe că ajută la prevenirea bolilor de inimă, reduc colesterolul rău și protejează
organismul de cancer? Din această cauză consumul de caise este considerat ca fiind o metodă foarte
bună pentru cei care vor să aibă o viață lungă și sănătoasă.
 …castravetele conține vitaminele A, B, C, calciu, magneziu și sulf și este frecvent utilizat în
cosmetică? Este recomandat pentru toate tipurile de piele, atât pentru tenul gras cu pori dilatați, cât și
pentru cel uscat. Ajută foarte mult la scăderea intensității pistruilor și a altor pete de pe piele.
 …cercetările făcute de Martin Lindstrom și prezentate în Brand Child arată ca în situații
complexe copii se descurcă mai bine decât adulții: ei pot efectua 5.4 activități simultan - urmăresc
TV-ul, se joacă, vorbesc, pot scrie și pot mânca în același timp - pe când adulții pot efectua 1.7
activități (iar bărbații mai puține).
 … ghepardul este animalul terestru cel mai rapid, el putând să atingă o viteză de 110 km/h?
 …feniletilamina produce o ușoară stare de visare și este produsă de către creier în momentul
care doi oameni sunt îndrăgostiți? Interesant de remarcat este faptul că aceeași substanță se regăsește
și în ciocolată.
 …lungimea Dunării este de 2850 de kilometri, a doua ca mărime din Europa, după Volga?
Lungime este măsurată de la izvoarele din Germania, din Munții Pădurea Neagră și până la vărsarea
în Marea Neagră, în România și Ucraina.
 …în munții Gara-Taz din Republica Kazaha a fost descoperită o peșteră aflată la 160 de metri
adâncime unde crește o pădure de brazi micuți și, de asemenea, în această peșteră există și păsări,
printre care o specie de porumbei albaștri?
 …trebuie să zdrobiți usturoiul înainte de a-l găti sau mânca, pentru a-i păstra proprietățile
anticoagulante, utile în prevenirea bolilor cardiovasculare și a emboliilor (astuparea arterelor cu un
cheag de sânge)? Alicina este enzima din usturoi care împiedică formarea trombilor de sânge.
Cercetătorii de la Universitatea din Cuyo, Argentina, au comparat efectul anticoagulant al usturoiului
gătit întreg sau zdrobit. Rezultat: copt sau fiert, usturoiul își păstrează efectul anticoagulant mult mai
mult daca este zdrobit înainte de a fi pus în mâncare. Important este ca perioada de fierbere să nu
depășească trei minute, și să nu fie gătit la microunde, deoarece își pierde toate proprietățile.

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim ci
îmbătrânim atunci când uităm să ne mai jucăm.”
(George Bernard SHAW)

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

1 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Vasilica ŞTEFAN
Vasile SARU
Aurora BĂLAŞA
Aurelia ŞERBAN
Rodica CIOCAN
Ioan POPESCU
Serghe MILEA
Florina DOBRESCU
Mihăiţă OPROIU
Vasilica STÎNGACIU
Adela MITRESCU
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Ion-Lucian DOBRESCU
Andres-Cristian MITRESCU
2 aprilie
Floarea ARON
Vasile GRECU
Maria IANCU
Filofteia OPREA
Marian STOIAN
Marius-Daniel NEGULESCU
Gabriela DOBRESCU
Vlăduț Cristian BOBLEACĂ
3 aprilie
Olimpia MICULESCU
Laurenţia TUDOR
Vasile SAVU
Ion SAVU
Maria-Magdalena DUMITRU
Maria BOBLEACĂ
Filareta SARU

Florin NEAGA
Nicoleta STÎNGACIU
Gheorghe-Florin MITRESCU
4 aprilie
Anola MITRESCU
Neonila ŞERBAN
Romeo POPESCU
Roberta STOIAN
Vasile STOICA
Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA
Florina-Alexandra OAIE
5 aprilie
Steliana NICOLĂESCU
Dorina PIOARU
Maria SPÎNU
Mihaela MIHĂLCESCU
Mădălina ZAHARIA
Emanuel SAVU
Constantin-Ciprian ILIE
6 aprilie
Avida MARINESCU
Ion STÎNGACIU
Iulian BÎRLIGEANU
Florian POPESCU
Cosmin-Vasile MILEA
David-Marian SUSAI
7 aprilie
Egiziu ŞERBAN
Luminiţa ILIE
Alina-Florina IANCU
Romică-Iulian SARU

Antonio-Florin STOICA
Andrei-Cristian ZEGHERU
8 aprilie
Eufrosina NEAGA
Ion NEAGA
Ilie STOIAN
Ion-Justin ŞETREANU
Răzvan-Ion FĂŞIE
Daria-Ștefania ZAMFIRESCU
9 aprilie
Maria MIHAI
Aurica CÎRSTEA
Dumitru STOICA
Elena MOCANU
Gheorghe GHEORGHE
Daniel-Georgian GHEORGHE
Elena-Antonia FĂŞIE

10 aprilie
Eugeniu IONESCU
Sever MITRESCU
Grigore FĂŞIE
Magdalena MIHĂESCU
Larisa BADEA
Cristina-Mădălina ENESCU
Alexandra-Nicoleta SÂRBU
Ana-Maria POPESCU
Ana-Maria ŞETREANU
Cosmin-Matei MIU
11 aprilie
Floarea VASILE
Viorica OPREA
Vasile GOGU
Florentina BURCĂ
Elena DOBRESCU
Dănuţ GHEORGHE
Simona-Elena MIHAI
Robert-Georgian GHEORGHE
Ana-Maria-Florentina FĂȘIE
12 aprilie
Maria MITRESCU
Steliana SARU
Elena PUIESCU
Cornel DRĂGHICI
Elena ARON
Elivia MIHAI
Elena AVRAM
Vasile FĂŞIE
Corneliu-Daniel TUDOR
Eugen NECŞOIU
Andrei-Sorin NEAGA
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU

13 aprilie
Dumitru GAFIŢOIU
Gheorghiţa POPESCU
Caliopia CIOCAN
Alexandru ILIE
Lucia-Violeta POPESCU
Constantin DOBRESCU
Ion OPREA
Nicoleta STANCIU
Patricia STREULEA
14 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Mircea BĂLAŞA
Corneliu BURCĂ
Constantin SAVU
Mariana BĂLAŞA
Andrei GAFIŢOIU
Iulia-Rosaura MITRESCU
Teodora-Roberta CIOBU
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ
15 aprilie
Emilia MILEA
Dumitru MOREANU
Maria IONIŢĂ
Florina MITRESCU
Maria ŢÎRGHEŞ
Florina BANU
Ana-Florina TRONECI
Gheorghe-Cristian BURCĂ
Alina-Mihaela STÎNGACIU
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Vasile-Sebastian SAVU
Nicolas-Marian MITRESCU
Darius-Sebastian GHEORGHE
16 aprilie
Floarea MILEA
Ion POPESCU
Florica UȘURELU
Florian VASILE
Marian-Claudiu ARON
David-Florin CIOCODEICĂ
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Georgiana-Lucica SARU
Emil-Adelin DOBRESCU
17 aprilie
Vasilica ŞERBAN
Nicolae MILEA
Elena ILIE
Marcela BĂLAŞA
Simona ANTOFIE
Costin-Leonard PURGHEL
Adriana-Loredana FLOREA

Ana-Maria MITRESCU
18 aprilie
Vasilica UŢA
Avida MOROE
Vasile DRĂGHICI
Ioan STÎNGACIU
Victor-Cătălin UNGUREANU
Gheorghe SMARANDA
Florin STOICA
Gianina IONESCU
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
Andra-Stephanie CONDRUZ
19 aprilie
Manina GAFIŢOIU
Vasile UDROIU
Ion ŞTEFAN
Florentina-Elena ZEGHERU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU
Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
20 aprilie
Marieta MOREANU
Valeria FĂŞIE
Avian PETRESCU
Ion-Daniel SAVU
Daniel DOBRESCU
Adina DÎNGEANU
Vasile UDROIU
Robert-Valentin MOROE
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU
21 aprilie
Felicia OANCEA
Valeria STOICA
Petre DOBRESCU
Cornel STANA
Irina LĂCĂTUŞ
Ionuţ-Valter NEAGA
Mihai-Liviu STOIAN
Georgian-Adrian STANCIU
Ion-Georgian FÂŞIE
22 aprilie
Elena MITRESCU
Gheorghe PO PESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Andreea-Georgiana VASILE
Mihai BĂLAŞA
Victoria-Florentina PIOARU
Sofia-Maria STOIAN
23 aprilie
Gheorghe FĂŞIE

Elisabeta ŢUŢUIANU
Georgel DRAGOMIR
Georgeta MITRESCU
Georgeta OACHEŞU
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Georgian NEAGA
Georgeta NEAGA
George SĂVULESCU
Gheorghe-Florin ILIE
Georgiana-Alice VLĂDESCU
Carlos-Marian GRECU
Denisa-Georgiana POPESCU
24 aprilie
Emilia POPESCU
Emilian PIOARU
Emil ŞETREANU
Vasile ARON
Constantin GHERGHIN
Mircea-Bogdan TRONECI
Carmen-Ximena NEGULESCU
25 aprilie
Elena STÂNGACIU
Ion ION
Elena-Mioara OANCEA
Camelia CIOCAN
Gheorghe MOREANU
Cristina STÎNGACIU
Florentina-Georgiana CIOBANU
Marcu-Georgian MEDREGA
Marian-Alexandru ANTOFIE
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Georgian-Alexandru SAVU
Valentin-Iulian DOBRESCU
26 aprilie
Ioan-Florian GHERGHIN
Ion BĂLAŞA
27 aprilie
Gheorghe ZEGHERU
Florina POPESCU
Maria-Mihaela FĂŞIE
Leontina-Cristiana POPESCU
28 aprilie
Constantin IONESCU
Vasilica DUMITRU
Constanţa CONDOR
Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasile-Ciprian ŞETREANU
29 aprilie
Danil MANTA
Cecilia BADEA
Gheorghe MOROE

Angelica-Nela COROERU
Claudiu DRĂGHICI
Ionuț-Gabriel ANTOFIE
Mihai-Alexandru VORNICU
Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU
Karina-Adriana ȘETREANU
30 aprilie

Maria BADEA
Gheorghe GRECU
Mihai TOMESCU
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ionela-Mădălina CHIŢU
Ileana STOIAN
Daniela ENESCU

„Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care
merită nu te vor face să plângi.”
(Gabriel Jose Garcia MARQUEZ)
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