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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Timpul este prea lent pentru cei care
aşteaptă, prea iute pentru cei care se tem,
prea lung pentru cei care se plâng, prea
scurt pentru cei care sărbătoresc. Dar,
pentru cei ce iubesc, timpul este o
eternitate.”
(William SHAKESPEARE)

VREȚI SĂ VORBIM DESPRE VARĂ?
Pentru mine, vara este un cântec ale cărui cuvinte nu au putut cuprinde tot… E atât de mult
soare, atât de multă veselie și forță, atâta agitație și, în același timp, atâta liniște în suflete… Zile lungi,
nopți calde, flori și miros de iarbă proaspăt cosită, fructe ce se pârguiesc sub privirile noastre, păsări ce
n-au liniște din primele ore ale dimineților. Cred că vara fiecare dintre noi ne pierdem în visare. E
adevărat că ne mai pișcă o furnică, mai înțeapă o albină, ne mai „botează” câte o ploaie rapidă, dar…e
SOARE, e cald, e fericirea de-a fi împreună sub un cer mai mult senin, suntem liberi și mai ușori. Nu-i
așa?
De ce toți plecăm preponderent vara în concediu? Pentru că soarele ne lansează invitația! Și iată
că reușește să ne convingă pe mulți dintre noi. Fiecare anotimp este special atâta timp cât îl trăiești cu
intensitate, îl simți, îl privești și miroși cu dragoste. E primăvara divină când fiecare zi transformă orice
floare, e toamna nebună cu culorile ei amețitoare și schimbătoare, e iarna pură când pare un sacrilegiu
făcând primii pași în zăpada neatinsă (pași ce rămân acolo ca un păcat ancestral în puritatea ei!), dar
vara??? Vara e nebunia generală, e un timp al tuturor nebuniilor, de fapt!
Dacă sunteți în asentimentul meu, chiar vreau să aflu! Așa percep eu această perioadă și, chiar
dacă acele călduri infernale nu-mi sunt pe plac, vara, mie, îmi miroase a libertate, a veselie, extaz…
Nu uitați că sufletul, este o scânteie divină ce şi-a uitat aripile în inima Creatorului, ...rămânând
cu două răni adânci ce sângerează lumină. Bucurați-vă de lumina soarelui și strângeți-o în suflete pentru
eternitate!
Vară cât mai veselă vă doresc și vacanțe cât mai păstrătoare de vise!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Cel care mută un munte începe întotdeauna
prin a îndepărta pietrele mai mici.”
(CONFUCIUS)

ORGANIZAREA ALEGERILOR. AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Birourile electorale
(partea a șasea)

Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și sunt diferite pentru
consiliile locale, pentru consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, și
pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului București.
Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se
imprimă patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toți
candidații independenți, în așa fel încât ultima pagină să rămână albă pentru aplicarea ștampilei de
control a secției de votare; paginile buletinului de vot se numerotează. Buletinele de vot se capsează.
Patrulaterele se imprimă paralel între ele, câte două coloane pe aceeași pagină. Patrulaterele se
numerotează, începând cu primul patrulater al coloanei din stânga a primei pagini interioare, care
primește numărul de ordine 1, și continuând cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primește
numărul de ordine 2, numerotarea continuând până la ultimul patrulater.
În unghiul din partea stângă sus a fiecărui patrulater se imprimă denumirea partidului politic,
alianței politice, alianței electorale sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri ori, după caz, mențiunea "Candidat independent", iar în unghiul din partea dreaptă
sus se imprimă semnul electoral.
În patrulaterele fiecărui buletin de vot se imprimă listele de candidați; candidații se identifică pe
listă prin nume și prenume și se înscriu în ordinea stabilită de partidul politic, alianța politică sau alianța
electorală care a depus lista.
Pentru alegerea primarului se imprimă, în patrulaterul buletinului de vot, în afara elementelor
descrise mai sus, numele și prenumele candidatului.
Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral de circumscripție, ținând
seama de numărul patrulaterelor, precum și de spațiul necesar pentru imprimarea numelui candidaților
și a celorlalte date prevăzute anterior.
Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie asigurată din rezervele de stat, în condițiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului.
Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidați sau
candidați independenți pentru consilieri și pentru primari se procedează astfel:
a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului,
respectiv alianțele politice și alianțele electorale care conțin cel puțin un partid politic ori o organizație a
cetățenilor aparținând minorităților naționale parlamentare se înscriu în patrulaterele buletinului de vot
în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată de președintele biroului electoral de circumscripție
județeană, respectiv a municipiului București, în prezența majorității membrilor acestuia;
b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice ori organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale neparlamentare, alianțele politice și alianțele electorale ale acestora se imprimă
în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată de
președintele biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al
municipiului București, respectiv de președintele biroului electoral de circumscripție județeană și a
municipiului București.

(9) Ordinea stabilită potrivit alineatelor anterioare este valabilă pentru toate circumscripțiile
electorale din județ, respectiv din municipiul București, inclusiv pentru circumscripția electorală
județeană, respectiv a municipiului București. Ordinea stabilită potrivit alineatelor anterioare este
valabilă și în cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului.
Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidații independenți la funcția de
primar, se imprimă un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot, în care aceștia sunt înscriși
în ordinea înregistrării candidaturilor.
Ordinea stabilită potrivit alineatelor anterioare se comunică prefectului de către președintele
biroului electoral de circumscripție județeană, respectiv de către președinții birourilor electorale de
circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, în termen de
24 de ore de la efectuarea tragerii la sorți.
Tragerea la sorți prevăzută mai sus se face în prezența reprezentanților partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri care depun liste de candidați.
Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale își pot stabili semne electorale, pe care le comunică Biroului Electoral Central în
termen de 10 zile de la constituirea acestuia.
(2) Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor
aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, care au participat la alegerile locale
anterioare, își pot păstra semnele electorale, având obligația să le comunice Biroului Electoral Central.
Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, alianțe
politice sau alianțe electorale ori organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri decât cu consimțământul scris al celor cărora le-au aparținut, respectiv al partidelor
care au alcătuit alianța inițială.
Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept și bunelor moravuri și nu pot reproduce
sau combina simbolurile naționale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaționale ori
ale cultelor religioase. Fac excepție partidele politice care sunt membre ale unor organizații politice
internaționale, acestea putând utiliza semnul organizației respective ca atare sau într-o combinație
specifică.
Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebească clar de cele
anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea acelorași simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică
în care sunt încadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la înscrierea
partidului politic sau a alianței politice.
În toate circumscripțiile electorale, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri formate la nivel
național, respectiv județean, trebuie să folosească același semn electoral.
În cazul semnelor electorale noi, dacă același semn este solicitat de mai multe partide politice,
alianțe politice ori alianțe electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri, atribuirea se face în beneficiul partidului politic, alianței politice ori alianței
electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri care a
înregistrat prima respectivul semn. Dacă nu se poate stabili prioritatea, se procedează la tragerea la sorți
efectuată de președintele Biroului Electoral Central.
Biroul Electoral Central aduce la cunoștința publică semnele electorale a doua zi după expirarea
termenului prevăzut anterior și le comunică prefecților, până la data rămânerii definitive a
candidaturilor, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot.
Imprimarea buletinelor de vot se asigură, prin grija prefecților, de către birourile electorale de
circumscripție.
Pentru întreaga circumscripție electorală, buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeași
mărime, aceleași caractere și aceeași cerneală, într-un număr egal cu al alegătorilor înscriși în listele
electorale, cu un plus de 10%.
Prin grija prefecților, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din
fiecare circumscripție electorală, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscripție
județeană. Aceștia au dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă numele
candidaților, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a alianțelor politice ori a alianțelor
electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sunt
incorect imprimate sau nu sunt vizibile.
Buletinele de vot trebuie să fie tipărite cel mai târziu cu 10 zile înaintea alegerilor.

Buletinele de vot se distribuie circumscripțiilor electorale prin grija prefecților. Buletinele de vot
se preiau de către primar, împreună cu președintele biroului electoral de circumscripție, pe bază de
proces-verbal, și se păstrează în încăperi speciale, încuiate și sigilate. Buletinele de vot se predau
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în
preziua alegerilor.
Distribuirea și predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate.
La sediul primăriei și al biroului electoral de circumscripție, precum și la sediile secțiilor de
votare se afișează, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, câte un buletin de vot
din fiecare categorie, după ce a fost vizat și anulat de președintele biroului electoral de circumscripție.
La cererea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau organizații ale
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori a candidaților independenți
care participă la alegeri, biroul electoral de circumscripție eliberează, pentru fiecare, câte un buletin de
vot din fiecare categorie, vizat și anulat.
(în numărul viitor: Campania electorală – partea a șaptea)

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Sărac nu este acela ce nu are bani, sărac
este cel care nu are suflet.”
(Nikolai GOGOL)

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ȘI MITROPOLITUL
ȚĂRII ROMÂNEȘTI

Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi
Mitropolitul Ţării Româneşti este o personalitate reprezentativă a
Bisericii muntene, cel care a înnoit din temelii viaţa bisericească de la
noi, exemplu desăvârşit de sfinţenie, rigoare, smerenie şi hotărâre,
curajos apărător al credinţei străbune, precum şi autentic om de cultură şi
punte de dialog între Ortodoxia românească şi cea sud-dunăreană.
Ascet exemplar şi misionar, om de cultură şi experimentat
organizator, Ierarh înţelept şi blând, Sf. Nifon a reorganizat din temelii
viaţa spirituală, morală şi culturală de la noi, deoarece pentru optima
promovare a învăţăturilor creştine a înfiinţat două noi eparhii, la Râmnic
şi la Buzău, a oferit exemplu de desăvârşită viaţă morală, cerând
contemporanilor săi să-l urmeze cu stricteţe în trăirea principiilor
evanghelice, şi a îndemnat la utilizarea celor mai noi mijloace de
comunicare socială pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Astfel,
datorită îndemnurilor şi strădaniilor sale, Voievodul Radu cel Mare, a
sprijinit tipărirea primului Liturghier ortodox din lume (1508), aici, la

Târgovişte, de către Ieromonahul Macarie, operă continuată cu Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul
(1512), toate celebrate în mod adecvat, în anii trecuţi, de către Eparhia noastră, la jumătate de mileniu
de la apariţia lor, reamintind astfel de gloria centrului tipografic târgoviştean de altădată.
Simbol al iubirii milostive a lui Dumnezeu, Sf. Ier. Nifon a învăţat pe înaintaşii noştri că cel mai
important lucru în viaţă este să-L slujeşti pe Dumnezeu, iubindu-ţi aproapele şi ajutându-l în necaz şi în
nevoie, fiind solidar cu el în toate momentele vieţii sale. De aceea, cea mai preţioasă moştenire a Sf. Ier.
Nifon este paternitatea sa duhovnicească şi misiunea educaţională pe care a exercitat-o întru călăuzirea
spirituală a numeroşi ucenici, dintre care cel mai cunoscut este Sf. Voievod Neagoe Basarab, care avea
să continue, de pe tronul voievodal muntean, ceea ce începuse vrednicul său călăuzitor de la înălţimea
altarului străbun, cu bunătate, vigoare şi rodnicie.
Urmând, cu deplină credincioşie, pilda Sf. Ier. Nifon de respectare necondiţionată a principiilor
de viaţă creştine, aducătoare de pace şi de bucurie, în perioada recent încheiată, cu toţii ne-am implicat
în susţinerea familiei tradiţionale, contribuind la strângerea celor trei milioane de semnături necesare
declanşării referendumului care să consacre acest lucru, iar Eparhia noastră s-a situat pe primul loc pe
ţară în acest demers, fapt pentru care doresc să vă mulţumesc tuturor, clerici şi credincioşi. Astfel,
moştenirea sfântă, bună şi dreaptă a Sf. Ier Nifon este vie și prezentă astăzi, iar noi ne facem datoria de
a o duce mai departe și de a o transmite, cu, fidelitate, urmașilor noștri.
Această prezenţă luminoasă şi ocrotitoare a blândului Ierarh, primul sfânt canonizat pe teritoriul
ţării noastre, este puternică, vie şi iubită pe meleagurile noastre, şi face ca, pe tot parcursul anului, dar şi
an de an, în ziua de 11 august, credincioşi din Eparhia noastră şi din întreaga ţară, să vină să se închine
cu evlavie, încredere şi speranţă, la moaştele Sfântului Nifon de la Catedrala Mitropolitană, lăudându-L
pe Dumnezeu, prin intermediul acestui atât de cinstit mijlocitor.
În acest an, dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre strămoşeşti omagierii educaţiei
religioase a tineretului creştin ortodox şi comemorării Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul şi a tipografilor
bisericeşti, pildă de sfinţenie, moralitate şi ataşament faţă de valorile Ortodoxiei universale ne îndeamnă
pe noi toţi, la aprofundarea valorilor creştine în vieţile noastre, la solidaritate şi într-ajutorare, la
promovarea principiilor evanghelice în familiile noastre, în locurile în care trăim şi muncim, pentru a
schimba din temelii comunităţile noastre şi a le conforma Evangheliei nepieritoare a lui Hristos,
Domnul şi Mântuitorul nostru.
Extras din „Scrisoarea pastoralã adresatã de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi
Mitropolit NIFON cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul
Ţãrii Româneşti -11 august 2016-”.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc,
repetându-se..”
(Nicolae IORGA)

PROIECTE ÎN DERULARE

Vești bune, vești bune! Proiectele Erasmus+ nu au luat vacanță.
„WORDS UNITE US” continuă și pe perioada verii.
Vă doriți ca, în vara aceasta, să învățați engleză? V-am pregătit o experiență de vacanță
distractivă și educativă: cursurile de vară din cadrul „Clubului de engleză”.
Astfel, între 18-21 iulie 2016, la Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi, veți putea
participa la astfel de cursuri, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-10:45.
Profesor: Rebeca PREDA
Pot participa toți elevii care doresc să-și aprofundeze cunoștințele de limba engleză.
Vă așteptăm!

Chiar și în vacanță, „Clubul de engleză” din cadrul proiectului Erasmus+„WORDS UNITE
US”, (18-22 iulie) a oferit participanților o atmosferă distractivă și interactivă. Aceștia au cântat, au
recitat, au învățat cuvinte noi, au participat la concursuri, totul desfășurându-se în limba engleză.

Copiii au avut libertatea de a conversa în limba engleză pe teme de interes pentru vârsta lor. Prin
astfel de activități sperăm să reușim să le alungăm teama de a se exprima într-o limbă străină și să le
oferim copiilor încredere în sine. Astfel, fără să-și dea seama, ei intră în conversație, exersează și își
îmbunătățesc abilitățile de a vorbi în engleză.

La sfârșitul săptămânii, toți participanții au primit diplome din partea organizatorilor.

Mulțumim tuturor celor care au participat, atât elevilor, cât și profesorilor implicați. (în special
doamnei prof. de limba engleză, Rebeca PREDA)

 Prof. Sorina PÂRVU
COORDONATOR PROIECT

„Tăcerea este prietenul care nu te trădează
niciodată.”
(CONFUCIUS)

Şcoala Gimnazială ,,ION MAREŞ“ Vulcana-Băi
Str. A.I. CUZA nr. 85
VULCANA-BĂI, DÂMBOVIŢA
Tel. 0245 230933, fax 0245 230909
e-mail: scoala_imares_vbai@yahoo.com

RAPORT DE ANALIZĂ
ÎN URMA EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ
SESIUNEA 2016

Comisia Examenului de Evaluare Naţională din cadrul Școlii Gimnaziale ION MAREȘ Vulcana
–Băi a fost organizată conform Metodologiei Examenului de Evaluare Naţională şi a aprobată de ISJ
Dâmbovița.
Preşedinte – director prof. Maria-Manuela GHEORGHE ( Școala Gimnazială ION MAREȘ
Vulcana-Băi)
Prof. Silvia CRUCERU( Școala Gimnazială VLAD ȚEPEȘ Vulcana de Sus)
Persoană de contact- secretar Vasilica MOREANU
Membri – prof. Silviu Daniel MĂNTESCU
– prof. Daniela Maria ANASTASE
– prof. Nadia Alina DUMITRESCU
Examenul de Evaluare Naţională s-a desfăşurat în incinta celor două școli, câte o sală în fiecare
școală cu 12/14 elevi, conform Calendarului de examen şi anume:
proba la disciplina limba şi literatura română - în data de 27.06.2016
proba la disciplina matematică – în data de 29.06.2016.
Au fost respectate toate prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării
Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016 și procedura și s-a ținut cont de toate
recomandările din ședințele de instruire la care au participat persoana de contact și președinții.
Amintim anumite aspecte privind organizarea:
a fost asigurat numărul corespunzător al colilor tipizate şi consumabilelor necesare bunei
desfăşurări a Evaluării Naţionale;
supravegherea a fost asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă
specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care s-a susţinut proba, pentru sala de bagaje un
asistent, pentru hol un asistent;

a fost realizată instruirea asistenţilor cu privire la desfăşurarea Evaluării Naţionale;
au fost stabilite în fiecare dimineaţă, prin tragere la sorţi, repartizarea asistenţilor în săli,
ţinând cont că aceiaşi asistenţi nu pot supraveghea, la probe diferite, aceeaşi clasă;
a fost predate asistenţilor, în fiecare dimineaţă, fişa de atribuţii;
au fost întocmite borderouri de predare/primire în care au semnat elevii pentru a confirma
numărul de pagini ale lucrării elaborate;
a fost asigurată confidenţialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în momentul
terminării probei;
varianta de subiecte a fost multiplicată într-un număr egal cu numărul elevilor şi a fost
asigurată distribuirea variantei de subiecte extrase, în plicuri sigilate, la fiecare clasă, în număr egal cu
numărul elevilor din clasa respectivă;
- au fost luate măsuri pentru ca în unitatea şcolară să nu pătrundă persoane străine, neautorizate .
Pentru desfăşurarea fiecărei probe de examen s-au utilizat două săli de clasă, câte una în fiecare
școală, atât în școala PJ, cât și în structură, dotate cu camere web, pe uşa fiecărei săli regăsindu-se lista
nominală cu elevii repartizaţi în sala respectivă, în ordine alfabetică. Elevii au fost aşezaţi câte unul în
bancă, în ordine alfabetică, conform listei.
Accesul elevilor în săli a fost permis între orele 8.00 - 8.30.
Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii au explicat elevilor modul de desfăşurare a
Evaluării Naţionale şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. De asemenea, elevii au
fost informaţi că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe,
însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare, toate fiind ăsate în sala de bagaje.
Camerele de filmat au fost pornite cu 30 de minute înainte de începerea probei în sălile de clasă
și cu 15 minute înainte de descărcarea subiectelor în centrul de examen.
Probele scrise pentru Evaluarea Naţională au început la ora 9.00, moment în care s-au deschis
plicurile sigilate care conţineau varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţinea
examenul.
Durata fiecărei probe scrise a fost de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către
fiecare elev.
Ciornele şi lucrările anulate au fost strânse separat şi păstrate în unitatea de învăţământ.
După încheierea susţinerii probelor scrise, toate lucrările scrise au fost transportate şi predate,
de către preşedinți – d-na director. prof. Maria-Manuela GHEORGHE, prof. Silvia CRUCERU, însoţite
de un membru al comisiei din fiecare școală : prof Silviu MĂNTESCU și prof. Daniela Maria
ANASTASE în data de 27 iunie 2016, respectiv – prof. Nadia Alina DUMITRESCU în data de 29 iunie
2016, pe bază de proces-verbal, preşedintelui şi secretarului din centrul de evaluare – ISJ Dâmbovița.
Nu au fost semnalate situaţii deosebite, susţinerea Examenului de Evaluare Naţională
desfăşurându-se conform procedurilor în vigoare. Niciun elev nu a fost eliminat din sală pe motiv de
fraudă.
Din totalul de 26 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a, 12 elevi la Școala Gimnazială ION MAREȘ
Vulcana-Băi și 14 elevi la Școala Gimnazială VLAD ȚEPEȘ Vulcana de Sus, au fost înscrişi la
Examenul de Evaluare Naţionala 26 de elevi, adică 100%, toți fiind promovați și înscriși în SIIIR.
Prezenţa elevilor înscrişi la examen a fost de 100%.
Notele obţinute la Evaluarea Naţională au fost afişate în data de 01.07.2016 în loc vizibil în
unitatea de învăţământ, după exportarea catalogului din SIIIR și au fost ridicate de la ISJ de către un
delegat.
După afişarea rezultatelor obţinute la Examenul de Evaluare Naţională, a depus contestaţie la
disciplina limba si literatura romana și matematică, în perioada prevăzută de Calendarul Evaluării
Naţionale, o elevă.
În urma contestaţiilor au fost raportate următoarele:
N
Nume elev
Disciplina
Nota
Nota
Nota
Nr.
iniţială contestaţie finală
crt.
1Oancea Ionela
limba română
7,60
8,20
8,20
.
Bianca
matematică
7,15
7,10
7,15

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE
EVALUARE NAŢIONALĂ

Nr.
crt.

N
Clasa

,001,99

VIII
VulcanaBăi
1
VIII
Vulcana
de2 Sus
TOTAL
unitatea
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1
,002,99
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8
,009,99
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85,7
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4

2

0

2
5%

80,3
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6

1,00-1,99
4,00-4,99
5,00-5,99
6,00-6,99
7,00-7,99
8,00-8,99
9,00-10

Medii sub 5 la Examenul de Evaluare Naţională: 3
Medii peste 5 la Examenul de Evaluare Naţională: 23
Procentul de promovare: 80,35%.
Media la Examenul de Evaluare Naţională limba română: 6,71
Media la exmenul de Evaluare Națională matematică: 6,44
Media EN Vulcana-Băi : 6,06
Media En Vulcana de Sus :6,54
Cea mai mare notă la Examenul de Evaluare Naţională a fost obţinută de eleva Daria Roberta
BIȚOC – 9,12.
Cea mai mică notă la Examenul de Evaluare Naţională a fost obţinută de elevul Ionuț Daniel
BĂLAȘA- 1,10.
Se poate observa un progres semnificativ la procentul de promovabilitate față de evaluările de
anul trecut și față de simulările din februarie, ceea ce demonstrează încă o dată eficacitatea măsurilor
întreprinse, a Planului de măsuri remediale întreprins după susţinerea simulării Examenului de EN.
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 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTORUL ȘCOLII „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Timpul este un tămăduitor infailibil care
vindecă fără niciun leac rănile sufletului.”
(Guy de MAUPASSANT)

GUY de MAUPASSANT - 166 DE ANI DE LA NAȘTEREA MARELUI SCRIITOR
FRANCEZ (1850)

Henri René Albert Guy de Maupassant a fost un
scriitor francez din secolul al XIX-lea. Este unul dintre
precursorii povestirii moderne.
Unul dintre părinții povestirilor scurte și ai nuvelei,
demn reprezentant al naturalismului francez, Guy de
Maupassant s-a născut în ziua de 5 august 1850, la Dieppe, în
Normandia atât de îndrăgită și pe care o va purta în suflet
oriunde îl vor duce valurile vieții. A trăit și a scris într-o
perioadă în care genul literar dominant devenise romanul, așa
cum în prima jumătate a secolului al XIX-lea fusese poezia.
Această deplasare spre epic este semnul unei noi orientări
literare: dacă, prin definiție, lirismul este expresia eului,
romanul trebuie, și este, expresia non-eului. Într-o perioadă
istoricește scurtă, 1860-1890, se impune, ca o prelungire
exacerbată a realismului lui Gustave Flaubert și a
pozitivismului lui Hyppolite, Taine un nou curent literar,
naturalismul. Chiar denumirea curentului, derivat de la
„natura”, sugerează abordarea biologicului, primatul eredității
în creionarea personajelor aflate în situații-limită.

Naturalismul preia de la realism tehnica descrierii detaliate și obiective în prezentarea personajelor și a
mediilor în care aceștia evoluează. Spre deosebire de realism, care pune accent pe mediul social ca
element determinant, naturalismul dezvăluie aspectele sordide, sumbre, uneori chiar dezgustătoare, ale
vieții. Personajele sunt fie alcoolici, fie criminali, târâți psihic sau fizic, în orice caz niște marginali al
societății viciate. Cei mai reprezentativi exponenți ai acestui curent literar născut în Franța, sunt Emile
Zola, Guy de Maupassant, Roger Martin du Gard, precum și Theodor Dreiser în Statele Unite ale
Americii. Odată cu naturalismul, romanul devine o oglindă fidelă a sufletului, un tablou exact al
realității vieții, departe de confesiunile unui individ sau de jocul fanteziilor sale. Ținerea sub obroc a
sensibilității dezlănțuite, scrutarea riguroasă a obiectelor și obiectivelor erau la îndemâna lui
Maupassant, demn urmaș al lui Flaubert. Talent mai degrabă viguros decât rafinat, fără neliniști
metafizice, Maupassant nu avea mari disponibilități afective, nici idei care să-l conducă la deformarea
realității; nici inima nu-i pretindea să o hrănească cu iluzii, nici spiritul nu căuta răspunsuri sau vreo
demonstrație. Format sub directa îndrumare a lui Flaubert, a învățat să surprindă caracterul original și
particular al lucrurilor, să aleagă expresia care scoate la iveală acest caracter. Odată format după
calapodul maestrului, Maupassant s-a apucat să scrie nuvele, povestiri scurte și romane, remarcabile
prin acuitatea observației și prin simplitatea frustă și robustă a stilului. În cazul lui Maupassant, nu se
poate vorbi de o filozofie profundă. El țintește latura urâtă din om, mediocritatea și violența lui,
egoismul lui atroce, omul puternic și viclean în funcție de temperament și condiție socială vânând
plăceri și bani, satisfacerea poftelor fizice și obținerea de bunuri materiale. În evoluția personajelor sale,
nici urmă de excese filozofice, dar nici de excludere a priori a psihologiei. Personajele sunt trupuri, dar
și spirite și suflete. Maupassant nu are deloc gustul, nici aptitudinea pentru rafinate analize psihologice.
Scriitorul zugrăvește viața la suprafața ei, sugerând, prin mișcări și acțiuni, resorturile și forțele intime
ale conștiinței. La el, totul este solid și real, nimic abstract. În fond, romanul filozofic este analitic,
romanul lui Maupassant este sintetic. Scriitorul debutează în anul 1880 cu un volum de versuri, de altfel
singura tentativă de exprimare în notă lirică. Notorietatea o va dobândi odată cu apariția, în același an, a
faimosului volum colectiv Serile de la Medan, în care este inclusă și nuvela Bulgăre de seu, o
capodoperă a genului. Intriga acestei nuvele se desfășoară pe fundalul cuceririi orașului Dieppe de către
prusaci, în timpul războiului franco-prusac din 1870. Elisabeth Rousset, o femeie de moravuri ușoare,
poreclită Bulgăre de seu, datorită formelor sale plinuțe, scapă din mâinile unui ofițer prusac un grup de
zece așa-zise persoane onorabile și respectabile, care obținuseră un permis de liberă trecere prin zona
ocupată, în drum spre Le Havre din zona liberă. După ce își înfrânge sentimentele patriotice puțin
desuete, ea admite să se culce cu ofițerul prusac. Numai că a doua zi, toți cei zece călători îi întorc
spatele, așa că Bulgăre de seu se retrage, singură, într-un colț al diligenței, copleșită de disprețul unor
ticăloși cinstiți. Experiența de soldat în războiul franco-prusac l-a determinat să-și exprime dezgustul
provocat de ororile și nebunia războaielor. În perioada 1875-1891, Maupassant a publicat în jur de trei
sute de nuvele, unele adevărate bijuterii. Opera lui Maupassant prezintă toate mediile sociale și toate
tipologiile ce cad succesiv sub lupa lui: țărani din Normandia natală, mici burghezi normanzi și
parizieni, patroni și slujbași. Pe toți îi zugrăvește fără încrâncenare, dar și fără simpatie, uneori cu o
urmă de dispreț care dă narațiunii o notă ironică, pe alocuri șfichiuitoare. Câmpul experimental al
scriitorului se lărgește odată cu marile romane: de la lupta fără scrupule pentru a parveni în viață, pentru
bani și putere, din lumea politicii și a presei, ca în Bel-Ami, până la sondarea unor domenii mai
sensibile, ca în Tare ca moartea. Către apusul vieții și al carierei s-a apropiat de fantastic, de miraculosul
fiziologic și patologic. Alminterea, degradarea vizibilă a scriitorului impunea asemenea viziuni. BelAmi, primul mare roman al lui Maupassant, publicat în 1885, sub formă de foileton în revista pariziană
Gil Blas, urmărește ascensiunea socială a lui Georges Duroy, - bărbat ambițios și seducător, bel-homme,
arivist și oportunist - de la un simplu funcționar la centrala căilor ferate a regiunii de Nord, până în
vârful piramidei sociale pariziene, grație amantelor și cârdășiei dintre marea finanțare, politică și presă.
Pe fundalul unei politici coloniale. Maupassant descrie cu minuțiozitate legăturile dintre capital, politică
și presă, dar și influența femeilor, private de activitate politică prin Codul lui Napoleon, dar care, din
umbră, lucrează pentru a impune ceea ce își doresc. Satira unei societăți minate de scandaluri politice de
sfârșit de secol XIX, romanul se constituie și într-o mică monografie a presei pariziene, în măsura în
care Maupassant prezintă experiența personală de reporter. Așa încât ascensiunea personajului central al
romanului poate fi comparată cu propria lui ascensiune. Bel-Ami respectă întru totul canoanele
curentului naturalist, se circumscrie contextului geopolitic realist. De asemenea, este un roman al
uceniciei prin faptul că personajul central reușește să se debaraseze de primele proiecte de viitor și să
deprindă tehnica și mijloacele de realizare a unor noi aspirații. Bel-Ami este romanul care a sedus
numeroși scena-riști și regizori de pe toate meridianele. Pentru a avea o idee despre simplitatea stilistică

îndrăzneață prin care Maupassant contrastează complexitatea trepidantei vieți pariziene, pânza de
păianjen a relațiilor interumane, decăderea nobilimii la sfârșit de secol și ascensiunea marii burghezii cu
ritmul lent al unei vieți cenușii, este suficient să menționăm romanul O viață, publicat în 1883. Este
povestea unei femei, pe numele ei Jeanne, presărată cu puține bucurii mărunte și nenumărate decepții,
cu slăbiciuni omenești care lasă răni adânci, o viață hrănită cu speranțe încăpățânate, și care, înșelată de
un soț aparținând nobilimii locale, înșelată în așteptările ei și de fiu, se dedică cu o candoare sfâșietoare
nepotului sortit, poate, să-i administreze o ultimă lecție de deziluzie amarnică, în caz că moartea nu o va
scuti de această ultimă lovitură. Viața Jeannei este atât de verosimilă, atât de credibilă în mediocritatea,
în contextul și calitatea ei încât capătă o valoare generală: tristețea ei se subsumează tristeții
nenumăratelor vieți pe care le identificăm în spatele unui caz particular. Scriitor prolific - peste 300 de
nuvele și povestiri scurte, 6 romane, 3 piese de teatru, un volum de versuri și 3 volume de impresii de
călătorie - Guy de Maupassant rămâne una din figurile de seamă ale literaturii franceze din secolul al
XIX-lea.

 Prof. Petra MICULESCU

„Singura cetate care nu poate fi cucerită cu
sila este sufletul omului.”
(Nicolae IORGA

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ȚII MINTE VARA?...
de Tatiana DRAGOTĂ

Mi-ai dăruit o vară întreagă şi rotundă,
ca rodia în pârg, zemoasă, acrişoară.
Păstrez în mine gustu-i suav, ca pe-o comoară...
a vieții până-n ultima secundă
Ne legănăm aievea-ntr-al dragostei hamac,
ne-mprumutam tandrețe, ne murmuram săruturi,
mai alergam pe câmpuri cu plasa după fluturi
și ni-i strângeam buchete în stomac.
Mă întrebai cu-n mugur, îți răspundeam cu-o frunză,
Mă adunam cuminte-n căușul palmei tale,
Înduioșată vara își scutura petale
Pe trupurile noastre, ca o pânză.
Așa-nveliți, tăceam, tăcere temătoare
Tu te gândeai la mâine, iar eu visam la veșnic.
Deasupra noastră Luna mai aprindea un sfeșnic
În calea sa eternă către soare.

Dar haita ta de lupi ascunsă în artere
Și-a sătura flămândul și m-a lăsat vibrând,
Cu inima golită de sânge, palpitând
Pe-asfaltul dur, cu ultima-i putere.
De-atunci încerc zadarnic prea-plinul să-i refac,
Căci sufletul se luptă cu gerul, sus, pe creste,
Își prăbușește iarna zăpezile în lac
Iar dinspre vară nu mai am vreo veste.

"Trebuie să reţii că tot ce se întâmplă înăuntrul
tău este mult mai important decât ceea ce se
întâmplă în exterior.”
(John MAXWELL)

ŞTIAȚI CĂ…

 …pisicile albe cu ochi albaștri sunt de obicei surde? Acest lucru este cauzat de o anomalie
genetică.
 …ceapa are proprietăți emoliente? Poate calma tusea, în special cea însoțită de expectorații.
 …o persoană adultă adoarme în medie suficient de repede? Este vorba de circa 7 minute.
 …mangustele sunt imune la mușcăturile șerpilor veninoși? De aceea sunt îmblânzite pentru ai prinde.
 …scheletul femeii este diferit de cel al bărbatului? Principala deosebire este că ea are zona
bazinului mărită pentru a putea duce sarcina și pentru a putea naște.
 …există banane roșii? Acestea au o aromă dulceagă și o textură cremoasă, asemănătoare cu
cea a zmeurei.
 …inteligența dinozaurilor s-a putut măsura în funcție de cea a rudelor lor? Acestea sunt
crocodilii.
 …în China, uciderea unui urs panda atrage pedepse foarte grave? Poate fi chiar și o
condamnare la moarte.
 …toate speciile de șarpe din lume sunt comestibile? Fac excepție șerpii de mare.
 …pisicile sunt sensibile la mirosuri? Nu suportă mirosul de lămâie.
 …multe dintre școlile din Japonia nu au oameni de serviciu? Elevii sau studenții își curăță
singuri clasele.
 …primul calculator electric s-a inventat în SUA în 1945? Cântărea 30 de tone.
 …strugurii sunt dăunători pentru câini? Acest fruct le afectează foarte tare rinichii.
 …un măr conține 25 la sută aer? Pus în apă, el plutește.
 …în anul 1800 ciocolata era considerată un remediu pentru durerile sufletești? Era
recomandată în special îndrăgostiților nefericiți.

 …sarea este unul din elementele esențiale ale vieții, cu condiția să fie naturală, nesupusă
tratamentelor chimice sau termice și fără adaosuri? De asemenea nu trebuie folosită în exces.
 …Nilul este cel mai lung fluviu din lume? Măsoară 6.671 kilometri.
 …mamiferul cu cea mai ridicată temperatură constantă a corpului este lupul? Măsoară 42 de
grade Celsius.
 …ceasul de buzunar a fost inventat în 1500? Inventatorul a fost Peter Henleim din
Nṻremberg, Germania.
 …mările și oceanele ocupă 89 la sută din suprafața emisferei sudice? În emisfera nordică
reprezintă doar 53 la sută.

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Nimeni nu e liber dacă este sclavul corpului.”
(SENECA)

DIN CREAȚIILE COPIILOR

Izvor de apă vie
I:Printre frunzele de fag
O privire arunc
Să văd satul meu cel drag
Cu un dor adânc!
S-aud greierii cântând
În amurgul verii,
Vântul aprig şuierând
Iarna-n pragul serii!
II:Când văd stupina cu flori
Mă cuprinde-un dor!
Ce n-aş da s-ajung în zori
Pe deal,la izvor!
Şi să am de obicei
Să văd pe-nserat
Ninsoarea cu flori de tei
Căzând peste sat!
III:Când îmi amintesc de dealuri,
De flori şi livezi,
Gândul mi-e la Mănăstire,
La Bunea să mă vezi!
Că-i loc binecuvântat,
Unde codrul cântă,

Colţ de rai înfiripat
Din trăire sfântă!
VI:Şi de vrei să întâlneşti
Oameni gospodari,
La Vulcana îi găseşti
Toţi sunt solidari!
Iar de-i sărbătoare-n sat,
Chef şi veselie,
Mă prind şi eu la jucat:
Şi-o sârbă să fie!
Şi cu cântec să-mi hrănesc
Inima-n văpăi,
Dorul să mi-l potolesc
La VULCANA-BĂI!

 Olivia GHEORGHE

„Viaţa nu-i ca matematica. Degeaba aduni, la sfârşit
îţi va da tot cu minus.”
(Viorel VINTILĂ)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI

NĂSCUȚI ÎN LUNA AUGUST

1 august
Ionela-Roxana BUCUROIU
Nicolae BURCĂ
Constantin FĂŞIE
Vasilica GRECU
Olimpia ILIE
Elena MOREANU
Vasile PIOARU
Denisa-Georgiana DUMITRESCU
2 august
Ştefan MOISE
Georgeta GRECU
Gheorghiţa LĂCĂTUŞ
Corina NICOLĂESCU

Andreea-Gabriela FLOREA
Alexandru-Robert POPESCU
Alexandru-Cătălin POPESCU
3 august
Virgil DRĂGHICI
Irina CIOCAN
Alexandru MITRESCU
Gheorghe TUDOR
Constantin FLOREA
Marilena-Isabela SAVU
Geanina ŞTEFAN
Camelia FĂŞIE
Dumitru-Cosmin ILIE
Vasilica-Andrada DOBRESCU

4 august
Traian FĂŞIE
Ion BADEA
Alisa-Cosmina SAMFIRESCU
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ
Mihaela-Mădălina ILINCA
Maria-Alexandra MITRESCU
Orlando-Octavian SARU
5 august
Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Andreea-Georgiana ŞERBAN
Alexandru-Cristinel DOBRESCU
Daniela Maria PĂDURE
6 august
Silvia DUMITRESCU
Ion IONIȚĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Caliopia BĂRBULESCU-VASILE
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
Denis-Constantin MOROE
7 august
Agripina ZEGHERU
Vasile ANTOFIE
Constantin NEMUŢ
Petruţa OPROIU
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Livioara BRAȘOVANU
Constantin SUSANU
Maria-Larisa COMAN
Iuliana-Mădălina UȘURELU
8 august
Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Rodica FĂŞIE
Ion ZEGHERU

Vasile ION
Marius-Costinel IONESCU
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
Gheorghe-Daniel BADEA
Rebeca-Maria NECȘOIU
9 august
Adina FERENȚ
Ramona FĂŞIE
Magdalena ILIE
Georgiana BURCĂ
Constantin STÎNGACIU
Adrian-Nicolae MITRUS
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
Ana-Maria SIMION
10 august
Vasilica GHEORGHE
Nicolae GRECU
Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Ionuţ-Daniel PIOARU
Alexandru FUDUI
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Veruţa ŞERBAN
Vasile BULIGIOIU
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuț-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Mihaela-Anamaria BADEA
Constantin-Evastian SPÎNU
Bianca-Andreea POPESCU
13 august

Valeria BUCĂ
Vasilica ŞETREANU
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Marinela-Cerasela ŞTEFAN
Raluca-Ana-Maria GRECU
Bogdan-Marian STÎNGACIU
Sara-Maria MITRESCU
Erica-Ioana MITRESCU
14 august
Maria GRECU
Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana-Daniela JOIŢA
Maria ILIUŢĂ
Vasilica-Mihaela MITRESCU
Roxana-Maria BADEA
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Adriana-Nicoleta ODAGIU
Maria-Daniela BUCUROIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Angela ENACHE
Ciprian ANTON
Aurel-Mihail BRÎNZICĂ
Ioana-Mădălina FÂȘIE
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robert-George PARASCHIVA
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
18 august

Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Cristina GHEORGHE
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA
Ana-Maria BADEA
Andreea-Mirabela UNGUREANU
Diana-Maria FĂȘIE
19 august
Mariana BURTOIU
Vasilica NICOLĂESCU
Filareta BADEA
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Diana-Mihaela POPESCU
Eduard-Marian FĂŞIE
Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI
Carol-George PRIOTEASA
20 august
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Vasile SCUTARIU
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Larisa-Gabriela NEAGA
Dragoş-Marian ȘETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
21 august
Ion STÂNGACIU
Vasile STÂNGACIU
Mircea OPROIU
Valeriu-Mihail SMARANDA
Carmen FĂŞIE
Alina-Daniela BRÎNZICĂ
Constanţa STOIAN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ
22 august
Serghe MILEA
Maria BERECHET
Adriana BĂLAŞA

Mioara ZEGHERU
Ioan SARU
Mihaela GRECU
Ecaterina NEGULESCU
Marian MITRESCU
Carmen FĂȘIE
Eduard-Andrei STOIAN
23 august
Iulian ARON
Constanţa VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU
Darius-Bogdan-Andrei GOGU
24 august
Valentina ŞETREANU
Gheorghe-Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
Erica VASILE
25 august
Vasilica TRONECI
Romu ZEGHERU
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT
Matei STOIAN
Alin-Constantin DUMITRU
Antonia-Ecaterina FERENȚ
Sebastian-Petruț ANTOFIE
26 august
Vasilica ŞETREANU
Ion ILINESCU
Vasile ARON
Dorina SAVU
Ion GOGU
Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Gabriela-Georgiana RĂDOI
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
27 august
Maria BEJAN
Ion GRECU
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU

Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Maria IONESCU
Mariana RĂDOI
Gheorghe SAVU
Mihai-Ciprian SPÎNU
29 august
Vasile UDROIU
Amalia-Carmencita CIOCAN
Nicolae BUCUROIU
Cristina-Marinela STAFIE
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA
30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Constantin SOARE
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Cristna CUNEA
Nicoleta-Iuliana ARON
Vanessa Miruna Maria FĂȘIE
Iuliana-Florina ILIE
Horia-Daniel STOIAN
31 august
Rodica GRECU
Gheorghe ŞERBAN
Viorel FURDUI
Nicolae-Constantin ANTOFIE

„Fiecare trebuie să-şi trăiască propria-i viaţă şi
să plătească propriul preţ.”
(Oscar WILDE)
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