
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FARMECUL TINEREȚII LA 50+!” 

 

 

 

 

 

Așa am intitulat această activitate ce va avea 

pe viitor un caracter permanent și pe care am început 

a o derula pe 17 noiembrie 2016. Aceasta constă în 

multiple activități ce intră în sfera de interes a acestei 

categorii de persoane, dealtfel foarte active.  

Joia aceasta, la prima întâlnire, am fost un 

grup mai restrâns, mai exact vreo 15 persoane pentru 

a spune fiecare o sugestie și pentru a ne consulta în 

privința organizării, ritmicității activităților ce se 

doresc a fi derulate, mai exact a-i pune piatra de 

temelie. Am avut mari emoții... Au fost lângă mine 

însă susținători de nădejde. În primul rând e doamna 

SPÎNU (cea care a și pus piciorul în prag pentru că 

proiectul îl avem în minte de mult timp - acum are 

mai mult timp liber și mă ajută), doamna 

MICULESCU – mama mai exact, doamna Oproiu, 

doamna ȘERBAN (vicesa cum îi spun eu!), domna 

MIHAI, doamna ILIE, domnul IORDACHE, mă 

rog, mai mulți și sper să nu se supere cineva dacă nu 

a fost amintit pentru că e prea lungă lista... În scurte 

cuvinte, majoritatea celor veniți la această primă 

„Ca să-ţi domini sufletul, trebuie să înveţi  a-ţi 
domina timpul. " 

(Paulo COELHO) 

 



întâlnire sunt cadrele didactice din Școlile noastre, ale vulcănenilor. Modul în care am  pornit la drum a 

fost unul special. Am făcut „planul de bătaie” pentru viitoarele întâlniri, am stabilit ce alte lucruri noi ne 

dorim să facem, am povestit și ne-am distrat la maxim. Fiecare doamnă s-a străduit să facă cea mai bună 

prăjitură, unii au adus sucuri ori fructe și, evident, primirea s-a făcut cu masa plină de lumânări aprinse. 

A fost o atmosferă de adevărată sărbătoare. Satisfacția imensă a venit la final când invitații, deși 

anunțati că ne vom petrece două ore împreună, și-au dorit să mai stea, fapt ce denotă că toată lumea s-a 

simțit perfect... Am avut mari emoții, sincer, însă am venit acasă cu o bucurie imensă în suflet!   

Prezența oricui este binevenită și voluntară în continuare. Am discutat cu persoanele prezente: 

nu se fac invitații. Vom pune afișe și așteptăm/acceptăm orice persoană care timp de două ore vrea să se 

relaxeze și să socializeze. Nu vor exista discriminări de niciun fel. Pot fi și mai tineri, de ambele sexe, 

vom organiza concursuri, ateliere de lucru (croșetat ori altceva) dans, gimnastică, plimbări în aer liber, 

excursii la teatru,  jocuri, discuții pe teme spontane ori prestabilite și vom hotărî ce alte domenii ar mai 

fi de interes. Eu așa am gândit-o... Ideile ne vin în mers și am încredere că vom fi mult mai mulți pe 8 

decembrie când ne vom vedea din nou! 

Deja îmi pare că timpul trece ca melcul! Abia aștept următoarea întâlnire, mai ales că am zeci de 

idei, muuulte surprize ce sunt convinsă că-i va face pe participanți fericiți...  

 

DUMNEZEU SĂ NE AJUTE SĂ NE VEDEM AȘA MULȚI ANI DE ACUM ÎNAINTE! 

 

 

     
 

     
 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 

 
 

 
 

    Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne şi ştampile de 

votare, care se asigură de către primari.  

   Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia.  

   Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să 

fie prezent la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, preşedintele fiind obligat să 

dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. 

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă 

electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. Îndepărtarea acestor materiale se 

solicită de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi se duce la îndeplinire de persoanele 

desemnate de primari în cel mult 2 ore de la comunicare.  

   Preşedintele dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.  

   Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul 

localului secţiei de votare este interzisă.  

   În ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa 

celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a 

ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin aplicarea ştampilei de control a 

secţiei de votare.  

   Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, preşedintele este obligat să asigure aplicarea 

ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea.  

   Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru 

ca alegerile să decurgă în bune condiţii. În acest scop, puterile lui se întind şi în afara localului secţiei de 

votare, până la o distanţă de 500 metri.  

   La desfăşurarea operaţiunilor de votare pot asista observatori străini şi observatori interni, 

acreditaţi în acest scop.  

   Pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care 

au ca unic scop apărarea drepturilor omului şi sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste 

organizaţii nu pot fi membri ai vreunui partid politic.  

   Acreditarea observatorilor interni poate fi contestată la Biroul Electoral Central.  

   În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare, operatorilor de calculator ai biroului 

electoral al secţiei de votare, candidaţilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum şi 

reprezentanţilor mass-mediei români şi străini, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice 

din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.  

 Pentru menţinerea ordinii în localul secţiei de votare şi în împrejurimile acestuia, preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziţie 

prin grija prefecţilor.  

 Votarea are loc într-o singură zi. Ea începe la ora 7,00 şi se închide la ora 21,00.  

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit 

delimitării făcute conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi unde sunt 

înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.  

„Ceilcare mută un munte începe întotdeauna 
prin a îndepărta pietrele mici.” 

(CONFUCIUS) 
 

lnk:LEG%20PRL%2035%202008%200


   Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. 

Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de 

calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.  

   În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista 

electorală complementară existentă în secţia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:  

   a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;  

   b) persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;  

   c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;  

   d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă şi are 

domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în 

Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;  

   e) persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin.  

   În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de 

identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:  

   a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi 

persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;  

   b) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care este 

arondat la altă secţie de votare;  

   c) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare unde a fost arondat conform reşedinţei;  

   d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din 

lista electorală permanentă, are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective; în cazul în 

care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, 

preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către sistemul informatic în 

acest sens şi va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează 

în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT";  

 e) permite alegătorului care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi este înscris în lista 

electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară să voteze; în acest sens, după ce 

alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară îi 

încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT".  

   În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în 

lista electorală, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.  

   Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT" în 

patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.  

   Ştampila cu menţiunea „VOTAT" trebuie să fie rotundă şi astfel dimensionată încât să fie 

mai mică decât patrulaterul în care se aplică.  

   După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă 

ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.  

   Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este 

asigurat.  

   În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este 

asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-

se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.  

   Ştampila cu menţiunea „VOTAT", încredinţată pentru votare, se restituie preşedintelui, care 

o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza 

cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT" şi data 

scrutinului.  

Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se 

prelungească nejustificat.  

(în numărul viitor: continuarea Desfășurarea alegerilor) 

 

 



Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 616 din 22 noiembrie 2016 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 29 noiembrie 2016, ora 15:00 la sediul 

său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2016 privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare; 

2. Reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul comunei Vulcana-Băi; 

3. Adoptarea Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020; 

4. Atribuirea de denumiri stațiilor mijloacelor de transport în comun din Comuna Vulcana-

Băi; 

5. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 468 din 12 septembrie 2016 și nr. 591 din 4 

noiembrie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

6. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017; 

7. Aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „STABILIZAREA 

ALUNECĂRII DE TEREN CARE AFECTEAZĂ STRADA VALEA CHEII ŞI STRADA VIFORULUI DIN 

SATUL VULCANA DE SUS, PUNCTUL «ŞETRENI» ŞI REFACEREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE”; 

8. Modernizarea iluminatului public în Comuna Vulcana-Băi; 

9. Analiza cererii domnului Gheorghe I. SAVU; 

10. Probleme curente ale administrației publice locale; 

11. 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

 

 

 

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2016 

în Patriarhia Română ca An al omagierii Educaţiei religioase a tineretului 

creștin ortodox și comemorării Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi 

al tipografilor bisericeşti. Aceste două teme au o însemnătate deosebită 

pentru misiunea și lucrarea Bisericii în zilele noastre, reflectând două 

realități importante: mai întâi, este vorba de fenomenul secularizării 

societății contemporane, care prin contrast pune în evidență necesitatea 

formării spirituale a tinerilor şi orientarea lor spre însuşirea valorilor 

perene, prin intermediul și cooperarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală; 

în al doilea rând, în anul 2016, s-au împlinit 300 de ani de la moartea 

martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, teolog, tipograf, ctitor de 

lăcașuri de cult, personalitate culturală remarcabilă a literaturii române 

vechi și înțelept Mitropolit al Țării Românești.  Noul Testament dă 

„În fiecare clipă din viaţă suntem cu un picior 
în basm şi celălalt în abis.” 

(Paulo COELHO) 

 



mărturie despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a preţuit mult pe tineri. Cele trei minuni ale învierii 

din morți, pe care El le-a înfăptuit în timpul vieții Sale pământești, au fost săvârșite pentru a reda viață 

unor tineri: fiului văduvei din Nain, fiicei lui Iair și prietenului său Lazăr din Betania, fratele surorilor 

Marta și Maria. Prin aceste învieri, Domnul Iisus Hristos ne arată că tinereţea este simbolul frumuseţii 

vieţii veşnice, descoperită și trăită în Împărăţia cerurilor (cf. Matei 22, 30).  Totodată, Noul Testament 

ne spune că mulți dintre ucenicii care L-au urmat pe Hristos au fost tineri. De asemenea, și în 

cazul Sfântului Apostol Pavel, între cei care l-au ascultat și l-au urmat, se aflau numeroși tineri, pe care 

Apostolul Neamurilor îi menționează în epistolele sale: Tihic, Trofim, Terţiu, Tit și Timotei. Ultimii doi 

au devenit episcopi în Creta și în Efes. Pe tânărul episcop Timotei, Sfântul Apostol Pavel îl îndemna: 

„Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioşilor prin cuvânt, prin purtare, prin 

dragoste, prin duh, prin credință, prin curăție” (1 Timotei 4, 12). În prima sa epistolă, Sfântul Apostol şi 

Evanghelist Ioan, cel mai tânăr dintre apostolii Domnului Iisus Hristos, se adresează tinerilor cu aceste 

sfaturi: „Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi şi ați 

biruit pe cel viclean (…) Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” 

(1 Ioan 2, 14, 17).  Și astăzi, Biserica îi consideră pe tineri ca fiind darul lui Dumnezeu pentru familie, 

Biserică și societate, îi îndeamnă să-l descopere pe Hristos și îi sprijină mai ales pe acei tineri 

credincioşi şi harnici, care participă intens la viaţa şi activităţile misionare ale Bisericii, desfășurate în 

plan spiritual, educaţional, cultural şi social-filantropic, individual sau prin organizaţiile de tineret. 

Promovarea educației religioase constituie un act de mărturisire a identității spirituale a 

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

înființate de Biserică în apropierea lăcașurilor de cult. Educaţia religioasă a tinerilor începe în familie, 

continuă la școală și la Biserică, acolo unde tinerii simt iubirea și binecuvântarea lui Hristos pentru ei. 

De aceea, astăzi, mai mult ca oricând, este necesar ca Familia, Școala și Biserica – acești factori 

determinanți pentru educarea caracterului moral-religios al copiilor – să coopereze concret și constant în 

vederea realizării unei educaţii integrale, deopotrivă ştiințifice şi spirituale, profesionale şi morale, în 

special pentru creşterea copiilor şi a tinerilor în iubirea de părinți, de Dumnezeu și de semeni.  

Întrucât poporul român este un popor eminamente religios, educația religioasă nu poate lipsi din 

programul şcolilor, tocmai pentru că studiul religiei corespunde nevoii comunităţii româneşti locale şi 

naţionale de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite valori spirituale permanente 

tinerei generaţii. Disciplina școlară Religie a avut întotdeauna, în cadrul sistemului public de 

învăţământ, un rol important în procesul de formare a competenţelor şi a aptitudinilor moral-sociale. 

Din acest motiv, dat fiind contextul social actual sensibil, în sprijinul disciplinei școlare Religie, în anul 

2015, părinții copiilor au înființat Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR), iar profesorii de 

religie au înființat Asociația Profesorilor de Religie (APR). Mai mult, pentru promovarea importanței 

educației religioase, Patriarhia Română a venit în întâmpinarea tinerilor și cu proiectele catehetice 

„Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, prin care s-a dorit cultivarea unei legături vii între copii 

și comunitatea creștin-ortodoxă rugătoare, mărturisitoare şi solidară cu cei aflaţi în dificultate. Tot acest 

efort a stat sub semnul bucuriei şi al dragostei părintești a Bisericii lui Hristos, care îi cheamă neîncetat 

pe tinerii ei, ca să fie mărturisitori ai iubirii milostive a lui Hristos pentru umanitate şi misionari ai 

Bisericii în lume, după cum odinioară, însuși Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenicii Săi la 

apostolat, adică la misiune. 

Trebuie remarcat faptul că roadele acestui susținut efort depus de Biserică s-au exprimat mai 

ales printr-o frumoasă și demnă pildă de misiune desfășurată de către tineri, și anume „Întâlnirea 

Tinerilor Ortodocşi din toată lumea”, eveniment organizat de Patriarhia Română, în luna septembrie a 

acestui an, care a adunat în București 2.500 de tineri, atât din România, cât și din diferite ţări ale lumii.  

Întâlnirea, care s-a întins pe perioada a 4 zile (1-4 septembrie 2016), s-a dovedit necesară și utilă în 

primul rând pentru că a oferit tinerilor prezenți posibilitatea de a identifica problemele specifice 

generației lor şi de a propune posibile soluții. Entuziasmul, dăruirea şi cooperarea de care au dat dovadă 

tinerii la această întâlnire sunt repere care scot în evidenţă dorinţa implicării active a tinerilor în viaţa 

Bisericii şi a societăţii, precum şi importanţa organizării unor astfel de evenimente în continuare, pentru 

că adevărata bucurie se naşte din comuniunea inimilor, iar maturizarea se realizează prin comunicare şi 

conlucrare în comunitate. Astfel, în societatea secularizată şi individualistă de astăzi, un tânăr credincios 

care cultivă prin rugăciune și fapte bune iubirea faţă de Dumnezeu și de aproapele devine exemplu 

pentru toţi ceilalţi tineri, precum și un curajos mărturisitor şi misionar implicat activ în viaţa Bisericii lui 

Hristos şi a semenilor. (Extras din Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima 

Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2016) 

 



                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

„ÎNVAȚĂ ȘI DĂ MAI DEPARTE!” 

  

 

 
 

     

 

 

 

European Language Label pentru proiectul Erasmus+ „WORDS UNITE US” 

În cadrul conferinţei naţionale „Învaţă şi dă mai departe” (București, 3-4 noiembrie 2016) 

organizată de ANPCDEFP, proiectul Erasmus+ „WORDS UNITE US” coordonat de Școala Gimnazială 

„Ion Mareș” Vulcana-Băi a primit Certificatul Lingvistic European (European Language Label).  

 

Certificatul Lingvistic European este un premiu care încurajează inițiativa în domeniul predării 

și învățării limbilor, prin recompensarea tehnicilor inovatoare de predare, difuzarea informațiilor privind 

existența acestora și promovarea bunelor practici în acest domeniu. 

La eveniment au participat peste 240 de reprezentanți de organizații și instituții care sunt 

implicate în procesul de învățare: inspectorate școlare județene, școli, universități, organizații non-

guvernamentale, formatori, factori de decizie. Şcoala noastră a fost reprezentată la acest eveniment de 

„Ne cunoaşem numai când ne găsim în faţa 
propriilor noastre limite.” 

(SADE) 

 

Erasmus+ Programme- Strategic Partnership 

WORDS UNITE US 

Project Nr: 

2015-1-RO01-KA219-015167 

 

 



trei elevi (Antonia-Ştefania STOIAN, Marius-Vasile CIOCAN şi Marvin-Costin FĂŞIE) şi două cadre 

didactice (Alina STOIAN şi Sorina PÎRVU). 

„Mulţumim pentru premiul care a constituit prilej de bucurie pentru întreaga echipă, motiv 

pentru care ne-am oprit o clipă din treabă și am povestit şi altora despre proiectul nostru. Premiul pe 

care l-am primit ne dă curaj și ne obligă și mai mult în misunea pe care ne-am asumat-o și, deși nu o 

facem pentru un premiu, suntem fericiţi că cineva s-a gândit la noi.”  

       

 

 

  Prof. Sorina PÎRVU 

COORDONATOR PROIECT 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OUTDOOR EDUCATION – FUTURE EDUCATION ÎN SUEDIA 

 

 

 

ÎnAperioada 15-20 mai 2016, în 

Suedia, două cadre didactice de la Şcoala 

Gimnazială „Vlad Ţepeş”, Vulcana de Sus, 

prof. Silvia CRUCERU şi George DINCĂ, 

au fost beneficiarii cursului de formare din 

cadrul programului Erasmus+, KA1- 

„OUTDOOR EDUCATION- FUTURE 

EDUCATION” („Educaţia în aer liber-

educaţia viitorului”). 

În acest proiect au mai participat 

reprezentanţi ai unor şcoli din Franţa, 

Slovenia, Suedia, Letonia. Cursul s-a 

„Lucrurile cel mai simple sunt cu adevărat 
extraordinare , dar numai înţeleptul le poate 

vedea.”  
(Paulo COELHO) 

 



desfăşurat în localitatea Björkfors şi în oraşul Linköping. 

Printre obiectivele cursului s-au numărat următoarele: 

-  Pregătirea  cadrelor didactice  pentru a utiliza mediul înconjurător în predare şi învăţare. 

-  Dezvoltarea abilităţilor  sociale prin lecţii în aer liber; 

 - Înţelegerea de către elevi a beneficiilor pentru sănătate dobândite prin activităţi de învăţare în 

aer liber; 

- Sprijinirea şcolii în dezvoltarea instituţională prin implicarea învăţării în aer liber. 

 A fost un curs foarte interesant, cu un program solicitant şi implicare activă din partea 

participanţilor. Cursul a oferit dezvoltarea unor deprinderi specifice activităţilor outdoor, metode 

eficiente de lucru în echipă, depăşirea unor temeri. 

Modalităţile de învăţare non-formale în cadrul activităţilor cu elevii au fost diverse, iar 

conceptele teoretice vor servi drept suport pentru aplicarea activităţilor outdoor ca metode de învăţare.  

Pentru activităţile în aer liber, desfăşurate în fiecare zi, s-a stabilit câte o temă: apă, foc, aer, 

pământ. Fiecare zi a însemnat o provocare: kanoe, jocuri de mişcare, activităţi matematice cu elemente  

din natură, pictură, dramatizare, jocuri interactive (construcţia MELONA, aşezare alfabetică, Ceasul, 

Lupul şi oile, cântecul LABADU), poveştile plantelor şi ,,fika”= o pauză specială de cafea şi reflecţia 

activităţilor desfăşurate.  

Programul a inclus şi vizita şcolii din Björkfors, unde s-au desfăşurat jocuri în aer liber, cu tema 

,,apa”, s-au confecţionat perne decorative, s-a pregătit şi s-a servit prânzul în aer liber.  O altă zi a oferit 

prezentarea sistemului după care funcţionează Muzeul Fenomenem, din Linkoping.  

După această experienţă,  cursanţii s-au întors să împărtăşească din ineditele experienţe şi  ideile 

constructive, colegilor şi elevilor în egală măsură, despre oameni şi locuri, despre păduri şi lacuri, 

despre frumuseţile naturii şi aventura irepetabilă a unor zile de neuitat. 

  

 

 

 

  Prof. Silvia CRUCERU 

Prof. George-Octavian DINCĂ 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUDYARD KIPLING – 151 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI ENGLEZ (1865 – 

1936) 

 

 

 

 

 

 

 Scriitorul englez Joseph Rudyard Kipling s-a născut la 30 

decembrie 1865, în Bombay, India, într-o familie britanică. 

Primii ani de viață i-a trăit în India, apoi a plecat în Marea 

Britanie. A absolvit United Services College din Bideford în 1881 și în 

anul următor se întorcea în India, unde erau părinţii săi. A scris artiole 

în publicaţii indiene de limbă engleză și în 1886 debuta cu volumul de 

versuri Departmental Ditties. Au urmat povestirile despre India 

cuprinse în volumele Plain Tales from the Hills (1888) și Soldiers 

Three (1888). 

S-a întors în 1889 la Londra și în 1890 a publicat romanul The 

Light That Failed (1890). S-a căsătorit în 1892 cu Caroline Balestier, 

sora unui prieten american şi au locuit o perioadă în statul Vermont.  

Au revenit în Anglia în 1897. În America a scris volumul de 

poezii Barrack-Room Ballads, publicat în 1892, poemele Gunga Din, 

în 1894 a apărut un volum de povestiri despre India, Jungle Book, 

avându-l ca personaj pe Mowgli, copilul crescut de lupi, urmat în 1895 

de The Second Jungle Book. A continuat să publice în Anglia Captains 

Courageous (1897), volumul de poezii The White Man's Burden) (1899), romanul de spionaj Kim 

(1901), Just So Stories (1902), Pook's Hill Puck (1906), Rewards and Fairies (1910), cu celebra poezie 

If… 

În anul 1907 i s-a decernat Premiul Nobel pentru literatură. În memoria fiului său John, ucis în 

primul război mondial, Kipling a scris o poveste a regimentului acestuia, intitulată Gărzile irlandeze în 

Marele Război (1923). În 1926 a primit Medalia de Aur a Societăţii Regale de Literatură. 

Kipling a continuat să scrie până la începutul anilor 1930, dar într-un ritm mai lent și cu mult 

mai puțin succes decât înainte. A murit din cauza unui ulcer duodenal perforat la începutul anului 1936, 

la vârsta de 70 de ani. 

Moartea sa a fost anunțată anticipat, în mod eronat, de o publicație căreia Kipling i-a scris 

mucalit: „Tocmai am citit că am murit. Nu uitați să mă ștergeți din lista abonaților.” 

După moartea sa opera lui Kipling a continuat să fie eclipsată de critică. Moda în poezie s-a 

îndepărtat de metrul exact și de rime. De asemenea, pe măsură ce s-au prăbușit imperiile coloniale 

europene, la mijlocul secolului al XX-lea opera lui Kipling și-a pierdut actualitatea. Mulți dintre cei care 

îl condamnă sunt de părere că scrierile lui Kipling sunt inseparabile de vederile sale politice și sociale, 

în ciuda considerabilei arte literare a lui Kipling. Ei susțin că portretele eroilor săi indieni, care susțin 

punctul de vedere colonialist conform căruia indienii și alte popoare colonizate ar fi fost incapabile să 

supraviețuiască fără ajutorul europenilor, ar fi rasiste. Exemplele pentru așa-zisul său rasism 

menționează „rase minore fără Lege" în „Recessional" și referirea generică la popoare colonizate 

„jumătate diavol și jumătate copil" în poezia „Povara omului alb", sau scurtele 

episoade revistele Punch și The Times conținute în ultimul capitol al autobiografiei sale, Ceva despre 

mine (Something of Myself). 

„Unii tac pentru că nu înţeleg nimic. Alţii tac 
pentru că înţeleg prea multe.” 

(La FONTAINE) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1930
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ulcer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duoden
https://ro.wikipedia.org/wiki/1936
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Povara_omului_alb&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Punch&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/The_Times


 
 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CREAȚIILE COPIILOR 

 

 

 

Sunt mândră că sunt  româncă!!! 

 

 

     

Hmmm…De ce să fim mândri că suntem români? Aşa se întreabă mulţi români care văd doar 

părțile rele, atât de puţine, ale acestei ţări... Însă există multe, foarte multe  lucruri bune de spus despre 

ea. Astfel,  vântul aleargă vesel peste crestele munţilor, soarele arde încet litoralul, mărginit de marea la 

care mulţi visează. 

Țara noastră este o țară „Carpato-Danubiano-Pontică”, însemnând că are o treime din arcul 

Carpatic, Dunărea o traversează şi se varsă în  Marea Neagră, iar marea deschide căi navigabile către 

întreg Oceanul Planetar. Sunt mândră că sunt româncă  pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu pe aceste 

locuri: munţi superbi care te înalță și te îndeamnă la drumeţie şi încredere de sine. Delta Dunării - un 

teritoriu fascinant prin vegetatie, păsări, plajă cu locuri superbe la vărsarea Dunării în mare, Marea 

Neagră - cu răsărit de soare care te încântă și cu acel cântec specific al valurilor, dealurile pline de livezi 

și viţă- de- vie şi câmpiile cu lanurile aurii. 

Sunt mândră că sunt româncă pentru istoria acestei ţări şi pentru oamenii care au contribuit 

semnificativ la etapele din evoluția noastră ca popor și în mod special, pentru valorile și tradiţiile care 

ne sunt transmise din bătrâni și pe care suntem datori să le ducem mai departe. 

Imnul naţional, „Deşteaptă-te romane”, semnifică modul prin care străbunii noştri şi-au dat 

viaţa pentru a păstra graniţele ţării, de a nu trăi noi sub robia străină. 

  Sunt mândră că sunt romancă pentru că ştiu şi cunosc cântarea clopotelor și chemarea lor, 

pentru că știu că ele aduc în suflete puterea și curajul de a merge mai departe, pentru că ştiu că sunetul 

lor poate fi, în fiecare zi, promisiunea că mâine va fi mai bine. 

 Românii care pleacă în străinătate duc dorul pământului natal, iar atunci când sunt departe,  

printre străini, își amintesc de ospitalitatea celor de acasă și de amintirile frumoase cu cei dragi.                       

Sunt mândră de mâncarea tradiţională, de pâinea din cuptor, mămăliga, borșul de peşte, de 

legume, de găina crescută la ţară, de pască și mucenici, preparate de porc şi miel, mâncarea de post! 

Tradițiile românești duc mai departe prestigiul acestei țări: tradițiile de Crăciun, cu Colindul, 

Plugușorul, Cântecul de stea, Sorcova, Capra cântate de copii pe ulițele satului, umplu inimile 

oamenilor de fericire și speranță. 

Sărbătoarea Paștilor simbolizează renașterea și înnoirea vieții de zi cu zi. Curățarea casei, 

înnoirea hainelor și o baie rituală înainte de mersul la biserică sunt toate aspecte ale noului început. 

Toată lumea, bogată sau săracă, se îmbracă în hainele sale cele mai bune (multă lume poartă costumele 

naționale) și merge la slujba de la miezul nopții. Lumânări sunt aprinse pentru fiecare persoană în 

timpul acesteia, iar oamenii pleacă cu lumânările încă aprinse, pentru a aduce lumina în casele lor. Se 

spune și că lumânările aprinse opresc fulgerul și tunetul de la rănirea oamenilor pe drumul spre casă. 

Eu sunt mândră că sunt româncă. Voi sunteți?  

 

 Cosmina-Maria DUMITRU 

„Fiecare dintre noi e răspunzător pentru ceea ce 
simte şi nu putem da vina pe altul pentru asta.” 

(Paulo COELHO) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Miezul_nop%C8%9Bii&action=edit&redlink=1


clasa a VIII-a, 

ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

Sunt mândră că sunt româncă! 

 

 

Oameni buni și iubitori, 

Toți de-asemeni muncitori, 

Creativi și prietenoși,  

La muncă foarte voioși. 

 

Cu munți, dealuri și câmpii, 

Populare melodii, 

Porturi străvechi minunate, 

Tradiții nenumărate. 

 

Iarna, vine Moș Crăciun,  

Se taie porcun-n Ajun, 

Bradul este-mpodobit 

Colindele s-au auzit. 

 

Martie e mărțișor, 

În April iei păștișor 

Ouale roșii ciocnești,  

Pe loc te înveselești. 

 

1 Decembrie este ziua 

Unirii Transilvaniei cu România! 

Cât de mult ne-am străduit 

Până la urmă ne-am unit. 

 

Aceasta este țara mea 

Și mă bucur mult de ea 

Făcută cu multă muncă, 

SUNT MÂNDRĂ CĂ SUNT ROMÂNCĂ! 

 

 

 

 

 

 Ana-Maria ȘETREANU, 

clasa a VII-a, 

ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

DE PARCĂ TE ASCULTĂ EMINESCU 

de Vasile ROMANCIUC 

 

 

 

 
 

Asemeni ramului ce ţine 

Lumina fructului în pom, 

Cuvântu-i osul sfânt pe care 

Trăieşte sufletul în om.    

 

În grai istoria încape, 

Ne-arată-aşa precum suntem: 

Cu tot cu dúşmani, cu prieteni, 

Cu ce-am avut, cu ce avem. 

 

Câţi au trecut străini pe-aicea 

În veacuri ce au asfinţit, 

Ei n-au ochit numai pământuri – 

Şi-n graiul nostru au ochit. 

 

De-aceea-n veacuri zbuciumate 

(Destinul nu ne-a răsfăţat), 

Strămoşii, apărându-şi glia, 

Şi graiul şi l-au apărat. 

 

Au poţi să-ţi uiţi pe-o clipă graiul, 

Au poţi să-l treci la amintiri? 

Fără de grai – ca fără casă: 

Cum să trăieşti? Cum să respiri? 

 

 

Să-ţi fie-atât de drag cuvântul, 

Încât, atunci când îl rosteşti, 

„Ştii care-i partea bună cu inimile frânte? Că 
nu se pot frânge decât o singură dată, restul 

sunt zgârieturi.” 

(Pascal BRUCKNER) 
 



Să crezi că însuşi Eminescu  

Ascultă ce şi cum vorbeşti…   

 

 

 

 

 

 

 
 

ŞTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 …lime-ul (lămâia verde) este folosită din ce în ce mai frecvent pentru calitățile ei? Este însă 

toxică pentru câini. 

 …„peștele balon” ăși trage numele de la faptul că se umflă? O face pentru a speria dușmanul. 

 …veverițele se apără de frig într-un mod original? Își înfășoară coada în jurul corpului. 

 …nucul își are originea în Estul îndepărtat și în Himalaya? A fost adus în Europa de romani și s-

a răspândit în toată lumea. 

 …flacăra unei lumânări care arde ajunge la o temperatură foarte mare? Poate atinge chiar și 100 

de grade. 

 …Pământul este lovit de fulgere în întreaga lume? Se aproximează că numărul acestora este de 

circa 360 pe minut. 

 …cea mai mare viteză de vânt pe Terra a fost de 513km/h? A fost atinsă în mai 1999 în 

Oklahoma în timpul unei tornade. 

 …mantica este arta prezicerii viitorului în credințele religioase primitive? Se manifestă prin 

interpretarea semnelor cerești, zborul păsărilor, fenomene naturale, etc. 

 …marile piramide din Egipt se pare că au fost inițial albe ca zăpada? Acest lucru s-a datorat 

faptului că erau acoperite cu un star de calcar alb care s-a distrus de-a lungul timpului. 

 …vârsta estimată a complexului megalitic de la Stonehenge este de aproximativ 5000 de ani? Se 

află la circa 144 kilometri vest de Londra. 

 …fătul visează aproape tot timpul? Cei născuți prematur vor visa mai mult la maturitate. 

 …cel mai înalt podiș din lume este Podișul Tibet? Se întinde la aproximativ 4.785 metri 

altitudine. 

 …mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism? Se contractă în mai puțin de o sutime de 

secundă. 

 …fisticul este extrem de inflamabil și poate cauza cu ușurință un foc? De aceea depozitarea lui 

necesită deosebită atenție 

  ...fericirea, supărarea, tristeţea, frica, repulsia şi uimirea sunt singurele şase emoţii care se 

pot exprima universal, peste tot în lume? 

 ...dependenţa de Internet a fost declarată boală mintală?  

 ...cele mai clare amintiri pe care le avem sunt probabil greşite? 

 ...inconştientul nostru este cel care ştie şi decide primul? 

 ...chiar şi iluzia progresului îi motivează pe oameni? 

 ...oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi de viaţa lor? 

 ...relaţiile interumane sunt mai benefice pentru sănătate decât sportul? 

 ...creierul uman este mai creativ atunci când e obosit? 

 

 

 
   

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

„Singurul moment în care ar trebui să te 
uiţi înapoi este ca să vezi cât de departe ai 

ajuns.” 
(MICHELANGELO) 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE 
                          

 
 

 

 

1 decembrie 

Margareta-Vioreta STÂNGACIU 

Gheorghe VIŞAN 

Gheorghe MITRESCU 

Elena ŢÎRGHEŞ 

Florina ENE 

Ionela-Valentina ZEGHERU 

Emil-Florin VIŞAN 

Valentin-Nicolas NECŞOIU 

 

2 decembrie 

Dorin-Ionuţ STOICA 

Ionuţ ŞERBAN 

Andreea-Cerasela SARU 

Mihail-Cristian FĂŞIE 

Nicolas-Ovidiu PIOARU 

 

3 decembrie 

Filofteia OACHEŞU 

Emilia MILEA 

Gheorghe STOICA 

Cristina GRECU 

Nicolae-Alin DRAGOMIR 

Florentina-Alina STANCIU 

 

4 decembrie 

Nicolae SARU 

Nicolae STOICA 

Elvira MILEA 

Gheorghe BURCĂ 

Georgian GRECU 

Ionela-Alexandra SIMION 

Nicola-Ştefania STÎNGACIU 

Eric-Andrei ARON 

 

5 decembrie 

Elena SARU 

Emil POPESCU 

Nicolae POPESCU 

Georgian-Florin BURTOIU 

Octavian-Nicolae ŞETREANU 

Nicolae-Eduard MITRESCU 

Giuliana-Nicola SOLOMON 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 

Valentin-Mihail AMBROZIE 

 

6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 

Ion JOIŢA 

Avida GRECU 

Mihaela PIOARU 

Ion-Petre UȘURELU 

Dumitru-Răzvan PÂRVU 

Nicolae-Marian DUMITRU 

Valentina-Nicoleta MOREANU 

Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ 

7 decembrie 

Ion NEGULESCU 

Petrică SMARANDA 

Maria-Mirabela MIU 

Răzvan-Matias DOBRESCU 

 

8 decembrie 

Dumitru ŞETREANU 

Vasile IOSIF 

Alexandru ŞERBAN 

Elena GRECU 

Elena-Gabriela PETRESCU 

Ion-Robert ENESCU 

Denisa-Anamaria ŞETREANU 

 

9 decembrie 

Gheorghe SMARANDA 

„Suntem fiinţe omeneşi, ne naşte, încărcaţi de vină, 
ne temem când fericirea devine ceva posibil şi murim 

ca să-i pedepsim pe celilţi fiindcă ne simţim 
totdeauna neputincioşi, nedreptăţiţi, nefericiţi.”  

(Paulo COELHO) 

 



Gabriela ŞETREANU 

Elena-Sorina BRODOCIANU 

Mihaela-Sabina OPROIU 

Daniela BADEA 

Ștefan OLARU 

Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 

Mihai-Alexandru STOIAN 

 

10 decembrie 

Nicoleta ILIE 

Cornelia ARON 

Ilarion DOBRESCU 

Vasile-Bogdan MOREANU 

Gheorghe-Ciprian BADEA 

Anisia-Ioana FĂȘIE 

 

11 decembrie 
Maria ILIE 

Ion MITRESCU 

Cristina COMAN 

Ionel-Ciprian ŞETREANU 

Elena-Ionela RĂDULESCU 

Iulian-Danil BUCUROIU 

Vasile-Florin GRECU 

 

12 decembrie 

Spiridon-Cristian OPREA 

 

13 decembrie 

Constantin NICOLĂESCU 

Ionuţ BĂLAŞA 

Elena NECULĂESCU 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 

Alina-Mihaela FĂȘIE 

Ionuţ-Alin ILIE 

Ioana-Alexandra ANTOFIE 

 

14 decembrie 

Constantin SPÂNU 

Vasilica MIHAI 

Daniela SARU 

Mihaela JOIŢA 

Victor OPROIU 

Gabriel FĂŞIE 

Elena-Consuela PIOARU 

Andreea-Stănica ILIE 

Ion-Adelaberto ŞETREANU 

Andreea-Izabela SOARE 

Nicolae-Aurel BĂLAŞA 

Ionuț ŞERBAN 

Rareş-Ştefan STOICA 

Carla MITRESCU 

 

15 decembrie 

Gheorghe IONIŢĂ 

Vioreta POPESCU 

Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 

Maria IOSIF 

Gheorghe NEAGA 

Mihaela POPESCU 

Emilia DOBRESCU 

Iuliana-Viorica UNGUREANU 

Ioana-Alexia OANCEA 

 

16 decembrie 

Maria POPESCU 

Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 

Alexandra STOIAN 

Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 

 

17 decembrie 

Ionela-Cristina DINIŞOR 

Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU 

Lavinia-Ionela UDROIU 

 

18 decembrie 

Zenovia ȘETREANU 

Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU 

Gheorghe MOREANU 

Cosmin OACHEŞU 

 

19 decembrie 

Emilian ENESCU 

Ion BRÂNZICĂ 

Floarea BUCUROIU 

Mihaela-Andreea ARON 

Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UŞURELU 

Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 

 

20 decembrie 

Ion RADU 

Vasile BĂLAŞA 

Victoria GHEORGHE 

Ştefan ION 



Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana POPESCU 

 

21 decembrie 

Ștefan-Andrei BUCUROIU 

Ion POPESCU 

Săndel ŞETREANU 

Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 

Mariana IACOB 

Ștefania MOREANU 

Petruţa-Simona BADEA 

 

22 decembrie 

Ion CIOCAN 

Ion VASILE 

Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 

Cătălin-Georgian SAVU 

Georgiana STÂNGACIU 

Andreea-Maria TRONECI 

Ştefania-Denisa GOGU 

Jessica-Ștefania OPREA 

 

23 decembrie 

Floarea POPESCU 

Ion BADEA 

Magdalena STÎNGACIU 

Florin STĂNESCU 

Aurel GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 

Ionuţ-Marius SOARE 

Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 

 

24 decembrie 

Maria STOICA 

Corneliu DOBRESCU 

Iuliana PISICĂ 

Ionuț-Georgian POPESCU 

Cristian-Constantin ANTOFIE 

Ionuţ-Adrian UDROIU 

Elvis-Gabriel FĂŞIE 

 

25 decembrie 

Vasilica VASILE 

Robert-Marian PETRESCU 

Cristian-Emanuel FĂŞIE 

 

26 decembrie 

Aurica VASILE 

Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 

Stelian NEGULESCU 

Miţa BURCĂ 

Lenuţa MARIN 

Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 

Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 

 

27 decembrie 

Maria ARON 

Valeria FĂŞIE 

Ion BUCUROIU 

Mioara-Estera DOBRESCU 

Loredana POPESCU 

Marilena-Geanina STÎNGACIU 

Ștefania-Maria SIMION 

Ionuţ-Daniel DINIŞOR 

 

28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 

Andrei BOBLEACĂ 

Pompilia-Andreea GHEORGHE 

 

29 decembrie 

Cornelia DOBRESCU 

Vasilica MILEA 

Vasile GHEORGHE 

Alina-Daniela SARU 

David BÎRLIGEANU 

 

30 decembrie 

Vasile MEDREGA 

Vasilica GRECU 

Vasile NEAGA 

Aurel GRECU 

Corina STOIAN 

Romeo-Ionuţ MIHAI 

Sebastian-Ionuț NEAȚU 

Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 

Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA 

Paul-Cristian STOICA 

 

31 decembrie 

Ion FĂŞIE 

Vasile-Viorel NECȘOIU 

Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Ion BOBLEACĂ 

Bogdan-Georgian BURCĂ 



 

 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII NOIEMBRIE: 

 

 

 

DECESE: 

 

         

 

„Dacă ar fi să îmi trăiesc din nou viaţa, aş face 

aceleaşi greşeli doar că mai devreme.”  
(Tallulah BANKHEAD) 
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