
                                 

 

 

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. 72 din 1 ianuarie 2017 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E IARĂȘI ANUL NOU! 

 

 

 

 

În fiecare an ne mirăm că a trecut încă unul... Nu înțeleg nedumerirea asta a oamenilor! Ce-i 

spectaculos în asta? Nu e firesc să încheiem o etapă și să începem cu curaj și armonie alta? Mie îmi plac 

sărbătorile iernii mai mult decât oricare altele; anii care se scurg nu îmi par dușmani, ci prieteni plini de 

amintiri plăcute. Eu nu spun niciodată: „Bine că s-a dus pentru că a fost un an prost!”. Ciudat este că 

mulți spun astfel de lucruri, mai ales referitor la 2016. Ce a avut special anul ăsta? Nimic altceva decât 

că s-a scurs la fel ca și ceilalți. 

Ați văzut citatul de mai sus? IUBEȘTE ȘI FĂ CE VREI!!! E atât de simplu și atât de adevărat... 

Și pentru acest început de an, tot din ceea ce genial a spus Sfântul AUGUSTIN, am reținut câteva 

cuvinte pe care nu le voi pune în ghilimele pentru că nu sunt reproduse ad-litteram. Le scriam noaptea 

după ce am urmărit siderată un film în care era el protagonistul. 

Pentru că suntem aproape...să ne privim cu DRAGOSTE! De vom fi departe....să ne 

gândim la toți cu DRAGOSTE! De avem prieteni...să-i tratăm cu DRAGOSTE! De nu ne sunt 

prieteni....să-i invadăm cu DRAGOSTEA NOASTRĂ! 

E singura reminiscență a originii noastre divine. Iar o îmbrățișare pentru fiecare e 

DRAGOSTEA noastră pentru DUMNEZEU! 

Eu vă doresc un an plin de pace și sănătate! Cred că sunt componentele esențiale ale unei vieți 

liniștite.  

SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ÎN ANUL PE CARE ÎL ÎNCEPEM! Și o îmbrățișare pentru toți 

e cea mai bună terapie a sufletului, credeți-mă! VĂ ÎMBRĂȚIȘEZ! 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Iubeşte şi fă ce vrei! " 
(Sfântul AUGUSTIN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 

 
 

 
 
 

    Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această situaţie, prin derogare 

de la prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare, alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, 

operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de preşedintele 

acestuia, care consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale 

alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot.  

   Durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal se consemnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

într-un proces-verbal. Atât apariţia, cât şi încetarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral 

ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.  

   Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1), preşedintele şi membrii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii 

votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-

teritorială, iar în cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la 

secţia respectivă. Aceştia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare în lista suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din lista electorală permanentă existentă la secţia de 

votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, 

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

Pentru municipiul Bucureşti, preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la 

secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, numai dacă domiciliază în sectorul pentru care se 

votează în secţia respectivă. În cazul în care nu domiciliază în sectorul respectiv, aceste persoane vor 

vota la secţia de votare corespunzătoare domiciliului lor.  

   Candidaţii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În 

asemenea cazuri, identitatea celui în cauză se stabileşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare prin orice mijloace. În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare îl opreşte de la vot pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal şi 

sesizează autorităţile poliţieneşti.  

  Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive 

temeinice. Suspendarea nu poate depăşi o oră şi este anunţată prin afişare la uşa localului de vot cu cel 

puţin o oră înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi două ore.  

   În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului 

electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în acelaşi timp.  

„Omul bun este liber, chiar dacă e sclav. Omul 
rău este sclav, chiar dacă e rege.” 

(Sfântul AUGUSTIN) 
  



   Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare pe 

timpul suspendării operaţiunilor.  

   Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.  

   Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei 

de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un 

însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral 

al secţiei de votare sau al candidaţilor.  

   Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau 

invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, 

însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată 

din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar 

votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a 

se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate 

fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne.  

   Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral 

de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară 

existente la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele 

cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie. 

   Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri sunt preînregistrate în 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, urmând a fi 

înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute, pe baza semnăturilor în extras.  

   Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă 

de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai 

exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.  

   La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi 

dispune închiderea localului secţiei de vot.  

   Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.  

   La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot. 

 

(în numărul viitor: Stabilirea rezultatelor votării) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 646 din 19 decembrie 2016 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 28 decembrie 2016, ora 12:00 la 

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

1. Colinde protocolare; 

Colindători: elevii școlilor, însoțiți de reprezentanții comunității cadrelor didactice  din 

comună. 

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

Prezintă informarea: doamna Iuliana ENACHE, șeful Postului de Poliție al Comunei Vulcana-

Băi. 

3. Aprobarea acordării înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale; 

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

muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2017; 

5. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 615 din 21 noiembrie 2016, nr. 633 din 5 

decembrie 2016, nr. 644 din 19 decembrie 2016 și nr. 651 din 27 decembrie 2016 privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2016; 

6. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul 

comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2017-2018. 

7. Probleme curente ale administrației publice locale; 

8. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  



PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SFÂNTUL VASILE CEL MARE-1 IANUARIE

 

 

 

 

Sfântul Vasile s-a născut în anul 329 (330) dintr-o familie 

evlavioasă în Cezareea Capadociei. Mama sa se numea Emilia, iar tatăl 

său era retorul Vasile. Bunica sa după tată era Macrina cea Bătrână, fostă 

ucenică a Sfântului Grigorie Taumaturgul, avusese de suferit în timpul 

persecuţiilor lui Diocleţian (284-305). Vasile era unul din cei zece fraţi, 

dintre care trei vor fi episcopi: Vasile, Grigorie de Nyssa, Petru de 

Sevasta,- cinci vor fi monahi, cei trei dinainte, la care se adaugă 

Naucratios şi Macrina cea Tânără; vor fi şase sfinţi în familia mare: Sfânta 

Macrina cea Bătrână, Sfânta Emilia, Sfântul Vasile, Sfântul Grigorie (de 

Nyssa), Sfântul Petru, Sfânta Macrina cea Tânără. Bunica Macrina, 

împreună cu mama lor, Emilia, şi sora lor, Macrina cea Tânără, i-a crescut 

pe copii în duh creştin.   

Conţinutul creştin al educaţiei pe care tânărul Vasile o primeşte în sânul 

familiei sale i-a fost transmis prin evlavie, căci, după mărturia Sfântului 

Grigorie de Nazianz, trăsătura caracteristică pe care Sfântul Vasile a 

primit-o de la strămoşii săi a fost pietatea.  

Sfântul Vasile şi-a continuat educaţia în şcolile din Cezareea Capadociei, unde l-a cunoscut pe Sfântul 

Grigorie Teologul apoi în şcolile din Constantinopol şi, în fine, la Atena. A avut profesori vestiţi: 

Libaniu, Proheresiu şi Himeriu. A închegat o prietenie strânsă cu Sfântul Grigorie de Nazianz. Viaţa lor 

studenţească e model pentru teologii de totdeauna. Cunoşteau doar două drumuri: al şcolii şi al Bisericii.

  

Sfântul Vasile s-a întors în patrie pe la anul 355. Un biograf al Sfântului Vasile spune că suferinţele 

fizice de care a avut parte toată viaţa şi nevoia de a lua mereu medicamente l-au împins către studiul 

medicinii.  

Primul pas concret pe calea desăvârşirii sale în lumina Evangheliei a fost făcut de Sfântul Vasile prin 

primirea Tainei Sfântului Botez la anul 357, după care întreprinde o călătorie în Egipt Palestina, 

Celesiria şi Mesopotamia, pentru a-i întâlni pe cei mai renumiţi asceţi, înainte de această călătorie, a 

făcut o primă împărţire a averii sale la săraci. S-a întors hotărât să organizeze viaţa monahală după 

criteriul obştei. Pentru acest scop l-a chemat pe Sfântul Grigorie Teologul la mănăstirea înfiinţată de el 

în Pont pe malul râului Iris, nu departe de satul Annesi. El îmbina munca manuală cu rugăciunea şi cu 

râvna intelectuală. Aici a scris Regulile vieţii monahale (Regulile mari şi mici) şi a pus 

bazele Filocaliei, împreună cu Sfântul Grigorie.   Vasile a fost hirotonit preot de Episcopul Eusebiu, 

devenindu-i acestuia un bun sfătuitor, în 368, cu prilejul unei mari foamete, Sfântul Vasile a organizat 

admirabil asistenţa socială şi a făcut a doua împărţire a averii sale săracilor. 

În 370, murind episcopul Eusebiu, Sfântul Vasile a fost ales în locul acestuia. Deşi era în floarea 

vârstei, consumat de asceza severă, ca episcop al Cezareii, devenit mitropolit al Capadociei şi ierarh 

peste dioceza din Pont Sfântul Vasile a început să reorganizeze Biserica de sub jurisdicţia sa, înlăturând 

abuzurile clerului din vremea aceea. Sfântul Vasile s-a impus printr-o uriaşă activitate dogmatică, 

pastorală şi socială. În urma atitudinii sale faţă de arianism şi a manevrelor împăratului Valens, dioceza 

i-a fost împărţită în două, cu două capitale episcopale: Cezareea şi Tyana. 

Sfântul Vasile a fost un suflet mare, cu o minte pe cât de laborioasă, pe atât de exactă. A luptat 

pentru alinarea suferinţelor celor mulţi, nefăcând discriminare între oameni şi credinţele lor. A înfiinţat 

„Cine îl are pe Dumnezeu, acela este fericit.” 
(Sfântul AUGUSTIN) 

 



instituţii de asistenţă socială: azil ospătărie, casă pentru reeducarea fetelor alunecate, spital (şi de 

leproşi), şcoli tehnice. Toate aceste aşezăminte erau cunoscute sub numele de Vasiliada. 

Sfântul Vasile a împodobit serviciul divin cu Sfânta sa Liturghie, ce se săvârşeşte de zece ori în 

cursul anului bisericesc. A fost pretutindeni prezent. A menţinut legătura cu profesorul său Libaniu, i-a 

sprijinit moral şi financiar pe tinerii cei mai dotaţi din şcoli, convins fiind că Biserica are nevoie de 

întăriri permanente pentru atingerea scopurilor ei divino-umane.  

Personalitate polivalentă, Sfântul Vasile a excelat ca nimeni altul în toate activităţile pe care le-a 

întreprins. A fost un preot de excepţie, mare liturghisitor şi prieten de nădejde, pedagog de clasă şi 

organizator înnăscut (poate de aceea a fost numit de contemporani „un roman printre greci"), teolog 

profund şi un adevărat om de ştiinţă. Toate acestea la un loc parcă nu întregesc portretul acestui ilustru 

bărbat al Bisericii. O muncă uriaşă, desfăşurată pe parcursul unei vieţi relativ scurte, pentru că Sfântul 

Vasile a trecut la cele veşnice pe 1 ianuarie 379, la doar 49 de ani, fiind numit încă de pe atunci cel 

Mare. Era cel Mare ca exponent al doctrinei creştine şi ca autor de omilii folositoare de suflet, mai mare 

încă în viaţa practică, în rolul său de prelat al Bisericii şi de om al faptelor.  Este cunoscută 

corespondenţa arhiepiscopului de Cezareea Capadociei cu Junius Soranus, comandantul armatei romane 

din Sciţia Mică, şi cu Biserica din Sciţia pentru a fi trimise în Asia Mică moaştele Sfântului Sava, care a 

fost înecat la 12 aprilie 373 de către goţi în râul Museos, identificat cu râul Buzău. Ideile Sfântului 

Vasile cel Mare au influenţat monahismul românesc mai întâi prin Sfântul Nicodim de la Tismana († 

1406), iar mai târziu prin Paisie Velicikovski († 1794) ca şi pe alte căi, astfel că viaţa monahală din 

Biserica Ortodoxă Română are un pronunţat caracter vasilian.  Şi faptul că Patriarhia Ecumenică a ri-

dicat, la 10 octombrie 1776, pe mitropoliţii Ungrovlahiei la treapta de locţiitori ai Cezareei Capadociei 

ar putea fi interpretat în lumina conştiinţei că Biserica Ortodoxă Română a păstrat neştirbită moştenirea 

ideilor creştine ale Sfântului Vasile cel Mare. În Biserica Ortodoxă Română Sfântul Vasile cel 

Mare este unul dintre cei mai populari sfinţi, opera sa constituind şi astăzi un izvor bogat de învăţăminte 

folositoare, iar exemplul vieţii sale este unul dintre cele mai pilduitoare modele ale celor ce se nevoiesc 

pe calea desăvârşirii creştine. 

 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI 

 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serbările școlare 

„Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.” 

Alberto Lleras CAMARGO 

Pentru fiecare dintre noi, iarna este nu doar anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al 

bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului.  

Obiceiurile și tradițiile legate de sărbătorile de iarnă fac parte din cultura neamului nostru. Este o 

mare bucurie că încă se mai păstrează în țara noastră aceste datini care ne ajută să înţelegem sărbătoarea 

„Măsura potrivită în dragoste este să iubeşti 
fără măsură.” 

(Sfântul AUGUSTIN) 
 

 



respectivă, precum şi să ne bucurăm împreună de Nașterea Domnului. Păstrarea acestor datini este o 

mărturie vie a faptului că avem o conştiinţă a neamului din care facem parte. 

În perioada anotimpului alb, prin curgerea ireversibilă a timpului, fulgii albi de nea au țesut 

povești frumoase, povești la gura sobei transmise prin viu grai de înaintașii noștri cu mulți ani în urmă, 

povești trăite, simțite și jucate de ei ca într-o piesă de teatru maiestuoasă pe care o jucăm și noi astăzi, în 

felul nostru, ducând mai departe moștenirea de aur. 

Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti muntenești cuprinde pe lângă 

colindele propriu-zise - cântece de stea, pluguşorul, sorcova, jocuri cu măşti – capra şi o seamă de 

datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

       Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor. 

  Și astăzi îmi amintesc cu mare plăcere momentele când ne adunam pe ulițe și plecam să 

colindăm cu trăistuțele pe umeri cântând de răsuna satul….sau când în seara de Anul  Nou cu sorcova în 

mână, alături de sora mea, cântam pe la case așteptând să primim în dar un bănuț, Seara Sfântului 

Vasile, sau când împodobeam bradul cu drag așteptându-l cu emoție pe cel care avea să ne facă 

cadourile mult dorite – Moș Crăciun sau când cu smerenie mergeam să ne împărtășim la preotul 

satului… momente de neuitat pe care le povestesc cu nostalgie elevilor mei și îi îndrum și îndemn să 

meargă să continue un drum lung, început cu mult timp în urmă, de oameni buni și primitori… 

Multe din obiceiurile și tradițiile locale de iarnă le transpunem în serbări școlare…  

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor prin 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor artistice ale  acestora de la cea mai fragedă vârstă și prin 

organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. 

Serbările școlare reprezintă o modalitate eficientă de exersare a capacităţilor de vorbire şi 

înclinaţiilor artistice ale elevilor. 

Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 

realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la  momentul oportun, cu rolul pe care îl are de 

îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii 

atenţiei, la creșterea stimei de sine, iar cu timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort. 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 

pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  

           - comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea atât elevilor, cât și părinților;  

           - comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia, orientează şi menţine interesul, ceea 

ce favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării; 

           - pregătirea costumației necesare, a decorurilor și aparaturii tehnice necesare; 

Parteneri de încredere, părinții, pregătesc cele necesare copiilor și sunt prezenți de fiecare dată 

participând cu drag și emoție la micile reprezentații ale copiilor pe scenă sau în clasă, stimulându-i și 

apreciindu-i prin ropot de aplauze.   

Prin cânt, prin vers, prin dans micii artiști reușesc de fiecare dată să impresioneze publicul și 

bucuroși de o întâlnire neprevăzută cu Moș Crăciun și la serbare, elevii se străduiesc să recite, să cânte 

sau să interpreteze cât mai frumos rolurile primite cu gândul de a-l impresiona pe acel bătrânel simpatic 

și darnic. 

Activitățile extrașcolare organizate atât în școală, cât şi în afara ei, sub atenta şi priceputa 

îndrumare a dascălului, au o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 

sufletelor acestora cu profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind 

respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 

Bibliografie: 

1. M. Radulescu-Codin, Sărbătorile poporului, 1909, p. 89, apud I. Ghinoiu, op. cit., p. 281 

2. T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, Bucureşti, 1977, p. 117 

3. I. Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneşti, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 64 

 

 

 

  Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESURSE UTILE ÎN LECȚIILE DE MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

 

 

 

 

Disciplina Muzică şi mişcare are un caracter de noutate în raport cu disciplinele studiate până în 

prezent în învăţământul primar, prin caracterul său integrat. Principalele motive care au determinat 

abordarea integrată a acestei discipline sunt următoarele: 

 - învăţarea holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, fiind 

mai apropiată de universul lor de cunoaştere;  

- contextualizarea învăţării prin referirea la realitatea înconjurătoare sporeşte profunzimea 

înţelegerii conceptelor şi a procedurilor utilizate;  

- abordarea integrată permite folosirea mai eficientă a timpului didactic şi măreşte flexibilitatea 

interacţiunilor; 

- asocierea muzicii cu mişcarea este, pe de o parte, adecvată particularităţilor de vârstă ale 

copiilor, iar pe de altă parte are valenţe pedagogice în sfera sprijinirii dezvoltării fizice armonioase, a 

coordonării motrice, a dezvoltării simţului estetic, a dezvoltării afective şi dezvoltării intelectuale.  

 În clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina Muzică şi mişcare vizează un parcurs 

educativ specific etapei intuitive, ca primă etapă în realizarea educaţiei muzicale. Asocierea muzicii şi a 

mişcării la nivelul curriculumului oficial prezintă câteva avantaje: 

 - Stimulează manifestarea expresivă a elevului. De la cea mai fragedă vârstă, reacţia spontană şi 

naturală a copilului este mişcarea. Respectând acest specific, combinarea audiţiei şi a cântecului cu 

mişcarea este pe deplin motivată, asigurându-se prin aceasta o practică muzicală tip joc, consonantă cu 

caracterul sincretic al activităţii şcolarului mic.   

- Reduce diferenţa contraproductivă între şcoală şi viaţă. Elevul este motivat în spaţiul şcolar să 

înveţe prin contactul cu un mediu prietenos, care îi valorifică exprimarea personală şi creativă.  

- Pune bazele învăţării conceptelor muzicale la nivel elementar într-o manieră intuitivă, 

accesibilă.  

„Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai 
deja.” 

(Sfântul AUGUSTIN) 



Această etapă de şcolaritate reprezintă un moment important pentru stimularea flexibilităţii 

gândirii, precum şi a creativităţii elevului. În acest sens, cadrul didactic va insista  pe trezirea interesului 

copilului pentru această disciplină  şi pe dezvoltarea încrederii în sine.  Astfel, jocul didactic va 

predomina, asigurând contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită 

exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, accentul se va pune pe spontaneitatea şi 

creativitatea ideilor/ mesajelor / manifestărilor copilului.   

Cântarea vocală, cântarea instrumentală (cu jucării muzicale) şi audiţia muzicală sunt mijloacele 

esenţiale de realizare a educaţiei muzicale, fiecare dintre acestea fiind însoţită de mişcare.  

            Cu valențele intelectuale si creative multiple, activitatile de educatie muzicala se pot 

desfasura in clasa sau pot fi initiate in aer liber, in functie de obiectivele urmarite; aceste activitati le 

formeaza copiilor deprinderi specifice domeniului artistic. 

Mijloacele de realizare sunt: cantecul, jocul muzical, auditia, exercitiile muzicale 

Cantecul este mijlocul prin care se realizează cea mai mare parte dintre sarcinile educației. 

Datorită conținutului lor foarte variat, cântecele dezvoltă dragostea copiilor pentru familie, pentru 

ținutul natal, natură, patrie. În activitățile de cânt,copiii sunt deprinși de timpuriu să asculte muzică,să 

manifeste interes pentru ea; li se formează unele priceperi și deprinderi elementare de a cânta în colectiv 

și individual; li se dezvoltă vocea și auzul muzical, simțul melodic precum și cel ritmic. 

Jocul muzical, cu multiplele lui valente si nenumaratele posibilitati de desfasurare,  este o 

activitate vie, cu sarcina didactica precisa, care apeleaza la un material divers. El contribuie îndeosebi la 

dezvoltarea simțului ritmic și al celui melodic al elevilor, având un caracter foarte variat, fiind jocuri 

care constau în recitarea silabisită, ritmică a unor versuri, adăugându-se jocurile sub formă de exerciții 

de omogenizare a vocii, așa-zisele vocalize. 

Jocurile muzicale pot contribui și la deprinderea de a executa și improviza diferite mișcări după 

muzică. Mișcările în tactul muzicii sunt mai puțin obositoare, dau corpului suplețe și frumusețe. Ele 

contribuie la dezvoltarea simțului ritmic și la coordonarea mișcărilor, activează pe elevii mai puțin 

dinamici. O bună parte din jocurile muzicale ajută și la formarea unei pronunții corecte și clare a 

cuvintelor, ceea ce constituie o sarcină foarte importantă. Deprinderea unei pronunții corecte atrage 

după sine emisia naturală a sunetelor, interpretarea cât mai frumoasă a cântecelor, dezvoltându-se și 

simțul melodic. Acesta din urmă se referă în primul rând la formarea priceperii de a diferenția înălțimea 

sunetelor, care se poate realiza fie cu ajutorul cântecelor,fie a jocurilor muzicale speciale în care se 

pornește de la difernțierea sunetelor joase sau înalte, ajungându-se treptat la perceperea unor sunete cu 

diferențe mici de înălțime. 

Auditia muzicala le dezvolta copiilor deprinderea de a asculta constient lucrari muzicale si 

capacitatea de a le intelege mesajul.  

Prin intermediul audiţiei, elevii iau contact direct cu arta sunetelor. În şcoală, audiţia organizată 

formează şi dezvoltă copiilor deprinderea de a asculta conştient precum şi capacitatea de a înţelege 

mesajul muzical. Elevii prezintă un viu interes pentru ascultarea diferitelor surse sonore din mediul 

ambiant şi pentru audierea unor genuri muzicale specifice muzicii populare, culte şi uşoare cu care sunt 

familiarizaţi prin intermediul radioului şi televiziunii în special. 

Pentru maximum de randament al audiţiei trebuie respectate etapele realizǎrii acesteia: 

asigurarea unui spaţiu şi ambient corespunzǎtor audiţiei cu materialele specifice; 

audierea propriu-zisǎ; 

reaudierea piesei (dacǎ se impune acest lucru).    

Activitatea de educatie muzicala in ciclul primar se desfasoara in doua etape: 

Etapa oral-intuitiva (a prenotatiei) in care muzica se invata dupa auz, prin cantare si ascultare; 

 Metodele cele mai adecvate acestei etape sunt explicatia si conversatia, care trebuie sa 

îmbrace forme adecvate, chiar poetice, pentru a creea starea emotionala si de asteptare, necesare 

contactului nemijlocit cu muzica. 

Familiarizarea copiilor cu datele specifice creatiei muzicale se poate realiza eficient prin 

intermediul lecturilor muzicale. Acestea prezinta continuturi specifice istoriei muzicii, formelor si 

genurilor muzicale într-un limbaj accesibil copiilor 

În perioada prenotatiei auditia poate avea o desfasurare libera în ceea ce priveste 

comportamentul copiilor. Ei sunt tentati sa se apropie de sursa sonora, sa vorbeasca, sa se miste, iar 

institutorul trebuie sa stimuleze aceasta forma specifica a copiilor de a intui muzica, de a o transpune în 

miscare si  cuvânt. 

           Pentru eficienta auditiei muzicale este foarte important ca în organizarea ei, sa se implice 

metoda problematizarii, în vederea trezirii interesului copiilor pentru aceasta activitate. 



Etapa notatiei (a scris-cititului muzical) in care elevii isi insusesc in mod constient elementele 

limbajului muzical. 

 

Exerciții muzicale ptegătitoare 

     In vederea dezvoltării cu succes a simțului ritmic și melodic, în practica școlilor, și nu numai, 

se folosesc mijloace auxiliare, ca exercițiile muzicale pregătitoare, sub formă de joc și mijloacele audio-

vizuale care au prins din ce în ce mai mult, utilitatea lor fiind maximă. 

Exercițiile muzicale premergătoare sunt exerciții ce au drept scop formarea deprinderilor de a 

respira corect, de a emite și intona natural sunetele, de a pronunța cuvintele clar și corect. De asemenea, 

exercițiile muzicale cuprind și fragmente ritmico-melodice din piesele ce urmează a fi învățate 

contribuind la realizarea omogenizării și acordării vocii copiilor. 

  

Sugestii pentru repertoriul de cântece şi pentru audiţii 

Repertoriu de cântec 

Ciocănele, ciocănele – L.Comes  

Voiniceii – A.Ivăşcanu  

Brotăceii şi broscoiul - L.Comes  

Iepuraşul Ţup – Gh.Ciorănescu  

Cinci voinici – L.Comes  

Piticii şi ariciul – G.Cucu  

Noi acum suntem şcolari – A.Ivăşcanu  

Răţoiul – D.D.Stancu  

Cântec de primăvară – L.Comes  

Toamna – N.Buicliu  

Joc – popular  

Trenul - C.Mereş 

Fluturaş – C.Romaşcanu 

Săniuţa – L.Comes Moara - C. Mareş  

Şade raţa - Al. Paşcanu 

Melodia - Mozart  

Cântece din folclorul copiilor  

Numărători   

Împreună să jucăm   

Martie, mărţişor 

Furnicile 

Audiții  

Cântece şi jocuri populare din zonă 

Cântece pentru copii 

George Enescu: Rapsodia  

I W.A.Mozart: Mica serenadă – Allegro, Flautul fermecat – Uvertura, Rondo à la Turc  

P.I.Ceaikovski: Lacul lebedelor – Vals, Scenă 

R.Korsakov: Zborul cărăbuşului 

J.Strauss: Marşul persan  
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  Prof. Silvia CRUCERU 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOAN ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI (1848 – 1956) 

 

 

 

 

 

 
Al doilea din cei patru copii ai boiernașului Alexandru Brătescu, 

fiu de pitar, și al Alexandrinei, fiica maiorului pașoptist Ion Voinescu.  
Copilărie în mediul patriarhal din Târgoviște și la moșia Brătești. 

Școala primară la Târgoviște (1875-1879), gimnaziul și liceul („Sf. Sava") 
la București (1879-1883).  

Debut (neconfirmat documentar) în revista Armonia din 
Târgoviște (1883) cu o poezie; mai probabil cel din revista România 
(1887) cu nuvela Dolores, sprijinit de Al. Vlahuță. Înscris la Facultatea 
de Medicină (1889-1890), o abandoneaza în favoarea studiilor juridice. 
Paralel, audiază cursul de logică și istoria filosofiei predat de Titu 
Maiorescu; intră în cercul ,Junimii" bucureștene. Începe colaborarea la 
Convorbiri literare (1890). După obținerea licenței (1892), judecător la 
București, Pitești, Craiova și Tărgoviște, apoi avocat. A călătorit în 
Anglia, Franța, Italia, în tovărășia lui Maiorescu.  

În 1903, neacceptând modificarile propuse de Maiorescu la 
nuvela Neamul Udreștilor (publicată ulterior în Voința națională), se 
îndepartează de „Junimea", orientându-se spre gruparea Vieții 
Românești. 

 Debut editorial cu Nuvele și schițe (1903),  amplificat și reeditat sub titlul În lumea dreptății (1906), 
urmat de Întuneric și lumină (1912), după care creația cedează pasul activității publicistice. În slujba pacei 
(1919). Colaborează la Dacia și Lamura (1918-1919), reviste conduse împreună cu Al. Vlahuță, iar după moartea 
acestuia, singur (1919-1922).  

Intră în viața politică, este prezent până în 1940 în toate legislaturile parlamentare; secretar general al 
Camerei Deputaților (1914-1940). Membru al Academiei (1918). Între 1920 și 1940 publică rar: Rătăcire (1923), 
Firimituri (1929), Cu undița (1933), Din pragul apusului (1935). Manuale școlare, în colaborare (1920-1932). 
După 1937 alunecă în atitudini profasciste, teoretizate în opuscule programatice: Huliganism? (1938), 
Germanofobie? (1940). Evocator al dezagregării boierimii patriarhale și a lumii umile, de mici funcționari 
provinciali, Brătescu-Voinești este creatorul tipurilor de inadaptabili, suflete impregnate de candoare, lezate în 
contactul cu brutalitatea mediului burghez, incapabile să reziste impactului cu minciuna și injustiția. Materia 
nuvelelor și schițelor, deși romantică, este tratată într-o tonalitate clasică, directă, simplă, adesea confesivă. 
Participarea simpatetică, la destinele narate dă prozei lui o intensă coloratură lirică, explicându-i farmecul și 
popularitatea. 
 
 
 
 

 PROF. Petra MICULESCU 

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

(La FONTAINE) 

 

http://www.autorii.com/scriitori/liviu-rebreanu/ion-text.php
http://www.autorii.com/scriitori/titu-maiorescu/index.php
http://www.autorii.com/scriitori/titu-maiorescu/index.php
http://www.autorii.com/scriitori/ioan-alexandru-bratescuvoinesti/neamul-udrestilor-text.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

O LACRIMĂ 

de Octavian GOGA 

 

 

 

De-ar fi să-ți împărțești vreodată 
Tu bogățiile ce ai, Din toate darurile tale, 
Ți-aș cere-o lacrimă să-mi dai. 
 
Mi-ai da atunci un strop de suflet, 
Ce din adâncuri îmi răsare, 
Căci numai din adâncul mării 
Se pescuiesc mărgăritare. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ŞTIAȚI CĂ… 

 

 

 

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

sunt zgârieturi.” 

(Pascal BRUCKNER) 
 

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

ajuns.” 
(MICHELANGELO) 

 



 …cea mai lungă perioadă de gestație la animale este de 22 de luni, la elefantul african? La 

elefantul indian gestația dureaza 21 de luni.  

 …teorema lui Pitagora - într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egală cu 

pătratul ipotenuzei, a fost formulată pentru prima oară în Babilon, cu 1000 de ani înainte de Pitagora? 

 …Venus este singura planetă din sistemul nostru solar care are mișcarea proprie de rotație invers 

decât a celorlalte planete? 

 …laptele de hipopotam nu doar că este de culoare roz (un roz deschis), dar este și foarte bogat în 

calorii - ajutând astfel puii de hipopotam să crească foarte repede? 

 …este adevărat că mirosul de usturoi dispare dacă imediat după ce s-a mâncat usturoiul (sau 

mâncarea ce-l conține) se mestecă încet în gură o linguriță de unt proaspăt sau margarină? A încercat 

cineva?. 

 …primul ascensor cunoscut a fost construit sub domnia lui Ludovic XVI, la Versailles, în 1703 

și era folosit doar de rege personal? 

 …pentru ca lămâia să fie cât mai parfumată, mai ales dacă urmează să fie pusă în ceai, înainte de 

a o tăia, trebuie opărită (rapid, fara a fi ținută ăn apă)? 

 …dulceața se păstrează mai bine și nu se zaharisește dacă în timpul preparării ei marginea 

vasului se va șterge cu o cârpă curată, înmuiată în apa rece? 

  …fizicianul Tim Berners-Lee, care lucra pentru laboratoarele CERN, din Elveţia, Geneva, a 

inventat în 1989 conceptul de internet (world wide web), pentru a permite fizicienilor din universităţile 

şi institutele de cercetare din jurul lumii să împartă în mod eficient informaţii? 

 …șobolanii se înmulțesc atât de repede încât în 18 luni, un cuplu de șobolani poate avea mai 

mult de un milion de descendenti? 

 …gravitația Lunii este de 6 ori mai mică decât a Pământului? De exemplu, dacă pe Pământ ai 60 

de kg, pe Lună ai 10 kg. 

 …femeile care au părul fin știu că nici o coafură nu se menține mult timp dacă nu folosesc 

fixativ? Din păcate acesta îngrașă părul, care trebuie spălat mult mai des. Lămâia este un fixativ natural, 

care, în plus, va face părul foarte strălucitor. 

 
   
 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE 
                          

 
 

 

 

  

„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) 

 



1 ianuarie 

Vasile DUMITRESCU 

Lucica OALRU 

Mihai-Silviu MICULESCU 

Vasile POPESCU 

Constanţa ARON 

Vasile IORDACHE 

Nicolae OANCEA 

Margareta SAVU 

Gabriel ANTOFIE 

Mihaela ARON 

 

2 ianuarie 

Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA 

Vasile FĂŞIE 

Virginia ILIE 

Aurel BERECHET 

Vasile-Constantin ANTOFIE 

Florin CHIORNIŢĂ 

Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU 

 

3 ianuarie 

Ion SARU 

Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ 

Ion VASILE 

Violeta IVAŞCU 

Mircea NECŞOIU 

Ion COMAN 

Cristina GRECU 

 

4 ianuarie 

Mihaela MOROE 

Marian-Aurel BRÂNZICĂ 

Ioana-Liliana CRĂCIUN 

Ion POPESCU 

Ion FĂŞIE 

Florina DÎNGEANU 

Ioana-Maria UŞURELU 

 

5 ianuarie 

Ion MITRESCU 

Lămîiţa ŞETREANU 

Viorica SAVU 

Eugeniu CREMENEANU 

Elena BERECHET 

 

6 ianuarie 

Cristian-Dumitru GHEORGHE 

Adriana-Nicoleta FLOREA 

Ion-Cristian NEAGA 

Georgian GRECU 

Alexandru-Georgian STANCIU 

Vasile BURCĂ 

 

7 ianuarie 

Ion MILEA 

Ion ŞERBAN 

Valerică OANCEA 

Ioan BADEA 

Camelia PIOARU 

Alma-Gabriela STÎNGACIU 

 

9 ianuarie 

Ionuț-Iulian MILEA 

Mark ȘETREANU 

Petru-Samuel ŞERBAN 

Genoveva PIOARU 

Ion STOICA 

Vlad-Nicholas ȘERBAN 

Eric-Ioan ȘERBAN 

 

10 ianuarie 

Daniel-Vasile BUCUROIU 

Georgian-Valentin MARIN 

Darius-Georgian MOROE 

Maria-Alexandra DINIŞOR 

Elena POPESCU 

Dumitru CIOCAN 

Ionela SMARANDA 

 

11 ianuarie 

Zenovia-Mihaela ŞETRENU 

George-Petrişor HOGIOIU 

Florentina ŢUŢUIANU 

Vasile-Laurenţiu POPESCU 

Iulia-Maria MILEA 

Marius-Ionuţ ŞERBAN 

 

12 ianuarie 

David-Andrei NECȘOIU 

Ionela ŞTEFAN 

Nicolae SAVU 

Ancuţa-Florina MOROE 

Oana-Florica ZAHARIA 

George MANTA 

Daniela STOICA 

Paola-Ștefania FĂȘIE 

 

13 ianuarie 

Vasile UŞURLU 



Anca-Elena ION 

Gheorghe MITRESCU 

Silviu-Mihai RADA 

Elena-Daniela GHEORGHE 

Dumitru-Sebastian ENESCU 

Daria-Ioana IONESCU 

Felicia DRĂGHICI 

Daniel IOSIF 

 

14 ianuarie 

Florin TUDOR 

Mihaela ŞERBAN 

Diana-Florentina NECŞOIU 

Natalia STÎNGACIU 

Maria DOBRESCU 

Vasile ANTOFIE 

Raisa-Cristiana ȘETREANU 

 

15 ianuarie 

Florica GOGU 

Sabina NEAGA 

Viorel BURCĂ 

 

16 ianuarie 

Nicu-Robert VASILE 

Mălina-Adriana PETRESCU 

Oana-Valentina PETRESCU 

Nicoleta-Alice BERECHET 

Marin MEDREGA 

Elena DUMITRESCU 

 

17 ianuarie 

Melania-Elena BUCUROIU 

Marius-Constantin FĂŞIE 

Silvia VASILE 

Ion OANCEA 

Mariana SMARANDA 

Mihaela-Lidia UŞURELU 

Bianca-Maria CRĂCIUN 

 

18 ianuarie 

Cristina-Liliana PREDA 

Nicolae ANTOFIE 

Vasile DOBRESCU 

Claudiu-Iulian JOIŢA 

Gabriela TOMA-CUŢARU 

Stelian FĂŞIE 

Dumitru BRATU 

 

19 ianuarie 

Robert DRĂGHICI 

Adrian GHEORGHE 

Mihaela-Florina STOICA 

Cosmina-Ştefania SARU 

Gheorghe GRECU 

Ion ANGHEL 

Maria ŞERBAN 

Gheorghe MITRESCU 

Laurenţiu GHEORGHE 

 

20 ianuarie 

Cornelia STANCIU 

George-Romeo MOREANU 

Izabela-Nicoleta UŞURELU 

Filofteia DOBRESCU 

Ion APOSTOL 

Octavian PUIESCU 

Maria GRIGORE 

Liliana BURCĂ 

Dănuţ-Gabriel POPESCU 

Medeea-Ioana DOBRESCU 

 

21 ianuarie 

Alina GAFIŢOIU 

Gabriela POPESCU 

Mădălina NEAGA 

Florina-Filareta POPESCU 

Stelian MIHAI 

Ionuţ-Gabriel STOICA 

Ionela-Daniela MAICAN 

Emilia-Ioana ARON 

Diana-Mihaela MOROE 

Genoveva IONIŢĂ 

Nicolae MITRESCU 

Ion-Romeo DRĂGHICI 

Filareta BURCĂ 

Iuliana ENESCU 

David-Andres LUPU 

 

22 ianuarie 

Amina-Denisa UDROIU 

Gigel COMAN 

Mircea BUCĂ 

Florica ILIE 

Iulian ILIE 

Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU 

Emilia JOIŢA 

 

 

23 ianuarie 



Vasile-Adrian MIHAI 

Georgian-Dănuţ DOBRESCU 

Ştefan BÎRLIGEANU 

Mihai GRECU 

Aurelian DRĂGHICI 

Irina-Cateluţa MĂGUREANU 

 

24 ianuarie 

Daniel FĂŞIE 

Elena POPESCU 

Vasile STANCIU 

Gheorghe STANCIU 

Elena STANCIU 

Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ 

Ștefania-Roberta PETRESCU 

 

25 ianuarie 

Adrian-Valentin GRECU 

Melania DOBRESCU 

Dumitru LĂCĂTUŞ 

Florina NICOLĂESCU 

 

26 ianuarie 

Gheorghe STANCIU 

Ana-Maria SAVU 

Gabriel FĂŞIE 

Diana-Elena ŞETREANU 

Dragoş-Gabriel ŞETREANU 

Sofia ANTOFIE 

Floarea GHEORGHE 

Maria MIHAI 

Mihail SANFIRESCU 

Cristina BĂLAŞA 

 

27 ianuarie 

Nicolae MOREANU 

Ion BUCUROIU 

Giorgiana-Adelina BUCĂ 

Elena ŞERBAN 

Nicolae DOBRESCU 

Vasile TOMESCU 

 

28 ianuarie 

Maria-Magdalena BADEA 

Nicolae MITRESCU 

Ana-Maria ILIE 

Ionela-Bianca OANCEA 

Maria VORNICU 

Elena SMINCHIŞE 

Rareş-Ştefan DOBRESCU 

 

29 ianuarie 

Georgeta IOSIF 

Maria GAFIŢOIU 

Avida DOBRESCU 

Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN 

George-Silviu ZAMFIRESCU 

George-Tiberiu RUSU 

Ionuţ-Daniel DUMITRU 

Elena STOIAN 

Mariana PIOARU 

Vasile SPÎNU 

Elena VĂCARU 

Alexandru-Florin TRONECI 

 

30 ianuarie 

Vasilica CUCUTEANU 

Constantin SAVU 

Georgeta TEODORESCU 

 

31 ianuarie 

Vasile SAVU 

Cornel BURCĂ 

Gheorghe DUMITRU 

Renata-Ionela STÎNGACIU 

Nicolae NECŞOIU 

Maria ENESCU 

Vasile BIŢOC 

Spiridon ŞETREANU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECESE: 

 

 

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) 

 



  

 

 

           

 

 



 

 

 

 COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


