Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

COPIII SUNT PRIORITATEA NOASTRĂ

„Eu
scriu,
nu

„Iubirea este aripa dăruită de
Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce

„Știu cã scrisul, la prima vedere, este ceea ce sunt!”

mâzgãlesc!”
De mai mult timp mã frãmântã constatarea cã, pe an ce trece, grija pentru cultivarea respectului de sine
nu mai constituie o prioritate instituționalã, cu consecințe imediate și irecuperabile în ceea ce privește
respectul social.
Apreciez cã respectul de sine nicãieri nu poate fi mai bine cultivat în mentalul fiecãrui elev decât în
mediul școlar, acolo unde dascãlii au menirea sã transfere în personalitatea celui pe care-l educã tot ce e
mai bun din persolalitatea lor. De aceea, înainte de a pune bazele acestui concurs am inițiat un dialog cu
dascãlii unitãților de învãțãmânt din comuna Vulcana-Bãi, asigurându-mã cã am pe deplin sprijinul
domniilor lor, mulțumindu-le și pe aceastã cale.
Astfel, am ales ca prim punct în consolidarea respectului de sine scrisul, caligrafia fiind
abandonatã ca disciplinã de învãțâmânt, știut fiind cã: „Scrisul faciliteazã cristalizarea gândului, iar
gândul constituie motivația acțiunii.”, „Stiloul este limba gândului.” și „Scrisul, pentru tine, este
doar gândire prin intermediul degetelor tale.”.
Cu încrederea cã acest concurs va trezi atenția elevilor, a dascãlilor, dar și a pãrinților micilor
vlãstare vulcãnene, vã mulțumesc,
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,

Emil DRĂGHICI

12 ianuarie 2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE
Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea Concursului de caligrafie „EU
SCRIU, NU MÂZGĂLESC!”.
I. ARGUMENT
Caligrafia reprezintă arta de a scrie frumos, iar frumosul constituie o prioritate în dezvoltarea
armonioasă a elevului. Scrisul este un instrument al muncii intelectuale și trebuie acordată o atenție
specială formării și consolidării deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, dar și dezvoltării gustului
estetic, cultivării perseverenței și a unei atitudini pozitive față de munca intelectuală.
Scrisul îngrijit, așezarea armonioasă în pagină sunt o marcă definitorie a
personalității unui individ. Mai mult, concursul își propune și formarea capacității de scriere rapidă,
respectând normele de ortografie și punctuație, familiarizându-i astfel pe elev cu un ritm de scriere mai
alert, care le va fi necesar nu doar în cadrul ciclului primar, ci pe parcursul întregii perioade de
școlaritate și în activitățile extrașcolare care solicită activitatea de scriere.
Concursul de caligrafie „EU SCRIU, NU MÂZGĂLESC!” are la bază și promovează valori și
atitudini: respect față de scrierea caligrafică și ortografică, considerarea scrierii corecte ca parte
importanta a limbii și literaturii romane, asumarea responsabilității față de modul de scriere, implicarea
activă în cadrul concursului, respect față de cei din jurul nostru, respect pentru scriitorii noștri.
II. CADRUL GENERAL
Art. 1. - Concursul promovează în rândul elevilor
dezvoltarea capacității de
exprimare scrisă prin intermediul și și caligrafiei.
Art. 2. - Concursul promovează respectul pentru valorile fundamentale culturale, precum și
spiritul competițional.
Art. 3. - Concursul se desfășoară pe nivelul de vârstă: 7-14 ani, respectiv clasele a II-a – a VIIIa.
III. ETAPELE CONCURSULUI
Art. 4. - Concursul școlar se desfășoară la nivelul următoarelor etape: pe clasă și pe școală.
Art. 5. - Selecția participanților la faza pe școală se face pe baza rezultatelor obținute la faza pe
clasă la care participă elevii – se califică primii trei elevi.
Art. 6. - Graficul de desfășurare a fazelor concursului se stabilește de către
coordonatorii proiectului astfel:
a) Etapa pe clasă - 2 februarie - 1 aprilie 2015;
b) Jurizarea lucrărilor -1-5 aprilie 2015;
c) Etapa pe școală – 6-9 aprilie 2015 (Săptămâna Școala Altfel);
d) Jurizarea lucrărilor – 10 aprilie 2015
Art. 7. - Structura probelor:
a) la etapa pe clasă - concurs individual de caligrafie;
b) la etapa pe școală – concurs de caligrafie;
Desfășurarea concursului - etapa pe clasă – 9 februarie - 10 aprilie
Art. 8. - În fiecare clasă, fiecare elev va primi un caiet special – dictando. Caietul va cuprinde
următoarele activități:
1.Imnul României;
2.Imnul comunei;
3.Imnul școlii;
4.Religia mea - rugăciune;
4. Fragmente din operele unor scriitori români
5. Etc. ………………..

IV. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI - ETAPA PE ȘCOALĂ - 6–10 APRILIE 2015 Art. 9.
- Concursul va fi susținut de cei 36 elevi câștigători și se vor respecta particularitățile de
vârstă
Art. 10 - (1) Se constituie juriul format din învățătorii claselor care nu participă la concurs și
cadrele didactice de limba română și se desemnează caietele câștigătoare conform prezentului
regulament de concurs;
(2) În vederea evaluării lucrărilor de caligrafie se va ține cont de următoarele:
a) scrierea în duct continuu;
b) proporția literelor;
c) forma și înclinarea literelor;
d) păstrarea distanței între cuvinte și între rânduri;
e) ortografie;
f) așezare în pagină;
g) aspect estetic;
h) utilizarea stiloului, încărcat cu cerneală albastră.
V. EXPUNEREA CAIETELOR - 28-30 APRILIE 2015
Art. 11. - Se organizează o expoziție cu
caietele premianților în cadrul Școlii
Gimnaziale „ION MAREȘ” Vulcana-Băi. Responsabil – Sorina-Vanessa PÎRVU (consilier educativ).
Art. 12. - În paralel Primăria comunei Vulcana-Băi realizează un album electronic cu toate
caietele premiate. Responsabil: Maria MOREANU.
VI. PREMIEREA
Art. 13. - La etapa pe școală ierarhia premianților se stabilește de către un juriu extern format
din foști profesori ai școlii. Se acordă premiul I pe clasă.
Art. 14. - Premiul va consta într-o excursie organizată de primarul comunei Vulcana-Băi.

ELEVII CÂȘTIGĂTORI LA CONCURSUL „EU SCRIU,NU MÂZGĂLESC!” – ediția
2015
1. Antonio-Valentin SAVU a II-a
2. Emilian-Valentin BĂLAȘA a III-a
3. Ioana MOREANU a IV-a
4. Alexandra-Daniela BĂLAȘA a VII-a
5. Elena JOIȚA a VIII-a
6. Bianca-Andreea POPESCU a II-a
7. Andreea-Rebeca MARIN a III-a
8. Ioana-Diana MĂTUȘA a IV-a
9. Maria-Andreea PIOARU a V-a
10. Cristina-Rebeca LĂCĂTUȘ a VI-a
11. Beatrice-Maria POPESCU a VII-a
12. Laura-Gabriela NEAGA a VIII-a

ELEVII CÂȘTIGĂTORI LA CONCURSUL „EU SCRIU, NU MÂZGĂLESC!” – ediția
2016
1. Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU a II-a
2. Mara-Ioana GHEORGHE a II-a
3. Antonio-Valentin SAVU a III-a
4. Antonia-Ștefania STOIAN a III-a
5. Emilian-Valentin BĂLAȘA a IV-a
6. Andreea-Rebeca MARIN a IV-a
7. Evelina-Alexandra ȘETREANU a V-a Nu merge
8. Elena-Gabriela COMAN a V-a
9. Maria-Andreea PIOARU a VI-a
10. Teodor-Mihai VĂCARU a VII-a

11. Alexandra-Daniela BĂLAȘA a VIII-a
12. Alexandra-Nicoleta POPESCU a VIII-a

ȘI, IATĂ SOSITĂ ZIUA RĂSPLATEI!
Pe data de 5 ianuarie câștigătorii Concursului „Eu scriu, nu mâzgălesc!” au mers în capitală să
vizioneze un film 3D la Cinema AFI Cotroceni, după care au luat masa de prânz. Au mers toți cei din
listă, în afara de Evelina ȘETREANU.

CÂTEVA IMPRESII DIN EXCURSIE:
În clasa aVI-a, eu, Andreea-Maria Pioaru, am câștigat concursul Eu scriu, nu mâzgălesc!,prilej
cu care am avut norocul să beneficiez de o excursie la București.
Excursia a fost foarte frumoasă. Pe drum am vorbit, am cântat și ne-am jucat Fazan. Când am
ajuns la București, la Mall, a început distracția! Am fost la un film extraordinat, am mâncat pizza, am
făcut poze și ne-am jucat.
Pentru mine, această oportunitate a fost de nedescris. Am avut ocazia de a socializa mai mult cu
ceilalți elevi câștigători, cu doamna profesoară de limba română și cu domnul primar, văzându-i altfel
decât profesoară, respectiv primar.
Această excursie mi-a adus zâmbetul pe buze și îmi doresc să câștig și anul viitor.
Mulțumesc!
Andreea-Maria PIOARU
Clasa aVII-a
Am constatat că în ultimul timp privesc des cu nostalgie în trecut. Faptul că am însoțit
câștigătorii concursului Eu scriu, nu mâzgălesc! la București m-a determinat, încă o dată, să fac acest
lucru. Mi l-am amintit pe domnul meu, domnul meu elegant și cu ținută! DOMNUL MEU
ÎNVĂȚĂTOR! Zâmbesc și acum, amintindu-mi-l! Ce scris avea! Părcă îl văd în fața ochilor, în
nelipsitu-i ilic, cum scria drept pe tablă propoziții și ne spunea: „Fiți atenți! Scrieți cuvântul întreg,
drept, rotund și apoi puneți virgulițe, liniuțe și puncte!“
Apreciez inițiativa acestui concurs și mă bucur să văd că elevii sunt mai atenți la modul în care
scriu. Faptul că cei mai iscusiți într-ale caligrafiei sunt răsplătiți astfel nu face decât să îi motiveze și
mai tare. Dincolo de concurs, copiii ai posibilitatea de a relaționa altfel decât în cadrul familiar,
compania domnului primar încântându-i!
Felicitări pentru inițiativă și pentru răsplată!
Profesor, Alina STOIAN

Pe data de 5 ianuarie am fost, cu domnul primar și cu alți câștigători ai concursului, la București,
în cadrul proiectului Eu scriu, nu mâzgălesc!
Foarte, foarte mult mi-a plăcut acestă excusie. Mi-a plăcut filmul Rogue One, o poveste Star
Wars. Mi-a plăcut că mi-am făcut prieteni de la clasele mai mari, am învățat jocuri noi și mi-am

petrecut timpul în mod constructiv. De asemeanea, m-am bucurat de prezența domnului primar și de
faptul că a fost alături de noi o zi întregă!
Mulțumesc! Și mulțumesc și doamelor care ne-au pregătit pachețelele delicioase!

Antonia-Ștefania STOIAN, clasa a IV-a

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

„Problema pe care o au oamenii nu este că
ţintesc prea sus şi eşuează, ci că ţintesc prea
jos şi reuşesc.”
(Michelangelo BUONARROTI)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
DESFĂȘURAREA ALEGERILOR

Disfuncționalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această
situație, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, alegătorii prezintă
actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau membrului biroului
electoral al secției de votare desemnat de președintele acestuia, care consemnează pe suport electronic
sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la vot.
Durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal se consemnează de către președintele biroului electoral al secției de votare
într-un proces-verbal. Atât apariția, cât și încetarea disfuncționalității Sistemului informatic
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic
biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare.
Președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și personalul tehnic
auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția de votare unde își îndeplinesc
atribuțiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București,
dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secția respectivă. Aceștia trebuie să fie înscriși de
către președintele biroului electoral al secției de votare în lista suplimentară și trebuie să fie radiați din
lista electorală permanentă existentă la secția de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea

președintelui biroului electoral al secției de votare, transmisă prin Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
Pentru municipiul București, președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare,
precum și personalul tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția de
votare unde își îndeplinesc atribuțiile, numai dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează în
secția respectivă. În cazul în care nu domiciliază în sectorul respectiv, aceste persoane vor vota la secția
de votare corespunzătoare domiciliului lor. Candidații și alegătorii au dreptul să conteste identitatea
persoanei care se prezintă la vot. În asemenea cazuri, identitatea celui în cauză se stabilește de
președintele biroului electoral al secției de votare prin orice mijloace. În cazul în care contestația
este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de votare îl oprește de la vot pe alegătorul
contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal și sesizează autoritățile polițienești.
Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive
temeinice. Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot cu cel
puțin o oră înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși două ore.
În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului
electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în același timp.
Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala devotare pe timpul
suspendării operațiunilor. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este
interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției
de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un
însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral
al secției de votare sau al candidaților.
Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau
invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora,
însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată
din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar
votării - ștampilă cu mențiunea „VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a
se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate
fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral
de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară
existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează,
iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secție.
Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri sunt preînregistrate în Sistemul
informatic de monitorizare a prezenței la vot și 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 secției de votare să se deplaseze cu o urnă
de vot specială la persoanele care nu pot vota la secția de votare potrivit legii, președintele biroului
electoral al secției de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective și-au mai
exercitat dreptul de vot în aceeași zi.
La ora 21,00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și
dispune închiderea localului secției de vot. Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul secției de vot
pot să își exercite dreptul de vot. La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.
(în numărul viitor: Stabilirea rezultatelor votării)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 39 din 25 ianuarie 2017 a
convocat în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 31 ianuarie 2017, ora
15:00 la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2016 de către Comitetul Local pentru
Situații de Urgență;
2. Analiză privind modul de îndeplinire de către autoritățile administrației publice locale a
sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare pe anul 2016.
Stabilirea măsurilor ce se impun. Analiză privind activitatea desfășurată pe linia protecției
civile
pe
anul
2016. Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Analiză privind
capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2016. Stabilirea de măsuri pentru
optimizarea acesteia.

3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al IVlea/2016;
4. Raport privind liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2016;
5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
II/2016;
6. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul Comunei Vulcana-Băi,
pentru anul 2017.;
7. Propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2016;
8. Modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Vulcana-Băi - Pietrari”;
9. Aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2016;
10. Însușirea contractului de prestări servicii cu Societatea CARPATMONTANA;
11. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economice actualizați pentru
proiectul
„MODERNIZAREA DRUMULUI DE ACCES LA MĂNĂSTIREA BUNEA”;
12. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 78/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pe anul 2017;
13. Stabilirea de măsuri privind proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat
public stradal în comuna Vulcana-Băi”;
14. Stabilirea de măsuri privind proiectul „Consolidări și intervenții pentru înlăturarea și
prevenirea efectelor produse de acțiuni accidentale și de calamități naturale – inundații, alunecări,
prăbușiri și tasări de teren – la nivelul comunei Vulcana-Băi”;
15. Stabilirea de măsuri privind soluționarea cererii domnului Gheorghe SAVU;
16. Probleme curente ale administrației publice locale;
17. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Doamne, fă să-mi doresc întotdeauna puţin
mai mult decât pot realiza!”
(Michelangelo BUONARROTI)

2017 – ANUL OMAGIAL AL SFINTELOR ICOANE, AL ICONARILOR ȘI AL
PICTORILOR
JUSTINIAN

BISERICEȘTI

ȘI

ANUL

COMEMORATIV

PATRIARHUL

ȘI

AL

APĂRĂTORILOR

ORTODOXIEI ÎN TIMPUL COMUNISMULUI ÎN PATRIARHIA
ROMÂNĂ

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de
lucru din 28 şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a declarat anul 2017 drept Anul omagial al sfintelor icoane, al

iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a
elaborat un program-cadru naţional bisericesc care se va desfăşura după coordonatele de mai jos.
În primul semestru al anului 2017, sub genericul „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor
şi al pictorilor bisericeşti”, vor fi evidenţiate următoarele teme: apariţia icoanei şi a picturii în Biserică,
teologia icoanei, prevederi canonice, juridice şi ermineutice privitoare la icoane şi pictură bisericească,
icoana în cultul ortodox, icoana în viaţa creştinului ortodox, icoana în şcoală, pictorul de icoane, tradiţia
iconografică românească; actualitatea, importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi misiunea
Bisericii astăzi.
În acest context, facem precizarea că în anul 2017 se împlinesc 1230 de ani de la întrunirea
Sinodului VII Ecumenic (Niceea, 787), care a condamnat iconoclasmul şi a restabilit cultul sfintelor
icoane.
În al doilea semestru al anului 2017, sub genericul „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al
apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, va fi evidenţiată personalitatea şi moştenirea
misionară a Patriarhului Justinian la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precum şi
jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa
creştină ortodoxă în timpul regimului comunist (prin înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi
fermitate în transmiterea credinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de prigoană).
În timpul anului 2017, Patriarhia Română va organiza un congres teologic internațional
dedicat Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi un simpozion
bisericesc internațional dedicat Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei
în timpul comunismului.
De asemenea, în anul 2017, Patriarhia Română va organiza a VI-a ediţie a Concursului Naţional
„Icoana ortodoxă – lumina credinţei”.
Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza, în
anul 2017, congrese, colocvii şi seminarii sub genericul 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor şi al pictorilor bisericeşti în Patriarhia Română.
Cele două teme ale anului omagial şi comemorativ – 2017 vor fi prezentate şi aprofundate, de
asemenea, în timpul conferințelor pastoral-misionare semestriale de primăvară şi toamnă organizate în
eparhiile Patriarhiei Române.
Agenţia de Pelerinaj BASILICA Travel şi centrele de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor
organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la bisericile şi mănăstirile care sunt înzestrate cu icoane şi
picturi renumite pentru frumuseţea lor şi reprezentative pentru arta creştin-ortodoxă.
La sfârşitul lunii octombrie 2017, va avea loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod în care va fi
prezentată o sinteză a evenimentelor organizate de către eparhiile din ţară şi străinătate în anul 2017.
(Biroul de Presă al Patriarhiei Române)

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Când munceşti, joacă-te! Munca, dacă este
doar o datorie, te ucide.”
(Max JACOB)

KA2 – PARTENERIATE STRATEGICE ÎN DOMENIUL ȘCOLAR
PROIECT ERASMUS+ „WORDS UNITE US”
2015-1-RO01-KA219-015167

În perioada 19-23 septembrie 2016, două cadre didactice și cinci elevi de la Școala Gimnazială
„Ion Mareș” Vulcana-Băi s-au deplasat în Letonia, în localitatea Viesite. Această deplasare reprezintă a
patra întâlnire cu elevi din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar KA2 Erasmus+
„WORDS UNITE US” care reunește cinci țări europene. Acest proiect, cu durata de 2 ani, este finanțat
de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+.
Cele două cadre didactice, George-Octavian DINCĂ (profesor matematică) și Vasile
IORDACHE (învățător), împreună cu cei
cinci
eleviGeorgiana-Alexandra
CURĂVALEA, Ana-Luiza NICOLĂESCU,
Ana-Maria
ȘETREANU,
Sabin-Petruț
OPROIU și Constantin-Alexandru FĂȘIE,
au luat parte la întâlnirea organizată de
reprezentanții școlii letone, Viesites
Secondary School, alături de partenerii
noștri din Grecia și Lituania (fiind întâlnire
cu elevi, Bulgaria nu a fost prezentă,
participând în proiect cu preșcolari).
Programul fiecărei zile a fost gândit
de către gazdele noastre astfel încât să se
realizeze toate activitățile relevante pentru
tema proiectului, aşa cum au fost ele propuse iniţial.
În prima zi au avut loc deschiderea oficială și vizitarea școlii gazdă. În continuare, elevii din
fiecare școală implicată în proiect s-au prezentat, iar apoi au lucrat împreună la dicționarul proiectului.
După prânz a urmat o vizită în orașul Viesite, apoi activități destinate completării dicționarului.
A doua zi s-a desfășurat o vizită de cercetare la Muzeul Sēlija și centrul cultural din oraș, unde sau organizat ateliere de lucru care au vizat tema întâlnirii. A urmat o activitate de cercetare în jurul
orașului Jekabpils și vizitarea muzeului Krustpils, unde elevii și cadrele didactice au pornit într-o
călătorie de descoperire a moștenirilor istorice ale Letoniei.
Miercuri a început cu evaluarea activităților de marți, folosindu-se fraze și cuvinte din
dicționarul proiectului. Atelierul de lucru în care elevii au prezentat costumele naționale din fiecare țară,
au învățat dansuri și melodii tradiționale, au repetat cântecul proiectului, a fost o frumoasă modalitate de
a încheia ziua de lucru. La sfârșitul activităților, elevii și profesorii au avut parte de o surpriză pregătită
de părinții elevilor letoni -seară tradițională letonă- unde am avut ocazia să degustăm produse
tradiționale letone, să ascultăm muzică locală și să dansăm împreună cu partenerii noștri.
Joi am vizitat Riga, capitala Letoniei. Vizita a fost făcută pe jos sau cu mijloace de transport în
comun, însoțiți de un ghid autorizat. Am fost impresionați de arhitectura foarte bine conturată, de
clădirile bine conservate și de atmosfera calmă care ne-a înconjurat, chiar dacă vremea nu a fost prea
prietenoasă. Am avut posibilitatea de a vedea librăria națională din oraș, unde, având un format de

lecție interactivă, atelierele organizate aici și-au propus să le ofere copiilor posibilitatea de a trăi
experienţe noi de joc şi învățare, alături de colegi și profesori din alte școli, prin cunoașterea bogăției
culturale şi estetice a Letoniei.
În ultima zi a șederii noastre, am lucrat la finalizarea dicționarului proiectului și prezentarea pe
grupuri de lucru a rezultatelor. Ziua de vineri s-a încheiat cu organizarea unui concert unde fiecare
partener a prezentat o poveste națională printr-o piesă de teatru și interpretarea de cântece în limbile
partenerilor din proiect și s-au înmânat certificatele de participare.
Ultimele detalii privind buna desfășurare a proiectului au fost stabilite spre seară, când avut loc
întâlnirea finală de proiect, în cadrul căreia s-au completat chestionare, în vederea obţinerii de feed-back
și evaluarea vizitei. S-a constatat că toate obiectivele propuse au fost îndeplinite, s-au discutat toate
problemele incluse pe agendă, s-au lămurit diferite aspecte şi s-a răspuns întrebărilor puse de către
participanţi, în legătură cu modul în care trebuie realizate anumite sarcini. Totodată, s-au stabilit
amănunte despre următoarea întâlnire care va avea loc în martie 2017, în Bulgaria (întâlnire
transnațională și întâlnire cu elevi) şi despre agenda zilnică a activităţilor ce urmează să se deruleze în
acea perioadă.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al echipei de lucru din Școala Gimnazială
„Ion Mareș” Vulcana-Băi, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

 Prof. Sorina PÎRVU
COORDONATOR PROIECT

„Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în
jos.”
(Charlie CHAPLIN)

TITU MAIORESCU – 177 DE ANI DE LA NAȘTEREA CRITICULUI LITERAR,
ESTETICIANULUI, AVOCATULUI, PROFESORULUI, ACADEMICIANULUI ȘI OMULUI

POLITIC ROMÂN (1840 – 1917)

Titu Liviu Maiorescu s-a născut pe 15 februarie 1840
în Craiova și a decedat pe 1 iulie 1917 la Bucureşti. El a fost
critic literar, estetician, avocat, profesor, academician şi om
politic; preşedinte al Partidului Conservator între 1913-1914;
preşedinte al Consiliului de Miniştri intre 28 martie 1912-31
decembrie 1913.
Fiul profesorului ardelean Ioan Trifu, înrudit cu Petru
Maior (de la care şi-a luat numele Maiorescu). După
absolvirea (iulie 1858) Academiei Theresiane din Viena (ca
şef de promoţie), obţine (1859) doctoratul în filozofie la
Universitatea din Giessen (Germania), cu teza Ceva filosofie
pe înţelesul tuturor şi doctoratul în drept la Paris (1861), cu
teza „Jus romanum. De jure dotium. Droitfrancais. Du regime
dotai."
Revenit în ţară, este numit supleant de judecător, apoi
procuror la Tribunalul Ilfov, în 1862 se mută la Iaşi, unde este
profesor de istorie, logică şi filozofie la Facultatea de Litere
(1862-1867) şi conduce instituţii de învăţământ de prestigiu:
director al Colegiului Naţional din Iaşi (1862), decan al
Facultăţii de Filozofie (februarie-septembrie 1963), rector
(1863-1867) al Universităţii, membru al Comitetului de
Inspecţiune a Şcoalelor şi director al Şcolii Normale Vaşile Lupu, unde organizează, pentru prima dată
în România, practica pedagogică a viitorilor dascăli.
Fondator şi cel mai însemnat membru al societăţii literare, culturale şi politice Junimea (1864) şi
al revistei „Convorbiri literare" (1867), care au exercitat o mare influenţă asupra vieţii culturale de la
sfârşitul secolului XIX. Din 1874 se mută la Bucureşti, unde îşi continuă activitatea didactică şi de
conducere, ca profesor de logică şi filozofie la Facultatea de Litere (1884-1909) şi ca rector al
Universităţii (1892-1897). Membru fondator al Societăţii Academice (1867), demisionează în 1868 în
semn de protest faţă de orientarea latinistă a majorităţii membrilor ei; revine în rândul academicienilor
în 1879, iar între 1880 şi 1884 este vicepreşedinte al acestui for.
În politică îl secondează pe Petre P. Carp, astfel, în 1880 participă la înfiinţarea Partidului
Conservator, de unde se retrage împreună cu alţi membri marcanţi (P.P. Carp, Al. Marghiloman, Th.
Rosetti) şi constituie o grupare separată, a conservatorilor „Junimişti", care va înfiinţa Partidul
Constituţional (mai 1891). Se distanţează de prietenul său P.P. Carp în 1912, când este numit preşedinte

al Consiliului de Miniştri, apoi preşedinte al Partidului Conservator (1913-1914). Se retrage de la
conducerea partidului şi din viaţa politică în 1914.
Deţine, de-a lungul timpului, funcţii importante în mai multe guverne: ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii (7 aprilie 1874-30 ianuarie 1876; 22 martie 1888-26 martie 1889; 16 noiembrie 1890-21
mai 1891), ministru al Justiţiei (7 iulian 1900-13 februarie 1901), ministru al Afacerilor Străine (29
decembrie 1910-28 martie 1912; 28 martie-31 decembrie 1913). Ca preşedinte al Consiliului de Miniştri
(28 martie 1912-31 decembrie 1913) gestionează problemele ţării în perioada conflictelor balcanice,
urmată de încheierea Păcii de la Bucureşti (iulian 1913), prin care partea de sud a Dobrogei a intrat în
componenţa României. A fost una dintre personalităţile dominante ale vieţii culturale şi politice
româneşti, doctrinar al teoriei „formelor fără fond", conform căreia în România trebuie mai întâi creat,
prin evoluţie naturală, fondul de civilizaţie, pe care, ulterior, să se aşeze instituţiile ("formele")
importate din Occident (articolul în contra direcţiei de astăzi în cultura română, 1868).
A avut o atitudine critică faţă de reformele rapide, făcute fără a se ţine seama de particularităţile
culturale şi sociale ale ţării, aflându-se, prin urmare, în opoziţie cu liberalii. In planul politicii externe a
fost adeptul unei alianţe cu Puterile Centrale, deşi a sprijinit constant ideea eliberării românilor ardeleni.
A fost primul mare critic literar, creator de şcoală, sprijinitor al afirmării clasicilor Ion Creangă, Mihai
Eminescu, I.L. Caragiale, I. Slavici, Duiliu Zamfirescu ş.a. Orator de talent şi iniţiator al polemicii
literare, s-a impus cu autoritate în disputele culturale ale vremii.
A susţinut unificarea limbii române prin introducerea alfabetului latin, eliminarea alfabetului
chirilic şi combaterea tendinţelor de "stricare" a limbii printr-un abuz de neologisme. A combătut
impostura, pretenţia de cultură, mistificarea şi ignoranţa.
Criticile sale sentenţioase la adresa autorilor veneau dintr-o solidă cultură şi un gust rafinat.
Tudor Vianu considera că „nimeni nu scrisese ca Maiorescu mai înainte şi puţini l-au egalat în vigoare,
concizie şi proprietatea exprimării mai târziu".
Cariera sa profesională şi politică a avut o ascensiune vertiginoasă: la 22 de ani era profesor
universitar, la 23 era decan, apoi rector, la 27 academician, la 30 deputat, la 34 ministru. Autor al
scrierilor: Precedente constituţionale şi partide politice (1873), Istoria contimporană a României (1925),
Discursuri parlamentare, 1866-a899 (1897-a915).
Postum i-au apărut 10 volume de jurnal intim, cel mai întins din literatura română: însemnări
zilnice, 1856-1899 (1937-1943), România, războaiele balcanice şi Cadrilaterul. Insemnări zilnice
(1995), România şi războiul mondial, însemnări zilnice (1999), Jurnal 1855-1870 (1975-1986). A mai
scris Istoria politică a României sub domnia lui Carol I (1994) şi o serie de lucrări de critică literară.

 PROF. Petra MICULESCU

„Dacă dragostea te cheamă, urmeaz-o chiar
dacă drumurile ei sunt grele şi abrupte!”
(Khalil GIBRAN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

O, STINGĂ-SE A VIEȚII...
de Mihai EMINESCU

O, stingă-se a vieții fumegătoare faclă,
Să aflu căpătâiul cel mult dorit în raclă!
N-aflai loc unde capul în lume să mi-l pun,
Căci n-am avut tăria de-a fi nici rău, nici bun,
Căci n-am avut metalul demonilor în vine,
Nici pacinica răbdare a omului de bine,
Căci n-am iubit nimica cu patimă și jind...
Un creier plin de visuri ș-o inimă de rând.
De mult a lumii vorbe eu nu le mai ascult,
Nimic e pentru mine ce pentru ea e mult.
Viitorul un trecut e, pe care-l văd întors...
Același șir de patimi s-a tors și s-a retors
De mânile uscate a vremii-mbătrânite.
Sunt limpezi pentru mine enigmele-ncâlcite:
Nu-ntreb de ce în lume nu ne e dat de soarte
Noroc fără durere, viață fără moarte.
Am pus demult deoparte acele roase cărți
Ce spun c-a vieții file au vecinic două părți...
Cu-a lor înțelepciune nimica nu se schimbă
Cu dezlegări ciudate și cu frânturi de limbă
Ocupe-se copiii... Eu pun o întrebare
Nu nouă, însă dreaptă... nu liberă, dar mare.
Viața, moartea noastră noi le ținem în mâni,
Pe ele deopotrivă noi ne simțim stăpâni.
O cupă cu otravă, un glonte, un pumnar
Ne scapă deopotrivă de-o lume de amar.
De ce țin toți la dânsa, oricât de neagră fie?
Ea împlinește oare în lume vo solie?
E scop în viața noastră vun scop al mântuirii?
Nu junghiem ființa pe-altarul omenirii?
A gândului lucire, a inimei bătaie

Ridică un grăunte din sarcina greoaie
Mizeriei comune? Trăind cu moartea-n sân
Pe altu-n astă lume îl doare mai puțin?
O, eu nu cer norocul, dar cer să mă învăț
Ca viața-mi preț să aibă și moartea s-aibă preț.
Să nu zic despre mine ce omului s-a zis:
Că-i visul unei umbre și umbra unui vis.
O, Demiurg, solie când nu mi-ai scris în stele,
De ce mi-ai dat știința nimicniciei mele?
De ce-n al vieții mijloc, de gânduri negre-un stol
Mă fac să simt în minte și-n inimă un gol?
De ce de pe vedere-mi tu vălul ai rărit,
Să văd cum că în suflet nu am decât urât?
Viața mea comună s-o târâi uniform
Și să nu pot de somnul pământului s-adorm?
Zadarnică, pustie și fără înțeles
Viața-mi nu se leagă de-un rău sau de-un eres.
Eu nu mă simt deasupra și nu sunt dedesupt,
Cu mine nu am luptă, cu lumea nu mă lupt
Pentru-o minciună mare ori mare adevăr.
Totuna mi-ar fi mie, căci alta nu mai cer,
Decât să fiu în dreapta ori stânga hotărât,
S-omor și eu pe altul sau să fiu omorât
Și făr-de nici un titlu în lume să mă-nser...
Căci ce-i la urma urmei minciună, adevăr?...
Să țin numai la ceva... oricât ar fi de mic...
Dar nu țin la nimica, căci nu mai cred nimic.

„Când ştii multe, poţi să vorbeşti, dar e mai
bine să taci.”
(La FONTAINE)

ŞTIAȚI CĂ…
 …creierul uman uită 80% din ceea ce a învățat timp de o zi?
 …un om trist ne influențează negativ, un om vesel ne face și pe noi să ne simțim
optimiști?
 …dacă scapi ceva din mâini și te uiți în ochii unui om, el cu siguranță va ridica ceea
ce a căzut?
 …fericirea, supărarea, tristețea, frica, repulsia și uimirea sunt singurele șase emoții
care se pot exprima universal, peste tot în lume?
 …o îmbrățișare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp substanțe chimice
care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în brațe?

 …în procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei (limbajul corpului), 37% vocii
(ritm și ton), și numai 8% cuvintelor purtătoare de informație.
 …oamenii care fac voluntariat sunt mai mulțumiți de viața lor?
 …conform ultimelor rezultate, zestrea genetică nu prea influențeaza IQ-ul?
 …femeile se stresează mai mult decât bărbații?
 …comunicarea ne face mai inteligenți și potențează memoria?
 …cheltuind bani pentru alții ai mai multe satisfacții decât cheltuind bani pentru tine
însuți?
 …există o genă a pesimiștilor, care îi face pe aceștia să vadă totul în negru aproape tot
timpul?
 ...dragostea romantică este, din punct de vedere psihologic, imperceptibil diferită de
tulburarea obsesiv-compulsivă (o tulburare anxioasă caracterizată de obsesii și compulsii –
comportamente repetitive sau acte mentale al căror scop este acela de a preveni sau reduce
anxietatea și nu cel de obținere a plăcerii)?
 ...dragostea este o reacție chimică la nivel de creier și cu inima nu are nicio legătură?
 ...tipul de muzică pe care îl asculți afectează modul cum percepi lumea?
 ...Atunci când te înfurii, sângele circulă mai repede în mâini și îți este mai ușor să
înșfaci o armă sau să lovești un dușman? Bătăile inimii cresc și se degajă hormoni precum
adrenalina, ceea ce generează un plus de energie suficient de puternic pentru o faptă în forță?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Visele nu se risipesc. Dar nici nu zboară,
dacă nu le dai aripi..”
(Pablo NERUDA)

DIN CREAȚIILE COPIILOR

Exercițiu de scriere

... seara, când mergi alene pe dealurile ce dorm în pace de secole, te așezi cu spatele
sprijinit de un copac și vezi un iepure mare de câmp, sărind din culcușul lui în căutare de
hrană. Decizi să mergi în contiuare și ajungi la marginea pădurii. Temător, intri sub imensa
boltă de frunze și auzi strigătul straniu al unei căprioare ce-și caută puiul probabil rătăcit.
Începi să simți o umbră de frică! Și crește, și crește, devenind apăsătoare. Se adâncește
pe măsură ce înaintezi cu inima cât un purice printre copacii aproape uscați. Simți un
sentiment de nesiguranță. Începi să alergi și nu știi încotro te îndrepți. Șimți că îți dai duhul,

așa că te oprești din goana ta nebună și te lași moale pe pământul primitor. Te trezești lângă
un pârâu cu apă rece și încerci să bei, dar în fața ta apare, mare până la cer, un urs. Te trezești
roșu, transpirat și îi mulțumești Domnului că a fost numai un vis ...
Cu greu îți poți stăpâni respirația încă sacadată de la visul acela prea intens trăit! Te
scuturi înfrigurat ca să îndepărtezi senzația aceea ciudată!
Cu dificultate, te ridici din pat și îl privești ca un idiot, apoi o durere groaznică de
mușchi te îndeamnă să te așezi înapoi în culcușul tău cald. Nu prea îți vine să crezi că un urs
îți poate da o asemenea durere de mușchi . Te străduiești să adormi la loc, ceva nu te lasă! E
de parcă locul acela te atrage fără motiv. Nu ai dormit toată noaptea, fiindcă te-ai gândit
acolo, la ce se poate întâmpla. Noaptea de nesomn te-a zdruncinat și ții să mergi în acel loc
cum se luminează. Ajungi între două dealuri, continui până amurgul se lasă și ai un sentiment
de deja vu. Te cuprinde confuzia! Ți se pare așa de real, așa frumos, ca și cum ai crescut
acolo, ca și cum ai cunoaște totul ca în palmă! Întri în pădure și inima îți bate necontrolat!
Cunoști fiecare detaliu! Nu, nu e posibil așa ceva! Auză căprioara ... cum se poate?!
Te îndrepți spre izvor! Stai ... nu e niciun izvor! E posibil să mă fi înșelat ...
Cobori dezamăgit, dat minunat de farmecul pădurii!
Întunericul s-a lăsat și te îndrepți spre mașina lăsătă la poalele colinei. O lumină te
orbește și îți dai sema că este dimineață. Să fi fost alt vis? O experiență ciudată... probabil ar
trebui să merg cândva acolo.

Iuliana GHEORGHE,
Clasa a VII-a,
Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana-Băi

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.
Ţara 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 şiau 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 oate 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
Clasa a VIII-a
Școala „Ion Mareș” Vulcana-Băi

„Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio
importanţă, esenţială este intensitatea.”
(Cezar PETRESCU)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA FEBRUARIE
1 februarie
Ioan MITRESCU
Aurica ILIE
Ion ŞERBAN
Ion RADU
Florin BOBLEACĂ
Florina NECȘOIU
Roberta-Daria BIŢOC

2 februarie
Ana-Maria STANCIU
Emil CRĂCIUN
Mircea IONESCU
Valentina VASILE
Mihaela STÎNGACIU
Denis-Gabriel ANTOFIE
Eduard ŞERBAN

Toma-Robert CIOCEA
Florentina-Mirabela COMAN
3 februarie
Ion FÂŞIE
Nicolae GOGU
Emil BURTOIU
Ion BOBLEACĂ
Petruţa DUŢĂ
Dumitru NEAGA
Ilarion DORESCU
Florin VASILE
Ștefan-Alexandru MIU
Ioana-Georgiana GOGU
Claudia-Georgiana OACHEŞU
4 februarie
Maria DOBRESCU
Mircea SAVU
Gheorghiţa GHEORGHE
Silviu DUŢĂ
Alina-Constanţa BĂLAŞA
Petre-Georgian ŞETREANU
Anastasia-Maria ILIE
Dănuț-Andrei-Ianis ILIE
5 februarie
Tian ŞETREANU
Vasilica DRĂCILĂ
Cornelia ŞETREANU
Vasile ILIE
Georgian BUCUROIU
Silvia MOREANU
Georgeta-Daniela SIMIONESCU
Florin-Cristian BUCUROIU
Florian-Adrian POPESCU
Theodor-David GHEORGHE
Petre PIOARU
6 februarie
Avida CRĂCIUN
Iordan MITRESCU
Vasile OPREA
Dionisie ŞERBAN
Leon OPROIU
Valentina GOGU
Cornelia ENESCU
Steliana SHAMASH
Daniel-Ştefan MILEA
Raisa-Ştefania MILEA

7 februarie
Cornel ANTOFIE
Valentin CRĂCIUN
Maria BADEA
Gheorghe-Laurenţiu ŞETREANU
Aurora TRONECI
Cornelia TRONECI
Andreea-Cristina STANCIU
Ana-Maria-Gabriela IOSIF
Antonela-Christina IRINA
8 februarie
Vasile SAVU
Vioreta DOBRESCU
Ion VLĂDUCĂ
Sorina POPESCU
Florin GRECU
Florin-Dănuţ STANCIU
Cornelia-Adriana DINIŞOR
9 februarie
Vera DUMITRESCU
Elena BOLDE
Constantin ARON
Mihai MITRESCU
Gheorghe-Mihai FĂŞIE
Carmen ŞETREANU
Elena-Mădălina SARU
Florin-Daniel BURCĂ
Fernand-Adrian BURCĂ
Mihai-Sorin SMARANDA
Delia-Maria ANTON
10 februarie
Filareta MOISE
Ion FĂŞIE
Rodica DĂNILĂ
Floarea VIŞAN
Elena BUCUROIU
Marian MARIN
Ştefan-Marian DOBRESCU
Iolanda-Elena DUMITRU
Nicolae-Ştefan SAVU
Mihaela-Monica GAFIŢOIU
Alexandra-Nicoleta POPESCU
Florin-Nicolae BUCUROIU
Denis-Robert NEAGA
Răzvan Gabriel COLȚOIU

11 februarie
Ion ZAMFIRESCU
Victor BĂLAŞA
Elena FLOREA
Eugen NECŞOIU
Elena CIOCODEICĂ
Gheorghiţa VASILE
Cornel-Bogdan BĂLAȘA
Alexandra-Bianca SPÎNU
Ionuţ-Alexandru RĂDOI
12 februarie
Cristian-Costel ARON
Georgian-Cristian NECŞOIU
Carmen-Victoriţa MIHAI
Ion FĂŞIE
Loredana-Mihaela STÎNGACIU
13 februarie
Anais-Ioana BUDEANU
Maria BURCĂ
Paul RADU
Dumitru ENESCU
Elena DOBRESCU
Nicolae-Eugen ENE
Emil MITRESCU
Daria-Ioana SAVU
14 februarie
Elisabeta GHEORGHE
Gheorghe SAVU
Vasile MOREANU
Vasile NEGULESCU
Adriana DUMITRU
Georgiana FĂȘIE
Valentin-Alexandru GHIŞAN
15 februarie
Verginia STANCIU
Mariana BĂLAŞA
Cristina IONAŞ
Constantin ION
Ciprian-Georgian STÂNGACIU
Ionuț-Lucian MILEA
Victor-Eduard DOBRESCU
Iuliana-Elena GHEORGHE
Denisa-Georgiana ŞTEFAN
Luis-Adrian FĂŞIE
Edoardo-Florin DUMITRESCU

16 februarie
David UDROIU
Silvia BURCĂ
Nicolae OPROIU
Zenovia BUCUROIU
Elena BULIGIOIU
Simona OACHEŞU
Adina POPESCU
Vasilica PANAITA
Nicolae-Ionuţ MITRESCU
Mario-Gabriel VĂCARU
17 februarie
Elena UDROIU
Vasile CIOBU
Marius PETRESCU
Elena-Diana FLOREA
18 februarie
Ion FĂŞIE
Vasile ŞETREANU
Maria TOMESCU
Maria-Cristina ȘETREANU
Bogdan-Vasile BOBLEACĂ
George-Cătălin MITRESCU
Georgiana-Roxana DRAGOMIR
19 februarie
Gheorghe ILINESCU
Vasile CRĂCIUN
Iuliana-Georgiana ZAMFIRESCU
Florentina-Roxana FĂŞIE
Nicoleta Ioana UDROIU
20 februarie
Aurelia-Camelia MILEA
Vasilica NEAGA
Sorin VASILE
Ştefania-Adriana BĂLAŞA
Ionela-Gianina MACSIMENCU
Dănuţ-Mihăiţă STÎNGACIU
Nicuşor-Andrei BOBLEACĂ
21 februarie
Casandra STANCIU
Mihaela MILEA
Iulian BĂLAŞA
Iuliana MANTA
Rodica-Marilena SMĂRĂNDESCU
Florina-Aurora OPREA

Iuliana DOBRESCU
Alexandru-Georgian NEAGAUNGUREANU
Rebeca-Izabela-Maria MIHĂLCESCU
22 februarie
Victor ILINESCU
Mihail PIOARU
Vasile DOBRESCU
Nistor POPESCU
Luminiţa FĂŞIE
Ionela POPESCU
Alexandra-Maria FLOREA
23 februarie
Gheorghe BURCĂ
Constantin BUCUROIU
Gabriela MITRESCU
Florica GRECU
Maria-Mirabela ANTOFIE
Clara-Maria SARU
24 februarie
Vasilica GHEORGHE
Vasile STOIAN
Maria DUMITRESCU
Gheorghe DRĂGHICI
Victor-Ioan MILEA
25 februarie
Natalia STANA
Ion ION
Cornel MITRESCU
Elena OPREA
Constanţa-Loredana GOGU
Andrei-Eduard BADEA

26 februarie
Gabriel-Marius BUCUROIU
Laurenţiu ILINESCU
Mădălina ANTOFIE
Valeria UDROIU
Vasile SPÎNU
Ionela-Mihaela LĂCĂTUŞ
27 februarie
Filofteia CRĂCIUN
Gheorghe FLOREA
Floarea ANTOFIE
Ioan SURUGIU
Vasile STANCIU
Constantin SOLOMON
Nadia-Alina DUMITRESCU
Mihaela MITRESCU
Gheorghe MOREANU
Iulian ŞERBAN
Vilson-Gabriel DRĂGHICESCU
Gabriela-Amalia SUSAI
28 februarie
Georgeta BUCĂ
Gheorghe POPESCU
Ilie GIUVLETE
Laura ANTOFIE
Elena-Valentina BURCĂ
Vasile CHIRCĂ
Nicolae CHIŢU
Ion-Georgian GHEORGHE
Robert-Marian ILIE
Alessia-Ioana NEAGA
Anastasia MOREANU

„Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi.
Modul în care o trăim este darul pe care noi îl
facem lui Dumnezeu.”
(Michelangelo BUONARROTI)
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