
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR 

FORMAREA OMULUI DE MÂINE INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC 

VULCĂNEAN – DOAMNA VIORICA OACHEȘU  

 

 

 

 
 Educatorul este și va ramâne izvorul viu al unei vieți cu multe cărări întortocheate pe care are 

misiunea de a-i conduce pe alții spre ținta succesului.  

 Când între școală și familie există o permanentă colaborare bazată pe încredere, respect, stimă, 

se obține eficiență maximă în educația copilului. 

 Pentru a putea exista într-o continuă schimbare, copiii au nevoie de cunoștințe și de capacitatea 

de a opera cu acestea selectiv. Ei trebuie să înțeleagă cum se corelează anumite informații, să le 

descopere sensul și să dea sens creator și productiv informațiilor.  

 Prin întreaga activitate desfășurată cu copiii, să reflectăm asupra părerilor, gândurilor, dorințelor, 

trăirilor lor, împreună să găsim cauzele tulburărilor și neliniștilor, astfel încât echilibrul procesului 

instructiv-educativ să fie restabilit în folosul formării personalității copiilor, îndrumându-i pe făgașul 

firesc al înclinațiilor și posibilităților fiecăruia. 

 Pecetea pe care noi o lăsăm asupra structurii și profilului spiritual-moral al personalității copiilor 

se menține toată viața. 

 În copil trebuie să trezim energia de a învinge timiditatea, încrederea și să stimuleze 

independența.  

 De exemplu – textele lirice ocupă un loc prioritar în sufletul copilului, oferindu-le modele de 

exprimare, trezesc sentimente, provoacă emoții, satisfacții și încredere în performanțele viitoare. 

„Două lucruri sunt imposibile în viaţă: a vedea 

cu ochii pe Dumnezeu şi a povesti dragostea." 
(Adrian PĂUNESCU) 

 



 Dramaturgia, sub forma spectacolelor de teatru sau cinematograf, constituie unul din mijloacele 

cele mai puternice și influențabile asupra sentimentelor și convingerilor morale, asupra imaginațiilor, a 

gustului estetic și a caracterului uman în formare. 

 Școala este prima ocupație a copilului pentru construirea unui viitor. 

 

Din nou sunt subiectivă, dat fiind faptul că doamna învățătoare este cea care mi-a pus „oficial” 

prima stiloul în mână. Am spus „oficial” pentru că ai mei mă învățaseră să și scriu și să și citesc. 

Recunosc că prima mea clasă ar fi fost puțin cam anostă dacă doamna OACHEȘU n-o anima 

permanent.  

Îmi amintesc că ne-a dat într-o zi, în clasa I, când am învățat litera „a” să scriem câte o pagină cu 

această literă. Eu, fiind mai rapidă, am scris întreaga pagină și de plictiseală, fiecărei litere i-am desenat, 

ochi, nas și gură! Evident că am fost certată, dar aveam o pagină cu extrem de mulți „ZÂMBILICI”!!! 

Am stat în bancă aproape în toți anii până în clasa a VIII-a cu fata doamnei învățătoare, Adina. 

Ne-am înțeles tare bine și chiar vreau să-i spun că mi-e dor de ea pentru că nu ne-am văzut de mulți ani.  

Doamna OACHEȘU ne-a fost permanent exemplu de corectitudine, punctualitate, seriozitate și 

decență. Era foarte exigentă. Nu aveai cum să chiulești sau să invoci vreun pretext pentru o temă 

neefectuată. Asta a făcut din mulți dintre copiii dumneaei oameni adevărați, marea majoritate 

intelectuali cu cariere de succes. 

Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri ziua când am terminat clasa a IV-a. La ultima noastră oră 

împreună, noi, copiii dumneaei, am așteptat-o într-o liniște deplină, catedra era plină de flori, iar când a 

intrat am început să cântăm apoi i-am împărtășit timizi gândurile noastre, amintirile noastre împreună... 

A urmat îmbrățișarea firească de grup și lacrimi pe toții obrajii noștri și ai „tovarășei” noastre 

învățătoare. Sincer, scriind aceste rânduri, am lăcrimat din nou rememorând clipele de atunci... 

 

RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!                          
 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII 

 - partea a cincea  - 

 

 

 

 
Pe baza proceselor-verbale încheiate de Biroului electoral de circumscripție comunală, 

orășenească, municipală, de sector al municipiului București și de circumscripție județeană, respectiv a 

municipiului București  și a propriului proces-verbal, se centralizează voturile și rezultatul alegerilor pe 

„Numai Dumnezeu are privilegiul să ne 
abandoneze. Oamenii nu pot decât să-ţi 

întoarcă spatele.” 
(Emil CIORAN) 

 



județ, pe partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și candidați independenți și încheie câte un 

proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii județeni și pentru consilierii municipiului 

București, respectiv pentru primar și pentru primarul general al municipiului București.  

   Procesul-verbal se încheie în două exemplare, în termen de 24 de ore de la primirea tuturor 

proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscripție, și cuprinde:  

   a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripțiile electorale 

din județ (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),  

    din care:  

   a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1);  

   a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ 

pct. b2);  

   a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);  

   a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);  

   b) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale din județ, care s-au prezentat la 

urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),  

    din care:  

   b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale 

permanente;  

   b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele 

electorale complementare;  

   b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale 

suplimentare;  

   b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna 

specială;  

   c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d), (pct. c = suma 

voturilor valabil exprimate la pct. g);  

   d) numărul total al voturilor nule;  

   e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);  

   f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;  

   g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de listele de candidați la funcția de 

consilier, grupate în funcție de partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale, precum și în 

funcție de candidații independenți sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute 

de candidații pentru funcția de primar, grupate în funcție de partide politice, alianțe politice, alianțe 

electorale și în funcție de candidații independenți;  

   h) numărul total al mandatelor de consilieri, grupate în funcție de partide politice, alianțe 

politice, alianțe electorale și în funcție de candidații independenți;  

   i) numărul total al mandatelor pentru funcția de primar, grupate în funcție de partide politice, 

alianțe politice, alianțe electorale și în funcție de candidații independenți. 

Procesul-verbal se semnează de președinte și de membrii biroului electoral de circumscripție 

județeană, respectiv de circumscripție a municipiului București și poartă ștampila acestuia.  

 Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului nu are nicio influență asupra valabilității 

procesului-verbal. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea.  

 Un exemplar al procesului-verbal se înaintează, în termen de 24 de ore de la întocmire, 

împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscripții, sub paza personalului 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la Biroul Electoral Central.  

 Biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București dă publicității, 

prin monitorul oficial al județului, rezultatul alegerilor pentru județul în cauză, respectiv pentru 

municipiul București.  

   Birourile electorale de circumscripție predau, pe bază de proces-verbal, secretarilor unităților 

administrativ-teritoriale câte un exemplar al documentelor prevăzute de lege aparținând partidelor 

politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale cărora li s-au atribuit mandate. 

Dispozițiile privitoare la birourile electorale ale secțiilor de votare se aplică în mod 

corespunzător și birourilor electorale ale secțiilor de votare din municipiul București.  

Dispozițiile privitoare la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească și 

municipală se aplică în mod corespunzător și birourilor electorale de circumscripție de sector al 

municipiului București și, după caz, biroului electoral de circumscripție a municipiului București.  



 Dispozițiile privitoare la birourile electorale de circumscripție județeană se aplică, dacă este 

cazul, în mod corespunzător, și biroului electoral de circumscripție a municipiului București.  

  Candidații aleși atât în funcția de consilier local, cât și în funcția de consilier județean sunt 

obligați ca, în termen de 10 zile de la data ultimei validări, să opteze pentru una dintre cele două calități. 

Locurile devenite astfel vacante se completează potrivit legii. Aceste prevederi se aplică și în cazul 

membrilor Consiliului General al Municipiului București, care nu pot fi în același timp și membri ai 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 

(în numărul viitor: Contravenții) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 271 din 14 iulie 2017 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 20 iulie 2017, ora 15:00 la sediul său, situat pe 

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

1. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2017 – 30 iunie 2018; 

2.  Prezentarea delegației care a participat în perioada 11 - 13 iulie 2017, la Bruxelles, la 

Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene, la Concursul între licee, ediția 2017. 

3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2017; 

4. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I 

2017; 

5. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol. Măsuri pentru eficientizarea 

acestei activități; 

6. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Vulcana-Băi, 

pe semestrul I/2017; 

7. Schimbarea denumiri: intrarea Panseluța în intrarea Emil SAVU; 

8. Validarea Dispoziției primarului nr. 270/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 

2017; 

9. Stabilirea salariului de bază personalului din Organigrama Comunei Vulcana-Băi; 

10. Aprobarea participării comunei Vulcana-Băi în calitate de acționar, la înființarea societății 

ECOS DÂMBOVIȚA S.A. – persoană juridică de drept privat, operator specializat al ADI 

„REABILITAREA COLECTĂRII TRANSPORTULUI DEPOZITĂRII ȘI PRELUCRĂRII DEȘEURILOR 

ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 

11. Aprobarea solicitării unei scrisori de garanție pentru restituirea avansului în valoare de  

1.102.223,53 lei de la CEC BANK S.A. pentru finanțarea obiectivului «Modernizarea și dotarea 

Căminului cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, județul Dâmbovița»; 

12. Modificarea și completarea pct. 9, capitolul VIII din Anexa la Hotărârii Consiliului Local nr. 

78/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017; 

13. Stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. 

14. Probleme curente ale administrației publice locale; 

15. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ȘI 

 MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI – 11 AUGUST

 

 

 

Cu deosebită evlavie si recunoștință către 

Multmilostivul Dumnezeu, vom sărbători, în zilele de 10 și 

11 august ale acestui an, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul 

Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, 

personalitate marcantă a istoriei Bisericii noastre străbune,   

la Târgoviște, în prima parte a secolului al XVI-lea. 

Părinte bun și iubitor, erudit promotor al tezaurului de 

spiritualitate și cultură ortodoxă, precum și înnoitor al vieții 

noastre bisericești, Sfântul Ierarh Nifon este cunoscut ca cel 

care a transformat, din temelii, viața de credință a înaintașilor 

noștri, a îndreptat moravurile, a îndemnat la utilizarea 

tiparului în misiunea Bisericii și a îndrumat destoinici ucenici, 

dintre care cel mai de seamă este Sf. Voievod Neagoe 

Basarab. Datorită viziunii pastoral-misionare novatoare, la 

îndemnurile sale, a fost tipărit, aici, la noi, primul Liturghier 

ortodox din lume (1508), și totodată prima carte de pe 

teritoriul țării noastre. 

Imaginea înțeleaptă, echilibrată și blândă a Sf. Nifon 

este prezentă, cu mare putere și intensitate, în cultul Bisericii 

noastre și în rugăciunea credincioșilor, concentrând evlavia 

atâtor mii de pelerini din Eparhia noastră și din întreaga țară, 

care, pe tot parcursul anului, dar și an de an, în ziua de 

prăznuire, vin să se închine, cu bucurie și speranță, la moaștele sale purtătoare de har și de sfințenie 

vindecătoare, adăpostite în Catedrala Mitropolitană din Târgoviște. 

Anul acesta sărbătoarea Sf. Nifon are o semnificație deosebită, pentru că aniversăm jumătate de 

mileniu de la canonizarea sa, de altfel prima de pe teritoriul țării noastre, odată cu cei 500 de ani de la 

începutul construirii Catedralei Mitropolitane, de către Sf. Voievod Neagoe Basarab. 

Extras din „Scrisoarea pastoralã adresatã de către Înaltpreasfinţitul Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul 

Constantinopolului şi Mitropolitul Ţãrii Româneşti -11 august 2017”. 

 

 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

„Dumnezeu este  intervalul dintre două bătăi 
ale inimii.” 

(Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROADELE MUNCII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„VLAD ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 
Suntem un colectiv mic de cadre didactice, o „mână” de oameni, cărora ne place să 

lucrăm cu elevii, să-i situăm pe aceștia în centrul procesului de învățământ și să ne mândrim 
când ei obțin rezultate onorabile la diverse concursuri în care îi implicăm, adecvate 
particularităților lor de vârstă.   

În cele ce urmează, ne prezentăm roadele muncii anului școlar 2016-2017, un an 
școlar încununat, spunem noi, de multe rezultate bune pentru elevi, dar și pentru noi, cadrele 
didactice coordonatoare. 

Astfel, în acest an școlar am încheiat următoarele parteneriate: 

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău 
dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae IORGA) 

 



1. Parteneriat educaţional „Unitate în diversitate Vulcana de Sus – Gorgota”, 
parteneriat propus, redactat și implementat între cele două școli; 

2. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura 
Şcoala Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 
Petroşani, judeţul Hunedoara în vederea derulării Proiectului Educaţional Judeţean „ Lada de 
zestre a românilor”; 

3. Parteneriat educaţional Şcoala 
Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, 
structura Şcoala Gimnazială „Vlad 
ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Şcoala 
Gimnazială „Ion CHINEZU” Sîntana de 
Mureş, judeţul Mureş în vederea derulării 
concursului regional „Bradul în spiritul 
copilăriei”; 

4. Parteneriat educaţional Şcoala 
Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, 
structura Şcoala Gimnazială „Vlad 
ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Şcoala 
Gimnazială Aninoasa în vederea derulării 
concursului judeţean „Primăvara, bucurie 
şi culoare”; 

5. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi, structura 
Şcoala Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus – Şcoala Profesională Holboca, judeţul Iaşi 
în vederea derulării simpozionului internaţional cu sesiune de comunicări şi concurs 
„Sănătatea înainte de toate”; 

6. Parteneriat educaţional Şcoala Gimnazială „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi – structura 
Şcoala Gimnazială „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus în vederea derulării concursului judeţean 
„Regiunea mea, cultura mea, tradiţiile mele”. 

În ceea ce privește concursurile la care elevii au participat, situația se prezintă astfel:  
I. Proiect Educaţional Judeţean Cultural-Artistic „Lada de zestre a românilor”, ediţia a 

II-a, decembrie 2016, Petroşani, Hundeoara (creaţii plastice şi practice ale elevilor; simpozion 
cadre didactice cu tema „Poveşti de iarnă”). Rezultate obţinute: 

Clasa I – prof. înv. primar Silvia CRUCERU 
1. SUSAI David-Marian – premiul I; 
2. SPÎNU Andreea-Denisa – premiul II. 
Clasa a II-a – prof. înv. primar Rodica DOBRESCU 
1. BÎRLOG Antonia-Gabriela – premiul I; 
2. ŞERBAN Ionuţ – diplomă de participare. 
Clasa a III-a – înv. Elena MITRESCU 
1. NICOLĂESCU Dragoş-

Alexandru – premiul I; 
2. LĂCĂTUŞ Gheorghe-Sebastian 

– diplomă de participare; 
3. FĂŞIE Luis-Adrian - diplomă de 

participare. 
II. Concurs Regional „Bradul în 

spiritul copilăriei” Sîntana de Mureş, 
Mureş, decembrie 2016, ediţia a IX-a 
(creaţii plastice, practice şi literare ale 
elevilor). Rezultate obţinute: 

Clasa I – prof. înv. primar Silvia 
CRUCERU 

1. SUSAI David-Marian – premiul 
I, secțiunea Bradul Eco. 

Clasa a II-a – prof. înv. primar 
Rodica DOBRESCU 

1. ŞERBAN Petru-Samuel – premiul II, secţiunea Creaţie plastică; 



2. ŞERBAN Petru-Samuel – diplomă de participare, secţiunea Abilităţi, felicitări de 
iarnă; 

3. BÎRLOG Antonia-Gabriela – premiul I, secţiunea Bradul Eco; 
4. BÎRLOG Antonia-Gabriela – diplomă de participare, secţiunea Abilităţi, felicitări de 

iarnă; 
5. BÎRLOG Antonia-Gabriela – premiul I, secţiunea Creaţie literară; 
6. PIOARU Mihai-Bogdan – premiul III, secţiunea Creaţie plastică. 
Clasa a III-a – înv. Elena MITRESCU 
1. BÎRLIGEANU Bianca-Mihaela – premiul II, secţiunea Bradul Eco; 
2. BÎRLIGEANU Bianca-Mihaela – diplomă de participare, secţiunea Abilităţi, felicitări 

de iarnă; 
3. NICOLĂESCU Dragoş-Alexandru – diplomă de participare, secţiunea Abilităţi, 

felicitări de iarnă.   
III. Concurs internaţional „Armonie prin joc şi cânt port şi cuvânt” Cajvana, Suceava, 

martie 2017, editia a VII-a (creaţii plastice, practice şi literare ale elevilor). Rezultate obţinute: 
Clasa I – prof. înv. primar Silvia CRUCERU 
1. SAVU Antonio-Eduard – premiul I, secțiunea a II-a – felicitare; 
2. STANCIU Alexandru-Georgian – premiul I, secțiunea I – poezie; 
3. SPÎNU Andreea-Denisa – premiul I, secțiunea I – poezie; 
4. ȘETREANU Octavian-Georgian – premiul II, secțiunea a II-a – mărțișor. 
Clasa a II-a – prof. înv. primar Rodica DOBRESCU 
1. BÎRLOG Antonia-Gabriela – premiul 

I, secțiunea I - creație literară; 
2. ȘERBAN Petru-Samuel – premiul I, 

secțiunea a II-a – felicitare.  
Clasa a III-a – înv. Elena MITRESCU 
1. NICOLĂESCU Dragoş-Alexandru – 

premiul I; 
2. FĂŞIE Luis-Adrian – premiul II. 
IV. Concurs Judeţean „Primăvara, 

bucurie şi culoare” Aninoasa, Dâmboviţa, 
martie 2017, ediţia a II-a (creaţii plastice şi 
practice ale elevilor). Rezultate obținute: 

Clasa I – prof. înv. primar Silvia 
CRUCERU 

1. SPÎNU Andreea-Denisa – premiul I. 
Clasa a II-a – prof. înv. primar Rodica DOBRESCU 
1. BÎRLOG D. Antonia-Gabriela – premiul I. 
Clasa a III-a – înv. Elena MITRESCU 
1. BÎRLIGEANU Bianca-Mihaela – premiul I. 

V. Concurs internaţional „Sănătatea înainte de toate”, Holboca, Iaşi. Rezultate obţinute: 

Clasa I – prof. înv. primar Silvia CRUCERU 
1. SPÎNU Andreea-Denisa – certificat de participare. 

Clasa a III-a – înv. Elena MITRESCU 
1. BÎRLIGEANU Bianca-Mihaela – certificat de participare; 

2. FĂŞIE Miruna-Elena - certificat de participare. 

VI. Concurs judeţean „Regiunea mea, cultura mea, tradiţiile mele”, Vulcana-Băi, Dâmboviţa, 

iunie 2017, ediţia I (creaţii plastice şi literare ale elevilor). Rezultate obţinute: 

Clasa I – prof. înv. primar Silvia CRUCERU 
1. ŞETREANU Georgian-Octavian – premiul I, secţiunea Creaţie plastică; 

2. NECŞOIU Diana-Florentina - premiul II, secţiunea Creaţie plastică; 

3. FĂŞIE Asi-Maria – diplomă de participare; 



4. STANCIU Alexandru-Georgian - 

diplomă de participare. 

Clasa a II-a – prof. înv. primar 
Rodica DOBRESCU 

1. ŞERBAN Ionuţ – premiul I, 

secţiunea Creaţie plastică; 

2. ŞERBAN Petru-Samuel – premiul 

II, secţiunea Creaţie plastică; 

3. PIOARU Mihai-Bogdan – 

diplomă de participare. 

Clasa a III-a – înv. Elena 
MITRESCU 

1. FĂŞIE Luis-Adrian – premiul I, 

secţiunea Creaţie plastică; 

2. NICOLĂESCU Dragoş-Alexandru - premiul II, secţiunea Creaţie plastică. 

De asemenea, în acest an școlar, am desfășurat următoarele activităţi cu elevii: 

- „5 Octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei” – 5 octombrie; 

- „Festivalul toamnei” – 28 octombrie; 

- „Să ne cunoaştem!” (redactarea de scrisori şi transmiterea lor prin poştă către parteneri; 

formarea sentimentului de prietenie si respect reciproc) activitate din cadrul Parteneriatului Educaţional 

„Unitate în diversitate Vulcana de Sus - Gorgota”; 

- „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”; 

- „Crăciunul în casa românului” (înţelegerea importanţei păstrării obiceiurilor strămoşeşti la 

noi, la români; activitate practică cu finalitate imediată – împodobirea bradului de Crăciun cu obiectele 

realizate de elevi;  oferirea de daruri între elevi) - deplasare la Şcoala Gimnazială Gorgota în cadrul 

Parteneriatului Educaţional „Unitate în diversitate Vulcana de Sus - Gorgota”; 

- Sceneta „Spiriduşii lui Moş Crăciun” din cadrul serbării de Crăciun; 

- „Şezătoare literară – Mihai Eminescu” – 16 ianuarie; 

- „Dragobetele copiilor” – 24 februarie; 

- „Un mărţişor ecologic” – 1 martie; 

- „Din suflet, pentru mama!” – activitate aplicativă din cadrul simpozionului naţional „Cei 

şapte ani de acasă!” – 3 martie; 

- „Paştele, bucuria reînvierii în casa mea” – 14 aprilie, activitate din cadrul Parteneriatului 

Educaţional „Unitate în diversitate Vulcana de Sus - Gorgota”; 

- „Ziua Europei” – 9 mai; 

- „Împreună de ziua noastră” – 26 mai, activitate din cadrul Parteneriatului Educaţional 

„Unitate în diversitate Vulcana de Sus - Gorgota”. 

Totodată, și noi cadrele didactice, ne mândrim cu participarea cu lucrări la următoarele 

simpozioane/sesiuni de comunicări științifice: 

prof. înv. primar Silvia CRUCERU 

1. Proiect Educaţional Judeţean Cultural-Artistic „Lada de zestre a românilor”, ediţia a 
II-a, decembrie 2016, Petroşani, Hundeoara, simpozion cu tema „Poveşti de iarnă” – 
participare cu poezie având titlul „Dansul fulgilor de nea”; 

2. Simpozion internaţional cu sesiune de comunicări şi concurs „Sănătatea înainte de 
toate” – lucrarea cu titlul „Sănătatea – comoara nepreţuită a omului”; 

3. Simpozion naţional „Cei şapte ani de acasă!” organizat de S.C. ESENŢIAL PROIECT 

EDUCAŢIONAL S.R.L. Piteşti, Argeş – lucrarea cu titlul „Importanţa celor 7 ani de acasă”; 



4. Simpozion internaţional „Armonie prin joc şi cânt port şi cuvânt” Cajvana, Suceava, martie 

2017, editia a VII-a – lucrarea cu 

titlul „Mama, icoană-ntr-un altar s-

o pui”; 

 5. Simpozion naţional 

interdisciplinar „Stimularea 

creativităţii şcolarilor prin 

intermediul poveştilor şi 

povestirilor”, ediţia a II-a, 

„Povestea timpului”, iunie 2017, 

Râmnicu Sărat, Buzău – lucrarea 

cu titlul „Legende populare locale 

din comuna Vulcana-Băi”. 

prof. înv. primar Rodica 

DOBRESCU 

1. Proiect Educaţional 
Judeţean Cultural-Artistic „Lada 
de zestre a românilor”, ediţia a 
II-a, decembrie 2016, 
Petroşani, Hundeoara, 
simpozion cu tema „Poveşti de iarnă” – participare cu proiect didactic având ca subiect 
„Povestea lui Moş Crăciun”; 

2. Simpozion internaţional cu sesiune de comunicări şi concurs „Sănătatea înainte de 
toate” – lucrarea cu titlul „Exerciţiul fizic şi sănătatea”; 

3. Simpozion naţional „Cei şapte ani de acasă!” organizat de S.C. ESENŢIAL PROIECT 

EDUCAŢIONAL S.R.L. Piteşti, Argeş – lucrarea cu titlul „Principii folosite în educaţia copilului 

acasă”; 

4. Simpozion internaţional „Armonie prin joc şi cânt port şi cuvânt” Cajvana, Suceava, martie 

2017, editia a VII-a – lucrarea cu titlul „Mama, femeia expresia verbului A PUTEA”; 

 5. Simpozion naţional interdisciplinar „Stimularea creativităţii şcolarilor prin intermediul 

poveştilor şi povestirilor”, ediţia a II-a, „Povestea timpului”, iunie 2017, Râmnicu Sărat, Buzău – 

lucrarea cu titlul „Legende populare locale din comuna Vulcana-Băi”; 

6. Simpozion judeţean „Şi povestea mea începe cu un dascăl!”, Vulcana-Băi, Dâmboviţa, iunie 

2017, ediţia I – lucrarea cu titlul „Un model în devenirea mea ca învăţătoare”. 

înv. Elena MITRESCU 

1. Proiect Educaţional Judeţean Cultural-Artistic „Lada de zestre a românilor”, ediţia a 
II-a, decembrie 2016, Petroşani, Hundeoara, simpozion cu tema „Poveşti de iarnă” – 
participare poezia cu titlul „Magia iernii”; 

2. Simpozion internaţional cu sesiune de comunicări şi concurs „Sănătatea înainte de 
toate” – lucrarea cu titlul „Menţinerea sănătăţii pe cale naturistă”; 

3. Simpozion naţional „Cei şapte ani de acasă!” organizat de S.C. ESENŢIAL PROIECT 

EDUCAŢIONAL S.R.L. Piteşti, Argeş – lucrarea cu titlul „Importanţa anilor «de acasă»”; 

4. Simpozion internaţional „Armonie prin joc şi cânt port şi cuvânt” Cajvana, Suceava, martie 

2017, editia a VII-a – lucrarea cu titlul „Mama”. 

Am dorit să facem un scurt bilanț al activității noastre extrașcolare din anul școlar 2016-2017 

pentru a face cunoscute rezultatele obținute de elevi și de noi cadrele didactice.  

Mulțumim tuturor partenerilor noștri implicați pentru buna desfășurare a acestor concursuri, 

dar și părinților elevilor noștri pentru modul cum au înțeles să fie aproape de școală și de copiii 

dumnealor.  

Tuturor vă urăm vacanță plăcută! 

 

 

 
 

   PROF. ÎNV. PRIMAR SILVIA CRUCERU 

PROF. ÎNV. PRIMAR RODICA DOBRESCU 

ÎNV. ELENA MITRESCU 



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Vlad ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„SECONDARY SCHOOLS COMPETITION 2017” 

BRUXELLES, 11 – 13 IULIE 2017 

 
 

    Când spunem Bruxelles, primul gând ne duce la instituțiile emblematice al Uniunii Europene, 

precum și la ciocolată, gaufre și arhitectura flamandă. În perioada 11-13 iulie 2017, cu prilejul 

„Concursului între licee” organizat de către Grupul Alianţa Europeană (EA) pentru a X-a oară 

consecutiv, am avut minunata oportunitate de a vedea cu proprii ochi ce înseamnă orașul Bruxelles și 

întreaga lui încărcătură culturală. 
„Concursul între licee” s-a derulat în fiecare stat membru, iar domnul Emil DRĂGHICI, 

primarul comunei Vulcana-Băi şi preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, ca membru al 

acestui grup politic al Comitetului Regiunilor, i-a revenit plăcuta misiune de a desemna liceul 

participant pentru acest concurs, încă din anul 2008. 

Anul acesta câștigătoare au fost două eleve ale Colegiului Național „Nicolae TITULESCU” 

Pucioasa, Nicoleta-Lavinia BĂLAȘA şi Andreea-Mihaela FĂȘIE, ambele din comuna Vulcana-Băi. 

Acestea, împreună cu profesorul îndrumător, doamna directoare Victoria VOICU, au participat la 

Comitetul Regiunilor, la o serie de activități și întâlniri şi precum și la desfăşurarea lucrărilor sesiunii 

plenare în cadrul căreia au promovat frumusețea localității din care provin – Vulcana-Băi și liceul în 

care ele studiază. 

 

 
 

Dar cel mai bine este să lăsăm participanții să ne descrie imaginea pe care le-a lăsat-o frumoasa 

călătorie la Bruxelles. 
Victoria VOICU: „În perioada 11-13 iulie 2017 câștigătorii ultimei ediții a Concursului 

european „Secondary Schools Competitions 2017” organizat de European Alliance Grup din cadrul  

European Committee of the Regions au participat la sesiunea plenară a Comitetului European al 

Regiunilor, care a avut loc la Bruxelles. La competiție au participat  21 de elevi, împreună cu profesorii 

lor. Elevii câștigători au beneficiat de o călătorie de studii de trei zile la Bruxelles. În cadrul sesiunii 

plenare elevii s-au întâlnit cu președintele în funcție al Comitetului European al Regiunilor, Markku 

MARKKULA,  cu prim-vicepreședintele CoR, Karl-Heinz LAMBERTZ, precum și cu membrii Grupului 

Alianța Europeană. 

Din România au participat două eleve ale C.N.„Nicolae TITULESCU” din Pucioasa, 

Nicoleta-Lavinia BĂLAȘA și Andreea-Mihaela FĂȘIE, eleve în clasa a XI-a. Nominalizarea instituției 

noastre  pentru participarea la competiție se datorează domnului primar al comunei Vulcana-Băi, Emil 

DRĂGHICI. 

„Dumnezeu este nicovala cu care forjăm inutil 
întrebările noastre.” 

(Silvana BARONI) 
 



Călătoria la Bruxelles a dat posibilitatea celor două eleve să viziteze Parlamentul European, 

Casa Istoriei Europene, s-a descopere frumusețile orașului, să-și dezvolte competentele de comunicare 

in limba engleza. Întreaga delegație a României formată din  cele doua eleve, directorul colegiului și 

Elena-Roxana VASILE a avut permanent sprijinul domnului Emil DRĂGHICI. 

 Experiența trăita la Bruxelles a evidențiat diversitatea regiunilor europene și ne-a oferit 

imaginea unei Europe  Unite.” 

Nicoleta-Lavinia BĂLAȘA: „Bruxelles este un oraș în care trecutul se îmbină cu modernul, iar 

atmosfera plăcută este dată de oamenii care provin din alte țări și care dau un colorit specific prin 

multitudinea de limbi vorbite. Am stat trei zile în acest oraș belgian, insuficient ca să-mi formez o 

opinie foarte clară, însă, în puținul timp petrecut acolo pot spune că am fost plăcut impresionată de 

ceea ce oferă Bruxelles-ul. Parcurile și spațiile verzi sunt bine organizate ceea ce denota eleganță, 

curățenie, bun gust și educație.  

În prima zi domnul primar Emil DRĂGHICI ne-a arătat împrejurimile. Am mers cu metroul 

pana la Atomium de unde am putut observa buna organizare a orașului  Bruxelles,  cunoscut drept 

capitala dulciurilor datorita celebrelor bomboane și prăjituri.  În centrul vechi am văzut unul dintre 

cele mai ciudate și amuzante obiective turistice. Este vorba despre o statuie a unui băiețel dezbrăcat 

care face pipi intr-o fântână cunoscuta sub numele de Manneken Pis, simbolul orașului Bruxelles. În 

jurul acestei statui se găsesc multe magazine de unde poți cumpăra celebrele gaufre, numite ,,waffles''. 

Acestea sunt foarte gustoase. 

 

 
 

A doua zi o fost interesantă și plină, deoarece ne-am petrecut-o în Comitetul Regiunilor (CoR) și 

în Parlamentul European. La CoR am avut emoții până în momentul în care am vorbit despre țara mea 

de suflet, România. Acolo am avut ocazia sa cunosc elevi din alte șapte tari și sa îmi fac o prietena din 

Estonia. Copiii de vârsta mea erau sociabili, glumeți și dornici de cunoaștere. După aceea ne-am 

deplasat la Parlamentul European unde a avut loc o sesiune de fotografii cu președintele CoR, Dl 

Markku Markkula și cu prim-vicepresedintele Karl Heinz Lambertz. Aici am asistat la sesiunea plenara 

a CoR și am avut ocazia sa stăm pe scaunele parlamentului de unde se iau decizii înțelepte pentru 

confortul populației.  

 
 



În cea de-a treia zi am vizitat cu autocarul centrul orașului Bruxelles. Turul cu autocarul a fost 

impresionant. În doua ore am văzut și fotografiat cele mai importante atracții turistice: Atomium, Villo 

to Atomium, Basilique, Serres Royales,  Musee  Magritte.  

În final vreau sa subliniez faptul ca Bruxelles este un oraș extraordinar care ar trebui vizitat de 

cât mai mulți oameni, deoarece are toate ingredientele care-l fac o destinație perfecta. Și nu în ultimul 

rând, vreau să-i mulțumesc domnului primar Emil DRĂGHICI pentru șansă imensă, încrederea și 

sfaturile pe care mi le-a oferit, doamnei director Victoria VOICU pentru susținere și ajutor și Elenei-

Roxanei VASILE pentru răbdare,  grija și prietenie.  Va mulțumesc tuturor!” 

Andreea-Mihaela FÂȘIE: „Pentru prima dată, am avut ocazia să vizitez „Capitala Uniunii 

Europene” – Bruxelles și pot spune că mi-a plăcut foarte mult. Astfel, am avut oportunitatea de a 

aprofunda cunoștințe referitoare la funcționarea instituțiilor europene, precum și câteva dintre 

emblematicele simboluri ale orașului. 

Un obiectiv turistic care mi-a plăcut foarte mult a fost aparentul „gigant de fier! Atomium, 

construit pentru expoziția mondială din 1958 și care oferă o imagine panoramică  de excepție asupra 

orașului Bruxelles . 

Cele trei zile au fost pline de activități variate și interesante, însă memorabilă în viziunea mea 

va rămâne ziua petrecută în cadrul instituțiilor europene: Comitetul Regiunilor (CoR) și Parlamentul 

european. În prima parte a zile am avut întâlnirea cu ceilalți liceeni europeni din Estonia, Polonia, 

Irlanda, Slovacia și Lituania în cadrul CoR, unde fiecare am încercat să demonstrăm că liceul nostru 

este cel mai bun, după care a urmat 2 ore de socializare interculturală. 

 

 
 

Ulterior ne-am deplasat la Parlamentul European unde am asistat la sesiunea plenară a CoR și 

ca nun bonus, am fost martori la încheierea mandatului președintelui Markku MARKKULA și alegerea 

noului președinte în persoana lui Karl-Heinz LAMBERTZ. Ziua am încheiat-o cu  o vizită la Casa 

Istoriei Europene, un muzeu dedicat istoriei Europei și proiectului instituțional de construcție 

europeană.” 

Avut parte de un tur al orașului Bruxelles, o experiență unică și relaxantă, prin intermediul 

căreia am descoperit arhitectura orașului și clădiri reprezentative: Grand Place- Grote Markt, Maison 

de Roi, Mont des Arts, Notre-Dame du Sablon, Palais de Justice, Atomium, etc. 

Vizita la Bruxelles ne-a oferit multe surprize plăcute, am văzut locuri frumoase și am cunoscut 

oameni minunați. Mulțumim domnului primar, Emil DRĂGHICI pentru șansa care ne-a oferit-o!” 

În concluzie, pot spune că împărtășesc pe deplin impresiile lăsate de participanți și mă simt 

mândră că am avut ocazia de a fi prezentă în aceste instituții de referință în decizia direcției Europei și 

membrilor ei. 

Mulţumiri doamnei Lindsey KIRK DENCH pentru profesionalismul și devotamentul cu care s-

au ocupat de organizarea în cele mai mici detalii a acestui eveniment. 

 
 

 

   Elena-Roxana VASILE, 



ȘEFUL POLIȚIEI LOCALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECATERINA TEODOROIU – 100 DE ANI DE LA MOARTEA EROINEI DE LA JIU 

(14.01.1894 – 23.08.1917) 

 

 

 

 

 

 

S-a născut la Vădeni (astăzi parte a 

orașului Târgu Jiu), județul Gorj în Regatul 

României, într-o familie de agricultori care 

mai aveau alți cinci băieți și două fete. A 

început studiile la școala primară din sat și 

le-a continuat la una din Târgu Jiu, perioadă 

de când datează schimbarea numelui ei 

în Ecaterina Teodoroiu (după cum a fost 

scris în catalogul clasei). A continuat 

studiile până în 1909 la școala româno-

germană din Târgu Jiu și apoi a mers la un 

gimnaziu-pension din București cu scopul 

de a deveni învățătoare. Acolo, a avut 

contact cu primii cercetași din România, intrând în 1913 în cohorta „Păstorul Bucur”.
 

După izbucnirea Primului Război Mondial, Ecaterina s-a transferat la Târgu Jiu, la cohorta 

„Domnul Tudor”. După intrarea țării sale în război, a activat ca asistentă medicală pe front, urmând 

Regimentul 18, în care lupta fratele ei, Nicolae, chiar în zonele natale din Gorj. După moartea lui 

Nicolae, căzut pe front, din dorința de a-și răzbuna familia distrusă, Ecaterina a hotărât să lupte activ și 

a cerut permisiunea comandantului Diviziei 2 să fie transferată într-o unitate de combatanți.  

În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu. Trupele Armatei I Române, comandate 

de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a 

fost în primele linii. A fost luată prizonieră, dusă fiind la Cărbunești. De acolo, a evadat folosind un 

revolver ascuns pentru a-l împușca pe soldatul ce îi păzea pe ea și pe comandantul plutonului ei, fiind 

rănită ușor la picior în timp ce fugea. Revenită la unitatea sa, a continuat luptele în zona 

orașului Filiași și a fost din nou rănită, de această dată mai grav, suferind fracturi 

ale tibiei și femurului stângi. În timp ce se afla în spital, armata română s-a retras în Moldova, și ea a 

fost mutată pe rând în spitalele din Craiova, București și în cele din urmă, Iași.  

Pentru aceste fapte de arme a fost decorată în martie 1917 mai întâi de organizația de cercetași 

cu „Virtutea cercetășească” de aur, iar apoi prin decret regal cu „Virtutea militară” clasa a II-a. A fost 

vizitată personal de regina Maria care i-a conferit decorația și a înaintat-o în gradul de sublocotenent. 

Întâlnirile sale cu familia regală au fost puternic mediatizate.  

A revenit pe front în vara lui 1917. La 20 august, Regimentul 43/59 Infanterie din care făcea 

parte ocupa pozițiile în tranșeele de pe Dealul Secului în zona localității Muncelu. În seara zilei de 22 

august, în cursul unui atac declanșat de Regimentul 40 Rezervă german și respins de trupele române, 

„Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne 
anonim.” 

(Albert EINSTEIN) 
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Ecaterina Teodoroiu cade eroic, împușcată în cap (conform unei versiuni) sau în piept (conform altei 

versiuni), în fruntea plutonului pe care îl comanda ca sublocotenent. 

După terminarea războiului, Ecaterina Teodoroiu a devenit o eroină a României Mari. Inițial 

înmormântată în comuna Fitionești din județul Putna, osemintele sale au fost strămutate în iunie 1921 la 

Târgu Jiu într-un mausoleu din centrul orașului.  

După venirea regimului comunist, deși acesta promova personaje istorice cu origini umile pentru 

a arăta contribuția țărănimii și muncitorilor la cultura țării, Ecaterinei Teodoroiu i s-a dat o importanță 

foarte redusă: prin studiile făcute, ea urma să acceadă în clasa burgheziei, imaginea sa fusese asociată 

foarte frecvent cu familia regală, iar mișcarea cercetașilor din care făcea parte era considerată, la fel, o 

organizație burgheză „reacționară”. După anii 1960, regimul comunist a virat spre naționalism, și în 

timpul lui Nicolae Ceaușescu imaginea Ecaterinei Teodoroiu a fost din ce în ce mai des prezentată ca pe 

cea a unei eroine naționale, în 1978 realizându-se și un film despre ea. Legăturile cu casa regală și rolul 

în fondarea mișcării cercetașilor au fost însă trecute sub tăcere. După revoluția din 1989, din cauza 

utilizării ei de către propaganda comunistă, prezența imaginii ei în contextul comemorărilor contribuției 

românești la Primul Război Mondial a continuat să fie una discretă.  

Din anul 1938, casa familiei Teodoroiu, construită în 1884, a fost amenajată drept casă 

memorială „Ecaterina Teodoroiu”. Centrul local de cercetași din Târgu Jiu îi poartă numele. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

RUGĂMINTE 

de Angelina NĂDEJDE 

 

 

 

Dă-mi, Doamne, pacea câmpului 

Când fericit este de rod 

Şi liniştea pământului 

Să fac din ele vieţii pod! 

Să urc când sunt prea abătut 

De nesfârşitele corvoade, 

Să pun lumina aşternut 

Şi curcubeie în cascade! 

Dă-mi tihna răsăritului, 

Aşterne-o-n mine ca pe mare, 

„Nu putem să-L ajungem niciodată pe 
Dumnezeu, însă curajul de a călători spre EL 

rămâne important.” 
(Constantin BRÂNCUŞI) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fitione%C8%99ti,_Vrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Putna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Bionalism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecaterina_Teodoroiu_(film_din_1978)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_rom%C3%A2n%C4%83_din_1989


Culoarea asfinţitului 

Picteaz-o-n suflet ca-n altare. 

Fă ca iubirea mea să fie 

Precum o ploaie mult dorită, 

Când seceta din cei dragi mie 

Cu dragoste vrea domolită. 

Dă-mi flori de gând ca iasomia 

Să las miresme unde merg 

Şi glasul blând ca ciocârlia 

Căci ce sădesc, asta culeg! 

Să-mi cânte inima duios 

Amprenta să o las de plec 

Că nimănui nu-i de folos 

De sunt doar umbră, unde trec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ...primul „calculator” apare în 1623 și este realizat de Wilhelm Schickard? Mașina este 

denumită Speeding Clock și putea face singură adunări și scăderi dar numai cu numere compuse din 

maxim 6 cifre.  

 …pentru a dovedi faptul că zecimalele lui PI nu se repetă reprezintă un progres pentru teoria 

numerelor? Ar putea ajuta și la construirea unor coduri imposibil de descifrat bazate pe secvențe de 

cifre aleatorii. Valoarea lui PI este cunoscută până la a 10^12-a zecimală și nu s-a găsit nici un tipar. 

 ...Thales a adus geometria în Grecia, familiarizându- se cu ea în timpul călătoriilor sale în 

Egipt și dezvoltând-o ulterior? Teoremele geometrice elaborate de el au constituit temelia 

matematicii grecești. Thales a demonstrat că: 1. un cerc este împărțit în două părți egale de diametru 

2. unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale 3. unghiurile opuse la vâf sunt egale 4. un triunghi 

este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile adiacente ei. 5. unghiul înscris într-un semicerc 

este unghi drept. Thales a fost primul care a determinat cursa soarelui de la un solstițiu la celălalt și a 

declarat că mărimea soarelui ar fi a 720-a parte din cercul solar, și mărimea lunii ar fi aceeași fracție 

din cercul lunar. Se spune că el a descoperit cele patru anotimpuri ale anului și l-a împărțit în 365 de 

zile 

 ...în anul 1575 d. Hr. într-o lucrare de aritmetică este inclus primul rezultat cunoscut obținut 

prin inducție matematică: suma primelor numere impare este egala cu n la puterea 2?  În anul 1603 d. 

Hr. sunt găsite al șaselea și al șaptelea număr perfect. • În anul 1621 d. Hr. apariția în ediție bilingvă 

greaca – latină a „Aritmeticii lui Difante", reînvie studiul teoriei numerelor. • În anul 1623 d. Hr. 

Wilhelm Schickardt construieste prima mașină de calculat capabilă să facă adunări și scăderi, iar 

ajutată de operator - înmulțiri și împărțiri. 

 ...termenul informatică provine din alăturarea cuvintelor informație și matematică? 

„Vrei să cunoşti lucrurile? Priveşte-le de 
aproape! Vrei să-ţi placă? Priveşte-le  de 

departe!” 
(Ion Luca CARAGIALE) 

 



 ...în prezent, informatica își găsește aplicații în toate domeniile vieții? Prezența ei este 

puternic amplificată de impactul pe care îl are Internetul. Rețeaua la nivel mondial a revoluționat 

comunicarea dintre companii, logistica, mass media, dar și viața privată a fiecarui individ. 

 ...marele avantaj al sistemelor computaționale constă în capacitatea lor de a prelucra în mod 

schematic cantități enorme de informații la o viteză foarte mare? S-a încercat și implementarea 

capacităților perceptive ale omului în sistemele informatice, însă până în prezent cu un succes foarte 

limitat.  

 ....primul laptop comercial a fost Osborne1, produs în 1981? Acesta costa 1795 dolari dar 

oferea un pachet software de 2000 dolari, pe lângă configurația hardware destul de avansată pentru 

acele timpuri: 64 kB RAM, procesor Z80 de 4 MHz și două unități floppy. Principalul avantaj al 

acestui notebook era, pe lângă raportul pret-beneficii, faptul că putea fi transportat ușor cu ajutorul 

avioanelor comerciale, încăpând sub scaunul pasagerilor. Principalul dezavantaj era dimensiunea 

foarte mică a ecranului: doar 5 inch. 

 ...termenul de „BUG" din informatică provine de la un fluture din 1945? „Bug"-ul folosit în 

informatică își are rădăcinile în anul 1945 când un computer de la Harvard nu a mai funcționat bine 

și Grace Hopper, care lucra la computer a încercat să vadă ce problemă apăruse. Când a desfăcut 

computerul a găsit un fluture de noapte într-unul din circuitele calculatorului pe care l-a îndepărtat. 

De atunci, când ceva nu funcționează la un calculator, se spune că are un „bug". 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI MINUNAȚI 

 

 

Noapte de vară 

 

Privesc amurgul cum se duce 

Și stelele pe cer se-arată, 

Iar sufletul mi-e tot mai dulce,  

Căci dragostea acum mă poartă!  

 

Sub bolta cerului senină  

Un greieraș frumos mai cântă 

Ascult cântarea lui divină... 

Și sufletul de dor îmi cântă!  

 

Iar noaptea-i dulce feerie, 

Eu mă topesc în faldul ei!  

Și-aștept cu-ardoare să mă îmbie  

Mireasa florilor de tei! 

 

 

(Poezia a obținut Locul III la concursul județean „Creativitate și talent" organizat la Biblioteca 

Județeană „ I. H. Rădulescu ".) 

 „Să fim cinstiţi, e mai bine să nu ştii nimic, decât ceea ce 
ştii să nu fie adevărat.” 

(Josh BILLINGS) 

 



 

   

 

 Olivia GHEORGHE 

Clasa a X-a 

COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO", TÂRGOVIȘTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA AUGUST 

 

 
 „Opreşte, Doamne ,clipa cu care măsori eternitatea!” 

(Lucian BLAGA) 
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1 august 
Ionela-Roxana BUCUROIU 

Nicolae BURCĂ 

Constantin FĂŞIE 

Vasilica GRECU 

Olimpia ILIE 

Elena MOREANU 

Vasile PIOARU 

Denisa-Georgiana DUMITRESCU 

 

2 august 

Georgeta GRECU 

Gheorghiţa LĂCĂTUŞ 

Corina NICOLĂESCU 

Andreea-Gabriela FLOREA 

Alexandru-Robert POPESCU 

Alexandru-Cătălin POPESCU 

 

3 august 

Virgil DRĂGHICI 

Irina CIOCAN 

Alexandru MITRESCU 

Gheorghe TUDOR 

Constantin FLOREA 

Marilena-Isabela SAVU 

Geanina ŞTEFAN 

Camelia FĂŞIE 

Dumitru-Cosmin ILIE 

Vasilica-Andrada DOBRESCU 

 

4 august 

Traian FĂŞIE 

Ion BADEA 

Alisa-Cosmina SAMFIRESCU 

Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ 

Mihaela-Mădălina ILINCA 

Maria-Alexandra MITRESCU 

Orlando-Octavian SARU 

 

5 august 

Elena SPÂNU 

Valentina NEGULESCU 

Daniela PETRESCU 

Andreea-Georgiana ŞERBAN 

Alexandru-Cristinel DOBRESCU 

Daniela Maria PĂDURE 

Nicoleta-Georgiana BURLĂCIOIU 

 

6 august 

Silvia DUMITRESCU 

Ion IONIȚĂ 

Vasilica BRÂNZICĂ 

Ion PANAITA 

Caliopia BĂRBULESCU-VASILE 

Mihai-Vasile GHEORGHE 

Vasile-Dănuţ STÎNGACIU 

Ciprian-Ion SĂVULESCU 

Lorina-Elena MILEA 

Denis-Constantin MOROE 

 

7 august 

Agripina ZEGHERU 

Vasile ANTOFIE 

Constantin NEMUŢ 

Petruţa OPROIU 

Dumitru GAFIŢOIU 

Petru DOBRESCU 

Livioara BRAȘOVANU 

Constantin SUSANU 

Maria-Larisa COMAN 

Iuliana-Mădălina UȘURELU 

 

8 august 

Gheorghe ŞERBAN 

Ion MOREANU 

Sever DUMITRESCU 

Gheorghe MARINESCU 

Rodica FĂŞIE 

Ion ZEGHERU 

Vasile ION 

Marius-Costinel IONESCU 

Sebastian-Gabriel GHEORGHE 

Gheorghe-Daniel BADEA 

Rebeca-Maria NECȘOIU 

 

9 august 

Adina FERENȚ 

Ramona FĂŞIE 

Magdalena ILIE 

Georgiana BURCĂ 

Constantin STÎNGACIU 

Adrian-Nicolae MITRUS 

Cristian-Andrei-Dragoş BADEA 

Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU 

Ana-Maria SIMION 

 

10 august 

Vasilica GHEORGHE 

Nicolae GRECU 

Emilia POPESCU 

Gheorghiţa-Cornelia IONESCU 

Mirela LOPOTARU 

Ionuţ-Daniel PIOARU 

Alexandru FUDUI 
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Ştefan-Valentin STOICA 

 

11 august 

Vasile BULIGIOIU 

Pompiliu GHEORGHE 

Izabela STOICA 

Cătălin FĂŞIE 

Mihai-Corneliu ANTOFIE 

Andrei-Bogdan POPESCU 

 

12 august 

Mihail MOREANU 

Elena  FĂŞIE 

Natalia MOREANU 

Mihai GOGU 

Elena PONORICĂ 

Vasile BUCĂ 

Ionuț-Ciprian GIUVLETE 

Aurelian-Adrian DRĂGHICI 

Mihaela-Anamaria BADEA 

Constantin-Evastian SPÎNU 

Bianca-Andreea POPESCU 

 

13 august 

Valeria BUCĂ 

Vasilica ŞETREANU 

Minodora GRECU 

Adrian DUMITRU 

Georgiana-Claudia MITRESCU 

Vasile SUSAI 

Adriana-Nadia BOBLEACĂ 

Marinela-Cerasela ŞTEFAN 

Raluca-Ana-Maria GRECU 

Bogdan-Marian STÎNGACIU 

Sara-Maria MITRESCU 

Erica-Ioana MITRESCU 

 

14 august 

Maria GRECU 

Mioara-Lenuţa DRAGOMIR 

Mariana-Daniela JOIŢA 

Maria ILIUŢĂ 

Vasilica-Mihaela MITRESCU 

Roxana-Maria BADEA 

 

15 august 

Ortansa MIHAI 

Marius-Florin DUMITRESCU 

Marian-Octavian POPESCU 

Adriana-Nicoleta ODAGIU 

Maria-Daniela BUCUROIU 

 

16 august 

Viorica CIOCODEICĂ 

Daniela GOGU 

Angela ENACHE 

Ciprian ANTON 

Aurel-Mihail BRÎNZICĂ 

Ioana-Mădălina FÂȘIE 

Erik-Roxana TRONECI 

Mihai-Ilie PĂUNESCU 

 

17 august 

Domnica NICOLĂESCU 

Alexandrina JOIŢA 

Dumitru GRECU 

Elena BURLĂCIOIU 

Agripina DUMITRU 

Elena POPESCU 

Robert-George PARASCHIVA 

Alexandru-Daniel ŞETREANU 

Bianca-Mihaela MOISE 

 

18 august 

Marsilia MILEA 

Mihail BUCUROIU 

Irinel-Nicuşor MILEA 

Dorin-Ciprian STOICA 

Cristina GHEORGHE 

Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA 

Ana-Maria BADEA 

Andreea-Mirabela UNGUREANU 

Diana-Maria FĂȘIE 

 

19 august 

Mariana BURTOIU 

Vasilica NICOLĂESCU 

Filareta BADEA 

Alexandra BĂLAŞA 

Manuela-Simona UŢA 

Diana-Mihaela POPESCU 

Eduard-Marian FĂŞIE 

Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI 

Carol-George PRIOTEASA 

 

20 august 

Dragoș-Petrișor HOGIOIU 

 

Ion BADEA 

Ion CIOCODEICĂ 

Vasile SCUTARIU 

Iulian-Dănuţ STÎNGACIU 

Larisa-Gabriela NEAGA 

Dragoş-Marian ȘETREANU 
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Maria-Luiza SMARANDA 

Robert-Marian GHIŞAN 

Alexandru-Constantin FĂŞIE 

Petruţ-Nicolae STAN 

 

21 august 

Ion STÂNGACIU 

Vasile STÂNGACIU 

Mircea OPROIU 

Valeriu-Mihail SMARANDA 

Carmen FĂŞIE 

Alina-Daniela BRÎNZICĂ 

Constanţa STOIAN 

Florin SARU 

Georgiana-Daniela DOBRESCU 

Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ 

 

22 august 

Eva-Maria FĂȘIE 

Serghe MILEA 

Maria BERECHET 

Adriana BĂLAŞA 

Mioara ZEGHERU 

Ioan SARU 

Mihaela GRECU 

Ecaterina NEGULESCU 

Marian MITRESCU 

Carmen FĂȘIE 

Eduard-Andrei STOIAN 

 

23 august 

Iulian ARON 

Constanţa VLĂDUCĂ 

Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU 

Darius-Bogdan-Andrei GOGU 

 

24 august 

Marius-Emanuel ȘETREANU 

Valentina ŞETREANU 

Gheorghe-Romică ZAHARIA 

Florina BUCUROIU 

Erica VASILE 

 

25 august 

Vasilica TRONECI 

Ion-Romică MACSIMENCU 

Florentina MACSIMENCU 

Vasile-Flavius CRĂCIUN 

Georgian PIOARU 

Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT 

Matei STOIAN 

Alin-Constantin DUMITRU 

Antonia-Ecaterina FERENȚ 

Sebastian-Petruț ANTOFIE 

 

26 august 

Vasilica ŞETREANU 

Vasile ARON 

Dorina SAVU 

Ion GOGU 

Loredana-Elena STÎNGACIU 

Alina-Elena NICOLĂESCU 

Gabriela-Georgiana RĂDOI 

Gheorghe-Cătălin NEGULESCU 

 

27 august 

Maria BEJAN 

Ion GRECU 

Agripina SAVU 

Vasile MOREANU 

Sabina GRECU 

Maria-Mădălina UDROIU 

Bogdan-Adrian BRATU 

 

28 august 

Niculina ŞETREANU 

Ion ZEGHERU 

Gheorghe NEGULESCU 

Maria IONESCU 

Mariana RĂDOI 

Gheorghe SAVU 

Mihai-Ciprian SPÎNU 

 

29 august 

Vasile UDROIU 

Amalia-Carmencita CIOCAN 

Nicolae BUCUROIU 

Cristina-Marinela STAFIE 

Ionuţ-Daniel BĂLAŞA 

 

30 august 

Emil GRECU 

Daniela GHERGHIN 

Gheorghe BADEA 

Sorina ŞTEFAN 

Cristna CUNEA 

Nicoleta-Iuliana ARON 

Vanessa Miruna Maria FĂȘIE 

Iuliana-Florina ILIE 

Horia-Daniel STOIAN 

 

31 august 

Rodica GRECU 

Gheorghe ŞERBAN 
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Viorel FURDUI Nicolae-Constantin ANTOFIE 
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 „Libertatea omului este partea divină din el.” 
(Petre  ŢUŢEA) 
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