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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„Sufletul se vindecă atunci când eşti în
preajma copiilor.”

(Feodor DOSTOIEVSKI)

ASTĂZI E ȘI ZIUA MEA…

Copiii sunt un dar al vieții, o binecuvântare a
divinității ce ajunge în brațele noastre ca un premiu
oferit de destin. Ca într-o oglindă îi privim și ne
vedem pe noi înșine...
Chintesența existenței noastre, copiii sunt
ceea ce lăsăm pe acest pământ, iar cel mai frumos
dar pe care îl putem oferi pruncilor noștri sunt
amintirile timpului petrecut împreună.
Copilăria este cea mai frumoasă etapă a vieții
fiecăruia dintre noi. Este o lume mirifică în care
tristețea nu-și găsește locul și unde există doar bucuria de a trăi. Este lumea pe care oricât ne vom
strădui, nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată. Copilăria face parte parcă dintr-o altă lume. O
lume a basmelor, a inocenței și a naivității, o lume ireală și fantastică, plină de emoție, bucurie și
culoare. Un tărâm magic, un tărâm al fanteziei în care fiecare copil gustă din toate splendorile vieții.
Copilăria este un loc și un timp al fericirii, o insulă a nemuririi luminată de soarele primei
vârste. Este un spațiu al fericirii și al veseliei continue, în care realitatea este înlocuită cu un spațiu
imaginar și ideal. Este un timp mitic în care visul devine realitate, iar realitatea devine doar un
basm...
Deci: NU UITAȚI SĂ FIȚI MEREU COPII! LA MULȚI ANI TUTUROR!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Fiecare copil vine pe lume cu mesajul că
Dumnezeu nu este încă dezamăgit de
oameni.”
(Rabindranath TAGORE)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA MAI 2022

Anexa nr. 1
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 305 din 24 mai 2022

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30 mai 2022
Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei Vulcana-Băi pentru perioada 2021-2030;
3. Aprobarea documentației de atribuire, prin licitație publică, pentru închirierea imobilului
proprietatea comunei, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 1;
4. Aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică, pentru închirierea imobilului
proprietatea comunei, situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 85 A;
5. Modificarea și completarea Organigramei comunei prin înființarea a două posturi de
asistent medical comunitar;
6. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli PETRU și PAVEL – ZIUA
COMUNEI VULCANA-BĂI, 28 – 29 iunie 2022;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-6 : Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
7. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
înființării, organizării și finanțării Centrului comunitar integrat la nivelul comunei Vulcana-Băi;
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare locală a comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027;
8. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

*NOTĂ: Plecarea spre Mănăstirea BUNEA, la ora 10:00, de la

Primărie.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Pentru copii, dragostea înseamnă timp.”
(John CRUDELE)

SFÂNTUL IACOB PUTNEANU, MITROPOLITUL MOLDOVEI – 15 MAI

Sfântul Iacob s-a născut la 20 ianuarie 1719 într-o familie
dreptcredincioasă din Bucovina. Crescând în duhul adevăratei
evlavii, la numai 12 ani a intrat în viaţa monahală. Formarea sa
duhovnicească este legată de obştea Mănăstirii Putna și a Sihăstriei
Putnei, dar şi de Mitropolitul Antonie al Moldovei (1730-1740), al
cărui ucenic a fost (acelaşi mitropolit care, în Kiev, l-a convins pe
viitorul sfânt Paisie de la Neamț să vină în Moldova pentru a se
forma duhovniceşte).
Văzând părinții putneni pe acest tânăr cu înţelepciune de
bătrân şi viaţă aleasă, l-au rânduit a fi hirotonit preot la numai 17
ani, apoi a fost ales egumen al Mănăstirii Putna la vârsta de 25 de
ani. În anul 1745 a fost ales episcop de Rădăuţi, unde a tipărit
un Liturghier slavo-român și a înfiinţat o şcoală pentru învăţarea
limbilor slavonă, greacă și română. După doar cinci ani, vrednicia
şi râvna sa au fost hotărâtoare pentru mutarea sa în scaunul de
mitropolit al Moldovei, la Iaşi. Între 1750 şi 1760 a desfăşurat o intensă activitate pastorală şi
socială, promovând tiparul românesc şi veghind la traducerea de cărţi folositoare de suflet. Reuşind
să deschidă o tipografie, în 10 ani a tipărit 15 cărţi de slujbă şi învăţătură în limba română, care s-au
folosit în bisericile şi mănăstirile din toate ținuturile locuite de români.
Grija pentru românii din Transilvania, amenințați să-și lepede credința strămoșească, și-a
manifestat-o atât prin tipărirea de cărți spre apărarea dreptei credințe, cât și prin hirotonirea de preoți
și trimiterea de antimise în parohiile lipsite de păstori sufletești, în Maramureș și în ținutul Clujului.
Sfântul Iacob s-a îndurerat pentru neştiinţa de carte a păstoriţii săi, deoarece, după cum
spunea, „din creşterea copiilor, ca dintr-o rădăcină bună sau rea, toată viaţa curge”. De aceea a
înfiinţat şcoli și a tipărit cărţi de învăţătură și de slujbă, dând la lumină primul Abecedar românesc
(Bucvar) și înfiinţând, pentru copiii satului Putna, prima şcoală elementară rurală din Moldova. A
dispus traducerea Vieţilor sfinţilor, care sunt adevărate manuale în care orice om, de orice vârstă, fire
şi stare, îşi poate afla un model de viaţă, dar în vremea păstoririi sale s-a reușit doar traducerea
primelor 6 din cele 12 volume.
Pe lângă purtarea de grijă faţă de Mănăstirea Putna şi aşezămintele ei, Mitropolitul Iacob a
ajutat şi alte mănăstiri şi biserici, cum ar fi Mănăstirea Doljeşti, biserica Sfântul Dumitru din
Suceava, Catedrala episcopală din Suceava şi Catedrala mitropolitană din Iaşi, Mănăstirea şi spitalul
Sfântul Spiridon din Iaşi și altele.
În vremea domniilor fanariote, a intervenit, împreună cu ceilalţi ierarhi ai ţării, pentru
eliminarea unor forme de asuprire (desființarea veciniei în 1749) și a unor biruri împovărătoare
(desființarea vădrăritului în 1756), în primul rând a văcăritului (în 1757), legând cu blestem pe
domnii ţării să nu revină asupra acestora.
Ca un făcător de pace și ocrotitor al poporului, Mitropolitul Iacob a cerut, în anul 1758,
hanului tătarilor să înceteze prădarea Moldovei, iar în anul următor a potolit o răscoală a poporului,
impunând domnitorului să îndeplinească unele cerințe, pentru pacificarea țării. A mustrat adesea pe

unii conducători din acei ani, din pricina cărora, în cele din urmă, a fost silit să-și lase scaunul
mitropolitan în anul 1760, nevrând să îngăduie impunerea din nou a dărilor împovărătoare.
Petrecând ultima parte a vieţii la mănăstirea sa de metanie, Mitropolitul Iacob a continuat
actele de ctitorire începute în perioada cât a fost mitropolit în scaun, devenind astfel al doilea mare
ctitor al Putnei, întărind-o duhovnicește şi material. Astfel, ea a devenit unul dintre stâlpii Ortodoxiei
românești în vremurile grele ce aveau să vină odată cu răpirea Bucovinei de către Imperiul
Habsburgic, în anul 1775.
Retragerea la mănăstire i-a fost prilej Sfântului Iacob de adâncire în rugăciunea curăţitoare şi
luminătoare de suflet. El a spus acest cuvânt despre rugăciune: „Dumnezeiasca rugăciune, aducând
lumina lui Hristos în sufletele noastre şi risipind dintru dânsul negura ce-l vatămă pe el, îl face mai
apoi cu mult mai luminat decât soarele, căci aievea ştiut este că cel ce vorbeşte cu Dumnezeu este
mai sus de moarte şi de stricăciune”.
Simțindu-și sfârșitul aproape, după Paștile anului 1778 a mers la Sihăstria Putnei şi a primit
tunderea în marea schimă prin mâna duhovnicului său, Sfântul Cuvios Natan, luând numele de
Eftimie. După patru zile, pe 15 mai 1778, a trecut cu pace la Hristos Domnul. A fost înmormântat în
pridvorul mănăstirii sale de la Putna, ca nou ctitor al ei.
Purtându-şi cu sârguință şi cu vrednicie crucea slujirii arhiereşti, şi cu blândeţe şi smerenie pe
aceea de a fi prigonit pentru dreptate, jertfindu-se pe sine pentru poporul încredințat lui spre
păstorire, Mitropolitul Iacob şi-a închinat întreaga viaţă slujirii Bisericii, luminării poporului prin
școală şi tipar, apărării celor nedreptăţiţi şi povățuirii sufletelor spre mântuire, rămânând în amintirea
poporului credincios drept „păstorul celor săraci şi smeriți, care a dus o viaţă de Sfânt”. De aceea, cu
prilejul împlinirii a 550 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât, în ședința sa din 6-7 iunie 2016, trecerea mitropolitului Iacob Putneanul
în rândul Sfinților, cu zi de prăznuire la 15 mai, ziua trecerii sale la cele veșnice.

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Cel mai important lucru pe care-l face un tată
pentru copilul său este să-i iubească mama.”
(Theodore HESBURGH)

COPIII VULCĂNENILOR CITESC CU MARE DRAG ȘI COMPUN EXTREM DE
SENSIBIL

Vă invităm să le vedeți! Sunt expuse la Biblioteca „Dinu MAREȘ” a comunei VulcanaBăi.

 Nadia-Alina DUMITRESCU
Profesor Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Este mai uşor să construieşti un copil
puternic decât să repari un matur stricat.”
(Frederick DOUGLASS)

LUIGI PIRANDELLO – 155 de ani de la nașterea dramaturgului, romancierului
poetului și eseistului italian (28 iunie 1867)

S-a născut în 1867 în Sicilia, la Girgenti (azi Agrigento)
într-o familie înstărită. Tatăl, antreprenor al unor mine de sulf –
luptase în armata lui Garibaldi și se căsătorise în 1863 cu
Caterina Ricci–Gramitto, sora unui camarad de arme –, și-ar fi
dorit ca fiul să intre în afaceri, dar Luigi e atras de literatură,
după absolvirea cursului liceal își începe studiile universitare la
Facultatea de litere a Universității din Palermo, de unde se
transferă la Universitatea din Roma (1888) pentru ca din 1889
să-și continue studiile în Germania, la Bonn, susținându-și în
limba germană teza de licență cu un subiect de dialectologie
italiană (1891).
În 1889 publică la Palermo, prima culegere de
versuri, Mal giocondo (Veselul întristat). În Germania traduce
în italiană Elegiile romane ale lui Goethe și compune Elegiile
renane.

Bustul lui Luigi Pirandello într-un parc public din Palermo
În 1892 se întoarce în Italia și din 1893 se stabilește la Roma, an în care scrie primul
roman, L'esclusa (Exclusa) ce va fi tipărit abia în 1908.În 1894 publică primul volum de
nuvele Amori senza amore (Iubiri fără iubire).
Tot în 1894 se căsătorește cu Maria Antonietta Postulano, fiica unui asociat al tatălui său, cu
care va avea trei copii. Colaborează la numeroase publicații italiene cu articole critice, nuvele.
Lucrează din 1897 ca profesor. În 1898 fondează revista literară Ariel, unde publică prima sa piesă
de teatru, L'epilogo (Epilogul).

Accidentul produs în 1903 la mina de sulf a tatălui său declanșează un șir de nenorociri în
viața scriitorului: soția lui suferă o pareză care va lăsa grave sechele psihice (în 1919 va fi internată
într-un ospiciu), situația financiară devine precară, ajunge în pragul sinuciderii.
În 1908 este profesor definitiv cu activitate didactică până în 1922, când se retrage.
Romanul Raposatul Mattia Pascal (1904) îi aduce un oarecare succes – e tradus în germană,
publică eseuri (Artă și știintă, Umorismul), iar piesele scrise încep să-l facă cunoscut. Anii '20 sunt
anii veritabilei lui afirmări internaționale.
În 1923 fondează „Teatro d'Arte di Roma", e invitat în America, unde Teatrul „Fulton"
din New York se va numi vreme de trei luni „Pirandello's Theatre", face turnee
în Anglia, Franța și Germania, apoi, în 1927, ajunge în Argentina și Brazilia. După cărțile lui se fac
filme – între care Așa cum mă vrei tu, cu Greta Garbo.
În 1934 primește Premiul Nobel pentru literatură. Moare în 1936, iar familia se supune
dispozițiilor sale testamentare: „Când voi muri, să nu mă îmbrăcați, înfășurați-mă într-un cearșaf.
Fără flori, fără lumânare la căpătâi. Un dric sărăcăcios. Gol. Și nimeni să nu mă-nsoțească, nici rude,
nici prieteni. Dricul, calul, birjarul, asta-i tot. Ardeți-mă."

 PROF. Petra MICULESCU

„Când nu mai eşti copil, ai murit de
mult.”
(Constantin BRÂNCUŞI)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ORICE COPIL ARE UN NUME
de George ȚĂRNEA

Orice copil are un nume,
Orice copil are o zi,
Lumina lui aprinsă-n lume
De noapte ne-ar putea păzi.
Orice copil are o ţară,
Orice copil are părinţi,
Descoperind din vară-n vară
Alt joc al pașilor cuminţi.
Orice copil are o cale,
Orice copil are un gând,
Călătorind pe cer la vale
Şi printre spini din când în când.

Orice copil are un leagăn,
Orice copil crede-n poveşti,
Adăpostind o lume-ntreagă-n
Curaţii ochi copilăreşti.
Orice copil are o mare
Pe care-şi poartă barca lui,
Dar nu se-aşteaptă să coboare
La ţărmul mării nimănui.
Orice copil culege fluturi,
De dorul unei mângâieri,
Şi-ntoarce vremea la-nceputuri
Cu teama de-al rosti pe „ieri”.
Orice copil se poate face
Şi floare şi păun şi cerb,
Silabisind cuvântul pace
Pe limba fiecărui herb.
Orice copil are sub gene
Şi stropi de rouă şi gheţari,
Hrăniţi din legile viclene
Din jocul unor oameni mari.
Orice copil reface-n minte
Destinul primului cuvânt,
Putând să strângă în cuvinte
Lumina-ntregului pământ.
Orice copil e o minune
Irepetabilă precum
Ivirea zilei din genune
Şi focul soarelui din scrum.

„Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii
(dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte).”
(Antoine de SAINT EXUPERY)

ȘTIAȚI CĂ…


…vocea unui băiețel de 3 ani este mai puternică decât vocile a 200 de oameni într-un
restaurant aglomerat?

…vârsta medie la care copiii încep să folosească un cuptor cu microunde este de 7
ani?

…în Grecia antică, copiii familiilor înstărite erau scufundați în ulei de măsline la
naștere pentru a rămâne fără păr de-a lungul vieții?

…marele faraon Ramses al II-lea a fost tată a peste 160 de copii?

…uitatul la televizor are efect de calmant natural pentru copii?

…rotulele copiilor devin osoase în jurul vârstei de 3 ani, până atunci fiind formate din
cartilaj?

…în Anglia anilor 1600 atât băieții, cât și fetele purtau rochițe până la vârsta de 7 ani?

…copiii care au până la 6 ani prezintă cele mai mari riscuri de fracturi și arsuri ale
mâinilor?

…unu din cinci copii mici (3-5 ani) reușesc să desfacă flaconul cu medicamente, chiar
dacă are capacul de siguranță, cu rezistență specială?

…creierul unui copil de 3 ani este de două ori mai activ decât cel al unui adult?

…un copil de 3 ani și jumătate știe, în medie, 1.000 de cuvinte?

…între 2 și 3 ani, copilul doarme aproximativ 13 ore din 24?

…copilul nu crește în timpul răcelii?

…copiii crescuți sau îngrijiți de bunici sunt predispuși la obezitate?

…un copil care se uită mai mult de două ore pe zi la televizor va avea mai multe
provocări cu școala, decât un copil care se uită cel mult 30 de minute/zi la televizor?

…crizele excesive de plâns (tantrums) sunt normale, dar nu în fiecare zi?

…un copil care învață un instrument muzical se descurcă mult mai bine la școală,
pentru că îi stimulează activitatea creierului?

…copiii preșcolari își dezvoltă limbajul mult mai bine atunci când inventează
dialoguri cu prietenii de pluș, decât în timpul unei conversații obișnuite?

…un copil este ca un mic savant? Ei folosesc modele probabilistice și experimente
pentru a descoperi cum funcționează jucăria cea nouă.

…personalitatea copilului tău se va defini în clasa I? Un studiu recent a arătat
că personalitatea noastră rămâne cam aceeași încă din copilărie.

…dacă îi arăți unui copil poze cu fructe și legume ai șanse mai mari să le accepte
fără probleme în meniu, mai târziu?

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Copilăria este partea tangibilă din
Paradis.”
(Claudiu Ovidiu TOFENI)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IUNIE

1 iunie
Ion FĂŞIE
Elena ŞERBAN
Filareta NEGULESCU
Ion MEDREGA
Elena GRECU
Gabriela STANCIU
Vasile DUMITRU
Gerorgian-Octavian ŞETREANU

Cornelia GHEORGHE
Mihail MITRESCU
Mădălina-Elena CIOBU
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdenmona CRĂCIUN
Mariana-Eliza DUŢĂ
Mara-Alexandra-Julie NICSICI

6 iunie
2 iunie
Nicolae IONAŞ
Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Nicolae IOSIF
Gheorghe OPREA
Constantin ZEGHERU
Alice-Cornelia VIZIREANU
Vasile-Marian ȚUȚUIANU
Alexandru PIOARU

3 iunie
Constanța PIOARU
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
Mirela MOREANU
Constantin-Mitică MACAVEI
Marius-Gabriel ZEGHERU
Ionuţ-Vlăduţ STOIAN
Ionuț-Alexandru MIHĂESCU

Valentin AMBROZIE
Elena SPÎNU
Ramona-Petruţa BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
Georgiana MOROE
Diana-Magdalena NICOLAE
Emil-Gabriel VASILE
Edward-Florin-Constantin MITRESCU

7 iunie
Ion STOICA
Emilia FĂŞIE
Dumitru POPESCU
Constantin-Mihai BĂLAŞA
Luiza-Daniela MITRESCU

8 iunie

5 iunie

Alexandrina GRECU
Gheorghe CRĂCIUN
Micşunica PETRESCU
Elena-Iuliana OANCEA
Emil PIOARU
Mircea-Gabriel BĂLAŞA
Simona-Luiza SAVU
Nicolae-Silviu CRĂCIUN
Constantin-Stelian FĂŞIE
Liviu-Marian ILIE
Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU
Silviu-Vasile ILIE
Marius BUCUROIU
Bogdan-Nicolae ANTOFIE
Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ
Vasile-Cosmin PIOARU
Florin-Vlăduţ DOBRESCU

Constanța SMARANDA
Ion-Cristofor FĂŞIE
Floarea MITRESCU
Angelica MIHAI

Rodica SUSANU
Ion SUSANU

4 iunie
Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU
Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cornelia-Mirela IOSIF
Maria PIOARU
Cristina POPESCU
Florica-Magdalena UŞURELU
Vlăduț-Andrei STANCIU

9 iunie

Adrian-Ionuţ PÎRVU
Elena-Alina NEGULESCU
Silviu-Dumitru DUŢĂ
Rareș-Ionuț SARU

10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Genoveva ŞETREANU
Aneliza POPESCU
Ramona MITRESCU
Patrik-Costin MARIN
Maria-Izabela POPESCU
Alma-Elena MĂGUREANU

Vlad-Andrei NEAGA

16 iunie
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Marinel UŢA
Maria CRĂCIUN
Romică-Ciprian ZAMFIRESCU
Dănuţ ENESCU
Roxana-Ionela BĂLAŞA
Bogdan-Vlăduț GRECU
Diana-Nicolaeta MANTA
Alexandru Rareş ILIE

11 iunie

17 iunie

Iliana ENESCU
Ecaterina ILIE
Elena MEDREGA
Adriana PIOARU
Georgiana-Elena FĂŞIE
Vasile-Claudiu STOICA
Ionuț-Gabriel BĂLAŞA
Ana-Maria-Daniela DOBRESCU
Andrei-Răzvan FĂȘIE

Gheorghe VASILE
Gheorghiţa MIHAI
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA
Gabriel ŞERBAN
Petru-Alexandro ARON

12 iunie
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina-Gabriela DOBRESCU
Mariana UȘURELU
Elena-Mădălina ZEGHERU
Marius-Ionuţ PANĂ
Petruţa-Andreea BURCĂ
Gabriela-Ioana IACOB

13 iunie
Steliana SAVU
Elena AVRAM
Elena SARU
Maria MANTA
Ion GHEORGHE
Maria-Mirela LĂCĂTUȘ
Mihaela-Corina MILEA
Alexandru PETRESCU
Evelina-Elena MORARU
Bogdan-Lucian GRECU

14 iunie

18 iunie
Emilia MIRA
Liliana POPESCU
Stelian FĂŞIE
Gheorghe-Sorin RĂDOI
Marian DINIŞOR
Luminiţa-Mirela STREULEA
Daniel FLOREA
Oana-Maria ILIE
Ioan-Daniel PETRESCU
Ana-Maria MĂRCUȚĂ
Francesco-Nicolae DOBRESCU
Anastasia-Petruța FĂȘIE
Matei-Vladimir SAVU

19 iunie
Vasilica ŞETREANU
Laurenţiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Aurel MOROE
Andrea-Denisa BERECHET
Sofia ȘERBAN
Eduard-Ionuț SARU

20 iunie

Sabina NECŞOIU
Constanța DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Cătălin-Andrei IONIŢĂ
Andrei-Ronaldo POROJAN
Alexandra-Daniela BĂLAŞA
Ciprian GRECU
Giuseppe-Gabriel FĂŞIE
Alesia-Maria GRECU
Ianis-Mihai GRECU

Gheorghe ŞETREANU
Veronica SARU
Ion FĂŞIE
Corvin CHIRAN
Alexandra-Mariana PĂUNESCU
Sabin-Petruț OPROIU
Alexandru-Ilie SAVU
Rebeca-Alexandra DOBRESCU
Dragoş-Alexandru NICOLĂESCU

15 iunie

Mioara MÎNDROIU
Luminiţa ILIE
Maria-Simona VĂCARU
Ion-Claudiu ILIE
Cristina GHEORGHE
Emilian-Codruţ CĂLIN
Denisa-Gabriela RUSU
Robert-Ștefan-Gheorghe NEGULESCU
Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU
Raisa-Ioana MITRESCU

21 iunie
Maria PIOARU
Maria MARINESCU
Loredana-Daniela NEAGU
Carmen-Elena GHEORGHE
Ramona ARON
Ana-Maria GHEORGHE
Andrei-Cristian STOICA
Luana-Maria MANEA
Elena JOIŢA

22 iunie
Ion ARON
Maria UDROIU
Maria STÂNGACIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE
Emil DOBRESCU
Cătălin-Petrică ILIE

23 iunie
Viorica OACHEŞU
Petre ŞETREANU
Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIŢOC
Florin ŢUŢUIANU
Alecsandra-Simona NEGULESCU
George-Bogdan STOIAN
Laura-Gabriela NEAGA
Antonio-Florin GHEORGHE

24 iunie
Aurel FĂȘIE
Ionela ILIE
Nicolae GRECU
Gheorghe VASILE

25 iunie
E Elena CIOCAN
Aurica MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
Irinuş-Alina TRONECI
Adriana MILEA
Cătălin-Ionuţ FĂŞIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Alexia-Ştefania ILIE
Mario-Andres VASIAN

26 iunie
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUŞ
Aurelian MITRESCU
Miriam MIHAI
Anisia ȘERBAN

27 iunie
Valeria BURCĂ
Elena BÎRLOG
Ionică OPROIU
Nicolae ŢUŢUIANU
Elena STOICA
Anişoara MOISE
Liliana STÎNGACIU
Petruţa-Corina UDROIU
Corneliu FLOREA
Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ
Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ

28 iunie
Vasilica DOBRESCU
Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU
Vasile-Bogdan FÂŞIE

29 iunie

Maria ŞERBAN
Petre MIHAI
Aurel MIHAI
Antonio-Cornel NICOLAE
Elena MIHAI
Vasile GAFIŢOIU
Petruţa-Cristina FĂŞIE
Alina-Ionela STOIAN
Petre DINU
Emilian-Codruţ PIOARU
Vasile-Victor STOIAN
Mirabela-Petruța BARBU
Hermina-Petruţa DOBRESC

30 iunie
Vasile BĂLAŞA
Georgeta MORARU
Grigore BADEA
Florina STANCIU
Mihaela MATEI
Ionela COLȚOIAȘ
Nicoleta PETRESCU
Marian-Aurel NICOLĂESCU
Elena-Mirabela SPÎNU
Amalia-Maria ZAMFIR

„Cel care le dă lecţii copiilor, învaţă mai
mult decât ei.”
(Proverb german)
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