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Fiecare ieşire din anotimpul hibernal
înseamnă lucrări aferente pentru
curăţarea spaţiilor verzi, pentru
înfrumuseţarea oraşului, pentru reparaţii
la carosabilul afectat de perioada lungă
de îngheţ-dezgheţ. Este perioada
toaletării copacilor, o lucrare obligatorie
şi pe care urmărim să o realizăm
conform normelor legale în domeniu iar
în cazul tăierii acestora, doar după ce
sunt obţinute avizele necesare de la
instituțiile de profil.
Începem sezonul de primăvară şi cu un
impuls semnificativ dat societăţii civile
din Vulcan, prin susţinerea de la bugetul
local a unor proiecte cu caracter social,
educativ, sportiv şi cultural menite să
contribuie la creşterea calităţii vieţii în
comunitatea noastră.
Sinteza activităţii Consiliului Local cu
aspecte de la ultima şedinţă din luna
martie se regăseşte de asemenea în
paginile acestei ediţii a publicaţiei
noastre.
Mă bucur de fiecare dată când pot vorbi
despre elevii noştri olimpici. Rezultatele
obţinute, în ultimele săptămâni, la
etapele judeşene şi naţionale, confirmă
ca de fiecare dată calitatea
învăţământului din Vulcan şi ca atare
merită promovată şi apreciată pe
măsură. Rezultate notabile şi din zona
sportivă, cu participare amplă la
competiţiile de sezon în care se
regăsesc mai toate secţiile Clubului
Sportiv Vulcan.
Toate acestea în perioada din an când
fiecare creştin urmăreşte să-şi
întărească credinţa şi să-şi
primenească sufletul în pregătirea Marii
Sărbători a Paştelui.

Din cuprinsul ediţiei:

Şi în 2015 ne mîndrim cu cât mai mulţi elevi olimpici

Primăvara cu activităţilei ei specifice

Info –Administraţie

DRUMURILE NOASTRE
Așa cum se poate
vedea Primăria a
demarat lucrările de
reparaţii ale
carosabilului pe mai
multe artere ale
Vulcanului. În prima
etapă au fost reparate
porţiunile de carosabil de pe Nicolae Titulescu şi cele de
pe strada Teodora Lucaciu.
Reparaţia este programată şi finanţată în această etapă
până la linia ferată urmând ca în săptămânile următoare,
după încheierea licitaţiei aferente, să se continue cu
reparaţia carosabilului până în zona minei
Vulcan.Această lucrare este finanţată în totalitate din
bugetul local, conform Programului de Lucrări pentru
2015 aprobat de Consiliul Local. Pe parcursul acestui an
Primăria va realiza lucrări asemănătoare și în alte zone
ale Vulcanului.
Se cuvin câteva precizări legate de administrarea
tronsoanelor de drum care aparțin de DN 66A. Vorbim
aici de străzile Coroiești, Nicolae Titulescu, Decebal și
Paroșeni. Toate acestea au fost date de către Drumurile
Naționale spre administrare către Primăria Vulcan, odată
cu trecerea de la statutul de oraș la cel de municipiu.
Conform legilor în vigoare administrația publică locală nu
poate efectua lucrări de investiții pentru modernizarea
acestor tronsoane, ci doar lucrări de reparații curente,
plombări.
În bugetul pe 2015 este prevăzută realizarea unui studio
de fezabilitate precum și a documentației de execuție
pentru trotuarele adiacente la tronsonul din DN 66A –
Nicolae Titulescu între piață și fosta primărie. Estimăm
că această etapă absolut necesară se va încheia într-un
interval de 3 luni. Tot în faza de studii de fezabilitate se
găsesc și zonele: Traian, Aleea Muncii, zona Dincă. În
parallel cu aceste studii căutăm soluții pentru atragerea
de fonduri europene în vederea modernizării și a acestor
zone carosabile și pietonale ale Vulcanului.

TOALETAREA COPACILOR
copacilor care din punctul nostru de
vedere trebuie tăiaţi, mai ales
pentru că mulţi dintre aceștia sunt
deja bătrâni şi există riscul unor
pagube pentru locatari în cazul
O operaţiune delicată care de
fiecare dată naşte patimi pe deplin ruperii lor, această operaţiune nu
justificate în rândul cetăţenilor care se poate face doar pentru că
Primăria doreşte acest lucru. Există
stabilesc legături de suflet cu
un traseu al avizelor pe care
copacii din preajma blocurilor.
instituţiile care răspund de calitatea
Deşi unele dintre aceste lucrări pot şi ocrotirea mediului ni le acordă
sau nu, după caz.
părea făcute la întâmplare, cu
aspect uneori abuziv, este bine de Este o precizare importantă care
sperăm să clarifice observaţiile
ştiut că lucrarea de toaletare a
copacilor se face pe baza unor
celor ce consideră că tăeim sau
norme stabilite la nivelul
îngrijim copacii, fără să ţinem cont
administrațiilor locale. În cazul
de elementele enumerate mai sus.

Sezonul de primăvară începe în
fiecare an şi cu lucrarea necesară
de toaletare a copacilor.
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ESTE RÂNDUL CARTIERULUI TRAIAN
Suntem în etapa de proiectare a lucrării de reabilitare a aleilor şi zonelor de acces
din zona de blocuri pe care o denumim generic Traian.
Este un proiect de anvergură care va modifica în mod substanţial felul în care
arată acum această zonă. Sunt însă lucrări de amenajare a infrastructurii
pietonale, de acces între blocuri, scările care fac legătura între blocurile din
această zonă, toate vor intra în proiectul despre care vă vorbim şi care urmărim
să-l demarăm cât mai curând.

ÎN COCOŞVAR…
… proiectul de modernizare a
carosabilului și a zonelor pietonale
avansează conform graficului de lucrări.
Parcul Octogon este aproape în
totalitate finalizat din punctul de vedere
al carosabilului și al aleilor. Urmează să
amenajăm zona verde, să amplasăm
bănci și să creăm spațiul de joacă
pentru copii.
Au fost finalizate asfaltările pe câteva
dintre străzile cartierului, se lucrează în
prezent la bordurări și refacerea
completă a carosabilului pe străduțele
dintre case.
Așa cum se cunoaște acest proiect
demarat în luna noiembrie 2014 are o
perioadă de derulare durată de 12 luni
și cu finanțare din fonduri
guvernamentale. Ritmul de execuție a
lucrărilor este însă unul foarte bun,
ceea ce înseamnă că cel târziu la
începutul toamnei cetățenii din cartierul
Cocoșvar dar și cei ce tranzitează
această zonă a Vulcanului, vor
beneficia de o transformare completă a
acestei zone a municipiului nostru.

Educaţie

Este îmbucurător faptul că
în fiecare an, elevii
Vulcanului obţin rezultate
deosebite la olimpiadele
şcolare. Este firesc să fie
așa în condiţiile derulării
activităţii de educaţie
într-un sistem modern de
învăţământ local şi cu un
corp didactic foarte bine
pregătit.
Materialul uman pe care
elevii îl deţin este pe
măsura celor două
elemente menţionate
anterior şi care este
confirmat prin rezultatele
obţinute la fiecare
competiţie olimpică
şcolară.
Succesul de anul acesta
este notabil prin
participarea numeroasă la
nivel local dar mai ales
prin rezultatele obţinute la
nivel judeţean cât şi
naţional. Bucuria domnilor
profesori de a-şi vedea
elevii premiaţi la olimpiade
este foarte mare şi dorinţa
domniilor-lor de a-şi putea
promova elevii merituoşi,
firească. Cu aceeași
bucurie şi mândrie pentru
rezultatele copiilor, vă
oferim rezultatele de la
ultimele olimpiade şcolare
urmând ca premierea
tuturor olimpicilor să fie
făcută tradiţional în cadrul
Nedeii Vulcănene din luna
iunie.

REZULTATE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE NAŢIONALE
Limbă şi comunicare: Hirsch Alexandra, clasa A VIII-a C – MENȚIUNE, prof.
îndrumător Muraru Alina
Olimpiada Naţională de Limbi Clasice: Cîmpean Oana, clasa a VIII-a C - PREMIUL
SPECIAL, prof. îndrumător Muraru Alina;
Olimpiada tehnică - profil textile: Ardelean Mariana, clasa a XII-a - CALIFICARE LA
FAZA NAŢIONALĂ, profesori îndrumători Doroţan Manuela şi Lalu Petronela;
Olimpiada tehnică - profil textile: Rotaru Florentina, clasa a XI-a - CALIFICARE LA
FAZA NAŢIONALĂ, profesori îndrumători Doroţan Manuela şi Lalu Petronela;

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 VULCAN
Limbă şi comunicare:
I. Olimpiada de Lingvistică-faza
judeţeană: Bernad Ingrid, clasa a V-a BMENȚIUNE, prof. îndrumător Muraru Alina;
Hirsch Alexandra, clasa A VIII-a CPREMIUL II şi calificare pentru
OLIMPIADA NAŢIONALĂ, prof. îndrumător
Muraru Alina;
II. Olimpiada Lectura ca Abilitate de
viaţă:
1. Cîmpean Oana, clasa a VIII-a C MENŢIUNE, prof. îndrumător Muraru Alina;
2. Trestian Adriana, clasa a VIII-a B MENŢIUNE, prof. îndrumător Nica Roxana;
3. Rizoti Raluca, clasa a VIII-a B MENŢIUNE, prof. îndrumător Nica Roxana;
III. Olimpiada Limbă şi Comunicare:
Nuţă Alexandru-clasa a V-a B, Premiul III,
prof. îndrumător Muraru Alina; Cîmpean
Oana, clasa a VIII-a C, PREMIUL II,

calificată la Concursul Naţional “Ionel
Teodoreanu” de la Iaşi, prof. îndrumător
Muraru Alina; Cîmpean Oana, clasa a VIIIa C, PREMIUL II - Olimpiada de Limba
Latină, calificată la Faza Naţională de la
Piteşti , prof. îndrumător Muraru Alina;
Matematică:
Hirsch Alexandra, clasa a VIII-a C –
Premiul II şi calificare pentru OLIMPIADA
NAŢIONALĂ, prof. îndrumător Secrieru
Livia;
Fizică:
Hirsch Alexandra, clasa a VIII-a C –
Premiul II şi calificare pentru OLIMPIADA
NAŢIONALĂ, prof. îndrumător Perţ Maria;
Nanu Flavius Andrei, clasa a VII-a C –
Menţiune, prof. îndrumător Perţ Maria;
Istorie:
Cîmpean Oana, clasa a VIII-a CMENŢIUNE, prof. îndrumător Ulari Daria.

Educaţie

- BARBACARU DORIAN, Clasa a IV-a A Concursul “LUMINAMATH” - PREMIUL III profesor îndrumător Sinka Palma;
- FARA ALESSIA MARIA, Clasa a III-a A Concursul “LUMINAMATH” - MENŢIUNE profesor îndrumător Diaconu Marinela şi Rad
Mariana;
- HOCA DIANA Clasa a II-a A - Concursul
“LUMINAMATH” - MENŢIUNE - profesor
îndrumător Simon Tunde;
- IRIMIA DARIA ANDREEA, Clasa a III-a A Concursul “LUMINAMATH” - MENŢIUNE profesor îndrumător Diaconu Marinela şi Rad
Mariana;
- MITAICHIE DARIUS DAVID, Clasa a III-a A Concursul “LUMINAMATH” - PREMIUL III profesor îndrumător Diaconu Marinela şi Rad
Mariana;
- SILION TEODORA CLAUDIA, Clasa a III-a A Concursul “LUMINAMATH” - PREMIUL III profesor îndrumător Diaconu Marinela şi Rad
Mariana;
- SUFARU EMANUEL, Clasa a IV-a A Concursul “LUMINAMATH” - MENŢIUNE profesor îndrumător Sinka Palma;
- TALPALARU ANDREEA, Clasa a IV-a A Concursul “LUMINAMATH” - MENŢIUNE profesor îndrumător Sinka Palma;
- MIKLOS BEATRICE, Clasa a V-a B Olimpiada judeţeană de Lingvistică - MENŢIUNE
- profesori îndrumători Constantin Simona şi
Farcaşi Daniela
- MATEI CRISTINA, Clasa a VI-a C - Olimpiada
judeţeană de Lingvistică - MENŢIUNE - profesori
îndrumători Paliţă Elena şi Farcaşi Daniela;
- SUCIU MARIA, Clasa a VIII-a C - Olimpiada
judeţeană de Lingvistică - PREMIUL I
(participantă la Olimpiada naţională) - profesori
îndrumători Constantin Simona şi Ilyes
Ecaterina;

Cupa României SKIF Făgăraş - LOCUL II - CS
Vulcan;
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa a II-a A Cupa României SKIF Făgăraş - LOCUL I - CS
Vulcan;
- GIRESCU NARCIS ANDREI, Clasa a IV-a C Cupa României SKIF Făgăraş - LOCUL I - CS
- SUCIU MARIA, Clasa a VIII-a C - Olimpiada
Vulcan;
judeţeană de Religie - PREMIUL I (participantă
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a VI-a A la Olimpiada naţională) - profesor îndrumător
Cupa României SKIF Făgăraş - LOCUL II - CS
Zgârcea Monica;
- PITAC LUMINITA GABRIELA, Clasa a VII-a A - Vulcan;
Olimpiada judeţeană de Lingvistică - MENŢIUNE - TOMELE ANDREI, Clasa a II-a A - Cupa
- profesori îndrumători Stângă Diana şi Cozianu României SKIF Făgăraş - LOCUL II - CS Vulcan;
- ŞCHIOPU OANA MAGDALENA, Clasa a II-a B
Sorina;
- SAVU CRISTIAN, Clasa a VII-a C - Olimpiada - Concursul naţional de şah “Elisabeta
Polihroniade” Faza Naţională - LOCUL I - CS
judeţeană de Lectură ca abilitate de viaţă Vulcan;
MENŢIUNE - profesor îndrumător Paliţă Elena;
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa a II-a A - CARAMETE OANA, Clasa a VIII-a C International KarateTournament Subotica
Olimpiada judeţeană de Lectură ca abilitate de
(Serbia) - LOCUL II - CS Vulcan;
viaţă - MENŢIUNE - profesor îndrumător
- GIRESCU NARCIS, Clasa a I-a C - SKI Zveza
Constantin Simona;
Zlovenije (Slovenia) - LOCUL IV - CS Vulcan;
- ZGÂRCEA ANDREEA, Clasa a VII-a A Olimpiada judeţeană de Religie - PREMIUL III - - BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a VI-a C - SKI
Zveza Zlovenije (Slovenia) - LOCUL IV - CS
profesor îndrumător Zgârcea Monica;
Vulcan;
- IANCU CRISTINA MARIA, Clasa a VIII-a A - CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa a II-a A - SKI
Olimpiada judeţeană de Chimie - MENŢIUNE Zveza Zlovenije (Slovenia) - LOCUL II - CS
profesor îndrumător Udrea Carmen Simona;
Vulcan;
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa a II-a A - CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa a II-a A Cupa Floarea Reginei - LOCUL I - CS Vulcan;
Campionat naţional SKI - LOCUL I - CS Vulcan;
- TOMELE ANDREI, Clasa a II-a A - Cupa
- FERENCZI OANA DIANA, Clasa a VIII-a C Floarea Reginei - LOCUL I - CS Vulcan;
Campionat naţional SKI - LOCUL II - CS Vulcan;
- FERENCZI OANA DIANA, Clasa a VIII-a C - AZAMFIREI CARLA-ELENA, Clasa a III-a A Cupa Floarea Reginei - LOCUL II - CS Vulcan;
- OPREA OANA DIANA, Clasa a IV-a C - Cupa Cupa Masibo - LOCUL I - CS Vulcan;
- ŞOO ERIKA, Clasa a VI-a C - Cupa Masibo Floarea Reginei - LOCUL III - CS Vulcan;
- GIRESCU NARCIS ANDREI, Clasa a IV-a C - LOCUL III - CS Vulcan;
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a VI-a C Cupa Floarea Reginei - LOCUL I - CS Vulcan;
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a VI-a C Cupa Masibo - LOCUL I - CS Vulcan;
Cupa Floarea Reginei - LOCUL III - CS Vulcan; - TOMELE ANDREI, Clasa a II-a A - Cupa
- AZAMFIREI CARLA-ELENA, Clasa a III-a A Masibo - LOCUL III - CS Vulcan;

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 4 VULCAN

Comunitate

PROIECTE PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ
În fiecare an administraţia publică locală
din Vulcan alocă fonduri aprobate în
cadrul bugetului local a căror destinaţie
este finanţarea de proiecte pentru
asociaţiile şi funaţiile din Vulcan care
desfăşoară activităţi în slujba
comunităţii.
Sprijinirea societăţii civile prin astfel de
proiecte este nu doar o oportunitate dar
şi o necesitate legată de multiplele
nevoi ale semenilor noştri, acolo unde
administraţia locală nu are
instrumentele directe de intervenţie, dar
se bazează pe contribuţia pe care
reprezentanţii ONG-urilor şi-o pot aduce
prin activităţile specifice fiecăreia.
Indiferent că vorbim despre activităţi
educative, sociale, de caritate, spirituale
sau sportive, putem aprecia că vorbim
despre grupuri de cetăţeni care prin
intermediul acestor proiecte beneficiază
de un suport consistent de cunoaştere,
de atenuare a unor nevoie sociale, de
antrenare în activităţi benefice sănătăţii
sau de evoluţie individuală şi de grup
2015 beneficiarii acestor fonduri sunt 5
atât de necesară în contextul societăţii
ONG-uri, cu următoarele proiecte:
actuale.
1. Proiectul ”Tinerii Vulcăneni prezenți
ONG-urile care aplică pentru astfel de
în comunitate” – training pentru
fonduri pot primi finanţare o dată la doi
participare publică activă a tinerilor în
ani pentru a se putea realiza un sprijin
viața comunității – Asociația NILORAN.
real al tuturor celor ce solicită sprijin din 2. Activitate de hipism terapeutic pentru
partea administraţiei locale, în limita
copiii cu dizabilităţi – Asociaţia PARCO
fondurilor dinsponibile. La nivelul anului CAVALLI;

3. Achiziționarea de aparatură
kinetoterapeutică pentru persoanele cu
dizabilităţi – ASOCIAŢIA SPERANŢA;
4. Achiziţionarea unei centrale termice
cu lemne pentru Centrul Ortodox pentru
Copii şi Tineret din Dealu Babii –
Asociaţia AXION ESTIN.
5. Cursuri interactive pentru elevii din
ciclul liceal destinate cultivării
aptitudinilor necesare unei vieţi
armonioase – Asociaţia Eu şi Tu pentru
Vulcan.

Sport

C.S. VULCAN – ARTE MARŢIALE
Luna martie a adus sportivilor karateka antrenaţi de Martin
Ferenczi 2 Dan satisfacţii în pregătire şi participarea
competiţională. Întâlnirea lor în cadrul stagiului de pregătire
tehnică cu instructor şi antrenori din Italia, a fost un bun prilej
de întărire a dorinţei de a evolua ca sportive în această
frumoasă artă a autoapărării.
28-29 martie 2015 au fost două zile de pregătire intensă la
care au participat 30 de sportivi ai clubului sub comanda lui
Sensei Sergio Vicenzo Russo 7 Dan în karate Shotokan.
Acesta a fost însoţit de alţi 5 instructori şi antrenori din Italia
care fac parte din Federaţia Shotokan SKAI ITALIA: Alberto
Sbano 7 Dan, Massimo Parisi 2 Dan, Marcello Delunas 2
Dan, David Dentici 2 Dan, Matyus Daniel 2 Dan, Ana Sogor
Cohai 1 Kyu. La acest eveniment au mai participat încă 2
antrenori care au mai antrenat în Vulcan. Aceştia sunt
Ferenczi Cristian 1 Dan şi Cărăşel Tudorel 2 Dan.
Antrenamentele s-au defăşurat pe două nivele de pregătire,
centurile inferioare şi centurile superioare, iar accentul s-a
pus pe tehnicile de bază kihon,kata şi kumite.
Trebuie să încercăm să reintegrăm antrenamentul marţial în
practica noastră, să găsim metodele necesare pentru a face
din karate o artă marţială completă, care să acopere toate

aspectele: sport, auto-apărare, dezvoltare fizică, educaţie,
cale de urmat în viaţă.
Un sportiv al C.S.Vulcan a participat la Cupa Internaţională
Enpi Cup editia a XVI care a avut loc la Subotica (Serbia), în
ultima parte a lunii martie. Numele lui este Cândea Ioan
Flavian care s-a mobilizat foarte bine şi a urcat pe podium
obţinând locul II la kata invidual masculin, categoria 8-9 ani.
Este o performanţă foarte mare deoarece la această
competiţie au participat peste 1600 de sportivi din 21 de ţări
europene.

PAŞTE FERICIT !

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale,
transmit tuturor vulcănenilor să aibă parte
de Pace şi Bucurie în familie,
să primească Lumina Învierii în sufletele lor
şi să o păstreze aprinsă în fiecare zi.

Tuturor Paşte Fericit!
Ing. Gheorghe ILE
Primarul
Municipiului
Vulcan

Membrii Consiliului Local al Municipiului Vulcan
adresează tuturor cetăţenilor cu ocazia
sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos,

Paşti Fericit!

