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DIN ACTUALITATE

Săptămâna “Școala altfel ‐ Să știi mai multe, să fii mai bun”

FASCINAȚIA UNIVERSULUI ȘI FRUMUSEȚEA
TRADIȚIILOR POPULARE AUTENTICE
Elevii de la Școala Gimnazială Vladimirescu și oaspeții lor de la Școala
Gimnazială “Adam Müller Guttenbrun” din Arad au fost, pentru o zi, fascinați
de mișcarea Universului, dar și de faptul că tradițiile populare românești
pot fi învățate ușor și pot fi păstrate cu sfințenie pentru totdeauna
l Apoi, la etaj, în sala amenajată spe‐
cial pentru Atelierul de Creație și
Tradiție Populară, doamna Maria
Aiftincăi, cea care are în grijă Muzeul de
Etnografie și Folclor din localitate, le‐a
deslușit arta încondeierii ouălor de Paște.
Cunoștințele despre tradițiile populare,
păstrate cu sfințenie și cu un deosebit res‐
pect, au fost date mai departe spre tânăra
generație, iar elevii au fost neașteptat de
receptivi la indicațiile și povețele date cu
privire la arta încondeierii oălor de Paște.
Unii mai greu, alții mai ușor, după cum le
erau și emoțiile, elevii prezenți în
Atelierul de Creație Populară au ajuns la
concluzia că păstrarea și transmiterea pe
mai departe a tradițiilor populare autenti‐
ce românești, reprezintă “cartea de vizi‐
tă” a națiunii noastre. Imaginile care
însoțesc acest articol sunt mai presus de
orice cuvinte!
Prof. ARTEMIZA ZLĂGNEAN
Școala Gimnazială Vladimirescu

au primit răspunsuri la multele întrebări
cu privire la Univers și au fost bucuroși că
au putut, astfel, să‐și îmbunătățească
bagajul de cunoștințe.

De la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!
În considerarea cadrului legislativ în
vigoare, pe linie de evidență a persoane‐
lor, cetățeanului român îi revine
obligația de a deține un act de identita‐
te valabil, drept pentru care titularul va
solicita Serviciului Local de Evidență a
Persoanelor de la locul de domiciliu,
eliberarea unui nou document:
‐ cu minim 15 zile și maxim 180 de
zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate al actului de identitate,
respectiv în termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul
eliberării primului act de identitate ori
ca urmare a producerii unor modificări
privind schimbarea numelui, schimba‐
rea domiciliului, pierdere, etc.

Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Arad face un apel către toți
cetpțenii, pentru a verifica periodic ter‐
menul de valabilitate al actelor de iden‐
titate, în vederea evitării situațiilor
neplăcute în care pot deveni contrave‐
nienți la prevederile legii și sancționați
contravențional cu amendă cuprinsă
între 40 și 80 de lei.
Documentele pe care cetățenii trebuie
să le prezinte în susținerea cererii pentru
eliberarea actului de identitate sunt:
‐ cerere‐tip pentru eliberarea actului
de identitate (se obține de la sediul
Serviciului de Evidență a Persoanelor);
‐ certificatul de naștere al solicitantu‐
lui și ale copiilor cu vârsta mai mică de

14 ani (în original și copie);
‐ certificatul de căsătorie sau
hotărârea de divorț definitivă și irevoca‐
bilă sau certificatul de deces al soțului
decedat, după caz (în original și copie);
‐ documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu (în original și
copie);
‐ chitanța reprezentând contraval‐
oarea cărții de identitate (de 7,00 lei);
‐ timbru extrajudiciar (în valoare de
5,00 lei).
Persoanele care nu au posibilitatea de
a prezenta toate documentele prevăzute
de lege pentru eliberarea cărții de iden‐
titate, vor fi puse în legalitate cu cărți de
identitate provizorii.

ESTE BINE DE ȘTIUT...

l Dacă despre mișcarea stelelor se vor‐
bește încă din antichitate ‐ omul fiind
curios de misterul astrelor și despre locul
planetei noastre în această galaxie ‐ nu
mică le‐a fost curiozitatea elevilor de la
Școala Gimnazială din Vladimirescu
(clasa a III‐a B ‐ prof. înv. primar Loredana
Baciu, clasa a V‐a A ‐ prof. diriginte
Nicoleta Mich, clasa a V‐a ‐ prof. diriginte
Artemiza Zlăgnean și clasa a VII‐a C ‐
prof. diriginte Angela Constantin), dar și
oaspeților acestora, elevii clasei a VI‐a B de
la Școala Gimnazială “Adam Müller
Guttenbrun” din Arad (prof. Mircea‐
Mario Stoica), care au fost prezenți în Sala
de Spectacole de la Casa de Cultură din
localitatea Vladimirescu, în ziua de mier‐
curi, 20 aprilie 2016, în cadrul acțiunii
“Săptămâna «Școala altfel ‐ Să știi mai
multe, să fii mai bun»”. Beneficiind de o
lecție ținută în cel mai profesional mod cu
putință, elevii au putut afla despre mișca‐
rea planetelor din sistemul nostru solar,
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