
                                 

 

                                                                            

                               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. 8 din 1 septembrie 2011    MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

    Nr   
E TOAMNĂ ÎN SEPTEMBRIE… 
 
 

 
 

        Am întors filele calendarului şi am ajuns în luna septembrie. După 
exuberanţa, fierbinţeala, soarele, frumuseţea luminoasă şi strălucitoare a 
verii... iată-ne ajunşi la 1 septembrie!!! Oficial e toamnă chiar dacă 
zilele nu sunt diferite de cele caniculare de vară cu iz de vacanţă şi 
libertate… Un lung răstimp vremea va rămâne egală cu ea însăşi: senină 
şi caldă, blândă şi dulce. Sunt noile zile de neuitat... când razele soarelui 
par filtrate prin miere. Pentru mine toamna are un parfum de… 
împlinire! Inerent însă, toamna presară în suflete starea de melancolie. 
În poezie ea a fost des asociată cu melancolia. 

 Posibilitățile verii au dispărut, iar răcoarea toamnei este la 
orizont. Cerul va deveni curând gri și posomorât. Însă multe ţări au o 
climă formată din două anotimpuri: vara şi iarna, sau anotimpul cald şi 

anotimpul rece/ploios. În România le avem pe toate cele patru datorită climei, aşa că stau şi mă 
gândesc, încerc un exerciţiu de imaginaţie: cam cum ar fi viaţa noastră fără toamnă…? Cred că am fi 
cu mult mai săraci. 

Parcă toamna, mai mult ca oricând, evenimente majore ne invadează. Oare de ce așa? De ce 
tocmai toamna? Ce are anotimpul ăsta atât de magic încât ne poartă spre atâtea schimbări? 

De pildă, purtând în suflete culorile verii, copiii se vor întâlni în prag de toamnă pentru a 
începe un nou an şcolar. Unii sunt încântaţi, alţii nu prea, căci vacanţa totdeauna e mai distractivă!!!  

Cred că începutul şcolii e la orice vârstă un moment de nostalgie. Copil fiind, tânjeşti după 
vacanţa lungă care, chiar dacă la un moment dat părea interminabilă, s-a terminat inacceptabil de 
repede. Cu bune, cu rele, cu trecut, prezent sau cu viitor... jumătatea lunii septembrie ne uneşte. 
Gândurile mele se îndreaptă acum spre toţi cei care, luni, 12 septembrie, vor umple de viaţă curţile 
şcolilor: cadre didactice, elevi şi părinţi. 

Şi cum anii de şcoală, respectiv de liceu ne vor rămâne întotdeauna în suflet nu pot să vă urez 
decât mult succes în noul an şcolar, să aveţi parte de multe bucurii şi izbânzi si să nu lăsaţi aceşti ani 
să treacă pe lângă voi!                       

 
            Pompilia BĂJENARU                                                                                                                  

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

„Toamna? Sfârşitul agonic, zbuciumat şi 
melancolic al verii, la capătul căruia zace 

mareea de alb a iernii.  
(Andreea TRIFU) 

 



 
 
 
 

  
 
CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC 

CU COMPLEXUL SĂU INTER-RELIGIOS DE LA VULCANA-BĂI 
 
 
 

CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC 
a luat fiinţă în ianuarie 1991, doi ani mai târziu 
funcţionând sub egida UNESCO – Comisia 
Naţională a României. CENTRUL 
INTERNAŢIONAL ECUMENIC este un organism 
nonguvernamental, fără coloratură politică, laico-
religios cu caracter cultural social, fără scop 
lucrativ, care grupează clerici şi laici ai diferitelor 
confesiuni şi etnii din România, precum şi 
reprezentanţi ai altor confesiuni din străinătate. 

Acest organism internaţional constituie un 
sistem de proiecte ideatice şi pragmatice fiind creat 

pentru a demonstra că tuturor confesiunilor şi tuturor religiilor le revine un mare rol pentru evitarea 
integrismului şi fundamentalismului, plecând de la premisa unanim acceptată că Dumnezeu este 
acelaşi pentru fiecare om, indiferent de culoarea pielii, de etnia sau credinţa căreia îi aparţine mai 
ales în condiţiile istorice de azi, când în diferite zone de pe mapamond au loc conflicte armate care 
au la bază şi un fond religios. 

Încă din primele zile de activitate,  CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC şi-a propus 
să promoveze în mod stăruitor şi convingător idei şi acţiuni practice, concrete, aflate în slujba 
cunoaşterii, apropierii, înţelegerii şi colaborării între toate confesiunile religioase din ţară şi din 
străinătate. În plan ideatic, CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC şi-a propus să contribuie 
prin întreaga sa activitate la crearea unui climat spiritual ecumenic superior, de dialog, înţelegere, 
colaborare şi respect reciproc în primul rând între toate cultele din România, între toţi oamenii 
conştienţi că se închină şi slujesc acelaşi Dumnezeu. 

CENTRUL INTERNAŢIONAL ECUMENIC nu se doreşte a fi un parlament al confesiunilor 
şi nici un comitet de autoritate religioasă şi nici nu şi-a propus să creeze vreo fuziune între confesiuni 
sau să practice un sincretism religios, ci să realizeze pur şi simplu o cunoaştere, o apropiere, o 
înţelegere care să determine în final o colaborare vie, dinamică, armonioasă între etnii şi confesiuni. 

Noţiunea de ecumenism promovată de acest organism internaţional nu este interpretată 
„stricto senso”, ci practicată ca o activitate inter-religii şi inter-confesiuni printr-o colaborare 
frăţească întru acelaşi Dumnezeu. 

„În activitatea CENTRULUI INTERNAŢIONAL ECUMENIC se are în vedere ca principiu 
suprem respectarea tradiţiilor şi principiile doctrinare ale fiecărei confesiuni evitându-se cu 
desăvârşire prozelitismul religiilor. 

Centrul nu desfăşoară o activitate ecumenică de ierarhie, de elită sau de dogme religioase, 
promovând propria sa doctrină în interes general, doctrina Armoniei. Astfel, CENTRUL  
INTERNAŢIONAL ECUMENIC, ca organizaţie cultural-socială şi laico-religioasă, şi-a propus să 
promoveze un ecumenism practic, printr-un sistem de proiecte care să determine nu numai 
cunoaşterea, apropierea, înţelegerea şi colaborarea între etnii şi confesiuni dar şi sprijinirea concretă 
a unor necesităţi a acestora”, susţine directorul general al CENTRULUI INTERNAŢIONAL  
ECUMENIC, dr. Ion POPESCU. 

Doctrina CENTRULUI INTERNAŢIONAL ECUMENIC porneşte de la credinţa că legea 
curcubeului este legea morală a Armoniei şi respectului identităţii fiecăruia pentru că aşa se petrec 
lucrurile cu minunea curcubeului alcătuit din atâtea culori care se topesc fericit în strălucirea lui 
unică, fiecare culoare păstrându-şi vie pecetea ei proprie. 

Doctrina armoniei reprezintă o demonstraţie convingătoare a unui ecumenism modern 
autentic, de largă respiraţie şi cuprindere. 

„De vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur 
va străluci tot ce porneşte de la tine.” 

 (Nicolae IORGA) 



Pentru promovarea acestui ecumenism modern, CENTRUL INTERNAŢIONAL  
ECUMENIC desfăşoară o activitate fructuoasă de informare a cultelor, organizaţiilor religioase şi 
neguvernamentale din ţară şi din străinătate despre crearea şi scopul acestui organism unicat, pentru 
a le determina să devină membre ale acestuia. 

În scopul demonstrării şi punerii în 
practică a celor de mai sus, în anul de graţie 
1998, Centrul a înfiinţat la Vulcana-Băi, judeţul 
Dâmboviţa, Complexul inter-religios, construind 
aici, trei locaşuri de cult – o biserică creştin-
ortodoxă – care adăposteşte moaşte ale Sfântului 
Ioan Botezătorul -, o sinagogă şi o moschee. 
Sunt cele trei mari religii ale lumii ai căror 
credincioşi, de secole convieţuiesc în România, 
în Armonie, fără a exista între ei neînţelegeri sau 
conflicte, ei muncind şi rugându-se dimpreună, 
frăţeşte în „marea trecere prin această lume”. 

Complexul inter-religios de la Vulcana-
Băi face ca această mică localitate din România să reprezinte unicat în Europa, găzduind, într-un 
areal de câteva zeci de hectare, trei locaşuri de rugăciune sub cerul înstelat al planetei. 

 La zidirea şi ctitorirea acestora au ostenit un creştin, respectiv dr. Ion POPESCU, doi evrei, 
fraţii Rubi şi Michael ZIMMERMAN şi familia unui musulman Leila şi dr. Omar AKILI. 

 
 
SCURTĂ BIOGRAFIE A DOCTORULUI ION POPESCU 

 
 

 
 Sunt născut la data 13 decembrie 1932 în 

comuna Malu cu Flori, județul  Dâmbovița, prin 
„adopție” fiu al comunei Vulcana-Băi din anul 1978; 

 Sunt doctor în drept; 
 Sunt diplomat de carieră, fiind consul la 

Belgrad și consul general al României la Paris. 
 Am îndeplinit cu succes misiuni diplomatice 

cu mandat special în lumea arabă: Siria, Republica 
Libaneză, Regatul Hașemit al Iordaniei, Republica Irak, 
Kuweit, Egipt, Marea Jamahiriye Arabă Libiană 

Populară Socialistă, Regatul Arabiei Saudite, Emiratele Arabe Unite; în aceste state am avut primiri 
și consultări la nivel de șef de stat, președinți de parlamente, șef de guvern, lideri religioși. 

 Am îndeplinit misiuni în Republica Islamică Iran, după revoluția islamică de la 1 aprilie 
1979,  având trei primiri și convorbiri cu Ayatolahul Ruhollah Musavi KHOMEINI (n. 24 septembrie 
1902 – d. 3 iunie 1989) și am obținut asigurarea și continuarea livrărilor de țiței către România. 

 În calitatea de Director - vicepreședinte al Departamentului Cultelor, am negociat cu 
Vaticanul Statutul Bisericii Romano-Catolice din România, având convorbiri cu cardinalul Agostine 
CASAROLI (n. 24 noiembrie 1914 – d. 9 iunie 1998), secretar de stat al Vaticanului, precum și cu alți 
mari ierarhi din conducerea acestui stat ecleziastic. 

 Am fost primit în calitate de reprezentant oficial al României de Papa Ioan Paul al II-lea; 
în urma acestor demersuri a fost sacrat, ca episcop, Monseniorul Ioan ROBU (n. 6 noiembrie 1944) – 
actualmente Arhiepiscopul și Mitropolitul de București al Arhiepiscopiei Romano-Catolice. 

 Am organizat și condus personal vizita de zece zile în România a marelui evanghelist 
creștin american, de orientare neoprotestantă, Billy GRAHAM sau William Franklin GRAHAM (n. 7 
noiembrie 1918) – prietenul intim al familiei președinților George BUSH, fiind invitatul obișnuit al 
Casei Albe sub doisprezece președinți americani, și una dintre cele mai mediatizate personalități din 
Statele Unite ale Americii; în urma acestei acțiuni România a obținut pentru prima oară - Clauza 
națiunii celei mai favorizate. 

 După evenimentele din Decembrie 1989, am creat Centrul Internațional Ecumenic – 
organizație internațională neguvernamentală laico-religioasă. 



 Am creat Banca Interconfesională Română – devenită ulterior Banca Internațională a 
Religiilor; printre membrii fondatori ai acesteia se numără: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, 
Mitropolii, Arhiepiscopii, Protopopiate, parohii, culte protestante și neoprotestante, cultul musulman, 
prințul Zaid AL-MELEHI din Casa Regală a Arabiei Saudite, familia Rubi și Michael ZIMMERMAN 
din Israel și alții; Banca Internațională a Religiilor avea peste 200 de unități pe întreg teritoriul 
României, 1860 de angajați și active de peste 2.000 de miliarde de lei (RON) după numai cinci ani 
de activitate! 

 Am creat Academia Internațională 
pentru Studiul Istoriei, Culturii și Religiilor 
Lumii; cadrele didactice ale acestei instituții au fost 
numai academicieni, profesori universitari de 
renume, înalți ierarhi ai cultelor religioase, având 
patru promoții de specialiști în domeniul diplomației 
religioase. 

 Am creat la Vulcana-Băi, județul 
Dâmbovița, Așezămintele Interreligioase prin 
construirea a trei locașuri de cult, simboluri ale celor 
trei mari religii monoteiste trăitoare de secole pe 
teritoriul Românie, respectiv: o biserică creștin-ortodoxă, o sinagogă și o moschee.  

 La 7 ianuarie 1999 am înființat la Vulcana-Băi, Uniunea Națională pentru Concordie 
Română. 

 De peste zece ani lupt prin demersuri legale, pe plan național și internațional, pentru ideea 
de dreptate care, din nefericire, în România este pângărită de un grup mafiot de interese ce reușește, 
în anul 2011, să dicteze soluții în justiția română. 

 Mulțumesc din suflet pentru toate cele împlinite la Vulcana-Băi, Bunului Dumnezeu, 
precum și locuitorilor acestei comune binecuvântate, fiind cu sufletul și cu gândul la Dumneavoastră, 
oriunde m-aș afla.   

 

  Dr. Ion POPESCU 

 

 

 

          CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VULCANA-BĂI  
 
PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL 
 
 
 Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile 

reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.  
Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate 

delega atribuţiile sale.  
Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul 

membrilor acestuia.  
Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 

adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din 
numărul consilierilor locali în funcţie.  

Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică 
formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, şi care 
reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu 
venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte 
sporuri prevăzute de lege.  

Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite.  

„Dacă ai încredere în tine, inspiri 
încredere altora.” 

           (GOETHE) 



Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a 
beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.  

Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării 
alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de 
către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. 

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se 
prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de 
către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.  

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili 
data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, 
după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.  

Primarul depune în faţa consiliului local jurământul. Primarul care refuză să depună 
jurământul este considerat demisionat de drept.  

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.  
Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi 
acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale 
celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a 
hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

 
(continuare în numărul viitor) 

 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr.312 din 19 august 2011 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marţi, 30 august 2011 şi a propus 
următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianţi, mandatul 01 iulie 2011 – 30 iunie 
2012; 

2. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice;  
A prezentat informarea: doamna Messalina ALEXANDRU, șeful Postului de Poliție al 

Comunei Vulcana-Băi. 
3. Informare privind modul de funcționare a Poliției locale organizate în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Vulcana-Băi;  
A prezentat informarea: domnișoara Roxana Elena VASILE, șeful Poliției locale. 
4. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii pe trimestrul I/2011.  
A prezentat informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare 

administrative; 
5. Aducerea la cunoştinţa consiliului local şi primarului comunei a raportului privind 

calitatea educaţiei în şcolile din comuna Vulcana-Băi din anul şcolar 2010-2011. Asigurarea bunei 
desfăşurări a învăţământului în anul şcolar 2011-2012. 

A prezentat raportul: doamna Daniela Maria ANASTASE – directorul unităţilor de 
învăţământ din comuna Vulcana-Băi; 

6. Înregistrarea comunei Vulcana-Băi în „Sistemul naţional electronic de plată online a 
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar”; 

7. Aprobarea listei de inventariere a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului 
de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei 
şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice 
urbane; 

8. Achiziționarea unui autovehicul pentru funcţionarea Poliției locale a comunei Vulcana-
Băi. 

 
 
 

   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



 

 

 
ANUL NOU BISERICESC 

 
 

            
Data de 1 septembrie marchează în Biserica Ortodoxă începutul 

noului an bisericesc.    Potrivit tradiţiei iudaice, acum se socoteşte că a 
început Dumnezeu lucrarea de creare a lumii, apoi, la această dată, 
Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în sinagogă, unde a citit textul proorociei 
lui Isaia, capitolul 61, 1-2, pecetluind începutul activităţii Sale de 
propovăduire a Evangheliei.  Din punct de vedere social, în vechime, dar şi 
acum, anul avea alte repere. Erau cele două sărbători, cea de primăvară, a 
Sfântului Mucenic Gheorghe, şi cea din toamnă, a Sfântului Dimitrie. Aceste 
praznice, care se suprapuneau peste anotimpurile în care încep şi se încheie 
muncile agricole, aveau în vedere activitatea umană legată de cultivarea 
pământului. 

Data de 1 septembrie, când noi prăznuim începutul anului bisericesc, 
este legată de istoria mântuirii. Pe parcursul unui an bisericesc se rezumă lucrarea de mântuire de la 
creaţie şi până la sfârşitul lumii. Biserica Ortodoxă marchează aceste lucruri prin sărbătorile care 
sunt prăznuite în lunile de început şi final de an. Astfel, anul bisericesc se încheie în luna august, 
când avem sărbătorile Adormirii Maicii Domnului, pe data de 15, şi Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, pe data de 29 august, cel mai mare prooroc de până la venirea Mântuitorului.   

Simbolismul anului nou bisericesc. 
Sfârşitul anului bisericesc, ca de altfel şi începutul lui, este sub ocrotirea şi binecuvântarea 

Sfintei Fecioare Maria, prin praznicul Adormirii. Cu această sărbătoare, practic, se încheie anul 
bisericesc şi, în chip simbolic, veacul acesta. Şi sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan, ultimul 
dintre prooroci, cel mai mare dintre ei, care pregăteşte poporul pentru primirea lui Mesia, stă în 
legătură cu viaţa viitoare. 

La fel, începutul anului are, ca primă sărbătoare importantă, tot un praznic închinat Maicii 
Domnului: Naşterea Maicii Domnului, aceea prin care se săvârşeşte mântuirea oamenilor, ea născând 
pe Hristos, Răscumpărătorul păcatelor noastre. De altfel, toate praznicele împărăteşti cu dată fixă 
sunt în strânsă legătură cu istoria mântuirii: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, Naşterea Domnului, Soborul Maicii Domnului şi toate celelalte. 

Anul bisericesc nu este identic cu anul liturgic. 
În cultul Bisericii Ortodoxe există o diferenţiere între anul bisericesc şi anul liturgic. Dacă 

anul bisericesc începe pe data de 1 septembrie, anul liturgic îşi află începutul în ziua Paştilor. De la 
această dată se numără Evangheliile şi Duminicile anului bisericesc. Acesta are 52 de săptămâni, 
spre deosebire de anul liturgic care socoteşte săptămânile în funcţie de sărbătorile Paştilor sau 
Rusaliilor (citim în calendar: Duminica a II-a după Paşti, a III-a după Rusalii…).  

Anul bisericesc are trei perioade care reflectă întreita activitate a Mântuitorului Iisus Hristos 
pe pământ: învăţătorească, arhierească şi împărătească. 

Perioada Octoihului, care este cea mai întinsă dintre toate (durata ei variind între 40-46 de 
săptămâni), corespunde activităţii învăţătoreşti a Domnului. 

A doua perioadă este cea a Triodului, care se referă la activitatea arhierească Domnului, 
având în centru pătimirile şi jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului. Ea durează de la Duminica 
vameşului şi fariseului până la Duminica Paştilor, în total 10 săptămâni, cuprinzând Postul Paştilor, 
vreme de pregătire prin rugăciune, pocăinţă şi post pentru praznicul Învierii Domnului. 

Ultima perioadă din ciclul anului bisericesc, cea a Penticostarului, reprezintă timpul dintre 
Învierea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt şi sărbătoreşte pe Mântuitorul Hristos ca Împărat 
Slăvit, Biruitor al morţii şi al păcatului. 

Toamna se încheie un ciclu agrar şi începe altul. 
Într-un alt context, legat de ciclul agrar, septembrie este prima luna de toamnă, când se adună 

roadele şi se mulţumeşte lui Dumnezeu pentru cele dăruite. Se încheie vechiul an agricol şi se începe 

„ După cum aurul cel galben se cunoaşte în foc, tot 
aşa credinţa trebuie văzută în vremuri grele.  

(OVIDIUS) 



un nou an agricol, acum pregătindu-se semănăturile de toamnă. Aşadar, orice sfârşit este un început, 
după cum, şi în viaţa fiecărui om, sfârşitul vieţuirii pământeşti face trecerea spre ultima etapă, viaţa 
veşnică. De aceea se prăznuiesc zilele martiriului sau trecerii la cele veşnice a sfinţilor, fiindcă 
acestea sunt momentele naşterii lor duhovniceşti, pentru viaţa de dincolo. Pildele lor vin să 
întărească această realitate că, prin moarte, noi nu intrăm în nefiinţă, ci trecem dincolo, într-una din 
acele stări, raiul sau iadul. 

Din punct de vedere social, în vechime, dar şi acum, anul avea alte repere. Erau cele două 
sărbători, cea de primăvară, a Sfântului Mucenic Gheorghe, şi cea din toamnă, a Sfântului Dimitrie. 
Aceste praznice, care se suprapuneau peste anotimpurile în care încep şi se încheie muncile agricole, 
aveau în vedere activitatea umană legată de cultivarea pământului. Biserica a avut grijă să rânduiască 
în perioada aceasta, de toamnă (în jurul datei de 16 octombrie), citirea pericopei evanghelice care se 
referă la pilda semănătorului. Odată cu semănatul pământului trebuia ca şi cuvântul lui Dumnezeu să 
fie pus în pământul cel bun al sufletelor credincioşilor. 
                                                                                

 
                                                                     Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus 
 
 

 
 

 
 

                                                         
CĂLĂTORESC, DECI EXIST! 

 

Am observat, cu regret, că, în ultimii ani, până şi cea mai aşteptată partea a anului, vara, şi, în 
special vacanţa, şi-au pierdut sensul pe care îl acordam în copilărie. Evident, nu mai avem vârsta la 
care putem petrece o vacanţă întreagă la bunici, cu genunchii juliţi, alergând până noaptea târziu pe 
dealuri sau bălăcindu-ne la gârla trei luni, zi de zi, fără să ne plictisim. 

Am crescut (ca să nu spun am îmbătraânit), au apărut grijile şi responsabilităţile, iar 
aşteptările noastre sunt cu totul altele. Odată cu copilăria am pierdut şi vacanţele de vară de neuitat, 
dar, mai ales, bucuria cu care trăiam, pe vremuri, şi cele mai mărunte întâmplări. Dacă pe vremuri o 
vacanţă cu familia la Costineşti sau „2 Mai” era de neuitat, astăzi căutăm destinaţii tot mai exotice 
sau mai îndepărtate. Foarte bine, cred eu, de părere fiind că orice contact cu exteriorul şi un altfel de 
grad de dezvoltare şi civilizaţie este menit să ne lărgească orizonturile. 

Problema, fiindcă evident este o problemă la mijloc, este legată de motivaţia din spatele 
vacanţelor tot mai exotice, în spatele cărora se ascund, de nenumărate ori, sacrificii şi eforturi 
deosebite. 

Să călătoreşti, afirm şi voi afirma întotdeauna, dar să o faci cu un scop, voi adauga la fel de 
des. Călătoria în sine nu este un ţel, ci un mijloc pentru a atinge adevăratul scop şi, când mă refer la 
scop, nu mă gândesc la albumul cu poze de pe Facebook, singura dovadă a unei călătorii menite să 
ne îmbogăţească din punct de vedere cultural şi spiritual, să ne deschidă noi orizonturi şi să ne 
pregătească pentru aproape orice ne poate oferi viaţa. 

Orice vacanţă într-o ţară străină ar trebui să includă vizitarea unui obiectiv sau a unui muzeu 
care să stea drept marturie a istoriei sau geografiei acelei ţări, fiindcă nu cred că există sentiment mai 
frumos decât acela de a exclama: „Acesta este un loc despre care am învăţat în şcoala generală!” 

La fel şi cu ţara noastră, în care întâlnim la orice pas urme ale strămoşilor noştri, urme pe care 
ar trebui să le privim cu veneraţie, înţelegând eforturile prin care au fost construite şi scopul căruia i-
au servit. 

În şcoala generală nu gândim aproape niciodată atât de departe încât să ne imaginăm că, 
poate, cândva, într-un viitor îndepărtat, vom păsi pe ţărmul de pe care Vasco Da Gama a navigat în 
căutarea unui vis sau oraşul în care a fost semnat un armistiţiu care a schimbat faţa Europei. De 
multe ori, însă, viaţa ne rezervă suprize frumoase şi ne oferă posibilitatea de a descoperi şi înţelege 
lumea bucată cu bucată. Să întoarcem spatele unor asemenea oportunităţi e o dovadă de ignoranţă şi 
implică limitarea forţată a orizontului unui spirit liber.  

„A călători este, pentru cei tineri, o parte a educaţiei; 
pentru cei mai vârstnici – o parte a experienţei.” 

           (Francis BACON) 



Îmi place să cred că cei mai mulţi profită de ocaziile acordate şi îşi îndreaptă paşii şi privirea 
în direcţia corectă şi, făcând asta, în faţa marilor lecţii ale umanităţii, măcar o parte îşi vor aminti 
numele celor care le-au deschis prima dată porţile către lume, chiar dacă doar prin intermediul 
manualelor şcolare. 

           
                                                                                                                 Prof. Sorina PÎRVU 
                                                                                                   ȘCOALA „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
  
 

 
 
 
 
 
DESPRE ŞCOALĂ SĂ POVESTIM! 

 

Stau în faţa paginii albe şi cuvintele nu mi se învălmăşesc  în minte aşa cum mi-aş fi vrut. 
Intenţionam să scriu despre dascăli, despre şcoală, despre respectul pe care îl port dascălilor mei, pe 
care părinţii şi bunicii mei mi l-au inoculat, pentru că şi dumnealor îl purtau. Mi se pare că spaţiul 
este prea mic pentru toate aceste şi din această cauză le voi ştirbi valoarea reală. „Şcoala” era 
cuvântul rostit cu un soi de miraj pe care copilul din mine nu l-a înţeles pe deplin atunci, trebuia doar 
să ştiu că locul acela îmi va dicta viitorul. Am atâtea de spus şi totuşi cuvintele mele par simple şi 
fade. Şi-n loc de cuvinte, prin faţa ochilor mi se perindă oameni. Mii de oameni. Oameni pe care mi-i 
amintesc, de la care am avut ce învăţa, oameni pe care i-am pierdut şi pe care îi vreau înapoi, oameni 
pe care nu vreau să îi mai văd, pe care îi înţeleg sau nu, simpli, deosebiţi, oameni. Şi eu sunt tot om, 
şi eu par asemenea în ochii celorlalţi. Şi prin acest caleidoscop descopăr modele, oameni care m-au 
motivat. Iar în viaţa mea, modelele care mi s-au ivit au fost oameni ai şcolii. Nimeni în urmă nu s-a 
ridicat la nivelul domniilor lor. Şi am avut norocul ca paşii să-mi fie călăuziţi, în clasele primare, de 
un dascăl extraordinar, domnul Ion Brezeanu. Mi-l amintesc sobru şi stilat, cu părul aproape alb dat 
pe spate. Purta întotdeauna costum cu vestă şi fuma ţigările dintr-o sipcă veche de lemn. Era 
întotdeauna elegant şi calm, vorbea pe un ton egal. Îmi amintesc că nu am folosit niciodată expresia 
„nu vreau” şi nu i-am întors niciodată cuvântul. Au urmat apoi domnul de chimie, doamna de fizică 
şi doamna de română, ca să nu mai spun despre domnul de sport, domnul Rizescu şi domnişoara de 
franceză, blânda mea domnişoară. Ce oameni deosebiţi! Astfel, am privit şcoala cu o deosebită 
consideraţie prin prisma celor care o reprezintă. Ce vreau să subliniez este faptul că am avut 
permanent modele, dar şi antimodele. Am ştiut permanent cu cine vreau să mă asemăn şi cu cine nu. 
Şcoala nu m-a învăţat tot, nici nu am avut nevoie. Am mers la şcoală de şase ani cu „cei şapte ani de-
acasă”. Nu la şcoală am învăţat să salut pe stradă, să nu întârzii, sau că regulile sunt aceleaşi pentru 
toată lumea, dar am învăţat să învăţ, să vreau mai mult de la mine, să am încredere, am învăţat ce 
este respectul. Mi-ar plăcea să cred că şi elevii noştri vor găsi printre dascălii lor modele. Dacă eu, 
profesorul de limba şi literatura română, aş deveni modelul cuiva, acesta ar fi un vis împlinit. Mi-ar 
plăcea, de asemenea,  ca respectul pentru şcoală să  fie acelaşi ca atunci când eram eu elev de 
generală, dar sunt conştientă că nu mai este aşa. Şi tocmai acest lucru aş dori să fie subiectul unui 
articol viitor! 

 
                                                                                                                        Prof. Alina STOIAN 

ȘCOALA „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 
 
 
 
 
 

„Cel mai important lucru este să nu te opreşti 
niciodată să întrebi.”  
(Albert EINSTEIN) 



 

 

 VENIM DINSPRE STRĂMOŞI 
 ŞI NE ÎNDREPTĂM SPRE URMAŞI…                                                

 

 

În Vulcana s-au născut şi trăiesc elevii noştri, şi datoria noastră, ca dascăli este de a-i învăţa să 
păstreze şi să arate atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi altora, frumuseţile fizice şi morale ale 
satului nostru. 

Tradiţiile româneşti reprezintă o valoare inegalabilă şi incontestabilă a poporului nostru şi nu 
trebuie să lăsăm timpul să le şteargă . 

Arta populară are o contribuţie de seamă. În primul rând, copiii încep să înţeleagă specificul 
poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite în 
obiceiurile locurilor, în al doilea rând, punându-i pe copii, încă de la vârste timpurii, în contact direct 
cu unele obiceiuri, pe care, fie bunicii lor, fie părinţii sau alte rude le practică, le insuflăm respectul 
şi dragostea pentru o anumită ocupaţie, pe care o pot aborda şi ei când vor creşte. 

Copilul simte admiraţie faţă de creaţiile populare, încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă 
firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte 
din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din doinele cântate 
îndelung de moşii şi strămoşii noştri. 

Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat, frumuseţile artei populare, în 
al cărei conţinut sunt înmănunchiate sentimentele poporului nostru. Numai educându-i de mici pe 
copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, să îndrăgească 
limba pe care o vorbesc şi  obiceiurile ţării în care s-au născut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea 
continuitate în generaţiile următoare. 

Pe lângă sentimentul de dragoste faţă de creaţiile folclorice, pastrarea acestor traditii constituie 
pentru fiecare copil o mândrie. Fiorii acestui sentiment se trezesc atunci când copilul face primii paşi 
în cunoaşterea creaţiilor populare, la grădiniţă, iar mai târziu în primele clase primare şi la noi în 
localitate chiar şi elevii de gimnaziu şi cei de liceu. 

Pe lângă celelalte creaţii folclorice, dansurile populare îi familiarizează pe copii cu un nou 
element al folclorului, contribuind şi prin aceasta la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului 
nostru, la dezvoltarea simţului ritmului, a capacităţii de coordonare a mişcărilor, le educă gustul 
pentru frumos şi armonie. 

Dansul popular, împreună cu cântecul şi cu strigăturile ce-l însoţesc, formează un tot armonios 
ce nu poate fi despărţit. 

Jocul cu cânt e una din activităţile cele mai agreate de copii, care se poate desfăşura cu copiii 
fie în activităţile şcolare în cadrul orelor de educaţie muzicală , fie  în activităţile extraşcolare. După 
ce copilul ajunge să-şi coordoneze mişcările în ritmul unui joc cu cânt organizat se poate trece la o 
formă puţin mai pretenţioasă, şi anume, a dansului popular. 

Cunoscând importanţa dansurilor populare şi înţelegând că numai aşa vom putea păstra  acest 
obicei  frumos, în şcoala noastră  există de mult timp  formaţia de dansuri „Junii valahi” , coordonată 
de instructor Dan Şetreanu, prilej pentru elevii noştri de a reînvia tradiţia balului şi horei de 
odinioară.  

În timpul repetiţiilor sala căminului cultural răsună de ritmurile „Ofiţereasca”, „Hora ceasului”, 
„Românul”, „Jianul”, „Sârba”, „Breaza”, acestea fiind doar o mică parte din multitudinea de dansuri 
populare specifice, care din timpuri străvechi au umplut cu voie bună sufletele oamenilor din aceste 
locuri unde orice sărbătoare este prilej de bucurie.  

Dansurile populare din Muntenia  fascinează întotdeauna prin frumuseţea lor, prin frumuseţea 
portului dansatorilor şi a muzicii populare româneşti. 

Formaţia de dansuri „Junii valahi” dansează în orice împrejurare, fie că este vorba de o serbare 
şcolară, de primirea unor oaspeţi în şcoala noastră, fie că e ziua şcolii, sărbătoarea fiilor satului, 
sărbătorirea celor mai vârstnici localnici pentru a le reaminti acestora, prin dans, de vremurile de 
odinioară, concursuri şcolare şi lista ar putea continua.  

„Tradiţia adevărată este singura 
merinde sufletească.” 

 (Liviu REBREANU) 
 



Sunt momente unice ,menite sa păstreze vie amintirea unor vremuri deja asfinţite, şi fără puţin 
efort din partea noastră, a cadrelor didactice, la viteza cu care mijloacele moderne împing în umbră 
tradiţiile strămoşeşti, totul ar fi pierdut . 

Pentru noi dansul este o tradiţie de suflet, care poate fi păstrată, fără a  te simţi obligat; este o 
dorinţă care vine din adâncul sufletului, dovadă sunt elevii de liceu absolvenţi ai şcolii noastre care 
vin „la dansuri” în continuare, este vorba şi de spiritul vesel al vulcăneanului care nu poate organiza 
o nuntă fără muzică populară, şi atunci cine ar mai dansa, dacă nu ar şti paşii, dacă nu s-ar derula în 
continuare în şcoală programul de dansuri populare. 

 Elevii noştri mai păstrează în suflete şi alte obiceiuri şi tradiţii, avantajul lor este dat şi de 
faptul că sunt locuitorii unui sat  muntenesc, situat într-o zonă de deal, sat în  care trăiesc în prezent 
peste 100 de bătrâni trecuţi de 80 de ani, deci izvorul cunoaşterii tradiţiilor este plin pentru cei ce vor 
să se „adape” 

Sărbătorile sunt prilej de a scoate la iveală tradiţii şi obiceiuri  deosebite, sorcova, buhaiul, 
pluguşorul, capra pentru întâmpinarea noului an, colindul pentru închinarea naşterii lui Iisus, 
înroşirea ouălor pentru Paşte, focul de Sumedru (de Sf. Dumitru), cântecul popular care răsuna la 
toate sărbătorile satului. 

Şi unde se poate lucra pentru ca folclorul românesc să nu piară niciodată….???  
…LA ŞCOALĂ!!! 
Suntem datori să le transmitem copiilor toate acele simţiri cuprinse în creaţia populară, cu 

îndemnul de a le păstra. 
 

 
  Prof. Maria Manuela GHEORGHE şi Prof. Sorina PÎRVU 

 
 

 
 
 
 
 
VULCANA-BĂI - ETNOGRAFIE 
 

I.  ETNOISTORIA AŞEZĂRII 
(Continuare din numărul anterior) 
 

          CULTURA SPIRITUALĂ 
          a) NAŞTEREA 

După ce femeia a rămas însărcinată obiceiul spune că ea trebuie să anunţe că  altfel copilul se 
naşte mut. În timpul naşterii, cei din jurul ei (mama, soacra, surori) îi pun sare pe cap fără ca ea să 
ştie şi dacă duce mâna la nas se zice că va naşte băiat, iar dacă duce mâna la gură se  va naşte  fată. 
În timpul sarcinii femeia nu trebuie să toarne apă cuiva să se spele pe mâini că se zice că va naşte  
greu. Când copilul este născut şi adus acasă este vizitat de  rude şi i se aduc lucruri de îmbrăcat, iar 
femeii lehuze dulciuri. Soacra sau mama merge la biserică să-i pregătească aghiazmă, din care se 
pune şi în băiţa  noului născut. După cep puţin şase săptămâni copilul trebuie botezat, vin naşii acasă 
îl ia în  hainele lui, îl duc la biserică şi-l botează, apoi îl îmbracă în hainele aduse de naşi, îl duc acasă 
şi-l culcă. La lumânarea de botez se pune o bucată de material cu care îl prinde nasul sau naşa din  
mâinile preotului, iar din acest material apoi se confecţionează lucruri de îmbrăcat pentru copil.  A 
doua zi naşa trebuie să vină să facă băiţă copilului.  

La un an de viaţă copilul este sărbătorit si i se rupe turta deasupra capului şi se taie moţul.  Pe 
o tăviţa se pun diferite obiecte, iar copilul este pus să-şi aleagă un obiect, iar în funcţie de ce alege  
acesta, se zice că îl va caracteriza. Exemplu: dacă alege un creion va fi bun la carte, dacă alege un   
inel, va avea noroc de bogăţie, dacă  alege un cleşte, va fi un bun muncitor,  ş.a.m.d. 

b) CĂSĂTORIA. 
Despre ieşitul fetei la horă trebuie să vorbim la timpul trecut, pentru că hora şi balul au fost 

înlocuite cu discoteca. 
La discotecă fetele şi băieţii încep să meargă după vârsta de  14-15 ani. 

„Între două cuvinte optează pentru cel mai 
concis.”  

(Paul VALERY) 
 



Logodna se mai practică şi în prezent, familia băiatului merge la familia fetei de care s-a 
îndrăgostit şi stau de vorbă, stabilesc poate data nunţii, vorbesc despre zestre. Se mai practică si aşa 
zisa  FUGĂ atunci când familiile  celor doi îndrăgostiţi nu se înţeleg. 

 Ducerea zestrei de la fată la băiat se organiza până prin anii 1973-1975  joia dinainte nunţii cu  
căruţe cu cai împodobiţi cu crenguţe de brad şi panglici, cu obiecte de zestre expuse. Astăzi  nu se  
mai practică acest obicei. 

 Nunţile se organizează sâmbăta sau duminica.  Cu ceva ani în urmă se mai organiza înainte de 
nuntă gătitul bradului la ginere şi trimiterea lui la mireasă. La casa miresei se organiza o masă şi apoi  
tinerii se distrau câteva ore. Şi acest obicei a dispărut, se împodobeşte bradul dar nu se mai 
organizează o petrecere cu dans şi masă. Bradul împodobit de flăcăi cu flori albe artificiale reprezintă  
simbol al tinereţii  şi fertilităţii. 

 La casa ginerelui  lăutarul cântă cântecul ginerelui : 
……………. 

         „Că de-acum te-ai însurat  
Nu mai umbli noaptea în sat” 
Acesta  este bărbierit de fratele de  ginere, este  îmbrăcat cu costum nou, apoi merge să ia 

mireasa însoţit de naşi după care merg la biserică pentru  cununia  religioasă. 
Se  mai practica  ruperea bluzei soacrei mici unde ginerele trebuie să pună bani ca plată a 

miresei. 
La mireasă  se organizează gătitul acesteia, i se cântă  cântecul miresei: 
„Ia-ţi mireasă  ziua bună 
De la tată de la mumă….” 
Se joacă „vadra miresei”, o horă mare în jurul unei fântâni unde tinerii sunt stropiţi cu apă cu 

busuioc. 
Când soseşte mirele, mireasa priveşte prin verighetă să vadă expresia feţei acestuia. Dacă este 

vesel sau trist aşa va fi viaţa lor. 
Bradul împodobit este dus de un tânăr numit frate de ginere. Exista şi o soră de mireasă care 

pune  flori albe la nuntaşi, simbol de bucurie  şi frumuseţe a evenimentului organizat. 
După cununia religioasă, lumânările trebuie să fie duse la localul unde se organizează masa  şi 

dansul,  aprinse, se zice că nu este bine să se stingă în această perioadă deoarece ar putea prevesti 
moartea unuia dintre cei ce se căsătoresc. Lumânările se sting de naşi cu vin. 

La casa miresei se organizează - pocânzei – familiile care participă la nuntă din partea miresei 
sunt invitaţi la o masă  cu muzică şi dans acasă la părinţii miresei, apoi aceştia merg la localul unde 
are loc  nunta propriu zisă. 

De regulă nunţile  se organizează cu dar strigat de lăutari. 
Exemplu: „De la  Nicu POPESCU  100 dolari -  să trăiască !           

 (Continuare în numărul următor) 
 

                                                                             Constanța SPÎNU, 
                                                                                           REFERENT  

 
 
 
 

PĂRINŢI, FIŢI UN EXEMPLU! 
 
 
 

 E o învăţătură veche de când lumea şi perfect 
adevărată: cei care abandonează nu înving niciodată, iar 
învingătorii nu abandonează niciodată până nu-şi termină 
treaba. Din păcate însă, copiii, în general, nu se nasc 
perseverenţi. Majoritatea sunt din născare predispuşi să 
abandoneze. Se apucă de câte ceva până ce obosesc şi 
renunţă. Aşa sunt copiii, mai ales cei mici. Totuşi, când 
devin suficient de mari ca să-şi asume nişte răspunderi cum 
ar fi ordinea printre jucării sau în casă, dusul gunoiului, 

„Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte.”  
(CONFUCIUS) 

 



făcutul patului, ajutatul mamei la vase şi o sută una de alte corvezi în jurul casei, părinţii pot începe 
să construiască o atitudine perseverentă. Sunt foarte puţine probleme care nu se pot rezolva în cele 
din urmă printr-o pură perseverenţă încăpăţânată. 

Este extrem de benefic ca părinţii să aibă grijă de copii, astfel încât aceştia să facă ceea ce 
trebuie, atunci când trebuie, iar treaba să fie încheiată şi bine făcută. Dacă aceşti copii sunt absolviţi 
de răspunderi încă din primii ani, indiferent de motiv, vor încerca să scape de ele şi mai târziu. În 
acest moment, părinţii creează un obicei prost, care nu duce la reuşită. 

Părinţi, trebuie să profitaţi de propria perseverenţă pentru a o insufla copiilor dumneavoastră! 
Sigur că ei nu vor fi extrem de entuziasmaţi de tactica pe care o aplicaţi, dar, când vor privi în urmă, 
vă vor fi recunoscători pentru tot restul vieţii! 

Cu mulţi ani în urmă, Calvin Collidge spunea: „Nimic pe lumea asta nu se compară cu 
perseverenţa. Nici talentul. Căci ce poate fi mai des întâlnit decât oameni cu talent care nu au reuşit 
în viaţă? Nici geniul. Aproape că a ajuns o expresie comună faptul că geniul rămâne nerăsplătit. Nici 
învăţătura. Lumea este plină de absolvenţi rataţi.” 

Atunci, când îi învăţaţi pe copiii dumneavoastră ce înseamnă să fii perseverent, poate că la 
început n-o să le convină, dar nici n-or să-şi abandoneze pe drum obiectivele. Le vor urma şi în acest 
timp vor descoperi că sunt foarte puţine probleme care nu se pot rezolva în final prin pură 
perseverenţă încăpăţânată. 

Perseverenţa este o calitate pe care o întâlnim întotdeauna la oamenii care reuşesc. 
Trebuie să aveţi răbdare! Acum, citiţi cu atenţie „Povestea bambusului chinezesc”, spusă de 

Joel Weldon, un extraordinar conferenţiar din Phoenix, Arizona. „Chinezii pun sămânţa. O udă, 
folosesc îngrăşăminte, dar, în primul an nu apare nimic. În al doilea an iar o udă, iar pun 
îngrăşăminte, şi tot nimic. În al treilea şi în al patrulea an, din nou o udă şi pun îngrăşăminte, şi tot 
nimic. În al cincilea an o udă şi pun îngrăşăminte şi la un moment dat, în acest al cincilea an, cam în 
şase săptămâni, bambusul creşte dintr-o dată şi se transformă într-un copac de 2,70 m. 

Întrebarea este: a crescut 2,70 m în cele şase săptămâni sau în cei cinci ani?” 
Gândiţi-vă că fiecare dintre noi, am avut sau avem asemenea „bambuşi” chinezeşti. 
În colectivitatea noastră locală există părinţi care merită nota 10 pentru modul în care s-au 

preocupat de creşterea şi educarea unor asemenea „bambuşi”, investind la momentul oportun tot ceea 
ce a fost necesar pentru reuşita copilului, dar sunt şi părinţi „corigenţi” la asemenea capitol. 

Trebuie să te străduieşti, să înduri, să creezi şi să nu dai niciodată înapoi indiferent de 
greutăţile întâmpinate! 
 
 

 înv. Flori ENESCU 
 Școala „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
FUNDAȚIA COPIII NOȘTRI 
PROIECTUL – CENTRUL DE RESURSE ȘI SPRIJIN ÎN EDUCAȚIE 
 
(Continuare din numărul anterior) 
ATRIBUŢIILE PARTENERILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI: 
 va stabili un coordonator naţional, care va fi responsabil cu derularea proiectului şi cu 

comunicarea cu solicitantul;  
 coordonatorul naţional din partea MECTS va participa la toate şedintele de lucru pentru 

managementul general al proiectului; 

“Munca este îngerul păzitor al omului.” 
(Concepcion ARENAL) 

 



 va participa la desfăşurarea tuturor activităţilor prevazute în acordul de parteneriat şi în 
proiect; 

 M.E.C.T.S. se va implica în elaborarea strategiei proiectului şi a paşilor de implementare;  
 va susţine derularea proiectului în localitatile stabilite şi participarea activă a cadrelor 

didactice implicate în proiect; 
 va organiza şi asigura, impregna cu partenerii seminariile de formare şi atelierele de lucru 

prevăzute în proiect; 
 va participa la campania de promovare a serviciilor iniţiate, mai ales în mediul rural;  
 va contribui la distribuirea materialelor informative produse în cadrul proiectului (broşuri, 

pliante etc) atat în Centrele de Resurse şi Sprijin în Educaţie cât şi în alte instituţii de învaţământ 
unde ele pot fi utile pentru reaplicarea proiectului; 

 va asigura mediatizarea proiectului şi a rezultatelor, oferind o imagine corectă şi pozitivă a 
proiectului;  

 va participa la manifestările publice prevăzute în proiect (conferinţe, ateliere de lucru); 
 va participa la monitorizarea şi evaluarea proiectului;  
 va organiza Conferinţa de final de proiect, comunicatul de presă şi conferinţa de presă;  
 va participa la intocmirea tuturor rapoartelor solicitate de derularea proiectului şi obtinerea 

fondurilor; 
 va administra fondurile primite în cadrul proiectului conform legislaţiei în vigoare, va 

răspunde de administrarea acestora conform proiectului şi va transmite catre Fundaţia Copiii Noştri 
toate documentale justificative;  

 va respecta toate prevederle acordului de parteneriat. 
 
ORGANIZATIA PAIDEEIA – BULGARIA: 
 va selecţiona 20 de cadre didactice care vor participa la schimbul de experienţă organizat 

în România şi va intocmi toate documentale necesare;  
 va organiza un schimb de experienţă în Bulgaria pentru 20 de cadre didactice din 

Romania;  
 va prelua modele de activităţi şi materiale de lucru utilizate în proiect şi va furniza 

exemple şi modele de bune practici implementate cu succes în Bulgaria; 
 va ţine legătura permanentă cu Fundaţia Copiii Noştri pentru realizarea activităţilor 

comune; 
 va gestiona fondurile primite în cadrul bugetului conform legislaţiei României, în vigore.  
 
ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA (ACOR): 
 va numi un coordonator din partea ACOR pentru proiect; 
 va participa la selecţia localităţilor rurale în care vor fi înfiinţate cele 20 de Centre de 

resurse pentru educaţie si dezvoltare, pentru copii din categorii vulnerabile;  
 se va ocupa de logistica a 4 cursuri de formare adresate primărilor şi membrilor 

consiliilor locale (total 100 persoane);  
 va organiza 40 de mese rotunde (câte 2 în fiecare comună pe parcursul proiectului) 

împreună cu Fundaţia Copiii Noştri, în localităţile selecţionate, la care vor fi invitaţi şi alţi membri 
ACOR;  

 va susţine derularea proiectului şi va participa la campania de promovare a serviciilor, 
oferind o imagine corectă şi pozitivă a proiectului, contribuind la distribuirea materialelor 
informative produse în cadrul proiectului (broşuri, pliante) şi la sensibilizarea opiniei publice şi a 
factorilor decizionali cu privire la problematica educaţiei parentale; 

 va asigura coordonarea relaţiei cu primăriile selectionate; 
 va participa din punct de vedere logistic la organizarea conferinţei de lansare a 

proiectului şi a conferinţei de final de proiect precum şi la organizarea celor doua seminarii de 
evaluare  intermediară la finele primului şi celui de al doilea an de proiect; 

 va participa la elaborarea manualului operaţional al proiectului; 
 va asigura participarea primarilor din comunele vizate la toate activităţile locale 

prevăzute în proiect: ateliere de lucru pentru organizare, vizitele de monitorizare ale echipei de 
management, etc; 

 va participa la managementul proiectului; 



 va participa la elaborarea, implementarea şi modificarea strategiei proiectului; 
 va asigura consultanţa pentru derularea proiectului; 
 va asigura formatori pentru seminariile de formare care cad în sarcina ACOR, 

respectiv cele adresate primarilor si membrilor consiliilor locale;  
 va participa la elaborarea tuturor rapoartelor intermediare şi finale; 
 va administra fondurile primite în cadrul proiectului conform legislaţiei în vigoare; 
 va păstra toate documentele contabile pe care le va transmite FCN pentru întocmirea 

rapoartelor financiare. 
 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Scopul final al proiectului este atât susţinerea accesului la educaţie a copiilor din categorii 

sociale dezavantajate cât şi informarea şi formarea non formală a părinţilor acestora, cu privire la 
folosirea unor alternative educaţionale non-violente în familie,îincurajarea şcolarizării copiilor lor, 
prevenirea abandonului timpuriu al şcolii şi creşterea şanselor de a se integra pe piaţa muncii pentru 
copiii din aceste familii atunci când vor atinge vârsta adultă. 

Obiectivul general: prevenirea şi reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii care 
afectează copiii din categorii vulnerabile, marginalizate şi menţinerea în sistemul de educaţie a 
acestora, în vederea creşterii şanselor lor de integrare pe piaţa muncii, la vârsta adultă. Activităţile 
proiectului sunt direcţionate atât către copii prescolari şi şcolari mici expusi riscului de abandon 
şcolar sau de părăsire timpurie a şcolii, neintegraţi în nici o formă de educaţie, copii aflaţi în abandon 
şcolar, cât şi către familiile acestora, din zone dezavantajate socio - economic din mediul rural.  

 
                                                    

                                                                                   Ortansa MIHAI 
                                         INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI  

PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
 
 
 
 
 
 
 
       

DIN CREAȚIA COPIILOR 
 
  

 
 

Suflet de copil 
 
 
Un suflet tânăr ca cel al unui copil este ca o pasăre care doreşte să îşi ia zborul. Zborul 

spiritului nu poate fi îngrădit sau restricţionat, el doreşte să fie liber să poată să atingă imensitatea 
albastrului de o claritate orbitoare. Îndată ce un copil este dezavantajat, marginalizat, zborul este 
compromis, nu mai poate să atingă înălţimi nemărginite, este reprimat, iar aripile îi vor fi frânte, la 
fel şi spiritul. 

  Egalitatea între copii ar trebui să reprezinte un mod de viaţă existent, nu doar o concepţie 
care pare imposibil de atins din cauza unor lucruri minore care în ochii unora iau proporţii colosale. 
Culoarea pielii nu poate să determine şi culoarea sufletului, deoarece este unică şi reprezintă un cufăr 
cu comori nepreţuite care zace in adâncul inimii fiecăruia. 

Limba vorbită nu poate fi un impediment, deoarece copii nu au nevoie de cuvinte să se 
înţeleagă şi să comunice, ei folosesc un limbaj numit Sufletul Lumii, în care cuvintele sunt în plus. 
Religia din nou, nu poate fi un obstacol în calea înţelegerii, deoarece copiii sunt învăluiţi în mantia 
binelui, iar religia rămâne ceva nesemnificativ când vine vorba despre înţelegere între două suflete 
pline de inocenţă. 

 
 Alexandra MEDREGA 

„Un copil poate oricând să înveţe un adult trei 
lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum să nu 
stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenţă 

ceea ce îşi doreşte.”  
(Paulo COELHO) 

 



Şcoala „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus 
 
 
 
 
 

Preţiosul timp  liber… 
 
Timpul liber este cel care limpezeşte şi curăţă minţile obosite, de aceea, copiii au dreptul la 

timp liber, vacanţă, joacă şi la participări la activităţi culturale şi artistice. Aceste mici distracţii 
reprezintă singura modalitate pe care o au ca să uite de problemele de acasă. 

Cum am putea să le luăm aceste drepturi unor fiinţe atât de nevinovate, care păcătuiesc prin 
inocenţă? Interzicerea acestui lucru nu ar face altceva decât reprima mai mult un suflet care poate 
oferi dragoste necondiţionată, fără să ţină cont de limite impuse. Joaca este totul pentru un copil, 
joaca îl învaţă comunicare şi interacţiune cu alţii, un mod de a împărţi griji si necazuri, un mod de a 
te elibera de ele. Joaca este ca o ploaie mult aşteptată după o secetă îndelungată care revigorează şi 
purifică totul. 

Copiii au dreptul de a se informa, pentru a rămâne în rând cu lumea şi a avea acces la o 
educaţie mai bună. Ei sunt liberi să îşi exprime liber opinia, deoarece ca orice om, gândesc, deci au 
idei pe care doresc să le materializeze, dar pentru acest lucru au nevoie să fie ascultaţi. 

Dacă nu ar fi ascultaţi atunci toate acele idei nu ar prinde aripi şi nu s-ar materializa. Dar nu 
trebuie să ne rezumăm doar la a-l asculta, ci trebuie să găsim şi o modalitate de a-l ajuta. 

 
 

 Mădălin BADEA 
Şcoala „Vlad ŢEPEŞ” Vulcana de Sus 

  (lucrări participante la concursul “Consiliul copiilor spune”) 
 
 

 

 
 

 
 
 

                                       
  

GEORGE ENESCU (1881) – 130 DE ANI DE LA NAŞTEREA 
COMPOZITORULUI ROMÂN 
 
Născut la 19 august 1881 în Liveni, județul Botoșani, a manifestat încă din copilărie o 

înclinație extraordinară pentru muzică. A început să cânte la vioară la vârsta de 4 ani, la vârsta de 5 
ani apare în primul său concert și începe studii de compoziție sub îndrumarea lui Eduard Caudella. 
Primele îndrumări muzicale le-a primit de la părinții săi și de la un vestit lăutar, Niculae Chioru. 

Între anii 1888-1894 studiază la Conservatorul din Viena. După absolvirea Conservatorului 
din Viena cu medalia de argint, își continuă studiile la Conservatorul din Paris (1895-1899). În ziua 
de 6 februarie 1898 își face debutul în calitate de compozitor în cadrul Concertelor Colonne din Paris 
cu Suita simfonică „Poema Română”. 

Din primii ani ai secolului XX datează compozițiile sale mai cunoscute, cum sunt cele două 
Rapsodii Române (1901-1902), Suita Nr. 1 pentru orchestră (1903), prima sa Simfonie (1905), Șapte 
cântece pe versuri de Clément Marot (1908). 

În anii 1921-1931 lucra la opera Oedip, monumentală creație dramatică și muzicală, care abia 
în ultimii ani a început să se impună pe scenele teatrelor de operă din lume. O dedică Mariei Tescanu 
Rosetti (fostă Cantacuzino), cu care se va căsători mai târziu. Aceasta fusese una din doamnele de 
onoare ale Reginei Maria și, după o căsătorie cu prințul Cantacuzino și o pasiune pentru filozoful 
Nae Ionescu, și-a turnat acid pe față. La auzul veștii, Enescu s-a întors de la Paris imediat la 
București și a vegheat la căpătâiul doamnei de care era îndrăgostit. În urma acestui episod, Maruca 

„Când zeii au dat înţelepciune omului, i-au 
dat cea mai frumoasă dintre comori.” 

(SOFOCLE) 
 



Rosetti-Cantacuzino va rămâne desfigurată toată viața și va apărea in fotografii cu un voal negru pe 
față. Pe 4 decembrie 1937 Enescu se va căsători cu ea. 

Premiera operei Oedip a avut loc la Paris pe 13 martie 1936 și s-a bucurat de un succes 
imediat. Opera se inspiră din cele doua piese păstrate din ciclul de tragedii tebane ale lui Sofocle, 
Oedip la Colonos și Oedip rege. Cariera internațională a operei a fost însă întreruptă de declanșarea 
celui de-al Doilea Război Mondial, când, în 1940, Paris-ul a fost ocupat de armata germană. 

Opera și-a păstrat însă popularitatea în România, fiind de mai multe ori montată în timpul 
Festivalului internațional „George Enescu” din București, premiera românească datând din 1958. 

În ultimii 20 de ani se observă un puternic reviriment al operei, prin montări în mai multe țări 
ale lumii, printre care Italia, Germania, Austria, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, 
Portugalia. 

 
 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

CE SIMPLU MI-AR FI DACĂ NU TE-AŞ IUBI 
de Adrian PĂUNESCU 
 
Ce simplu mi-ar fi, dacă nu te-aş iubi 
Altceva nu-i nimic 
Şi mereu mă complic 
Şi ce simplu mi-ar fi, 
 
Dacă nu te-aş iubi. 
Dacă m-aş lua după pretexte, 
dacă-aş trage unde e uşor, 
nici nu trebuia s-aud de tine 
şi-mi era mai de folos să mor. 
 
M-am băgat de bună voie slugă, 
dragostei morale ce ţi-o port, 
dar pricep că mi-ar fi fost rentabil 
să privesc destinul ca pe-un sport. 
 
Nu-i o simplă încăpăţânare, 
pentru un ambiţios pariu, 
dar aleg o cale complicată, 
tocmai din motivul că sunt viu. 
 
Eu detest relaţia burgheză, 
decorată circumstanţial, 
mă închin la legile naturii 
şi salut iubirea, ca scandal. 
 
Mama ei de viaţă prefăcută, 
tatăl ei de soartă la mezat, 
te iubesc în felul unui trăsnet, 
te prefer aşa cum s-a-ntâmplat. 
 
Greu îmi e şi greu îţi e şi ţie 

„Poezia este o lacrimă care plânge cu ochii.”  
(Nichita  STĂNESCU) 

 



cu-acest fel de a trăi al meu, 
totuşi, vreau să ştii că, din păcate, 
dragostea e o dificultate, 
fără care-ar fi cu mult mai greu. 
 
 
 

 

ŞTIAŢI CĂ… 

 

 cu o lungime de circa 1.500 de kilometri, Munţii Carpaţi reprezintă cel mai mare lanţ muntos din 
Europa?  
 aproximativ 800 de km din lungimea Munţilor Carpaţi se desfăşoară în România? Totodată, 

Munţii Carpaţi acoperă 2/3 din suprafaţa ţării noastre? 
 Munţii Carpaţi găzduiesc cele mai mari populaţii de lupi, urşi bruni şi lincşi din Europa? De 

asemenea, pe crestele înalte ale Carpaţilor trăieşte o subspecie a caprelor negre (Rupicapra 
rupicapra carpatica)? 
 din peste 8000 de exemplare de urs carpatin care trăiau în Munţii Carpaţi în1989, acum au 

mai rămas doar puţin peste 2000? 
 în Munţii Carpaţi se află cel mai mic oraş din ţară, Băile Tuşnad, cu o populaţie de 1728 de 

locuitori la ultimul recensământ? Populaţia micului oraş, o importantă staţiune balneoclimaterică de 
altfel, este în continuă scădere? 
 Munţii Carpaţi mai deţin şi recordul pentru cea mai scăzută temperatură înregistrată oficial în 

ţara noastră: -38.5°C la Bod,în Depresiunea Braşovului, înregistrată la 25 ianuarie 1942 ? 
 Sfinxul românesc din Munţii Bucegi are aceeaşi înălţime cu Sfinxul din Gizeh? Acesta e unul 

din argumentele celor care susţin că Sfinxul nu este o creaţie a forţelor naturii fiind sculptat de om şi 
înfăţişând o zeitate din trecutul îndepărtat? 

                                                                                                              Culese de: 
 prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 

  
 

 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 
 

 

1 septembrie 
Gabriel I. MILEA 
Elena N. SMARANDA  
Emilia G. BUCUROIU  
 
2 septembrie 
Maria S. BULIGIOIU  
Mihail N. CHIRCĂ  
Cornelia M. GRECU  
Iulica D.CHIŢU  
Maria Larisa G. ZEGHERU  
Roxana Alexandra G. TEODORESCU  

Adina Ioana I. MILEA  
 
3 septembrie 
Dumitru I. MOROE  
Leonida A. LĂCĂTUŞ  
Mihaela G. VASILE  
Elena Mihaela D. CIOCODEICĂ  
Georgiana Mădălina G.S. RĂDOI  
Dumitru Adrian D. GAFIŢOIU  
 
4 septembrie 
Horea I. FĂŞIE  

„Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată, 
înţelepciunea reprezintă viaţă organizată.”  

(Immanuel KANT) 
 

„Omul este un altar.”  
(Sfântul IOAN GURĂ DE AUR) 

 



Vasile V. STOIAN  
Adrian E. ŞETREANU  
Mariana Simona I. DOBRESCU  
Alina Giorgiana G. ŞERBAN  
Cătălin Constantin C. IVAŞCU  
Nomi Alexandra E.B. HALIP  
Leonard Ion I. P. UŞURELU  
Ioana Bianca I. V. CHIŢU  
Andrada Valeria M. BUCĂ  
Asi Maria C. FĂŞIE  
 
5 septembrie 
Melania G. MEDREGA  
Gheorghe G.ANTON  
Vasile I. FĂŞIE  
Georgeta I. NECŞOIU  
Nicolae G. OPREA  
Ion V.SAVU  
Ionuţ Costin G. CIOCĂU  
Cristian Gabriel M. MEDREGA  
Liviu Daniel R. MIHAI  
 
6 septembrie 
Ion G. STANA  
Mihai V. ŞERBAN  
Maria S. NEMUŢ  
Sabina I. ŞERBAN   
Ion I. ILIE  
Emilia G. BRÎNZICĂ  
Ciprian G. MITRESCU  
Maria Mirela V. ISTRATE  
Ionela Mihaela M. OPROIU  
Ionela Anabela O. PIOARU  
 
7 septembrie 
Ilarion L. DOBRESCU  
Dorina L. OPROIU  
Gheorghe A. BURLĂCIOIU  
Cătălin Marian G. GRECU  
Adrian A.FĂŞIE  
Vasile A. SAVU  
Laurenţiu P. MIHAI  
Corina G. STOICA  
Elena Mădălina I. SPÎNU  
Denisa Georgiana G. IORDACHE  
 
8 septembrie 
Ion I. CREMENEANU  
Gheorghe T.ZAHARIA  
Vasile G. STOICA  
Ion V. MILEA  
Petre I. POPESCU  
Mariana G. DINIŞOR  
Maria I. ILIE  
Vasile G. SARU  
Georgian Marian G. MIHAI  
Iulian Vasile V. LOPOTARU  

 
9 septembrie 
Alexandru I. ŞERBAN  
Margareta I. DOBRESCU  
Valeta NEGULESCU  
Genoveva V. NECŞOIU  
Ion I.GRECU  
Oltenica G. GHEORGHE  
Ion D. ŞERBAN  
Gheorghe G. DOBRESCU  
Nicolae N. GOGU  
Daniel Marius C. TRONECI  
Maria M. NICOLĂESCU  
 
10 septembrie 
Elena V. ILINESCU  
Onoriu G.GHEORGHE  
Maria G. OPROIU  
Livia Mariana V. NEAGA  
Elena I. VASILE  
Ion G.BADEA  
Gheorghe G. ILIE  
Melania D.GHEORGHE  
Vasile V. ENESCU  
Ion I. BRÎNZICĂ  
Dumitru N.ANTOFIE  
Gheorghe I. LĂCĂTUŞ  
Daniel N. ENE  
Marinela C. IORDACHE  
Florin G. DRĂGHICI  
Cuza Vasile M. BUCUROIU  
Maria Mirabela G. BURCĂ  
Ioana Adelina G. LOPOTARU  
 
11 septembrie 
Nicolae H. MIHAI  
Maria G. BULIGIOIU  
Aurelia C. ŞTEFAN  
Vasile N. BURCĂ  
Manuela Georgiana I. ZAMFIRESCU  
Florin I. STOICA  
Emil Daniel S. SAMFIRESCU  
 
12 septembrie 
Vasile I. BUCĂ  
Elisabeta C. DRĂGHICI  
Onoriu F. BĂLAŞA  
Vasile V. TUDORACHE  
I. Alexandrina Didina UŢA  
Dumitru G. BADEA  
Vasile V. SARU  
Elena Georgiana G. MARINESCU  
Marius D.D. PETRESCU  
Simona Gabriela V. MIHAI  
Antoanela Valentina V. SARU  
Mihaela Anamaria G. BADEA  
Diana S. NEGULESCU  



 
13 septembrie 
Georgeta G. TEODORESCU  
Ion C. BUCUROIU  
Constantin C. BARBU  
Daniel Alexandru I. OACHEŞU  
Gabriela I. STÎNGACIU  
Ionuţ Valentin A. BOBLEACĂ  
 
14 septembrie 
Steliana I. MOŢĂIANU  
Ion I. NICOLĂESCU  
Maria I. STOIAN  
Vasilica F. DOBRESCU  
Gheorghiţa G. CIOCAN  
Gheorghiţa C. MITRESCU  
Mihaela Mădălina N. MARIN  
Cristina C. NICOLĂESCU  
Eduard Gabriel I. APOSTOL  
Dumitru Marian D. ANTOFIE  
Ioana Cornelia I. BUCĂ  
Iulia Claudia M. PIOARU  
 
15 septembrie 
Maria N. STÂNGACIU  
Serafim I. SAULEA  
Vasile D. DRĂGHICI  
Aurel D. RĂDULESCU  
Lucica G. COMAN  
Constantin Andrei F. NECŞOIU  
Andreea C. FLOREA  
Daniela Mihaela D. ENE  
Mario Corneliu M. BADEA  
Emilian Valentin O.V. BĂLAŞA  
Aniţa Maria P. SAVU  
 
16 septembrie 
Gheorghe I. BĂLAŞA  
Elena N. MIRA  
Daniil A. OPROIU  
Nicolae V. ALBU  
Nicolae D. ZAMFIRESCU  
Aurelian Vasile A. IOSIF  
George Lucian A. MOROE  
Maria Andreea M. PIOARU  
Ştefania Nicoleta S.OACHEŞU  
Alexandru Ciprian C.N.  SCRIPCARU  
 
17 septembrie 
Elena V. DINU  
Ion MIRA  
Elena G. DUIA  
Ion G. IONIŢĂ  
Tiberiu C. DOBRESCU  
Constanţa G. TRONECI  
Nuţi Violeta P. MĂGUREANU  
Iulian Cosmin BUDULECI  

Robert Gabriel T. ILINCA  
Ion Adrian P. BADEA  
Mara Ioana V. GHEORGHE  
 
18 septembrie 
Petre N. ZAMFIRESCU  
Elena C. PETRESCU  
Eugenia D. GHEORGHE  
Maria I. MITRESCU  
Ilie S. BOBLEACĂ  
Vasile I. MITRESCU  
Alexandru Leonard V. ŞETREANU  
Vasile Ciprian I. PANAITA  
Dorin Adrian R. MIHAI  
Ramona Georgiana G. SPÎNU  
Cristian Vasile D. DOBRESCU  
Valentin Florin F. GRECU  
Ionuţ Cristian D. ŞETREANU  
Ana Gabriela G. ŞERBAN  
Claudia Alexandra N. ALVA VĂCARU  
Sergiu Gabriel C. DOBRESCU  
 
19 septembrie 
Maria N. TRONECI 
Sanda MACSIMANCU 
Daniil G. VASILE  
Mihail G. STÎNGACIU  
Ion I. IONIŢĂ  
Stelian V. OACHEŞU  
Elena Mihaela G. DRAGOMIR  
Maria Lorena O. PETRESCU  
Mihail Cătălin M. STÎNGACIU  
 
20 septembrie 
Veronica M. PIOARU 
Genoveva I. JOIŢA 
Ioan G. BUCUROIU 
Gheorghe T. STOICA 
Floarea D. STÎNGACIU 
Alexandru E. DOBRESCU 
Dumitru D. ŞETREANU 
Gheorghe G. MILEA 
Elena N. PETRESCU 
Iuliana C. MANOLE 
Alexandra Gabriela M. CĂPĂŢÎNĂ 
Iustin Florin F. SĂVULESCU 
Gheorghe Adrian I. BADEA 
Ionuţ Marian V. GRECU 
 
21 septembrie 
Vasile I. GHEORGHE 
Niculina M. DRĂGHICESCU 
Georgeta V. MILEA 
Maria Ramona G. BUCĂ 
Florin G. POPESCU 
Ovidiu ILIE 
Maria Alexandra A. MITRESCU 



Ştefan Teodor B.C. POPESCU 
George Adelin N. MILEA 
 
22 septembrie 
Lucia I. GOGU 
Vasilica G. SARU 
Margareta D. ŞTEFAN 
Gheorghe I. MIHAI 
Maria G. SMARANDA 
Elena I. NUŢĂ 
Georgeta I. NEAGA 
Margareta I. PANAITA 
Ecaterina G. CRĂCIUN 
Vasilica D. SARU 
Gheorghe C. CĂPLESCU 
Vasilica Neti C. BOBLEACĂ 
Vasile Cosmin V. MOREANU 
Elena I. MITRESCU 
22 
Iuliana Mihaela S. BURCĂ 
Iulia Cristina L.I. MILEA 
 
23 septembrie 
Ştefan Ion G. LOPOTARU 
Silvia I. ANTOFIE 
Gheorghe D. ŞTEFAN 
Maria G. MARCOVICI 
Napoleon I. SUSANU 
Gheorghe G. LĂCĂTUŞ 
Elena I. BADEA 
Ionela M. ŞERBAN 
 
24 septembrie 
Ion I. PETRESCU 
Rosa V. MILEA 
Lucreţia G. ŢUŢUIANU 
Filoftia I. SPÂNU 
Sofia I. TEODORESCU 
Bogdan Constantin T. SCEĂREANU 
Anda Mihaela C. MILEA 
Andreea Cristina G. SARU 
Ionuţ Andrei I. IFRIM 
 
25 septembrie 
Maria G. DUMITRESCU 
Veronica I. MILEA 
Dumitru G. ILIE 
David Ş. DOBRESCU 
Filofteia A. CIOCAN 
 
26 septembrie 

Dumitru N. MOREANU 
Valentina G. ZAMFIRESCU 
Liviu G. BULIGIOIU 
Sorin I. DOBRESCU 
Avida V. TUDORACHE 
27 septembrie 
Ion B. FĂŞIE 
Ana Maria T.N. TRONECI 
Miriam N.L. POPESCU 
Evelina Alexandra V. ŞETREANU 
Ioana Diana A. MĂTUŞA 
Gheorghiţa G. VĂCARU 
Camelia I. ZEGHERU 
Ilarion E. STÎNGACIU 
Iordan F. MAJARU 
Aurelian Marius BÎNĂ 
Diana Cornelia C. DRĂGHICI 
Narcis Gabriel G. ŞTEFAN 
 
28 septembrie 
Mihai I. GHEORGHE 
Corneliu I. FLOREA 
Elisabeta I. STOICA 
Marinică N. STOIAN 
Viorica V. NEAGA 
Georgiana V. MILEA 
Maria Magdalena N. NEGULESCU 
Nicolae V. UDROIU 
Ioan V. UDROIU 
 
 
29 septembrie 
Maria G. NICOLAE 
Filofteia G. SAVU 
Ion A. OPROIU 
Niculina S. VĂCARU 
Dionisie N. BURCĂ 
Nicolae V. TUDOR 
Florin G. LĂCĂTUŞ 
Elena P. MILEA 
 
30 septembrie 
Ecaterina H. APOSTOL 
Tudor T. ILIE 
Elena Daniela G. BURLĂCIOIU 
 
 
 
 
 
 

Mircea E. NEAGA                                                    
Gheorghe I. ILIE 
Sanda Mihaiela P. POPESCU 
Dănuţ L. STOIAN 
Cătălin Nicolae G. MOREANU 
Oana Maria S. ILIE 

Adrian Ilie I. IFRIM 
 



 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ, ÎN CURSUL LUNII AUGUST: 

 

NAŞTERI ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL LUNII AUGUST:  

 Sebastien Ionuţ Gabriel MITRESCU – născut în data de 15.05.2011 

 Matei Bogdan MARINESCU – născut în data de 30.05.2011 

 Daniel Andrei Corneliu DOBRESCU – născut în data de 30.07.2011 

 

CĂSĂTORII:  

 Florina Aurora BURLACU și Mihai Marian OPREA – 18.08.2011 

 Lorena Maria GRECU și Mihai GRECU – 20.08.2011 

 

DECESE:: 

 GRECU Elena – n. 25.07.1932 – d. 25.08.2011; 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   
Maria MOREANU – consilier juridic, 
Dionisie BURCĂ – secretar 
Adrian FĂȘIE – administrator IT 
 

„Primul simptom al morţii este naşterea.” 
 (Stanislaw Jerzy LEC) 

 


