
                                 

 

                                                                            

                               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. 19 din 1 august 2012    MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 
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CLINICA LUI DUMNEZEU 

 

 

 

Revin şi în acest număr cu o povestioară care mi-a mers la suflet. Am găsit-o pe internet şi 

mi-a plăcut extrem de tare. Am hotărât să o adaug în ziar pentru că, poate, citind-o, mulţi dintre noi 

vom lua hotărârea de a urma acest tratament! 

„Am fost la clinica lui Dumnezeu 

pentru un control de rutină şi am constatat că 

sunt bolnav:  

Când Domnul mi-a măsurat 

tensiunea, am remarcat că tandreţea mea era 

foarte scăzută. 

Când mi-a verificat temperatura, 

termometrul indica 40 de grade de anxietate. 

Am făcut şi o electrocardiogramă, 

iar diagnosticul a fost acela că am nevoie de 

câteva transfuzii de iubire, deoarece arterele 

mele erau astupate de solitudine şi 

amărăciune. Ele nu mai puteau iriga inima 

mea goală. 

Am fost la ortoped deoarece nu mai puteam să merg alături de fratele meu. Nu puteam să îi 

acord o îmbrăţişare fraternă, pentru că îmi făcusem o fractură când m-am împiedicat de gelozie. 

Dumnezeu mi-a mai descoperit o miopie datorită faptului că nu puteam să văd dincolo de 

aspectele negative ale aproapelui meu. 

Când i-am spus Domnului că urechile mele au asurzit, El a constatat că am neglijat să 

ascult zilnic vocea sa.  

„Cred în soare şi când nu străluceşte, cred în dragoste şi când 
n-o simt şi cred în Dumnezeu şi atunci când nu-mi 

răspunde.” 
(Găsită într-un lagăr de exterminare din timpul celui de al 

doilea război mondial) 



În marea sa milostivire, Dumnezeu mi-a oferit o consultaţie gratuită. Astfel eu mă angajez, 

părăsind această clinică, să nu iau decât remediile naturale pe care Domnul mi le-a prescris în 

acest moment de adevăr cu mine: 

- când mă ridic din pat să beau un pahar de RECUNOŞTINŢĂ; 

- înainte de a merge la muncă să iau o lingură de PACE; 

- la fiecare oră să aplic o compresă de RĂBDARE şi să înghit un vas de UMILINŢĂ; 

- spre casă să îmi fac o injecţie cu o bună doză de IUBIRE; 

- şi, înainte de a merge la culcare, să iau două capsule de CONŞTIINŢĂ ÎMPĂCATĂ. 

Asta da ... SĂNĂTATE CURATĂ! Vindecă sufletul şi vei fi vindecat Totul. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! ÎNSĂNĂTOŞIRE GRABNICĂ!” 

 Ce bine ar fi ca toţi să trecem din când în când pe la această clinică plină de iubire, 

credinţă, dragoste şi pace căci cu siguranţă avem nevoie zilnic de aceste remedii… 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCȚIA PUBLICĂ 

 
 

 

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul 

legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, 

administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.  

Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana 

care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi 

păstrează calitatea de funcţionar public.  

Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de 

putere publică, sunt următoarele:  

a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;  

b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau 

instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;  

c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi 

statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaţiei 

necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;  

d) consilierea, controlul şi auditul public intern;  

e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;  

f) colectarea creanţelor bugetare;  

g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor 

stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a 

autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;  

h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei 

publice.  

Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul 

funcţionarilor publici.  

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:  

„Munca! Singurul lucru pe care nu îl regretăm 
niciodată.” 

 (Pierre BENOIT) 



a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;  

b) transparenţă;  

c) eficienţă şi eficacitate;  

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;  

e) orientare către cetăţean;  

f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;  

g) subordonare ierarhică.  

Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis 

în condiţiile legii.  

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.  Funcţiile 

publice de execuţie temporar vacante pe o perioadă de cel puţin o lună pot fi ocupate pe perioadă 

determinată, astfel:  

a) prin redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile 

specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;  

b) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condiţiile legii, în situaţia în care în 

corpul de rezervă nu există funcţionari publici care să îndeplinească cerinţele specifice pentru a fi 

redistribuiţi.  

Persoana numită în aceste condiţii dobândeşte calitatea de funcţionar public numai pe 

această perioadă şi nu beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de 

rezervă al funcţionarilor publici.  

 

 (în numărul viitor: Clasificarea funcţiilor publice) 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 371 din 13 iulie 2012 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, vineri, 20 iulie 2012 şi a propus 

următoarea ordine de zi: 

1. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică privind pe doamna învăţătoare Vera 

DUMITRESCU, care şi-au încetat activitatea prin pensionare pentru limită de vârstă; 

2. Situaţia statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea/2012; 

3. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul 

I/2012; 

4. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I/2012. Măsuri 

pentru eficientizarea acestei activităţi; 

5. Analiza şi aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al II-lea/2012; 

6. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei Vulcana-Băi  pe 

semestrul  I/2012. Măsuri pentru optimizarea acesteia. 

7. Desemnarea domnului Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, pentru a 

reprezenta COMUNA VULCANA-BĂI în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”; 

8. Desemnarea domnului Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, pentru a 

reprezenta COMUNA VULCANA-BĂI în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în 

judeţul Dâmboviţa”; 

9. Constituirea sectoarelor administrative ale comunei Vulcana-Băi, în scopul creării unor 

raporturi directe între cetăţeni şi consilierii locali; 

10. Nominalizarea consilierilor locali pe sectoare administrative; 

11. Modificarea şi completarea Hotărârii nr.16/2012 privind atribuirea denumirii  “preot 

Vasile MILEA”, unei străzi din satul Vulcana de Sus; 

12. Schimbarea denumirii intrării „Sf. Petru” în intrarea „Selemet” 

13. Completarea inventarului bunurilor care aparţin comunei; 

14. Adoptarea Codului etic privind furnizarea serviciilor sociale; 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



 

 
 
 
 
 

ARTA DIVERSITĂȚII. SEMINAR PENTRU EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

FOLOSIND ARTA CA METODĂ - THE ART OF DIVERSITY. TRAIN THE TRAINER 

SEMINAR FOR ANTIBIASED EDUCATION USING ARTS AS METHOD  

Curs de formare 

15-22 iulie 2012 | Hutten, Germania 

Cursul de formare  de care am beneficiat a constituit  o formare a  liderilor de tineret prin  

ateliere de lucru pentru a facilita abordarea diversităţii, interculturalității şi antidiscriminării  în 

general, folosind arte şi abordări creative 

Seminarul „Arta diversităţii", se 

bazează pe un program de instruire 

dezvoltat de Organizaţia Europeană de 

Formare (EPTO) şi organizaţiile sale 

partenere. Scopul său este de a pregăti 

lideri de tineret pentru a facilita ateliere de 

lucru care abordează aspecte legate de: 

diversitate, interculturalitate, anti-rasism şi 

anti-discriminare, folosind ca metodă arta. 

Activitatea de formare a fost 

organizată de Bildungswerk BLITZ eV 

Germania, în colaborare cu EPTO şi 

organizaţiile sale partenere: EPTO 

Power4Youth Olanda şi  MOTION  Luxemburg, Slovenia – Voluntariat Slovenia, LECS-"Liga 

pentru Educaţie, Cultură şi Sport" România, EPTO Polonia  şi Bremen EPTO Germania. 

Acesta are ca scop de a ajuta tinerii să: 

- fie conştienţi de identitatea lor personală şi culturală; 

- recunoască propriile prejudecăţi şi stereotipuri; 

- recunoască şi să înfrunte prejudecăţile şi discriminarea în toate formele; 

- le dezvoltare empatia, gândirea critică şi abilitatea de comunicare; 

- creeze un mediu incluziv; 

- elaboreze un plan de acţiune; 

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE 

CURSULUI 

Prejudecăţile şi discriminarea 

funcţionează pe trei niveluri principale: 

individual, interpersonal, şi instituţional. 

Activităţile cursului au fost interactive şi 

înrădăcinate în principiile de învăţare 

interculturală. Participanţii din cele opt țări 

- România, Germania, Polonia, Slovenia, 

Suedia, Olanda, Ungaria, Danemarca au 

împărtăşit experienţe şi opinii, au exersat 

abilităţile de ascultare activă cu alţii şi au 

învăţat emoțional, precum și intelectual. Participanţii au realizat de asemenea și dezvoltat un plan de 

acţiune care demonstrează responsabilitatea personală pentru confruntarea prejudecăţilor şi 

discriminării în societate. 

La finalizarea programului am devenit trainer  EPTO iar în continuare voi  organiza şi facilita 

ateliere de lucru EPTO la nivel local ținând permanent legătura Cu EPTO cu privire la activităţile de 

formare. Aceste ateliere de lucru vor avea loc în şcoli sau organizaţii de tineret. 
   Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

ŞCOALA VLAD ŢEPEŞ VULCANA DE SUS  

 

„Acesta este rostul adevărat al artei: ea 
are să ne înalţe unde înşine prin noi nu ne 

putem ridica.” 

           (Ioan SLAVICI) 



     

 

 

 

 

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ŞI 

MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI 

 

 

A devenit o tradiţie, la Târgovişte, ca de fiecare dată, în ziua de 11 august, să ne bucurăm 

împreună, cler şi credincioşi, de frumoasa sărbătoare a Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul 

Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti, luminat şi vrednic îndrumător al vieţii spirituale 

şi culturale din vechea Cetate de Scaun a Ţării Româneşti şi reşedinţă a mitropoliţilor munteni, la 

Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană din Târgovişte, acolo unde sunt cinstite, cu mare evlavie, 

de către fiii Bisericii noastre, moaştele Sfanţului Ierarh, aduse şi depuse, în sfanţul locaş, cu mare 

dragoste, pentru totdeauna, în ziua de 26 septembrie 2009, cu ocazia proclamării locale a canonizării 

Sf. Voievod Neagoe Basarab şi a lansării oficiale a ediţiei jubiliare a Octoihului lui Macarie. 

În Ortodoxie, pelerinajul la sfintele moaşte este un semn puternic de încredere, bucurie şi 

speranţă, un mijloc de a manifesta acea sete neostoită a căutării lui Dumnezeu şi a împărăţiei Sale, 

căci: „n-avem cetate stătătoare aici, ci căutăm pe aceea ce va să fie" (Evr. 13,14) , precum şi o 

redescoperire, în procesiune, a forţei comuniunii, a spiritului de solidaritate, dar şi un simbol al vieţii 

noastre trecătoare, care neîncetat trebuie să fie dedicată transformării, spiritualizării şi alergării după 

valorile netrecătoare ale Evangheliei lui Hristos. Comunitatea bisericească în pelerinaj este un simbol 

al Bisericii însăşi în misiune, în permanentă înnoire şi mişcare, care valorizează, în mod optim, 

timpul, ca dar al lui Dumnezeu, nesfârşită scară spre desăvârşire şi cale de aprofundare a sensului 

vieţii. Pelerinajul Ia moaştele Sfântului Ierarh Nifon reprezintă, pentru fiecare din noi, un mijloc de a 

ne manifesta credinţa în Dumnezeu, care străluceşte prin sfinţii Săi, arătându-ne că desăvârşirea 

vieţii şi transfigurarea întru lumina învierii lui Hristos este, nu doar posibilă, ci şi necesară, încă din 

această viaţă. 

Pilda vieţii Sf. Ier. Nifon ne oferă şi nouă posibilitatea de a trăi bucuria prezenţei lui 

Dumnezeu în vieţile noastre, prin urmarea exemplului curajos al acestui prim sfânt canonizat pe 

teritoriul patriei noastre. Curăţia morală, aprofundarea vieţii spirituale şi culturale, blândeţea şi 

delicateţea relaţiilor umane, înţelepciunea, hotărârea şi fermitatea urmării lui Dumnezeu, tăria şi forţa 

credinţei sale sunt doar câteva din virtuţile prin care marele Ierarh ne poate inspira şi transforma 

vieţile. Adevărat reper spiritual, moral şi cultural, Sf. Ier. Nifon a inaugurat o amplă schimbare în 

viaţa noastră duhovnicească şi culturală, deoarece a reorganizat din temelii viaţa bisericească şi 

morală, punând bazele deosebitei înfloriri religioase, sociale şi culturale de mai târziu. Deschiderea 

către spaţiul cultural, ca optim mijloc de promovare a Evangheliei lui Hristos, a dus, prin intermediul 

Sfântului Ierarh, la tipărirea primelor cărţi de pe teritoriul ţării noastre, aici la Târgovişte. 

Astfel, prin neobosita muncă a Ieromonahului Macarie, au fost dăruite spiritualităţii, culturii 

şi istoriei noastre naţionale: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512) şi s-a 

afirmat rolul cultural proeminent al Bisericii noastre strămoşeşti. In acest sens, am şi iniţiat necesarul 

demers de retipărire a acestor capodopere macariene, repere luminoase ale efervescenţei, valorilor şi 

creativităţii bisericeşti medievale. 

Anul acesta, dedicat de către - Sfântul Sinod al Bisericii noastre, la iniţiativa Preafericitului 

Părinte DANIEL, Patriarhul României, sărbătoririi omagiale a Tainei Sf. Maslu şi îngrijirii 

bolnavilor, odată cu celebrarea solemnă a jumătate de mileniu de la tipărirea Tetraevangheliarului lui 

Macarie, Arhiepiscopia Târgoviştei încheie ciclul sărbătorilor jubiliare dedicat capodoperelor 

macariene. Importanţa lor reiese din aceea că ele au pregătit cadrul pentru activitatea diaconului 

Coresi, marele voievod al cărţii româneşti şi înaintemergător al Domnitorului Mihai Viteazul, primul 

unificator al românilor, al cărui cinstit cap îşi află odihna în aşteptarea veşniciei la Mănăstirea Dealu. 

Reverberaţiile simbolice ale anului 2012 nu se opresc, însă aici, căci, aniversăm şi 500 de 

ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod Neagoe Basarab, fiul spiritual al Sf. Ier. 

Nifon, 500 de ani de atestare documentară a judeţului Dâmboviţa, 380 de ani de Ia urcarea pe tron a 

Voievodului Matei Basarab şi 360 de ani de la tipărirea Pravilei celei Mari (1652) de la Târgovişte. 

Toate acestea reprezintă o oportunitate de a reafirma faptul că Biserica se manifestă şi astăzi, ca şi în 

„Cred în Dumnezeu aşa cum cred în răsăritul soarelui. 

Nu pentru că îl văd ci pentru că văd tot ce atinge.ˮ 

(C. S. LEWIS) 



trecut, ca promotoare şi creatoare de valori, fiind implicată, cu generozitate, în slujirea lui Dumnezeu 

şi a naţiunii noastre binecuvântate. 

Şi în acest an, sărbătorirea solemnă a Sf. Ier. Nifon va fi deschisă de Pelerinajul Tinerilor din 

Municipiul Târgovişte, care va avea loc în ajunul praznicului, în ziua de vineri, 10 august, începând 

din faţa Catedralei Mitropolitane, la ora 18.00 şi va cuprinde centrul istoric al vechii Cetăţi de Scaun 

a Ţării Româneşti, finalizându-se, tot în faţa Catedralei, cu oficierea Acatistului Sf. Ier. Nifon şi cu 

închinarea la racla cu Sfintele Moaşte. 

     Extras din „Scrisoarea pastorală adresată de IPS NIFON Arhiepiscopul şi Mitropolitul 

Târgoviștei, cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării 

Româneşti şi a pelerinajului la moaştele Sfântului în Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană din 

Târgovişte -11 august 2012- 

                                                                              
                                                                     Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus                      

 
 
 
 
                                                

 

 

 

 

O  LISTĂ  DE  AUTOCONTROL  A  GOSPODĂRIEI  PENTRU  PREVENIREA 

INCENDIILOR 
  

Pentru a preîntâmpina izbucnirea unui incendiu în gospodărie, trebuie să cunoaștem câteva 

elemente de siguranță care ne vin în sprijin. Pentru aceasta a fost creată o listă cu ceea ce ar trebui să 

facem în gospodărie pentru a preveni un incendiu. 

1. Când siguranțele se ard în mod frecvent apelează  la un electrician. Undeva există riscul unui 

scurtcircuit care poate produce un incendiu! 

2. Foloseşte întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni. 

3. Depozitele de materiale combustibile (lemn, furaje, etc.) care sunt iluminate electric, sa 

atașați la bec un suport care să nu permită încălzirea zonelor cu potențial de aprindere (grinzi de 

lemn, fân). 

4. Închideți butelia de gaz după folosirea aragazului. Furtunul de racordare să fie în perfectă 

stare de funcționare și prevăzut la capete cu coliere. 

5. Verifici etanşeitatea buteliei de aragaz sau a instalației de alimentare cu gaze cu spumă şi 

săpun! NU CU FLACĂRĂ! 

6. Dacă utilizați o sobă cu lemne să protejați pardoseala de căderile accidentale de jar sau 

Scântei cu fărașe din metal, sau o bucată de tablă de 1 m. 

7. Verifici coşul de fum anual, înainte de sezonul rece.  

8. Amenajați în curte un loc special pentru depozitarea cenuşii şi a jarului din sobă. 

9. Lichidele inflamabile se păstrează în recipiente metalice sau ambalajele originale departe de 

surse de aprindere?(foc deschis, temperaturi ridicate, etc.) 

10. Supravegheați în permanenţă focul făcut în curte, grădină pentru arderea gunoaielor sau 

resturilor vegetale şi stingeți-l înainte de a părăsi zona. 

11. Verificați periodic starea instalației de alimentare cu gaze, a mijloacelor de încălzire locală 

sau centrală cu personal autorizat. 

12. Încheiați polița de asigurare a locuinței. 

13. Este indicat ca in fiecare gospodărie să existe un stingător tip P6. Poate fi utilizat și în cazul 

incendiilor cauzate de aparate tehnice. Suportă până la 1000W. 

 
 Roxana-Elena VASILE 

ȘEF POLIȚIE LOCALĂ 

„Numai în faţa morţii pricepe omul preţul vieţii  şi numai 
primejdia îi oţeleşte sufletul…” 

 (Liviu REBREANU) 



 
        

 

 

 

                            

 

 

MARIN PREDA – 90 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI  (1922) 
 
 

 

La 5 august 1922, în comuna Siliștea-Gumești, plasa 

Balaci, județul Teleorman, se naște Marin Preda, fiu al lui Tudor 

Călărașu, „de profesie plugar", și al Joiței Preda. Copilul va purta 

numele mamei, întrucât părinții nu încheiaseră o căsătorie legală. 

Joița venea cu două fete din prima căsătorie: Măria (poreclită 

Alboaica - după numele bărbatului) și Mița (Tita). Tudor Călărașu 

avea și el trei băieți cu prima soție care-i murise: Ilie (Paraschiv), 

Gheorghe (Achim) și Ion (Nilă). În familia celor doi soți se mai 

nasc: Ilinca, Marin și Alexandru (Sae). 

Copilul Marin Preda își petrece copilăria în această familie 

numeroasă care – în ciuda celor două loturi de pământ „primite la 

împroprietărire” – nu este lipsită de griji. 

În aprilie 1942 debutează cu schița Părlitu' în ziarul 

Timpul (nr. 1771 și 1772 din 15 și 16 aprilie), la pagina literară „Popasuri”, girată de Miron Radu 

Paraschivescu. Debutul la 20 de ani îi dă încredere în scrisul său, publicând în continuare schițele și 

povestirile: Strigoaica, Salcâmul, Calul, Noaptea, La câmp. 

În 1943, martie, îi apare Colina în ziarul „Vremea războiului”. În aprilie „Evenimentul zilei” 

publică schița Rotila. Ia parte la câteva ședințe ale cenaclului Sburătorul, condus de criticul Eugen 

Lovinescu, unde nuvela Calul produce asupra celor prezenți o vie impresie, stârnind încântarea lui 

Dinu Nicodin, care intră în posesia manuscrisului contra unei mari sume de bani. Nuvela va fi 

inclusă în volumul său de debut din 1948, Întâlnirea din pământuri. În nuvela care dă numele 

volumului, criticii recunosc imediat pe tatăl autorului, care va apărea cu nume schimbat în 

Moromeții. 

Între 1943-1945 este luat în armată, experiență descrisă în operele de mai târziu, în romanele 

Viața ca o pradă și Delirul. În 1945 devine corector la ziarul „România liberă”. Apoi din 1952 

devine redactor la revista „Viața românească”. În 1956 primește Premiul de Stat pentru romanul 

Moromeții. Un an mai târziu, în 1957, scriitorul efectuează o excursie în Vietnam. La întoarcere, se 

oprește la Beijing. În 1954 se căsătorește cu poeta Aurora Cornu. Scrisorile de dragoste trimise 

poetei au fost publicate postum. Au divorțat în 1959. S-a recăsătorit apoi cu Eta Vexler, care ulterior 

a emigrat în Franța la începutul anilor 70. Cu cea de-a treia soție, Elena, a avut doi fii: Nicolae și 

Alexandru. 

În 1970 traduce în colaborare cu Nicolae Gane romanul lui Fiodor Dostoievski: Demonii. 

Romanul său, Marele singuratic, primește premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1971. 

Pe 16 mai 1980 moare în condiţii stranii la vila de creație a scriitorilor de la Palatul 

Mogoșoaia. Fratele scriitorului, Saie, crede că a fost asasinat de Securitate, dar probele din dosarul 

CNSAS ar fi dispărut. 

Familia sa este convinsă că moartea sa fulgerătoare are o legătură cu publicarea romanului 

Cel mai iubit dintre pământeni și a survenit în condiții oculte. Potrivit raportului medico-legal, 

„moartea lui Marin Preda a fost violentă și s-a datorat asfixiei mecanice prin astuparea orificiilor 

respiratorii cu un corp moale, posibil lenjerie de pat, în condițiile unei come etilice. 

În noaptea când a fost lansat romanul la librăria „Eminescu” din capitală s-a strâns un număr 

imens de iubitori de literatură, de la profesori, la scriitori  şi cititori de rând pentru a-i cumpăra 

cartea. Trecând prin zonă Elena Ceaușescu și văzând atâta puhoi de oameni, a întrebat pentru ce sunt 

strânși acolo atâția oameni și cineva din escortă i-a răspuns că Marin Preda a scris un roman care se 

numește „Cel mai iubit dintre pământeni”. 

„Sunt lucruri care nu se spun şi, dacă am formula totul 
numai prin cuvinte, valoarea cuvintelor ar scădea." 

(Marin PREDA) 
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Auzind de titlu a crezut că cel mai iubit dintre pământeni este Nicolae Ceaușescu și a fost tare 

încântată. După câteva zile de la apariția romanului a tunat și a fulgerat când a aflat că romanul este 

un afront adus regimului, prin personajul Petrini, un alter ego al scriitorului, care a îndrăznit să 

compare epoca lui Ceaușescu de societate socialistă multilateral dezvoltată cu o „eră a ticăloșilor”. 

Cei de la Comitetul de cultură au mâncat o mare papară iar securitatea a primit noi ordine de 

monitorizare a tuturor scriitorilor și nu numai a lor, ca să nu mai apară astfel de cărți. Toate aceste 

fapte au speriat regimul. Lui Marin Preda trebuia să i se închidă gura. 

Astfel, pe 16 mai 2012 s-au împlinit 32 de ani de la moartea lui Marin Preda, prilej de 

rememorare a unuia dintre cei mai mari prozatori români actuali. Moartea lui a venit în plină glorie, 

după romanul său „Cel mai iubit dintre pământeni”, roman care probabil i-a fost fatal. 

Nu ştim câte taine o fi luat cu el Marin Preda când a plecat dintre noi, într-o zi de mai, pe o 

ploaie torenţială. Avea 58 de ani şi a lăsat în urma lui mulţi oameni singuri. Şi trişti… Un cortegiu 

ascuns sub umbrele plângea cu lacrimi de ploaie imposibila întoarcere într-o lume de unde a plecat 

brusc, fără să apuce să-şi ia rămas bun...  

Scriitor care apără condiţia literaturii realiste, Marin Preda consideră că, în afara unor 

noţiuni ca istorie, adevăr, realitate, proza n-ar avea nici un înţeles. El însuşi cultivă o literatură 

inspirată din realităţile contemporane, abordând teme morale sau existenţiale într-un stil epic de mare 

densitate, care a aşezat proza românească pe terenul solid al observaţiei psihologice. 

Scriitorul face următoarea afirmaţie: „Singurul lucru de care-mi amintesc foarte bine este că 

la vârsta de 13 ani am devenit conştient de mine. Mi-am dat seama că era în mine o anumită fiinţă de 

care eram conştient. Tocmai citisem Biblia şi Descartes pe izlaz." 

Eugen SIMION despre Marin PREDA: „Recitesc însemnările lui Marin Preda despre artă şi 

observ două categorii de obsesii: una se referă la posibilitatea operei de a recupera totalitatea fiinţei 

umane, alta priveşte actul de creaţie ca atare. A scrie este pentru el, ca pentru Sartre, a descoperi 

sensul plenitudinii şi al totalităţii care există în om, a face ca individul să se simtă esenţial în raport 

cu universul. Preda nu-i un om al fragmentului, este un om al totalităţii, ca Malraux, Camus şi, încă o 

dată, ca Sartre."  

Şi acelaşi autor spune: „Preda are ceea ce n-au mulţi creatori: o filosofie de existenţă, un 

mod adică de a gândi omul şi relaţiile în univers. Numai la Sadoveanu mai aflăm o viziune despre 

om de o asemenea profunzime şi coerenţă - omul privit dinspre partea cosmicului. La Preda, omul 

este privit dinspre partea istoriei." 

 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

 

CE FRUMOASĂ EŞTI 

de Adrian PĂUNESCU 

 

Ce frumoasă eşti în prag de iarnă, 

Ninge disperat asupra ta, 

Cerul peste tine se răstoarnă, 

Ţurţurii în plete vor suna. 

 

Hai să fim doi oameni de zăpadă 

Ridicaţi de braţe de copii, 

Care-n frig şi ger mai ştiu să creadă  

Că se pot iubi, se pot iubi. 

 

Ce frumoasă eşti în prag de vară, 

Când miroşi a mere ce se coc, 

Cerul în fiinţa ta coboară 

Trupul meu din trupul tău ia foc. 

 

Focurile noastre se cunună, 

Focurile noastre se-nţeleg, 

Suntem baza lumii împreună 

Suntem vara focului întreg. 

 

Ce frumoasă eşti în prag de toamnă, 

Ca o zi egală între nopţi, 

Când iubirea noastră te condamnă 

Să ai soarta strugurilor copţi. 

 

Să înveţi, iubito, să te bucuri 

Că ţi-am dat din jertfă un destin, 

Şi că via asurzând de struguri, 

Va trăi definitiv în vin. 

 

Ce frumoasă eşti în primăvară, 

Cea mai minunată-ntre femei, 

Iezii pasc năframa ta uşoară, 

Tu, cu muguri, bluza ţi-o închei. 

 

Sigilat de taine nepătrunse 

Cerul bate drumul tău îngust, 

Trupul tău de muguri şi de frunze 

De la cine să învăţ să-l gust? 

 

 

„Nicio femeie nu e frumoasă sau urâtă 

până când nu ajungi să o cunoşti.”  
(Marin PREDA) 

 



 

 

 

ŞTIAŢI CĂ… 

 Alexandru Odobescu s-a sinucis pentru că s-a îndrăgostit de o femeie cu treizeci de ani mai 
tânără?  

 Scriitorul avangardist Benjamin Fondane a fost un poet român ucis la Auschwitz? 
 Scriitorul și omul politic român Ion Ghica a fost guvernator al insulei Samos (unde a trăit 

Pitagora)? 
 Bogdan Petriceicu Hașdeu și-a început cariera literară scriind în limba rusă? 
 Lui Camil Petrescu scenele de luptă din Primul Război Mondial i-au inspirat cadrul 

romanului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”? 
 Mircea Eliade, autorul unor capodopere precum „Maitreyi” sau „Romanul adolescentului 

miop” (o lectură recomandată tuturor adolescenților), printre multe altele, a fost legionar? 
 Faimosul pictor cubist Pablo Picasso obişnuia să-şi ardă picturile pentru a-şi încălzi 

încăperea? Asta se întâmpla în perioada tinereţii sale, când artistul avea o situaţie financiară foarte 
precară. 

 Leonardo da Vinci era de o dexteritate ieşită din comun, putea să scrie cu o mână şi să 
picteze cu cealaltă, în acelaşi timp?  

 Albert Einstein a început să vorbească la vârsta de 6 ani?  
 Lui Leonardo da Vinci i-au trebuit mai bine de 10 ani ca să picteze Mona Lisa (Gioconda)? 

Început în 1503, lăsat după 4 ani neterminat, continuat pentru încă 3 ani după ce artistul s-a mutat în 
Franţa şi în final terminat înainte de moartea sa, în 1519. 

 
 
 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALT BACALAUREAT – ACELEAȘI PROBLEME… 
 

 

 

Ca în fiecare an de ceva vreme încoace, primim rezultatele de la bacalaureat cu mirare, 

dezamăgire și nu contenim a da vina unul pe celălalt: ba că profesorii sunt vinovați că nu am învățat 

noi, ba că subiectele sunt criminale, ba că nu am picat pe subiect, ba că extrem de emoționați am 

uitat tot ce știam!!! Deja sunt mult prea cunoscute toate aceste argumente și nu ne mai surprind 

auzindu-le, din păcate, tot mai des în ultimul timp. 

Patru ani stăm și trândăvim, așteptăm cu sufletul la gură doar soneria care anunță pauza, în 

timpul orelor mai butonăm telefoanele de ultimă generație (obiecte indispensabile pentru orice copil 

sau adolescent), mai facem o glumă de prost gust menită să perturbe clar și pe puținii care urmăresc 

ceea ce spune profesorul, iar la finalul acestor ani ne trezim brusc revoltați că am picat bacul… Și 

mai există și impertinența unora să ne acuze pe noi, silitorii elevi?! Cum e cu putință???  O luăm pe 

mama în brațe plângând cu lacrimi de crocodil că suntem atât de deprimați…, iar bietul părinte ce 

poate să mai zică? Încearcă din răsputeri să-și consoleze odrasla mult prea stresată de atâta învățat, 

iar acum devastată de durere! 

„Oamenii dobândesc cunoştinţe 
proporţional cu curiozitatea lor.”  

(STENDHAL) 

 

„Învăţătorii îşi deschid uşa, însă tu însuţi 
trebuie să treci prin ea.” 

(Proverb chinez) 
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Haideți acum să facem o scurtă analiză a acestui fenomen!  La porțile liceelor se adună copii 

și părinți grămadă în această perioadă? Doar acum, când copiii lor susțin examenul maturității. În toți 

acești ani de liceu de câte ori se mai întâmplă însă acest lucru?  

Sunt mamă de elev de liceu, suntem convocați destul de des la ședințele cu părinții care, de 

fiecare dată, se desfășoară în condiții jenante din motiv că dirigintele trage de timp scuzându-se 

întruna, doar, doar o mai apărea vreun părinte, însă așteptarea se dovedește zadarnică… Sunt părinți 

pe care nu i-am văzut vreodată la vreo întrunire de acest gen. Dirigintele încearcă inutil să convingă 

acești copii să-i îndemne pe părinți să vină la școală pentru că e bine să știe, să afle anumite lucruri, 

dar totul rămâne la stadiul de vorbe aruncate în vânt… Ar fi fraier copilul să-și cheme părintele la 

școală?! Dar, mă întreb, acești părinți oare au uitat de copiii lor? Au uitat că la rândul lor au fost 

adolescenți și, sincer, niciunul nu am fost ușă de altar? Au verificat vreodată notele odraslelor lor 

sau măcar își fac timp să discute cu ei despre școală la modul amănunțit? E clar că trăim într-un secol 

al vitezei, al lipsurilor, suntem preocupați de bunăstarea materială a noastră și a copiilor noștri, însă 

viitorul li-l asigurăm îndemnându-i să învețe putând astfel să-și obțină independența și propria lor 

stabilitate. Pentru asta, copiii noștri trebuie ajutați, trebuie încurajați, trebuie iubiți și ținuți aproape. 

Haideți să punem umăr lângă umăr – părinți, elevi, dascăli, haideți să-i ajutăm, să le fim 

alături pentru că acești copii ne vor reprezenta mâine! E păcat să-i lăsăm pierzaniei… 

 

 
  Ionela-Mădălina CHIȚU 

ÎNGRIJITOR LA ȘCOALA „Vlad ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CREAŢIA COPIILOR 

 

 

Prietenia… 

Ce este oare prietenia? Ce înseamnă acest termen? Cine poate da o definiţie exactă a acestui 

cuvânt? Cine o înţelege, cine se bucură de ea, cine ştie să o păstreze, cine ştie să o aibă, cine o 

preţuieşte? Cine?....multe întrebări de pus, puţine răspunsuri de aflat…sau poate chiar niciunul…. 

Ştim cu toţii că prietenia este lucrul fără de care nu putem trăi…..înţelege sau nu sensul 

acestui cuvânt…..cu toţii avem prieteni, pentru ca a avea un prieten este mai vital decât a avea un 

înger….. 

Câteodată te simţi îngrijorat, trist, abătut….simţi nevoia să-i spui cuiva ce te doare şi ce te 

nelinişteşte, ce gânduri te apasă,ce bucurii sau ce tristeţi te încearcă…sau pur şi simplu, ai nevoie de 

cineva să fie lângă tine, să simţi că te poate proteja, că îţi este alături în orice secundă, că împarte cu 

tine şi fericire şi momente mai puţin plăcute, că îţi este pur şi simplu…prieten. 

Este dificil în viaţă să fi singur, să nu ai un prieten căruia să-i vorbeşti, să nu ai cu cine să-ţi 

împarţi bucuriile, să nu ai un umăr pe care să plângi la nevoie. 

Este un dezastru să n-ai cu cine să râzi, să gândeşti, să meditezi. 

Uneori avem impresia că tot ce ne-am fi putut dori vreodată este al nostru, că fiecare lucru 

ne aparţine…că nu ne lipseşte nimic, dar totuşi ne lipseşte ceva: prietenia! 

Ştim cu toţii proverbul „Prietenul la nevoie se cunoaşte“, dar oare câţi din noi am şi aplicat 

aceste cuvinte?...Câţi dintre noi au oferit ceva unui prieten, fără a aştepta nimic în schimb? Câţi 

dintre noi  au ştiut să îi păstreze aproape pe cei care contau cu adevărat, ci nu pe acei „presupuşi 

prieteni“, care după ce îşi folosesc toate mijloacele pentru a-şi atinge scopul, te părăsesc, sau cel mai 

simplu…se fac că nu te cunosc, lucru ce doare cel mai tare ... pentru că, ştim cu toţii…indiferenţa 

este cea mai dură armă! 

„Prietenii adevăraţi nu vor nimic de la tine, în afara faptului că vor să fie lângă tine, să se 

simtă bine în prezenţa ta.“ Păcat că în ziua de astăzi, prietenii adevăraţi nu prea mai există…toţi sunt 

„Dacă vrei să găseşti în drumul tău 
prietenie, gingăşie şi poezie, ia-le cu tine.” 

(Georges DUHAMEL) 

 



doar după interes, doar pentru binele propriu…pe nimeni nu interesează sincer când eşti căzut la 

pământ şi ai nevoie de o mână de ajutor…dacă lor le e bine…..tu nu mai contezi!..... 

Există şi prieteni adevăraţi…dar, din păcate, prea puţini…îi poţi număra pe degetele de la o 

mână şi tot îţi mai rămân spaţii…..pentru că e greu…e greu ca în ziua de astăzi să găseşti o persoană 

pe care să o intereseze şi altceva decât binele propriu…e greu să găseşti o persoană care să ştie ce 

înseamnă într-adevăr termenul de „prietenie“. 

Adevărata prietenie e ca sănătatea; valoarea ei este rar apreciată, până când ai pierdut-o… 

adevărat….uneori facem anumite greşeli pe care, inconştient le putem repeta, şi finalul nu este unul 

fericit neapărat. De pildă, uneori, fără să vrem, nu acordăm atenţia cuvenită unui prieten, ii adresăm 

un cuvânt urât şi ne dăm seama de greşeala făcută imediat după ce pierdem ce aveam mai 

preţios…este exact ca şi sănătatea….avem câteodată dureri, preferam să ne prefacem că nu există, nu 

ne tratam la timp, iar mai apoi, din cauza inconştienţei o pierdem, astfel o parte din viaţa noastră s-a 

dus şi ea. 

Eu apreciez din tot sufletul o prietenie sinceră şi mi-aş dori ca şi ceilalţi să facă la fel, dar 

acest lucru este aproape imposibil….în momentul de faţă, mă pot simţi mândră că am cu adevărat o 

prietenă adevărată!..o prietenă care mă ascultă, indiferent dacă în momentul respectiv avea treabă sau 

nu,o prietenă ce mă sfătuieşte întotdeauna ce e bine de făcut, o prietenă care a încercat să-mi fie 

alături cât a ştiut ea de bine şi cum a putut. Şi pentru toate clipele în care mi-a demonstrat că 

prietenia este într-adevăr unul dintre cele mai valoroase lucruri de pe pământ, îi mulţumesc şi o să o 

apreciez toata viaţa.  

De un singur lucru am să ţin cont de acum înainte, lucru pe care îl recomand cu încredere şi 

celorlalţi: Selectaţi-vă prietenii! Nu uitaţi că adevăraţii prieteni dintr-o viaţa se pot număra pe 

degetele de la o mână şi încercaţi să acordaţi, în sensul propriu al prieteniei, o parte a sufletului 

vostru doar acelora care merită, spre a nu fi dezamăgit într-un final! 

Nu uita! Lucrul cel mai important este să iubeşti şi la rândul tău să fii iubit de îngerii fără 

aripi trimişi pe pământ pentru tine, de prieteni adevăraţi….. 

 

 

 Mădălina ZEGHERU 

Clasa a VIII-a 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION MAREŞ“ VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 august 
Elena MOREANU 

Olimpia ILIE 
Vasilica GRECU 

Constanţa TUDOR 
Nicolae BURCĂ 
Vasile PIOARU 

Constantin FĂŞIE 
Ionela-Roxana BUCUROIU 

Denisa-Georgiana DUMITRESCU 

 
2 august 

Ştefan MOISE 
Georgeta GRECU 

Gheorghiţa LĂCĂTUŞ 
Corina NICOLĂESCU 

Andreea-Gabriela FLOREA 
Alexandru-Robert POPESCU 
Alexandru-Cătălin POPESCU 

 
3 august 

Virgil DRĂGHICI 
Irina CIOCAN 

Alexandru MITRESCU 
Gheorghe TUDOR 

Constantin FLOREA 
Geanina ŞTEFAN 

Camelia FĂŞIE 
Dumitru-Cosmin ILIE 

Vasilica-Andrada DOBRESCU 
 

4 august 
Traian FĂŞIE 
Ion BADEA 

Alisa-Cosmina SAMFIRESCU 
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ 
Mihaela-Mădălina ILINCA 

Maria-Alexandra MITRESCU 
Orlando-Octavian SARU 

 
5 august 

Elena SPÂNU 
Valentina NEGULESCU 

Daniela PETRESCU 
Andreea-Georgiana ŞERBAN 

Alexandru-Cristinel DOBRESCU 
 
 
 
 
 

6 august 
Silvia DUMITRESCU 

Ion IONIŢĂ 
Vasilica BRÂNZICĂ 

Ion PANAITA 
Mihai-Vasile GHEORGHE 
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU 
Ciprian-Ion SĂVULESCU 

Lorina-Elena MILEA 
 

7 august 
Agripina ZEGHERU 

Vasile ANTOFIE 
Constantin NEMUŢ 

Petruţa OPROIU 
Dumitru GAFIŢOIU 
Petru DOBRESCU 

Constantin SUSANU 
Maria-Larisa COMAN 

 
8 august 

Gheorghe ŞERBAN 
Ion MOREANU 

Sever DUMITRESCU 
Gheorghe MARINESCU 

Rodica FĂŞIE 
Ion ZEGHERU 

Vasile ION 
Marius-Costinel IONESCU 

Sebastian-Gabriel GHEORGHE 
 

9 august 
Stelian SARU 

Adina GHEORGHE 
Ramona FĂŞIE 
Magdalena ILIE 

Georgiana BURCĂ 
Constantin STÎNGACIU 

Cristian-Andrei-Dragoş BADEA 
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU 

 
10 august 

Vasilica GHEORGHE 
Nicolae GRECU 

Emilia POPESCU 
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU 

Mirela LOPOTARU 
Ionuţ-Daniel PIOARU 

Ştefan-Valentin STOICA 
 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA AUGUST 

„Pentru a trăi o viață care ţi-a fost dată eşti dator să 
o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă.” 

 (Mihai VITEAZUL) 
 



11 august 
Veruţa ŞERBAN 

Vasile BULIGIOIU 
Pompiliu GHEORGHE 

Izabela STOICA 
Cătălin FĂŞIE 

Mihai-Corneliu ANTOFIE 
Andrei-Bogdan POPESCU 
Eduarod-Samuel NEAGU 

Anexandru OACHEŞU 
 

12 august 
Mihail MOREANU 

Elena FĂŞIE 
Natalia MOREANU 

Mihai GOGU 
Elena PONORICĂ 

Vasile BUCĂ 
Ionuţ-Ciprian GIUVLETE 

Aurelian-Adrian DRĂGHICI 
Bianca-Andreea POPESCU 
Constantin-Evastian SPÎNU 

 
13 august 

Valeria BUCĂ 
Minodora GRECU 
Adrian DUMITRU 

Georgiana-Claudia MITRESCU 
Vasile SUSAI 

Adriana-Nadia BOBLEACĂ 
Marinela-Cerasela ŞTEFAN 
Raluca-Ana-Maria GRECU 

 

14 august 
Maria GRECU 
Maria GRECU 

Mioara-Lenuţa DRAGOMIR 
Mariana Daniela JOIŢA 

Maria ILIUŢĂ 
Roxana-Maria BADEA 

 
15 august 

Ortansa MIHAI 
Marius-Florin DUMITRESCU 
Marian-Octavian POPESCU 
Maria-Daniela BUCUROIU 

 
 

16 august 
Viorica CIOCODEICĂ 

Daniela GOGU 
Angela ENACHE 

Aurel-Mihai BRÎNZICĂ 
Erik-Roxana TRONECI 
Mihai-Ilie PĂUNESCU 

 
17 august 

Domnica NICOLĂESCU 
Alexandrina JOIŢA 
Dumitru GRECU 

Elena BURLĂCIOIU 
Agripina DUMITRU 
Elena POPESCU 

Robeta-George PARASCHIVA 
Alexandru-Daniel ŞETREANU 

Bianca-Mihaela MOISE 
Cristian-Marian STOICA 

18 august 
Gheorghe MITRESCU 

Marsilia MILEA 
Mihail BUCUROIU 

Irinel-Nicuşor MILEA 
Dorin-Ciprian STOICA 
Mihaela PETRESCU 
Cristina GHEORGHE 

Cornel-Constantin DUMITRU 
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA 

Ana-Maria BADEA 
 

19 august 
Mariana BURTOIU 

Vasilica NICOLĂESCU 
Filareta BADEA 

Alexandra BĂLAŞA 
Manuela-Simona UŢA 

Diana-Mihaela POPESCU 
Eduard-Marian FĂŞIE 

 
20 august 
Ion BADEA 

Ion CIOCODEICĂ 
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU 
Larisa-Gabriela NEAGA 

Dragoş-Marian ŞETREANU 
Maria-Luiza SMARANDA 
Robert-Marian GHIŞAN 

Alexandru-Constantin FĂŞIE 
Petruţ-Nicolae STAN 

 
21 august 

Vasile STÂNGACIU 
Mircea OPROIU 

Valeriu-Mihail SMARANDA 
Carmen FĂŞIE 

Ilie MARIN 
Florin SARU 

Georgiana-Daniela DOBRESCU 
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ 

 
22 august 

Serghe MILEA 
Maria BERECHET 
Adriana BĂLAŞA 

Mioara ZEGHERU 
Ioan SARU 

Ecaterina NEGULESCU 
Mihaela GRECU 

Marian MITRESCU 
Carmen PIOARU 

Eduard-Andrei STOIAN 
 

23 august 
Iulian ARON 

Maria BUCUROIU 
Constanţa VLĂDUCĂ 

Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU 
 

24 august 
Valentina ŞETREANU 

Gheorghe Romică ZAHARIA 
Florina BUCUROIU 

 
 
 



25 august 
Maria NIŢOI 

Aurica TRONECI 
Nicolae BURCĂ 

Vasilica TRONECI 
Romu ZEGHERU 

Elena-Corina VASILE 
Ion-Romică MACSIMENCU 
Florentina MACSIMENCU 
Vasile-Flavius CRĂCIUN 

Georgian PIOARU 
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT 

Alin-Constantin DUMITRU 
Matei STOIAN 

 
26 august 

Ion ILINESCU 
Dorina SAVU 

Ion GOGU 
Loredana-Elena STÎNGACIU 
Alina-Elena NICOLĂESCU 

Andreea MEDREGA 
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU 

 
27 august 

Agripina SAVU 
Vasile MOREANU 
Sabina GRECU 
Corneliu MILEA 

Florica BUCUROIU 
Maria-Mădălina UDROIU 
Bogdan-Adrian BRATU 

 

28 august 
Niculina ŞETREANU 

Ion ZEGHERU 
Gheorghe NEGULESCU 

Maria IONESCU 
Mariana IVAŞCU 
Gheorghe SAVU 

Mihai-Ciprian SPÎNU 
 

29 august 
Vasile UDROIU 

Nicolae BUCUROIU 
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA 

 
30 august 

Emil GRECU 
Daniela GHERGHIN 
Constantin SOARE 
Gheorghe BADEA 
Sorina ŞTEFAN 

Nicoleta-Iuliana ZEGHERU 
 

31 august 
Rodica GRECU 

Gheorghe ŞERBAN 
Nicolae-Constantin ANTOFIE 

 

 
 
 
 

 

 

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

 

DECESE:: 

 Nicolae MITRESCU– n. 01.03.1930 – d. 10.07.2012; 

 Margareta ZAMFIRESCU– n. 21.10.1928 – d. 11.07.2012 

 Gheorghe ILIE– n. 07.04.1938 – d. 22.07.2012 

„Omul acceptă moartea, dar nu şi cursul morţii sale; să mori 
oricând, dar numai când îţi e dat să mori nu.” 

 (Emil CIORAN) 

 



 

CĂSĂTORII: 

 Severică-Gabriel DUMITRESCU și Alexandra CRǍCIUN - 08.07.2012 

 Cristian-Dumitru GHEORGHE și Ana-Maria ILIE– 29.07.2012 

 

NAȘTERI: 

 Vanessa-Miruna-Maria FǍȘIE– n. 30.08.2011 
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