
                                 

 

                                                                            

                               Apare la fiecare început de lună. 

              Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea  Vulcana-Băi. 

                Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează. 

                Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat. 
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ETERNA COPILĂRIE 

 

 

 

Copilăria... cea fericită, acea perioadă veselă şi nevinovată, care nu prevestea nici griji şi 

nici nelinişti cotidiene.  

Iunie, Ziua Copilului - este ziua în care se celebrează miracolul nașterii, miracolul purității 

dar și întoarcerea la inocență. Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua 

Copilului. Oricare dintre noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil… și chiar este necesar ca 

măcar o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat, să ne aducem aminte 

de părinți și să simțim că ludicul înflorește în inimile noastre. Copilăria este un adevărat mit al 

reînnoirii, este cea mai frumoasă etapă a traiectoriei omului pe pământ. Ei, COPIII sunt mângâierea 

sufletului nostru, bucuria nemăsurată a existenței pe pământ, speranța ce nu moare niciodată, rostul 

nostru pe pământ și dorința de a te trezi și mâine din somn, căci ai pentru ce! 

Îmi amintesc cum, atunci când eram mai mică, așteptam cu mare nerăbdare această 

„sărbătoare”… știam că toți din jurul meu mă vor pupa, știam că mă așteaptă un cadou acasă, iar de 

data aceasta eram sigură că nu e de la Moș Crăciun sau de la Iepurilă; știam că la școală voi primi o 

portocală și o bombonică și nimeni nu ne va cere teme. Ba mai mult, știam că de 1 iunie vom merge 

ori în parc cu doamna învățătoare, ori la vreun muzeu.  

În anul 1925 s-a sărbătorit pentru prima dată Ziua Copilului. La data de 1 Iunie a acelui 

an, consulul Chinei la San Francisco a organizat pentru copiii orfani “Festivalul Bărcilor Dragon”, 

sărbătoare străveche, ce marchează în China începutul verii. Evenimentul a avut un mare succes şi 

ziua de 1 Iunie a fost dedicată, de atunci, copiilor, fiind preluată, ulterior, şi de alte state. 

LA MULȚI ANI COPILE DRAG DIN ROMÂNIA ȘI DIN TOATĂ LUMEA! 
 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

„Totul se schimbă, afară de nevoia noastră de 
copilărie."  

 (Mihai RÂLEA) 
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CARIERA FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

SANCȚIUNILE DISCIPLINARE ȘI RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR 

PUBLICI 
 

 
 
Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.  

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se 

poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care 

a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes 

legitim.  

În cazul în care acţiunea se admite şi se constată vinovăţia funcţionarului public, persoana 

respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică.  

Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat 

prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea.  

Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei 

publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie 

abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.  

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;  

c) absenţe nemotivate de la serviciu;  

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;  

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;  

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;  

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea;  

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;  

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de 

interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;  

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 

publice şi funcţionarilor publici.  

Sancţiunile disciplinare sunt:  

a) mustrare scrisă;  

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;  

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în 

funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;  

d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.  

e) destituirea din funcţia publică.  

La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 

disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, 

comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în 

antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.  

„În muncă e sănătatea, cinstea, puterea şi 
farmecul vieţii.” 

 (Alexandru VLAHUŢĂ) 



Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de 

disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii 

abaterii disciplinare.  

În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 

infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii 

urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la 

care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.  

Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o 

abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, 

după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau 

altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice.  

Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către 

persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.  

Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) se aplică de persoana care are 

competenţa legală de numire în funcţia publică, la propunerea comisiei de disciplină.  

Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite 

şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, 

sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o 

declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.  

Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii 

disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie 

comisii de disciplină.  

Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale 

reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici 

pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau 

funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat.  

Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita 

compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze faptele 

sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare.  

Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 5 înalţi funcţionari 

publici, numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei 

administrative.  

Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi 

componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de 

sancţionare.  

Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarului public, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o 

administrează.  

Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate 

funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii.  

Cazierul administrativ este necesar în următoarele cazuri:  

a) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea 

funcţionarilor publici;  

b) desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de 

disciplină;  

c) desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia paritară;  

d) ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau 

categoriei funcţionarilor publici de conducere;  

e) în orice alte situaţii prevăzute de lege.  

Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:  

a) funcţionarului public interesat;  

b) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;  

c) preşedintelui comisiei de disciplină;  



d) altor persoane prevăzute de lege.  

Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:  

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. 

a);  

b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile 

disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d);  

c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. e).  

Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se constată prin act 

administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  

Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia 

au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.  

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 

funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul 

autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat.  

Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:  

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în 

care funcţionează;  

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;  

c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor 

terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.  

Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 84 

lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui 

ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după 

caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe 

baza hotărârii judecătoreşti definitive.  

Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ.  

Ordinul sau dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori 

respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu.  

Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de 

imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.  

Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în 

legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.  

În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni 

de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenţa legală de numire în funcţia 

publică va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine.  

Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea 

din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia 

publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.  

În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar fapta 

funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia de disciplină 

competentă.  

De la momentul începerii urmăririi penale, în situaţia în care funcţionarul public poate 

influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să dispună 

mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără 

personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice.  

 

(în numărul viitor: Modificarea raportului de serviciu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 190 din 20 mai 2013 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marţi, 28 mai 2013 la Mănăstirea Bunea şi 

a propus următoarea ordine de zi: 

 

1. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată elevului Leon-Georgian OPROIU 

pentru rezultatul obţinut la Olimpiada Naţională de Limbi Romanice (Spaniolă şi Italiană);   

2. Adoptarea scrisorilor de mulţumire publică adresate elevilor Oana-Andreea 

LOPOTARU, Olivia GHEORGHE şi Vasile-Victor STOIAN pentru rezultatele obţinute la Concursul-

spectacol „Bucuria de a fi creştin”;  

3. Informare privind stadiul introducerii cadastrului general prin proiectul CESAR în 

comuna Vulcana-Băi; 

4. Informare privind actualizarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese; 

5. Prezentarea notelor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în domeniul 

protecţiei mediului şi schimbărilor climatice la nivelul comunei Vulcana-Băi; 

6. Modificarea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă (art. 

283 alin. (3
1
) din Codul fiscal); 

7. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli  PETRU şi PAVEL - Ziua 

Comunei Vulcana-Băi – 29 iunie 2013; 

7
1
. Aprobarea implementării proiectului „PARTENERIAT PENTRU UN MANAGEMENT 

INSTITUŢIONAL PERFORMANT” din cadrul Programului Operaţional Sectorial, „Creşterea 

Competitivităţii Economice”, 2007- 2013, „Axa prioritară 3 – TIC pentru sectoarele privat şi public, 

Domeniul de intervenţie 3.2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 

3.2.1., Apel 3, conform condiţiilor prevăzute în  cadrul Acordului de parteneriat”;  

8. Probleme curente ale administraţiei publice locale; 

9. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare. 

 
 

 
   Rodica DOBRESCU, 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAZELE EDUCAȚIEI PARENTALE 

 

1.      Identificarea nevoilor ( analiza de nevoi)  

Educarea copiilor poate fi o plăcere, dar poate fi și dificilă. Un părinte poate fi  mai bun  

decât altul, dar toți părinții au nevoie de sfaturi și sprijin.  

Părinții consideră în general educația ca dificilă atunci când copilul prezintă un  

comportament  care pentru este  inacceptabil sau atunci când copilul nu îndeplinește cererile 

pe care părintele le adresează. În asemenea  situații părinții se supără , sunt iritați sau se simt 

neputincioși. În unele cazuri părinții ajung chiar să-și urască copilul  din cauza comportamentului său 

inacceptabil. 

„ Omul nu poate deveni om decât dacă este 

educat. ” 

           (John Amos COMENIUS) 



            Relația cu copiii se caracterizează printr-un schimb de experiență:părinții 

influențează copiii și invers. Dacă părintele își urăște copilul, atunci copilul se urăște pe sine. Dacă 

părintele are impresie negativă despre copilul și spune că nu se așteaptă  la nimic bun de la el, atunci 

copilul își va  crea aceeași impresie negativă despre sine și într-adevăr nu va ieși nimic bun. Astfel 

poate lua naștere o spirală negativă. Părinții au probleme( se simt neputincioși, frustrați, dezamăgiți, 

incapabili să gestioneze situația), iar dezvoltarea copilului este amenințată (copilul prezintă probleme 

de comportament, probleme emoționale,) Informațiile despre educație și sprijinul ce trebuie acordat 

copiilor poate duce la prevenirea problemelor ulterioare de educație și pot duce la rezultate pozitive 

atât pentru părinți cât și pentru copii/tinerii respectivi la dezvoltarea lor.  

  

2.      Grup ţintă 

Părinții elevilor și preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3-12 ani; părinți aflați în situații  

dificile care au nevoie de sprijin și susținere și care doresc să-și îmbunătățească 

competențele parentale( Prin situații dificile înțelegem  părinți care din  diverse motive întâmpină  

greutăți în  educarea copiilor lor: lipsa timpului fizic de a se ocupa de copii, nivel de instruire redus, 

venituri joase, familii numeroase, locuințe neconfortabile, agresivitate , șomaj, loc de muncă 

nesatisfăcător, datorii, alte problem sociale).  

  

3.      Formularea scopului si obiectivelor generale ale cursului  

Scop :  

·        Îmbunătățirea  vieții copiilor în familie prin „educarea părinților” 

·        Realizarea unei bune relații între părinte și copil deoarece aceasta este condiția unei 

dezvoltări armonioase a copilului; 

·        Prevenirea unor probleme grave de educație; 

·        Prevenirea apariției unor problem în comportamentul copilului și a spiralei negative 

pe care o determină acestea. 

Obiective: 

·        Să-i facă pe părinți să înțeleagă că ei pot influența  și conduce comportamentul 

propriilor lor copii; 

·        Să-i sprijine pe părinți să-și însușească abilitățile de bază de care au nevoie pentru a 

influența efectiv comportamentul copiilor; 

 

   Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

ŞCOALA VLAD ŢEPEŞ VULCANA DE SUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL 

 
 

 

Biserica Ortodoxă prăznuieşte în fiecare an la 29 iunie, pe unii 

dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi dintre sfinţi, Sfinţii Apostoli Petru 

şi Pavel. Cei doi sfinţi au fost martirizaţi la Roma în timpul persecuţiei 

împăratului Nero din anul 67. Pomenirea lor comună are la bază mai 

multe evenimente: martiriul lor din aceeaşi zi, care a determinat 

credincioşii să instituie o sărbătoare în cinstea muceniciei lor încă din 

secolul al II-lea, şi mutarea moaştelor celor doi Apostoli în locul numit 

         „Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului 
pentru ca să urce până la El.” 

(Michelangelo BUONARROTI) 

 



„ad catacumbasˮ, de pe Via Appia din Roma la 258. La Roma, acest eveniment a fost sărbătorit încă 

din vremea împăratului Constantin cel Mare. De aici a trecut şi în Răsărit, unde a fost sărbătorită cu 

mai multă solemnitate, mai ales din secolul al VI-lea. Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este 

atestată în Constituţiile Apostolice (VIII, 33): „Zilele Apostolilor, să le serbeze, căci ei au fost 

învăţătorii voştri în Hristos şi v-au învrednicit de Duhul Sfântˮ. Sfântul Apostol Petru, iudeu de 

neam, avea numele de Simon pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a fericit pentru mărturisirea numelui 

Lui, cu numele simbolic de Chifa, care înseamnă piatră şi pe a cărui mărturisire adevărată a fost 

zidită Biserica lui Hristos. După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Petru a fost cel dintâi care a vestit 

poporului evreu pe Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat. Sfântul Petru a mai propovăduit Evanghelia 

lui Hristos în Antiohia, Pont, Bitinia, Galatia, Capadocia şi la Roma. În anul 44, regele Irod Agripa, 

făcând pe plac iudeilor, l-a ucis pe Apostolul Iacob şi l-a închis într-o temniţă bine păzită de Sfântul 

Petru, dorind să-l omoare şi pe el. Printr-o minune însă, un înger trimis de Dumnezeu l-a scos din 

temniţă. După eliberarea minunată, Sfântul Petru a plecat din Iudeea la Roma, unde a suferit moartea 

martirică. Sfântul Petru a cerut să fie răstignit cu capul în jos pentru a arăta deosebirea dintre 

chinurile sale şi cele ale Mântuitorului Iisus Hristos. Pe locul unde a fost răstignit Sfântul Petru s-a 

ridicat Bazilica „Sfântul Petruˮ, scrie Basilica.ro, cu referire la Ziarul Lumina.  Sfântul 

Apostol Pavel se numea înainte Saul, fiind evreu din seminţia lui Veniamin, zelos apărător al Legii 

Vechi şi aprig prigonitor al Bisericii lui Hristos. După convertirea de pe drumul Damascului, Sfântul 

Apostol Pavel, „vasul alesˮ al Domnului, a propovăduit cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos în 

timpul celor trei călătorii misionare ale sale atât printre cei de un neam cu el, dar mai ales printre cei 

de alt neam: în Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia până la Roma. De aceea, Sfântul Pavel a fost 

numit „Apostol al Neamurilorˮ.  Sfântul Ioan Gură de Aur a spus despre el că „este fereastra prin 

care lumea păgână a văzut pe Hristosˮ. Lucrarea lui misionară a provocat ura faţă de el din partea 

iudeilor, care în anul 58 l-au prins în Ierusalim şi l-au întemniţat timp de doi ani în Cezareea 

Palestinei. Apoi a fost dus la Roma pentru a fi judecat de către împărat deoarece era cetăţean roman. 

Aici a stat alţi doi ani, iar după judecarea lui în anul 63 a fost eliberat. După această captivitate, 

Sfântul Pavel îşi continuă apostolatul prin Spania, Italia, Efes, Macedonia, Corint, Creta şi alte părţi, 

ceea ce au determinat autorităţile romane să-l prindă şi să-l ducă din nou în închisoare la Roma, de 

unde scrie testamentul său spiritual, Epistola a doua către Timotei, în anul 66, unde îndeamnă pe 

episcop să aprindă şi mai mult harul primit prin hirotonie de la el, să rămână statornic în credinţă şi 

să-şi împlinească cu responsabilitate slujirea lui. La 29 iunie 67 a fost martirizat prin decapitare, 

deoarece a fost cetăţean roman, pe colina Vaticanului, dimpreună cu Apostolul Petru care fost 

răstignit. Potrivit tradiţiei, „Apostolul Neamurilorˮ a fost martirizat pe Via Ostia, unde capul său a 

sărit de trei ori pe pământ, la fiecare atingere răsărind câte un izvor, de aici şi denumirea „Tre 

Fontaneˮ. Mai târziu, s-a ridicat Biserica „San Paolo fuori le Muraˮ (Sfântul Pavel din afara 

zidurilor).  

Ocrotitorii celor privaţi de libertate  
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt consideraţi ocrotitori ai celor privaţi de libertate din 

România, deoarece în penitenciare ajung oameni care au greşit faţă de Dumnezeu, precum aceşti doi 

corifei ai Ortodoxiei. În 1993 şi 1997, între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei s-au semnat 

nişte protocoale privind desfăşurarea asistenţei religioase în sistemul penitenciar românesc. Potrivit 

acestor protocoale, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost consideraţi ocrotitori ai sistemului 

penitenciar din România, datorită vieţii pe care au avut-o Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Totodată, 

prin Legea 293 din 28 iunie 2004, privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor, se arată că „ziua de 29 iunie se proclamă ca zi a personalului din sistemul 

administraţiei penitenciareˮ (la articolul 77). În fiecare unitate penitenciară din ţara noastră au fost 

înfiinţate biserici, capele şi paraclise, unde există câte un preot ortodox. Preoţii din penitenciare se 

ocupă, pe lângă slujirea liturgică, şi de acordarea serviciilor de asistenţă religioasă şi consiliere 

spirituală a tuturor deţinuţilor care solicită acest lucru. Aceste servicii se realizează în colaborare cu 

Direcţia Reintegrare Socială din fiecare unitate în sistem penitenciar din ţara noastră.   

Din 1991, în fiecare an, pe 29 iunie, de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel locuitorii 

comunei noastre Vulcana-Băi îşi serbează ziua comunei. 

                                                              
                                                                     Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus                      

 
 



 
 
 
 
 
 
                                                

 

CITARE PUBLICĂ 
 

 

 

 

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Nr. 2.410 din 30 mai 2013 

 

 

 

 

CITAȚIE, 

 

 

              Judecătoria Pucioasa, județul Dâmbovița, în temeiul art. 945, alin (2) din Codul de 

procedură civilă, prin intermediul Comunei Vulcana-Băi, în dosarul nr.520/283/2013, aflat pe rolul 

instanței, având ca obiect declararea judecătorească a morții, citează pe DRAGOMIR Ionuț, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în comuna Vulcana-Băi, satul Vulcana de Sus, str. Mihai Eminescu, 

nr.29, județul Dâmbovița, pentru data de 01 iulie 2013, ora 09:00, în calitate de intimat. 

 

 

 

 

               VULCANA-BĂI,                                       PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 

 

                   30 mai 2013                                          ……………………. 

                                                                                                     Emil DRĂGHICI 

 

 

„Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranţa.” 

 (Anatole FRANCE) 



 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Nr. 2.410 din 30 mai 2013 

 

 

 

CITAȚIE, 

 

 

              Judecătoria Pucioasa, județul Dâmbovița, în temeiul art. 945, alin (2) din Codul de 

procedură civilă, prin intermediul Comunei Vulcana-Băi, în dosarul nr.521/283/2013, aflat pe rolul 

instanței, având ca obiect declararea judecătorească a morții, citează pe ILIE Nicoleta, cu ultimul 

domiciliu cunoscut în comuna Vulcana-Băi, satul Vulcana de Sus, str. Mihai Eminescu, nr.92, 

județul Dâmbovița,pentru data de 01 iulie 2013, ora 09:00, în calitate de intimată. 

 

 

 

 

 

 

              VULCANA-BĂI,                                        PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI, 

 

                   30 mai 2013                                                    ……………………. 

                                                                                                Emil DRĂGHICI 

 

 

 
          Dumitru MOREANU 

INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC  

COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VULCANA-BĂI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      OTILIA CAZIMIR – 40 DE ANI DE LA MOARTEA POETEI (1967) 

 

 

Otilia Cazimir (născută la 12 februarie 1894 la Cotu 

Vameș, județul Neamț și decedată la 8 iunie 1967, Iași) este 

pseudonimul literar al poetei Alexandra Gavrilescu, cunoscută 

ca autoare a unor versuri pentru copii. Pseudonimul i-a fost 

ales de scriitorul Mihail Sadoveanu și de criticul literar 

Garabet Ibrăileanu. Scriitoarei nu i-a plăcut noul nume: „Dați-

mi voie să vă mărturisesc, după atâta amar de ani, că numele 

acesta, pe care totuși l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut 

niciodată. N-am nimic în comun cu eroinele legendelor 

germane, iar cea dintâi <Otilie> pe care am întâlnit-o în viață 

- fetița cu care am stat în bancă în clasa primară - era 

proastă, grasă și buboasă...”. 

A fost cel de-al cincilea copil al învățătorului Gheorghe 

Gavrilescu. Și-a petrecut copilăria în satul natal și a început să 

scrie poezii de când era mică. A urmat cursurile liceale și 

universitare la Iași, oraș în care și-a petrecut întreaga viață. A 

debutat în anul 1912 în revistă Viața românească, în care își va tipări majoritatea scrierilor. În anii 

1937-1947 a fost inspector al teatrelor din Moldova. Părinții îi spuneau în copilărie Luchi. Din proza 

sa autobiografică A murit Luchi reiese că numele Luchi dispare odată cu intrarea în școală, când 

fetița a crescut și a devenit elevă. Atunci când este strigată de învățătoare pe numele ei adevărat, 

fetița nu răspunde, pentru că pe ea toată lumea o strigă Luchi. O colegă îi explică învățătoarei că 

acasă i se spune „Luchi, ca la căței!”. Mica poetă se simte rușinată și își spune în sinea ei: „Mi-e 

rușine de numele meu, mi-e rușine de mine, mi-e rușine de tot!”. 

În copilărie a simțit lipsa prietenilor de joacă: „Am fost o fetiță tare cuminte. Toți erau mai 

mari decât mine. Mă jucam singură. Mă sfiam de toți. Uneori cântam. Alteori priveam gâzele, 

păsările, când se topeau zăpezile”. 

Otilia Cazimir iubea copiii și a început să realizeze creații literare pentru ei: „Gingășia 

copiilor m-a cucerit dintotdeauna. M-am apropiat de ei văzând, scriindu-le poezii vesele cu o nuanță 

ușoară de ironie”... „Am început prin a spune copiilor povești și, abia mai târziu, am început să 

scriu pentru ei. Totul se datorează pasiunii mele precoce pentru astronomie. Când eram o 

<<mătușică>> abia ieșită din școala primară, le povesteam nepoților mei, de care nu mă 

despărțeau decât câțiva ani, despre stele”. La revista Viața românească l-a cunoscut pe George 

Topîrceanu. Între ei s-a legat o strânsă prietenie și o adevărată poveste de dragoste. 

Înainte de a fi o scriitoare pentru copii, Otilia Cazimir este una care scrie despre copilărie. 

Călinescu o înglobează în ceea ce el numeşte „simboliştii din seria sentimentală”, care asociază 

copilăria cu mirozne, lumini şi sunete specifice, preferând evocările senzoriale ale unui timp risipit. 

Gingăşiile feminine sunt specifice autoarei care-şi găseşte în poezie reflexele maternale insuficient 

exersate pe viu... Toţi copiii pe care îi mângâie şi cărora le dedică drăgălaşele versuri nu sunt, de 

fapt, decât o palidă reflecţie a copilului ce n-a încetat niciodată să trăiască în ea, a copilului de care 

încearcă inutil să se detaşeze, în vreme ce se întreabă, astfel: “Sunt eu, fetiţa asta serioasă/ Ce stă pe-

un scăueş cuminte”?, fixând apoi în două versuri timpul de referinţă, cel al copilăriei: „Pe vremea 

ceea nu mă cunoşteam, –/ Oglinzile erau aşa de-nalte!/ O dată doar, în luciul unui geam/ Am bănuit o 

clipă chipul meu”...  

Undeva, în timpul propriei vieţi, scriitoarea a trebuit să accepte că fetiţa din copilărie nu mai 

există, că instalarea maturităţii e ireversibilă... Dar... pentru aşezarea pe hârtie e acestei mărturisiri... 

nu i-au ajuns versurile. Ori poate i s-au retras din peniţă... Ori nu le-a putut îmblânzi. Şi atunci, Otilia 

„Copilăria este regatul unde nu moare nimeni." 

(Stephenie MEYER) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/12_februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1894
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cotu_Vame%C8%99,_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cotu_Vame%C8%99,_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/8_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1967
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Garabet_Ibr%C4%83ileanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Top%C3%AErceanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Top%C3%AErceanu


Cazimir şi-a scris mărturia în proză. “A murit Luchi”, a scris ea în capul paginii de hârtie. Adică... 

“S-a stins copilăria...” 

S-a stins din viaţa în data de 08 iunie 1967, la vârsta de 73 ani. 

 

 
 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

 

TE DUCI COPILĂRIE 

de Radu PIETREANU 

                

 

Zburdam prin curtea plină cu rațe și găini 

Trăiau pe-atunci părinții și rude și vecini 

Mi le-ai luat pe toate și-o lacrimă îmi storci 

Te duci, copilărie, și nu te mai întorci 

 

Nu mai există basme, nici eu nu mai exist 

Balaurul e șmecher, iar Făt Frumos e trist 

S–au inventat claxoane, adio zurgălăi 

Te duci, copilărie, cu toți eroii tăi 

 

Un prof ce ne-nvățase cum să plantam stejari 

A defrișat pădurea vânzând-o pe dolari 

Cu cât urcam în vârstă ne suntem mai străini 

Te duci, copilărie, și devenim haini 

 

Bunica și bunicul ce mă-nveleau cântând 

Sunt două cruci de piatră și tac pe sub pământ 

Și mai era și crângul, și-un râu și niște tei 

Te duci, copilărie, pe toate mi le iei 

 

Din tinda casei mele, când mama îmi vorbea 

Fugeau din boltă norii și soarele zâmbea 

Iar tata orice teamă din vis mi-o spulbera 

Te duci, copilărie, cu fericirea mea 

 

Făceam pe-atunci războaie cu săbii mici de nuc 

Iar după bătălie mergeam să bem un suc 

Azi ne-omorâm pe bune, prin diferite căi 

Te duci, copilărie, și devenim mai răi 

 

Mă zgâriam pe brațe urcând în corcoduș 

Iar cel mai bun prieten era un cățeluș 

 

„Iubirea este arhitectul universului.”  
(HESIOD) 



Eram atât de veseli fugind prin porumbiști 

Te duci, copilărie, si devenim mai triști... 

 

Pe-atunci orice ninsoare mă bucura nespus 

Iar ploile de vară păreau să cadă-n sus 

Acum la doctor mergem, plecându-ne umili 

Te duci, copilărie, și devenim fragili 

Motto : 

Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil 

Aș da orice pe lume să redevin copil 

 

 

 

 

 

 

 

ŞTIAŢI CĂ… 

 

 

 ... o persoană normală petrece în medie, în timpul unei vieți, echivalentul a trei ani de zile în 
baie? 
 ... în Egiptul antic, oamenii își rădeau sprâncenele în semn de doliu atunci când le murea 

pisica? 
 ... cel mai înalt carusel cu lanţuri din lume se află la Viena şi are o înălţime de 117 metri? 
 ... degetele unei dactilografe se mişcă cu o viteză de aproximativ 20 de kilometri pe oră 

atunci când scrie un document (la maşina de scris sau la calculator)? 
 ... struţii îşi schimbă sexul de la masculin la feminin şi viceversa de câteva ori în decursul 

vieţii? 
 … în Arica, Chile, cad anual numai 0,76 mililitri de ploaie? În acest ritm, ar fi nevoie de un 

secol pentru a se umple o cana de cafea. 
 ... condorul este cea mai mare pasăre răpitoare? Poate cântări până la 15kg, iar deschiderea 

aripilor poate avea chiar şi 3m. 
 ... cea mai grea piatră de grindină înregistrată vreodată a căzut în Bangladesh în 1986? Bucata 

de gheaţă cântărea 1,02 kg. 

 ... pinguinii pot sări din apă pe uscat, la o înălţime egală cu până la patru ori înălţimea 

corpurilor lor? 

 … majoritatea păianjenilor din deşert nu îşi ţes pânză, ci îşi urmăresc şi pândesc prada? 

Tarantula este unul din cei mai mari păianjeni de deşert. Corpul său poate avea mai mult de 7cm, iar 

cu picioare cu tot poate avea şi 25cm. 

 
 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

„Dorinţa de cunoaştere, ca şi setea de îmbogăţire, 
sporesc cu fiecare nouă avuţie.”  

(Lawrence STERNE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CREAŢIA COPIILOR 

 

                                                        Ancora timpului 

 

,,Timpul este o valoare de sentiment: pentru unii trece prea repede, pentru alţii prea încet.“ 

(George Călinescu) 

Majoritatea copiilor europeni uită de timpul prețios atunci când sunt captivi în ținutul feeric 

al copilăriei. Acolo ei se simt minunat... Sunt liberi, lipsiți de griji... zburdă printre câmpurile pline 

cu flori care au o mireasmă amețitoare, se joacă, rămân tot timpul uimiți când descoperă ceva nou 

sau chiar ei plăsmuiesc idealul inocenței.  

Însă unii copii nu au o copilărie magică. Ei trebuie să își ajute familia, ba chiar unii sunt 

abandonați de mici, neştiind ce înseamnă cu adevărat să ai o familie fericită și nu a ajuns niciodată să 

atingă portalul unei copilării adevărate. Pentru acești copii timpul este în defavoarea lor, cu cât trece 

mai repede, ei se gândesc să-și formeze și să-și creeze un viitor mai bun, însă nu își pot aminti cu 

nostalgie despre anii copilăriei, deoarece nu i-au cunoscut idealul. 

Odată cu trecerea lui, timpul face și schimbări. Copii devin adulți, responsabili, grijile se 

adună din ce în ce mai mult și la rândul lor devin părinți și încearcă să le ofere copiilor lor o copilărie 

unică, chiar dacă aceștia au avut în trecut o copilărie nu tocmai frumoasă. 

Timpul creează pentru om un portal cu amintiri minunate sau triste. Orice om, când își aduce 

aminte de copilărie devine sensibil, emoționat și povestește totul cu drag de parcă ar fi acolo retrăind 

clipele magice. Majoritatea adulților care au cunoscut tainele copilăriei își doresc mereu să retrăiască 

acele sentimente suave, să se joace, să mai guste o dată din plăcintele bunicilor, să nu știe ce 

înseamnă grija, să fie iarăși lângă minunații lor părinți, frați sau surori, să-l aștepte cu drag pe Moș 
Crăciun. Însă timpul răpește toate aceste momente inedite și le transformă în niște amintiri 

înduioșătoare. El transformă totul, chiar și oamenii... din copii devin adulți, chiar și copilăria o 

modelează după tehnologie, iar copii din Europa își petrec timpul prețios din copilărie la calculator, 

în loc să știe cum e să cazi prima oară cu bicicleta, să furi porumb din grădina altcuiva, să te plimbi 

prin fantasticul naturii, să privești către bolta cerească la formele caraghioase ale norilor pufoși. 
             Iată că timpul nu înseamnă numai a trece, ci el transformă totul...chiar și pentru natură 

luându-i din sclipirea divină. Dar putem distruge acea transformare neplăcută prin redarea copilăriei 

copilului! Visurile frumoase, viața sănătoasă și mai ales o familie exemplară.            Toți copii de pe 

glob au dreptul la o copilărie și o viață plină de bucurii. Chiar dacă nu este așa,  noi cei care am avut 

cu adevărat o copilărie de basm trebuie să-i ajutăm să treacă peste, să spere la un viitor strălucit, să 

își modeleze o viață minunată, iar ancora timpului să fie ușor de ridicat. 

Copilăria este raiul! Nică este de fapt Tom Sawyer, este Huck Finn, sau Dorothy, sau Tom 

Canty, chiar Harry Poter. Iar Nică sunt eu! Şi toţi copiii! Copilăria trebuie trăită, simţită. Copilăria nu 

este a copilului român, a copilului spaniol...european. Nu este mondială, ci universală!  

Copilăria este fericirea în lucruri mărunte! Zâmbet, souris, smile, sorriso, lächeln, mosolyog, 

hymyillä, χαμόγελο, sorrir, glimlachen... 

Copilăria nu se scrie la calculator! 

 

 

  Alexandra-Ioana ARON 

Clasa a VIII-a 

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

 

„Copilăria… mai întotdeauna ea trezeşte în sufletul 
omului un sentiment de melancolie? Lumea tihnei în care 

visează gingaş şi cu sfială mugurul omenesc ce abia se 
deschide la viaţă.” 

(Ivan BUNIN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 iunie 

Ion MEDREGA  

Vasile DUMITRU  

Gheorghe-Valentin MARINESCU  

Gheorghe SORA  

Elena ŞERBAN  

Liviu-Marian ILIE  

Ion FĂŞIE  

Gerorgian-Octavian ŞETREANU  

Gabriela STANCIU  

Filareta NEGULESCU  

Elena GRECU  

 

2 iunie 

Maria STOIAN  

Rodica GHEORGHE  

Otilia BUCĂ  

Constantin ZEGHERU  

Alexandru PIOARU  

Vasile-Marian ŢUŢUIANU  

Gheorghe OPREA  

Maria-Simona ODAGIU  

Nicolae IONAŞ  

 

3 iunie 

Daniela SURUGIU  

Tiberiu ILINCA  

Ionuţ-Vlăduţ STOIAN  

Constanţa PIOARU  

Marius-Gabriel ZEGHERU  

Constantin-Mitică MACAVEI  

Mirela MOREANU  

 

4 iunie 

Filian DRĂGHICI  

Marioara TUDOR  

Galina FLOREA  

Gheorghe PIOARU  

Corneliu ENESCU  

Violeta DOBRESCU  

Cristina POPESCU  

Constantin-Bogdan DOBRESCU  

Maria PIOARU  

Georgiana-Olguţa BĂLAŞA  

Florica-Magdalena UŞURELU  

Cornelia-Mirela IOSIF  

 

5 iunie 

Angelica MIHAI  

Cornelia GRANCEA  

Mădălina-Elena CIOBU  

Mara-Alexandra-Julie NICSICI  

Gabriel ZEGHERU  

Filian PIOARU  

Dresdenmona CRĂCIUN  

Elena BADEA  

Maria BULIGIOIU  

Constanţa SMARANDA  

Constantin GRECU  

Mihail MITRESCU  

Floarea MITRESCU  

Ion-Cristofor FĂŞIE  

 

6 iunie 

Gheorghe POPESCU  

Valentin AMBROZIE  

Ramona-Petruţa BUCUROIU  

Maria-Manuela GHEORGHE  

Mircea-Nicolae IONESCU  

Emil-Gabriel VASILE  

Elena SPÎNU  

 

7 iunie 

Ion STOICA  

Dumitru POPESCU  

Constantin-Mihai BĂLAŞA  

Luiza-Daniela MITRESCU  

Ion BULIGIOIU  

Emilia FĂŞIE  

 

8 iunie 

Gheorghe CRĂCIUN  

Nicolae-Silviu CRĂCIUN  

Mircea-Gabriel BĂLAŞA  

Simona-Luiza SAVU  

Marius BUCUROIU  

Bogdan-Nicolae ANTOFIE  

Cristina-Adelina GHEORGHE  

Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ  

Florin-Dănuţ DOBRESCU  

Emil PIOARU  

Vasile-Cosmin PIOARU  

Gheorghe VĂCARU  

Alexandrina GRECU  

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULŢI ANI! 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUŢI ÎN LUNA IUNIE 

„Oamenii se împart în două categorii: cei care caută 
sensul vieţii fără să-l găsească şi cei care l-au găsit 

fără să-l caute.” 
 (Emil CIORAN) 

 



Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU  

Silviu-Vasile ILIE  

Constantin-Stelian FĂŞIE  

Elena-Iuliana OANCEA  

Micşunica PETRESCU  

 

9 iunie 

Rodica SUSANU  

Ion SUSANU  

Silviu-Dumitru DUŢĂ  

Adrian-Ionuţ PÎRVU  

 

10 iunie 

Polixenia ANTOFIE  

Aneliza POPESCU  

Patrik-Costin MARIN  

Genoveva ŞETREANU  

 

11 iunie 

Iliana ENESCU  

Sebastian-Ionuţ TRONECI  

Ionuţ-Gabriel BĂLAŞA  

Ana-Maria-Daniela DOBRESCU  

Georgiana-Elena FĂŞIE  

Adriana PIOARU  

Vasile-Claudiu STOICA  

Elena MEDREGA  

Ecaterina ILIE  

 

12 iunie 

Cristinel-Petre DOBRESCU  

Adina-Gabriela DOBRESCU  

Elena-Mădălina ZEGHERU  

Marius-Ionuţ PANĂ  

Petruţa-Andreea BURCĂ  

 

13 iunie 

Steliana SAVU  

Elena STOICA  

Elena SARU  

Maria MANTA  

Ion GHEORGHE  

Mihaela-Corina MILEA  

Dumitru SPÂNU  

Alexandru PETRESCU  

Evelina-Elena MORARU  

Maria-Mirela SMARANDA  

Bogdan-Lucian GRECU  

 

14 iunie 

Constanţa DOBRESCU  

Adriana CIOCĂU  

Nicoleta-Diana DOBRESCU  

Andrei-Ronaldo POROJAN  

Giuseppe-Gabriel FĂŞIE  

Alexandra-Daniela BĂLAŞA  

Cătălin-Andrei IONIŢĂ  

Ciprian GRECU  

Sabina NECŞOIU  

 

 

 

15 iunie 

Maria MARINESCU 

 Carmen-Elena GHEORGHE  

Andrei-Cristian STOICA  

Vlad-Andrei OPROIU  

Maria PIOARU  

Loredana-Daniela NEAGU  

 

16 iunie 

Elena ANTOFIE  

Corneliu CIOCAN  

Maria CRĂCIUN  

Romică-Ciprian ZAMFIRESCU  

Dănuţ ENESCU  

Diana-Nicoleta MANTA 

Roxana-Ionela BĂLAŞA  

Ion ŞERBAN  

Marinel UŢA  

 

 

17 iunie 

Traian DINU  

Constantin SAMFIRESCU  

Daniela STOICA  

Mihaela-Daniela PIOARU  

Gheorghe VASILE  

Gabriel ŞERBAN  

Gheorghiţa MIHAI  

 

18 iunie 

Filareta MICULESCU  

Liliana POPESCU  

Gheorghe-Sorin RĂDOI  

Daniel FLOREA  

Francesco-Nicolae DOBRESCU  

Eugenia ŞERBAN  

Emilia MIRA  

Oana-Maria BURCĂ  

Ioan-Daniel PETRESCU  

Marian DINIŞOR  

Luminiţa-Mirela STEULEA  

 

19 iunie 

Maria TRONECI  

Laurenţiu MILEA  

Aritina DOBRESCU  

Andrea-Denisa BERECHET  

Vasilica ŞETREANU  

Aurel MOROE  

 

20 iunie 

Maria SARU  

Vasile BUCUROIU  

Veronica SARU  

Corvin CHIRAN  

Alexandra-Mariana PĂUNESCU  

Alexandru-Ilie SAVU  

Rebeca-Alexandra DOBRESCU  

Maria BÂRLOG  

Ion FĂŞIE  

Gheorghe ŞETREANU  

 



21 iunie 

Maria-Simona VĂCARU  

Cristina GHEORGHE  

Ileana MILEA  

Ioachim MIHAI  

Vasile IOSIF  

Ion-Claudiu ILIE  

Mioara MÎNDROIU  

Luminiţa ILIE  

 

22 iunie 

Ion ARON  

Maria STÂNGACIU  

Emil DOBRESCU  

Cătălin-Petrică ILIE  

Maria UDOIU  

Elena SPÎNU  

Elena ILIE  

 

23 iunie 

Ion BUCĂ  

Alexandru STAN  

Ion BIŢOC  

Laura-Gabriela NEAGA  

Lucia POPESCU  

Viorica OACHEŞU  

Corneliu-Mihail TRONECI  

Florin ŢUŢUIANU  

Petre ŞETREANU  

 

24 iunie 

Viorica CIOBU  

Vasile BRÎNZICĂ  

Carmen-Luiza ENESCU  

Elena ILINESCU  

Nicolae GRECU  

Ionela ILIE  

Gheorghe VASILE  

Aurel FĂŞIE  

 

25 iunie 

Elena CIOCAN  

Mihail-Georgian DÎNGEANU  

Irinuş-Alina TRONECI  

Alexia-Ştefania ILIE  

Mario-Andres VASIAN  

Elena FĂŞIE  

Aurica MITRESCU  

Cătălin-Ionuţ FĂŞIE  

Andreea-Beatris OANCEA  

Luis-Georgian MITRESCU  

Teodor FĂŞIE  

Sorin GRECU  

26 iunie 

Petruţa SAVU  

Eufrosina PANAITA  

Aurelian MITRESCU  

Florica-Sorina MĂRGĂRIT  

Mircea DĂNILĂ  

Nicolae LĂCĂTUŞ  

Aurelian IOSIF 

  

27 iunie 

Ionică OPROIU  

Liliana STÎNGACIU  

Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ  

Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ  

Elena BÎRLOG  

Nicolae ŢUŢUIANU  

Elena STOICA  

Anişoara MOISE  

Corneliu FLOREA  

Valeria BURCĂ  

Petre ISTRĂTOIU  

 

28 iunie 

Ilarion GHEORGHE  

Vasilica DOBRESCU  

Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU  

Ion CRĂCIUN  

Vasile-Bogdan FĂŞIE  

 

29 iunie 

Nicolae ANTOFIE  

Petre MIHAI  

Elena MIHAI  

Vasile GAFIŢOIU  

Petre DINU  

Alina-Ionela STOIAN  

Vasile-Victor STOIAN  

Hermina-Petruţa DOBRESCU  

Emilian-Codruţ PIOARU  

Maria ŞERBAN  

Petruţa-Cristina FĂŞIE  

Aurel MIHAI  

Antonio-Cornel NICOLAE  

 

30 iunie 

Vasile BĂLAŞA  

Elena-Mirabela SPÎNU  

Marian-Aurel NICOLĂESCU  

Ionela BADEA  

Florina STANCIU  

Georgeta MORARU  

Grigore BADEA  

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL LUNII 

MARTIE: 

 

NAȘTERI: 

 LUPU David-Andrés – 21.01.2013 

 CRĂCIUN Bianca-Maria– 17.01.2013 

 

CĂSĂTORII: 

 MOREANU George-Romeo – MILEA Iulia-Cristina – 11.05.2013 

 MITRESCU Aurelian – DINESCU Ramona – 22.05.2013 

 

DECESE:: 

 SZILVESZTER Mihail – n. 21.07.1946 – d. 18.05.2013; 

 FÂȘIE  Maria -  n. 01.06.1966 -  d. 19.05.2013; 

 

 

 

 

„Speranţa este un vis cu ochii deschişi.” 

 

 (Tudor ARGHEZI) 
 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


