
                                 

 

 

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. 32 din 1 septembrie 2013 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 
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COPII CU CARE NE MÂNDRIM … 

 

INTERVIU CU Florentina-Roxana FĂȘIE, ABSOLVENTA CARE A OBȚINUT 

 NUMAI NOTE DE 10 LA BACALAUREATUL 2013 

 

 

Pompilia BĂJENARU: Ai terminat vara acesta 

Liceul Tehnologic Voievodul Mircea din Târgoviște. Ce 

profil? 

Florentina-Roxana FĂȘIE: Da, am terminat. 

Profilul urmat de mine a fost filologie 

Pompilia BĂJENARU: Rezultatele obținute de 

tine la bacalaureat ne-au uimit și bucurat pe toți. Eu nu-

mi amintesc ca vreun copil din Vulcana să mai fi obținut 

o astfel de performanță. Ar fi culmea să te întreb care e 

secretul acestui succes. E clar că învățatul asiduu, însă aș 

vrea să ne vorbești puțin despre tine, despre evoluția ta 

din clasa a IX-a până acum! 

Florentina-Roxana FĂȘIE:  Încă din clasa a 

IX-a am luat premiul I. Am fost de atunci extrem de 

ambițioasă. Concurență aveam și mi-am pus în gând să 

fiu prima, așa că am ajuns șefă de promoție. Nu vreau să 

credeți că mă laud dar eram cea mai bună din liceu, mai 

exact mediile mele de-a lungul celor patru ani erau cele 

mai mari.  

Pompilia BĂJENARU: La ce materii ai susținut bacul? 

„Nu este alta şi mai iscusită şi mai de folos în 
viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” 

 (Miron COSTIN) 



Florentina-Roxana FĂȘIE: La limba română, istorie și geografie. 

Pompilia BĂJENARU: Îți propun să luăm aceste materii pe rând spunându-ne câte ceva 

despre fiecare. 

Florentina-Roxana FĂȘIE:  Deci, la limba română mi-a picat poezia Plumb de George 

BACOVIA. Cerința era, de fapt, să vorbim despre particularitățile simbolismul în poezia lui Bacovia. 

Al doilea subiect era un text argumentativ referitor la importanța jurnalelor în viața adolescenților 

pornind de la exemplul operei Maitreyi a lui Mircea ELIADE, operă inspirată dintr-un jurnal. Eu am 

pledat în favoarea ținerii unui jurnal însă la final am spus și faptul că un astfel de jurnal e posibil să te 

determine a deveni oarecum interiorizat. După părerea mea, secretul unui astfel de succes la limba 

română este în primul rând cititul tuturor operelor studiate în acești patru ani. Nu îți dă nimic altceva 

decât din ceea ce s-a studiat în acest răstimp.  

Am ieșit printre ultimii. Nota de 10 a fost generată de felul de a gândi, de exprimare, de scris, 

de așezarea în pagină și, nu în ultimul rând de exprimarea gramaticală. E dramatic ce spun dar, din 

păcate, gramatica e azi pasăre rară… 

A urmat istoria. Aici mi-a picat Statul modern român și criza orientală. Recunosc că la această 

materie am învățat pe brânci. Știam întreg manualul plus o carte cu subiecte pentru bac. Ultimul subiect 

mi-a cam dat bătăi de cap. Am avut de alcătuit un eseu care era, de fapt, o sinteză a mai multor eseuri 

învățate de noi. Am cam avut emoții. Am scris vreo 7 sau 8 pagini. 

La geografie mi s-a părut cel mai ușor pentru că mie îmi pare o materie exactă. Subiectul I a 

fost o hartă mută a Europei pe care noi să identificăm țări, capitalele acestora, râurile care străbat o 

anumită țară, comparații climatice și de relief. A fost simplu. Ultima parte au fost întrebări de cultură 

generală. 

Pompilia BĂJENARU: Bun, ce-ai simțit când te-ai văzut în cap de afiș? 

Florentina-Roxana FĂȘIE: Nici măcar nu am fost acolo. Am așteptat rezultatul acasă. Știam 

că voi lua bacul cu note mari dar nu mă așteptam să iau 10 la toate. Am primit un mesaj de la un coleg 

și bun prieten în care-mi scria: „Bravo Roxana! De trei ori 10!ˮ Am început să țip prin casă de bucurie 

când, intră bunica și-mi zice: „Nu te bucura încă! Poate nu-i adevărat.ˮ. Evident că am sunat câțiva 

colegi care mi-au confirmat. Eram înnebunită de fericire… 

Pompilia BĂJENARU: Îmi imaginez ce era în sufletul tău… E o performanță pentru care te 

felicit din tot sufletul. Acum spune-ne ce planuri de viitor ai! 

Florentina-Roxana FĂȘIE: Păi m-am înscris deja la facultate. Voi urma Facultatea de limbi 

străine din cadrul Universității București. Am intrat prima. Suntem trei fete cu media de 10, deci toate 

cele trei am intrat pe locul I. Specializarea va fi engleză-franceză. Sunt doar 10 locuri susținute de la 

buget, ceilalți vor trebui să plătească 3.200 lei anual. Visul meu este să ajung translator. 

Pompilia BĂJENARU: Ai fost felicitată, ai primit vreo recompensă pentru acest succes al tău? 

Florentina-Roxana FĂȘIE: În afara faptului că în toată acea zi am făcut telefonie să primesc 

felicitări, apoi, ulterior, toți cei cu care mă întâlneam mă opreau tot pentru asta, am primit felicitări în 

cadrul ședinței  Consiliului Local al comunei Vulcana-Băi din luna iulie unde domnul primar m-a 

invitat pentru a-mi înmâna o scrisoare de mulțumire publică de care am fost și sunt foarte mândră…  În 

cadrul acestei ședințe, unul dintre consilieri, mai exact Dumitru ENESCU a venit la mine și mi-a oferit 

un plic cu 1.000 de lei drept răsplată. Iarăși, am primit de la Consiliul Județean 2.000 de lei și de la 

Guvern 3.000 de lei. Îmi vor prinde bine că atunci când voi pleca la București cheltuielile vor fi mai 

mari. Dar, înainte de asta, voi pleca și câteva zile la mare pe la jumătatea lui august. 

Pompilia BĂJENARU: Bravo Roxana! Mă bucur mult pentru tine și suntem mândri că ești 

vulcăneancă de-a noastră! Ține-o tot așa și poate exemplul tău va fi urmat de cât mai mulți! 
 



 

 

     

      Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARIERA FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU 

 

Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act administrativ al 

persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică şi are loc în următoarele condiţii:  

a) de drept;  

b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;  

c) prin eliberare din funcţia publică;  

d) prin destituire din funcţia publică;  

e) prin demisie.  

Raportul de serviciu existent încetează de drept:  

a) la data decesului funcţionarului public;  

b) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului 

public;  

c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) 

şi f);  

„Frumuseţea nu este exterioară, frumuseţea e 
dată de lumina din inimă.” 

 (Khalil GIBRAN) 



d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 

pentru pensionare;  

e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, 

de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;  

f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o 

faptă prevăzută la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la 

data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;  

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca 

pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus 

interdicţia;  

h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia publică.  

i) la împlinirea unui termen de 3 luni de la data numirii prin mobilitate în funcţia publică 

corespunzătoare categoriei de înalţi funcţionari publici de inspector guvernamental.  

Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire 

în funcţia publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu 

se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea 

lui.  

Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune eliberarea din 

funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile 

lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:  

a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, 

iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;  

b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin 

reducerea postului ocupat de funcţionarul public;  

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul 

public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea;  

d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la 

evaluarea performanţelor profesionale individuale;  

e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. g);  

f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor 

competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 

corespunzătoare funcţiei publice deţinute;  

g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a numirii în 

condiţiile art. 93.  

Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) reprezintă motive neimputabile funcţionarilor 

publici.  

În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde 

funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.  

În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate 

acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor 

salariale cuvenite.  

În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii 

sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune 

la dispoziţie funcţionarilor publici.  

În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante 

corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are obligaţia 



de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice 

vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de 

preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.  

Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante la nivel 

inferior.  

În caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici vor fi numiţi în 

noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente în următoarele cazuri:  

a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%;  

b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;  

c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente 

funcţiei publice;  

d) este schimbată structura compartimentului.  

Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:  

a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public;  

b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică;  

c) pregătirea profesională;  

d) să fi desfăşurat activităţi similare.  

În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către autoritatea 

sau instituţia publică.  

Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de 

peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la 

studii.  

În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu 

poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.  

Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 78, prin act administrativ al persoanei 

care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive 

imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:  

a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut 

consecinţe grave;  

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru 

încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de 

incompatibilitate.  

Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile 

lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei 

destituirii din funcţia publică.  

Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată 

în scris persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. Demisia nu trebuie motivată 

şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.  

La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului de serviciu funcţionarul public are 

îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de 

serviciu.  

La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite în 

cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia.  

Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în 

care raporturile de serviciu le-au încetat în condiţiile prevăzute la:  

a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte 

condiţia prevăzută la art. 54 lit. a);  

b) art. 98 alin. (1) lit. e) şi h);  



c) art. 99 alin. (1).  

Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

astfel:  

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din aceeaşi localitate sau dintr-o localitate aflată 

la o distanţă de până la 50 km de localitatea de domiciliu;  

b) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 

50 km de localitatea de domiciliu, la cererea funcţionarului public.  

Redistribuirea funcţionarilor publici se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi 

acelaşi grad profesional cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public.  

Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă, cu acordul scris al 

funcţionarului public.  

Redistribuirea într-o funcţie publică de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, după caz, a 

alin. (3) numai dacă funcţionarul public a îndeplinit atribuţii similare cu atribuţiile funcţiei publice de pe 

care se efectuează redistribuirea.  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va asigura redistribuirea pe funcţii publice temporar 

vacante, ca urmare a suspendării titularului pe o perioadă de cel puţin o lună, a funcţionarilor publici din 

corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective. În 

cazul în care există mai mulţi funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea 

funcţiei publice respective, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează, în colaborare cu 

autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă, o testare profesională 

pentru selectarea funcţionarului public care urmează să fie redistribuit.  

Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al preşedintelui 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a numi funcţionarii publici 

redistribuiţi cu caracter permanent sau temporar.  

În cazul în care conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice refuză încadrarea funcţionarilor 

publici în condiţiile alin. (7), funcţionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ 

competente.  

Corpul de rezervă este format din funcţionarii publici care au fost eliberaţi din funcţia publică în 

condiţiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) şi g) şi este gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici.  

Funcţionarii publici părăsesc corpul de rezervă şi pierd calitatea de funcţionar public în 

următoarele situaţii:  

a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;  

b) în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie într-o funcţie publică 

vacantă corespunzătoare studiilor absolvite şi pregătirii profesionale, iar funcţionarul public o refuză;  

c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni;  

d) la cererea funcţionarului public.  

În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le consideră 

netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului 

administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în condiţiile şi 

termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, 

precum şi plata de către autoritatea sau instituţia publică emitentă a actului administrativ a unei 

despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi 

beneficiat funcţionarul public.  

La solicitarea funcţionarului public, instanţa care a constatat nulitatea actului administrativ va 

dispune reintegrarea acestuia în funcţia publică deţinută.  

 

lnk:LEG%20PRL%20554%202004%200


 

(în numărul viitor: Dispoziţii comune privind accesul  

la informaţiile de interes public din Legea nr. 544/2001) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 306 din 22 august 2013 a convocat în şedinţă 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 29 august 2013 şi a propus următoarea ordine de 

zi: 

 

1. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianţi, mandatul 01 iulie 2013 – 30 iunie 

2014; 

2. Aducerea la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale a raportului privind 

calitatea educaţiei în şcolile din comuna Vulcana-Băi din anul şcolar 2012-2013.  

Asigurarea bunei desfăşurări a învăţământului în anul şcolar 2013-2014; 

3. Diseminarea activităţilor de tabără desfăşurate în perioada 8-11 iulie 2013 ce au avut loc în 

cadrul proiectului Comenius Regio „Învăţare pe tot parcursul vieţii”;   

4. Înfrăţirea comunei Vulcana-Băi, cu comuna Parcani, raionul Soroca din Republica Moldova; 

5. Promovarea  propunerii   pentru schimbarea  denumirii intrării  „ VĂCĂREŞTI” în intrarea 

„PARCANI” din satul Vulcana-Băi, în vederea analizei și avizării de către Comisia de atribuire de 

denumiri judeţeană Dâmbovița; 

6. Validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 294/2013 privind rectificarea bugetului local al 

comunei; 

7. Analiza cererii Asociaţiei Grupul de Acţiunea Locală „Valea Ialomiţei” privind 

suplimentarea cotizaţiei; 

            8. Aprobarea achiziţionării unui sistem de poziţionare globală (GPS) pentru activitatea 

de cadastru şi carte funciară; 

9. Probleme curente ale administraţiei publice locale: 

a) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului local de publicitate; 

b) anunţ privind prezentarea raportului privind situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

cadrul comunei Vulcana-Băi pe anul 2012; 

10. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare. 

 

          

   Rodica DOBRESCU, 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 14 SEPTEMBRIE – ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI 

 

Cea mai veche şi mai importantă dintre sărbătorile 

ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci este Înălţarea Sfintei 

Cruci, la 14 septembrie Numită în popor şi Cîrstov (de la vechiul 

slav Krestovu deni — Ziua Crucii) sau Cristovul viilor, pentru că 

atunci începe culesul viilor  pe care, Biserica o numără între 

praznicele împărăteşti. În această zi sărbătorim de fapt amintirea 

a două evenimente deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci: 

- Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul şi 

înălţarea ei solemnă în văzul poporului de către episcopul 

Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie din anul 335 

(După Cronica alexandrină, aceasta s-ar fi întâmplat în anul 320, 

dar Sozomen (Ist. bis. II, 1) plasează faptul după Sinodul I 

ecumenic; iar după Egeria (Peregrinatio..., cap, XLVIII) aflarea 

ar fi avut loc în-ziua de 13 sept., ziua în care s-a făcut, la 335, 

sfinţirea bisericii Sfântului Mormânt); 

- Aducerea sau întoarcerea Sfintei Cruci de la perşii 

păgâni, la anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclius, 

care a depus-o, cu mare cinste, în biserica Sfântului Mormânt (a 

Sfintei Cruci) din Ierusalim, după ce patriarhul Zaharia a înălţat-o în văzul credincioşilor la 14 

septembrie 630.  

După mărturia unei cronici anonime, sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci ar fi luat fiinţă în anul 

335; în acel an, în ziua de 13 septembrie, a avut loc sfinţirea celebrei basilici construite de împăratul 

Constantin cel Mare deasupra mormântului Domnului; iar a doua zi, fiind adunaţi acolo cu acel prilej 

mulţi episcopi şi credincioşi, episcopul Macarie al Ierusalimului a arătat, pentru prima dată, de pe 

amvonul bisericii, sfântul lemn al Crucii Răstignirii, pentru ca să-l vadă şi să-l cinstească toţi cei de faţă. 

De atunci a rămas definitiv ziua de 14 septembrie ca sărbătoare a «înălţării» sau «Arătării» Sfintei 

Cruci. Cu timpul, sărbătoarea principală de la 13 septembrie, adică aniversarea anuală a sfinţirii bisericii 

lui Constantin, care prilejuise înălţarea solemnă a Sfintei Cruci, a rămas în umbră şi, deşi a fost 

celebrată prin slujba zilei, care figurează încă în Mineiul ortodox pe septembrie (la ziua de 13), ea a 

rămas ca o simplă înainte-prăznuire a sărbătorii Înălţării Crucii, de a doua zi (14 septembrie), pe care a 

trecut accentul principal. La aceasta s-a adăugat şi amintirea aflării Sfintei Cruci, care se sărbătorea 

până atunci la date diferite: la unii în Vinerea Patimilor, la alţii în Lunea Paştilor. 

Cu toate că pelerina apuseană Egeria afirmă că aflarea Crucii a avut loc în aceeaşi zi în care s-a sfinţit 

biserica Sfântului Mormânt, adică la 13 septembrie, se pare că, la început, Aflarea Sfintei Cruci şi 

înălţarea Sfintei Cruci au fost sărbători separate şi serbate la date diferite, aşa cum, de altfel, le găsim 

încă până astăzi la unele popoare creştine. Astfel, pe când Înălţarea Sfintei Cruci se sărbătoreşte 

pretutindeni (inclusiv la catolici), la 14 septembrie, Aflarea Sfintei Cruci e sărbătorită în Biserica 

apuseană la 3 mai: Inventio Sanctae Crucis, sărbătoare care asociază cultul Crucii cu Festivităţile 

„Puţina ştiinţă depărtează de Dumnezeu. 
Multă ştiinţă apropie de Dumnezeu."  

(Francis BACON) 



pascale, fiind la origine aniversarea anuală a sfinţirii basilicii Sfintei Cruci din Roma, zidită de Sfânta 

Elena în amintirea Crucii salvatoare, care se arătase pe cer fiului ei. Aici Sf. Elena a adus apoi o parte 

din lemnul Sfânt al Crucii descoperite de ea, care se păstrează până acum. La abisinieni şi în Biserica 

din Alexandria, Aflarea Crucii se serbează la 4 mai, iar la copţi şi la arabi la 6 martie. Ca o reminiscenţă 

a vechii sărbători a Aflării Sfintei Cruci (de la 6 martie), trebuie privită în calendarul ortodox de azi 

Duminica a treia din Păresimi, numită a Sfintei Cruci. 

Fiind sărbătoare de origine palestiniană, la început, Înălţarea Sfintei Cruci avea un  caracter 

local. Serbarea ei era limitată la Ierusalim, unde, precum am văzut, se păstra lemnul Crucii Răstignirii, 

de la descoperirea lui până la 634 (635), când a fost dus la Constantinopol. Procesiunea solemnă, prin 

care se cinstea odinioară Sfânta Cruce în Cetatea Sfântă, s-a păstrat de altfel acolo până astăzi în 

rânduiala slujbei din ziua de 14 septembrie (în ajun se face slujba arhierească a Privegherii cu Litie în 

biserica Învierii. A doua zi, după Liturghie, proiestosul slujbei poartă Sfânta Cruce, mergând în 

procesiune la locul aflării Sfintei Cruci, în timp ce corul cântă «Cruce însemnând Moisi...»  după ce se 

face acolo rugăciune, episcopul Taborului merge cu pompă la Golgota, unde se face înălţarea solemnă a 

Sfintei Cruci şi apolis. Apoi se suie toţi la Patriarhie, unde se face rugăciune (Polihroniu) pentru 

patriarh. Cu timpul, sărbătoarea s-a întins şi în părţile Constantinopolului (sec. V), unde ceremonialul ei 

a primit o nouă strălucire şi dezvoltare, mai ales din sec. VII, de când Sf. Lemn a fost adus de la 

Ierusalim la Constantinopol (634—635) (Sărbătoarea propriu-zisă de la 14 septembrie era precedată la 

Constantinopol de patru zile pregătitoare, în care avea loc închinarea Crucii în ziua de 14 septembrie se 

făcea înălţarea solemnă, ca odinioară la Ierusalim. Sărbătorirea se prelungea apoi până Duminica 

viitoare, generalizându-se treptat, până prin sec. VI, în toată Biserica de Răsărit: în calendarul roman, 

sărbătoarea a fost introdusă de papa Serghie I (687—701), care era antiohian de origine, iar în Biserica 

Armeană, Înălţarea Sfintei Cruci face parte dintre primele cinci sărbători mai mari şi are dată variabilă, 

fiind sărbătorită în Duminica cea mai apropiată de 14 septembrie (între 11— 17 sept). 

Spre deosebire de alte praznice împărăteşti, Înălţarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru 

că ea ne aduce aminte de Patimile şi moartea Mântuitorului. 

                                                                         

 
                                                                     Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 COACTION – STRIGĂTUL NOSTRU DE LUPTĂ! 

 

Coaction este strigătul nostru de luptă şi 

proiectul sub egida căruia, drumul şcolii şi al 

comunităţii noastre s-a deschis către Europa.  Uniţi 

de dorinţa de cunoaştere specifică vârstei, sub 

îndrumarea atentă a unui grup de profesori inimoşi, 

veseli şi creativi, am pornit în marea aventură a vacanţei de vară, în ceea ce ştiam cu siguranţă că avea 

să devină una dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei noastre. 

„Nu trăieşte decât cel care este de folos altora, cel care dă 
un rost vieţii."  

(SENECA) 



Proiectul Comenius Regio, COACTION, ne-a oferit ocazia de a pleca într-o aventură unică, în 

căutarea moştenirii noastre culturale, însă, aventura mult aşteptată, avea să ne ofere mult mai mult decât 

speram. Locuri pline de mister şi spiritualitate, oameni noi care ne-au primit cu căldură în mijlocul 

micilor lor comunităţi, arătându-ne că ospitalitatea este, într-adevăr, o trăsătură definitorie a neamului 

nostru, destinaţii pline de istorie, lecţii inedite de geografie, istorie, artă şi cultură şi, pe lângă acestea, 

cea mai importantă lecţie, aceea prin care am înţeles că suntem cetăţeni europeni şi că, în ciuda 

graniţelor ţării noastre dragi, pe care o numim cu nostalgie acasă, întreaga Europă este casa noastră. 

Căutarea identităţii naţionale şi culturale nu este o sarcină uşoară şi, cu siguranţă, nu este una 

ce poate fi atinsă din comoditatea propriilor case sau limitându-ne la împrejurimile satului nostru. 

Adevăratul sens al unităţii culturale şi spirituale îl putem percepe doar străduindu-ne să vedem şi să 

înţelegem cât mai mult din tot ceea ce înseamnă România. Înţelegând România, vom putea înţelege 

rolul ei în Europa şi rolul nostru în marea familie europeană.  

Aşa se face că, în data de 8 iulie, am pornit la drum, însetaţi de cunoaştere şi emoţionaţi către 

destinaţia mult aşteptată: Băile Herculane. 

Înainte de a ajunge la Băile Herculane, am făcut cunoştinţă cu opera unuia dintre cei mai mari 

artişti români, poate cel mai puternic şi influent ambasador al României din toate timpurile: Constantin 

Brâncuşi. 

Aşa cum spiritualitatea şi cultura românp se întrepătrund asemenea firelor colorate în modelele 

complicate ale iei tradiţionale şi itinerariul călătoriei noastre a îmbinat vizitele de interes cultural cu cele 

în locuri de o spiritualitate şi emoţie aparte. 

Am vizitat, plini de emoţie, mănăstirile Tismana şi Hurezi (cel mai mare complex monahal, 

ctitorită de însuşi Constantin Brâncoveanu, în 1693). 

Întregul program al taberei a presupus acţiuni destinate cunoaşterii şi descoperirii de locuri şi 

experienţe noi, nelipsind jocurile şi timpul petrecut la piscină, dar nici expediţiile în unele dintre cele 

mai reprezentative locuri din acea zonă a ţării: Paralela 45, oraşul Herculane, cascada Bigăr, una dintre 

cele mai frumoase cascade din lume, statuia lui Decebal din golful Mraconia, cazanele Dunării si 

hidrocentrala Porţile de Fier. 

Peste tot am purtat cu mândrie logo-ul şi spiritul COACTION şi am cântat imnul nou-născut al 

proiectului.  În amalgamul de activităţi nu am uitat nici de ţara noastră parteneră, Letonia organizând 

concursuri şi activităţi legate de cultura şi istoria ei, toate cu scopul de a ne spori şi fixa cunoştinţele 

despre aceasta. 

Printre nenumăratele întâmplări de care ne vom aminti mereu cu plăcere, trebuie să amintim şi 

de vizita în comuna Eftimie Murgu unde am fost întâmpinaţi cu multa căldură şi prietenie de însuşi 

primarul acesteia, Imbrescu Ilia Licu, membru în Asociaţia Comunelor din România.  

Prin amabilitatea domnului primar am putut vizita o serie de case tradiţionale, specifice zonei, 

precum şi şcoala din localitate şi un inedit muzeu organizat în cadrul acesteia. Tot atunci am avut pentru 

prima dată ocazia de a vizita un sit mulinologic, unic în România. 

Anii trec, amintirile se estompează şi doar cele cu adevărat marcante rămân. Asemenea apei 

care a modelat până la perfecţiune stânca peste care se revarsă vălul cascadei Bigăr, tabăra Coaction şi-a 

pus amprenta asupra noastră, ne-a dat aripi şi ne-a arătat o multitudine de lucruri, locuri şi oameni de la 

care putem învăţa şi care ne pot inspira să fim mai buni şi să facem cât mai mult pentru noi înşine, 

pentru semenii noştri şi pentru comunitatea din care facem parte. 

Mulţumim tuturor celor care au făcut acest proiect şi această tabără posibile şi sperăm că 

spiritul COACTION va continua să existe mult timp după ce proiectul nostru se va încheia. 

Latvia an Romania 

Are together, 

In this project. 

Come with us, 



If you feel the same, 

In Coaction’s game. 

“Acest proiect a fost finantat cu sprijinul comisiei europene. Acesta publicatie (comunicare) 

reflecta numai punctul de vedere al autorului si comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a 

informatiilor pe care le contine.” 

 

Responsabil educativ,  

prof. Sorina PÎRVU 

                                                                      Maria-Manuela GHEORGHE 

                                                               DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI         

  

 

            

 

 
 

 

 

                   

AGATHA CHRISTIE – 120 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITOAREI 

 ENGLEZE (1890) 

 

Agatha Christie s-a născut ca Agatha Mary Clarissa 

Miller la Torquay, comitatul Devon, în Marea Britanie. Părinții ei 

au fost Frederick Alvah Miller, un broker american bogat, și 

Clarissa Margaret Boehmer, fiica unui căpitan din armata britanică. 

Cu toate că era îndreptățită, Christie nu a cerut niciodată cetățenia 

americană. A avut o soră, Margaret Frary Miller (1879-1950), zisă 

Madge, cu 11 ani mai mare, și un frate Louis Montant Miller (1880-

1929), zis Monty, Tatăl ei a murit când Agatha avea doar 11 ani. A 

primit educație acasă, sub îndrumarea mamei sale, aceasta 

încurajând-o să scrie de la o vârstă fragedă. De la vârsta de 16 ani a 

urmat școala Doamnei Dryden din Paris, unde a studiat cantoul și 

pianul. 

Prima căsătorie a avut loc în 1914, cu colonelul Archibald 

Christie, un aviator din Royal Flying Corps. Împreună au avut o 

fiică, Rosalind Hicks, născută în 1919. În timpul Primului război 

mondial lucrează la un spital, apoi într-o farmacie, lucru ce îi va 

influența cariera: numeroase crime din cărțile sale se fac prin 

otrăvire. Căsătoria a fost nefericită, încheindu-se cu un divorț în 

1928, la doi ani după ce Agatha a descoperit că soțul său o înșela. În 

această perioadă (1920) a publicat primul său roman, Misterioasa Afacere de la Styles. 

În 1926 soțul ei îi spune că este îndrăgostit de altă femeie, Nancy Neele, și dorește să 

divorțeze. În urma unei certe dintre cei doi, Agatha dispare de acasă, nu înainte de a anunța poliția că se 

teme pentru viața sa. Dispariția a creat un interes sporit din partea presei, dar Agatha a fost găsită 11 zile 

mai târziu într-un hotel de cură la Harrogate, în Yorkshire, unde stătea sub numele de 'Teresa Neele', din 

Cape Town. Agatha Christie nu a dezvăluit niciodată circumstanțele dispariției sale, aceasta fiind 

considerată ca având loc fie datorită unei depresii nervoase, fie datorită dorinței de revanșă față de soțul 

său prin umilirea publică a acestuia. 

În 1930, Agatha se căsătorește cu arheologul Max Mallowan, cu 14 ani mai tânăr. Căsătoria a 

fost una fericită în primii ani și a rezistat, în ciuda numeroaselor aventuri ale soțului din ultimii ani ai 

vieții Agathei. 

Agatha Christie a călătorit mult împreună cu soțul ei, numeroase destinații din Orientul 

Mijlociu servindu-i drept decor în unele romane. Crima din Orient Express, unul dintre cele mai 

"Inteligenţa unui individ se măsoară în cantitatea 
de incertitudini pe care e capabil să le suporte."  

(Immanuel KANT) 
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cunoscute romane ale sale, a fost scrisă la Hotelul Pera Palace din Istambul, camera sa fiind apoi 

păstrată ca un memorial dedicat scriitoarei. De asemenea, acțiunea din Moarte pe Nil este situată în 

Egipt, iar acțiunea din Crima din Mesopotamia este situată în Iraq. Acțiunea din alte romane se 

desfășoară în Devon, regiunea natală a autoarei, unde soții Mallowan cumpără în 1938 o reședință de 

vară, Greenway Estate. Actualmente aceasta este un muzeu dedicat autoarei. Aventurile din cel puțin 

două dintre operele sale se desfășoară în jurul reședinței Abney Hall din Cheshire, deținută de cumnatul 

său, James Watts. Această reședință bogată din mediul rural cu toată activitatea socială, servitorii și 

pompa aferentă a fost o sursă de inspirație pentru descrierea altor reședințe fictive ce au servit drept 

decor în operele sale. 

Majoritatea operelor Agathei Christie sunt focalizate pe descoperirea autorului unei crime, 

mediul social fiind acela al clasei de mijloc sau bogate engleze. De obicei un detectiv se ocupă de 

identificarea criminalului, acesta fie intrând în contact din întâmplare cu mediul crimei, fie fiind chemat 

de o persoană implicată într-un fel sau altul în acțiune. În general, detectivul interoghează suspecții 

principali, analizează locul crimei și indică fiecare indiciu, astfel încât cititorul să aibă șansa să rezolve 

el însuși enigma. Spre finalul operei, de multe ori unul dintre suspecți este omorât, de multe ori 

deoarece a descoperit din întâmplare criminalul și este astfel redus la tăcere. În unele romane, ca de 

exemplu Moartea vine ca un sfârșit, au loc chiar mai multe crime. În scena finală, detectivul 

organizează o întâlnire a tuturor suspecților și denunță făptașul treptat, odată cu numeroase alte secrete 

uneori fără legătură cu crima. Crimele sunt de obicei foarte ingenioase, implicând de multe ori și 

numeroase aspecte menite să distragă atenția de la criminal. 

Agatha Christie a murit la 12 ianuarie 1976, la vârsta de 85 ani, din cauze naturale, la reședința 

Winterbrook de lângă Wallingford, în Oxfordshire. Este înmormântată în cimitirul bisericii St. Marydin 

Cholsey. Fiica sa, Rosalind Hicks, a continuat să se ocupe de popularizarea operei și de consolidarea 

reputației mamei sale. Rosalind a decedat la 28 octombrie 2004, tot la vârsta de 85 de ani și tot din 

cauze naturale. Nepotul Agathei Christie, Mathew Prichard, a moștenit drepturile de autor ale unor 

opere ale bunicii sale și este în continuare asociat la compania ce se ocupă de gestionarea operei, 

Agatha Christie Limited. 
 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 
 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 VOR TRECE ANI 

de Veronica PORUMBACU 
                

 

Nici cupele de-argint nu-mi plac, 

nici auritele pocale, 

ci dintre toate cel mai drag 

îmi e căușul palmei tale. 

 

Vor trece ani și-nnoitoare, 

cu-aceeași dragoste de fată, 

voi bea din palma ta, de care 

n-am să mă satur niciodată. 

 

„Poezia e o ardere care stoarce din tine tot ce e frumos.”  
(Sorin POCLITARU) 
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Pe-același drum ca la-nceput 

vom dogorî mereu la față. 

Și-ntâia brazd-am să-ți sărut 

pe-obrazul însemnat de viață! 

 

Dar dacă, în aceeași zi, 

mi-ai da să beau din mari pocale, 

eu, dintre toate, m-aș opri 

tot la căușul palmei tale… 

 

 

 

 

 

 

 ȘTIAȚI CĂ…

 

 ... atunci când va deveni o stea gigantică roșie (peste aproximativ 5 miliarde de ani), 
Soarele va fi de 250 de ori mai mare decât în prezent? 

 ... Guta este o boală preponderent masculină? De obicei boala se instalează la bărbaţi şi 
în foarte rare cazuri la femei. Este o formă de artrita, boală care înseamnă inflamarea articulaţiilor. 

 ... Mănăstirea Putna, în secolele 15-16, a fost cel mai important centru cultural și 
educațional de rangul unei scoli medii, fiind singura din regiunea balcanică, exceptând Școala 
patriarhală de la Constantinopol? 

 ... la 11 iulie 1714 - Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei în 1693 și 1710-1711, 
cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor și scriitor 
moldovean, era ales membru de onoare al Academiei din Berlin? 

 ... sandalele romane au creat o adevărată industrie în Antichitate? Purtate de soldaţi şi de 
gladiatori, ele erau extrem de populare încă din vremea Republicii, iar odată cu extinderea teritorială din 
perioada Imperiului ele au devenit din ce în ce mai populare. 

 …grosimea foiței de aur este de 100 nanometri? 
 ... statuile din Insula Paștelui sunt mult mai mari decât se văd la suprafață? Ceea ce se 

vede nu reprezintă statuile întregi, capete sau busturi, sculpturile fiind de fapt mult mai înalte, 
reprezentând oameni din vârful capului până la bazin și cu mâinile împreunate pe abdomen. 

 ... mașina de spălat vase a fost inventată în anul 1889? 
 ... în Egiptul Antic crocodilii erau venerați ca zei? 
 … moliile nu au stomac? 

 
 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nu înţelegi un lucru pe deplin decât dacă poţi să 
i-l explici bunicii."  

 (Albert EINSTEIN) 

 

http://intrebari-si-raspunsuri.ro/constantinopol/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

Dând gândurilor glas… 

 

M-am întrebat de atâtea ori de ce oamenilor le place să se afunde în suferinţe, de ce nimeni nu 

mai ştie să privească infinitul cerului şi să se bucure de fiecare rază de soare? De ce oamenii zâmbesc 

atât de rar? De ce copiii uită să fie copii? De ce ne dorim să creştem atât de repede?   De ce nimic nu ne 

mai sensibilizează?  De ce urâm? De ce sentimentele nu mai sunt la fel de sincere? De ce uităm să 

apreciem ceea ce avem şi ne dorim din ce în ce mai mult? De ce ne lăsam doboraţi de cel mai mic 

obstacol? De ce uităm să fim OAMENI? Te-ai gândit vreodată? Ți-ai adresat măcar o dată toate aceste 

întrebări? Eu da! 

Cu toţii vorbim despre respect, prietenie, înţelegere, iubire… dar câţi dintre noi ştiu adevărata 

lor  semnificaţie?  

Vedem atât de mulţi oameni care pretind că se iubesc, atâtea cupluri care pretind a fi fericite, 

atâtea prietenii false... atât de multă superficialitate! În fond, eu cred că asta este adevărata problemă a 

omenirii, superficialitatea… Oamenii uită sau le este frică să investească sentimente? Le este frică să nu 

fie răniţi? Oare aceasta să fie explicaţia? Eu nu cred! Dacă fiecare dintre noi ar încerca să-și înţeleagă 

aproapele, să-i înţeleagă neliniştile şi frământările interioare, cred că lumea s-ar schimba! Dacă am pune 

mai mult preţ pe cum se simt şi cei de lângă noi, şi nu numai pe cum ne simţim noi, cred că am trăi într-

o lume mult mai bună! 

Dar totuşi... de ce nu ne grăbim să facem o schimbare? De ce îi dăm ,,timpului timp''? El 

oricum trece, schimbă, ba chiar distruge!  

Adesea aud colegi care spun: ,,Abia aştept să cresc!'' şi mă întreb de ce? De ce atâta grabă? De 

ce toţi ne dorim să creştem? E O CAPCANA! 

Vorbind de trecerea timpului, de schimbări şi sentimente, nu pot să nu îmi amintesc de 

poveştile  spuse de bunica, de micile istorioare spuse la gura sobei... vedeam atâta fericire pe chipul ei 

brăzdat, atâta mulţumire şi satisfacţie! Adesea îmi spunea: ,,Nu am un palat şi niciodată nu o să am 

nevoie de el ca să fiu fericită, să vă am pe voi în preajma mea, este tot ce îmi doresc''. Acestea sunt 

vorbele care mi-au marcat într-o oarecare măsură copilăria şi mai târziu m-au ajutat să observ că nu 

banii sunt cei mai importanţi în viaţă, că în fond, dacă nu ai oameni care să te sprijine, să te iubească, să 

te ajute, eşti un nimeni! Privind în jurul meu, nu pot decât să observ că istorioarele bunicii par parcă 

desprinse dintr-o altă lume, nimic nu mai este la fel şi am ajuns să mă întreb: Oare banii au reuşit să 

convertească lumea, să o schimbe, ba chiar... tind să cred că generaţia mea este o generaţie 

materialistă... nu ai bani, eşti un nimeni! Oare aşa să fie? Pot banii să schimbe lumea într-un asemenea 

mod? 

Din păcate, da! Sunt oameni pentru care banii înseamnă absolut totul, sunt oameni care pentru 

bani, calcă peste oameni... Cum să mai poţi spera că prin muncă şi perseverenţă poţi ajunge acolo unde 

îţi doreşti, când vezi că exista atâta nedreptate?  Cum să spui că viaţa este corectă când fiica unui 

milionar îţi ia locul… nu pentru că e mai bună, ci… pentru simplul fapt că are bani?  

Prin urmare, se poate vorbi de egalitate într-o astfel de lume? Ce anume îţi dă forţa să lupţi 

când, de exemplu, pe la 13 ani câştigi premiul I la olimpiada de franceză? Ai învăţat mult, ai tăi sunt 

„Pentru ca întâmplarea cea mai banală să devină 
aventură este de ajuns să începi să o povesteşti.” 

(Jean-Paul SARTRE) 



mândri şi ţi-au promis că te duc un weekend la Neptun, la anul. Să aibă timp să strângă suficienţi bani şi 

pentru pregătirile suplimentare. Băiatul acela a fost prins fumând în curtea şcolii. N-a păţit nimic, 

directoarea merge la salonul mamei lui şi... se mai poate vorbi de egalitate? 

Ce ne rămâne de făcut într-o astfel de lume? Ce atitudine să adoptăm în faţa acestor nedreptăţi? 

Mmm… greu de răspuns, dar... părerea mea este că nu trebuie să încetăm niciodată să sperăm că totul 

va fi bine, că se vor produce schimbări şi… odată şi odată, dacă luptăm suficient o să ajungem acolo 

unde trebuie! Până la urmă, nimic nu este imposibil! Atâta timp cât nu uităm să fim oameni, atâta timp 

cât respectăm, iubim şi înţelegem, timpul va aranja lucrurile! 

 

 

 

  Roxana-Laura TUDOR 

Clasa a X-a 

COLEGIUL NAȚIONAL „Constantin CARABELLAˮ TÂRGOVIȘTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI  

NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

 

 

 

1 septembrie 
Gabriel MILEA 

Elena SMARANDA 

Emilia BUCUROIU 

 

2 septembrie 

Maria BULIGIOIU 

Mihail CHIRCĂ 

Cornelia GRECU 

Maria-Larisa ZEGHERU 

Roxana-Alexandra TEODORESCU 

Adina-Ioana MILEA 

 

3 septembrie 

Dumitru MOROE 

Leonida LĂCĂTUŞ 

Mihaela VASILE 

Elena-Mihaela CIOCODEICĂ 

Georgiana-Mădălina RĂDOI 

Dumitru-Adrian GAFIŢOIU 

4 septembrie 

Horea FĂŞIE 

Vasile STOIAN 

Adrian ŞETREANU 

Mariana-Simona DOBRESCU 

Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA 

Cătălin-Constantin IVAŞCU 

Leonard-Ion UŞURELU 

Andrada-Valeria BUCĂ 

Asi-Maria FĂŞIE 

 

5 septembrie 

Melania MEDREGA 

Gheorghe ANTON 

Georgeta NECŞOIU 

Nicolae OPREA 

Ion SAVU 

Ionuţ-Costin CIOCĂU 

Cristian-Gabriel MEDREGA 

Liviu-Daniel MIHAI 

„Oamenii nu pot stăpâni natura decât supunându-se 
legilor ei."  

(Francis BACON) 



6 septembrie 

Ion STANA 

Mihai ŞERBAN 

Maria NEMUŢ 

Sabina ŞERBAN 

Ion ILIE 

Emilia BRÎNZICĂ 

Ciprian MITRESCU 

Maria-Mirela ISTRATE 

Ionela-Mihaela OPROIU 

Ionela-Anabela PIOARU 

 

7 septembrie 

Ilarion DOBRESCU 

Dorina OPROIU 

Gheorghe BURLĂCIOIU 

Cătălin-Marian GRECU 

Adrian FĂŞIE 

Vasile SAVU 

Laurenţiu MIHAI 

Corina STOICA 

Elena-Mădălina SPÎNU 

Denisa-Georgiana IORDACHE 

 

8 septembrie 

Gheorghe ZAHARIA 

Vasile STOICA 

Ion MILEA 

Petre POPESCU 

Mariana DINIŞOR 

Maria ILIE 

Vasile SARU 

Georgian-Marian MIHAI 

Iulian-Vasile LOPOTARU 

 

9 septembrie 

Alexandru ŞERBAN 

Margareta DOBRESCU 

Valeta NEGULESCU 

Genoveva NECŞOIU 

Ion GRECU 

Oltenica GHEORGHE 

Gheorghe DOBRESCU 

Nicolae GOGU 

Daniel-Marius TRONECI 

Maria NICOLĂESCU 

 

10 septembrie 

Onoriu GHEORGHE 

Maria OPROIU 

Elena VASILE 

Ion BADEA 

Gheorghe ILIE 

Melania GHEORGHE 

Vasile ENESCU 

Ion BRÎNZICĂ 

Dumitru ANTOFIE 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Daniel ENE 

Marinela IORDACHE 

Florin DRĂGHICI 

Cuza-Vasile BUCUROIU 

Maria-Mirabela BURCĂ 

Ioana-Adelina LOPOTARU 

 

11 septembrie 

Maria BULIGIOIU 

Aurelia ŞTEFAN 

Vasile BURCĂ 

Manuela-Georgiana ZAMFIRESCU 

Florin STOICA 

Emil-Daniel SAMFIRESCU 

 

12 septembrie 

Vasile BUCĂ 

Elisabeta DRĂGHICI 

Onoriu BĂLAŞA 

Vasile TUDORACHE 

Alexandrina-Didina UŢA 

Dumitru BADEA 

Vasile SARU 

Elena-Georgiana MARINESCU 

Marius PETRESCU 

Simona-Gabriela MIHAI 

Antoanela-Valentina SARU 

Diana NEGULESCU 

 

13 septembrie 

Georgeta TEODORESCU 

Ion BUCUROIU 

Constantin BARBU 

Daniel-Alexandru OACHEŞU 

Gabriela STÎNGACIU 

Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ 

 

14 septembrie 

Steliana MOŢĂIANU 

Ion NICOLĂESCU 

Maria STOIAN 

Vasilica DOBRESCU 

Gheorghiţa CIOCAN 

Gheorghiţa MITRESCU 

Mihaela-Mădălina MARIN 

Cristina NICOLĂESCU 

Eduard-Gabriel APOSTOL 

Dumitru-Marian ANTOFIE 

Ioana-Cornelia BUCĂ 

Iulia-Claudia PIOARU 

 

15 septembrie 

Maria STÂNGACIU 

Serafim SAULEA 

Vasile DRĂGHICI 

Aurel RĂDULESCU 



Lucica COMAN 

Constantin-Andrei NECŞOIU 

Andreea FLOREA 

Daniela-Mihaela ENE 

Mario-Corneliu BADEA 

Emilian-Valentin BĂLAŞA 

Aniţa-Maria SAVU 

 

16 septembrie 

Gheorghe BĂLAŞA 

Elena MIRA 

Daniil OPROIU 

Nicolae ALBU 

Nicolae ZAMFIRESCU 

Aurelian-Vasile IOSIF 

George-Lucian MOROE 

Maria-Andreea PIOARU 

Ştefania-Nicoleta OACHEŞU 

Alexandru-Ciprian SCRIPCARU 

 

17 septembrie 

Elena DINU 

Ion MIRA 

Ion IONIŢĂ 

Tiberiu DOBRESCU 

Constanţa TRONECI 

Nuţi-Violeta MĂGUREANU 

Iulian-Cosmin BUDULECI 

Robert-Gabriel ILINCA 

Ion-Adrian BADEA 

Mara-Ioana GHEORGHE 

 

18 septembrie 

Petre ZAMFIRESCU 

Elena PETRESCU 

Eugenia GHEORGHE 

Maria MITRESCU 

Ilie BOBLEACĂ 

Vasile MITRESCU 

Alexandru-Leonard ŞETREANU 

Vasile-Ciprian PANAITA 

Dorin-Adrian  MIHAI 

Ramona-Georgiana SPÎNU 

Cristian-Vasile DOBRESCU 

Valentin-Florin GRECU 

Ionuţ-Cristian ŞETREANU 

Ana-Gabriela ŞERBAN 

Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU 

Sergiu-Gabriel DOBRESCU 

 

19 septembrie 

Maria TRONECI 

Sanda MACSIMANCU 

Daniil VASILE 

Mihail STÎNGACIU 

Ion IONIŢĂ 

Stelian OACHEŞU 

Elena-Mihaela DRAGOMIR 

Maria-Lorena PETRESCU 

Mihail-Cătălin STÎNGACIU 

 

20 septembrie 

Veronica PIOARU 

Genoveva JOIŢA 

Ioan BUCUROIU 

Gheorghe STOICA 

Floarea STÎNGACIU 

Dumitru ŞETREANU 

Gheorghe MILEA 

Elena PETRESCU 

Iuliana MANOLE 

Alexandra-Gabriela CHIRIAC 

Iustin-Florin SĂVULESCU 

Gheorghe-Adrian BADEA 

Ionuţ-Marian GRECU 

 

21 septembrie 

Vasile GHEORGHE 

Niculina DRĂGHICESCU 

Georgeta MILEA 

Maria-Ramona BUCĂ 

Florin POPESCU 

Maria-Alexandra MITRESCU 

Ştefan-Teodor POPESCU 

George-Adelin MILEA 

 

22 septembrie 

Lucia GOGU 

Vasilica SARU 

Margareta ŞTEFAN 

Gheorghe MIHAI 

Maria SMARANDA 

Elena NUŢĂ 

Georgeta NEAGA 

Margareta PANAITA 

Ecaterina CRĂCIUN 

Vasilica SARU 

Gheorghe CĂPLESCU 

Vasilica-Neti BOBLEACĂ 

Vasile-Cosmin MOREANU 

Elena MITRESCU 

Stelian-Marius BURCĂ 

Iuliana-Mihaela BURCĂ 

Iulia-Cristina MOREANU 

 

23 septembrie 

Ştefan-Ion LOPOTARU 

Silvia ANTOFIE 

Gheorghe ŞTEFAN 

Maria MARCOVICI 

Napoleon SUSANU 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Elena BADEA 

Ionela ŞERBAN 



24 septembrie 

Ion PETRESCU 

Rosa MILEA 

Lucreţia ŢUŢUIANU 

Filoftia SPÂNU 

Sofia TEODORESCU 

Andreea-Cristina SARU 

Ionuţ-Andrei IFRIM 

 

25 septembrie 

Veronica MILEA 

Dumitru ILIE 

David DOBRESCU 

Filofteia CIOCAN 

 

26 septembrie 

Dumitru MOREANU 

Valentina ZAMFIRESCU 

Liviu BULIGIOIU 

Sorin DOBRESCU 

Avida TUDORACHE 

Gheorghiţa VĂCARU 

Camelia ZEGHERU 

Ilarion STÎNGACIU 

Aurelian-Marius BÎNĂ 

Diana-Cornelia DRĂGHICI 

Narcis-Gabriel ŞTEFAN 

 

27 septembrie 

Ion FĂŞIE 

Mircea NEAGA 

Gheorghe ILIE 

Sanda-Mihaiela POPESCU 

Dănuţ STOIAN 

Cătălin-Nicolae MOREANU 

Oana-Maria ILIE 

Adrian-Ilie IFRIM 

28 septembrie 

Mihai GHEORGHE 

Corneliu FLOREA 

Elisabeta STOICA 

Marinică STOIAN 

Viorica NEAGA 

Georgiana MILEA 

Maria-Magdalena NEGULESCU 

Nicolae UDROIU 

Ioan UDROIU 

 

29 septembrie 

Maria NICOLAE 

Filofteia SAVU 

Ion OPROIU 

Niculina VĂCARU 

Dionisie BURCĂ 

Nicolae TUDOR 

Florin LĂCĂTUŞ 

Elena MILEA 

Ionuţ-Ciprian MEDREGA 

Nicoleta UŞURELU 

Constanţa-Elena TELEAŞĂ 

Alexandra-Elena NECŞOIU 

Silviu-Mihai CRĂCIUN 

 

30 septembrie 

Ecaterina  APOSTOL 

Tudor ILIE 

Alexandru NEGULESCU 

Ana-Maria TRONECI 

Miriam POPESCU 

Evelina-Alexandra ŞETREANU 

Ioana-Diana MĂTUŞA 

 

 

 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII AUGUST: 

 

NAŞTERI: 

o Adrian-Ionuț BADEA -  n. 23.02.2013; 

o Ioana-Alexia OANCEA -  n. 15.12.2012. 

 

CĂSĂTORII:  

 Ion BUCUROIU - Ioana MIHAI– 11.08.2013; 

 Constantin-Stelian FĂȘIE - Carmen PIOARU– 25.08.2013; 

 Alexandru-Mihail STÎNGACIU - Alina-Mihaela IORDACHE– 30.08.2013; 

 Nicolae-Ștefan SAVU - Maria-Nicoleta CIOCĂU– 31.08.2013. 

 

DECESE:: 

 Alexandru ENE -  n. 31.10.1916 -  d. 1.08.2013; 

 Maria CHIRCĂ -  n. 25.03.1960 -  d. 9.08.2013; 

 Aritina COSTESCU -  n. 20.01.1929 -  d. 21.08.2013; 

 Ion ȘERBAN -  n. 03.12.1922 -  d. 24.08.2013. 

 

 

 

 

„Oamenii se folosesc de cuvinte doar pentru a-şi 
ascunde gândurile."   

(VOLTAIRE) 
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