
                                 

 

 

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. 38 din 1 martie 2014 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

              

                

 

DUPĂ CE CUNOAȘTEM IARNA? 

 

 

 

Într-o genială alcătuire poetică, Vasile MILITARU spunea: 

„După chip cunoşti o floare, 

Ciocârlia, după cânt, 

Aurul, după culoare, 

Iar pe om, după cuvânt.ˮ 

Orice lucru, orice om, orice anotimp, fiecare din toate acestea au un semn distinctiv, un acel 

ceva ce-l face unic, aparte. Ei bine, întrebarea mea inițială a fost: după ce cunoaștem iarna? De ce? Păi, 

chiar dacă am pășit în prima zi a primăverii și, chiar dacă abia am ieșit din iarnă, mie chiar mi-e dor de 

iarnă… De o iarnă albă și lungă cu seri prelungite în noapte, când săniile zbârnâiau sub lumina palidă a 

lunii. Erau chiote de copii până târziu, erau serile acelea feerice, erau vii satele… 

Anul acesta am tânjit după bulgărele de zăpadă folositor în multiple scopuri – fie că ne hârjonim 

aruncând cu el în vreun partener de joacă, fie că îl rostogolim prin zăpadă făcându-l cât mai mare în 

ideea de a alcătui un om de zăpadă, fie că îl folosim la savuroasa tehnică de a freca șoriciul porcului 

înainte de a-l jupui și a-l ronțăi… Ei bine, sezonul tăierii porcilor a trecut de mult fără să ne bucurăm de 

zăpadă, iarna se apropia de final și ne tot lipeam nasul de geamuri în așteptarea legănării vreunui fulg, 

ne cam luasem gândul că vom mai scoate săniile la „atacˮ și…iată că la cumpăna dintre primele două 

luni ale anului…iarna chiar „ne loveșteˮ! Ne-a lovit meteoric, e drept, dar ne-a lovit… 

Am crezut în acele zile că nămeții așternuți de aproape juma de metru într-o zi (și continua să 

ningă) ne vor bântui până la Paști. Ne-am chinuit, ne-am înzăpezit, am disperat – că așa suntem noi – 

timp de o săptămână… N-aș putea spune că e o fericire să dai cu lopata la zăpadă, însă atmosfera, 

frumusețea, totul te chema afară. 

Întotdeauna percep ninsoarea ca puritate picată din cer…, ca albul inocent ce acoperă tot ce-i 

maculat. Totul se uniformizează. Nu mai există antagonisme, există doar…alb! Ca oameni maturi, 

evident, ne-am făcut griji, am construit fel de fel de planuri, am calculat totul gândind cum ne vom 

putea deplasa către variile destinații unde trebuia să ajungem zilele următoare… Matei, băiatul cel mic, 

ne-a adus la realitatea atât de simplă și atât de complexă a gândirii unui copil atunci când mi-a spus: 

„S-o luăm de la capăt. Natura face asta în 

fiecare an.ˮ 

 (Valeriu BUTULESCU) 



„Mama, să ningă mult, să o facă mare de tot ca să am cââât mai mult timp pârtie!ˮ. În acel moment am 

realizat că și mie, ca și lui, mi-a lipsit iarna! 

E tardiv, oricum, acum să vorbim despre asta. Primăvara ni se arată deja de ceva vreme.. Azi e, 

calendaristic, prima zi a primăverii și ne-am pregătit deja de un nou început. Spun început pentru că, din 

punctul meu de vedere, primăvara începe tot! Acest început îl doresc fiecăruia așa cum mi-l doresc și 

mie: plin de… de toate!  Spun așa pentru că viața are suișuri și coborâșuri, dar toate acestea reprezintă 

alchimia vieții, deci să ne bucurăm de tot ce Dumnezeu ne oferă! 

Fie ca oricare zi a acestei primăveri s-o primiți ca pe un prețios mărțișor și s-o trăiți, cum spune 

CIORAN, cu strigăte de bucurie! 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

 

 

 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică stabileşte regulile 

procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care 

utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora.  

Legea are drept scop:  

a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca 

beneficiar al deciziei administrative;  

b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi 

în procesul de elaborare a actelor normative;  

c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:  

  a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care 

urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra 

proiectelor de acte normative;  

  b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în 

procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;  

  c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de 

elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:  

   1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi 

sunt publice, în condiţiile legii;  

   2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;  

   3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.  

   În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:  

   a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;  

   b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;  

„Educaţia este cheia care deschide uşa de aur 

a libertăţii.ˮ 

 (George Washington CARVER) 



   c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ 

anterior supunerii spre adoptare;  

   d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau 

în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a 

deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative;  

   e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor 

administrative şi la minutele şedinţelor publice;  

   f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup 

asociativ de reprezentare civică;  

   g) minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere 

exprimate de participanţi la o şedinţă publică sau la o dezbatere publică;  

   h) ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în 

raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;  

   i) şedinţă publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care 

are acces orice persoană interesată;  

   j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt 

identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice; 

   k) dezbatere publică - întâlnirea publică.  

   Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt:  

   a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale 

administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate 

ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome;  

   b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, 

instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.  

   Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi 

şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:  

   a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice 

şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor 

clasificate, potrivit legii;  

   b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau 

financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;  

   c) datele personale, potrivit legii.  

 

 

(în numărul viitor: Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite 

la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 108 din 17 februarie 2014 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 25 februarie 2014, ora 17:00, la sediul 

său, situat pe str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18 şi a propus următoarea ordine de zi: 

 

1. Rapoartele de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, pe anul 2013. 

2. Raportul de activitate a viceprimarului, precum şi a fiecărui consilier local, pe anul 2013.  

3. Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Vulcana-Băi pe anul 

2013. 

4. Raportul privind situaţia gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2013. 

5. Raportul privind transparenţa decizională, pe anul 2013; 

6. Raportul de activitate al Poliţiei locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2013; 

7. Aprobarea Planului de ordine şi siguranţă  publică al poliției locale a comunei Vulcana-

Băi, pe, anul 2014; 

8. Aprobarea plăţii cotizaţiei aferente anului 2014, către Grupul de Acţiune Locală „Valea 

Ialomiţei”; 

9. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2013 privind punerea la 

dispoziţie a unui spaţiu pentru sediu şi atribuirea unui teren pentru instalarea unui tanc de răcire a 

laptelui Asociaţiei producătorilor agricoli AGROVET Vulcana-Băi; 



10. Asocierea Comunei Vulcana-Băi, prin Consiliul Local cu Județul Dâmbovița, prin 

Consiliul Județean pentru realizarea investiției „Modernizarea străzilor Valea Cheii și Viforului”; 

11. Stabilirea de măsuri privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente proprietatea comunei; 

 

12. Probleme curente ale administraţiei publice locale: 

a) prezentarea petiției și a răspunsului având ca obiect realizarea unor investiții în domeniul 

turismului balnear, adresată/primit de domnul Gabriel MILEA; 

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

Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Vulcana-Băi 2014-2020; 

c) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre  pentru stabilirea  

nivelului chiriei aferente folosinţei terenurilor afectate de capacități energetice sau de obiective/sisteme 

din domeniul gazelor naturale prin exercitarea dreptului de uz și servitute legală. 

 

13. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare. 

 
 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DESPRE POST 

 

 

  

Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că iertarea este începutul bun 

al perioadei de post.  Ne iertăm unii pe alţii pentru ca şi Dumnezeu să ne 

ierte păcatele sau greşelile noastre. Iertăm greşelile altora, pentru a fi în 

pace şi comuniune cu toţi oamenii şi pentru a ne asemăna cu Dumnezeu 

Cel Milostiv şi Iertător.   

Prin aceasta, Evanghelia ne învaţă că relaţia omului cu 

Dumnezeu depinde de relaţia lui cu semenii săi, că omul nu se poate 

apropia de Dumnezeu nesocotind pe aproapele său. Întrucât fiecare om 

este creat după chipul lui Dumnezeu, există o legătură sfântă între 

Dumnezeu şi fiecare om. Nimeni nu poate intra în post, ca luptă 

duhovnicească pentru curăţirea de păcate şi de luminare a sufletului, fără 

iertare, deoarece prin iertarea altora se cultivă smerenia omului dornic 

de-a trăi în iubire milostivă. Iertarea aproapelui implică adesea o 

răstignire a propriului egoism şi deschide sufletul spre o nouă stare de 

comunicare şi comuniune a omului cu Dumnezeu şi cu semenii.  Prin iertarea cuiva se recunoaşte că 

persoana respectivă este mai mult decât o faptă rea pe care a săvârşit-o la un moment dat, când a supărat 

pe cei din jur. Cât priveşte postul, Mântuitorul Hristos ne arată că trebuie să postim nu în stare de 

„Credinţa este baza tuturor miracolelor şi 
misterelor care nu pot fi analizate de legile ştiinţei. 

"  

(Napoleon HILL) 

http://www.citatepedia.info/citate-despre-religie-religia-mea-este-foarte-simpla.-religia-mea-este-bunatatea.-a-2094.html
http://www.citatepedia.info/citate-despre-religie-religia-mea-este-foarte-simpla.-religia-mea-este-bunatatea.-a-2094.html


tristeţe, ci de bucurie: “Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii.  Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi 

faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, 

Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” Deci, nu postim pentru a fi văzuţi sau lăudaţi de oameni, ci 

postim ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.  Astfel, postul este dăruire de sine sau ofrandă de 

sine adusă lui Dumnezeu ca recunoştinţă pentru darul vieţii şi ca dorinţă de sfinţire a vieţii.  

Postul are ca bază evlavia şi iubirea faţă de Dumnezeu. Postim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu 

mai mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm. Ne încredinţăm Lui, pentru că El este 

Izvorul vieţii noastre. Viaţa omului în trup se menţine din darurile lui Dumnezeu create pentru om: 

aerul, apa, lumina şi roadele pământului, în timp ce viaţa sufletului se hrăneşte din iubirea milostivă şi 

smerită a lui Dumnezeu, prin rugăciune şi prin Sfintele Taine ale Bisericii.  

 Mântuitorul spune: „Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie”, adică El vede tainic cum 

omul credincios care posteşte şi se roagă iubeşte mai mult pe Dumnezeu - Dăruitorul decât darurile 

Sale. Postul este, aşadar, o stare spirituală de jertfă sau ofrandă a celui care posteşte, stare cultivată în 

mod liber şi după puterea fiecăruia.  Postul este şi semnul dorinţei omului credincios de a se elibera de 

lăcomia după bunuri materiale spre a se uni prin rugăciune mai intensă cu Dumnezeu Cel netrecător şi 

nelimitat, Izvorul bucuriei veşnice. Prin urmare, postul susţine rugăciunea omului credincios care face 

din relaţia sau legătura sa cu Dumnezeu centrul, lumina şi hrana sufletului său. Prin urmare, cine 

posteşte şi nu se roagă, acela nu adună lumină spirituală în suflet, ci rămâne doar la nivel de exerciţiu 

biologic şi psihologic. De fapt, postul nu este numai abţinere de la bucate de origine animală, ci şi 

înfrânare de la orice fel de lăcomie materială şi de la orice păcat (gând, cuvânt sau faptă lipsite de iubire 

de Dumnezeu şi de aproapele).  Postul este o lucrare spirituală bineplăcută lui Dumnezeu, când se face 

din iubire pentru El.  Însă nu trebuie să postim ca să fim lăudaţi sau compătimiţi şi admiraţi, în acelaşi 

timp, pentru asprimea şi lungimea postului.  În timpul Mântuitorului Iisus Hristos, cei care umblau cu 

faţa posomorâtă sau întunecată ori îşi puneau cenuşă pe cap ca să atragă atenţia oamenilor că postesc, 

căutau de fapt laudă de la oameni.  

Însă, Mântuitorul spune: „tu când posteşti unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi 

oamenilor că posteşti“. A unge capul, în tradiţia ebraică, înseamnă a arăta că trăieşti viaţa ca 

binecuvântare şi bucurie primite de la Dumnezeu. A spăla faţa însemna a avea o atitudine firească, de 

întâlnire şi comunicare cu oamenii, faţă către faţă, fără a atrage atenţia printr-o înfăţişare posomorâtă 

sau întunecată (smolită). În acest context, smoala şi cenuşa sugerau postul sau pocăinţa, dar şi camuflau 

dorinţa de-a fi observat şi lăudat ca fiind evlavios. Aşadar, postul trebuie să fie o lucrare interioară, 

intimă, sufletească, de comuniune personală a omului cu Dumnezeu, Care vede, tainic şi tăcut, sufletul 

şi faptele omului credincios şi jertfelnic, rugător şi postitor. Postim pentru că iubim pe Dumnezeu din 

ceruri, Dăruitorul vieţii veşnice, mai mult decât toate darurile materiale trecătoare, bucatele gustoase şi 

băuturile rafinate.  Astfel, postul adevărat produce o schimbare a modului de a fi al omului, o trecere de 

la lăcomia de cele materiale la dorinţa de cele spirituale, pentru a cultiva mai intens rugăciunea sau 

comuniunea cu Dumnezeu Cel nematerial, nelimitat şi netrecător.  Postul adevărat are ca scop ridicarea 

omului deasupra bunurilor materiale sau pământeşti, pentru a se uni, prin rugăciune şi împărtăşire 

euharistică mai deasă, cu Dumnezeu Cel Milostiv, Izvorul vieţii veşnice din Împărăţia cerurilor. 

În acest sens, Mântuitorul ne îndeamnă: „Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi 

rugina le strică”, adică unde lucrurile îşi pierd valoarea, şi „unde furii le sapă şi le fură”, adică unde 

nimic nu este sigur sau stabil, ci totul este schimbător şi imprevizibil. Vedem cum, prin învăţătura Sa, 

Mântuitorul Iisus Hristos cheamă oamenii la o ridicare a lor din planul vieţii pământeşti în planul vieţii 

cereşti sau duhovniceşti, zicând: „Adunaţi-vă comori în ceruri”, adică sfinţenie, pace şi bucurie în 

Duhul Sfânt (cf. Romani 14, 17), iar ca o concluzie, adaugă: „unde este comoara ta, acolo este şi inima 

ta”. Când Hristos Domnul afirmă o legătură între comoară şi inimă, El, de fapt, îndeamnă pe oameni să 

iubească mai întâi şi mai mult darurile duhovniceşti ale vieţii veşnice decât bunurile materiale 

trecătoare. E vorba aici de comori spirituale care nu se schimbă, nu se devalorizează şi nu se pierd 

niciodată, ci rămân veşnice. Comorile acestea sunt darurile Duhului Sfânt sau roadele harului din 

sufletul omului (cf. Galateni 5, 20-23). Aceste comori duhovniceşti trebuie adunate mai ales în perioada 



Postului Sfintelor Paşti, ca lumini pentru suflet sau bucurii ale inimii. Dacă inima omului se leagă 

excesiv de bunuri pământeşti, limitate şi trecătoare, atunci ea rămâne sclavă a comorilor pământeşti.   

Într-un limbaj poetic sau metaforic, Părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria de Neamţ, 

vorbind despre comorile din ceruri, zicea că ele se adună în „traista” sufletului, întrucât în această lume 

omul este călător sau pelerin spre Patria cerească. Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că Mântuitorul Iisus 

Hristos S-a lăsat să fie răstignit în ceasul al şaselea din zi, adică la mijlocul zilei, când Şi-a întins 

mâinile pe cruce în semn de smerită ascultare, ca să mântuiască pe Adam cel căzut, care, la mijlocul 

zilei, în mijlocul grădinii Raiului, şi-a întins mâinile spre pomul oprit, săvârşind păcatul neascultării de 

Dumnezeu, al lăcomiei şi al nepocăinţei (nerecunoaşterii greşelii comise). Iar firea lui cea înclinată spre 

păcat a fost moştenită de întreg neamul omenesc.   

Prin urmare, înţelegem că, mai ales în această perioadă a Postului Sfintelor Paşti, suntem 

chemaţi să îndreptăm comportamentul din noi, nu dând vina pe alţii pentru păcatele noastre, nu acuzând 

sau judecând pe alţi păcătoşi, ci recunoscând şi plângând propriile noastre păcate, judecându-ne pe noi 

înşine în Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei, pentru a primi iertarea păcatelor. Iar această iertare 

înseamnă, de fapt, eliberarea de un trecut apăsător şi întunecat, pentru a trăi o viaţă nouă în bucuria şi 

lumina prezenţei lui Hristos ca arvună a Învierii, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea noastră.    

 

                                                        

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus     
 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O.N.S.Ș. – FETELE DE LA ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI, LOCUL III, 

FAZA JUDEȚEANĂ – FOTBAL FETE 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Ion Mareş“ Vulcana-Băi a câștigat astăzi locul III la  faza județeană a 

Olimpiadei Naționale a Sportului Şcolar, fotbal fete, ciclul gimnazial. 

Întrecerea s-a desfășurat la sala de sport a Liceului Tehnologic „Spiru Haret“ din Târgovişte, cu 

participarea a şase echipe din judeţul Dâmboviţa. 

„Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de 
zi."  

(Robert COLLIER) 

http://ionmaresvulcanabai.files.wordpress.com/2014/02/images1.jpg


Fetele noastre au jucat finala mică în compania echipei din Râncaciov şi au fost conduse spre 

victorie de Mălina PETRESCU, singura marcatoare a partidei. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0, în 

urma loviturilor de la 7m. 

 
Echipa a fost formată din următoarele sportive: 

1. Mălina PETRESCU 

2. Oana PETRESCU 

3. Diana NEGULESCU 

4. Izabela NECŞOIU 

5. Bianca OANCEA 

6. Miriam POPESCU 

7. Gabriela STÎNGACIU 

Felicitări! Anul viitor vrem locul I! 

 

 

 

 

                                                                Prof. PÎRVU SORINA- COORDONATOR PROIECT 

  ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI      

 

 

 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

GRIGORE ANTIPA – 70 DE ANI DE LA MOARTEA BIOLOGULUI ȘI 

ACADEMICIANULUI (1867 -1944)  

 

 

 

 

Grigore Antipa (n. 27 noiembrie 1867, Botoșani, d. 9 martie 

1944, București) a fost un naturalist, biolog darwinist, zoolog, ihtiolog, 

ecolog, oceanolog și profesor universitar român. Este savantul care a 

renovat total și instalat în 1906 Muzeul Național de Istorie Naturală, care 

acum care îi poartă numele, în actualul său lăcaș din București. 

Și-a petrecut copilăria la Botoșani, într-un cartier locuit de mulți 

armeni și evrei, care l-au deprins cu limbile străine. Tatăl său era avocat, 

dar și-a pierdut devreme părinții și a fost crescut de mătuși, într-un mediu 

modest. Mulțumită fratelui său mai mare, Nicolae, care era parazitolog, a 

obținut o bursă regală și a făcut studii universitare la Jena (Germania), cu 

celebrul naturalist Ernst Haeckel (1834-1919), inventatorul ecologiei. Și-a 

continuat cercetările științifice în Franța și Italia. Din această perioadă 

datează un studiu al său asupra evoluției timusului la pești. 

În apropierea insulei Capri (Italia), Antipa a descoperit o nouă specie de meduză fixă, Capria 

sturdzii. El s-a consacrat studierii Dunării şi Mării Negre, participând în 1893 la o expediţie în jurul 

acestei mări, expediţie organizată de ţările riverane şi care a durat nouă luni. Regele Carol I i-a pus la 

dispoziţie, pentru această expediţie, crucişătorul „Elisabeta”. Cu această ocazie a întreprins primele 

cercetări de biologie marină. Cele mai semnificative rezultate au fost obţinute în domeniul 

hidrobiologiei, el fiind considerat ca un precursor, în acest domeniu, atât în ştiinţa românească, cât şi în 

cea mondială. 

Antipa a înființat în 1932 Institutul Biooceanografic din Constanța, cu cele două rezervații și 

stațiuni de cercetări, cea de la Agigea (creată de Ioan Borcea) și cea de la capul Caliacra (prima este azi 

departe de mare, iar rezervația a fost distrusă, a doua este în ruine, dar rezervația mai există). 

A fost director al Muzeului Național de Istorie Naturală (1892 - 1944). Principiile și inovațiile 

sale muzeologice, privind organizarea acestui muzeu, modul de expunere, aranjamentul și explicarea 

colecțiilor, au stârnit interesul specialiștilor străini, care i-au solicitat o lucrare referitoare la organizarea 

muzeelor de istorie naturală, care a fost publicată în 1934, purtând titlul Principes et moyens pour la 

réorganisation des musées d'histoire naturelle. Pornind de la reorganizarea muzeului bucureștean, în 

1907 apar, pentru prima dată, dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și 

organizarea muzeelor de istorie naturală. Primele diorame prezentau viața de pe piscurile munților 

Carpați, din regiunea colinelor, din Bărăgan, precum și din zona inundabilă a Deltei Dunării. De 

asemenea, în Muzeul de Istorie Naturală există și numeroase diorame care înfățișează fauna din 

regiunile de tundră, prerie, savană sau din deșertul Sahara. Datorită acestei prezentări deosebite, 

numeroase muzee europene și americane au solicitat sprijinul savantului român pentru organizarea 

colecțiilor lor muzeistice. Grigore Antipa a fost membru al Academiei Române și a mai multor 

academii din străinătate. A întemeiat școala românească de hidrobiologie și ihtiologie. L-a recomandat 

ca șef de secție pe oceanologul și biologul Mihai C. Băcescu. 

 

  

 prof. Petra MICULESCU 

„Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ţine seama 
de legile ei."  

(Grigore ANTIPA) 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

ÎN RAI 

de Gheorghe VICOL 

 

 

 

Cică-n Rai sfinţii vorbesc 

Numai-n graiul românesc. 

De vorbesc în altă limbă, 

Dumnezeu din post îi schimbă! 

 

Dacă, fericit de soartă, 

Ajungi sus, în rai, la poartă, 

Faci un an de carantină, 

Să înveţi Limba română. 

De nu ştii să o vorbeşti, 

Nu poţi să te mântuieşti! 

Neamţul, rusul şi francezul 

Spun în româneşte „Crezul”. 

Doamne, Doamne bun şi sfânt, 

Mută Raiul pe pământ! 

 

Cică-n Rai sfinţii vorbesc 

Numai-n graiul românesc. 

De vorbesc în altă limbă, 
Dumnezeu din post îi schimbă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cuvântul e frunza, iar inima-i ramul.”  
(MAHABHARATA) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 …în lume trăiesc peste 350 de specii de papagali? 

 ...Statele Unite au cea mai mare populație de câini? 

 ...în Laponia soarele nu este prezent pe cer timp de 52 de zile în cursul iernii iar vara nu apune 

timp de 67 de zile? 

 ...orașul italian Veneția este situat pe cele mai multe insule (118)? 

 …Sicilia este cea mai mare insulă din Marea Mediterană? 

 ...dacă un rechin este întors cu burta în sus, acesta intră într-o stare de paralizie totală timp de 

aproximativ 15 minute? 

 …limba unui tigru este așa de aspră încât poate linge vopseaua de pe un perete? 

 ...Venus este singura planetă a cărei rotație în jurul axei proprii se face de la vest la est, adică în 

sens invers față de mișcarea de rotație a celorlalte planete? 

 ...părinții chinezi își pot da în judecată copiii dacă aceștia nu-i vizitează des? 

 ...la fel ca oamenii, câinii pot fi dreptaci sau stângaci? 

 …deșertul Sahara are o suprafață aproape egală cu cea a Statelor Unite? 

 …drojdia de bere ajută organismul împotriva bolilor? 

 …pe o tastatură obișnuită sunt mai mulți microbi decât pe un capac de WC? 

 …merele sunt mai eficiente în trezirea de dimineață decât o ceașcă de cafea? 

 …pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga planetă? 

 …roșiile și cartofii conțin nicotină? 

 …dalmațienii se nasc fără pete? 

 …râsul adaugă 6 secunde de viață? 

 …delfinii pot emite peste 300 de sunete de odată? 

 …crocodilul este singurul animal care nu poate merge cu spatele? 

 …de peste 4000 de ani, nicio specie animală nu a mai fost domesticită? 

 …cea mai tare bere din lume are 65% alcool? 

 

 

 

 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

„Nimic nu stârneşte mai mult curiozitatea 
oamenilor decât treburile care nu-i privesc." 

 (Vivtor HUGO) 



 

 

 

 

 

 

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!  

 

 

 

E firesc să vă puneți întrebarea – Care-i semnificația acestui titlu sau ce se vrea a sugera? Ei 

bine, acum vă voi explica! Acest articol care de acum înainte va avea statut de permanență, se referă la 

acei valoroși scriitori, atât contemporani cât și trecuți în eternitate, care de-a lungul timpului s-au 

remarcat prin operele lor dar au avut și o importantă implicare politică. Suntem tentați să-i descalificăm 

din start pe politicieni, să-i blamăm ori să le aducem injurii. Aici punctăm faptul că, de o copleșitoare 

importanță în viața unui astfel de om, rămâne opera lui. Vreau să-i privim ca pe cei ce au adus 

contribuție valoroasă patrimoniului cultural al acestei nații, iar nu ca pe cei care cândva au fost la putere 

ori în opoziție. Și, vă asigur, că sunt mulți! 

Astăzi am ales o poezie a scriitorului Ioan ALEXANDRU și mă văd obligată să adaug succinte 

date biografice ale domniei sale. 

Ioan ALEXANDRU (născut Ion ȘANDOR la 25 decembrie 1941, Topa Mică, județul Cluj – 

decedat la 16 septembrie 2000 în Bonn, Germania) a fost poet, publicist, eseist și om politic român. A 

fost membru fondator și vicepreședinte al PNȚCD, deputat în legislatura 1990-1992 și senator PNȚCD 

de Arad în legislatura 1992-1996. În legislatura 1990-1992 a fost membru în grupul de prietenie cu 

Polonia. 

 

 

FLORI ȘI FLUTURI 

de Ioan ALEXANDRU 

 

Când omul a fost izgonit din rai, 

Florile primit-au dezlegare 

Să-l însoțească toate câte pot 

Fără să-și ia o altă înfățișare 

 

Să poată numai ține urma lui 

Cât fi-va el străpuns de agonie. 

Se cade viețuirea fără veac 

Să și-o smerească o vremelnicie. 

 

Și unde omul noaptea va îndrăzni 

Să-și plece capul în liniștire, 

În zori pe rouă când se va trezi  

Să-l copleșească raiul din zidire. 

 

Și din sudoarea zbaterii pe loc, 

Pământul să-l frământe a plămadă. 

Și să nu-l mustre-atâta nenoroc 

Fluturi perechi pe floare să se vadă. 

„Este mai bine să lăsăm viaţa să vorbească despre noi 

în locul cuvintelor.ˮ 

 (Mahatma GANDHI) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1941
http://ro.wikipedia.org/wiki/Topa_Mic%C4%83,_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/16_septembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2000
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bonn
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Publicist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eseist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Om_politic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/PN%C8%9ACD
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1992
http://ro.wikipedia.org/wiki/PN%C8%9ACD
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
http://ro.wikipedia.org/wiki/1992
http://ro.wikipedia.org/wiki/1996
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1992
http://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia


 

Cum vin pe rând și se împărtășesc 

Din licărele-acestea de potire, 

Iscând în flori întocmai ce-au adus; 

Puțina sete după nemurire… 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 

Cine sunt eu? 

 

 

Am încercat adesea să aflu cine sunt. Sunt doar un elev în clasa a VII-a sau doar un copil timid şi 

modest care încearcă să se facă remarcat prin energie şi veselie?  Să fiu doar cel care imită câte un 

profesor şi uită să asculte ce spun ceilalţi sau sunt mai mult de atât? 

Viaţa mea a fost o întreagă aventură să mă auto-descopăr. Cu toate că încă nu am trăit destul, să 

spun că am avut totuşi timp să aflu multe despre mine, că mă simt în măsură să îmi pun pe hârtie 

gândurile despre „cine sunt eu“. O fată simplă, cuminte, care trăieşte exact cum simte, chiar dacă uneori 

descopăr, pe cont propriu, că greşesc. Îmi place viaţa, îmi place să trăiesc şi să simt fiorul trăirii prin 

venele mele. Viaţa nu e simplă nici pentru mine, chiar ţinând cont că nu am dat piept cu toate 

problemele pe care le-au trăit atâtea generaţii de adulţi! Oamenii au vrut mereu să pătrundă sensul 

„filosofic“ al vieţii, al omului şi al sinelui, ca să se înţeleagă. Dar cine poate înţelege ceva ce nu se poate 

spune în cuvinte omeneşti? Eşti om pentru că aşa te-ai născut, eşti tu pentru că te accepţi. În viaţa poţi 

deveni o variantă bună sau rea a ta, niciodată ceva ce nu doreşti să fii. Alegerea îţi aparţine şi nu poţi 

blama destinul pentru viitorul tău. Doar tu îl poţi modela şi, mai important, însuşi. Sunt un om simplu 

care nu încearcă să despice firul în patru pentru a demonstra celorlalţi că ştie să trăiască. Mă bucur de 

orice moment al vieţii ca şi cum ar fi ultimul, zâmbesc când mă bucur şi plâng când simt nevoia. Nu 

vreau să port o mască, să arăt bine în ochii lumii, ci mai degrabă vreau să arăt bine în ochii mei. Eu sunt 

singura în măsură să îmi dau calificative şi să mă descalific din cursa vieţii. Nu vreau să cred că viaţa e 

pentru oamenii complicaţi sau pentru marii intelectuali. Universul ne acceptă pe toţi, aşa că de ce nu ne-

am accepta şi noi între noi? Propriul nostru univers ne aşteaptă să îl conducem şi eu vreau să îl fac pe al 

meu imperfect, pentru că imperfecţiunea este mai interesantă. Şi chiar dacă greşesc şi calc pe lângă 

drum, ştiu că viaţa îmi dă încă şi încă o şansă, pe care voi încerca să nu o pierd. Nu mă cunosc. Poate 

doar 1%, dar asta este infim faţă de ce aş putea afla despre mine în viitor. Dar ştiu că în felul acesta voi 

reuşi să mă surprind pe mine însumi şi îmi voi face viaţa interesantă. Cel puţin aşa sper... 

 

 

  Miriam POPESCU  

CLASA A VII-A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

„Oamenii sunt ca apa. Îşi găsesc singuri propriul 

nivel. ˮ 
(John C. MAXWELL) 

 



 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA MARTIE 

 

 
1 martie 

Emilia FLOREA 

Marcel MITRESCU 

Simonica DRĂGHICI 

Mihaela SPÎNU 

Marius-Adrian PREDA 

Gheorghe MITRESCU 

Ionela-Adelina FĂŞIE 

Ştefan-Nicolae GOGU 

Andrei-Ionuţ STOICA 

Ion-Alexandru BOBLEACĂ 

 

2 martie 

Vasile FĂȘIE 

Ion OANCEA 

Ion PIOARU 

Valentin ŞETREANU 

Ion GRECU 

Cristian RADU 

Gheorghe-Bogdan MARINESCU 

Nicolae-Aurel UDROIU 

Vasile Marian NEGULESCU 

Vasile-Daniel ANTOFIE 

Maria-Florentina CIOCODEICĂ 

Nicolae-Mircea BUCĂ 

 

3 martie 

Gheorghe SMARANDA 

Ion FĂŞIE 

Gheorghe MITRESCU 

Florin-Alin UȚĂ 

Vasile-Cristian MĂGUREANU 

Andreea-Elena ŞERBAN 

Denis-Iulian NEGULESCU 

 

4 martie 

Valeria ŞETREANU 

Ileana ŞERBAN 

Constanţa ANTON 

Lucia MITRESCU 

Nicolae ŢUŢUIANU 

Viorica NEDELCU 

Gheorghe BURCĂ 

Dumitru NEAŢU 

Marian-Laurenţiu MILEA 

Ioana BUCUROIU 

Leon GHERGHE 

Teodor-Cristian CIOCAN 

 

5 martie 

Mihai POPESCU 

Ionuţ BĂLAŞA 

Delia-Valeria MOREANU 

Victorița-Nicoleta NEACȘU 

Maria-Valentina BARBU 

Elena-Alina ILIE 

Vasilică-Vlăduț ILIE 

 

6 martie 

Didina SAVU 

Maria ZAMFIRESCU 

Vasile BĂLAŞA 

Gheorghe SPÎNU 

Cătălin FĂŞIE 

Elena BADEA 

Cătălin NEMUŢ 

Mihaela GOGU 

Maria-Iuliana MIHAI 

Alexandra JERCAN 

Mario-Gabriel GHEORGHE 

Andreea-Diana POPESCU 

Iasmina-Nicoleta SAVU 

 

7 martie 

Ion VASILE 

Alexandrina BADEA 

Didina IONESCU 

Daniela NEMUŢ 

Daniel SMARANDA 

Gavril DOBRESCU 

Eduard PETRESCU 

Daria-Ștefania DOBRESCU 

Iosif-Alin MIU 

„Oricât îţi vei schimba înfăţișarea, rămâi ceea ce eşti."  

(Arthur SCHOPENHAUER) 



8 martie 

Maria TRONECI 

Vasile TUDOR 

Vasile ŢUŢUIANU 

Vasilca-Adriana NEACŞU 

Vasile BADEA 

Liviu-Cristinel BĂLAŞA 

Ştefan-Aurel STOICA 

Mirela-Elena FLOREA 

Bogdan-Paul CIOCAN 

Anton-Florin TUDOROIU 

 

9 martie 

Vasile MILEA 

Elisabeta MITRESCU 

Gheorghe ŞERBAN 

Ion BADEA 

Petre SAVU 

Lăcătuş LILIANA 

Alexandru-Ionuț ILIE 

Ovidiu ŞETREANU 

Ana-Maria GRECU 

Lavinia-Gabriela ANTOFIE 

 

10 martie 

Laurenţiu GHEORGHE 

Maria MEDREGA 

Maria SAMFIRESCU 

Ioneta DUŢĂ 

Sabin NECŞOIU 

Ion MILEA 

Lidia STANCIU 

Georgiana BĂLAŞA 

Leon-Georgian OPROIU 

Elena-Alexandra MEDREGA 

David-Alexandru MEDREGA 

 

11 martie 

Florin-Mirel BÎRLOG 

Marcel-Mihai ARON 

Marian IONIŢĂ 

Irina-Carmen MEDREGA 

Cătălin-Nicolae SCRIPCARU 

Gheorghe-Valentin STOICA 

Lăcrămioara-Georgiana ŞETREANU 

 

12 martie 

Floarea BURCĂ 

Avida ŞERBAN 

Maria ARON 

Ion DUMITRU 

Natalia NICSICI 

Vasile MOROE 

Eugen RADU 

Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ 

Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU 

Darius-Sebastian BĂLAȘA 

 

13 martie 

Vasile MOREANU 

Elena NEAGA 

Liviu SOLOMON 

Mihail BÎRLOG 

Ioan MĂGUREANU 

Giorgiana BERECHET 

Loredana-Cătălina OANCEA 

Robert-Gheorghe SMARANDA 

Maria-Diana GIUVLETE 

Denisa-Ioana DOBRESCU 

 

14 martie 

Gheorghiţa BIŢOC 

Steliana MILEA 

Elena-Liliana GHEORGHE 

Alina-Ramona GHEORGHE 

Cristian FERENȚ 

Sorin MITRESCU 

Dănuţ-Marian BĂLAŞA 

Ionuţ-Cornel OANCEA 

 

15 martie 

Vasile FĂŞIE 

Alexandru DRĂGHICI 

Georgeta IBRIAN 

Nicolae STREULEA 

Sergiu-Petruţ SARU 

Maria-Cristina BARBU 

Filip-Adelin NECȘOIU 

 

16 martie 

Luigia-Cecilia OPROIU 

Rodica UDROIU 

Vasile DUMITRU 

Neculae MITRESCU 

Laurenţiu GHIŞAN 

Atena TRONECI 

Virgil DRĂGHICI 

Florina IVAN 

Elena ARON 

Gheorghe TRONECI 

Florica BOBLEACĂ 

 

17 martie 

Gheorghe STÂNGACIU 

Vasile GHEORGHE 

Vasilica SUSANU 

Daniela-Liliana ŞERBAN 

Nicolae BANU 



Daniel TRONECI 

Bogdan GOGU 

Gheorghe MIHAI 

Cosmin-Georgian GOGU 

Andreea-Valentina ZAMFIR 

Adrian-Florin DINESCU 

 

18 martie 

Maria ILINCA 

Ilona GRECU 

Elena FĂŞIE 

Petruța FĂȘIE 

Grigore-Gabriel VASILE 

Maria DOBRESCU 

Ionuţ-Mihai BARBU 

Evelina-Cosmina STOIAN 

Andreea-Denisa SPÎNU 

Lucas-Ștefan MEDREGA 

 

19 martie 

Corneliu BADEA 

Dumitru IOSIF 

Maria ŞTEFAN 

Violeta DINU 

Giorgeta GRECU 

Gheorghiţa FĂŞIE 

Cornelia DOBRESCU 

Daniela FĂŞIE 

Ion-Bogdan STANCIU 

Petrică BĂLAŞA 

Denis-Ştefan STOICA 

 

20 martie 

Maria IVAN 

Valeria MOREANU 

Victoria DUMITRU 

Vilson FĂŞIE 

Nicolae ANTOFIE 

Ion GRECU 

Rodica SAVU 

Elena ZAHARIA 

Vasile SMARANDA 

Elena-Liliana NEGULESCU 

Maria-Antonela SARU 

Teodor VĂCARU 

Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU 

Octavia-Roxana BÎRLOG 

Aurel-Ionuţ MIHAI 

Georgian-Ionuţ ILIE 

Olivia GHEORGHE 

Mihai-Bogdan PIOARU 

 

 

 

21 martie 

Gheorghe MILEA 

Vasilica SAULEA 

Ion NEAGA 

Oliviu PETRESCU 

Gabriela MOROE 

Nicolae-Cristinel DOBRESCU 

 

22 martie 

Sofia BANU 

Floarea STÎNGACIU 

Maria DRĂGHICI 

Ion POPESCU 

Dorina DUMITRU 

Mihaela STOICA 

Vasile ARON 

Vasile PARASCHIVA 

Florentin BADEA 

Oana-Maria IVAȘCU 

 

23 martie 

Lucia GHEORGHE 

Gheorghe SAVU 

Vasilica MILEA 

Valeria BÂRLIGEANU 

Ioan ILIE 

Maria FĂȘIE 

Elisabeta BOBLEACĂ 

Viorica GRECU 

Emilia ŞTEFAN 

Mircea MEDREGA 

Iuliana GRECU 

Pompilia BĂJENARU 

Mihai BADEA 

Elena SMARANDA 

Marian OANCEA 

Mariana BÎRLOG 

Corneliu-Mihail TRONECI 

Andreea-Georgiana SAVU 

 

24 martie 

Elena ILINESCU 

Maria LĂCĂTUŞ 

Damian ILIE 

Mari-Loredana GHIŞAN 

Vasile TĂNASE 

Florin STÎNGACIU 

Nicolae NECŞOIU 

 

25 martie 

Ioan SAVU 

Vasilica MITRESCU 

Cătălina OANCEA 

Ion POPESCU 

Laurenţiu FĂŞIE 



26 martie 

Victoria ARON 

Maria ISTRĂTESCU 

Ion TRONECI 

Iulian ILIE 

Gheorghe FĂŞIE 

Maria NEGULESCU 

Florica-Sorina MĂRGĂRIT 

Florin ŞERBAN 

Florin MIHAI 

Adrian FĂŞIE 

Alina-Elena ŢUŢUIANU 

Petruţa-Ecaterina BUCUROIU 

Iulia-Andreea GHEORGHE 

 

27 martie 

Maria GHIŞAN 

Constantin BOBLEACĂ 

Cristian NECŞOIU 

Marius BADEA 

Matei-Nicuşor BĂJENARU 

 

28 martie 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Emilia DOBRESCU 

Nela BUCUROIU 

Andrei-Liviu ILIE 

 

29 martie 

Gheorghe PARASCHIVA 

Rodica FĂŞIE 

Ion DUMITRESCU 

Emil STÂNGACIU 

Marin COMAN 

Dorel MÎNDROIU 

Aurelia MIHAI 

Nicoleta-Alina ȘERBAN 

Emilia GHEORGHE 

Raluca-Mariana MITRESCU 

Iulian-Sebastian NEGREANU 

Alexandra-Hermina NEMUŢ 

Laura-Mihaela LOPOTARU 

Andreea-Elena GHEORGHE 

Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ 

 

30 martie 

Gheorghe STOICAN 

Gheorghe STÎNGACIU 

Gheorghe LOPOTARU 

Mihaela STÎNGACIU 

Monica-Veronica STAN 

Marius-Cristian FĂŞIE 

Aurelia-Maria BĂLAŞA 

 

31 martie 

Gheorghe NECŞOIU 

Valentin CIOCAN 

Silvia DRĂGHICI 

Anca AMBROZIE 

Marian FĂŞIE 

Adina ŞERBAN 

Iosif-Emanoil NICOLĂESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII FEBRUARIE: 

 

DECESE 

 

   

   
 

 

 

 
 

„Nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni 
nu posedă pe nimeni. Asta e adevărata 

experienţă a libertăţii: să ai lucrul cel mai 

important din lume, fără a-l poseda.ˮ  
(Paulo COELHO) 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


