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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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Fii recunoscător pentru fiecare secundă a
fiecărei zile pe care o petreci cu oamenii pe
care îi iubeşti. Viaţa e foarte preţioasă.ˮ
(Mandy HALE)

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

„De o mie de ani vă așteptăm și ați venit ca
să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt clipe în
viața unui neam de fericire atât de mare că
răscumpără veacuri întregi de dureri. Bucuria
noastră nu e bucuria unei singure generații, ea e
sfânta cutremurare de fericire a întregului popor
românesc, care de sute și sute de ani a stat sub
urgia soartei cele mai cumplite, fără a pierde
credința lui nestrămutată în această zi ce ne unește
și care nu se putea să nu vie.” Acestea sunt
cuvintele rostite de primul ministru liberal Ion I.C.
BRĂTIANU în ziua de 1 decembrie 1918.
Astăzi, de 1 decembrie, îmi doresc să avem înțelepciunea celor care, la 1918, au înțeles cât de
important este să fim solidari, să fim uniți într-o singură națiune. Îmi doresc să privim spre viitor, să
depășim ura și dezbinarea, și să construim împreună proiectul de țară care să ne unească, să ne
mobilizeze și să ne facă din nou să fim mândri de România.
Eu sunt mândră că sunt româncă. Și nu doar astăzi, când fiecare își regăsește măcar o rămășită
de patriotism. Sunt mândră în fiecare moment în care, prin gesturi simple, demonstrăm că noi, românii,
suntem OAMENI. Avem toate motivele să fim mândri de țara asta așezată pe un pământ binecuvântat
de Dumnezeu, de trecutul glorios al ei, de oamenii cuminți și harnici ce-i aparțin și, de ce nu, de
prezentul nostru, de locul unde am ajuns astăzi. Trebuie să fim mândri de absolut toți cei care au ridicat
drapelul României în lume, fie că vorbim de soldați, de sportivi ori simpli turiști ce-și poartă cu
demnitate numele de român.

Este adevărat că nu este țara unde curge laptele și mierea, nu găsim ambrozie și nectar la tot
pasul, însă suntem noi zei să avem astfel de așteptări? Nu… Suntem oameni simpli, dar oameni cu
caracter, cu personalitate, prietenoși și extrem de ospitalieri. Românul e inteligent, ingenios, e talentat, e
deschis. Haideți să ne folosim de ceea ce suntem, să fim recunoscători pentru ceea ce suntem, să nu
lăsăm să se stingă flacăra ce au aprins-o strămoșii, haideți să ne cultivăm propriile valori căci doar așa,
doar prin noi, România este o valoare care poate fi sporită cu fiecare zi!
E ziua ta, ROMÂNIA, e ziua noastră ROMÂNI! Bucurați-vă! Haideți să ne prindem cu toții
într-o horă a bucuriei la fel cum, acum 96 de ani, strămoșii noștri au făcut atunci pentru unirea
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a Maramureșului cu România! Să ne distrăm și să sărbătorim ZIUA
NAȚIONALĂ așa cum doar noi, românii, știm să o facem!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Nici un paradis nu e frumos ca acela pe care
şi-l construieşte omul în sufletul său."
(Liviu REBREANU)

RĂSPUNDEREA ALEȘILOR LOCALI

Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele
săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.
Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului,
precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.
În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea
consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.
Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările
ulterioare, a prevederilor prezentei legi și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului
atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de ședință;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1-2 ședințe.
Sancțiunile prevăzute la lit. a) - d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la lit. e)
și f) de către consiliu, prin hotărâre.
Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate
care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza
cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.
La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să
respecte regulamentul.

Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la
regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului
vor fi chemați la ordine.
Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.
Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să
explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.
Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte
ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.
În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament,
președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală
echivalează cu absența nemotivată de la ședință.
În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,
consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale
comisiilor de specialitate.
Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate
aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși
două ședințe consecutive.
Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință
neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.
În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse
la dispoziție președintelui.
Sancțiunile: „excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate” și
„retragerea indemnizației de ședință, pentru 1-2 ședințe” se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu
votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.
Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.
Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au
aceleași drepturi ca și președintele de ședință.
Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, de
președinte sau de vicepreședinte al consiliului județean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele
sancțiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizației cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcție.
(2) Sancțiunile prevăzute la lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea
motivată a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean. În cazul președintelui consiliului
județean, propunerea trebuie făcută de cel puțin o treime din numărul consilierilor în funcție și va fi
temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință
consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.
În cazul sancțiunilor prevăzute la lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității
consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin două
treimi din numărul consilierilor în funcție.
Aplicarea sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că
viceprimarul, președintele sau vicepreședintele consiliului județean a încălcat Constituția, celelalte legi
ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din
unitatea administrativ-teritorială respectivă.
La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu
modificările și completările ulterioare.
Împotriva sancțiunii prevăzute la lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de
contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiile și în cazurile stabilite
prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.
(în numărul viitor: Registrul de interese)

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 571 din 12 noiembrie 2014 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 19 noiembrie 2014, ora 17:00, la
sediul său din strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1.Adoptarea scrisorilor de mulțumire publică pentru elevii premianți la Concursul „Regiunea
mea, viitorul meu” organizat de Grupul Alianța Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor de la
Bruxelles;
2. Aprobarea Programului achizițiilor publice pentru anul 2015;
3. Stabilirea unor măsuri referitoare la gestiunea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară CIVITAS
Târgoviște;
4. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 544 privind rectificarea bugetului local pe
anul 2014 și Dispoziției primarului comunei nr. 550 privind rectificarea bugetului local pe anul
2014;
5. Probleme curente ale administrației publice locale;
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Adevăratul creştin îl poartă mereu pe Iisus
Hristos în inima sa."
(Avva LEONTIE)

ANUL OMAGIAL EUHARISTIC (AL SFINTEI SPOVEDANII ȘI AL SFINTEI
ÎMPĂRTĂȘANII) ȘI ANUL COMEMORATIV AL SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI

Anul 2014 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei
Împărtăşanii), pentru a sublinia însemnătatea Sfintei Spovedanii, ca Taină
a iertării, reconcilierii şi vindecării spirituale, a Sfintei Euharistii, ca Taină
a sfinţirii şi înnoirii vieţii, prin împărtăşirea cu Hristos, dar şi Anul
comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveniîn Patriarhia Română, întrucât
se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Domnitor al
Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi,
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi a sfetnicului Ianache. Deloc
întâmplător, în anul acesta în care omagiem Sfânta Euharistie comemorăm
şi 300 de ani de la martiriul sau mucenicia Sfinţilor Brâncoveni (1714),
deoarece există o legătură duhovnicească adâncă între iubirea jertfelnică a
lui Hristos pentru umanitate, celebrată în Sfânta Euharistie, şi iubirea
jertfelnică a Martirilor sau a Mucenicilor pentru Hristos, cinstită în slujbele
de pomenire ale acestora de către Biserică. În ambele se vede taina Crucii

şi Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului şi al morţii, Care dăruieşte celor ce cred în El
mântuire şi viaţă veşnică. Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin Brâncoveanu în rândul
marilor domnitori ai neamului nostru, iar Biserica l-a trecut în rândurile sfinţilor martiri, apărători ai
credinţei creştine şi ctitori de locaşuri sfinte, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu,
Matei şi de sfetnicul Ianache (Văcărescu), aceştia fiind canonizaţi de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în data de 20 iunie 1992, cu data de pomenire în 16 august.
Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a simţit şi a lucrat pentru unitatea neamului
românesc în pofida împărţirii acestuia în trei mari provincii distincte. El a fost un domnitor învăţat şi un
promotor al educaţiei şi al culturii, care a sprijinit tipărirea a numeroase şi valoroase lucrări de cultură
teologică şi laică, încât, pe vremea domniei lui, prin dezvoltarea culturală intensă în diferite direcţii,
oraşul Bucureşti a devenit un centru spiritual şi cultural semnificativ în sud-estul Europei, iar
domnitorul Ţării Româneşti un mare susţinător al culturii în întreg spaţiul românesc. De aceea, domnia
lui a fost considerată „o monarhie culturală” (N. Iorga).
Iubitor de Hristos şi de Biserică, Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a fost un mare
ctitor de mănăstiri şi biserici, ridicând din temelie unele noi şi restaurând sau înzestrând altele mai vechi
în Ţara Românească şi în Transilvania. Totodată, Sfântul Constantin Brâncoveanu a ajutat cu
generozitate întreaga creştinătate răsăriteană ortodoxă aflată sub stăpânire otomană, prin acordarea de
importante ajutoare financiare şi materiale Patriarhiilor din Constantinopol, Alexandria, Antiohia,
Ierusalim, Bisericii Georgiei, precum şi multor mănăstiri şi locaşuri sfinte din Muntele Athos. În toată
această purtare de grijă el a arătat multă dărnicie, evlavie şi demnitate, rămânând peste timp o pildă vie
pentru domnitorii creştini şi pentru susţinătorii culturii creştine. Există unele mărturii istorice care arată
că Patriarhii de la Constantinopol şi, mai ales, Patriarhii Ierusalimului şi ai Antiohiei au fost găzduiţi de
multe ori la curtea Sfântului domnitor Constantin Brâncoveanu, iar acesta, pe lângă alte ajutoare, le
tipărea şi cărţi bisericeşti în limbile lor, între care şi prima carte din lume tipărită în limba arabă
(Liturghierul greco-arab, la Mănăstirea Snagov, în anul 1701). Această grijă a lui pentru Sfânta Biserică
Ortodoxă l-a determinat să devină un mare misionar, un domnitor creştin evlavios şi darnic.
Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a avut 11 copii (4 fii şi 7 fiice) şi a fost
cunoscut ca un părinte harnic, înţelept şi generos care, împreună cu soţia sa, Doamna Maria
Brâncoveanu, femeie curajoasă, evlavioasă şi iubitoare de Biserică şi Neam, reprezintă un model demn
de urmat pentru familia creştină, pentru educaţia creştină a copiilor, pentru multa statornicie în
mărturisirea dreptei credinţe şi promovarea valorilor culturii creştine.
Cinstirea memoriei Sfântului voievod martir Constantin Brâncoveanu este o datorie de
conştiinţă a întregului popor român. În acest context, mai multe evenimente majore au marcat, anul
acesta, caracterul liturgic-misionar al cinstirii memoriei Sfântului Constantin Brâncoveanu: deshumarea
moaştelor Sfântului Constantin Brâncoveanu, în ziua de 13 mai 2014, şi cinstirea lor prin aşezarea într-o
raclă de argint aurit; organizarea, în ziua de 21 mai 2014, a procesiunii-pelerinaj cu moaştele Sfântului
Constantin Brâncoveanu, de la Catedrala Patriarhală la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou”; sfinţirea noii
picturi şi binecuvântarea amplelor lucrări de la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din Bucureşti, ctitoria
sa, precum şi coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru Sinod şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe
surori prezenţi la Bucureşti, în ziua de 16 august 2014, în însăşi ziua pomenirii Sfinţilor Martiri
Brâncoveni; organizarea unor procesiuni-pelerinaj cu moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu la
cele mai importante biserici ctitorite de el în Ţara Românească şi în Transilvania: la biserica din
Mogoşoaia, jud. Ilfov, la biserica din Potlogi, jud. Dâmboviţa, la biserica din Făgăraş şi la Mănăstirea
Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, la Mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea. Pentru sporirea bucuriei duhovniceşti a
zecilor de mii de credincioşi închinători la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, moaştele
Sfântului voievod martir Constantin Brâncoveanu au poposit şi în capitala Moldovei, în zilele de 12-16
octombrie 2014.
Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un statornic mărturisitor al credinţei creştine ortodoxe,
până la jertfa sa martirică, şi un susţinător al culturii şi al artei româneşti. Profunzimea sintezei
brâncoveneşti dintre credinţă şi cultură, dintre valorile artistice din Răsărit şi cele din Apus, s-a
dezvoltat creativ într-un stil artistic distinct în istoria civilizaţiei româneşti şi europene, cunoscut sub
numele de stilul brâncovenesc. Întreaga lucrare pământească a voievodului Constantin Brâncoveanu a
fost încununată de moartea sa martirică, iar exemplul vieţii lui închinată lui Hristos Domnul până la
moarte martirică şi rugăciunile înălţate înaintea Tronului Preasfintei Treimi, de către Sfinţii Martiri
Brâncoveni, constituie un izvor permanent de lumină şi înnoire pentru viaţa creştină de astăzi.

Extras din pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind însemnătatea Anului
omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anului comemorativ al Sfinţilor
Martiri Brâncoveni

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Dacă ai curaj să spui «Adio», viaţa te va
recompensa cu un nou «Încântat de
cunoştinţă»!"
(Paulo COELHO)

„LITTLE BIRD – LITLLE TALE”
13-PM-629-DB-LV

Proiectul multilateral Comenius „Little Bird-Little Tale‟ continuă cu vizita din Turcia, care a
avut loc în perioada 12-17 octombrie 2014. Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin
programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.
Activitatea a avut loc în orașul Anada, aflat în partea central-sudică a Turciei, pe râul Seyhan, la
30 km distanță de coasta Mării Mediterane. Adana, centru agricol și industrial, este unul dintre cele mai
mari orașe ale acestei țări.
Au participat la această vizită cadre didactice din 9 țări: Lituania, Bulgaria, Islanda, Grecia,
Italia, Letonia, Polonia, Spania și, bineînțeles, România.
La școală am fost întâmpinați de cadre didactice și de elevi și am asistat la un spectacol de bun
venit. La această manifestare au luat parte și oficialități locale. Elevii au prezentat dansuri și cântece
specifice zonei, piese de teatru.
După spectacol fiecare țară parteneră și-a prezentat echipa, am vizitat școala, am cunoscut
cadrele și elevii, am asistat la ore de curs. Clasele erau decorate cu păsări confecționate din diverse
materiale. Elevii s-au prezentat în limba engleză și ne-au oferit diverse obiecte făcute de ei care
reprezentau mai multe specii de păsări.
S-a făcut evaluarea obiectivelor atinse până în prezent în cadrul proiectului. Fiecare țară a
prezentat câte o pasăre exotică lucrată de elevi din diverse materiale reciclabile și prin diferite tehnici de
lucru. Fiecare partener a primit câte o astfel de lucrare care va fi expusă în grădinița în care își
desfășoară activitatea.
O colegă din Islanda (profesor informatică) a ținut un curs IT pentru o mai bună înțelegere a
modului de accesare, utilizare și postare a materialelor pe twinspace, etwinning.
A avut loc pregătirea următorilor pași în atingerea obiectivelor propuse și a următoarelor
mobilități (Islanda-decembrie 2014, România-mai 2015 și Grecia - iunie 2015).
La final, putem spune cu toată convingerea că am trăit o experiență de neuitat și de povestit celor
de acasă.
 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT

„Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu
linguşiri."
(SENECA)

ZAHARIA STANCU – 40 DE ANI DE LA MOARTEA SCRIITORULUI ȘI
ACADEMICIANULUI (1902 – 1974)

Zaharia STANCU, născut la 5 octombrie 1902, în localitatea
Salcia, județul Teleorman și decedat la 5 decembrie 1974, în
București, a fost un scriitor român, poet, romancier, prozator, director
de teatru, jurnalist și publicist, academician, laureat al Premiului
Herder. A fost și continuă să fie controversat din cauza atitudinii
politice reflectate în parte din literatura sa.
Zaharia STANCU și-a început cariera literară ca gazetar și
poet liric, a devenit un militant activ de stânga, romancier angajat
după război, în primii ani ai puterii populare. Ulterior a scris
proză realistă, naturalistă, marcată însă de un lirism specific. A
reînceput să scrie poezie în ultimii ani ai vieții.
Romanul său Desculț (1948) a fost masiv promovat
în perioada comunistă, fiind cel mai tradus roman al unui autor de
expresie română și parcurgând globul „în sandale de aur”, după cum îi
plăcea autorului să spună. A fost tradus în 24 de limbi până în 1988,
printre altele, existând o traducere și în limba japoneză.
Cu toate acestea, în opinia mai multor critici, cărțile lui importante sunt romanele Șatra, Jocul cu
moartea și Pădurea nebună (Dilîi-orman; două cuvinte provenite din două limbi, care definesc aria sa
natală, Diliorman sau Teleorman).
A fost recunoscut atât ca poet cât și ca prozator de valoare încă din perioada interbelică, in
cercurile literare și de către publicul larg. Gloria și recunoașterea majoră le-a cunoscut însă după război,
fiind promovat de puterea comunistă din rațiuni ideologice. A fost director al Teatrului Național din
București (1946-1952, 1958-1968), membru al Comitetului de direcție al Editurii pentru Literatură și
Artă (din 1948), președinte al Uniunii Scriitorilor (din 1947) și al Societății Scriitorilor Democrați din
România (din 1948). A publicat romanul Desculț în anul 1948, opera sa angajată fiind inclusă în toate
programele școlare din perioada comunistă.
A fost exclus din Partidul Muncitoresc Român, apoi reprimit.
A fost descris ca „intelectual de servici” al regimului din cauza faptului că s-a manifestat oportun
la adresa unor scriitori ca Howard Fastsau Boris Pasternak.
În 1955 a devenit membru titular al Academiei Republicii Populare Române, după ce se
afirmase deja plenar în viața politică, ca deputat în Marea Adunare Națională (1948-1952), imediat după
proclamarea Republicii. În 1966, la un an de la instalarea la putere a lui Ceaușescu, Stancu a preluat,
pentru al doilea mandat, șefia Uniunii Scriitorilor. A fost sărbătorit cu fast la aniversarea a 70-a.
A încetat din viață în 1974, la vârsta de 72 de ani.
Odată cu prăbușirea sistemului comunist, STANCU este eliminat treptat din programele școlare
apoi condamnat la o relativă uitare.
Reversul medaliei a făcut ca, fiindu-i promovate timp de decenii opere îndoielnice, să ajungă să
fie cunoscut și definit prin și de acestea, literatura de reală valoare scrisă de el trecând în plan secund.
Recent, un oarecare proces de reabilitare a fost început de câțiva literați, intelectuali și autori
marcanți. Astfel, Valeriu Râpeanu într-un articol din Curierul Național din 2012 afirmă:

„Cei o sută zece ani câți s-au împlinit în toamna aceasta de la nașterea lui Zaharia Stancu au
constituit un prilej de meditație legată de destinul acestei tumultuoase, pasionale, neliniștite
personalități care și-au legat numele de numeroase opere, fapta lui răsfrângându-se pozitiv asupra
multor tărâmuri ale vieții spirituale românești timp de aproape cinci decenii. Într-o existență nu prea
lungă (1902-1974), ultimii trei ani fiind marcați de un accident cerebral care l-a lovit, dar nu l-a
doborât, vigoarea sa moștenită de la părinții și strămoșii săi țărani i-a dat puteri să fie prezent în
fruntea obștii scriitorilor și să apere scrisul românesc într-o vreme în care loviturile oficiale începeau
să se întețească.
Poet, prozator, ziarist, constructor și conducător de ziare și reviste ce și-au cucerit un loc în
istoria presei și literaturii române, director mulți ani al Teatrului Național din București, președinte al
Uniunii Scriitorilor, pe orice tărâm a fost prezent, Zaharia Stancu nu a fost un figurant, n-a îndeplinit o
«sarcină», cum se spunea după 23 august. Dimpotrivă, a fost un luptător fără cruțare, care se angaja
cu toată ființa lui pentru promovarea adevăratei literaturi, a culturii românești și străine.[14]”
Criticul Alex Ștefănescu scria în 2002 în România literară:
„Poetul continuă să înregistreze frumusețea lumii înconjurătoare, dar o face știind bine că în
curând nimic nu-i va mai aparține. El își vizitează pentru ultima dată planeta natală înainte de-a o
părăsi.
Există versuri în care poetul anunță că nu mai are mult de trăit - pe un ton firesc și tocmai de
aceea tulburător:
«Acum sunt un om în amurg,/ Ora amiezii a fost dulce, dulce./ în cuibul ei din fulgi de zăpadă/
Luna s-a dus să se culce.» (Om în amurg);
«Întâi a murit frate-meu Alexe./ Cu groapa lui ni l-a furat pământul/ Eu am rămas afară să mă
bată/ Soarele, ploaia și vântul.// Pe urmă a murit mama,/ Maria o chema, nume sfânt./ Surorile mele au
gătit-o,/ Iar noi, fiii ei, am pus-o-n mormânt./.../ Eu am rămas iarăși afară,/ Dar cât o să mai întârzii
pe-aici?» etc.
Dar și mai impresionante sunt poemele în care nu ni se spune nimic despre apropierea morții și
care ne transmit totuși sentimentul ireparabilului, prin strania detașare cu care poetul trece în revistă
frumusețile lumii. Se simte că o face pentru ultima oară:
«Pământul ne poartă pe umăr./ Ce ușori suntem!... Libelule./ Albinele harnice sunt sătule,/
Stupii de zumzet n-apuc să-i mai număr./ Plouă peste noi dimineața/ Ploaie de lumină, limpede,
calmă». (Pământul ne poartă pe umăr);
«Viscolul are vlagă puțină,/ îl seacă soarele primăverii./ Candele mici, de lumină/ Aprind
vișinii, prunii, merii.// Fluturul viețuiește câteva zile,/ Nici cât mireasma castanilor./ în oceanele
globului sunt/ Topite zăpezile tuturor anilor.» (Norii se bat în capete) etc.
Poezia din poezia lui Zaharia Stancu (ca și poezia din proza sa), așa ușoară și volatilă cum este
(ca «mireasma castanilor») reprezintă centrul de greutate al întregii lui opere.”

 prof. Petra MICULESCU

„Când ţi-e dor de cineva, să nu închizi ochii,.
O să-ţi fie şi mai dor.”
(Tudor MUŞATESCU)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

FEMEIA
de Bertoni D ALBERT

Femeia e muza clădită din carne
E visul frumos, care seara te-adoarme.
Femeia e floarea de pe pământ
E cerul și marea, parfum dus de vânt.
Femeia e cea ce-ți alină durerea
La ea vei găsi totdeauna puterea.
Femeia e dulce - mai dulce ca mierea
Și tandră atunci când îți vinzi ei, tăcerea.
Femeia e pace, dar e și război
Atunci când iubirea se-mparte la doi.
Femeia e centrul în Univers
E calea spre care totdeauna ai mers.
Femeia e rea, dar este și bună
A cerului nostru crăiasă; o lună…
Femeia e apa de la izvor
Pe care o bei când pleci călător.
Femeia e pâinea ce o mănânci
Când foamea te-apasă și vrei s-o alungi.
Femeia e iute, dar totuși domoală,
E cântecul vieții, din moarte te scoală.
Femeia e patos ... amar greu și chin,
E tot ce ți-e scris, e soartă, destin.
Femeia te arde mai aprig ca focul
Dar tot ea te stinge de-i vine amocul.
Femeia găsește tot ceea ce pierzi
Prin sufletul ei, pe tine te vezi;
Femeia-i dojana greșelilor tale
Și-ți laudă truda muncită prin jale.
Femeia e caldă atunci când ești rece,
Atingerea ei, de chinuri te trece.
Femeia e moftul prin care trăim
Dispare cu totul atunci când murim…

„Cele mai importante două zile din viaţa ta
sunt ziua în care te-ai născut şi cea în care afli
de ce.”
( Mark TWAIN)

ȘTIAȚI CĂ…

 …în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, piloţii britanici aveau întotdeauna asupra lor un
pachet de cărţi de joc? Cărţile puteau fi muiate în apă şi apoi depliate. În acest fel, ele deveneau hărţi
geografice, care îi puteau ajuta să evadeze dacă erau capturaţi de trupele germane.
 …în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, hrana piloţilor britanici cuprindea şi o anumită
cantitate de dulceaţă de afine? Piloţii susţineau că vederea pe timp de noapte era mult îmbunătăţită
dacă mâncau astfel de dulceaţă înainte de zbor. Faptul a fost demonstrat însă şi ştiinţific: într-adevăr,
afinele conţin o substanţă cu influenţe benefice asupra ochilor.
 …înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în anuarul telefonic al New York-ului figurau 22
de persoane cu numele Hitler? După război, în acelaşi anuar, nu mai apărea nici una!
 …în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata americană a găsit un excelent cod pentru
transmiterea mesajelor: în acest scop, era folosită limba tribului amerindian Navajo?
 …în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza penuriei de metal, câştigătorii
premiilor Oscar au primit statuete din… lemn?!
 …primele timbre din lume au fost tipărite în 1840, în Marea Britanie? Acestea sunt singurele
timbre pe care nu este menţionată ţara de origine.
 …în Egiptul antic, dacă un pacient murea în timpul operaţiei, chirurgilor li se tăiau mâinile?!
După o asemenea pedeapsă radicală, pentru următorul pacient operaţia risca însă să fie şi
mai anevoioasă!…
 …în anii 1980, în timpul războiului contra Uniunii Sovietice, trupele afgane au folosit „cămile
kamikaze“? Ei încărcau dinamită pe spatele cămilelor, iar apoi le trimiteau înspre armatele inamice.
Atunci când animalele ajungeau aproape de ţintă, soldaţii afgani declanşau explozia de la distanță.
 …la romani orele nu erau considerate identice cu cele din zilele noastre, deşi sistemul de
măsurare al timpului se asemăna cu cel de azi? Astfel, ei împărţeau ziua în 24 de ore, dar considerau că
perioada de la răsăritul soarelui la apusul acestuia are 12 ore, indiferent de anotimp, iar noaptea are tot
12 ore. Aşa se făcea că vara, orele erau mai mari ziua şi mai mici noaptea. Astfel, iarna, prima oră de
dimineaţă începea la 7 şi jumătate și dura doar 45 de minute. Vara, prima oră începea la 4 şi jumătate
şi dura cam o oră şi un sfert.
 …pentru secarea lacului Fucino, romanii au construit un tunel uriaş necesar irigării unui întins
teren agricol? Lung de 5.400 metri, la acest tunel au lucrat 30.000 de oameni, timp de 11 ani, jumătate
dintre ei pierzându-şi viaţa din cauza condiţiilor inumane de lucru. Toţi au fost zidiţi în pereţii tunelului.
 …în timpul atacului trupelor persane ale lui Darius al III-lea asupra lui Alexandru cel Mare,
Peritas, câinele marelui Alexandru a sărit și a mușcat de buză un elefant care tocmai voia să-i atace
stăpânul?
Alexandru a supraviețuit, ducându-și mai departe visul de a cuceri lumea,
mulțumită credinciosului său slujitor.
 …vechea denumire a Sibiului a fost Cibinium, loc unde se găsea, în secolul al XIV-lea, o mare
bibliotecă, lucru pomenit în documentele vremii? În ceea ce priveşte marele Muzeu Brukenthal,
fondatorul acestuia a strâns numeroasele sale colecţii de tablouri, cărţi şi antichităţi în a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, pe vremea când era guvernator al Transilvaniei.
 …în religia Egiptului antic, exista credința conform căreia corpul uman era compus din 36
de părți? Fiecare dintre aceste părți ar fi fost protejată de către un anume zeu sau de către o zeiță anume.
 …stilul nou de împărțire a timpului a fost introdus pentru prima dată în lume în anul 1582 de
către Papa Grigore al XIII-lea, de unde şi denumirea de calendar gregorian?
 …una din cele mai lungi rochii de gală a fost confecţionată cu ocazia încoronării Ecaterinei a IIa a Rusiei, trena ei fiind lungă de 70 de metri, lată de 7 metri şi purtată de către 50 de paji? La ea au
lucrat 112 croitori, 10 bijutieri iar pregătirile au durat 45 de zile.
Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Mulţi văd ceea ce pari a fi, dar puţini înţeleg
ceea ce eşti.ˮ
(MACHIAVELLI)

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!

Din operele ce aparțin șirului oamenilor de cultură care au avut și o importantă implicare în
politica țării, am ales astăzi un fragment din secvența introductivă a povestirii „Iapa lui Vodă” a
scriitorului Mihail SADOVEANU, cea dintâi narațiune din Hanul Ancuței (1928), însoțit de succinte
date biografice ale acestuia.
Mihail SADOVEANU (n. 5 noiembrie 1880, Pașcani - d. 19 octombrie 1961, Vânători-Neamț)
a fost un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român. Este unul dintre cei
mai importanți și prolifici prozatori români din prima jumătate a secolului al XX-lea, având o carieră ce
se întinde pe parcursul a cincizeci de ani. Este cunoscut mai ales pentru romanele sale istorice și
de aventuri, deși autorul a creat pagini nemuritoare despre lumea țărănească din Moldova, despre natura
României și a scris, de asemenea, reportaje și pagini memorialistice. Sadoveanu a fost unul din primii
colaboratori ai revistei tradiționaliste Sămănătorul, înainte de a deveni un scriitor realist și adept al
curentului poporanist reprezentat de revista literară Viața Românească
Ca om politic, a fost adept al naționalismului și umanismului, Sadoveanu oscilând în perioada
interbelică între forțele politice de dreapta și stânga. A făcut parte mai întâi din Partidul
Poporului, Partidul Național Liberal-Brătianu și Partidul Agrar al lui Constantin Argetoianu, ocupând
funcția de Președinte al Senatului. A fost colaborator al cotidianelor de stânga Adevărul și Dimineața, și
a fost ținta unei campanii de presă venite din partea partidelor de extremă dreapta. Deși a fost un
susținător al monarhiei în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea, își schimbă orientarea politică
după cel de-al Doilea Război Mondial, făcând parte din Partidul Comunist Român. În această perioadă
este numit președinte al Adunării Deputaților și face parte din cei cinci membri ai Prezidiului provizoriu
al Republicii Populare Române, care a preluat conducerea statului după abdicarea regelui. Scrie în
favoarea Uniunii Sovietice și a stalinismismului.
IAPA LUI VODĂ
(fragment)

„Într-o toamnă aurie am auzit multe povești la Hanul Ancuței. Dar asta s-a întâmplat într-o
depărtată vreme, demult, în anul când au căzut de Sântilie ploi năprasnice și spuneau oamenii că ar fi
văzut balaur negru în nouri, deasupra puhoaielor Moldovei. Iar niște paseri cum nu s-au mai pomenit
s-au învolburat pe furtună, vâslind spre răsărit; și moș Leonte, cercetând în cartea lui de zodii și
tălmăcind semnele lui Iraclie-împărat, a dovedit cum că acele paseri cu penele ca bruma s-au ridicat
rătăcite din ostroavele de la marginea lumii și arată veste de război între împărați și bielșug la vița de
vie.
Apoi într-adevăr, Împăratul-Alb și-a ridicat muscalii lui împotriva limbilor păgâne, și, ca să se
împlinească zodiile, a dăruit Dumnezeu rod în podgoriile din Țara-de-Jos de nu mai aveau vierii unde
să puie mustul. S-au pornit din părțile noastre cărăușii ca s-aducă vin spre munte, ș-atuncea a fost la
Hanul Ancuței vremea petrecerilor și a poveștilor.
Taberele de cară nu se mai istoveau. Lăutarii cântau fără oprire. Când cădeau unii, doborâți de
trudă și de vin, se ridicau alții de prin cotloanele hanului.

Și-atâtea oale au fărmat băutorii, de s-au crucit doi ani muierile care se duceau la târg la
Roman. Și, la focuri, oameni încercați și meșteri frigeau hartane de berbeci și de viței, ori părpăleau
clean și mreană din Moldova. Iar Ancuța cea tânără, tot ca mă-sa de sprâncenată și de vicleană, umbla
ca un spiriduș încolo și-ncoace, rumenă la obraji, cu catrința-n brâu și cu mânicile suflecate; împărțea
vin și mâncări, râsete și vorbe bune.
Trebuie să știți dumneavoastră că hanul acela al Ancuței nu era han, era cetate. Avea niște
ziduri groase de ici până colo, și niște porți ferecate cum n-au văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se
puteau oploși oameni, vite și căruțe și nici habar n-aveau dinspre partea hoților.
La vremea de care vorbesc, era însă pace în țară și între oameni bună-voire. Porțile stăteau
deschise ca la Domnie. Și prin ele, în zile line de toamnă, puteai vedea valea Moldovei cât bătea ochiul
și pâclele munților pe păduri de brad până la Ceahlău și Hălăuca. Iar după ce se cufunda soarele
înspre tărâmul celălalt și toate ale depărtării se ștergeau și lunecau în tainice neguri, focurile luminau
zidurile de piatră, gurile negre ale ușilor și ferestrelor zăbrelite. Contenea câte un răstimp viersul
lăutarilor, și porneau poveștile. Stătea stâlp acolo, în acele zile groase și vesele, un răzăș străin, care
mie îmi era drag foarte. Închina oala cătră toate obrazele, asculta cu ochii duși cântecele lăutarilor și
se lua la întrecere până și cu moș Leonte la tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta. Era un om
nalt, cărunt, cu fața uscată și adânc brăzdată. În jurul mustății tușinate și la coada ochilor mititei,
pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era aprig și neguros, obrazul cu
mustața tușinată părea că râde cu tristețe.
Îl chema Ioniță comisul. Dumnealui, Ioniță comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub
straiele de șiac sur. Și venise călare pe un cal vrednic de mirare. Era calul din poveste, înainte de a
mânca tipsia cu jar. Numai pielea și ciolanele! Un cal roib, pintenog de trei picioare, cu șaua naltă pe
dânsul, neclintit într-un dos de părete, cu mănunchiul de ogrinji sub bot «Eu aici îs trecător cuvânta, cu
oala în mână, dumnealui Ioniță comisul; eu încalec și pornesc în lumea mea. Roibu meu îi totdeauna
gata, cu șaua pe el. Cal ca mine n-are nimeni; încalic, îmi plesnesc căciula pe-o ureche și mă duc, nici
nu-mi pasă».
De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi.
- Într-adevăr îi răspunse într-un rând moș Leonte; cal ca al dumitale nu se găsește să umbli
nouă ani, la toți împărații pământului! Numai pielea lui câte parale face!
Când mă gândesc, m-apucă groaza
- Să știi dumneata, prietene Leonte! Striga răzașul zbârlindu-și mustața tușinată. Asemenea cal
uscat și tare nu știe de nevoie nici de trudă. La mâncare se uită numai c-un ochi și nu se supără când îl
las neadăpat. Și șaua parcă-i crescută dintr-însul. Aista-i cal dintr-o viță aleasă. Se trage dintr-o iapă
tot pintenoagă, cu care m-am fudulit eu în tinerețele mele și la care s-a uitat cu mare uimire chiar
măria sa Vodă Mihalache Sturza
- Cum s-a uitat cu uimire, cucoane Ioniță? Era tot așa de slabă?
- Se-nțelege. Asta-i o poveste pe care aș putea să v-o spun, dacă m-ascultați
- Cum să n-ascultăm, cucoane Ioniță? Mai ales o poveste din vremea lui Mihai Vodă Sturza!
- Și mai ales din vremea tinerețelor mele răspunse răzașul, serios. Pe vremea aceea, tot în acest
loc ne aflam, în preajma focurilor și a carălor cu must, cu alți oameni care acuma-s oale și ulcele; și-n
jurul nostru umbla Ancuța cealaltă, mama acesteia, care și ea s-a dus într-o lume mai puțin veselă. În
vremea aceea stam eu năcăjit foarte, într-o zi, în ușa hanului, cu oala în mâna stângă și cu frâul iepei
în dreapta. Și Ancuța cealaltă ședea ca și asta, tot în locul acela, rezemată de ușorul ușii, și asculta ce
spuneam eu. Ce voi fi spus atunci nu știu, au fost vorbe care au zburat ca și frunzele de toamnă
Comisul Ioniță zâmbi fără veselie, în mustața-i tușinată și aspră, pe când noi toți cei de față,
gospodari și cărăuși din Țara-de-Sus, ne așezam în juru-i pe butuci și pe proțapurile carălor, cu
bărbiile înălțate și cu ochii rotunzi. Ancuța cea tânără sta în prag, rezemată de ușor; s-o bătea soarele
de toamnă pieziș, aurindu-i jumătate de obraz. În vale, aproape, sticlea Moldova printre zăvoaie, și
departe se prevedeau munții, talazuri de cremene sub pâcle albastre.

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Căutăm ceea ce fuge de noi şi fugim de ceea ce ne
caută.”
(Henri Frederic AMIEL)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Spectacol celest
O lumină albă,
Un joc, creaţie, sclipici...
Stelele se împletesc în jurul lunii,
Îngerii coboară-ncetişor,
Magia se dezvăluie luminii!
Perle, una câte una se desprind,
Iar pe aripile divinităţii,
Suflete răsfirate se ating.
Îmbătaţi de harul cel ceresc,
Licuricii-mpart euforie,
Tot spaţiul e îmbuibat de bucurie.
Adorm în liniştea profundă
Şi parcă uit de a mea fire.
Mă las purtată-n vraja vie,
Să fiu un suflet absorbit de lună,
Eliberat în puritatea dimineţii.

 Laura NEAGA
CLASA III-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„M-am născut sărac şi gol şi mor mai bogat cu un
rând de haine."
(Ionuţ CARAGEA)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE

1 decembrie
Margareta-Vioreta STÂNGACIU
Gheorghe VIŞAN
Gheorghe MITRESCU
Elena ŢÎRGHEŞ
Florina ENE
Ionela-Valentina ZEGHERU
Emil-Florin VIŞAN
Valentin-Nicolas NECŞOIU

5 decembrie
Elena SARU
Emil POPESCU
Nicolae POPESCU
Georgian-Florin BURTOIU
Nicolae-Eduard MITRESCU
Nicoleta-Camelia FĂŞIE
Valentin-Mihail AMBROZIE
Alessia MILEA

2 decembrie
Dorin-Ionuţ STOICA
Simona-Cecilia VASILE
Ionuţ ŞERBAN
Andreea-Cerasela SARU
Mihail-Cristian FĂȘIE

6 decembrie
Maria BĂLAŞA
Ioan JOIŢA
Avida GRECU
Mihaela PIOARU
Ion-Petre UŞURELU
Dumitru-Răzvan PÂRVU
Nicolae-Marian DUMITRU
Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ

3 decembrie
Filofteia OACHEŞU
Emilia MILEA
Gheorghe STOICA
Cristina GRECU
Nicolae-Alin DRAGOMIR
Florentina-Alina STANCIU
4 decembrie
Nicolae SARU
Nicolae STOICA
Elvira MILEA
Gheorghe BURCĂ
Ionela-Alexandra SIMION
Georgian GRECU
Nicola-Ştefania STÎNGACIU

7 decembrie
Ion NEGULESCU
Petrică SMARANDA
Maria-Mirabela MIU
Răzvan-Matias DOBRESCU
8 decembrie
Dumitru ŞETREANU
Vasile IOSIF
Alexandru ŞERBAN
Elena GRECU
Luminiţa GRECU
Elena-Gabriela PETRESCU

Ion-Robert ENESCU
Denisa-Anamaria ȘETREANU
9 decembrie
Gheorghe SMARANDA
Gabriela ŞETREANU
Elena-Sorina BRODOCIANU
Mihaela-Sabina OPROIU
Daniela BADEA
Alexandru-Ionuţ FĂŞIE
Mihai-Alexandru STOIAN
10 decembrie
Nicoleta ILIE
Cornelia ARON
Ilarion DOBRESCU
Vasile-Bogdan MOREANU
Gheorghe-Ciprian BADEA
11 decembrie
Dumitru BULIGIOIU
Maria ILIE
Ion MITRESCU
Cristina COMAN
Ionel-Ciprian ŞETREANU
Elena-Ionela RĂDULESCU
Iulian-Danil BUCUROIU
Vasile-Florian GRECU
12 decembrie
Spiridon-Cristian OPREA
13 decembrie
Constantin NICOLĂESCU
Elena NECULAESCU
Ionuţ BĂLAŞA
Mircea-Ionuţ BUCUROIU
Maria-Mădălina MIHAI
Ionuţ-Alin ILIE
Ioana-Alexandra ANTOFIE
14 decembrie
Constantin SPÂNU
Vasilica MIHAI
Daniela SARU
Mihaela JOIŢA
Victor OPROIU
Gabriel FĂŞIE
Elena-Consuela PIOARU
Ion-Adelaberto ŞETREANU
Andreea-Stănica ILIE
Andreea-Izabela SOARE
Nicolae-Aurel BĂLAŞA
Ionuț ȘERBAN
Rareş-Ştefan STOICA
15 decembrie

Gheorghe IONIŢĂ
Vioreta POPESCU
Mihail OPROIU
Preda LOPOTARU
Maria IOSIF
Gheorghe NEAGA
Mihaela POPESCU
Emilia DOBRESCU
Iuliana-Viorica UNGUREANU
Ioana-Alexia OANCEA
16 decembrie
Maria POPESCU
Ion SPÎNU
Nicolae IONAŞ
Alexandra STOIAN
Georgiana STOIAN
George-Eusebiu SAVU
17 decembrie
Magdalena OACHEŞU
Ionela-Cristina DINIŞOR
Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU
18 decembrie
Zenovia ŞETREANU
Filofteia ŢUŢUIANU
Alfred-Florin BUCUROIU
Gheorghe MOREANU
Cosmin OACHEŞU
19 decembrie
Emilian ENESCU
Ion BRÂNZICĂ
Floarea BUCUROIU
Mihaela-Andreea ARON
Ionuţ-Cristian TRONECI
Georgian UŞURELU
Andrei SAVU
Sebastian-Andrei STÎNGACIU
20 decembrie
Ion RADU
Vasile BĂLAŞA
Victoria GHEORGHE
Ştefan ION
Mihai IONAŞ
Mihaela-Roxana POPESCU
21 decembrie
Săndel ȘETREANU
Vasile BOBLEACĂ
Elena BADEA
Mariana IACOB
Ştefania MOREANU
Petruţa-Simona BADEA

22 decembrie
Ion CIOCAN
Ion VASILE
Ion FLOREA
Ioana-Mariana STAN
Cătălin-Georgian SAVU
Georgiana STÂNGACIU
Andreea-Maria TRONECI
Ştefania-Denisa GOGU
Jessica-Ștefania OPREA
23 decembrie
Floarea POPESCU
Ion BADEA
Magdalena STÎNGACIU
Florin STĂNESCU
Ion ŞERBAN
Aurel GHEORGHE
Ionuţ-Marius SOARE
Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ
24 decembrie
Corneliu DOBRESCU
Iuliana PISICĂ
Ionuţ-Georgian POPESCU
Cristian-Constantin ANTOFIE
Ionuţ-Adrian UDROIU
Elvis-Gabriel FĂȘIE
25 decembrie
Vasilica VASILE
Robert-Marian PETRESCU
Cristian-Emanuel FÂŞIE
26 decembrie
Aurica VASILE
Otilia MIHAI
Gheorghe STOICA
Stelian NEGULESCU
Lenuţa MARIN
Miţa BURCĂ
Adriana ZAMFIRESCU

Mircea NEAGA
Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ
27 decembrie
Maria ARON
Valeria FĂŞIE
Ion BUCUROIU
Mioara-Estera DOBRESCU
Loredana POPESCU
Marilena-Geanina STÎNGACIU
Ștefania-Maria SIMION
Ionuţ-Daniel DINIŞOR
28 decembrie
Mircea BÎRLOG
Andrei BOBLEACĂ
Pompilia-Andree GHEORGHE
29 decembrie
Cornelia DOBRESCU
Vasilica MILEA
Vasile GHEORGHE
Alina-Daniela SARU
30 decembrie
Vasile MEDREGA
Vasilica GRECU
Vasile NEAGA
Aurel GRECU
Corina STOIAN
Romeo-Ionuţ MIHAI
Dumitru-Ciprian ŞTEFAN
Maria-Cosmina DUMITRU
Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA
Paul-Cristian STOICA
31 decembrie
Ion FĂŞIE
Vasile-Viorel NECŞOIU
Ancuţa-Mihaela MIHAI
Ion BOBLEACĂ
Bogdan-Georgian BURCĂ

„Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată eşti dator să
o meriţi atât ca om cât şi ca neam în fiecare clipă."
(Mihai VITEAZUL)
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