
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. 48 din 1 ianuarie 2015 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DFE CRĂCIUN

Astfel s-a intitulat activitatea din data de 23 decembrie 2014, inițiată de doamna Florina VOICU,
directoarea Căminului Cultural din Vulcana Pandele și la care am fost invitați. Așa că, împreună cu un
grup de copii din Școlile noastre am mers la Pandele. A urmat o atmosferă de basm. Am fost
întâmpinați de gazde și ne-am întâlnit în intersecție cu vecinii noștri din mai multe localități.

Totul a început cu lansarea lampioanelor
care ne-a cam dat bătăi de cap unora. A urmat
sosirea unui car alegoric cu un imens brad
împodobit, apoi parada tuturor către Căminul
Cultural.

Aici, copiii, au prezentat obiceiurile
specifice localității lor pe o scenă decorată ca-n
povești.  Surpriza care i-a lăsat pe cei mici fără
cuvinte, a constat în sosirea lui Moș Crăciun
călare pe o frumusețe de cal. A trecut printre noi
și s-a așezat lângă scena de unde a urmărit
întregul spectacol, iar la coborârea fiecărui
copilaș de pe scenă, le împărțea pungi gen eroase
pline cu daruri.

Mi-am întâlnit aici multe cunoștințe și
colegi. Femeile mai în vârstă ieșeau la poartă împărțindu -ne covrigi și mere. Mulți oameni care pur și
simplu se aflau întâmplător în zonă, se opreau și admirau frumusețea spectacolului. Nu știu cum s-au
simțit ceilalți, însă eu am retrăit vremurile acelea mai liniștite și mai pline de încărcătura emoțiilor
premergătoare sărbătorilor care erau pe vremea când eu eram copil.

În timpul spectacolului, câțiva adolescenți se plimbau prin mulțime cu căni aburinde de ceai și
vin fiert, iar alții cu platouri cu gogoși. Nu pot spune decât că a fost extraordinar de frumos.

„Nu poţi planifica viitorul pe baza
trecutului.ˮ

(Edmund BURKE)



Felicitări organizatorilor și la cât mai multe astfel de activități care ne păstrează vii tradițiile și
obiceiurile atât de frumoase ale românilor.

Pozele sunt mai grăitoare, așa că mai atașez câteva:

Și pentru că vom intra curând într-un nou an, doresc tuturor multă sănătate, liniște și iubire!
LA MULȚI ANI!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,

BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI



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 speciali tate

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 regulamentu lui
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.

„Tragedia vieţii este că îmbătrânim prea
devreme şi devenim înţelepţi prea târziu."

(Benjamin FRANKLIN)



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



SFÂNTUL PROROC IOAN BOTEZĂTORUL – 7 IANUARIE

În fiecare an la 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește „Soborul
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.   Dacă Nașterea Sfântului Ioan - 24
iunie - este prilej de bucurie, dacă Tăierea capului - 29 august - este
moment de tristețe și Aflarea Capului său motiv de nădejde - 24 februarie,
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul – 7 ianuarie face parte din evlavia
ortodoxă și respectul oricărui suflet pentru cinste, dreptate, adevăr și
pentru aceia care au fost pildă de urmat. Primele comunități creștine aveau
cugetul la Sfântul lor protector, Ioan, pentru că mulți dintre aceștia
primiseră botezul pocăinței în apa Iordanului de la el, iar primii apostoli ai
lui Hristos fuseseră, înainte de apostolat, ucenici ai lui Ioan. Este cunoscut
faptul că pregătirea lumii pentru venirea lui Mesia a fost făcută de către
Dumnezeu prin oameni aleși, oameni cu o trăire dedicată slujirii adevărului
și oricând gata să-și dea viața pentru tot ceea ce este sfânt. Aceasta este
porunca desăvârșirii: iubirea lui Dumnezeu şi exteriorizarea acesteia prin
dragostea față de aproape. Cum îl poți iubi pe Dumnezeu pe care nu Îl vezi
dacă pe aproapele tău îl urăști? Iată sensul predicii lui Ioan, sfânt care a

unit cele două capete ale universului mântuirii noastre, Vechiul Testament și Noul Testament,
pecetluindu-le cu harul veșniciei prin puterea Sfântului Duh.

Viața Sfântului Rostul prăznuirii Sfântului Ioan Botezătorul este justificat prin viața și
activitatea sa, dar și prin ajutor în rugăciunile fiecăruia dintre noi. Dacă toți sfinții au vi ața lor
încununată de fapte minunate și sunt exemple pentru trăirea noastră în Hristos, Sfântul Ioan este primul
om, după Fecioara Maria, care a văzut descoperirea completă a Sfintei Treimi. Taina a fost aflată pe
malul Iordanului, la Botezul Domnului. Mintea încetează, inima se veselește, voința se pierde în
meditația trăirii duhovnicești. Sfântul Ioan se topește în dragostea slujirii lui Dumnezeu și în dorința de
a întoarce lumea de pe marginea prăpastiei. Înțelegem această chemare a Proorocului și prin faptul că
mama sa, Elisabeta, era o sfântă între mame, iar tatăl său, preotul Zaharia, era confundat cu jertfelnicul
de pe care se ridicau zilnic rugăciunile către Dumnezeu pentru popor. Mai mult, Elisabeta era ruda
Sfintei Maria și ea o îndrumase permanent pe Sfânta Fecioară pe calea virtuții. În acest climat de
evlavie, în această familie respectată și în această casă se naște pruncul Ioan. Copilăria și -a petrecut-o în
familie, dar simțind chemarea pustiului, cu bogăția sa duhovnicească, părăsește vatra f amilială după ce
ambii părinți trecuseră în lumea veșnică. Tradițiile sunt multe, descoperirile arheologice dau noi
amănunte despre viețuitorii pustiurilor, dar activitatea propriu-zisă începe la vârsta de 30 de ani. Se
îmbrăca simplu și se hrănea cu vegetale pentru a ajunge să-și stăpânească trupul și cugetul. Predica sa
era obișnuită, dar pătrunzătoare: „Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor...”, „Iată toporul stă la
rădăcină și pomul care nu face roade se va tăia și arunca în foc...”. Mulțimile îl urmează și își face
numeroși ucenici. Faima sa și săgețile dreptății erau aruncate chiar în palatul regelui care se căsătorise
cu desfrânata Irodiada, cumnata sa. Poporul de jos era asuprit de cei bogați, romanii aduseseră cu ei,
odată cu supunerea și cucerirea, obiceiuri urâte, căutând ca prin cultul zeilor Mitra și Marte să abată
poporul de la adevăratul și unicul Dumnezeu. Conflictele și deruta între popor și cuceritori făceau ca
oamenii sinceri și evlavioși să plece în pustiu. Viața lui Ioan constit uia mărturia alegerii sale ca profet,
faptele sale dovedeau dragostea sa față de popor, sufletul său era îmbălsămat de înțelepciune și
prevedere, încât răutatea era dată în vileag. Momentul culminant al activității sale l-a constituit Botezul
Domnului. La scurt timp după acest eveniment, Sfântul Ioan a fost prins, întemnițat și din ordinul lui

„Am înţeles că un poate avea totul neavând
nimic şi nimic având totul."

(Mihai EMINESCU)



Irod i s-a tăiat capul după un nesăbuit jurământ în fața dansatoarei Irodiada. Trupul său a fost luat de
ucenici, dar mâna dreaptă a Sfântului a fost dusă din Ierusalim în Sevasta și apoi la Antiohia (Asia
Mică).

Mâna Sfântului Mâna sa neputrezită a salvat multe suflete nevinovate. În Antiohia exista un
șarpe uriaș pe care oamenii, din neștiință, îl considerau zeu. Slujitorii acestuia cereau pentru el ființe
omenești, în special copii și fete tinere, astfel încât tragedia umană își făcuse loc sub influența religiilor
misterioase ale Orientului, religii reprezentate de zeul Moloh. Reptila crescuse și se obișnuise cu sânge
și carne de om, iar locuitorii, de frică, îi aduceau jertfe. Un tată aștepta cu înfrigurare rândul fiicei sa le,
dar el nu credea în fiară și știa că adevăratul Dumnezeu nu dorește jertfe umane, ci sinceritate și
dreptate. Singurul lui ajutor era credința în Iisus Hristos. Cu această încredere caută mâna Sfântului Ioan
la creștinii din Antiohia. Cu lacrimi află mâna Sfântului pe care o sărută și rupe un deget, iar în ziua
programării fiicei lui i-l dă acesteia. Reptila, scoțând un răget înspăimântător, moare. Așa a luat ființă o
nouă comunitate creștină condusă de tatăl fetei. Aceeași mână făcătoare de minuni a fo st ridicată din
Antiohia și dusă în Constantinopol de către diaconul Iov, la porunca împăraților bizantini Constantin și
Roman Porfirogenetul (610-640). Capul marelui Prooroc, după a treia descoperire, se află astăzi în
capela Sfântului Ioan Botezătorul din Damasc. Se poate observa evlavia credincioșilor pentru Sfântul
Ioan Botezătorul, el fiind cel mai apropiat și cel mai înțeles sfânt. Credincioșii știu că a fost un mare
prooroc al faptelor. El a fost cinstit încă din viață și considerat mai mare ca Ilie și Ieremia, iar trăirea lui
este pildă și îndemn. El și Sfânta Fecioară vor forma completul de judecată de la sfârșitul lumii: Maica
Domnului stând de-a dreapta (Ps. XLIV,10), iar Sfântul Ioan de-a stânga (Matei XX, 23) Mântuitorului.
În cinstea Sfântului Ioan s-au zidit multe biserici și el răspunde rugăciunilor sincere și sufletelor
împovărate. Numele său este purtat de mulți credincioși din toate națiunile: Ion, John, Iohannes, Ivan,
Jovani, Ioanes etc. El s-a numit înger în trup, iar în iconografia bisericească apare cu aripi și trei mâini.
Pe acest înger păzitor al dreptății și sfințeniei să-l luăm patron faptelor și acțiunilor noastre sfinte, el
fiind încă o mărturie convingătoare a credinței noastre celei adevărate. Viața, învățătura, faptele și
sfârșitul său îl fac pe bună dreptate să fie una dintre cele mai luminoase figuri din ceata sfinților
Bisericii Creștine.

 Pr. Paroh Constantin  MILEA
Parohia Vulcana de Sus

FII SECRET SANTA PENTRU COLEGI SAU PROFESORI!

Crăciunul se apropie și venirea lui se face simțită oriunde, pe străzile împodobite cu sute de
luminițe, în magazinele pline de decorații și ornamente, chiar și la școală. Emoția și bucuria unui Moș
Crăciun secret se potrivesc perfect cu atmosfera sezonului.

Elevii claselor a VI-a și a VIII-a au organizat o activitate cu această temă, Secret Santa. Această
idee, care mi-a venit acum vreo două săptămâni, a fost bine primită de diriginta clasei a VIII-a (Prof.
Elena PREDA), dar și de elevi, dornici de a aduce un zâmbet pe fața unui coleg.

„Viaţa e mai tare decât mizeriile ei."
(George BACOVIA)



Astăzi, mi-am luat de acasă micul pachet pe care l-am pregătit în week-end și am plecat spre
școală cu mare entuziasm. “Elfii” din clasa mea erau gata de marele eveniment. Am pornit spre Școala
Gimnazială Vulcana de Sus, unde ne așteptau „elfii-gazdă”. Împreună cu ei am răspândit cadourile
oriunde, pe scaune, pe bănci, sub ramurile brăduțului.

A fost minunat să vezi reacția tuturor când au primit cadoul pregătit de Moșul Secret. A fost
extraordinar să îi văd cu zâmbetul pe buze și să știu că am putut să fac parte din cadrul acestui joc și să
contribui, doar printr-un simplu gest, printr-o mică acțiune la bucuria și surpriza celorlalț i!

Așadar, vă invit pe toți să fiți un Moș Crăciun pentru ceilalți, deoarece este absolut magnific să
vezi cât de ușor poți face fericită o persoană!

La mulți ani și sărbători liniștite!

 Prof.Sorina PÎRVU

VIZITA DE PROIECT ÎN ȚARA SUPERLATIVELOR: ISLANDA

Al doilea an de proiect “Little Bird - Little Tale” se apropie de bilanț, iar sfârșitul de an ne
surprinde rememorând evenimentele majore ale proiectului, reușitele și bucuriile pe care ni le-a adus
tuturor, de la cei mici până la cei mari.

Au avut loc întâlniri și vizite de proiect și nenumărate activități dedicate elevilor, de la ateliere
creative la schimburi de felicitări de Crăciun, videoconferințe, schimb de tradiții și cântece specifice
sărbătorilor de iarnă.

V-am împărtășiți multe din
experiențele noastre de-a lungul anului,
pe blog și prin viu grai și o vom face în
continuare, însă, dedicăm acest articol
de final de an unei experiențe greu de
egalat, vizita de proiect din Islanda.

Am avut deosebita plăcere de a
porni la drum lung, către îndepărtata
Islandă la sfârșitul lunii noiembrie.
După nenumărate peripeții, vreme rea,
zboruri anulate și ziua națională
sărbătorită prin aeroporturi, am aterizat
în Keflavik. Am fost întâmpinați cu
deosebită căldură și prietenie de
partenerii islandezi care ne-au așteptat

cu nerăbdare, dornici să ne arate mica, dar frumoasa lor țară și să ne vorbească despre gre utățile, dar și
binecuvântările traiului pe o insulă vulcanică, faimoasă pentru vulcanii ei activi și capricioși.

„Fii înţelegător – fiecare om duce o bătălie
grea.."

(John WATSON)



Islandezii sunt, probabil, oamenii cei mai mândri de țara lor și vorbesc plini de încântare și
mândrie de ceea ce au realizat în ciuda condițiilor climatice nefavorabile și a crizei economice care nu i-
a ocolit. Mândria cu care își prezintă și promovează țara este ne -a inspirat să le urmăm exemplul,
fiindcă, deși nu avem ghețari și lagune glaciare, avem nenumărate alte bogă ții, demne de a fi promovate
mai intens.

Vizita de proiect poate fi definită de ideea de schimb cultural și, de ce nu, imersiune culturală,
deoarece, vreme de o săptămână am trăit alături de localnici, am luat masa cu ei, am mers la școală și la
grădiniță, întâlnind la tot pasul exemple de bune practici.

Am fost impresionate în mod deosebit de sistemul educațional islandez și, în special, de școala
partenerilor noștri, cea mai frumoasă și modernă dintre școlile partenere vizitate până acum. Cu dotări
excepționale, săli de sport imense, piscine și nenumărate ateliere pentru orele de arte și meserii, școala
reprezintă idealul spre care tindem și noi și spre care dorim să ne îndreptăm în timp.

Cu mare bucurie am descoperit că din personalul școlii făcea parte și o româncă, cu care am avut
o scurtă, dar emoționantă, întâlnire.

Întreaga vizită a fost educativă, activitățile organizate atingând obiectivele propuse și mai mult
decât atât, surprinzându-ne și oferindu-ne noi perspective. Incursiunile în natură ne-au oferit ocazia de a
afla mai multe despre faună, cu precădere despre păsările specifice. Deși nu am văzut puffinii, păsările
naționale ale Islandei, care iernează în Scoția, am văzut nenumărate alte păsări, precum și efectele
prezenței lor asupra naturii.



Prezența unui ghid inspirat și pasionat de meseria sa ne-a ajutat sa aflăm miturile și legendele
islandeze, pline de personaje fantastice care, deși poartă alte nume acolo, seamănă cu personajele
românești din povești vechi și legende.

Sistemul educațional islandez este unul care merită studiat în detaliu, motiv pentru care ne
propunem să continuăm parteneriatul cu școala Hofsstadaskoli și în viitor.

Reykjavik, cea mai nordică dintre capitalele europene, este plină de muzee fascinante și
obiective foarte interesante. În ciuda zilelor scurte, cu doar 5 ore de lumină de zi, am profitat de timpul
rămas explorând muzeele și orașul decorat deja pentru sărbători, admirând casele mici, dar colorate și
foarte frumoase și peisajul deosebit.

Fiecare întâlnire cu localnicii a reprezentat o ocazie de a descoperi o nouă dimensiune a culturii
islandeze, dar și ocazia de a socializa cu oameni foarte deschii, prietenoși și curioși în legătură cu țara
noastră. Ne-am făcut, ca întotdeauna, datoria de ambasadori, vorbindu-le despre România cu drag și
pasiune și invitându-i să ne viziteze munții, orașele medievale, dar și Delta și multe alte obiective
turistice cu care ne mândrim.

Ne-am despărțit cu greu de Islanda și prietenii care ne-au făcut șederea una de neuitat, dornice
de a cunoaște mai mult despre această țară, istoria ei, cultura și legendele sale și ne -am propus să ne
revedem în curând, poate în cadrul unui nou proiect care să ne readucă aproape și să descoperim
împreună lucrurile care ne leagă, dar și pe cele care ne fac unici.

Închei acest articol și acest an frumos sub semnul curiozității, al dorinței de cunoaștere si al
prieteniei care au marcat parteneriatele și activitățile noastre de proiect din acest an.

Vă dorim tuturor ca noul an să vă aducă noi proiecte și provocări, nenumărate bucurii și
parteneriate de succes.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT

PETRACHE POENARU – 216 ANI DE LA NAȘTEREA CĂRTURARULUI,
ACADEMICIANULUI, CTITOR AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC (1799 – 1875)

Petrache POENARU (născut la 10
ianuarie 1799, Benești , județul Vâlcea și decedat la 2
octombrie 1875, București) a fost un pedagog, inventator, inginer și
matematician român, membru al Academiei Române. A fost atras de
viața haiducilor din mahalalele orașului, cărora li s -a alăturat când nu
împlinise 22 de ani. Spre uimirea și amuzamentul noilor săi camarazi,
tânărul nu știa să folosească armele și avea asupra lui o călimară cu
cerneală. De îndată ce i-a fost prezentat lui Tudor VLADIMIRESCU, a
devenit unul din pandurii săi, ajungând în scurt timp omul de încrede și
șeful cancelariei sale.

„Succesul nu este final, eşecul nu este fatal:
curajul de a continua este ceea ce contează."

(Winston CHURCHILL)



Petrache POENARU, scăpat ca prin minune de la moarte, plecă la rugămințile lui Tudor
VLADIMIRESCU să studieze la Viena, iar apoi la Paris, unde studiază filologia și politehnica,
devenind absolvent al Școlii Politehnice din Paris.

În timpul studiilor brevetează primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris
(brevet 3208, din 25 mai 1827), cu titlul Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu
cerneală.

A fost unul dintre organizatorii învățământului național românesc, fondatorul Colegiului
Național Carol I din Craiova. În tinerețe a fost secretarul personal al lui Tudor Vladimirescu iar ulterior,
revenind în țară după călătorii și studii tehnice, s -a implicat în domenii legate de învățământ,
administrație și inovație. Între 1834 - 1836 a insistat pentru introducerea Sistemului Metric
Zecimal în Muntenia. Împreună cu alți oameni de seamă a contribuit la înființarea în 1835 la Pantelimon
a Școlii de Agricultură . Din poziția de membru al Eforiei Școlilor Naționale în 1850 devine co-fondator
al Școlii de Poduri și Șosele (actuala Universitate de Construcții din București). În 1870, spre sfârșitul
vieții sale, a fost ales membru al Academiei Române. În discursul de recepție la primirea în Academia
Română, a susținut că cele 5 luni cât a fost pandur și haiduc i -au schimbat complet destinul și va păstra
toată viața în inimă acele clipe mărețe.

Petrache POENARU a participat la Revoluția de la 1848 și a făcut parte din Comisia pentru
liberarea robilor. A semnat P. POENARU pe primul comunicat al comisiei, din 12 iulie 1848, alături
de Iosafat SNAGOVEANUL și C. BOLLIAC (document original la Muzeul Național de Istorie a
României). În această perioadă de activism politic, potrivit unor martori ai acelei perioade, Petrache
POENARU ar fi inventat chiar și drapelul tricolor. Pe steagul revoluționarilor lui VLADIMIRESCU
ar fi fost culorile roșu, galben și albastru, scriu cronici ale vremii, iar acest drapel a fost realizat de
POENARU.

Din 1856 a fost venerabilul unei loji masonice bucureștene. Devine un apropiat al
domnitorului Alexandru Ioan CUZA. Dintre descendenții cunoscuți se poate aminti scriitoarea Alice
VOINESCU (1885 – 1961) născută la Turnu Severin.

În anul 1875, la cinci ani de la admiterea sa ca membru al Academiei Române, Petrache
POENARU se stinge din viață.

Fosta stație de metrou Semănătoarea îi poartă acum numele.

 prof. Petra MICULESCU

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DOAR FEMEIA POATE FI
de Dumitru MATCOVSCHI

Mai regină decât floarea
doar femeia poate fi.
Mai adâncă decât marea
doar femeia poate fi.

„Fericirea este un parfum pe care nu-l poţi
pulveriza pe cineva fără să ajungă şi pe tine.”

(Ralph  Waldo EMERSON)



Mai înaltă ca destinul
doar femeia poate fi.
Mai amară ca pelinul
doar femeia poate fi.

Mai frumoasă decât viața
doar femeia poate fi.
Mai deșteaptă ca povața
doar femeia poate fi.

Mai cuminte ca poemul
doar femeia poate fi.
Mai cumplită ca blestemul
doar femeia poate fi.

Mai aproape decât dorul
doar femeia poate fi.
Mai de șoaptă ca izvorul
doar femeia poate fi.

Mai de-aprilie ca primăvara
doar femeia poate fi.
Și mai dulce ca vioara
doar femeia poate fi.

Iubește-mă bărbate și mă înveșnicește ,
dar chipul niciodată nu mi-l tăia în piatră.
Decât o veșnicie, mai bine dăruiește -mi
căldura cea de taină a focului din vatră.

ȘTIAȚI CĂ…

 …cel mai adânc lac din lume se află în Siberia, Rusia? Lacul Baikal are o adâncime de peste
1700 de metri, iar toată apa lui reprezintă 20% din totalul de apă potabilă de pe glob.
 …grădinarii buni ştiu că vara, la prânz nu trebuie udate plantele, deoarece picăturile de apă

rămase pe frunzele plantelor se comportă ca o lentilă, pătând provoca arsuri plantei, ceea ce poate duce
la moartea acesteia?
 …fuziunea nucleară este procesul fizic prin care două nuclee ale unor atomi se unesc pentru a

forma un nucleu mai greu decât cele inițiale? Fisiunea nucleară este procesul fizic prin care un nucleu se
rupe în mai multe nuclee, mai ușoare decât cel inițial.
 …vitamina H sau biotina este foarte importantă? Lipsa vitaminei H usucă pielea, reduce pofta de

mâncare și provoacă somnolență. Putem lua vitamina H din: drojdie de bere sau alimentara, ficat și
legume.
 …unele bacterii se pot dezvolta și își pot crea tulpini foarte rezistente la medicamentele create de

industria farmaceutică, industrie ce nu poate ține pasul cu această dezvoltare? Dar cercetările recente
din domeniu ce provin de la Universitatea de Medicina din Gondar, Etiopia, dovedesc faptul că nu avem

„Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani şi
dragostea nu poate fi obţinută cu forţa.”

( Emile ZOLA)



nevoie de industria farmaceutică pentru a trata bolile noi care apar în urma modificării tulpinilor
bacteriilor.
 …Parlamentul din Islanda a fost fondat în anul 930, fiind astfel cel mai vechi parlament din

istorie?
 …nucile au proprietăți anticancerigene? Aliment ce trebuie consumat zilnic.
 …în Japonia, singurii cetățeni care nu au obligația de a se înclina în fața împăratului, sunt

dascălii? Motivul e că japonezii susțin că fără dascăli nu pot exista împărați.
 …singurul loc de pe corpul unei vaci în care există glande sudoripare este nasul acesteia?
 …pasărea Flamingo are penajul de culoare roz sau roșie datorită carotenului asimilat în

abundență din sursa principală de hrana – creveții?
 …cel mai lung avion de pasageri este A340-600, construit de Airbus, și avea o lungime de 75,3

m și o capacitate de 380 de pasageri?
 …un deal din Lituania are peste 50.000 de cruci de forme și dimensiuni diferite, deși acolo nu

este cimitir? Există o legendă conform căreia toți cei care pun o cruce pe dealul acela ar putea avea
noroc. Nu se știe, însă, de când datează acest obicei de origine necunoscută.
 …agata de foc, o, piatră prețioasă naturală, care arată 100%, ca un fel de ou extraterestru sau de

dragon?
 …numele staţiunii Costineşti vine de la politicianul Emil Costinescu, fost ministru de Finanţe,

care a înfiinţat-o prin colonizarea cu germani pe moşia sa?
 …astronomii din Spania au ajuns la o concluzie de-a dreptul... „delicioasă"? Deși pare greu de

crezut, anumite zone din galaxie miros apetisant.
 …regele Cezar a fost cel mai nebun împărat roman?A ajuns foarte devreme să ocupe tronul (la

doar 25 ani). Timp de 3 săptămâni la începutul domniei acesta a fost ca un vis pentru populația romană,
acordându-le foarte multe beneficii materiale, sociale și altele până când s-a îmbolnăvit subit. După ce
și-a revenit din această boală misterioasă a devenit un dictator, omorând foarte mulți oameni, luându-le
averile și violând cele mai frumoase femei din imperiu.
 …lacul Siutghiol, cunoscut şi sub denumirea de lacul Mamaia este o lagună aflată în partea

stângă a staţiunii Mamaia? Denumirea de Siutghiol vine de la cuvântul de origine turcă Sütgöl = Lacul
laptelui/de lapte, referindu-se la culoarea albă a calcarului.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

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 nuvela „Mări sub pustiuri” a scriitorului Dumitru Radu
POPESCU, însoțit de succinte date biografice ale acestuia.

Dumitru Radu POPESCU s-a născut pe 19 august 1935, corn. Păușa, jud. Bihor.
Prozator, dramaturg și poet, este fiul lui Traian Popescu și al Mariei (născută Bentea), învățători.

„Cel care nu-ţi înţelege tăcerea probabil nu-ţi va
înţelege nici cuvintele.ˮ

(Elbert HUBBARD)



După încheierea studiilor liceale, urmate la Oradea (1952), devine student în medicină la Cluj,
dar abandonează în anul al treilea si trece la Facultatea de Filologie, luându-și licența în 1961.

Debutează cu versuri în ziarul Crișana din Oradea, în 1953; un an mai târziu, debutează ca
prozator în rev. Steaua, cu schița O partidă de șah. Primul său volum, cuprinzând schițe și povestiri,
apare în 1958 (Fuga). A doua carte este un roman: Zilele săptămânii (1959).

Urmează un șir de culegeri de nuvele și povestiri care îl impun conștiinței critice și publicului:
Umbrela de soare (1962), Fata de la miazăzi (1964), Somnul pământului (1965), Dor (1966), Duios
Anastasia trecea (1967). În 1960, a publicat în revista Steaua piesa de teatru Mama, ce îi marchează
debutul în dramaturgie; o producție foarte întinsă. (Acești îngeri triști, 1970; Teatru, 1974; 1981;
Rezervația de pelicani, 1983; Teatru, I-II, 1985-1987; Moara de pulbere, 1989), îl recomandă drept cel
mai prolific dramaturg al epocii postbelice. După un roman mai puțin stângaci și conformist decât cel
din 1959, totuși încă ezitant și rămas de altfel neîncheiat (Vara oltenilor, I, 1964), începe, în 1969, un
lung ciclu românesc, datorită căruia va fi considerat unul dintre cei mai importanți prozatori ai epocii
contemporane (Cei doi din dreptul Tebei, 1973; Vânătoarea regală, 1973; O bere pentru calul meu,
1974; Ploile de dincolo de vreme, 1976; Împăratul norilor, 1976; Orașul îngerilor, 1985). Un alt ciclu
este început în 1981, sub titlul general Viața și opera lui Tiron B. (I. Iepurele șchiop, 1981; II. Podul de
gheață, 1982). Și-a strâns o parte din articolele și eseurile publicate de-a lungul timpului în reviste
literare și culturale, precum și în presa cotidiană, în volumul Virgule (1978). A publicat, în 1982, un
volum de versuri (Câinele de fosfor). Mai întâi corector (1956) și apoi redactor la revista Steaua, devine
redactor-sef la Tribuna (1970-1982), după aceea la Contemporanul (din 1982). În 1968, a fost ales
membru supleant al C. C. al. P.C.R.; din 1975 este deputat în Marea Adunare Națională, iar din 1981,
președinte al Uniunii Scriitorilor, până în 1989. Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1964. 1969, 1973, 1975,
1978, 1979, 1980; Premiul „I. L. Caragiale" al Acad. (1970).

Dumitru Radu POPESCU a fost membru supleant în CC al PCR din 1968, deputat în Marea
Adunare Națională din 1975.

Mări sub pustiuri (fragment)

Berăria dădea pe dinafară de atâta viață. Voci multe, unele groase altele pițigăiate, liniștite sau
răstite, fum sănătos de cârnați și țigări fine și kilometri de bere la metru. Două trompete acoperind
clarinetul, toba și acordeonul luate la un loc. O foșcăneală, o agitație, un tremur în aer; toate mult mai
obositoare decât sâcâiala zilei din care tocmai ieșise. Un loc pe care liniștea de care simțea că are
nevoie pur și simplu îl respingea.

Întârziase destul de mult față de ora stabilită. Intră, ca de obicei, natural și boem, cu un zâmbet
pe toată fața. Avea emoții. Inima îi bătea parcă mai dereglată decât de obicei și atât de tare încât i se
părea că cei de lângă el pot chiar să o audă. Îi salută pe toți într-un lung tur de masă. Pe ea, motiv și
pretext al întâlnirii, o lăsă la urmă. O sărută ușor pe obraji, voit teatral, debitând niște inepții doar ca
să-și păstreze calmul. Mări sub pustiuri; îi veniră din nou în minte cuvintele astea, ca întotdeauna când
lasă trăirile să se vadă altfel în afară. Simțindu-i parfumul, gândurile i-o luară razna, în flash-uri
scurte peste momente acum trecute. „- Ia uite ce chestie, credeam că asta se poate întâmpla numai în
filme ." gândi înghesuindu-se spre locul pe care ceilalți îl făcură.

Se așeză, ceru o cafea și-și aprinse nelipsita țigare. Ceilalți încă nu-și pierduseră interesul
asupra lui așa că vânturară pustiurile de deasupra cu întrebări care mai de care. Discuta cu toți
măcinând în cap însă aceeași teamă de a-și lăsa emoțiile să erupă în vreun fel. Îi veniră iarăși în minte
acele cuvinte - mări sub pustiuri - pe care le simțea descriindu-l exact, atunci și în acel loc. Le întâlnise
prima dată cu foarte mult timp în urmă. Apoi, le redescoperise în anii din urmă - în prima viață, și se
simți atras de ele, de frumusețea lor. Le schimbase doar sensul inițial și asta simțea că era meritul lui.

Pe furiș, încerca să o privească. Să o vadă, să-și plimbe ochii peste ochii ei, peste păr, obraji,
peste albul mâinilor. Așa, că din greșeală, cumva întâmplător îi era foame de ea, atât de foame încât ar
fi putut să o privească direct în ochi - cum nu făcuse niciodată - și calm să o întrebe simplu „ce faci ?".
Dar în fumul din jur, în zgomotul asurzitor, acolo, ea nu era decât cea de dincolo de masă. Și metrul
care-i despărțea era prăpastia pe care el nu putea s-o sară. Ciudat, dar în acel moment îl curenta un
déjà-vu, un sentiment bizar că totul s-a mai întâmplat o dată, altcândva și altundeva. Doar inima,
zăngănindu-i nebunește și anapoda îi spunea că totul e realitate iar ea nu e decât o alta amintire din
prima viață.



 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,

BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

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

„Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o
prăpastie din două sărituri mici.”

(David Lloyd GEORGE)



SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE

1 ianuarie
Vasile DUMITRESCU

Lucica OALRU
Mihai-Silviu MICULESCU

Vasile POPESCU
Constanţa ARON

Vasile IORDACHE
Nicolae OANCEA
Margareta SAVU
Gabriel ANTOFIE

Mihaela ARON

2 ianuarie
Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA

Vasile FĂŞIE
Virginia ILIE

Aurel BERECHET
Vasile-Constantin ANTOFIE

Florin CHIORNIŢĂ
Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU

3 ianuarie
Ion SARU

Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ
Ion VASILE

Violeta IVAŞCU
Mircea NECŞOIU

Ion COMAN
Cristina VASILE

4 ianuarie

Mihaela MOROE
Marian-Aurel BRÂNZICĂ
Ioana-Liliana CRĂCIUN

Ion POPESCU
Ion FĂŞIE

Florina DÎNGEANU
Ioana-Maria UŞURELU

5 ianuarie
Ion MITRESCU

Lămîiţa ŞETREANU
Viorica SAVU

Eugeniu CREMENEANU
Elena BERECHET

6 ianuarie
Cristian-Dumitru GHEORGHE

Adriana-Nicoleta FLOREA
Ion-Cristian NEAGA

Georgian GRECU
Alexandru-Georgian STANCIU

Vasile BURCĂ

7 ianuarie
Ion MILEA

Ion ŞERBAN
Valerică OANCEA

Ioan BADEA
Camelia PIOARU

9 ianuarie

„Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om
bun."

(Ioan SLAVICI)



Petru-Samuel ŞERBAN
Genoveva PIOARU

Ion STOICA
Vlad-Nicholas ȘERBAN

Eric-Ioan ȘERBAN

10 ianuarie
Daniel-Vasile BUCUROIU
Georgian-Valentin MARIN
Darius-Georgian MOROE

Maria-Alexandra DINIŞOR
Elena POPESCU

Dumitru CIOCAN
Ionela SMARANDA

11 ianuarie
Zenovia-Mihaela ŞETRENU
George-Petrişor HOGIOIU

Florentina ŢUŢUIANU
Vasile-Laurenţiu POPESCU

Iulia-Maria MILEA
Marius-Ionuţ ŞERBAN

12 ianuarie
Ionela ŞTEFAN
Nicolae SAVU

Ancuţa-Florina MOROE
Oana-Florica ZAHARIA

George MANTA
Daniela STOICA

Paola-Ștefania FĂȘIE

13 ianuarie
Virgiliu MĂGUREANU

Vasile UŞURLU
Anca-Elena ION

Gheorghe MITRESCU
Silviu-Mihai RADA

Elena-Daniela GHEORGHE
Dumitru-Sebastian ENESCU

Daria-Ioana IONESCU
Felicia DRĂGHICI

Daniel IOSIF

14 ianuarie
Florin TUDOR

Mihaela ŞERBAN
Diana-Florentina NECŞOIU

Natalia STÎNGACIU
Maria DOBRESCU

Vasile ANTOFIE
Raisa-Cristiana ȘETREANU

15 ianuarie
Florica GOGU
Sabina NEAGA
Viorel BURCĂ

16 ianuarie
Nicu-Robert VASILE

Mălina-Adriana PETRESCU
Oana-Valentina PETRESCU
Nicoleta-Alice BERECHET

Marin MEDREGA
Elena DUMITRESCU

17 ianuarie
Melania-Elena BUCUROIU
Marius-Constantin FĂŞIE

Silvia VASILE
Ion OANCEA

Mariana SMARANDA
Mihaela-Lidia UŞURELU
Bianca-Maria CRĂCIUN

18 ianuarie
Cristina-Liliana PREDA

Nicolae ANTOFIE
Vasile DOBRESCU

Claudiu-Iulian JOIŢA
Olimpia PETRESCU

Gabriela TOMA-CUŢARU
Stelian FĂŞIE

Dumitru BRATU

19 ianuarie
Robert DRĂGHICI

Adrian GHEORGHE
Mihaela-Florina STOICA
Cosmina-Ştefania SARU

Gheorghe GRECU
Ion ANGHEL

Maria ŞERBAN
Gheorghe MITRESCU
Laurenţiu GHEORGHE

20 ianuarie
Cornelia STANCIU

George-Romeo MOREANU
Izabela-Nicoleta UŞURELU



Filofteia DOBRESCU
Ion APOSTOL

Octavian PUIESCU
Maria GRIGORE
Liliana BURCĂ

Dănuţ-Gabriel POPESCU

21 ianuarie
Alina GAFIŢOIU

Gabriela POPESCU
Mădălina NEAGA

Florina-Filareta POPESCU
Stelian MIHAI

Ionuţ-Gabriel STOICA
Ionela-Daniela MAICAN

Emilia-Ioana ARON
Diana-Mihaela MOROE

Genoveva IONIŢĂ
Nicolae MITRESCU

Ion-Romeo DRĂGHICI
Filareta BURCĂ
Iuliana ENESCU

David-Andres LUPU

22 ianuarie
Gigel COMAN
Mircea BUCĂ
Florica ILIE
Iulian ILIE

Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU
Emilia JOIŢA

23 ianuarie
Vasile-Adrian MIHAI

Georgian-Dănuţ DOBRESCU
Ştefan BÎRLIGEANU

Mihai GRECU
Aurelian DRĂGHICI

Irina-Cateluţa MĂGUREANU

24 ianuarie
Daniel FĂŞIE

Elena POPESCU
Elise-Marie-Helene SAVU

Vasile STANCIU
Gheorghe STANCIU

Elena STANCIU
Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ

Ștefania-Roberta PETRESCU

25 ianuarie
Adrian-Valentin GRECU
Ionela-Cosmina SORA
Melania DOBRESCU
Dumitru LĂCĂTUŞ

Florina NICOLĂESCU

26 ianuarie
Gheorghe STANCIU

Ana-Maria SAVU
Gabriel FĂŞIE

Diana-Elena ŞETREANU
Dragoş-Gabriel ŞETREANU

Sofia ANTOFIE
Floarea GHEORGHE

Maria MIHAI
Mihail SANFIRESCU

Cristina BĂLAŞA

27 ianuarie
Nicolae MOREANU

Ion BUCUROIU
Giorgiana-Adelina BUCĂ

Elena ŞERBAN
Nicolae DOBRESCU

Vasile TOMESCU

28 ianuarie
Maria-Magdalena BADEA

Nicolae MITRESCU
Ana-Maria ILIE

Ionela-Bianca OANCEA
Maria VORNICU

Elena SMINCHIŞE
Rareş-Ştefan DOBRESCU

29 ianuarie
Georgeta IOSIF

Maria GAFIŢOIU
Avida DOBRESCU

Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN
George-Silviu ZAMFIRESCU

George-Tiberiu RUSU
Ionuţ-Daniel DUMITRU
Eduard-Florin OPROIU

Elena STOIAN
Mariana PIOARU

Vasile SPÎNU
Elena VĂCARU



Alexandru-Florin TRONECI

30 ianuarie
Vasilica CUCUTEANU

Constantin SAVU
Georgeta TEODORESCU

31 ianuarie
Vasile SAVU

Cornel BURCĂ
Gheorghe DUMITRU

Renata-Ionela STÎNGACIU
Georgeta ENESCU
Nicolae NECŞOIU

Maria ENESCU
Vasile BIŢOC

Spiridon ŞETREANU

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE

ÎN CURSUL LUNII DECEMBRIE:

DECESE::

„Zgârciţii adună ca şi cum ar trăi veşnic, risipitorii
risipesc ca şi când ar trebui să moară."

(ARISTOTEL)



COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
Maria MOREANU – consilier juridic,
Dionisie BURCĂ – secretar


