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. 55 din 1 august 2015

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

„Încearcă să fii un om de valoare şi nu
neapărat un om de succes.”
(Albert EINSTEIN)

AM ÎNCHEIAT CONCURSUL „EU SCRIU NU MÂZGĂLESC”

Am scris în numărul 49 din 1 februarie al acestei reviste că în luna ianuarie, mai exact în data de
22, în școlile din Vulcana-Băi, domnul primar a inițiat concursul „EU SCRIU NU MÂZGĂLESC”.
Inițiativa, mie personal, mi se pare demnă de toată lauda având în vedere faptul că ai noștri copii
tastează cu ochii închiși, cu o viteză amețitoare, dar când privești în caietele lor… situația e alta.
Evident că nu generalizez, vorbesc doar de un procent îngrijorător…
Ei bine, în aprilie s-au desemnat câștigătorii, cei ale căror caiete, privindu-le, mi-au amintit de
cele de caligrafie ale generațiilor noastre, unde nu aveai voie să scrii altfel decât CALIGRAFIC, să fie
neîntinat, fără colțuri îndoite și nici măcar pagini lipsă din acel caiet… Îmi amintesc că îl priveam și
îngrijeam cu sfințenie!
Drept răsplată, domnul primar, le-a oferit acestor hărnicuți o excursie pe data de 2 iulie 2015,
excursie la care, de altfel, a participat și dumnealui. Au avut multe obiective de vizitat: Mănăstirea
Caraiman, Cetatea Râșnov, Dino Park, Complex Vila Bran, Castelul Bran și Cheile Grădiștei.
Li s-a cerut fiecăruia dintre acești micuți să-și expună părerile referitoare la această „aventură”
de o zi în mici compuneri sugestive. Colega mea Maria MOREANU, le-a adunat pe toate, le-a scanat și
eu aș vrea, chiar dacă sunt cam multicele, să vă invit să le lecturați pe toate pentru a vedea ce lucruri
minunate se realizează aici, la Vulcana-Băi și ce copii pe măsură avem! Tot aici le puteți vedea pe lângă
abilitățile de scriere caligrafică și pe cele de compunere literară.

Și o fotografie de grup:

Toți copilașii s-au străduit… unii mai mult, alții mai puțin, unora le-a ieșit, altora nu prea,
important este că absolut toți elevii de la clasele a II-a și a VIII-a din școlile vulcănene au participat!
Concursul s-a încheiat, însă, personal, sper că toți copiii noștri vor continua obiceiul de a scrie
frumos…
Felicitări copii! Felicitări organizatori!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Minţile luminate discută idei; minţile
mediocre discută evenimente; minţile mici
discută oamenii.”
(Eleanor ROOSEVELT)

DELEGAȚIA ROMÂNIEI LA BRUXELLES ÎN CADRUL COMPETIȚIEI ȘCOLILOR
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

Dragi cititori, mă simt dator să vă mărturisesc despre lucrurile care s-au întâmplat în perioada 79 iulie 2015, perioadă în care
delegația României la Bruxelles a
participat la Competiția școlilor din
învățământul secundar în cadrul unei
comisii a Comitetului Regiunilor.
Delegația a avut în
componență: directorul liceului
teoretic Constantin CARABELLA
din Târgoviște, doamna LuminițaAniela
RIZEA,
Ana-Maria
POPESCU
și
Maria-Lorena
PETRESCU, eleve ale liceului
câștigător menționat mai sus precum
și Constantin PETRESCU, membru
al Consiliului Întâilor Premianți al
școlilor din comuna Vulcana-Băi. În
cadrul competiției, 37 de elevi și profesori organizați în 12 delegații din 8 țări membre ale Uniunii
Europene au prezentat fiecare: țara din care provin, regiunea unde locuiesc, unde studiază precum și
liceul unde acumulează cunoștințe și valori necesare în viață. Țările de proveniență au fost: Polonia,
Estonia, Lituania, Irlanda, România, Slovacia, Scoția și Italia.
Am fost impresionați de fiecare delegație în parte, în special, pentru că au dorit să ne
invite să le vizităm fiecăreia țara, prezentându-ne într-o
manieră elegantă obiectivele turistice pentru care merită
să avem în vedere țara, regiunea respectivă.
Un alt aspect este că participanții au rămas
cu constatarea că la Bruxelles, la Comitetul Regiunilor se
lucrează serios, unii dintre ei venind inițial cu impresia că
„nu se face mare lucru”! Cu această ocazie li s-a sugerat
tinerilor că ar putea fi o carieră și activitățile în cadrul
instituțiilor europene.

După prezentarea din cadrul Comitetului Regiunilor unde am primit invitația, am continuat
periplul nostru la Parlamentul
European unde am avut deosebita
ocazie de a vorbi și a face fotografii
împreună
cu
Președintele
Comitetului Regiunilor, domnul
Markku MARKKULA.
Mai sus puteți vedea toate
delegațiile prezente la întâlnire.
Am putut observa
modul cum se lucrează în cadrul
Parlamentului European și chiar am
asistat la discuții privind diverse
soluții pentru producerea de energie fără a polua mediul.
Următoarea oprire a fost la Parlamentarium, un loc unde se poate cunoaște istoria legată
de instituțiile europene și de ideea
unui parlament european. Vizita în
acest edificiu a fost foarte interesantă,
participanții
primind
ghiduri
electronice in limba proprie pe care le
puteau apropia de exponate și
primeau informațiile chiar în limba
natală. Am vizionat chiar și un
filmuleț
despre
rolul
Uniunii
Europene proiectat 2d dar la 360º.
În ultima zi am avut
deosebita plăcere de a face un tur al
orașului Bruxelles unde ni s-au
prezentat principalele obiective legate
de istoria orașului. Am văzut o
biserică construită în stilul gotic, specific edificiilor catolice de către un prinț pentru soția sa, am trecut
și pe lângă „Bazilică”, o impunătoare
construcție pe mai multe niveluri și am finalizat
vizita la Atomium, o construcție emblematică
pentru oraș care reprezintă structura unei rețele
de atomi mărită de 160 de miliarde de ori. În
interiorul fiecărui atom care compune structura
cristalină evidențiată se găsesc diverse expoziții
temporare și unele permanente precum și un

restaurant,unde, uneori, diverse cupluri sărbătoresc
după ceremonia religioasă a nunții.
La scurt timp după prezentări, elevii prezenți
au început să socializeze și au creat noi prietenii cu
colegii lor din alte state. Au putut în acest fel să se
cunoască mai bine și au avut chiar regrete atunci când
s-au despărțit.

Călătoria dinspre și spre București au fost excelent asigurate de piloții companiei aeriene
Tarom care au demonstrat că sunt deosebiți, manevrând cu mare delicatețe avioane ale companiilor

Boeing, modelul 737 și Airbus, modelul 318.
Concluzia finală a elevilor vizitatori români a fost că le-a fost de mare folos să constate ce se
întâmplă în instituțiile europene precum, și, modul cum gândesc și se comportă colegii lor europeni din
alte state, prezenți în vizita organizată și finanțată de Comitetul Regiunilor.

 Eugen-Gabriel MILEA,
INSPECTOR
„Dumnezeu ţi-a dăruit 86.400 de secunde azi.
Ai folosit vreuna pentru a spune„mulţumesc”?”
(William Arthur WARD )

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ȘI
MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI – 11 AUGUST

Cu aleasă bucurie duhovnicească, vom sărbători, şi în acest an, cu
mare solemnitate, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului
şi Mitropolitul Ţării Româneşti, personalitate definitorie a spiritualităţii
şi culturii ortodoxe şi româneşti, de la începutul secolului al XVI-lea,
care a înnoit chipul Bisericii noastre străbune, orientând-o spre a
răspunde celor mai actuale provocări pastoral-misionare, şi a dat o
amploare deosebită demersului cultural, fundamentându-l pe valorile
nepieritoare ale Evangheliei lui Iisus Hristos. În același timp, ne-a oferit
un exigent exemplu de viață morală și sfântă, bine ştiind că cel mai
credibil mijloc misionar este exemplu propriei vieţi, iar în absenţa unei
profunde trăiri spirituale, nu se poate înfăptui nici-o operă bisericească
sau culturală majoră. Mare iubitor de spiritualitate şi cultură, Sf. Ier.
Nifon a intuit marea oportunitate de a utiliza în misiunea Bisericii cele
mai noi mijloace de comunicaţie socială, cum era la vremea respectivă
tiparul, stăruind în tipărirea de carte, spre luminarea şi întărirea credinţei
poporului dreptcredincios şi spre o cât mai bună aprofundare a

spiritualităţii creştine. Astfel, voievodul Radu cel Mare şi Sf. Voievod Neagoe Basarab au sprijinit
tipărirea, la Târgovişte, pentru prima oară în teritoriile locuite de români şi în întreaga lume ortodoxă, a
unei cărţi, fiind vorba despre Liturghierul ieşit de sub teascurile tipografiei Ieromonahului Macarie în
anul 1508. După aceea, au urmat Octoihul, în anul 1510 şi Tetraevangheliarul, în anul 1512, toate cărţi
de slujbă absolut necesare unei bune desfăşurări a cultului, volume pe care le-am celebrat în mod
omagial în anii trecuţi, cu prilejul aniversării a jumătate de mileniu de la apariţia lor, prin editarea unor
ediţii jubiliare.
Şi astăzi Ortodoxia românească valorizează cultura şi educaţia, considerându-le importante
mijloace pastoral-misionare, ce susţin buna înţelegere şi aprofundare a mesajului mântuitor al
Evangheliei. De aceea, înscrierea fiilor şi a fiicelor noastre la ora de religie reprezintă un mijloc de a
susţine dezvoltarea lor armonioasă şi integrală, oferindu-le autentica ierarhie a valorilor vieţii şi
posibilitatea înţelegerii limbajului culturii şi civilizaţiei noastre, fără de care viaţa lor ar fi săracă şi
expusă la tot felul de manipulări. Felicitându-vă pe toţi cei care v-aţi implicat în susţinerea orei de
religie, părinţi, profesori şi preoţi, vă îndemn, ca şi de acum înainte, să vă manifestaţi tăria credinţei şi
să contribuiţi la un viitor mai bun pentru copiii noştri, susţinând înscrierea lor la ora de religie şi
sprijinind acţiunile educaţionale şi misionare ale Bisericii noastre strămoşeşti.
Cinstirea Sfântului Ierarh Nifon este vie, puternică şi intensă în Eparhia noastră, mărturie fiind
miile de pelerini ce an de an şi pe tot parcursul anului vin să se închine la moaştele Sf. Ierarh de la
Catedrala Mitropolitană, preamărind, lăudând şi mulţumindu-I pentru toate Bunului Dumnezeu.
Pentru noi, acum, când sărbătorim Anul omagial al misiunii parohiei şi mânăstirii, exemplul
vieţii şi activităţii Sf. Ier. Nifon ne îndeamnă la o aprofundare a valorilor creştine, la o manifestare mai
puternică a credinţei noastre, la solidaritate cu aproapele aflat în necaz şi suferinţă, pentru a transforma
lumea noastră după chipul lui Hristos şi a contribui la clădirea civilizaţiei creştine a iubirii. Pentru a-şi
manifesta credinţa puternică în Dumnezeu, speranţa în primirea binecuvântărilor divine, prin mijlocirea
Sf. Ier. Nifon, şi iubirea faţă de Tatăl ceresc şi comunitatea bisericească, credincioşii noştri vin în
pelerinaj din toate colţurile eparhiei şi din ţară să se închine la moaştele acestui sfânt cu chipul blând şi
luminos, înnoitor de veac şi grabnic ajutător, aşezate în Catedrala Mitropolitană din Târgovişte, nu doar
în tot timpul anului, ci mai ales cu ocazia zilei de 11 august, când cinstim naşterea în Împărăţia cea
cereasca a marelui ierarh.
Extras din „Scrisoarea pastorală adresată de IPS NIFON Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Târgoviștei, cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării
Româneşti şi a pelerinajului la moaştele Sfântului în Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană din
Târgovişte -11 august 2015-

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe
care le primim gratis.”
(Albert EINSTEIN)

PANAIT ISTRATI – 131 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI ROMÂN (1884 –
1935)

Panait Istrati a fost un scriitor român de limbă română și
franceză.
Panait Istrati s-a născut în Brăila, ca fiu nelegitim al unei
spălătorese, Joița Istrate, și al unui contrabandist grec. A copilărit
în Baldovinești, a terminat șase ani de școală primară, doi fiind
nevoit să-i repete. Ca și Maxim Gorki, scriitorul rus și apoi
sovietic cu care a fost comparat adesea, și-a câștigat existența ca
ucenic al unui cârciumar, al unui brutar și al unui vânzător
ambulant. O vreme a fost și cărbunar la bordul navelorServiciului
Maritim Român. În acest timp a citit cu aviditate tot ce i-a căzut
în
mână.
Hoinărelile
l-au
purtat
prin
diferite
orașe: București, Constantinopol, Alexandria din
Egipt, Cairo, Napoli, Paris și Lausanne.
Primele încercări literare datează din 1906, cu
preponderență făcând publicistică în presa muncitorească din
România,
debutul
fiindu-i
articolul Hotel
Regina în
revista România muncitoare. Între 1910-1912 își publică, în
aceeași revistă, primele povestiri: Mântuitorul, Calul lui Bălan, Familia noastră, 1 Mai. Colaborează și
la alte ziare: Viața socială, Dimineața, Adevărul etc. Se apropie de cercurile socialiste.
Trăind în sărăcie, bolnav și singur, a încercat să se sinucidă în 1921 pe când era la Nisa, dar a
fost salvat, iar în buzunar i s-a găsit o scrisoare netrimisă, adresată lui Romain Rolland. Acesta este
avertizat și îi răspunde imediat încurajându-l să urmeze cariera sa de scriitor. Povestirea Chira
Chiralina a fost publicată în 1923 cu o prefață semnată chiar de Romain Rolland. A publicat
romanele: Ciulinii Bărăganului, Les récits d'Adrien Zograffi („Povestile lui Adrian Zograffi”).
Nicolae Iorga nu l-a apreciat deloc pe Panait Istrati. Într-un interviu luat de Ioan Massoff și
apărut în ziarul Rampa din 12 noiembrie 1924, Iorga declara:
"Opera lui Panait Istrati ne arată elocvent că avem de-a face cu un hamal din portul Brăilei. Dnul Panait Istrati mi-a trimis Kyra Kyralina cu dedicație. Am încercat să o citesc, dar am fost nevoit să
arunc cartea imediat; asemenea lucruri nu se pot citi. [...] Eu nu-i găsesc absolut nici o calitate. Am
spus: avem de a face cu un hamal din portul dunărean".[2]
În 1927 a vizitat Moscova și Kievul (și a asistat chiar la filmarea unui film despre călătoria sa
acolo). În Rusia îl intâlnește pe scriitorul grec Nikos Kazantzakis (care îl va menționa mai târziu în
romanul său Zorba Grecul). În 1929 a călătorit din nou în Rusia sovietică. Voiajul său în Rusia a fost
sursa de inspirație a operei Vers l'autre flamme-Confession pour vaincus (tradusă în limba engleză sub
titlul The Confession of a Loser) în care denunță abuzurile regimului comunist. Una din remarcile sale
celebre la adresa regimului sovietic și a omletei proverbiale: "Văd ouăle sparte, dar unde este omleta?".
Antologia Vers l'autre flammecuprinde nu doar textul Spovedania unui învins a lui Istrati, ci și alte
scrieri căci Victor Serge este, de pildă, un alt autor. Publicarea cărții va provoca izolarea scriitorului,

acesta fiind abandonat de prietenii săi de ideologie socialistă (unii din prietenii săi comuniști
considerându-l fascist).
În 1930 se reîntoarce definitiv în România. Publică în 1933 eseul L’homme qui n’adhère à rien,
în care se conturează atitudinea sa în privința independenței. Chintesența acestui eseu îi atrage
vehemente contestări.
A fost tratat de TBC în Franța la Nisa și apoi a revenit la București. Izolat, singur și bolnav de
tuberculoză, a murit la sanatoriul Filaret. Monumentul de la mormântul său a fost realizat de
către Milița Petrașcu.
Prozele și romanele sale descriu lumea proletariatului, pe care a avut ocazia să o cunoască de
aproape, mirificele ținuturi ale Brăilei natale, Delta Dunării, un amestec de rase și religii și diverse
orașele din Europa prin care a trecut de-a lungul vieții. Opera lui Panait Istrati, scrisă în limbile franceză
și română, a fost tradusă în peste 30 de limbi.
 prof. Petra MICULESCU

„Cel mai dureros lucru în dragoste că sufletul
ţi-l fură de obicei cel ce are mai puţină nevoie
de el.”
(Ion Luca CARAGIALE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

AM FOST…
de Gheorghe VĂDUVA

Am fost odată aripi și am zburat un gând,
Am fost odată aer și-am devenit pământ,
Am fost odată lacrimi și am ajuns izvor,
Am fost Icar odată și am căzut din zbor…
Am fost odată treacăt și-n umblet m-am închis,
Am fost odată lacăt și-am ruginit deschis,
Am fost odată murmur și-n murmur m-am surzit,
Am fost odată nimeni, dar m-am crezut vestit.
Am fost odată munte, dar n-am simțit că-s cer,
Am fost odată Soare și-am înghețat de ger,
Am fost odată punte și am căzut în râu,
Am fost odată pâine, dar n-am știut că-s grâu.
N-am fost nicicând ce poate mi-aș fi dorit să-mi fiu:
Căldură-n sloi de gheață, sau umbră-ntr-un pustiu.
Am fost, în schimb, secure și-am doborât un pom,
Apoi călău de verbe și am ucis un Om…

Am fost, pe rând, de toate, dar m-am trezit un gol,
Am fost odată ploaie, dar am ajuns nămol,
Am fost odată geniu, dar m-am clamat nebun
Și-n pestilența sorții, mi-am zis că-mi sunt parfum…
N-am fost pândar de umbre, nici piroman de vis,
Ci doar un biet slugarnic la uși ce s-au închis…
Din tot ce-am fost odată, rămâne ce-am tot fost:
Ocean lipsit de apă și trudă fără rost.
Am fost, pe-un gol din mine, un plin cu cer secat,
Din care cel ce pleacă e cel ce n-a plecat.
.

„Nimic nu este imposibil pentru cel care
încearcă.”
(Alexandru MACEDON)

ŞTIAȚI CĂ…

 …Jupiter absoarbe gunoiul din spațiu? Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru
solar şi este cunoscută mai ales pentru „marea pată roșie”, şi de asemeni prin furtuna de lungă durată
de pe suprafața ei. Cu toate acestea planeta are un lucru mai important, şi anume, ea este
considerată de savanți ca fiind importantă pentru siguranța noastră. Motivul este că
dimensiunea şi atracția gravitațională a planetei Jupiter acționează ca o barieră de protecție care
protejează pământul de gunoiul spațial atrăgând obiectele periculoase pe propria orbită înainte ca ele
să ajungă la noi.
 …există cinci planete pitice în sistemul nostru solar? Deși există dezbateri aprige în prezent
cu privire la planetele pitice, cea ce putem spune cu siguranță este că: acestea sunt corpuri cerești de
dimensiuni mari, care nu şi-au curățit suficient orbita sa în jurul soarelui pentru a fi considerate
planete, dar în același timp nu orbitează în jurul altei planete ca să fie considerată lună. La acest
moment sunt cinci planete pitice în sistemul nostru solar; una din ele este Pluto recent declasificată.
Celelalte patru sunt Ceres, Eris, Haumea şi Makemake.
 …Venus e cea mai fierbinte planetă? Se pare că Venus este mai fierbinte decât Mercur,
chiar dacă este mai departe. Motivul este că Mercur datorită apropierei sale de soare, nu are
atmosferă, ceea ce înseamnă că nu este nimic ce ar menține căldura pe ea. Pe de altă parte, Venus are
o atmosferă evident densă care captează căldura creată de soare.
 …o zi pe Mercur este egală cu 58 de zile pe Pământ? O zi pe orice planetă – este considerat a
fi o rotație completă. Noi suntem obișnuiți cu această rotație, care ea în jur de douăzeci şi patru de
ore, şi ar părea straniu de a petrece o zi pe Mercur, rotația căruia durează aproximativ șaizeci de
zile terestre. Din cauza orbitei specifice a planetei Mercur în jurul Soarelui, un an pe planetă este
echivalentul a aproximativ optzeci şi opt de zile terestre – cea ce înseamnă că pe Mercur, există
mai puțin de două zile într-un an. Dar aceasta nu e tot, din cauza orbitei stranii a planetei, soarele de
fapt pare să călătorească înainte şi înapoi pe cer.
 …anotimpurile pe Uranus durează douăzeci de ani? Uranus este a șaptea planetă de la soare.
Ea nu este vizibilă cu ochiul liber, şi a fost prima planetă descoperită cu ajutorul telescopului.
Dar cel mai interesant este faptul că Uranus are o înclinare orbitală de optzeci şi două de grade,
cea ce înseamnă că ea e practic pe o parte. Ca urmare a acestui lucru, este că un sezon pe planeta
Uranus durează aproximativ douăzeci de ani tereștri, şi provoacă tot felul de vreme ciudată.

 …99% din masa totală a sistemului solar o constituie soarele? Soarele desigur este cea mai
importantă parte a sistemului nostru solar. Chiar şi negândind la faptul că această sferă sclipitoare de
gaz ne dă lumină, şi energie – şi în mare parte face totul ca să lucreze – uneori ușor se poate de uitat
cât de uimitor de enorm este de fapt soarele nostru. Soarele face mai mult de 99% din masa a
întregului nostru sistem solar, şi unele dintre planetele gigante alcătuiesc cea mai mare parte din
restul, iar Pământul abia dacă poate fi înscris în ecuație.
 …Saturn nu este unica planetă cu inele? În timp ce mulți dintre noi au învățat la școală că
Saturn are inele uimitoare în jurul său, formate din pietre mici, gheață şi alte particule, există o serie
de planete care au de asemenea, inele în jurul lor. De fapt toate planetele gigante sa-u dovedit a
avea inele în jurul lor. Acest lucru este valabil pentru Jupiter – inelele căruia nu pot fi văzute de pe
planeta noastră – unde de asemenea se încadrează şi Neptun. Chiar şi Uran are nouă inele luminoase
în jurul său, precum şi unele mai slab luminate, dar tot asta e greu de văzut din cauza distanței.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puţini
dintre ei îşi mai aduc aminte.”
(Antonie De Saint EXUPERY)

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

1 august
Elena MOREANU
Olimpia ILIE
Vasilica GRECU
Constanţa TUDOR
Nicolae BURCĂ
Vasile PIOARU
Constantin FĂŞIE
Ionela-Roxana BUCUROIU
Denisa-Georgiana DUMITRESCU
2 august
Ştefan MOISE
Georgeta GRECU
Gheorghiţa LĂCĂTUŞ
Corina NICOLĂESCU

Andreea-Gabriela FLOREA
Alexandru-Robert POPESCU
Alexandru-Cătălin POPESCU
3 august
Virgil DRĂGHICI
Irina CIOCAN
Alexandru MITRESCU
Gheorghe TUDOR
Constantin FLOREA
Geanina ŞTEFAN
Marilena-Isabela SAVU
Camelia FĂŞIE
Dumitru-Cosmin ILIE
Vasilica-Andrada DOBRESCU

4 august
Traian FĂŞIE
Ion BADEA
Alisa-Cosmina SAMFIRESCU
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ
Mihaela-Mădălina ILINCA
Maria-Alexandra MITRESCU
Orlando-Octavian SARU

5 august
Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Andreea-Georgiana ŞERBAN
Alexandru-Cristinel DOBRESCU
Daniela Maria PĂDURE
6 august
Silvia DUMITRESCU
Ion IONIŢĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Caliopia BĂRBULESCU
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
7 august
Agripina ZEGHERU
Vasile ANTOFIE
Constantin NEMUŢ
Petruţa OPROIU
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Constantin SUSANU
Livioara BRAȘOVANU
Maria-Larisa COMAN

Georgiana BURCĂ
Constantin STÎNGACIU
Adrian-Nicolae MITRUS
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
Ana-Maria SIMION
10 august
Vasilica GHEORGHE
Nicolae GRECU
Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Ionuţ-Daniel PIOARU
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Veruţa ŞERBAN
Vasile BULIGIOIU
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuţ-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Mihaela-Anamaria BADEA
Bianca-Andreea POPESCU
Constantin-Evastian SPÎNU

8 august
Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Rodica FĂŞIE
Ion ZEGHERU
Vasile ION
Marius-Costinel IONESCU
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
Gheorghe-Daniel BADEA

13 august
Valeria BUCĂ
Vasilica ŞETREANU
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Marinela-Cerasela ŞTEFAN
Raluca-Ana-Maria GRECU
Bogdan-Marian STÎNGACIU
Sara Maria MITRESCU
Erica Ioana MITRESCU

9 august
Stelian SARU
Adina FERENȚ
Ramona FĂŞIE
Magdalena ILIE

14 august
Maria GRECU
Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana Daniela JOIŢA
Maria ILIUŢĂ

Vasilica-Mihaela MITRESCU
Roxana-Maria BADEA
Mihaela-Alexandra DIACONESCU
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Maria-Daniela BUCUROIU
Adriana-Nicoleta ODAGIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Angela ENACHE
Ciprian ANTON
Aurel-Mihai BRÎNZICĂ
Ioana-Mădălina ALBU
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robeta-George PARASCHIVA
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
18 august
Gheorghe MITRESCU
Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Cristina GHEORGHE
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA
Ana-Maria BADEA
Andreea-Mirabela UNGUREANU
19 august
Mariana BURTOIU
Vasilica NICOLĂESCU
Filareta BADEA
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Diana-Mihaela POPESCU
Eduard-Marian FÂŞIE
Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI
20 august
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Vasile SCUTARIU

Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Larisa-Gabriela NEAGA
Dragoş-Marian ŞETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
21 august
Ion STÂNGACIU
Vasile STÂNGACIU
Mircea OPROIU
Valeriu-Mihail SMARANDA
Carmen FĂŞIE
Alina-Daniela BRÎNZICĂ
Constanţa STOIAN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ
22 august
Serghe MILEA
Maria BERECHET
Adriana BĂLAŞA
Mioara ZEGHERU
Ioan SARU
Ecaterina NEGULESCU
Mihaela GRECU
Marian MITRESCU
Carmen FĂȘIE
Eduard-Andrei STOIAN
23 august
Iulian ARON
Constanţa VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU
24 august
Valentina ŞETREANU
Gheorghe-Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
Erica VASILE
25 august
Aurica TRONECI
Vasilica TRONECI
Romu ZEGHERU
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT
Alin-Constantin DUMITRU
Matei STOIAN
Sebastian-Petruț ANTOFIE
Antonia-Ecaterina FERENȚ

26 august
Vasilica ŞETREANU
Ion ILINESCU
Vasile ARON
Dorina SAVU
Ion GOGU
Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Gabriela-Georgiana RĂDOI
Andreea MEDREGA
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
27 august
Maria BEJAN
Ion GRECU
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU
Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Maria IONESCU
Mariana RĂDOI
Gheorghe SAVU
Mihai-Ciprian SPÎNU
29 august
Vasile UDROIU
Amalia-Carmencita CIOCAN
Nicolae BUCUROIU
Cristina-Marinela STAFIE
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA
30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Constantin SOARE
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Nicoleta-Iuliana ARON
Vanessa Miruna Maria FĂȘIE
31 august
Rodica GRECU
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae-Constantin ANTOFIE
Horia-Daniel STOIAN
Iuliana-Florina ILIE

lexandra CURĂVALEA

„Nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim
fără motive.”
(Anatole FRANCE)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE
ÎN CURSUL LUNII IULIE:

NAȘTERI::
Maria-Alexandra VIȚAN – 15.01.2015
Olivia-Gabriela OACHEȘU – 23.05.2015
Natalia-Elena RĂDULESCU – 26.10.2014

CĂSĂTORII:
11 iulie 2015

11 iulie 2015

18 iulie 2015

20 iulie 2015

25 iulie 2015

DECESE:

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

