
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂRBĂTOARE ÎN OCTOMBRIE 

 

 

 

 

În multe localități, mai ales în zonele de deal și de munte,  seara zilei de 25 octombrie, ce precede 

sărbătoarea creştină a Sfântului Dumitru, are o semnificaţia aparte, aceea a Focului lui Sumedru, păstrată 

intactă de-a lungul secolelor. Și pentru că am fost extrem de curioasă să-i cunosc semnificația, am căutat și 

vă împărtășesc cele aflate, mai ales că și la noi, la Vulcana se aprind în fiecare an nenumărate focuri, 

existând chiar o emulație între mărimea acestora 

și numărul de participanți. Iată ce am găsit: 

Păstorii români, asemeni popoarelor de 

origine celtică, sărbătoreau, până în vremuri 

recente, Anul Nou la o săptămână după 

echinocţiul de toamnă, la sfârşitul lunii 

octombrie. Elementele străvechi ale acestui 

calendar pastoral, împărţit în două: iarna, 

patronată de Sumedru şi vara, patronată de 

Sângiorz, supravieţuiesc astăzi sub forma 

sărbătorilor şi actelor rituale. Practic, oierii 

din zilele noastre nu mai cunosc semnificaţiile 

acestor obiceiuri. 

Zeu de origine Indo-europeană, 

Sumedru are o etimologie apropiată de a sfântului creştin Dimitrie, a cărui dată de celebrare se 

suprapune astăzi acestuia. 

Practicile legate de cultul morţilor, fără a atinge formele de manifestare de la Crăciun, 

Mucenici, Sîntoader, Sângiorz, Paşte şi Rusalii, apar bine evidenţiate şi în sâmbăta de dinaintea lui 

Sumedru, adică la Moşii de Toamnă, numiţi şi Moşii lui Sumedru. 

„Dacă vrei să supui totul, supune-te întâi pe 
tine însuţi raţiunii.” 

(SENECA) 

 



Rădăcinile acestui obicei sunt precreştine şi se regăsesc în celebrarea morţii şi renaşterii, prin 

incinerare. Astăzi, elementelor precreştine li se adaugă cele creștine, prin citirea în biserică a 

Acatistului Sfântului Dimitrie şi prin atribuirea numelui Sfântului Mucenic zeităţii sacrificate. 

 Ofrandele care se dau acum (grâu fiert, colaci, unt, lapte, brânză, fructe) indică ocupațiile 

celor care le fac. În anumite zone, în schimbul acestor ofrande, oamenii cer morţilor ajutor, belşug şi 

spor în casă, rostind anumite invocaţii 

Ritualul Focul lui Sumedru constă în tăierea şi arderea unui 

copac, reconstituind scenariul morţii şi renaşterii anuale a naturii. 

În ziua de 25 octombrie, cete de copii, însoţiţi de câţiva flăcăi, merg 

în pădure, aleg pomul, îl doboară, îl curăţă şi îl aduc pe locul unde 

se va aprinde rugul funerar. Trupul neînsufleţit al Zeului  - 

trunchiul copacului - este fixat vertical şi acoperit cu cetină verde. 

La lăsarea serii, copiii aprind focul, izbucnind în strigăte de 

bucurie şi adresează invitaţia întregii comunităţi: „Hai la focul lui 

Sumedru!”. În jurul rugului se strânge toată suflarea satului. 

Femeile împart ofrandele, ca la o înmormântare obişnuită. 

Participanţii consumă ofrandele, cântă şi joacă, în timp ce trupul 

Zeului este mistuit de flăcări. Momentul aşteptat este Renaşterea 

divinităţii, care corespunde prăbuşii rugului funerar. 

De această sărbătoare sunt legate şi anumite superstiţii. 

Direcţia în care cade rugul prezice care dintre feciori sau fete se 

vor căsători în noul an. Daca este belşug de gutui si nuci, iarna va 

fi grea. Pe 26 octombrie, daca e luna nouă, va fi iarnă scurtă şi 

uşoară. Dacă e înnorat, vânt sau ploua, vor fi zăpezi mari, ger si 

iarna lunga.  

La plecare, participanţii iau, uneori, cenuşă sau cărbuni 

aprinşi pe care le duc în livezi pentru fertilizarea acestora. 

Sumedru este şi ziua socotelilor, când vechile înţelegeri, făcute la Sângiorz, expiră: „La 

Sumedru ciobanii îşi caută stăpânii". Nerespectarea înţelegerilor de peste an aducea unele supărări, 

fapt pomenit în zicerea: „La Sângiorz se încaieră câinii, La Sumedru se bat stăpânii..." 

Pierdut în mare măsură, astăzi obiceiul 

mai este ţinut încă, chiar dacă fără 

semnificaţiile şi ritualurile originare în satele 

Leaotei.  
Și aici, în satul de peste dealul 

Vulcanei, mai exact în Pietrari, chiar în dealul 

graniței dintre noi, pietrărenii se adună cu mic 

cu mare și sărbătoresc cu mare bucurie acest 

moment. Femeile fac mămăliguță și sarmale, 

prăjituri pe care le împart tuturor celor veniți. 

Bărbații aduc țuica necesară pentru a se încălzi! 

Vulcănenii noștri, fiind atât de aproape, au 

început să meargă aici și ei în număr din ce în 

ce mai mare… O adevărată sărbătoare! 

Deci, pentru anii viitori, lansez invitația de pe acum: HAI LA FOCUL LUI SUMEDRU!!! 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

    ORGANIZAREA ALEGERILOR

 

 

 

 

 

 
  Circumscripțiile electorale  

 

Pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor, fiecare comună, oraș, municipiu și subdiviziune 

administrativ-teritorială a municipiului constituie o circumscripție electorală.  

Pentru alegerea consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, fiecare 

județ, respectiv municipiul București, constituie o circumscripție electorală. Numerotarea 

circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București se face prin hotărâre a Guvernului.  

Numerotarea circumscripțiilor electorale din fiecare județ, precum și a circumscripțiilor 

electorale de sector al municipiului București se face de către prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de 

la stabilirea datei alegerilor.  

Numerotarea se face începând cu municipiul reședință de județ și continuă cu celelalte 

municipii, orașe și comune, în ordinea alfabetică a fiecărei categorii de unități administrativ-teritoriale.  

Numărul circumscripției electorale se aduce la cunoștință alegătorilor de către primar, odată cu 

aducerea la cunoștință a delimitării și numerotării secțiilor de votare.  

 

    

  Secțiile de votare  

 

Operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale 

nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările 

ulterioare.  

La aceeași secție de votare alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul județean și pentru 

primar.  

În municipiul București, la aceeași secție de votare, alegătorii votează pentru consiliul local al 

sectorului, pentru primarul sectorului, pentru Consiliul General al Municipiului București, precum și 

pentru primarul general al municipiului București.  

 

 

  Registrul electoral și listele electorale  

 

Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc și se actualizează conform Legii nr. 

35/2008, cu modificările și completările ulterioare.  

Dispozițiile din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind 

întâmpinările și contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din liste se 

aplică în mod corespunzător.  

Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc și se pun la dispoziția birourilor 

electorale ale secțiilor de votare de către primari, până cel mai târziu în preziua alegerilor, conform 

Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.  

Primarii asigură condițiile necesare consultării de către alegători a Registrului electoral la sediul 

primăriei.  

„Ia fiecare zi în parte drept toată viaţa.” 
(SENECA) 
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Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la 

solicitare, primarii sunt obligați să pună la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor 

electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la 

cererea și pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva 

unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, pe suport 

electronic sau pe suport hârtie.  

Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetățenii cu drept de vot care și-au 

stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza 

actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv.  

Persoanele prevăzute mai sus își exercită dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat 

înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință numai în circumscripția electorală unde își au 

reședința.  

Persoanele prevăzute la alineatul precedent vor figura numai în listele electorale permanente ale 

circumscripției electorale unde își au reședința.  

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală 

suplimentară, persoanele prevăzute la alineatele precedente care nu au solicitat înscrierea în Registrul 

electoral cu adresa de reședință.  

Președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală suplimentară, 

persoanele omise din lista electorală permanentă, care se prezintă la vot.  

Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală.  

Primarul comunică biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească sau municipală, 

după caz, precum și biroului electoral de circumscripție județeană numărul de alegători rezultat din 

Registrul electoral și din listele electorale complementare, în termen de 24 de ore de la constituirea 

acestora. Primarii sectoarelor municipiului București comunică numărul total de alegători atât birourilor 

electorale de circumscripție de sector, cât și Biroului Electoral al Municipiului București. Birourile 

electorale de circumscripție asigură publicitatea numărului total de alegători prin afișare la sediile 

acestora. Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul de alegători 

pentru fiecare circumscripție electorală, în vederea publicării pe pagina de internet a Biroului Electoral 

Central.  

Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii 

Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au 

domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește lista.  

Listele electorale complementare se întocmesc și se actualizează de primar, împreună cu 

formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.  

Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale și se semnează de 

primar, de secretarul unității administrativ-teritoriale și de șeful formațiunii teritoriale a Inspectoratului 

General pentru Imigrări. Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale, cu file 

detașabile.  

Primarul, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, 

actualizează listele electorale complementare până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei votării.  

În termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4), Inspectoratul General 

pentru Imigrări transmite Autorității Electorale Permanente o copie a datelor înscrise în listele electorale 

complementare, în format electronic.  

Persoanele care și-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală complementară, 

în temeiul comunicării făcute primarului de către instanța de judecată, în termen de 5 zile de la 

rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.  

În cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile de exercitare a dreptului de vot prevăzute de 

prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată 

primarului, precum și în caz de deces, cetățenii Uniunii Europene sunt radiați de către primar din listele 

electorale complementare. În caz de deces, radierea cetățenilor Uniunii Europene din listele electorale 

complementare se face pe baza comunicării efectuate de către Inspectoratul General pentru Imigrări.  

Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele: numele și prenumele 

alegătorului, data și locul nașterii, statul membru de origine, adresa la care locuiește în România, 

numărul circumscripției electorale.  

Cetățenii Uniunii Europene au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale 

complementare. În acest scop, primarii aduc la cunoștința publică locul și intervalul orar când acestea 

pot fi verificate.  



Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror erori din liste se fac în scris 

și se depun la primar. Primarul este obligat să se pronunțe, în scris, în cel mult 3 zile de la data 

înregistrării întâmpinării.  

Împotriva soluției date de primar se poate face contestație în termen de 24 de ore de la 

comunicare. Contestația se soluționează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către 

judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. Hotărârea judecătorească este definitivă și se 

comunică persoanei interesate și primarului, în termen de 24 de ore de la pronunțare.  

Primarii, împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, 

realizează copii de pe listele electorale complementare. Copiile de pe listele electorale complementare 

se înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziția alegătorilor 

pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către 

primar.  

Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de secretarul unității 

administrativ-teritoriale și de șeful formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări.  

Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele și prenumele alegătorului, data și 

locul nașterii, statul membru de origine, adresa la care locuiește în România, numărul circumscripției 

electorale, numărul secției de votare și o rubrică destinată semnăturii alegătorului.  

Orice neconcordanță între lista electorală complementară și copie se soluționează de primar, de 

îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală complementară.  

Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea copiilor la biroul 

electoral al secției de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.  

Cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în circumscripția 

electorală în care au loc alegeri și nu se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt 

înscriși, la cerere, de către primar, în lista electorală complementară, pe baza unui document care le 

atestă identitatea și a unui document care atestă adresa la care locuiesc.  

Prin document care atestă adresa se înțelege unul dintre următoarele acte:  

   a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind 

titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere și altele;  

   b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită 

de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);  

   c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului 

de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la 

adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);  

   d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în 

Registrul agricol, pentru mediul rural.  

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală 

suplimentară cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se 

prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare 

respective, cu oricare dintre documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul 

dintre documentele prevăzute las alineatul precedent. 

În cazul în care alegătorul, cetățean al Uniunii Europene, își schimbă adresa la care locuiește în 

altă circumscripție electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul 

electoral al secției de votare, acesta își exercită dreptul de vot în circumscripția electorală pe a cărei rază 

teritorială locuiește, în baza oricărui document valabil de identitate însoțit de certificatul de înregistrare 

care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidență permanentă ori de permisul de ședere 

permanentă care atestă adresa anterioară, însoțit de o adeverință eliberată de formațiunea teritorială 

competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală. Totodată, în vederea 

exercitării dreptului de vot, cetățeanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere; primarul 

comunică, de îndată, biroului electoral al secției de votare cererea cetățeanului Uniunii Europene, pentru 

înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.  

În situațiile prevăzute mai sus, alegătorul este înscris, în ziua alegerilor, pe lista electorală 

suplimentară, de către președintele secției de votare în a cărei rază teritorială se află noua adresă la care 

locuiește persoana respectivă.  

(în numărul viitor: Organizarea alegerilor – partea a doua) 

 

 



Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 481 din 22 octombrie 2015 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 29 octombrie 2015, ora 17:00 la sediul 

său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18: 

1. Adoptarea scrisorilor de mulțumire publică pentru elevii premianți la Concursul 

„Regiunea mea, școala noastră” organizat de Grupul Alianța Europeană din cadrul Comitetului 

Regiunilor de la Bruxelles; 

2. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată doamnei Rodica DOBRESCU, ce și-a 

încetat raporturile de serviciu; 

3. Informare privind problemele ridicate cu cetățenii pe trimestrul al III-lea/2015. 

4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea 2015; 

5. Completarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Vulcana-Băi – Pietrari”. 

6. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2015-2016; 

7. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului 

local al comunei în trimestrul al III-lea 2015; 

8. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și a 

taxelor speciale, pentru anul 2016; 

9. Analiza ofertei domnului Adrian ȘTEFĂNESCU privind proiect medieval; 

10. Probleme curente ale administrației publice locale; 

11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI (21 NOIEMBRIE)

 

 

 

Intrarea în biserică a Maicii Domnului este sărbătoarea care 

anticipează marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. 

Numită în popor Vovidenia sau Ovedenia, această sărbătoare aminteşte 

de ziua în care Sfinţii Ioachim şi Ana au adus pe fiica lor Maria la 

Templul din Ierusalim, unde a rămas până la vârsta de 15 ani. Este cel 

mai nou dintre praznicele închinate Fecioarei Maria, luând naştere în 

secolul al VI-lea. 

În fiecare an, la 21 noiembrie, creştinătatea prăznuieşte momentul 

în care Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana au adus-o la Templul din 

Ierusalim şi au închinat-o lui Dumnezeu pe fiica lor, Maria, cea care a 

devenit Născătoarea de Dumnezeu. Ioachim şi Ana au împlinit astfel 

promisiunea făcută în rugăciunile lor către Dumnezeu, că dacă vor fi 

binecuvântaţi la bătrâneţe cu un copil, îl vor dărui Lui. 

„Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem 
acelaşi orizont.” 

(Konrad ADENAUER ) 

 



Cei doi erau foarte afectaţi. Deoarece nu aveau copii, erau consideraţi de societatea de atunci 

pedepsiţi de Dumnezeu. Sfinţii Părinţi şi Sfânta Tradiţie vorbesc şi despre un episod petrecut la Templu. 

Un evreu din seminţia lui Ruben l-a umilit pe bunul Ioachim în timp ce se afla în Templu, spunându-i: 

„De ce aduci darurile tale înaintea altora? Eşti nevrednic, pentru că nu ai copii, pentru cine ştie ce 

păcate ascunse“. Afectat de aceste cuvinte, Ioachim s-a retras la turmele sale, rugându-se, iar Ana s-a 

dus să se roage în grădină sub un dafin. Acum au făcut promisiunea sfântă, au cerut lui Dumnezeu 

copilul mult dorit, promiţând că îl vor dărui Lui. Ascultând rugăciunile, Dumnezeu a trimis pe îngerul 

Său care i-a vestit Sfintei Ana că va avea un copil. În lucrarea despre viaţa Sfintei Fecioare Maria, 

Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de un sens mai adânc al dorinţei lui Ioachim şi a Anei de a fi 

părinţi: „Ei voiau să se nască ceva nu numai pentru a şterge ocara lor, dar şi cea a lumii întregi, pentru a 

o duce la o slavă mai înaltă“. 

Fecioara Maria a intrat în Sfânta Sfintelor 

Când prunca, dăruită de Dumnezeu bătrânilor Ioachim şi Ana cea stearpă, a împlinit 3 ani, 

părinţii au dăruit-o Templului din Ierusalim. Potrivit Fericitului Ieronim, la intrarea în Templu erau 

cincisprezece trepte, după numărul celor cincisprezece psalmi „ai treptelor“, numiţi astfel pentru că la 

fiecare din acele trepte se cânta câte un psalm de către preoţii şi leviţii care urmau să slujească. Ajunşi 

la Templu, Părinţii Ioachim şi Ana au aşezat-o pe Maria pe prima treaptă, iar ea, îndată şi nesprijinită de 

nimeni, a alergat pe trepte, ajungând repede la cea mai înaltă, unde a şi rămas în picioare, întărită de 

harul lui Dumnezeu. Cu toţii s-au mirat, dar, prin descoperire dumnezeiască, numai Zaharia, marele 

arhiereu, a văzut în prunca de doar 3 ani pe cea care va fi „Maica Vieţii“. Astfel, arhiereul Zaharia o 

duce pe Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor, locul unde intră doar arhiereul o dată pe an. Aceasta a făcut-

o din insuflarea lui Dumnezeu, Cel ce avea să Se nască dintr-însa, spre îndreptarea şi mântuirea lumii 

celei stricate prin păcat. 

Aici, în Sfânta Sfintelor, Fecioara Maria s-a pregătit, prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru a 

deveni Templul lui Dumnezeu Celui Viu. Zaharia i-a oferit Sfânta Sfintelor ca loc de rugăciune, 

deosebit de celelalte fecioare de la Templu. Nici lor şi nici celor care slujeau la Templu nu le era cu 

putinţă să se apropie de Sfânta Sfintelor, pentru că nu aveau binecuvântarea arhiereului. Pe când Maica 

Domnului, deşi fragedă ca vârstă, era desăvârşită în ceea ce priveşte darul lui Dumnezeu. Aici, la 

Templul din Ierusalim, erau trei rânduri de chilii, de locuinţe în care trăiau, cu frică de Dumnezeu, 

fecioare şi văduve închinate Domnului, precum şi preoţii şi slujitorii. La Templu a rămas până la vârsta 

de 15 ani, unde Sfântul Arhanghel Gavriil o hrănea şi îi descifra tainele Scripturilor, pregătind-o pentru 

înalta chemare rânduită de Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, în lucrarea amintită, că 

fecioarele care o însoţeau pe Fecioara Maria reprezintă sufletele feciorelnice care, prin mijlocirea Maicii 

Domnului, vor fi conduse, de-a lungul veacurilor, la fericirea veşnică, în Împărăţia Fiului ei. 

Intrarea Maicii Domnului în biserică este un eveniment ce marchează împlinirea a trei 

făgăduinţe. Făgăduinţa părinţilor ei de a o consacra Domnului, drept mulţumire pentru că le-au fost 

ascultate rugăciunile, având un copil. Făgăduinţa făcută de Însuşi Dumnezeu prin proroci, că va alege o 

Fecioară spre a-i fi şi Mamă. Şi nu în ultimul rând, Fecioara Maria e rod al făgăduinţei omeneşti, 

dăruindu-se ea însăşi Domnului, devenind Mireasă „nenuntită“ sau „pururea Fecioară“. Pentru ca 

bucuria sărbătorii să nu fie umbrită de post, Biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la 

peşte. 

 

. 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 



 

 

 

 

 

 

 

HEALTHY HERBS OUTLOOK 

 2015-1-RO01-KA219-015133

 

 

 

 

 

 

Proiectul nostru HEALTHY HERBS OUTLOOK  a demarat în forță cu activitățile locale 

prevăzute în calendar dar și cu prima vizită transnațională care a avut loc în România. 

Ne-am bucurat să fim gazde, să ne cunoaștem partenerii de proiect față în față, colaborare a de 

până acum fiind doar virtuală.  

I-am întâmpinat cum se cuvine cu pâine și sare, purtând cu mândrie straiele populare adresându-

le urări de bun venit în limba engleză. Ne-am prezentat cu emoție școala, fiecare clasă, fiecare  

activitate dragă sufletului nostru.  

Oaspeții au asistat la orele de curs unde am încercat să introducem în curriculum elemente din 

tematica proiectului. 

 Arte vizuale – activități practice - realizarea unor ecusoane, cu imaginea unor plante 

medicinale; realizarea unei infuzii de plante ca activitate practică, o carte cu imagini ale plantelor 

medicinale folosind tehnica puzzle, felicitări care conțin imagini cu plante medicinale și la ce folosesc 

acestea. 

 lecție de științe - alcătuirea plantei - rădăcină, tulpină, frunze, flori, semințe, rolul fiecărei 

părți, Power Point ce cuprinde cele mai cunoscute plante medicinale românești. 

 lecție de limba română - acrostih pornind de la cuvântul - FLORI DE TEI, joc de rol - 

dialog și monolog, având ca temă  plantele medicinale și descrierea lor. 

 Geografie - să ne cunoaștem partenerii de proiect, localizare pe hartă, istoric, cultură, 

realizarea unui poster pentru fiecare țară. 

„Ţinteşte spre lună. Chiar dacă nu reuşeşti, măcar 
vei fi printre stele.” 

(Les BROWN) 

 



Fiecare partener a prezentat școala implicată în proiect , activitățile desfășurate până în prezent. 

S-a desfășurat și o videoconferință cu partenerii care nu au reușit să fie prezenți la activitate și s-a 

discutat programul următoarelor întâlniri, repartizându-se sarcinile de lucru pentru fiecare partener.   

Platforma eTwinning este un punct forte al diseminării proiectului de aceea s-a acordat mare 

atenție acestui aspect, toți partenerii vor putea posta toate activitățile desfășurate. 

Oaspeții au fost încântați de ospitalitatea noastră, de activitățile desfășurate și de țara noastră. 

Dintre activitățile desfășurate amintim următoarele: 

Ziua Denumirea 

activității 

 

Responsabil 

/Participanți  

Fotografie Elevi 

participanți 

26.09.2015 Plantare de 

salcâmi Șuța 

Seacă 

 

Valeria 

NEMUȚ 

 
 

25 

5.10.2015 Recoltare plante 

medicinale/ 

semințe 

Alina 

MITRESCU/ 

Emilia 

ȘERBAN, 

Valeria 

NEMUȚ 
 

 

61 

6.10.2015 Lansarea 

proiectului în 

cadrul școlii 

Manuela 

GHEORGHE/ 

Elena 

PREDA 

 

 
 

53 părinți 

9.10.2015 Macerare 

 

Daniela 

ANASTASE 

 

25 

 

Proiectul este de natură  sa producă rezultate inovatoare pentru domeniul său de activitate prin 

furnizarea de instrumente și materiale noi despre un stil de viață sănătos, prin dezvoltarea spiritului 

antreprenorial in cadrul derulării activităților, întărirea relațiilor cu familia/comunitate. 
 

 

  Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

 COORDONATOR PROIECT 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGORE ALEXANDRESCU – 130 DE ANI DE LA MOARTEA POETULUI ȘI 

FABULISTULUI ROMÂN (1810 – 1885) 

 

 

 

 

 

S-a născut la Târgoviște, pe data de 22 februarie în anul 1810, 

în mahalaua Lemnului, fiind al patrulea copil al vistiernicului M. 

Lixandrescu. Rămâne orfan și sărac, dar de mic dovedește o inteligență 

deosebită și o memorie extraordinară. Învață greaca și franceza. A 

devenit elev la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, fiind 

coleg cu Ion Ghica. Face cunoștință cu Ion Heliade Rădulescu. Îi 

uimește pe toți prin talentul său poetic. Un timp va locui acasă la 

Heliade, care-i va publica prima poezie, Miezul nopții, în Curierul 

Românesc, urmată de elegia Adio. La Târgoviște. 

O vreme a fost ofițer, dar a demisionat (1837). Din pricina unor 

scrieri (Anul 1840 și Lebăda și puii corbului) este întemnițat. A ocupat 

funcții mărunte. În 1848 e redactor al ziarului Poporul suveran. În 

ultimii 25 de ani de viață a fost marcat de alienare mintală. 

A debutat cu poezii publicate în Curierul Românesc condus de 

Ion Heliade Rădulescu. Poezia sa a fost influențată de ideile care au 

pregătit Revoluția din 1848. 

Poet liric, scrie mai întâi meditații romantice, sub influența 

lui Lamartine. Tonul este extraordinar de fantastic și umoristic. Cea 

mai reușită este Umbra lui Mircea. La Cozia (făcuse o călătorie în Oltenia, cu prietenul Ion Ghica). 

E ultimul fabulist autentic din literatura română, lăsându-ne vreo 40 de fabule, în care adevărul e 

mascat, din cauza cenzurii autorităților (Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Dreptatea leului, Vulpea 

liberală, ș.a.). 

Lui Alexandrescu îi revine meritul de a fi consacrat în literatura română ca specii literare 

autonome epistola, meditația și satira. A tradus din Lamartine și Byron. 

A murit sărac la București în anul 1885. Vasile Alecsandri, într-o scrisoare trimisă din Paris 

lui Alexandru Papadopol-Calimah, deplângea nepăsarea față de cel mai de seamă fabulist 

român: „Moartea bietului Alexandrescu nu m-a mîhnit atît de mult (căci el era mort de mai mulți ani), 

cît m-a mîhnit nepăsarea generației actuale în privirea lui și uitarea în care căzuse renumele lui, 

odinioară strălucit.” 

 

 

 

 Prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

„Viaţa este ceea ce se întâmplă în timp ce 
planificăm viitorul.” 

(John Winston Ono LENNON) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9ESf%C3%A2ntul_Sava%E2%80%9D_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ghica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Heliade_R%C4%83dulescu
https://ro.wikisource.org/wiki/Miezul_nop%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curierul_Rom%C3%A2nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curierul_Rom%C3%A2nesc
https://ro.wikisource.org/wiki/Adio._La_T%C3%A2rgovi%C8%99te
https://ro.wikipedia.org/wiki/1837
https://ro.wikisource.org/wiki/Anul_1840
https://ro.wikisource.org/wiki/Leb%C4%83da_%C8%99i_puii_corbului
https://ro.wikipedia.org/wiki/1848
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Poporul_suveran&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_din_1848
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine
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https://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%AEinele_%C8%99i_c%C4%83%C8%9Belul
https://ro.wikisource.org/wiki/Boul_%C8%99i_vi%C8%9Belul_(Alexandrescu)
https://ro.wikisource.org/wiki/Dreptatea_Leului
https://ro.wikisource.org/wiki/Vulpea_liberal%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Vulpea_liberal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Byron
https://ro.wikipedia.org/wiki/1885
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Papadopol-Calimah


 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

TRĂIEȘTE, IUBEȘTE ȘI…IARTĂ! 

de Marin BUNGET 

 

 

Trăieşte, 

 

Nu pune la viaţă 

Cuvântul povară, 

Că viaţa-i o zi, 

Trăieşte-o din plin 

Din zori până-n seară. 

Trăieşte alături de tot ce trăieşte 

Şi umblă şi zboară 

Şi cântă şi creşte. 

Vezi firul de iarbă 

Cum sparge pământul 

Şi frunza de tei 

Cum o leagănă vântul. 

Ascultă izvorul 

Cum curge în râu, 

Iubirea de prunc… 

Şi mirosul de grâu. 

Te pierde prin ele 

Şi mergi mai departe. 

Nu pune la viaţă 

Ideea de moarte. 

Iubeşte, 

Iubeşte pământul 

Şi cerul şi marea. 

Iubeşte cuvântul 

C-ascunde uitarea. 

Iubeşte şi-arată 

Cât poţi să iubeşti… 

Şi-mparte iubire 

De vrei să primeşti. 

Iubeşte şi ura, 

Iubeşte-o de poţi 

Şi-ascunde-o în tine 

Că ură au toţi.  

„Dragostea e singura pasiune care se plăteşte cu o 

monedă fabricată de ea însăşi.” 
(STENDHAL) 

 



Iartă… 
Acolo unde iertarea 

E ruptă din tine… 

Şi simte-i puterea-n suspine 

Ce mor. În gânduri ce cresc 

Pentru-aceeaşi iertare. 

În tot ce se naşte 

Trăieşte şi moare. 

În zile ce trec 

Şi nu te mai ceartă, 

Trăieşte, 

Iubeşte şi iartă. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ŞTIAȚI CĂ…

 

 

 

 

 

 …într-un grup de 23 de persoane, șansele ca cel puțin doi oameni să aibă aceeași zi de naștere 

sunt mai mari de ½? 

 …la fel ca în lumea oamenilor, în lumea matematică există numere iraționale, numere 

perfecte și numere complexe? Mai departe, la fel ca în filosofie, și în matematică există numere 

transcedentale și, la fel ca arta, matematica își are și ea numerele ei imaginare și suprarealiste. 

 …Islanda a fost prima țară din lume care a pus în valoare „respirația fierbinte a Pământului”? 

În anul 1910 a instalat prima conductă care a captat apele fierbinți de peste 86 de grade ce țâșnesc 

din cele 200 de gheizere. Orașul Reikjavik ( cuvânt care înseamnă în islandeză „orașul aburului”) , 

capitala Islandei se încălzește cu ajutorul apei fierbinți, fiind unul dintre cele mai curate orașe din 

lume. 

 …capitala cu cei mai puțini locuitori este capitala Andorrei, Andorra la Vella situată pe 

versantul sudic al Pirineilor, între Spania și Franța? Capitala are numai 2000 de locuitori, dar vara 

este vizitată de peste 1000 000 de turiști, deoarece mărfurile se vând la un preț mult mai redus decât 

în țările vecine ei. 

 …singurul continent lipsit de animale de pradă este Australia, patria cangurului, a struțului 

emu, a ursului Koala, a pasării liră, a veverițelor zburătoare și a zecilor de specii de papagali? 

 …în provincia Alberta din Canada au fost ucişi absolut toţi şoarecii? În prezent, este singura 

provincie din lume în care nu există asemenea rozătoare. 

 …țara care consumă cea mai mare cantitate de pește pe cap de locuitor este Cambodgia? 

„A avea încredere este o dovadă de curaj, a fi 
credincios este un semn al forţei.” 

(Marie von EBNER- ESCHEMBACH) 
 

http://www.9am.ro/tag/persoane.html
http://www.9am.ro/tag/oameni.html
http://www.pasager.eu/Fran%C5%A3a


 …cea mai joasă temperatură ( -94,5 grade Celsius) a fost atinsă în Antarctica? La această 

temperatură mercurul devine dur, iar fierul casant ca sticla. 

 …cea mai frumoasă insulă a Mării Mediterane este Insula Capri? Este supranumită „Perla 

Mediteranei” datorită climei blânde și a peisajului exotic. Insula Capri este situată la 6 km de Napoli, 

iar datorită formelor carstice și a acțiunilor valurilor mării s-au format sute de peșteri în pereții 

insulei. 

 …cele mai înalte gheizere sunt pe platoul Tibetan la peste 3000 de metri altitudine? Unul 

dintre aceste izvoare este numit „Coadă de iac” deoarece aruncă apa într-un jet care se desfășoară în 

zeci de firicele asemănătoare unei cozi de iac. 

 …cea mai plată câmpie este Siberia Occidentală? Între extremitatea sudică și cea nordică 

aflate la o distanță de 2000 de km diferența de nivel este de doar 100 m. 

 …Atacama este cel mai arid deșert de pe glob, viața lipsind aproape cu desăvârșire? 

 …fluviul care transportă cea mai mare cantitate de sedimente este Yangtze ( Fluviul Galben) 

din China? În perioada inundațiilor el depune în Marea Galbenă 30 de milioane m3 de sedimente. 

Într-un an el transportă o cantitate de mâl care ar acoperi o suprafață de 1 km2 cu o grosime de 900 

cm. 

 …Camerun este denumit „Africa în Miniatură” deoarece este singura țară în care se găsesc 

toate formele de relief ale continentului din care face parte? 

 …cel mai înalt continent este Antarctica, ce are o înălțime medie de 2165 m, în timp ce 

celelalte continente nu depășesc media de 960 m.? Această diferență de altitudine se datorează 

frosimii calotei de gheață care în  unele locuri depășește 3000 m. Dacă s-ar topi calota de gheață, 

atunci scoarța terestră a Antarctidei, scăpând de greutatea de o apasă, s-ar ridica cu 800 m. 

 …cel mai lung fluviu de pe glob este Nilul? De la izvoarele pârâului Kosumo până la vărsare 

atinge lungimea de 6678 km. 

 …cel mai lung bazin fluvial din lume este Rio Amazonas, adunând apele a câtorva sute de 

afluenți pe o suprafață totală de 7.050.000 km2.? 

 …cea mai veche capitală a lumii este orașul sirian Damasc? 

 …Cel mai mare ghețar din lume este ghețarul Ross din Antarctica, cu suprafața de peste 

550000km2. ?Cel mai lung ghețar se află tot în Antarctica, denumit Filchner (500km) în Marea 

Weddell 

 

 

 

 

Culese de: 

Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

Acoperișul lumii 

 

 

Privesc cerul și îmi imaginez că, undeva, poate la capătul curcubeului, există o scară magică 

ce urcă și nu se mai oprește. Treptele ei viu pavate mă fac să continuu să urc, să ajung la nori – acea 

magică pătură de puf… Mă opresc și ascult…. Nimic! Liniște! Vreau să merg mai departe. Alerg pe 

scara care șerpuiește prin cosmos, mă opresc să mă bucur de priveliștea uimitoare. Fiecare floare are 

culoarea și mireasma ei, nu sunt două la fel….  

Stai! Văd inelele lui Saturn asemănătoare unor discuri din aur și argint scăldate în lumina 

soarelui. 

Sunt atât de departe… Vreau să mă întorc dar scara nu se oprește aici; mai călătorește încă 

prin univers. Nu pot să plec acum… Pășesc mai departe. Într-un final iată stelele. Cât mi-am dorit să 

le zăresc! Văd că și scara se termină cu un observator. Stelele atât de sclipitoare le văd cum orbitează 

în jurul meu… Fascinant! 

Orizontul meu este un mozaic de meteoriți. Nu vreau să mai plec că mi-e atât de bine aici, 

departe de tot și de toate… 

Pot vedea totul de aici…de pe acoperișul lumii! 

 

 

  Iulia-Maria MILEA 

CLASA a VIII-a 

ȘCOALA „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA de SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Minunea este copilul cel mai drag al credinţei.” 

(GOETHE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI 

 NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE

 

 

 

1 noiembrie 

Elena VASILE 

Maria DINCĂ 

Corneliu ANTOFIE 

Cristina IOSIF 

Gabriela POPESCU 

Vasile SARU 

Mihaela-Ariana POPESCU 

 

2 noiembrie 

Gheorghe JOIŢA 

Eugenia ZAMFIRESCU 

Ana GRECU 

Octaviean MIHAI 

Maria ILIE 

Maria-Cristina ŞERBAN 

Georgian GRECU 

Aurel-Cristian BERECHET 

Ilarion TRONECI 

Robert-Andrei ŞTEFAN 

 

3 noiembrie 

Maria SARU 

Vasile STOIAN 

Gheorghiţa ENESCU 

Vasile CIOCAN 

Dumitru BERECHET 

Valentina-Gabriela DRĂGHICI 

 

4 noiembrie 

Margareta IONESCU 

Floarea STÎNGACIU 

Gabriel FÂŞIE 

Veronica FĂŞIE 

Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU 

Cristian-Constantin DUMITRU 

Ionuț-Florentin GAGIU 

 

5 noiembrie 

Avida TUDORACHE 

Floarea DRĂGHICI 

Constantin POPESCU 

Nicolae CHIŢU 

Vasile SPÂNU 

Teodor DOBRESCU 

Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU 

Ion IONIŢĂ 

Petruţa-Mihaela ARON 

 

6 noiembrie 

Rodica FÂŞIE 

Maria GRECU 

Cecilia HOGIOIU 

Maria SAMFIRESCU 

Mirela STOIAN 

Vasilica-Cătălina TUDOR 

Denis-Ionuț MOREANU 

 

7 noiembrie 

Decebal DUMITRESCU 

Mihai SPÂNU 

Ecaterina BERECHET 

Mihaela MIU 

Alexandru-Remus BULIGIOIU 

Ionuţ-Gabriel BADEA 

Nicoleta-Florina BOTOROAGĂ 

Georgian BADEA 

Gabriela-Alexandra SIMION 

Maria-Eliza ILIE 

 

8 noiembrie 

Mihai GRECU 

„Sunt două feluri de a-ţi trăi viaţa… Unul de a 
crede că nu există miracole. Altul de a crede că totul 
este un miracol.” 

(Albert EINSTEIN) 
 



Mihai MICULESCU 

Dumitru ENESCU 

Ion GAFIŢOIU 

Adrian STOIAN 

Cati-Mihaela GRECU 

Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana GOGU 

Robert-Gabriel BURCĂ 

Vasilica-Mihaela NECŞOIU 

 

9 noiembrie 

Alexandru NICULAE 

Elena IORDACHE 

Petruţa POPESCU 

Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ 

Mihai FĂŞIE 

Severică-Gabriel DUMITRESCU 

Ionuţ-Eugen GRECU 

Ana-Maria DINIŞOR 

Georgiana-Roxana DINIŞOR 

Andreea-Mihaela FĂŞIE 

Claudia-Gabriela SMARANDA 

Narcis-Cristian DOBRESCU 

Gabriela-Bianca MĂTUŞA 

 

10 noiembrie 

Aurelia ŞERBAN 

Mihai MEDREGA 

Ioana-Mihaela COMAN 

 

11 noiembrie 

Filareta TUDOR 

Cristina IOSIF 

Loredana-Mihaela CIOCAN 

Gheorghe-Claudiu SAVU 

Liviu-Ionuţ MILEA 

Robert-Andrei FÂŞIE 

 

12 noiembrie 

Ilona ISTRĂTOIU 

Virgil DUMITRU 

Ionuţ MOREANU 

Marin PETRESCU 

Ana-Maria GRECU 

Ionuţ-Daniel DOGARU 

Nicoleta UDROIU 

Teofil NEGULESCU 

Ştefan-Christian BÎRLOG 

 

13 noiembrie 

Eugenia POPESCU 

Maria FĂŞIE 

Gheorghe ŢUŢUIANU 

Gheorghe ZAMFIRESCU 

Gheorghiţa ŞTEFAN 

Corneliu DOBRESCU 

Silvia-Diana DRĂGHICI 

Lorena-Maria GRECU 

Alexandra-Elena MOROE 

Patrik-Rafael SOLOMON 

 

14 noiembrie 

Floarea ILIE 

Tatiana NEAGA 

Maria ENESCU 

Ion BĂLAȘA 

Elena TRONECI 

Elena BADEA 

Ilarion FĂŞIE 

Elena-Nicoleta BADEA 

Adrian-Cătălin ENE 

Ionuţ BURTOIU 

Ciprian-Adrian NEGULESCU 

Amelia-Ștefania ARON 

 

15 noiembrie 

Cornelia ENESCU 

Elena ŞERBAN 

Luciea PETRESCU 

Romică FĂŞIE 

Mircea BUCUROIU 

Ana-Maria MEDREGA 

Aida-Georgiana MITRESCU 

Serghe-Andrei MITRESCU 

Ionuţ-Stelian GRECU 

Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ 

Luca-Sebastian DOBRESCU 

Alessia-Maria DUMITRESCU 

 

16 noiembrie 

Viorica ZEGHERU 

Rozica ARON 

Teodor PIOARU 

Maria ILIE 

Daniela-Mihaela ILIE 

Ion MITRESCU 

Ionuţ DINIŞOR 

Petruţa-Cristina BOBLEACĂ 

Gabriela-Maria BOBLEACĂ 

 

17 noiembrie 

Gheorghe SAVU 

Elena SAVU 

Codruţ-Adrian OLARIU 

Nicolae-Cătălin POPESCU 

Sorin-Vasile IFRIM 

 

18 noiembrie 

Radu-Ştefan DĂNILĂ 

Loredana-Andreea STOIAN 

 

19 noiembrie 

Elena ION 

Mario-Ruben LUPU 



 

20 noiembrie 

Sofia RĂDOI 

Maria BRÂNZICĂ 

Ştefan POPESCU 

Nicolaie BĂLAŞA 

Crăiţa SUSAI 

Adrian-Mihai VASILE 

Alexandra-Ioana ARON 

Robert-Andrei ANTON 

 

21 noiembrie 

Vasilica BUCUROIU 

Nicolae SARU 

Vasile GHEORGHE 

Ştefan OPREA 

Emil-Gabriel ŞETREANU 

 

22 noiembrie 

Raluca-Mihaela CONTANT 

Liviu-Andrei MĂGUREANU 

 

23 noiembrie 

Ion STOICA 

Longin MIRA 

Mihai-Ionuţ COMAN 

Elena-Larisa SARU 

 

24 noiembrie 

Vasile DOBRESCU 

Dario-Andrei STÎNGACIU 

 

25 noiembrie 

Maria PARASCHIVA 

Ion MILEA 

Dumitru-Nicolae DÎNGEANU 

Marius MIHAI 

Constanţa MĂTUŞA 

Olimpia OACHEŞU 

Emil-Cosmin NEGULESCU 

Ciprian STÂNGACIU 

 

26 noiembrie 

Nicolae BULIGIOIU 

Constantin FLOREA 

Nicolae-Dragoş DOBRESCU 

Cătălin SUSANU 

Gabriel CHIRCĂ 

Hermina-Elena STÎNGACIU 

Mihaela FĂŞIE 

 

27 noiembrie 

Gheorghe BIŢOC 

Mihaela-Cristina ANTOFIE 

Beatrice-Andreea PARASCHIVA 

 

28 noiembrie 

Elena LOPOTARU 

Elisabeta DOBRESCU 

Adriana-Emilica BADEA 

Corneliu-Constantin NICOLĂESCU 

Florina-Raluca MITRESCU 

Mihai-Daniel STOICA 

 

29 noiembrie 

Nicolae ARON 

Gheorghe DUŢĂ 

Petru MORARU 

Liliana FĂŞIE 

Loredana DUMITU 

Elena-Ramonica ANTOFIE 

Remus-Mihai TOMESCU 

Romulus-Marian TOMESCU 

Ion-Eugen GOGU 

 

30 noiembrie 

Ion NEDELCU 

Maria-Magdalena FĂŞIE 

Roxana-Andreea FĂŞIE 

Emanuel DOBRESCU 

Ştefania-Andreea MEDREGA 

Andreea-Nicoleta IONAŞ 

Alessia-Andrea GHEORGHE 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE  : 

NAȘTERI: 

Carol-Gabriel PRIOTEASA n. 19.08.2015 

 

DECESE: 

 

  

„Viaţa nu este o enigmă care trebuie 
dezlegată, ci o realitate care trebuie 
trăită.” 

(Soren Aabye KIERKEGAARD) 



  

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


