
                                 

 

 

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. 50 din 1 septembrie 2016 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 
 
 
 
 
 
 
 

E TOAMNĂ-N SEPTEMBRIE? 
 

 
 
 

Calendarul așa ne spune și nu ne permitem noi să-l 
contrazicem, însă ne-am obișnuit în ultima vreme să 
considerăm luna aceasta ca o prelungire fericită a verii. E 
drept că entuziasmul are cote vizibil diminuate, nostalgia 
toamnei începe să ne cuprindă, concediile s-au cam dus, 
școala ne cheamă, dar soarele și vremea bună persistă, 
deci tonusul trebuie să fie pe măsură! Așa că să începem 
noul an școlar plini de veselie, în costumația obișnuită la 
Vulcana-Băi, mai exact portul tradițional românesc, cu 
convingerea că suntem buni și vom fi și mai buni în 
această etapă, cu fericirea de-a ne revedea după o lungă 

vară fierbinte!  
Dacă faci o plimbare în aer liber sau pur şi simplu stai în curte sau pe balcon, îţi dai seama după 

miros că vine toamna. Soarele, pădurea, frunzele - toate miros a toamnă. Vântul e mai rece, seara şi 
dimineaţa e răcoare. Doar noi rămânem aceiaşi - poate mai înţelepţi, mai chibzuiţi, cu beciul mai plin de 
bunătăţi pentru iarnă decât în alţi ani. Deasupra acestui anotimp plin de vise și speranțe trăiește în 
fiecare dintre noi un suflet de copil…  

Aşadar, o nouă toamnă… Un nou an şcolar… Un nou început pentru „Joc Secund”… Prin minte 
îmi aleargă o mulţime de idei noi, care au apărut în lunile de vară şi pe care le-am împachetat atent şi le-
am depozitat undeva într-o agendă, ca să le împărtăşim împreună la mijloc de septembrie… 

„Toamna este un andante melancolic și grațios care pregătește admirabilul adagio al iernii." 
George Sand 

         � Pompilia BĂJENARU                                                                                                                            
BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 
 

„Ce este cuvântul, orice cuvânt? Nimic decât 
o rană a tăcerii.” 

(Lucian BLAGA) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

    ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

CAMPANIA ELECTORALĂ 

(partea a șaptea) 
 

 

 
 

 

   Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în 
ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.  

   În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau 
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi cetăţenii 
au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, 
utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.  

   În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii 
corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii. Spaţiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli, 
universităţi, case de cultură, cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de înţelegere cu 
privire la cheltuielile de întreţinere.  

   Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.  
   Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în 

spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor.  
   În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter 

discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă. În sensul prezentei legi, prin discurs care 
instigă la ură şi la discriminare se înţelege atât discursul, cât şi mesajele de propagandă electorală 
exprimate în formă scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, 
antisemitismul, alte forme de ură bazate pe intoleranţă sau orice altă formă de discriminare prevăzută în 
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată.  

   În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi 
învrăjbire religioasă sau etnică, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase.  

   Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să 
servească următoarelor interese generale:  

   a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de 
cauză;  

   b) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, 
programele politice şi ofertele electorale;  

   c) ale radiodifuziunilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din 
profesiunea de jurnalist.  

   Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe 
audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate 
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.  

„Lupta reuşeşte mai ales acelora care iubesc 

mai mult lupta decât succesul..” 
(Lucian BLAGA) 

 



   În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, 
calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să 
fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:  

   a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica 
votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii 
informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;  

   b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de 
campanie electorală;  

   c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie 
programele electorale şi temele de interes public.  

   În cadrul emisiunilor informative este interzisă difuzarea unor informaţii privind sistemul 
electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii.  

   Posturile private de radio şi televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în 
cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevăzute mai sus. Acestea nu pot fi 
considerate publicitate electorală.  

   Spoturile publicitare de 20-30 de secunde care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau 
o listă de candidaţi pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor. 

   Este interzisă cumpărarea de spaţii de emisie în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni 
electorale.  

(în numărul viitor: continuarea Campania electorală – partea a opta) 
 
 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 414 din 11 august 2016 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 18 august 2015, ora 17:00 la sediul său, situat pe 
strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2016 – 30 iunie 
2017; 

2.  Prezentarea delegației care a participat în perioada 14 - 16 iunie 2016, la Bruxelles, la 
Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene, la Concursul între licee, ediția 2016. 

3. Aprobarea scrisorilor de mulțumire publică adresate doamnei Floarea ENESCU și doamnei 
Elena ION, ce și-au încetat activitatea prin pensionare; 

4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2016; 
5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I 

2016; 
6. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol. Măsuri pentru eficientizarea 

acestei activități; 
7. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Vulcana-Băi, 

pe semestrul I/2016; 
8. Validarea mandatului de consilier local al domnului Mircea-Nicolae IANCU, supleant pe 

lista Partidului Național Democrat; 
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2016 privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate; 
10. Constituirea sectoarelor administrative ale comunei Vulcana-Băi, în scopul creării unor 

raporturi directe între cetățeni și consilierii locali; 
11. Nominalizarea consilierilor locali pe sectoare administrative; 
12. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al 

comunei în trimestrul al II-lea 2016; 
13. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 367 și 392/2016 privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2016; 
14. Desemnarea reprezentantului comunei Vulcana-Băi în Adunarea generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor 
solide în județul Dâmbovița”; 

15. Desemnarea reprezentantului comunei Vulcana-Băi în Adunarea generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „APA Dâmbovița”; 

16. Desemnarea reprezentantului comunei Vulcana-Băi în Adunarea generală a Asociației 
Grupul de Acțiune Locală „Valea Ialomiței”; 



17. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în noul Consiliu de 
administrație al școlii; 

18. Desemnarea consilierilor locali care participă la adunarea sătească Nicolaești pentru 
alegerea delegatului sătesc; 

19. Aprobarea acordului de parteneriat cu Asociația Excelență în Educație și Formare 
Continuă pentru implementarea proiectului „Dezvoltare locală integrată (DLI 3600) în comunitățile 
marginalizate”; 

20. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă proiectului „ALUNECARE DE 
TEREN DIN ZONA ȘETRENI, COMUNA VULCANA-BĂI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 

21. Analiza cererii domnului Gheorghe I. SAVU; 
22. Probleme curente ale administrației publice locale; 
23. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

 

�   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SFÂNTUL IOAN DE LA PRISLOP – 13 SEPTEMBRIE 
 
 
 
 
 
 

Cuviosul Ioan s-a nevoit în mănăstirea Prislop, la o distanţă de 15 
kilometri de oraşele Hunedoara şi Haţeg şi la 20 km de fosta aşezare 
romană Sarmisegetusa, în hotarele localităţii Silvaşu de Sus, într-un 
cadru natural de o rară frumuseţe. Această sihăstrie de la poala Munţilor 
Parâng şi Prislop este numărată printre cele mai vechi şi mai renumite 
aşezări monahale din Transilvania.   Mănăstirea Prislop este ctitorie a 
Sfântului Nicodim de la Tismana sau a ucenicilor săi, ridicată pe locul unei 
aşezării sihăstreşti mai vechi, la sfârşitul secolului XIV.  La începutul 
secolului XV, Sfântul Nicodim de la Tismana întemeiază aici mănăstire cu 
viaţă de obşte, numită multă vreme Mănăstirea Silvaşul, după satul cu 
acelaşi nume din apropiere. Aici s-au nevoit de-a lungul secoleor XV-
XVIII mulţi călugări cu viaţă sfântă din Transilvania şi de peste Carpaţi. 

Pe la jumătatea secolului XVI, Mănăstirea Prislop ajungând 
aproape în ruină, iar în anul 1564 a fost zidită "din temelie" de Zamfira, 
fiica lui Moise Vodă Basarab al Ţării Româneaşti (1529-1530), refugiată 
apoi în Transilvania, după ce tatăl ei a căzut în lupta de la Viişoara (1530) . 

După trei căsătorii nefericite în Transilvania şi-a sfârșit zilele aici, în anul 1580. 

„Sfânt. Asupra unui sfânt aureola sare ca o 
flacără asupra unei materii inflamabile. Şi 

aureola îl consumă” 
(Lucian BLAGA) 

 



În decursul existenţei de şase veacuri, mănăstirea Prislop a îndeplinit un însemnat rol cultural-
bisericesc în viaţa românilor transilvăneni. Aici se pare că s-a retras, spre sfârşitul vieţii, însuşi Sfântul 
Nicodim de la Tismana şi a copiat cunoscutul Tetraevaghel slavon din 1404-1405, una din marile 
valori ale patrimoniul artistic al ţării noastre. De aici s-au ridicat doi vrednici ierarhi ai Transilvaniei: 
Ioan de la Alba Iulia – fost egumen, - care a păstorit în zilele de glorie ale lui Mihai Viteazul, şi 
episcopul Teofil de la Vad (1615) şi poate mulţi alţi pe care nu-i cunoaştem şi nu am auzit de ei. În 
secolele al XVII-lea – al XVIII-lea, Prislopul avea o şcoală care se pregăteau “dieci”, candidaţi la 
treapta preoţiei. Iar pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, tot din obştea Prislopului s-au ridicat unii 
apărători ai credinţei ortodoxe, în faţa încercărilor de atragere a călugărilor de aici la uniaţie. Mai presus 
de toate însă, Prislopul a îndeplinit, de la începuturile sale şi până azi, un rol de seamă în întărirea vieţii 
duhovniceşti din Ţara Haţegului, de pe valea Streiului şi din „ţara pădurenilor”, situate în apropiere. 

De trecutul mănăstirii se leagă şi amintirea unui „sfânt”, socotit ca atare de obştea 
dreptcredincioşilor creştini din zonele amintite. Se spune că un tânar cu numele de Ioan, din satul 
Silvaşul de Sus, în hotarul căruia se află şi sfântul locaş, fiu de părinţi foare credincioşi, a renunţat la 
căsătorie din mare dragoste pentru Hristos, şi-a părăsit casa părintească, intrând în obştea Mănăstirii 
Prislop (Silvaşul) pe la sfârşitul secolului XV sau începutul celui următor. Nevoindu-se aici mulţi ani în 
aspre osteneli, precum: post îndelungat, rugăciuni neîncetate, lacrimi, privegheri şi ascultare şi sporind 
mult în sfinţenie, Cuviosul Ioan s-a retras în munte la desăvârşita linişte, pe valea pârâului Silvuţ. Aici, 
la un kilometru ma sus de mânăstire, în malul stâncos şi adânc al pârâului, marele sihastru şi-a săpat 
singur cu dalta o mică chilie ce se păstează până astăzi şi este cunoscută în partea locului sub numele 
de „chilia” sau „casa sfântului”, care este loc de pelerinaj şi de reculegere sufletească pentru toţi cei 
care caută cuvânt de mângâiere şi de întărire. Credincioşii aveau mare evlavie către el şi veneau adesea 
la peşteră să-i spună necazurile şi să-i ceară sfatul, la fel fac şi astăzi merg la peşteră să-şi lase acolo 
toată durerea şi suferinţa. 

În această peşteră, săpată cu atâta osteneală de mâinile lui, s-a nevoit Cuviosul Ioan mulţi ani, 
luptându-se cu bărbăţie cu ispitele diavolilor. Căci, uneori îl luptau cu somnul, cu dureri de trup şi 
năluciri de tot felul; alteori, cu duhul desfrânării îl chinuiau, iar alteori, cu părerea de sine şi cu duhul 
slavei deşarte îl ameninţau. Însă, fericitul sihastru, întărindu-se cu semnul Sfintei Cruci, cădea la 
rugăciune cu mâinile înălţate la cer şi nu se ridica până nu-i alunga pe demoni. Dar câţi ani s-a nevoit 
aici în „casa sfântului”, pe câţi a vindecat cu rugăciunile sale şi care erau ostenelile cele de taină numai 
singur Dumnezeu le ştie! 

Pe când Cuviosul Ioan îşi săpa cu dalta o fereastră în peretele chiliei, un om înarmat de pe 
malul celălalt al pârâului, fiind la vânătoare, l-a împuşcat cu îngăduința lui Dumnezeu, crezând că este o 
fiară. Astfel şi-a dat duhul în mâinile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca un mare sihastru martir şi 
rugător neadormit al neamului nostru. 

Apoi, rudele i-au ridicat sfintele moaşte din peşteră şi le-au depus în biserica satului. Auzind 
despre ele,câţiva călugări din Ţara Românească au cerut moaştele Cuviosului Ioan de la Prislop, pe 
care, primindu-le în dar, le-au dus peste Carpaţi, la mănăstirea lor. Probabil, au fost duse la Tismana, la 
Bistriţa Olteană, la Curtea de Argeş sau Cozia, care au fost dintotdeauna atât de legate de credincioşii şi 
mănăstirile Transilvaniei.   

Tot în aceste locuri s-a retras de urmărirea vrăjmaşilor Cuviosul carismatic, duhovnic, 
predicator, arhitect şi pictor Arsenie Boca şi mulţi alţi. 

A fost hirotonit la Târgovişte de către mitropolitul Serafim (1576-1586), căci la 18 august 1585 
se găsea la Braşov, avâns şi o scrisoare recomandată din partea domnitorului Mihnea II Turcitul (aprilie 
1585 – mai 1591). 

Tot de ierarhul Ioan se leagă şi cea mai veche scrisoare în limba românească, care se cunoaşte 
până în prezent de la un iererh ortodox român, şi anume în anul 1600, către magistralul Sibiului Lucaci, 
în problema unui fecior din Răşinari „de care se leagă o fată”, rugându-l să cerceteze cazul. 

Păstorirea lui a durat până în anul 1605, de căte unii a fost numit şi „Ioan de la Prislop”, deci şi 
în timpul zilelor de glorie şi de mare entuziasm prilejuite de înfăptuirea unităţii politice a celor trei ţări 
româneşti de către Mihai Viteazul. 

Poporul dreptcredincios l-a socotit „sfânt” încă din timpul vieţii sale, iar după moarte această 
credinţă s-a întărit şi mai mult. 

Sfântul Ioan de la Prislop a fost, este şi va fi pentru credincioşii din părţile Haţegului şi 
Hunedoarei – care este o pildă vie de sfinţenie, iar „chilia” sau „casa” lui rămâne un loc de pelerinaj şi 
de reculegere sufletească pentru toţi cei care trec pe la peştera sfântului şi pentru cei care caută cuvânt 



de mângâiere, pe aceste locuri unde au trăit atâţea călugări cu viaţă bine plăcută şi aleasă în faţa lui 
Dumnezeu. 

Cuviosul a avut nume de sfânt, acest lucru îl demonstează şi stihurile, care spun despre chilia 
lui: „Chilia sfântuluise numeşte” şi că „Rudele sfântului cele din sat”, i-au dus moaştele în Ţara 
Românească, se presupune că o părticică din ele a rămas la neamul său din sat. Inexpilicabil ar fi 
transportarea moaştelor sfântului într-un loc necunoscut dacă nu ar fi fost făcătoare de minuni, sau dacă 
nu erau a unui sfânt. 

Deci, în ceea ce ţine de amintirea cuviosul Ioan avem două mărturii: I. „Plângerea Sfintei 
Mănăstiri a Silvaşului, din eparhia Haţegului din Prislop”, din a doua jumătate a secolului XVIII şi 
II. Cultul şi amintirea vie ce se păstează acestui sfânt ortodox, chiar şi în mijlocul populaţiei unite 
(greco-catolice) din împrejurimile Prislopului, nu numai în rândurile celei ortodoxe. 

Tot de aminitirea sfântului se leagă o mulţime de legende din popor, iar despre cuvioşia lui 
adâncă şi despre minunile pe care le-a săvârşit în viaţă, dezvoltându-se o întreagă literatură populară, 
până şi cântece religioase şi rugăciuni către Sfântul Ioan, care tind să dispără datorită opoziţiei continue 
a călugărilor uniţi. 

Sfântul Ioan de la Prislop a fost canonizat la 20-21 iunie, 1992, şi se prăznuieşte la data de 13 
septembrie în fiecare an. 

 
 

                                                                                           
�  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ACTIVITATE  DE PROIECT H2O  

 

 
În vacanță, dar nu și proiectul Healthy Herbs Outlook 

!!! 
O activitate plăcută: 
Ora 10.00. – Să bem un ceai! Dar nu orice fel de ceai, 

un ceai magic, albastru care cu câteva picături de lămâie se 
transformă într-un ceai roșu. 

10:15 -  Ce plante medicinale culegem în iulie? La ce 
folosesc? Ce probleme de sănătate rezolvă? Cum să facem 
ceaiuri, tincturi, siropuri? 

10:30 -  curiozități despre plante, chimenul este planta 
anului 2016. 

Chimenul (Carum Carvi) este planta medicinală a anului 
2016. Cercul de studiu „Istoria dezvoltării plantelor medicinale” 
de la Universitatea din Wuerzburg, Germania, a selectat 
chimenul una din cele mai vechi plante aromatice din Europa, 
drept planta medicinală a anului 2016. 

Mulţi oameni ştiu chimenul ca fiind un condiment, dar 
planta are şi un efect tămăduitor, recunoscut ştiinţific. 

„După ce apune soarele, fiecare licurici 
crede că el îi e locţiitorul...” 

(Lucian BLAGA) 

 



Chimenul a fost cunoscut de milenii şi s-au 
găsit seminţe în mormântul lui Tutankamon. 
Descoperirile arheologice au demonstrat că planta era 
cunoscută şi folosită în aşezările din Epoca de Piatră. 
Carol cel Mare a fost cel care a pus chimenul pe lista 
plantelor medicinale. 

În scop medicinal, sunt utilizate fructele 
plantei, Ele conţin ulei esenţial, substanţa carvona, 
drept ingredient principal. Carvona se mai găseşte în 
mărar şi în coaja mandarinelor. Uleiul esenţial 
stimulează glandele digestive. Potrivit profesorului 
Johannes Gottfried Mayer, conducătorul cercului de 
studiu, chimenul are efecte benefice asupra sănătăţii 
noastre, fiind antimicrobian şi având o acţiune antispasmodică. De asemenea, chimenul este un remediu 
foarte bun împotriva simptomelor de colon iritabil şi un antiinflamator intestinal. „Vrem să arătăm că 
există plante care pot concura cu medicamentele de sinteză şi care au mai puţine efecte secundare” a 
spus Mayer. 

Uleiul din seminţe de chimen ajută împotriva crampelor uşoare din zona gastrointestinală, 
împotriva balonării şi flatulenţei. Compania Europeană pentru Terapia cu Plante Medicinale (ESCOP) a 
extins aplicarea chimenului la copiii cu gaze la stomac şi la cei cu sindromul Roemheld. În cazul acestui 
sindrom, apar dureri în piept şi dureri de inimă, precum şi sentimente de anxietate şi atacuri de panică, 
motivul pentru toate acestea fiind acumularea de gaze în stomac şi în intestine. 

Ceaiul de chimen este folosit şi împotriva pierderii poftei de mâncare, reumatismului, colicilor la 
sugari, respiraţiei urât mirositoare şi problemelor digestive. 

Planta este utilizată şi în bucătărie, pentru a condimenta diferite feluri de mâncare din varză, 
cartofi, fasole, gulaş, se foloseşte pentru a mura varza, dar şi în pâine, produse de patiserie sau brânză. 
Chimenul se găseşte în Europa şi în Asia. Creşte spontan pe marginea drumurilor, în pajişti şi preferă 
solurile argiloase. 

Din Cercul de studiu „Istoria dezvoltării plantelor medicinale” fac parte istorici medicali, 
medici, farmacişti şi biologi. Din anul 1999, aceştia aleg ca plantă medicină a anului pe cea care are o 
cultură interesantă şi o  istorie în medicină, efectele ei asupra sănătăţii fiind examinate în studii clinice 
şi farmacologice. În  2014, pătlagina a fost planta medicinală a anului, în 2015, sunătoarea, iar în 2016 
este chimenul. 

11:00 – Vizita la o bătrână (bunica mea) sa vorbim despre ierburi, sa colectă,  să auzim cum se 
foloseau în trecut, legende. 

2:00 – Ședință foto lângă căpițele de fân/ 
În cadrul proiectului Healthy Herbs Outlook, mamaie Vasilica le-a spus copiilor legenda despre 

Floarea rușinii. 
O plantă originara din regiunile temperate 

ale Europei, sud-vestul Asiei și naturalizată în 
America de Nord și Australia. Crește până la 1 m 
înălțime și înflorește din iunie până în august. 
Cunoscută și sub denumirea populară de ”morcov 
sălbatic” din pricina mirosului asemănător, floarea 
sa este de culoare albă cu câteva petale în mijloc 
vișinii, iar diametrul ei ajunge la 30-70 mm. 

Bătrânii îi spun floarea ruşinii, biologii o 
numesc latinește Daucus Carota. Cu aproximativ o 
sută de ani în urmă mărturisirile bunicilor spun că 
pe vremea lor această plantă avea floarea roșie cu 

câteva petale albe în interior semnificând gradul de bun simț al oamenilor de odinioară. Cu trecerea 
timpului floarea s-a albit în proporție de 98% semnificând lipsa rușinii din ziua de astăzi. 

Elevii au fost foarte atenți la legenda și au promis că își vor întreba bunicii despre cum foloseau 
plantele medicinale în trecut și vor afla și alte legende. 



 
 

 

�  Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 
COORDONATOR PROIECT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGATHA CHRISTIE – 125 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITOAREI ENGLEZE 

(1891 – 1976) 
 

 
 
Agatha Christie, născută pe 15 septembrie 1891 și decedată pe 

12 ianuarie 1976 a fost o scriitoare engleză de romane, povestiri scurte 
și piese de teatru polițiste. A scris și romane de dragoste sub 
pseudonimul Mary Westmacott, dar acestea sunt mai puțin cunoscute, 
nebucurându-se de același succes la public. Operele sale, în principal 
cele ce au ca personaje principale pe Hercule Poirot sau Miss Jane 
Marple, au făcut ca Agatha Christie să fie numită „Regina Crimei”, ea 
fiind considerată ca unul dintre cei mai importanți și inovativi autori ai 
genului. 

Agatha Christie a fost numită de către Guinness Book of World 
Records, printre alții, ca cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, 

„Umblăm pe câmpul disperării şi ne rezemăm din 
când în când de umbra noastră ca de-o columnă 

de piatră.” 
(Lucian BLAGA) 

 



împreună cu William Shakespeare[2]. UNESCO consideră că ea este actualmente autorul individual 
tradus în cele mai multe limbi (cel puțin 56), fiind depășită doar de operele colective ale 
corporației Walt Disney Productions. 

Până în 2006, cărțile sale s-au vândut în două miliarde de exemplare, în întreaga lume. Agatha 
Christie a publicat 80 de romane și nuvele și 19 piese de teatru, traduse în peste 70 de limbi. 

Majoritatea operelor Agathei Christie sunt focalizate pe descoperirea autorului unei crime, 
mediul social fiind acela al clasei de mijloc sau bogate engleze. De obicei un detectiv se ocupă de 
identificarea criminalului, acesta fie intrând în contact din întâmplare cu mediul crimei, fie fiind chemat 
de o persoană implicată într-un fel sau altul în acțiune. În general, detectivul interoghează suspecții 
principali, analizează locul crimei și indică fiecare indiciu, astfel încât cititorul să aibă șansa să rezolve 
el însuși enigma. Spre finalul operei, de multe ori unul dintre suspecți este omorât, de multe ori 
deoarece a descoperit din întâmplare criminalul și este astfel redus la tăcere. În unele romane, ca de 
exemplu Moartea vine ca un sfârșit, au loc chiar mai multe crime. În scena finală, detectivul 
organizează o întâlnire a tuturor suspecților și denunță făptașul treptat, odată cu numeroase alte secrete 
uneori fără legătură cu crima. Crimele sunt de obicei foarte ingenioase, implicând de multe ori și 
numeroase aspecte menite să distragă atenția de la criminal. 

Primul roman al Agathei Christie, Misterioasa Afacere de la Styles, a fost publicat în 1920 și 
introduce personajul detectivului Hercule Poirot, ce avea să apară în încă 33 de alte romane și 54 de 
povestiri scurte ale autoarei. 

Cel de al doilea personaj foarte cunoscut, Miss Marple, a fost introdus în romanul Crimă la 
vicariat din 1930. Personajul este bazat pe bunica autoarei și amicele acesteia[10]. 

Asemenea relației dintre Arthur Conan Doyle și personajul său Sherlock Holmes, Christie a 
devenit din ce în ce mai plictisită de personajul Poirot. Spre sfârșitul anilor 1930, Christie scrie în 
jurnalul personal că îl consideră insuportabil pe Poirot, acesta fiind descris ca un maniac egocentric. 
Spre deosebire de Doyle, Christie a rezistat tentației de a-l ucide pe acesta atât timp cât personajul era 
încă popular. În timpul celui de al doilea război mondial Christie scrie romanul Cortina, ultimul caz al 
lui Poirot, care este publicat la sfârșitul carierei autoarei, în care descrie sfârșitul personajului. Datorită 
popularității personajului, acesta este singurul personaj fictiv ce a avut un obituar în celebrul ziar The 
New York Times, în urma publicării acestui roman. 

Spre deosebire de Poirot, Christie era mulțumită de personajul Miss Marple. Cu toate acestea, 
operele care îl au ca personaj principal pe detectivul belgian sunt de două ori mai numeroase decât cele 
cu Miss Marple. Acest lucru se datorează faptului că personajul Marple este introdus relativ târziu și 
până în anii 1940 este prezentat doar într-un roman. Christie nu a scris nici o operă în care cele două 
personaje se întâlnesc, autoarea declarând că acestea nu s-ar fi putut înțelege reciproc în nici un caz. În 
urma succesului ultimului roman despre Poirot, Christie și-a dat acordul pentru publicarea 
romanului Sleeping Murder, ultima enigmă a lui Miss Marple. Miss Marple însă nu este omorâtă la 
sfârșitul cărții, ea întorcându-se la viața normală din satul ei, St. Mary Mead. 

 
           
 
 

� prof. Petra MICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 
 
 

PURTĂM FIECARE O DRAGOSTE-N NOI… 
de Silva KAPUTIKIAN 

 
 

Purtăm fiecare o dragoste-n noi, 
Dar eu pentru tine și tu pentru alta 
Și focul ne mistuie surd pe-amândoi: 
Eu ard pentru tine, tu arzi pentru alta. 
 
Aștepți un cuvânt, aștept un cuvânt, 
Dar eu de la tine și tu de la alta. 
Obrazul îți văd și în vis delirând, 
Dar tu în visare o vezi doar pe alta. 
 
Și ce ne rămâne să facem când nici 
Ursita nu știe decât să dezbine? 
De ce i-ar fi milă? Trăim doar iubind, 
Deși tu pe alta, eu totuși, pe tine… 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ŞTIAȚI CĂ… 

 

 
 

 
 

� …România este prima țară din lume cu producție de petrol înregistrată statistic (1857), cu 
exploatări între văile râurilor Prahova și Trotuș? 

� …depresiunea colinară a Transilvaniei este cea mai mare din Europa? 
� …Carpații Românești includ cel mai întins lanț vulcanic din Europa? 

„Umbra. Umbra este o punte pe care lumina 
ne-o dăruieşte ca să trecem cândva peste ea în 

ultima noapte.” 
(Lucian BLAGA) 

„Prezentul tace sau vorbeşte; numai trecutul 

cântă. De aici farmecul amintirii..” 

(Lucian BLAGA) 
 



� …cea mai lungă peșteră este Peștera Vântului situată în Munții Pădurea Craiului din Munții 
Apuseni? Are 31.338m.  

� …peștera cu cea mai mare denivelare este Izvorul Tăușoarelor din munții Rodnei (415 m)? 
� …cele mai calde ape termale (56º C) se găsesc în împrejurimile orașului Băile Herculane? 
� …cel mai înalt pas din Carpații Românești este Pasul Urdele din Munții Parâng (2141 m)? 
� …polul ploii din România se află la Stâna de Vale, pe versanții vestici ai Munților Apuseni, la 

circa 1.100 m altitudine? 
� …cea mai redusă cantitate de precipitații căzute într-un an a fost de 132,7 mm și s-a înregistrat 

la Sulina în 1920? 
� …Siretul este râul cu bazinul hidrografic cel mai extins (42.830 km)? 
� …cel mai lung râu de pe teritoriul țării noastre este Mureșul (768)? 
� …Oltul, cu lungime de 737 km, curge în întregime pe teritoriul țării noastre? 
� …lacul cu cea mai mare suprafață este Razim (41.500 ha)? 
� …cel mai adânc lac glaciar din Carpați este Lacul Zănoaga (29 m)? 
� …cel mai adânc la de acumulare este Lacul Vidraru (156 m)? 
� …unic în lume, Lacul Ursu de lângă Sovata are o concentrație de sare mai mică la suprafață și 

din ce în ce mai mare spre adâncime? Concentrația de sare determină specificul variației temperaturii pe 
verticală: 20º C la suprafață, 40º C la 1 m adâncime și 60º C la 1,5 m adâncime. Adâncimea maximă este 
de 19 m, iar suprafața de 45.000 m.p. 

� …cel mai adânc lac dintre cele formate în minele de sare părăsite este Lacul Avram Iancu de la 
Ocna Sibiului (132,5m)? 

� …în Bucovina s-au înălțat mănăstirile Voroneț, Sucevița, Arbore, Umor, ș.a., ultimele urme ale 
culturii bizantine în Europa? 

� …orașul cu cel mai mare număr de locuitori este București (1.921.751 milioane de locuitori la 
recensământul din 2002)? 

� …orașul situat la cea mai mare altitudine este Predeal (1.060 m) aflat pe Valea Prahovei? 
� …orașul situat la cea mai mică altitudine din România este Sulina din Delta Dunării (4 m)? 
� …cea mai veche cale ferata este sectorul Oravița – Baziaș, construit în anul 1856? 

 
 
 

   
Culese de: 

� prof.  Mihai MICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 POVEȚE DIN CELE „100 DE POVEȚE” DĂRUITE DE SFÂNTA MĂNĂSTIRE 

BUNEA VULCANA BĂI 

 

 
 
 
Sfântul Vasile cel Mare spunea că „filozofia cea mai înaltă este cugetarea la moarte”. În fiecare 

clipă trebuie să cugetăm că poate în momentul acela suntem luați din viața aceasta. 

„Iubirea este al doilea surâs al tragediei 
noastre. Sau poate că totuşi întâiul….” 

(Lucian BLAGA) 

 



Cu alte cuvinte, pregătirea trebuie să fie în fiecare clipă din viață pentru moarte. Starea în care ne 
găsește sfârșitul este foarte importantă. Iată în ce constă practic pregătirea sufletească a omului pentru 
sfârșitul său: 

În primul rând să fie spovedit periodic, cât mai des. Așa cum procedăm periodic și cu multă 
grijă pentru igiena corporală, tot astfel trebuie să ne îngrijim pentru igiena spirituală. 

Sfârșitul trebuie să ne găsească curați sufletește, deoarece această curățenie se face numai pe 
pământ și numai de către preoți în Taina Sfintei Spovedanii. Dincolo de mormânt este imposibilă. 

Cel mai grav lucru este când cineva moare nespovedit. În momentul când observăm pe cineva că 
este foarte bolnav, să alergăm în primul rând la un preot pentru a-l spovedi, pentru a-i face o analiză și 
un tratament spiritual și numai după aceea se aleargă la terapia medicală. 

În al doilea rând,  trebuie să fim împăcați cu toată lumea. Să nu aibă nimeni nimic asupra 
noastră și nici noi să nu avem nimic asupra cuiva. Să iertăm și să fim iertați. 

Un lucru de asemenea grav este când cineva moare cu blestem asupra cuiva, sau cineva are 
blestem asupra lui. Să nu blestemăm și să nu provocăm pe cineva să ne blesteme. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 
 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

                          

 

 
 

 

 

 

1 septembrie 
Gabriel MILEA 

Elena SMARANDA 
Emilia BUCUROIU 

 
2 septembrie 

Cornelia GRECU 
Silvia CRUCERU 

Maria-Larisa ZEGHERU 
Adina-Ioana MILEA 

 
3 septembrie 

Dumitru MOROE 
Leonida LĂCĂTUŞ 

Elena-Mihaela CIOCODEICĂ 

Georgiana-Mădălina RĂDOI 
Dumitru-Adrian GAFIŢOIU 

 
4 septembrie 

Vasile STOIAN 
Mariana-Simona DOBRESCU 

Adrian ŞETREANU 
Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA 

Cătălin-Constantin IVAŞCU 
Leonard-Ion UŞURELU 

Asi-Maria FĂŞIE 
Rebeca-Maria ARON 

5 septembrie 
Melania MEDREGA 
Gheorghe ANTON 

„Aburii ce se ridică dintr-o boltă murdară sunt tot 
aşa de curaţi ca şi aburii ce se înalţă din cel mai 

limpede râu...” 

(Lucian BLAGA) 

 



Georgeta NECŞOIU 
Nicolae OPREA 

Ion SAVU 
Nicoleta LĂCĂTUŞ 

Ionuț-Costin CIOCĂU 
Cristian-Gabriel MEDREGA 

Liviu-Daniel MIHAI 
 

6 septembrie 
Ion STANA 

Mihai ŞERBAN 
Maria NEMUŢ 

Sabina ŞERBAN 
Ion ILIE 

Emilia BRÎNZICĂ 
Ciprian MITRESCU 

Maria-Mirela UDROIU 
Ionela-Mihaela OPROIU 
Ionela-Anabela PIOARU 

 
7 septembrie 

Ilarion DOBRESCU 
Dorina OPROIU 

Gheorghe BURLĂCIOIU 
Laurenția FLOREA 

Adrian FĂȘIE 
Cătălin-Marian GRECU 

Vasile SAVU 
Laurenţiu MIHAI 
Corina STOICA 

Ionela-Mădălina SPÎNU 
Denisa-Georgiana IORDACHE 

 
8 septembrie 

Vasile STOICA 
Gheorghe ZAHARIA 

Ion MILEA 
Petre POPESCU 

Mariana DINIŞOR 
Maria ILIE 

Vasile SARU 
Annamaria ŞETREANU 
Georgian-Marian MIHAI 

Iulian-Vasile LOPOTARU 
 

9 septembrie 
Margareta DOBRESCU 
Valeta NEGULESCU 
Genoveva NECŞOIU 

IonGRECU 
Oltenica GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 
Gheorghe DOBRESCU 

Nicolae GOGU 
Daniel-Marius TRONECI 

 
10 septembrie 

Onoriu GHEORGHE 
Maria OPROIU 
Elena VASILE 

Ion BADEA 
Melania GHEORGHE 

Gheorghe ILIE 
Vasile ENESCU 

Dumitru ANTOFIE 
Ion BRÎNZICĂ 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 
Daniel ENE 

Marinela IORDACHE 
Florin DRĂGHICI 

Cuza-Vasile BUCUROIU 
Maria-Mirabela BURCĂ 

Ioana-Adelina LOPOTARU 
 

11 septembrie 
Maria BULIGIOIU 
Aurelia ŞTEFAN 
Vasile BURCĂ 
Florin STOICA 

Emil-Daniel SAMFIRESCU 
 

12 septembrie 
Ion ANTOFIE 

Elisabeta DRĂGHICI 
Onoriu BĂLAŞA 

Vasile TUDORACHE 
Alexandrina-Didina UŢA 

Dumitru BADEA 
Vasile SARU 

Elena-Georgiana MARINESCU 
Diana-Alexandra NEDELCU 

Marius PETRESCU 
Diana NEGULESCU 

 
13 septembrie 

Georgeta TEODORESCU 
Ion BUCUROIU 

Alina-Ionela IFRIM 
Constantin BARBU 
Ana-Maria STOIAN 

Daniel-Alexandru OACHEŞU 
Gabriela STÎNGACIU 

Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ 
 

14 septembrie 
Steliana MOŢĂIANU 
Ion NICOLĂESCU 

Maria STOIAN 
Vasilica DOBRESCU 
Gheorghiţa CIOCAN 

Gheorghiţa MITRESCU 
Mihaela-Mădălina MARIN 

Cristina NICOLĂESCU 
Eduard-Gabriel APOSTOL 



Dumitru-Marian ANTOFIE 
Ioana-Cornelia BUCĂ 
Iulia-Claudia PIOARU 
Miruna-Ștefania SAVU 

 
15 septembrie 

Maria STÂNGACIU 
Serafim SAULEA 
Vasile DRĂGHICI 

Aurel RĂDULESCU 
Lucica COMAN 

Constantin-Andrei NECŞOIU 
Andreea FLOREA 

Daniela-Mihaela ENE 
Mario-Corneliu BADEA 

Emilian-Valentin BĂLAŞA 
Aniţa-Maria SAVU 

Darius Gabriel FĂȘIE 
Daniel Nicolas MITRESCU 

Alexia-Anamaria BUCUROIU 
 

16 septembrie 
Gheorghe BĂLAŞA 

Elena MIRA 
Daniil OPROIU 

Nicolae ZAMFIRESCU 
Aurelian-Vasile IOSIF 

George-Lucian MOROE 
Maria-Andreea PIOARU 

Alexandru-Cristian SCRIPCARU 
Rareș-Ionuț DUMITRU 

 
17 septembrie 

Ion MIRA 
Ion IONIŢĂ 

Tiberiu DOBRESCU 
Nuţi-Violeta MĂGUREANU 
Iulian-Cosmin BUDULECI 

Robert-Gabriel ILINCA 
Ion-Adrian 
BADEA 

Mara-Ioana 
GHEORGHE 

 
18 septembrie 

Petre ZAMFIRESCU 
Elena PETRESCU 

Eugenia GHEORGHE 
Maria MITRESCU 
Ilie BOBLEACĂ 

Vasile MITRESCU 
Vasile-Ciprian PANAITA 

Dorin-Adrian MIHAI 
Ramona-Georgiana SPÎNU 

Cristian-Vasile DOBRESCU 
Valentin-Florin GRECU 

Ionuț-Cristian ŞETREANU 

Ana-Gabriela ŞERBAN 
Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU 

Sergiu-Gabriel DOBRESCU 
 

19 septembrie 
Maria TRONECI 

Sanda. MACSIMENCU 
Daniil VASILE 

Mihail STÎNGACIU 
Ion IONIŢĂ 

Stelian OACHEŞU 
Elena-Mihaela DRAGOMIR 
Maria-Lorena PETRESCU 

Mihail-Cătălin STÎNGACIU 
Laura-Maria GRECU 

 
20 septembrie 

Genoveva JOIŢA 
Ioan BUCUROIU 

Gheorghe STOICA 
Floarea STÎNGACIU 
Dumitru ŞETREANU 

Gheorghe MILEA 
Elena PETRESCU 
Iuliana MANOLE 

Alexandra-Gabriela CHIRIAC 
Alexandra DUMITRESCU 

Veronica PIOARU 
Iustin-Florin SĂVULESCU 
Gheorghe-Adrian BADEA 

Ionuţ-Marian GRECU 
 

21 septembrie 
Vasile GHEORGHE 

Niculina DRĂGHICESCU 
Georgeta MILEA 
Florin POPESCU 

Maria-Alexandra MITRESCU 
Ştefan-Teodor POPESCU 
George-Adelin MILEA 

Lian SHAMASH 
 

22 septembrie 
Lucia GOGU 

Vasilica SARU 
Gheorghe MIHAI 

Maria SMARANDA 
Elena NUŢĂ 

Georgeta NEAGA 
Margareta PANAITA 
Ecaterina CRĂCIUN 

Vasilica SARU 
Gheorghe CĂPLESCU 

Vasilica-Neti BOBLEACĂ 
Vasile-Cosmin MOREANU 

Elena MITRESCU 
Stelian-Marius BURCĂ 



Iulia-Cristina MOREANU 
 

23 septembrie 
Ştefan-Ion LOPOTARU 

Silvia ANTOFIE 
Gheorghe ŞTEFAN 
Maria MARCOVICI 
Napoleon SUSANU 

Ionela ŞERBAN 
Maya-Maria STÎNGACIU 

 
24 septembrie 
Rosa MILEA 

Ion PETRESCU 
Lucreţia ŢUŢUIANU 

Filoftia SPÂNU 
Sofia TEODORESCU 

Andreea-Cristina SARU 
Ionuţ-Andrei IFRIM 
Diana-Ioana SARU 

Maria-Izabela PETRESCU 
 

25 septembrie 
Veronica MILEA 

Dumitru ILIE 
David DOBRESCU 

Laura STOIAN 
Eusebio-Antonio NEGULESCU 

 
26 septembrie 

Valentina ZAMFIRESCU 
Liviu BULIGIOIU 
Sorin DOBRESCU 

Avida TUDORACHE 
Gheorghiţa VĂCARU 
Camelia ZEGHERU 
Ilarion STÎNGACIU 

Aurelian-Marius BÎNĂ 
Diana-Cornelia DRĂGHICI 

Narcis-Gabriel ŞTEFAN 
 

27 septembrie 
Ion FĂŞIE 

Mircea NEAGA 
Gheorghe ILIE 

Sanda-Mihaiela POPESCU 
Dănuţ STOIAN 

Cătălin-Nicolae MOREANU 
Oana-Maria ILIE 

Adrian-Ilie IFRIM 
 

28 septembrie 
Mihai GHEORGHE 
Corneliu FLOREA 
Viorica NEAGA 

Marinică STOIAN 
Georgiana MILEA 

Maria-Magdalena NEGULESCU 
Ioan UDROIU 

Nicolae UDROIU 
 

29 septembrie 
Maria NICOLAE 
Filofteia SAVU 

Ion OPROIU 
Niculina VĂCARU 
Dionisie BURCĂ 

Cătălina-Corina FĂŞIE 
Nicolae TUDOR 

Florin LĂCĂTUŞ 
Elena MILEA 

Ionuţ-Ciprian MEDREGA 
Nicoleta UŞURELU 

Constanţa-Elena TELEAŞĂ 
Alexandra-Elena NECŞOIU 

Silviu-Mihai CRĂCIUN 
 

30 septembrie 
Ecaterina APOSTOL 

Tudor ILIE 
Alexandru NEGULESCU 

Ana-Maria TRONECI 
Cerasela-Florentina SOLOMON 

Miriam POPESCU 
Ioana-Diana MĂTUŞA 

Evelina-Alexandra ŞETREANU 
 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII AUGUST: 

 

NAȘTERI: 

 

Simone-Gabriel STÎNGACIU – 04.12.2015 
Amina-Denisa UDROIU – 22.01.2013 
David UDROIU – 16.02.2016 
 

CĂSĂTORII: 
 

121212 
 

 

„După ce descoperim că viaţa n-are nici un înţeles, 

nu ne rămâne altceva de făcut decât... să-i dăm un 

înţeles! 

(Lucian BLAGA) 



 

 

 



DECESE:: 

 

 

 

   

 

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


