
                                 

 

 

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. 76 din 1 mai 2017 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNA MAI – LUNA SUFLETULUI MEU... 

 

 

 

CRUISER În popor se spune: MAI E RAI şi tot poporul este cel care numeşte luna Mai ca fiind 

FLORAR. Este lesne de înţeles de ce este luna aceasta numită RAI; pământul se umple de flori, vremea 

se încălzeşte şi multe alte trasformări au loc 

în natură. Se manifestă printr-o explozie de 

vegetație, copacii prind culoare și 

viață datorită frunzelor, culorilor, cântecelor 

și florilor. 

Panseluţele sunt flori viu colorate și 

iubesc căldura şi lumina. Acestea sunt 

probabil cele mai populare flori ale lunii mai. 

Petuniile, renumite pentru diversitatea lor 

coloristică, sunt şi ele iubitoare de soare, 

florile apărând mai des atunci când întâlnesc 

razele generosului soare.  

Ce flori înfloresc în luna mai? Floarea 

de piatră.  Această plantă cu flori mici şi viu 

colorate stă înflorită până toamnă, în lunile septembrie sau octombrie. Laleaua....  E regina primăverii 

Luna mai este ultima lor lună din an.  

Ce flori mai înfloresc în luna mai: Margareta... Aceste flori nu sunt deloc pretenţioase şi nu au 

nevoie de îngrijire specială. Înfrumuseţează grădinile pe perioada întregii veri. Crinii, din familia 

Lilium, cunoscuţi pentru parfumul lor, înfloresc în lunile mai, iunie şi iulie. 

„Nu este momentul să te gândeşti la ceea ce nu 

ai. Gândeşte-te la ce poţi face cu ceea ce ai." 
 

(Ernest HEMINGWAY) 

 



 
Ce alte flori înfloresc în luna mai?  Iasomia sau lămâiţa este un arbust ale căror flori capătă un 

miros mai intens după ploaie.  

 MÂNA MAICII DOMNULUI  face parte din aceeaşi familie cu iasomia şi înfloreşte în luna mai.  

 
 

Eu zic că noi suntem cele mai minunate flori pe care Dumnezeu le-a zămislit și pentru EL trebuie 

să înflorim în luna mai. Alăturându-ne florilor ne transformăm în parfumul și frumusețea lor divină... 

Cred că a săruta un copil sau a mirosi o floare e tot ce ne apropie cel mai puternic de divinitate! 

DRAGILOR, NOI, NOI TOȚI SUNTEM FLORILE LUI DUMNEZEU! 

RESPECT ȘI IUBIRE! 

   

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII 

 

 

 

 
După primirea dosarelor de la birourile electorale ale secțiilor de votare, biroul electoral de 

circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București procedează la 

ordonarea acestora pe categorii de autorități ale administrației publice locale pentru care au avut loc 

alegeri.  

Dosarele conținând procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor pentru consiliul județean, 

respectiv pentru Consiliul General al Municipiului București se predau locțiitorului președintelui 

biroului electoral de circumscripție electorală pe bază de proces-verbal care, împreună cu un alt membru 

al biroului, desemnat prin tragere la sorți efectuată de președintele biroului, le transportă sub paza 

personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne și le predă biroului electoral de circumscripție 

județeană, respectiv a municipiului București.  

Predarea dosarelor către biroul electoral de circumscripție județeană se face pe bază de proces-

verbal în care se consemnează, în mod obligatoriu, numărul de dosare prevăzute în procesul-verbal și 

numărul de dosare predate efectiv.  

După primirea dosarelor conținând procesele- verbale cu rezultatul numărării voturilor de la 

toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor formulate, biroul 

electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului București și 

județeană, respectiv biroul electoral de circumscripție a municipiului București procedează la totalizarea 

voturilor exprimate și la atribuirea mandatelor, în condițiile prezentei legi.  

În acest scop biroul electoral de circumscripție consemnează, pe întreaga circumscripție, 

separat pentru fiecare listă de candidați sau candidați independenți, numărul de voturi obținute.  

Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului 

București, respectiv biroul electoral de circumscripție a municipiului București însumează numărul de 

voturi obținute de fiecare candidat la funcția de primar, respectiv la funcția de primar general al 

municipiului București.  

La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripție pot asista candidații și persoanele 

acreditate în acest scop. 

Alegerile pentru consilieri și pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor 

care au participat la vot.  

Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripție stabilește pragul 

electoral al circumscripției, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în 

circumscripția respectivă. În cazul alianțelor politice sau alianțelor electorale, la pragul de 5% se adaugă 

pentru al doilea membru al alianței 2%. Pentru alianțele cu cel puțin 3 membri, pragul electoral este de 

8%.  

Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulțirea 

punctelor procentuale stabilite, cu numărul total al voturilor valabil exprimate într-o circumscripție 

electorală.  

Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere numai partidele politice, organizațiile 

cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care au întrunit 

pragul electoral și candidații independenți care au întrunit coeficientul electoral. 

„Distanţa nu te face să pierzi prieteni, ci 
te ajută să vezi care sunt cei adevăraţi.” 

(Edgar Allen POE) 

 



Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:  

   a) în prima etapă, biroul electoral de circumscripție stabilește numărul de mandate ce revine 

fiecărei liste de candidați, precum și candidaților independenți, pe baza coeficientului electoral, care 

este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din împărțirea numărului total de voturi 

valabil exprimate pentru toate listele de candidați și pentru candidații independenți care au întrunit 

pragul electoral la numărul total de consilieri din circumscripția electorală respectivă; biroul electoral de 

circumscripție repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral se include în 

numărul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat ales 

candidatul independent care a obținut un număr de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral. Se 

consideră voturi neutilizate pentru fiecare listă de candidați a partidelor politice, alianțelor politice și 

alianțelor electorale voturile care au rămas după atribuirea mandatelor, precum și cele inferioare 

coeficientului electoral;  

   b) dacă unui partid politic, alianțe politice sau electorale ori unei organizații a cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care participă la alegeri i-au revenit, pe baza coeficientului electoral, 

mai multe mandate decât candidații înscriși în listă, mandatele suplimentare primite vor fi 

disponibilizate și vor fi repartizate în etapa a II-a;  

   c) în a doua etapă, biroul electoral de circumscripție repartizează mandatele neatribuite, pe 

baza unui tabel cuprinzând partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care au întrunit pragul electoral, în ordinea descrescătoare 

a numărului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizează partidelor politice, alianțelor 

politice și alianțelor electorale, în ordinea înscrierii acestora în tabel, câte unul pentru fiecare partid 

politic, alianță politică și alianță electorală. Dacă nu se reușește repartizarea tuturor mandatelor, 

operațiunea se repetă până la epuizarea acestora. În situația în care una sau mai multe organizații ale 

cetățenilor aparținând minorităților naționale, alta decât cea maghiară, au întrunit pragul electoral, dar 

nu și coeficientul electoral, neobținând astfel în etapa I niciun mandat de consilier.  
 

(în numărul viitor: Constatarea rezultatelor votării – partea a doua) 
 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 160 din 18 aprilie 2017 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 24 aprilie 2017, ora 15:00 la sediul său, 

situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul I/2017. 

2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2017; 

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2016 privind stabilirea și organizarea 

comisiilor de specialitate în principalele domenii de aplicare; 

4. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al 

comunei în trimestrul I/2017; 

5. Stabilirea de măsuri pentru modificarea denumiri străzi Oltului; 

6. Stabilirea de măsuri privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/2016 privind 

însușirea propunerilor pentru atribuirea de denumiri unor obiective de interes local, în vederea 

analizării și avizării de Comisia de atribuire de denumiri a județului Dâmbovița;  

7. Prelungirea Contractului nr. 2158/2014 privind închirierea suprafețelor de pajiști aflate în 

domeniul privat al comunei Vulcana-Băi; 

8. Aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului „STABILIZAREA 

ALUNECĂRII DE TEREN CARE AFECTEAZĂ STRADA VALEA CHEII ȘI STRADA VIFORULUI DIN 

SATUL VULCANA DE SUS, PUNCTUL «ȘETRENI» ȘI REFACEREA INFRASTRUCTURII RUTIERE” 

– etapa 2; 

9. Stabilirea de măsuri privind participarea Comunei Vulcana-Băi la Proiectul Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020; 

10. Probleme curente ale administrației publice locale; 

11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     SFÂNTA LUMINĂ DE LA IERUSALIM

 

 

 

 

 

 

 Anul acesta, în noaptea de Sfintele Paști am avut marea 

bucurie de a primi și a dărui credincioșilor prezenți la slujba de 

Înviere, Sfânta Lumină de la Ierusalim care apare în mod miraculos  

în Sâmbăta Mare a Paştelui Ortodox la Biserica Sfântului Mormânt. 

Lumina Sfântă s-a aprins sâmbătă în Biserica Mormântului Sfânt din 

Ierusalim la ora 14.21, iar la ora 22.35 a ajuns și în Parohia noastră 

Vulcana de Sus.         O enigmă pentru ştiință, un miracol pentru cei 

mai mulţi dintre oameni şi o Minune Dumnezeiască pentru creştinii 

ortodocşi, Focul Sfânt care apare la Ierusalim în Sâmbăta Paştelui 

este cunoscut ca cel mai mare dintre toate miracolele lumii.       

Apariţia acestuia are loc o singură dată pe an, în acelaşi timp, în 

acelaşi fel şi în aceeaşi formă de sute de ani.  Sâmbăta mare a 

Paştelui. E ziua în care de la primele ore ale dimineţii în Biserica 

Învierii Domnului din Ierusalim şi mai cu seamă în Sfântul Mormânt 

se sting, rând pe rând, toate candelele. Pe piatra de deasupra 

Sfântului Mormânt se așează vată curată, apoi în prezenţa paznicilor, 

câţiva poliţişti civili necreştini - un arab, un turc şi o persoană din 

partea statului Israel, se sigilează uşa Sfântului Mormânt. Aceasta nu 

înainte de a se fi cercetat fiecare colţişor pentru a înlătura orice sursă 

ce ar putea produce sau întreţine focul. Începând de acum uşa pecetluită cu ceară şi panglici puse în 

formă de X este păzită cu străşnicie, paza schimbându-se la fiecare trei ore. Credincioşi meditativi 

alături de fanatici zgomotoşi încep să umple biserica ce devine neîncăpătoare. Emoţiile tuturor celor 

prezenţi cresc clipă de clipă. Genunchi plecaţi ori mâini mişcate frenetic însoţesc rugăciuni tăcute ale 

creştinilor de pretutindeni sau zgomotoasele manifestări ale creștinilor arabi. Un amestec de evlavie si 

fanatism umple biserica.  La miezul zilei începe procesiunea, în biserică se aşterne liniştea. Tensiunea 

devine maximă la apariţia Patriarhului Bisericii Ortodoxe din Ierusalim. Însoţit de numeroşi mitropoliţi, 

preoţi şi diaconi, acesta se opreşte în faţa Sfântului Mormânt, unde se dezbracă de hainele preoţeşti 

rămânând doar într-un stihar alb, ce simbolizează Giulgiurile cu care Iisus a fost înmormântat. 

Patriarhul este percheziţionat apoi de gărzi astfel încât nici un chibrit nu poate trece cu acesta. Sfântul 

Mormânt este desigilat, iar Patriarhul păşeşte înăuntru. În jurul Sfântului Mormânt totul zace în 

întuneric, Patriarhul se roagă profund preţ de câteva minute, credincioşii aşteptând emoţionaţi săvârşirea 

minunii.  La un moment dat, de sus, din marea cupolă a bisericii se coboară o lumină alb-albăstruie, 

foarte puternică. În mulţime se aud rugăciuni şi strigăte de emoţie în toate limbile. E imposibil de 

descris ce se întâmplă în aceste momente în biserică. Lumina intră în Sfântul Mormânt, iar pe lespedea 

de piatră se formează o rouă de lumină alb-albăstruie care aprinde vata. Deşi arată ca şi lumina unui foc, 

totuşi timp de câteva minute nu arde ca o flacără obişnuită. Patriarhul pune vata aprinsă în cupe de aur 

după care aprinde două buchete mari de câte 33 de lumânări. Ieşind cu ochii scăldaţi în lacrimi în faţa 

mulţimii extaziate şi nerăbdătoare ce aşteaptă cu mâinile întinse, Patriarhul strigă de trei ori către 

aceasta „Veniţi de luaţi lumină”. În chip minunat se aprind singure şi candelele de argint aflate deasupra 

Sfântului Mormânt. Lumina se întinde ca un val, dintr-o dată, întreaga biserică fiind scăldată în lumină. 

Clopotele încep să bată, iar credincioşii se bucură de Dumnezeiasca Lumină primită, într-o trăire 

„Vei învăţa pe cheltuiala ta că de-a lungul 
vieţii vei întâlni mai multe măşti decât 

chipuri.” 
(Luigi PIRANDELLO) 



fantastică.  Lumea a primit lumina din cer, Lumina cea Adevărata. Toţi se bucură, se închină sau strigă 

fascinaţi de marea minune. Mulţi îşi ating cu lumina flăcării feţele şi frunţile transpirate de emoţie, 

aceasta neproducându-le nici o arsură, ci o intensă stare de pace interioară. O bucurie de nedescris le 

umple sufletul, iar lucrurile încep să capete alt sens, lumea este văzută altfel, Lumina Dumnezeului 

celui Viu EXISTĂ. Hristos a înviat şi e veşnic viu. Cuvintele ţâşnesc parcă singure: am atins lumina.  

O EXPERIENŢĂ CARE SCHIMBA ÎNTREAGA VIAŢĂ 

Nu se cunoaşte în lume nici un alt miracol care să se întâmple atât de constant şi într-o perioadă 

atât de îndelungată de timp precum pogorârea Focului Sfânt la Ierusalim în Sâmbăta Mare a Paştelui 

Ortodox. Mărturii ale manifestării acestuia se găsesc chiar şi în scrieri ale secolului patru. Apariţia 

miracolului poate fi urmărită de-a lungul secolelor, relatări amănunţite apărând în multe din jurnalele de 

călătorie în Ţara Sfântă. El este descris la fel în tot acest timp, manifestându-se în zilele noastre identic 

ca în primele secole. Miracolul apare doar în Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, așa cum este 

numită de către ortodocşi sau Biserica Sfântului Mormânt, cum este denumită de catolici şi protestanţi, 

locul considerat de către toţi credincioşii creştini ca fiind cel mai sfânt loc de pe pământ. Biserica 

Învierii Domnului este ea însăşi un loc enigmatic. Teologi, istorici şi arheologi consideră că marea 

biserică se întinde pe un spaţiu care acoperă locul mormântului, loc unde s-a petrecut şi minunea învierii 

şi o parte a dealului Golgota, pe care a avut loc crucificarea. În Biserica Învierii Domnului se găsesc 

altarele a şapte denominaţiuni creştine diferite. Această biserică a fost construită de Constantin cel Mare 

la mijlocul secolului al patrulea, fiind distrusă de mai multe ori de-a lungul timpului, construcţia pe care 

o vedem astăzi fiind cea lăsată de cruciaţi.  

PUTEREA FOCULUI SFÂNT 

Cel mai tulburător şi inedit moment legat de Focul Sfânt, ce a rămas de-a lungul timpului în 

memoria credincioşilor s-a petrecut în timpul ocupaţiei otomane,în anul 1326  când creştinilor ortodocşi 

nu li s-a permis să intre în Biserica Învierii. Semnele acestui eveniment se văd şi astăzi pe una din 

coloanele de marmură a Sfântului Mormânt. Legenda spune că armenii monofiziţi, ce doreau ca ei să fie 

primitorii Focului Sfânt, i-au mituit pe păzitorii turci pentru a nu-i mai lăsa pe ortodocşii greci să intre 

în biserică. În timp ce grecii plângeau lângă zidurile Bisericii, armenii aşteptau încrezători pogorârea 

luminii şi primirea Focului Sfânt. Dar Focul Sfânt nu este o minune produsă de o forţa oarbă, ci de 

însuşi Dumnezeu, ce nu poate fi forţat prin astfel de acţiuni, atunci întâmplându-se un lucru care i-a 

lăsat pe toţi înmărmuriţi. Un fulger a pornit din interiorul bisericii şi străpungând o coloană de marmură 

a aprins lumânarea Patriarhului grec ce aştepta în afara Bisericii, lângă zid, pentru a primi lumina de la 

armeni. Toţi cei prezenţi au înţeles că primirea  Focului  Sfânt  prin  Biserica  Ortodoxă  , este chiar 

voinţa lui Dumnezeu. Evenimentul a fost atât de cutremurător, încât generalul turc, ai cărui soldaţi îi 

ţineau pe ortodocşi afară, a renunţat la religia sa  şi implicit la toate funcţiile sale convertindu-se, cu 

toate repercursiunile posibile, la creştinism. Din ziua aceea, rămasă mereu în amintirea credincioşilor, 

dar şi a oficialităţilor, turcii nu i-au mai oprit pe creştinii ortodocşi să primească Focul Sfânt. Venirea 

Sfintei Lumini în mod supraomenesc la Mormântul Domnului este o minune dumnezeiască 

necuprinsă de mintea noastră, care se repetă din an în an, în Sâmbata Mare, de aproape 20 de veacuri. Este 

cea mai mare minune din zilele noastre văzută atât de credincioşi, cât şi de necredincioşi. Este minunea 

care uimeşte toată mintea şi dovedeşte oamenilor până la sfârşitul veacurilor că Hristos, lumina lumii 

şi Mântuitorul sufletelor noastre, a înviat din morţi a treia zi, dăruind tuturor viaţă veşnică.  Minunea în 

Ortodoxie, nu are decât un sigur scop, acela de a întări credinţa. De aceea fără credinţă, nu există, în 

sens strict, nici un fel de minune. De aceea cel care nu crede că Dumnezeu poate face minuni, va căuta 

să-şi explice cum poate să se întâmple o minune… şi nu va afla niciodată răspunsul. 
 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ COPACII SUNT EFORTUL NESFÂRȘIT AL PĂMÂNTULUI DE A VORBI CU CERUL” 

 Rabindranath TAGORE

 

  

 

 

 Săptămâna  27 – 31 martie 2017 va rămâne în memoria cetățenilor comunei Vulcana-Băi ca 

„Săptămâna plantării comorilor vii”. Această acțiune a avut ca punct de plecare inițiativa Romsilva, prin 

Direcția Silvică Dâmbovița de a dona către autoritățile administrație publice locale, precum și către 

persoane fizice, puieți de arbori forestieri de diferite esențe, inițiativă îmbrățișată și dusă până la final de 

reprezentanții autorităților administrației publice locale, ai Școlii gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-

Băi, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, precum și cetățeni din 

localitate. 

 

În data de 27 martie au fost plantați un număr de 

300 de arbori din specia plop american, acțiune 

organizată de către autoritățile administrației 

publice locale prin lucrătorii Centrului locale de 

informare turistică. Această activitatea a reunit 

membri din 6 state: România, cărei i s-a adăugat 

Grecia, Cipru, Turcia, Polonia și Lituania. Fiecare 

delegație și-a plantat arborii primiți de la 

organizator și au atașat de trunchiuri mici stegulețe 

cu țara pe care o reprezentau.  

 

Acțiunea a fost perfect încadrată temei proiectul aflat 

în desfășurare: Erasmus+, „Healty Herbs Outluk ”. 

Puieții de arbori au fost plantați în zona Troiței 

Recunoștinței, precum și în lungul străzii Armaș 

BUNEA, sub forma unui cordon forestier de 

protecție. Fiecare delegație și-a etichetat arborele 

plantat cu etichete ce simbolizau steagul țării lor.   

Întrucât localitatea Vulcana-Băi este situată 

într-o zonă cu risc ridicat de alunecări de teren și 

având în vedere că în satul Vulcana de Sus există o 

alunecare de teren în punctul Șetreni de aproximativ 1,5 km care a fost stabilizată prin lucrări tehnice, 

autoritățile locale au optat pentru plantarea în amonte 

de arbori forestieri. Astfel, pe 29 martie misiunea 

participanților a fost plantarea de arbori forestieri de 

esență salcâm pe alunecarea de teren din punctul 

Șetreni. Această activitate nu s-ar fi putut desfășura 

fără sprijinul personalului din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, 

care în calitate de voluntari au participat cu forțe 

proprii la această activitate. Lor li s-a adăugat 

cetățeni din comuna Vulcana-Băi, beneficiari ai 

ajutorului social. Activitatea nu a fost una ușoară, 

„Natura este deasupra artei, câtă vreme avem 
păduri, nu voi picta copaci.” 

(Valeriu BUTULESCU) 

 



configurația terenului, litologia acestuia și însuși drumul până la locul plantării fiind unul cu multe 

obstacole. Au fost plantați aproximativ 1.250 de salcâmi în partea superioară a corpului de alunecare, 

precum și pe malurile acestuia, în speranța stabilizării zonei. 

 
  

 

 

          
 

 

Vineri, pe 31 martie am revenit pe strada Armaș Bunea împreună cu 8 elevi voluntari ai Școlii 

gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi și lucrători ai autorităților administrație publice locale, când au 

fost plantați un număr de aproximativ 100 de puieți de plop american.  

 

  
  

 Sperăm ca acești arbori să dăinuie peste timp, iar umbra coroanelor lor să ne amintească de 

strânsa colaborare a celor care în solidaritate cu natura, au plantat comori vii. 

 
 
 
 

  Elena-Roxana VASILE 

                                                                                      ȘEF POLIȚIE LOCALĂ VULCANA-BĂI     

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIHAIL BULGAKOV – 126 ANI DE LA NAȘTEREA ROMANCIERULUI ȘI 

DRAMATURGULUI SOVIETIC (15.05.1891 – 10.03.1940) 

 

 

 

 

 

 

Destinul lui Bulgakov pare guvernat de același 

amestec de satiră, fantastic și tragism care e amprenta 

operei sale. La 3 mai 1891, la Kiev, în familia unui 

profesor al Academiei Teologice se naște primul 

copil, Mihail Afanasievici Bulgakov (Михаил 

Афанасьевич Булгаков). În 1909 absolvă Gimnaziul 

nr. 1 din Kiev, școală de prestigiu, după care urmează 

cursurile Facultății de Medicină din Kiev. După 

facultate, practică medicina pe front, în timpul Primului 

Război Mondial, apoi într-o comună de lângă Kiev. 

Peste un deceniu va publica Însemnările unui tânăr 

medic, în care evocă această perioadă. Încă din 

perioada studenției, 1913, se căsătorește cu Tatiana 

Nikolaevna Lappa. Devine dependent de morfină, dar, 

cu ajutorul primei sale soții, reușește să învinga răul. 

În 1920 renunță la cariera de medic și se dedică 

scrisului. Începe să colaboreze cu ziarele și trupele de 

teatru locale. În 1921 se mută la Moscova. Editura 

moscovită “Nedra” îi publică 

nuvelele Diavoliada și Ouăle fatale. În revista “Rossia” 

apare primul său roman, Garda Albă. În 1924 se 

desparte de Tatiana Lappa pentru a se recăsători cu 

Liubov Evghenevna Belozerskaia. 

Din 1925 începe să colaboreze cu Teatrul Academic din Moscova. Transformă romanul Garda 

Albă în drama Zilele Turbinilor. După multe momente de tensiune și incertitudine are loc premiera 

piesei, care constituie un adevărat triumf. Piesa Zilele Turbinilor, dramatizarea romanului Garda Albă, 

are mare succes, fiind considerată un Pescăruș al noii generații de dramaturgi. Simpatia evidentă pentru 

ofițerii "albi" face ca piesa să fie interzisă, dar (paradoxal!) e, in același timp, piesa preferată a lui 

Stalin. În 1925 scrie nuvela satirică Inimă de câine. 

Se impune tot mai mult ca scriitor de excepție. Odată cu faima lui crește și interesul 

criticii proletcultiste față de opera sa, care începe să fie ținta unor atacuri de pe pozițiile ideologiei 

vremii. Puterea sovietică îl etichetează drept un autor antibolșevic și un element „dușmănos”. 

În 1928 înaintează prima cerere de plecare în străinătate și primește primul răspuns negativ. Începe 

întâia schiță a romanului Maestrul și Margareta sub titlul Inginerul cu copite. Îi sunt interzise 

piesele Zilele Turbinilor, Apartamentul Zoicăi (1929) și Cabala bigoților (1930) și nu se mai publică 

nimic din proza sa. 

Din 1929 nu i se mai publică nici o carte și nu i se mai joacă nici o piesă. Trăind la limita 

supraviețuirii, Bulgakov se vede nevoit să-i trimită dictatorului o petiție, apoi, într-o scrisoare adresată 

„Iartă-i pe cei care ţi-au greşit, nu pentru că ar 
merita iertarea, ci pentru că tu meriţi liniştea.” 

(Rene DESCARTES) 
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guvernului sovietic, să vorbească despre dezechilibrul psihic la care e expus un creator al cărui existență 

este amenințată. Scrisoarea rămâne celebră atât ca model al disidenței asumate, cât și prin efectele ei 

neașteptate. Trei săptămâni mai târziu primește un telefon bizar direct de la Stalin, în urma căruia, deși 

Bulgakov crede că a fost victima unei farse, este reangajat la teatru. Scrierile lui rămân însă tot 

nepublicate. 

În 1931 îi este respinsă cea de-a doua cerere de plecare în străinătate. În 1932 se căsătorește 

pentru a treia oară. Elena Sergheevna Shilovskaia devine un punct de sprijin pentru scriitorul aflat în 

dizgrație, îi este secretară, dactilografă și cronicar al vieții lui. 

În ultimul deceniu al vieții scrie cu frenezie, temându-se că nu va termina romanul Maestrul și 

Margareta. În 1933 se dă citire, pentru prima dată, în public, noului său roman sub denumirea care l-a 

făcut celebru, Maestrul și Margareta, romanul fiind publicat pentru prima dată în Rusia în 1966-1967. 

Cere din nou pașaport pentru plecarea temporară în străinătate și din nou este refuzat. 

Piesa Batum, despre tinerețea revoluționară a lui Stalin, este inclusă în repertoriul Teatrului 

Academic, apoi respinsă de însuși Stalin. 

La 10 martie 1940, la capătul unor grele suferințe, Bulgakov moare la locuința sa. Ultimele 

corecturi le face in 1940, pe patul de moarte, orb, până în ultima zi a vieții dictează sotiei sale, Elena 

Sergheevna, care este, de altminteri, chiar modelul Margaretei, modificările romanului Maestrul și 

Margareta. 
 
 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

TEAMĂ N-AI CĂCI LOC MAI SIGUR... 

de HENRICH HEINE  

 

 

 

Teamă n-ai, căci loc mai sigur 

Ca la mine altul nu-i - 

Ca să nu ne fure nimeni, 

Uşa camerei o-ncui. 

Vântul casa n-o dărâmă 

Oricât ar sufla de tare; 

De ţi-e teamă de incendiu, 

Iată, suflu-n lumânare. 

Iar acuma să-mi îngădui 

Să te strâng în braţe bine - 

„Fericirea se strecoară adesea printr-o uşă pe 
care ai uitat-o deschisă.” 

(John BARRYMORE) 
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Că răceşti uşor, iubito, 

Dacă n-ai un şal pe tine. 

 

 

 

 

ŞTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ...în mitologia japoneză există un spirit ocrotitor al țărmului mării? Se numește Isora. 

 ...albinele nu pot vedea culoarea roșie? Văd în schimb razele ultraviolet, invizibile pentru 

ochii noștri. 

  …în 1669 a fost construit microscopul optic numit Occhiolino? Creatorul lui a fost Galileo 

Galilei. 

  ...limba unui crocodil este imobilă? Este fixată pe cerul gurii. 

  ...cea mai mare caracatiâă descoperită vreodată cântărea 4 tone? A fost văzută în 1878 în 

nordul Oceanului Atlantic 

 ...moldavitul este un mineral verde, similar cu sticla? S-a format în urma impactului unui 

meteorit cu pămîntul. 

 ...există banane roșii? Au o aromă dulceagă și o textură cremoasă, asemănătoare cu a 

zmeurei. 

 ...pentru egipteni pâinea avea o mare însemnătate? Era folosită ca mijloc de plantă și era pusă 

chiar în morminte. 

 ...una dintre cele mai populare supe din China este cea din întotătoare de rechin? Se servește 

la diferite evenimente, de obicei, la nunți. 

 ...procesul de colorare al portocalelor are loc numai în nopâile friguroase? În țările tropicale 

rămân verzi. 

 ...cuvântul „ciocolată” provine din cuvântul xocolati, de origine aztecă? Înseamnă „apă 

caldă”. 

 ...În Texas, furtul unui cal era pedepsit cu condamnare la moarte? Legea, chiar dacă nu s-a 

aplicat, a existat până în 2008. 

 ...în Egiptul antic oamenii purtau doliu după moartea pisicii? Semnul distinctiv în acest sens 

era raderea sprâncenelor. 

   

„Dacă lipul ţi-a mâncat duşmanul, asta nu 
înseamnă că lupul ţi-a devenit prieten.” 

(La FONTAINE) 

 



 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI MINUNAȚI 

 

 

Armonie de primăvară 

 

 

 

Cred că pentru fiecare dintre noi, primăvara este 

cel mai voios anotimp. În această perioadă întreaga natură 

cântă. 

Merg prin pădurea înflorită din apropiere și 

privesc razele soarelui mângâind diafan fiecare frunză 

asemeni unui cântec divin. Mă aplec către pământ și 

ascult șoaptele firelor de iarbă crescând. În livadă, florile 

ninse pretutindeni îmi îmbată toate simțurile. Zefirul 

neastâmpărat îmi scutură câteva petale în palmă și în păr. 

Ajung acasă „împodobit” de parcă cineva mi-ar fi așezat 

pe cap o diademă de argint și diamante. 

Peste tot primăvara este frumoasă, însă pentru mine, aici, la Vulcana mea dragă, primăvara 

este asemeni unei zâne a florilor, a fericirii și a iubirii ce-și scutură mantia-i magică peste fiecare 

colțișor. 

ADOR faptul că sunt născut primăvara! Sufletul meu armonizează cu toată această renaștere 

perpetuă numită... PRIMĂVARA! 

 
 

 Matei-Nicușor BĂJENARU 

Clasa a V-a 

ȘCOALA „Vlad ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 

Poveste despre oameni cu rădăcini 

 

 

 

Suntem cu toții oameni și arătăm ca oamenii! Dacă amestecăm toți oamenii Europei, vom 

mai ști care de unde vine? În primă fază nu! Apoi, la o privire mai atentă, am observa că unul poartă 

kilt, altul are tenul măsliniu, altcineva are părul foarte blod, altul are pistrui! Cineva poartă ie, în timp 

„Să crezi în Iubire. Să crezi în Puritate. Să crezi în 
Smerenie. Acestea nu se vor schimba niciodată.” 

(Cătălin MANEA) 

 



ce altul este îmbrăcat foarte sobru! Deci ne putem, totuși, diferenția, așa, la o privire? ... Da, pentru 

că ducem cu noi ceva din specificul nostru ca nație, ceva din tradițiile noastre ca popor! Tradițiile 

sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite. Fiecare popor din Europa are tradițiile sale specifice.  

Iubesc tradițiile și sunt o fire curioasă. Știu despre obiceiurile noastre și mă bucur de ele an 

de an, dar am fost curioasă! Ceilalți europeni cu ce se mândresc! Pe ei ce îi face să fie greci, nemți, 

bulgari...? Ce ne place tuturor și ce sărbătorim toți? Am aflat astfel că luna decembrie este liantul 

între noi toți. Este ultima lună a anului, luna primei zăpezi, a cadourilor și a colindelor, dar mai ales a 

tradițiilor. Cea mai comună este veșnica datină a împodobirii pomului de Crăciun. Este un obicei 

aparținând tuturor națiunilor Europei. Aceasta este constituită de un brad verde decorat, natural sau 

artificial. Este adus în casele oamenilor de toate națiile și este gătit cu lumini de Crăciun, ghirlande, 

globulețe, bomboane sau dulciuri. Sărbătorim Crăciunul, sărbătoare specifică lunii decembrie, 

conform propriilor noastre obiceiuri și tradiții, diferite de la o țară la alta. Cea mai interesantă tradiție 

a Nașterii Domnului mi se pare cea din Grecia, țară pe care am vizitat-o și care m-a ajutat să 

descopăr aceste obiceiuri. Oamenii merg la slujba de Crăciun  la ora 4 dimineața, iar la întoarcerea 

de la Biserică ei împart miere, fructe uscate și Christopsomo, un fel de plăcintă cu nuci pe care 

bucătăreasa a pregătit-o în Ajun și în care a avut grijă să își lase amprenta degetelor. Mi se pare un 

obicei absolut deosebit! 

Am căutat să aflu cât mai multe despre tradițiile în spațiul european și pot spune că, dintre 

toate cele descoperite în căutările mele, preferatul meu este, a fost și va rămâne Festivalul „San 

Fermin“, cunoscut și sub numele de „Luptele cu tauri“. Evenimentul provine de la Sf. Fermin, care a 

fost târât de tauri pe străzile din Pamplona. Festivalul se desfășoară în perioada 7-14 iulie. Mulți tauri 

sunt atunci omorâți, iar oamenii sau toreadorii care participă pot plăti cu viața lor. Cred că trebuie să 

ai mare curaj, sau o fi naivitate, cruzime?, să participi la un astfel de eveniment... 

Marea Britanie își cultivă și ea vechile tradiții: dansatorii Morris (asemănători călușarilor 

tradițional românești), Cheese rolling („datul brânzei de-a dura”) - role de brânză sunt eliberate de pe 

vârful unui deal, iar oamenii aleargă după ele pentru a le prinde. Foarte amuzant! Imaginează-ți 

oameni în toată firea alergând după role de brânză!!! 

În Austria, creatura în contradicție Sfântului Nicolae, Krampus, îi pedepsește pe copiii răi și 

neascultători. Conform tradiției, Ziua Ursului (sau Întâmpinarea Domnului) este ziua întâmpinării 

iernii cu primăvara. Se spune că în această zi, ursul va ieși din bârlog. Astfel, în ziua de Stretenie, 

ursul iese din peștera sa și joacă de jur-împrejur. Dacă afară este soare, iar ursul își vede umbra, 

acesta se va speria și se va întoarce în bârlog și va mai sta acolo, adăpostit, încă vreo șase săptămâni. 

Însă, dacă ursul nu o să își vadă umbra, va rămâne afară și iarna se va întrerupe, semn al apropierii 

primăverii. 

Rusia are o tradiție specială în ceea ce privește cultura ceaiului. Aici, ceaiul este servit adesea 

în pahare mari de argint sau chiar placate cu aur. Ceaiul se pregătește separat și este diluat cu apă 

clocotită. Acesta este, de obicei, tare la gust. Cu cât ceaiul este mai tare, cu atât gazda este mai 

ospitalieră. 

În cele mai multe părți ale Europei, Sfântul Nicolae este sărbătorit la data de 6 decembrie. În 

anumite părți din Europa, Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae este considerat principalul aducător de 

daruri. Se pare că aici Moș Nicolae i-a cam furat meseria lui Moș Crăciun. Tradiția Sfântului Nicolae 

este constituită de așezarea la vedere a cizmulițelor de către copii, înainte ca aceștia să adoarmă. 

Copiii cuminți vor primi dulciuri și jucării, iar cei obraznici vor primi câte o nuielușă, care, dacă 

pusă în apă va înflori, greșelile copilului vor fi iertate de Moș Nicolae. 

Paștele sau Învierea Domnului are, de asemenea, un nume cunoscut în rândul popoarelor 

Europei. De Paști se practică sacrificarea unui miel, preparat și mâncat pe urmă de întreaga familie. 

În săptămâna de dinaintea Paștelui, Săptămâna Mare, în Bisericile Ortodoxe se țin slujbe și denii, 

unele presupunând înconjurarea Bisericii cu lumânării aprinse de către creștini. Sărbătoarea are, 

asemenea altor sărbători, și o „mascotă”. În cazul Paștelui este vorba de un iepuraș care aduce 

copiilor cadouri, în general haine noi. 

Tradițiile pe Bătrânul Continent sunt nenumărate și deosebite în nenumărate feluri. Cele pe 

care le-am descoperit în căutările mele sunt numai câteva și probabil că nu sunt cele mai frumoase. 

Mi-ar plăcea să călătoresc, să descopăr lumea aceasta pas cu pas, să îi dezleg misterele și să mă 

bucur de ce îmi poate ea oferi! 

Dar acestea sunt planuri de viitor ... 

     

 



 

 Claudia-Gabriela SMARANDA 

Clasa a VII-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI 

 

 

 

1 mai 

Constanţa COMAN 

Gheorghe OPREA 

Mihăila PETRESCU 

Dănuţ BÎRLOG 

 

2 mai 

Alecsandra-Ioana DINU 

Mihail NICOLĂESCU 

Marinela BOBLEACĂ 

Camelia-Ileana ŞETREANU 

Mircea BADEA 

Carmen SĂVULESCU 

Gheorghe ŞTEFAN 

Dragoş-Mihai VASILE 

Elena-Daniela FLOREA 

Ştefania-Andrada COMAN 

Constantin-Iulian UDROIU 

Elena-Teodora BADEA 

Ana-Luiza NICOLĂESCU 

Miruna-Elena FĂŞIE 

Nicolas-Emanuel BUCUROIU 

 

3 mai 

Maria OACHEŞU 

Corneliu STANCIU 

Melania SĂVULESCU 

Cristian ZAMFIRESCU 

Mihaela CIOCAN 

Alina-Costina CÂRSTEA 

Vasile-Cristian MITRESCU 

Alexandru-Mădălin FÂŞIE 

 

4 mai 

Gheorghe BĂLAŞA 

Maria BURCĂ 

Vasile STOICA 

Petre BADEA 

Marian PIOARU 

Florian NECŞOIU 

Dorel FĂŞIE 

Ana-Maria OANCEA 

Alexia-Maria TRONECI 

 

5 mai 

Maria BÂRLOG 

Gheorghe ENESCU 

Nicolae CIOCĂU 

Corneliu TRONECI 

Olimpia SPÂNU 

Cristinel OANCEA 

Rodica STOICA 

Andreea-Izabela TRONECI 

Constantin BĂLAŞA 

Maria-Lavinia COMAN 

 

6 mai 

Sabina MIHAI 

Mircea ANTOFIE 

Dumitru TĂNASE 

Gheorghe TRONECI 

Gabriela ŞERBAN 

Antonio-Valentin SAVU 

 

7 mai 

Ion JOIŢA 

Gheorghiţa ANTOFIE 

Constantin GRECU 

Constantin FĂŞIE 

Ciprian-Ionuţ BERECHET 

Andra-Valeria BADEA 

Ana-Maria OACHEŞU 

Rareș-Sebastian BREZOIU 

Lidia-Elena BOBLEACĂ 

„Odată terminat jocul, regele şi pionul se întorc în 
aceeaşi cutie.” 

(proverb italian) 

 



Ionuț-Cristian DOBRESCU 

Nicolae-Marian ANTOFIE 

Elena-Fabiana ANTOFIE 

Anastasia-Maria DOBRESCU 

 

8 mai 

Nicolae PETRESCU 

Tatiana ILIE 

Constantin STAN 

Gheorghe ILIE 

Nicolae-Marius STAN 

Elena OANCEA 

Simona-Elena SARU 

 

9 mai 

Rosa VASILE 

Maria STANCIU 

Maria IOSIF 

Elena STOIAN 

Eugenia CIOCĂU 

Nicolae BUCUROIU 

Gabriela-Cecilia FĂŞIE 

Valentin ION 

 

10 mai 

Ion MANTA 

Adelina GRECU 

Gabriel-Victor POPESCU 

Gabriel SAVU 

Constantin SPÎNU 

Petrică OPROIU 

 

11 mai 

Liliana ILINCA 

Liviu-Dorian STANA 

Aurelia-Roberta MĂGUREANU 

Robert-Ionuţ MĂGUREANU 

Delia-Elena STÎNGACIU 

Christian-Ionuț SAVU 

 

12 mai 

Eleonora STOICA 

Neculae ŞERBAN 

Marcel-Emil IONESCU 

Constantin-Florin TRONECI 

Mihaela LOPOTARU 

Florentina-Beatris BURCĂ 

Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ 

Andreea-Diana ILIE 

Andreea-Alexandra TĂNASE 

Andrei UNGUREANU 

Mario-Andrei ION 

 

13 mai 

David CIOCODEICĂ 

Gheorghe HOGIOIU 

Filofteia ȘERBAN 

Liviu-Iulian MILEA 

Rozica PIOARU 

Gabriela BUCĂ 

Daniel MOREANU 

Elena-Andreea ŞETREANU 

Beatrice-Elena IOSIF 

Mihai-Vasile STAN 

Albert-Mihail SANFIRESCU 

 

14 mai 

Gheorghe MITRESCU 

Marilena ANTOFIE 

Ilie IFRIM 

Gheorghe SAVU 

Maria TRONECI 

Oana-Liana GOGONEȚ 

Ionuț-Ciprian TRONECI 

Adiela-Bianca DOBRESCU 

 

15 mai 

Georgeta GHEORGHE 

Mariana ANTOFIE 

Maria ZAMFIRESCU 

Maria ZAMFIRESCU 

Gheorghe GHEORGHE 

Vasile STOIAN 

Gabriel FĂŞIE 

Filip NECŞOIU 

Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU 

Maria Patricia ILIE 

 

16 mai 

Rodica SPÎNU 

Gheorghe GOGU 

Ionela SAVU 

 

17 mai 

Marcelia GRECU 

Leonida FLOREA 

Paraschiva MOREANU 

Constanţa SPÎNU 

Iulian ZEGHERU 

Costel SAVU 

Anisia-Elena BĂLAŞA 

 

18 mai 

Emilia STOICA 

Constantin DUMITRU 

Gheorghe STANCIU 

Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU 

Cornel-Constantin DUMITRU 

Ana-Maria AMBROZIE 

Ioana GRECU 

Alberto-Mihail HOGIOIU 

 

19 mai 

Avida IONESCU 



Nicolas VOICU 

Toma NICOLĂESCU 

Vasile STÎNGACIU 

Ion PANAITA 

Ion-Răzvan GRECU 

Corina-Oana NEAGA 

Roxana-Laura TUDOR 

Sebastian-Petrică DOBRESCU 

Elena-Adriana STOICA 

Andreea-Rebeca MARIN 

 

20 mai 

Aneta IONAŞ 

Gheorghe SAVU 

Rodica NECŞOIU 

Leon GHEORGHE 

Gheorghe-Claudiu SAVU 

Constantin MILEA 

Simona-Adelina STÎNGACIU 

Corneliu-Constantin OANCEA 

Ilie-Cosmin SARU 

Cosmin-Valentin BURCĂ 

 

21 mai 

Maria BĂLAŞA 

Ştefan TUDOR 

Gheorghe CIOCĂU 

Constantin MOROE 

Oana-Elena ŞERBAN 

Ovidiu-Constantin MOISE 

Constantin-Leonard ARON 

Vicenţiu-Costin MORARU 

Constantin-Fernando GRECU 

Constanţa-Andreea CIOCODEICĂ 

Elena-Gabriela COMAN 

 

22 mai 

Elisabeta GRECU 

Ileana GHEORGHE 

Vasile DOBRESCU 

Ecaterina NICOLĂESCU 

Mihai-Alexandru OANCEA 

 

23 mai 

Vasile DOBRESCU 

Elena ROTARU 

Nicor FĂŞIE 

Nicuşor  BĂJENARU 

Maria-Laura CRĂCIUN 

Violeta-Mihaela VORNICU 

Elena MITRESCU 

Alexandru-Mihail STÎNGACIU 

Denisa-Ioana ZAMFIRESCU 

Olivia-Gabriela OACHEȘU 

 

24 mai 

Nicoleta STOIAN 

Gheorghe SARU 

Gabriela-Maria CRĂCIUN 

Ion-Gabriel MITRESCU 

Florin-Cristian STOICA 

Mihaela-Mădălina DOBRESCU 

Mihai-Viorel RUSU 

Nicuşor-Constantin MITRESCU 

Ana-Maria-Izabela NECŞOIU 

 

25 mai 

Eufrosina CIOCAN 

Maria GRECU 

Ioachim POPESCU 

Delia MITRESCU 

Iridenta FĂŞIE 

Sorin MIRA 

Anca-Elena SCRIPCARU 

Cornel GHEORGHE 

Marius LĂCĂTUŞ 

Florin DUMITRU 

Elena-Raluca ENESCU 

 

26 mai 

Damian VASILE 

Grigore DRĂGHICI 

Mihaela BURCĂ 

Maria DUMITRU 

Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU 

Karina-Ștefania BURCEA 

 

27 mai 

Romică MIHAI 

Ana FĂŞIE 

Carmen-Florentina BULIGIOIU 

 

28 mai 

Maria VASILE 

Ilarion FĂŞIE 

Nicolae ODAGIU 

Daniel POPESCU 

Ionela SOARE 

Adinaru FĂŞIE 

Adela-Iuliana VASILE 

Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI 

 

29 mai 

Constanţa RADU 

Vasile MĂRGĂRIT 

Vasile STAN 

Nicoleta DRĂGHICI 

Maria CHIRCĂ 

Bianca-Mihaela MOROE 

Iuliana-Cornelia MIHĂESCU 

 

30 mai 

Constantin MOREANU 

Monica MANTA 



Zoia ARON 

Lavinia ZEGHERU 

Elena BIŢOC 

Vasile-Gabriel BUCUROIU 

Cristina-Evelina BĂLAŞA 

 

31 mai 

Floarea ILIE 

Elena MOREANU 

Petre MARIN 

Emilian DUMITRESCU 

Petre ANTOFIE 

Eugen CIOBANU 

Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ 

Eduard-Alexandru MILEA 

Matei-Sorin MILEA 

 

 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII APRILIE: 

 

 

NAȘ 

DECESE: 

 

 

           

„Unii oameni sunt ca moneda de un ban. Au 
două feţe şi nu valorează nimic.” 

(Umberto ECO) 
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