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

„Îmi găsesc fericirea în fericirea celor din jurul
meu.”
(Pierre CORNEILLE)

O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR
FORMAREA OMULUI DE MÂINE INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC
VULCĂNEAN – DOMNUL Mihai MICULESCU

Dascălul se purifică prin însăși natura muncii lui... Își clătește sufletul zilnic cu zâmbetul
cristalin al copiilor și-n ochii lor senini și inocenți. A fi în fața lor e o baie de liniște și mulțumire. E o
adevărată împlinire de fapt... Te simți stăpân și sclav în același timp!
Am venit inițial în Școala Vulcana de Sus ca învățător după ce lucrasem câțiva ani (vreo trei)
în uzină. „Doamne, tineri mai eram....” spun versurile unui cântec îndrăgit. Am venit în școala aceasta
împreună cu un coleg de generală – Ion OPROIU și cu soția lui, Elena OPROIU, prieteni întreaga viață.
Aici mi-am întâlnit jumătatea – pe scările acestei școli. Venea din Giurgiu și nu cunoștea pe nimeni. Era
atât de frumoasă.... Am condus-o la o mătușă de-a mea unde a stat în gazdă până ne-am cunoscut mai
bine și ne-am decis să fim împreună pentru totdeauna.
La început am avut mari emoții. Tot ce însemna școală pentru mine erau, de fapt, doar
amintirile din bancă. Pentru a fi la catedră era cu totul și cu totul altceva. Știam că trebuie să fiu
formator de caractere și să transmit celor din fața mea nu numai informație ci și educație, să-i pregătesc
pentru viață, să fac OAMENI în adevăratul sens al cuvântului.
Primii ani nu au fost chiar ușori... Ulterior am urmat în București Facultatea de istorie și
geografie pentru că asta simțeam că-mi este vocația. Am predat aceste materii o viață întreagă și am
avut mari satisfacții. Am foști elevi (pe toți îi numesc „copiii mei”) care au ajuns juriști, avocați,
profesori de istorie ori geografie (chiar profesori universitari) și sunt tare mândru de asta.

Respect fiecare meserie practicată de oricine însă, nu cred că sunt subiectiv dacă afirm că
meseria de dascăl este una care te înnobilează. Și doctorii, și magistrații, și viitorii profesori au trecut și
încă trec prin băncile noastre. Nici ei fără noi n-ar fi mai nimic, nici noi fără ei n-am avea aceeași viață
frumoasă și liniștită.
Aș putea spune că de-ar fi să iau viața de la capăt...nu m-aș vedea făcând altceva. Și, pentru că
am această oportunitate, vreau să-mi salut toate generațiile mele de copii dragi și să le spun că fiecare
dintre ei (cu bune și mai puțin bune petrecute de-a lungul timpului cât am fost alături) au un loc special
în inima mea. Iar dacă am fost vreodată mai exigent (ca profesor ori ca director) sunt convins că ulterior
au realizat că acesta a fost un lucru contructiv.
Ileana VULPESCU spune atât de frumos și real în „Arta conversației”: Oamenii au tendinţa
de-a devaloriza imaginaţia care, de fapt, este motorul nu numai al sentimentelor dar al tuturor
lucrurilor. Şi o clădire apare mai întâi în imaginaţia constructorului, apoi pe hârtie, apoi în realitatea
palpabilă, cea a martorului.” Asta am făcut eu în toți acești ani petrecuți la catedră – le-am dat curaj săși dea frâu liber imaginației, să fie sinceri cu ei înșiși pentru a-și putea urma visurile... Iar eu sunt acum
martorul, cum spune Ileana VULPESCU, a roadelor imaginației lor, a hârtiei pe care a fost scris
proiectul și a realității palpabile.
În sufletul, meu meseria pe care mi-am ales-o e realizarea cea mai dragă pe care, dealtfel, o pun
alături de familie. Anii au confirmat că a meritat să-mi consacru o parte semnificativă din viață pentru a
da strălucire și consistență unui gând îndrăzneț, acela de a mă dedica copiilor. Spun îndrăzneț deoarece,
cunoscându-i, am realizat că sunt cei mai aprigi critici ai tuturor timpurilor. Trebuie să știi să privești
prin ochii lor, să intuiești ceea ce simt ori gândesc, să fii la înălțimea așteptărilor lor.
Vă doresc să ajungeți sănătoși ca mine la vârsta pe care o am și mult mai mult, să vă bucurați
de copiii voștri și de nepoți, așa cum o fac eu acum! VĂ ÎMBRĂȚIȘEZ CU DRAG PE TOȚI!
Acum voi vorbi și despre tata!!! Nu trebuie să aibă mari emoții citind aceste rânduri deoarece
pot spune cu sinceritate că este și a fost un părinte minunat.
Fac o abatere de la ceea ce doream să scriu despre el povestindu-vă o unică pedeapsă primită
chiar de la el! Era directorul școlii și umbla prin toate clasele chiar și în pauză sau înainte de a începe
cursurile să verifice dacă totul este în regulă. În acea zi „nefastă”, un coleg de-al meu plângea în hohote
și tata a intrat în clasă. Îl bătuse cineva... Oare cine??? Of! Am fost înaltă de mică, el cu un cap mai
scund, am fost „cuminte” de mică, el mai timid și...cred că m-a supărat el cu ceva (nu-mi mai amintesc
cu ce!) fapt pentru care i-am aplicat o corecție! Eram în clasele primare.... Tata m-a pedepsit atunci.
Credeți că trebuie iertat?!!!
Dacă vorbesc despre el, despre tata, trebuie să vorbesc și despre mine, de fapt, despre noi.
Suntem cinci frați. Patru dintre noi au moștenit-o pe mama urmând matematica, eu – pe tata. Am făcut
istoria cu cea mai mare plăcere...dar știți de ce? După ce terminam o oră de istorie nu trebuia să mai
rețin decât anii. Evenimentele erau atât de clar, explicit prezentate încât nici nu repetam lecția. O știam.
Nu uitam niciun amănunt. Îmi amintesc că vorbea întotdeauna liber și se mai oprea uneori întrebândune: „Scrie așa în manual?”. Toată prelegerea lui era o poveste din care marea majoritate a colegilor mei
plecau cu lecția deja învățată... După ce primea confirmarea noastră ne spunea că istoria trebuie
verificată din mai multe surse. Fiecare oră se termina cu câte o povestioară ori legendă despre oricare
personaj ori eveniment istoric. Erau pură revelație orele de istorie.
Am fost și eu 12 ani la catedră însă nu am predat istoria. Nu știu dacă m-aș ridica la același
nivel, la nivelul celor care mi-au inoculat dragostea pentru învățătură, la nivelul celor pe care am fost
norocoasă să-i am dascăli. Simt că ar trebui să mă mai nasc odată ca să ajung la nivelul GENERAȚIEI
DE AUR a dascălilor pe care i-am avut...
Îmi vine să râd gândind ca și tot ce v-am povestit aici e tot ISTORIE!!! Anii au trecut iar noi,
foștii lor elevi, suntem „edificiile” construite cu trudă de ei. DASCĂLII noștri, părinți și-ai multora, nu
numai ai mei...doar mulțumiri vă putem adresa!
RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Cele mai frumoase lucruri din lume nu pot
fi văzute sau atinse, căci ele se simt doar cu
inima.”
(Helen KELLER)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
CONTRAVENȚII

Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în listele
electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei susţinătorilor cu încălcarea
prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
b) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor de candidaţi şi a candidaturilor
independente sau la folosirea semnelor electorale;
c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi listele electorale complementare în
condiţii necorespunzătoare;
d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele
electorale permanente şi listele electorale complementare;
e) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi listele electorale complementare
de către persoane neautorizate;
f) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista
electorală permanentă;
g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor
electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor
sau în ziua votării în perimetrul secţiilor de votare, delimitat potrivit art. 83 alin. (1) din Legea nr.
115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
h) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali;
i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare;
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor
electorale, a platformelor- program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă
electorală;
k) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit
prevederilor legale;
l) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în mai multe liste de candidaţi pentru
aceeaşi autoritate publică;
m) neaducerea la cunoştinţa publică, de către membrii birourilor electorale de circumscripţie,
a propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 83 alin. (5) în localul de vot;

o) nerespectarea dispoziţiilor art. 90 privind prezenţa altor persoane în cabina de vot, precum
şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul
exercitării dreptului de vot;
p) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu
privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. (1) din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;
r) încălcarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a prevederilor art. 93
şi întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor art. 94 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali;
s) părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare înainte de
stabilirea rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-verbal;
ş) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit
dispoziţiilor art. 64, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi
sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 83
alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, să voteze sau să nu voteze anumite
partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi;
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare sau de
către persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;
ţ) absenţa nejustificată a preşedintelui, a locţiitorului acestuia sau a membrilor birourilor
electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
u) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie
certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;
v) nerespectarea de către primar a prevederilor art. 26 alin. (61) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător prevederilor art. 16 alin. (3);
w) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului anulat pus la dispoziţia
competitorilor electorali;
x) încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
y) nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor
Autorităţii Electorale Permanente;
z) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 110 documentele şi
actele necesare efectuării controlului.
Contravenţiile prevăzute la lit. h), j), k), n), o), v) şi w) se sancţionează cu amendă de la 600 lei
la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c)-f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. i), l),
m) şi r)-u), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), p), q), x), y) şi z),
cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la lit. a), b), g) -k), m) -q), ş), w), x) şi z);
b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru faptele prevăzute la lit. j), l), r), s),
t) şi z);
c) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii biroului
electoral ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora, pentru faptele
prevăzute la lit. ţ), u) şi z);
d) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la
lit. a), b), c), d), e), f), y) şi z);
e) prefecţii şi subprefecţii, pentru faptele prevăzute la lit. v) şi z).

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute la lit. h), j), k), n), o), v) şi w), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate
în procesul-verbal.
Contravenţiilor prevăzute la lit. a) – z) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la lit. k), t) şi w) ori
rezultate din comiterea acestora se confiscă.
(în numărul viitor: Dispoziții finale)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 345 din 25 august 2017 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 31 august 2017, ora 17:00 la sediul său,
situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Omagierea domnului Gabriel MILEA, cetățean de onoare al comunei Vulcana-Băi, primarul
comunei între anii 1959 și 1982, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani;
2. Atribuirea denumirii intrării ing. Emil SAVU;
3. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 316 din 4 august 2017 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017;
4. Aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini aferente concesiunii terenului din
punctul „Moiceni” Vulcana-Băi;
5. Probleme curente ale administrației publice locale:
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Mintea e un mormânt sacru în care
Dumnezeu se zbate. Haideţi să-i sărim în
ajutor!”
(Nikos KAZANTZAKIS)

SFÂNTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB – 26 SEPTEMBRIE

La 26 septembrie, în calendarul creştin ortodox român este
pomenit Sfântul Voievod Neagoe Basarab. În şedinţa de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la Reşedinţa
patriarhală din Bucureşti, în zilele de 8-9 iulie 2008, s-a hotărât
canonizarea Sfântului Ierarh Iachint de Vicina, primul mitropolit al
Ţării Româneşti, a Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, părintele erei
creştine, şi a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitorul Ţării
Româneşti, om de cultură isihastă şi prinţ al păcii. La Curtea de Argeş,
în prezenţa Patriarhului României, astăzi are loc proclamarea locală a
canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Originea domnitorului
Neagoe Basarab nu este întru totul clară. Singura certitudine este
apropierea de marea familie a boierilor Craioveşti, prin mama sa,
Neaga, pe care cele mai multe documente o prezintă drept soţia lui
Pârvu Craiovescu. Cum după urcarea pe tronul Ţării Româneşti,

Neagoe avea să se prezinte în documentele cancelariei domneşti drept fiu al domnitorului Basarab cel
Tânăr „Ţepeluş“ (1477-1481 şi 1481-1482), există unele semne de întrebare cu privire la paternitatea sa.
Vlad cel Tânăr, domn al Ţării Româneşti între 1510 şi 1512, s-a aflat, la început, în bune relaţii cu
familia Craioveştilor, protectorii tânărului Neagoe. Cu sprijinul unei familii boiereşti atât de puternice,
orice urmaş al unui domnitor al ţării putea emite pretenţii la tron. Auzind că Neagoe, ajuns între timp
şef de vânătoare la curtea sa, ar putea fi „os domnesc“, Vlad cel Tânăr ar fi căutat fie să-l piardă, fie să-l
„însemneze“, cum era obiceiul vremii de a mutila orice posibil rival al domnitorului sau al succesorilor
săi. Aşa se explică faptul că, la întrebarea lui Vlad-Vodă despre originea lui Neagoe, boierii Craioveşti
vor fi răspuns că e doar boier, fiu al lui Pârvu Craiovescu şi al soţiei sale, Neaga, aşadar, fără drept la
domnie. Ameninţările aveau să continue, astfel că boierii olteni se văd nevoiţi să treacă Dunărea, în
decembrie 1511, cerând ajutor turcilor. La 23 ianuarie 1512, un corp de oaste în frunte cu Mehmet-Beg
învingea pe Vlăduţ-Vodă într-o luptă la marginea Bucureştilor, la Văcăreşti.
Mama sa, Neaga, a fost cea care i-a deschis ochii către frumuseţea credinţei ortodoxe
strămoşeşti. Cum Craioveştii erau ctitorii Mănăstirii Bistriţa din părţile Vâlcei, una dintre cele mai mari
din Ţara Românească, putem identifica primul „cămin“ în care copilul Neagoe va fi învăţat să citească,
să se roage şi să crească în cinste. Printre vieţuitorii mănăstirii de la poalele Munţilor Căpăţânii se
număra şi unul dintre fraţii Craioveşti, unchi al lui Neagoe, Barbu-vel Ban, călugărit cu numele de
monah Pahomie, împreună cu Neagoslava, soţia sa, călugărită şi ea cu numele Salomia. Biblioteca
mănăstirii, mereu înnoită cu manuscrise de monahii cărturari, i-a asigurat acces atât la scrieri biblice şi
patristice, cât şi la cunoaşterea unor limbi străine, datorită dascălilor-călugări.
În anul 1504, la Bistriţa se refugia mitropolitul Maxim Brancovici, cărturar cunoscut al vremii,
fost despot sârb cu numele Gheorghe, împreună cu nepoata sa, Miliţa, fiica despotului Serbiei, Iovan
Brancovici. În acelaşi an, tânărul Neagoe o va lua în căsătorie pe Miliţa Despina.
Tot la Mănăstirea Bistriţa avea să întâlnească pe patriarhul Nifon al II-lea al Constantinopolului,
chemat în Ţara Românească, pe la anul 1502, de voievodul Radu cel Mare (1495-1508), pentru a
reorganiza şi întări viaţa bisericească. Această întâlnire este descrisă în lucrarea scrisă pe la 1517-1519
de întâistătătorul obştii de la Sfântul Munte Athos, sârbul Gavriil Protul: „Viaţa şi traiul sfinţeniei sale,
Părintelui Nostru Nifon, Patriarhul Ţarigradului, carele a strălucit între multe patimi şi ispite în Ţarigrad
şi în Ţara Muntenească“. Ca mitropolit al Ungrovlahiei, a reuşit să pună ordine în Biserica din Ţara
Românească, întemeind două noi episcopii, la Râmnic şi Buzău. O însoţire nelegiuită la Curtea
Domnească a lui Radu cel Mare, între sora acestuia şi un boier moldovean căsătorit, a făcut ca
mitropolitul Nifon să se retragă din scaun şi să ia calea exilului. Despre viaţa de pribeag avea să scrie
acelaşi Gavriil Protul: „Îi veni în ajutor un cocon de boieri, pe care-l chema Neagoe, şi care era mai
mare peste vânători. Aşa făcu Dumnezeu din cele amare dulci şi din cele pizmaşe cu prieteşug, că
aducea bucate pentru hrana sfântului, şi aievea şi într-ascuns, cu îndemnarea lui Dumnezeu. Iar fericitul
Nifon îl întărea cu învăţăturile sale, ca să crească şi să se înalţe în toate faptele cele bune şi să se ridice
în noroc bun şi să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor“. Aceste cuvinte descriu o relaţie
aparte ce lega pe tânărul boier Neagoe de înţeleptul ierarh, un mediu prielnic de deprindere şi
învăţătură. Ucenicia lui Neagoe pe lângă fericitul Nifon, deşi scurtă în timpul vieţii ierarhului, avea să
continue, în veşnicie. În anul 1505, văzând că Radu cel Mare nu pune capăt situaţiei de la curte, Nifon
avea să părăsească ţara, neîmpăcat cu domnitorul. În anul 1508, arhiereul Nifon trecea la cele veşnice,
în Mănăstirea Dionisiu. La doar câteva luni, în acelaşi an, Radu cel Mare era răpus de gută, fără a primi
iertare de blestemul arhieresc. Radu Vodă a fost înmormântat în biserica Mănăstirii Dealu, ctitoria sa de
lângă Târgovişte.
Prima faptă consemnată de Gavriil Protul după consolidarea domniei lui Neagoe Basarab a fost
aducerea în ţară a moaştelor Sfântului Patriarh Nifon, pentru a săvârşi o împăcare postumă cu fostul
domnitor Radu cel Mare. A ales câţiva boieri de încredere, i-a întărit cu cărţi domneşti semnate de el
însuşi şi i-a trimis la Mănăstirea Dionisiu pentru a cere aducerea moaştelor Sfântului Nifon, spre
curăţirea şi ştergerea greşelii lui Radu Vodă. Danciu logofătul a primit acordul egumenului grec de a
desface mormântul fericitului ierarh, aşezându-l într-o raclă de lemn. Procesiunea avându-l în frunte pe
un părinte Neofit a adus sfintele moaşte în Ţara Românească. Întâmpinarea ne-o prezintă cronica lui
Gavriil Protul: „De cum au intrat în Ţara Românească cu sfintele moaşte, au făcut ştire domnului
Neagoe Vodă, care a adunat tot clerul Bisericii şi toţi boierii, aşteptând pe părintele său cel sufletesc. Cu
credinţa sufletului şi a inimii, domnitorul a cuprins sicriul cu moaştele sfântului în braţe şi le-a sărutat
cu lacrimi şi cu multă veselie, împreună cu tot norodul creştinesc. Au dus, apoi, sicriul şi l-au pus
deasupra mormântului lui Radu Vodă, rugându-se toată noaptea, împreună cu Neagoe Vodă, sfinţiei
sale pentru iertarea păcatului lui Radu Vodă, care fără dreptate a lepădat pre Sfântul de la sine şi l-a

gonit din ţară. Şi - mare minune! - spre sfârşitul utreniei, vrând Dumnezeu să arate aievea iertarea
păcatului lui Radu Vodă şi al altora, care făcuseră nevoie şi scârbă sfântului, a văzut singur Neagoe
Vodă descoperire ca aceasta de la Dumnezeu: s-au rupt scoabele cele de fier şi acoperământul
mormântului lui Radu Vodă şi degrabă s-au desfăcut marmurile, iar dinlăuntrul s-a ivit trupul lui Radu
groaznic şi întunecat, plin de puroi şi de putoare. S-a deschis şi sicriul sfântului Nifon şi a izvorât de la
sfântul izvor de apă, care a spălat tot trupul lui Radu Vodă, arătându-l luminat. Apoi toate încuietorile şi
pietrele singure s-au închis şi s-au arătat lui Neagoe şi a făcut mare mulţumire“. Arătându-i-se lui
Neagoe această minunată împăcare şi multe alte minuni săvârşind Sfântul Nifon în Ţara Românească, a
comandat o raclă de argint poleită cu aur, mărgăritar, pietre scumpe şi smalţ, iar pe capac a fost pictat el
însuşi, în genunchi, la picioarele sfântului, rugându-se. Acea raclă cu sfintele moaşte a trimis-o înapoi la
Mănăstirea Dionisiu, în aceeaşi procesiune. În semn de preţuire, călugării athoniţi i-au trimis „plocon“
capul sfântului şi o mână, „ca să fie de sfinţire şi ajutor domnului. Iară el primi acele daruri cu mare
bucurie, ca şi Moise proorocul Tablele Legii Vechi şi le purta tot cu sine pe unde mergea, şi în curte şi
în biserică, iar pe cale le purta în caretă, ca şi Israel chivotul Legii“. O legătură sfântă şi vie între ucenic
şi părintele său spiritual, pecetluită în veşnicie. Gavriil Protul îşi încheie lucrarea despre viaţa Sfântului
Nifon ca martor al canonizării sale, prima în Biserica noastră strămoşească: „Proslăvirea Sfântului
Ierarh Nifon, patriarhul Ţarigradului, s-a săvârşit la 11 august, 1517, la Curtea de Argeş, zi în care s-a
rânduit şi pomenirea sa. Aceasta a fost prima proslăvire a unui sfânt în Ţara Românească“.
Doar enumerând locurile unde vistieria domnească a lui Neagoe-Vodă a contribuit la ajutorarea
altarelor închinate lui Dumnezeu, putem creiona portretul unuia dintre cei mai mari ctitori ai
creştinătăţii. Despre daniile sale de la Sfântul Munte, cine poate da mărturie mai bună decât însuşi
Gavriil, mai-marele călugărilor athoniţi: „Ce să mai înmulţim cuvintele, spuind toate mănăstirile pre
rând, că toate mănăstirile din sfântul Munte al Athonului le-a îmbogăţit cu bani, cu sate, şi dobitoace
încă le-au dat, şi multe ziduri au făcut şi fu ctitor mare a toată Sfetagora“. Şi continuă, amintind de
„biserica cea mare sobornicească din Ţarigrad“, „sfântul munte Sinai“, „sfânta cetate a Ierusalimului,
Sionul“, Meteorele de pe stânca Tesaliei, Tescaviţa, Cuşniţa, Cuteasca, Ascalon (Siria), apoi „toate câte
sunt în Evrota, în Trachiia, în Elada, în Ahiia, în Eliric, în Cambaniia, în Elispod, în Misiia, în
Machidonie, în Tetuliia, în Sermie, în Lugdonie, în Petlagonia, în Dalmaţiia şi în toate laturile de la
răsărit până la apus, şi de la miază-zi până la miază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea, şi multă
milă pretutindenea da şi mai vârtos pe cei ce se înstrăinau prin pustii şi prin peşteri şi prin schituri fără
de nici o scumpete îi hrănea, şi nu numai creştinilor fu mumă, ci şi păgânilor, şi fu tuturor tată milostiv,
asemănându-se Domnului Celui Ceresc, care străluceşte soarele Său, şi plouă şi pe cei buni şi pe cei răi,
cum arată Sfânta Evanghelie“.
Iar dacă s-a învrednicit a întări altarele lui Dumnezeu din întreaga lume, cu atât mai mult
ajutorul său se îndrepta către Biserica strămoşească a Ţării. Vistieria domnească a contribuit la ridicarea
sau restaurarea complexurilor monahale de la Tismana, Bistriţa, Cotmeana, Vişina, Cozia, Dobruşa,
Nucet, Ostrov sau Snagov. Mănăstirea Dealu, ctitoria lui Radu-Vodă, este desăvârşită în zilele domniei
sale. Pentru toate acestea va fi avut aceeaşi dragoste şi râvnă de a sluji lui Dumnezeu. Capodopere, însă,
sunt două lăcaşuri ridicate din temelie în Ţara Românească: biserica Mănăstirii Curtea de Argeş şi
Catedrala mitropolitană din Târgovişte.
La graniţa unui Imperiu Otoman în continuă expansiune a apărat şi consolidat Ţara Românească,
devenind un real sprijin pentru întreaga creştinătate din zonă. Ceea ce Ştefan cel Mare şi Sfânt a păzit cu
ascuţişul sabiei, Sfântul Voievod Neagoe Basarab a păstrat cu sigiliul domnesc aplicat pe documentele
de diplomaţie. Cu o armată pregătită oricând să reziste unei ofensive otomane, a preferat să răscumpere
pacea fără vărsare de sânge, prin plata unui însemnat tribut. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
remarca acest nou soi de „luptă a spiritului“, în studiul „Politică luminată de credinţă. Neagoe Basarab,
un principe pedagog creştin“: „Fără să fie luptător cu armele, ca Sfântul Ştefan cel Mare, Neagoe
Basarab - prin toată această bogată şi continuă activitate şi preocupare a sa pentru lumea creştină din
Orient şi Balcani - apare ca un luptător al spiritului, sprijinind cultura europeană, moştenire a
strălucitului Bizanţ“.
După numai nouă ani de rodnică domnie, a trecut la cele veşnice, „lăsând în urma sa multă
lumină, lumină ale cărei raze pătrund până la noi cei de astăzi“. A fost înmormântat în gropniţa
domnească de la Curtea de Argeş, ctitoria sa, iar piatra de mormânt aminteşte: „A răposat robul lui
Dumnezeu Io Neagoe Voievod şi Domn a toată Ţara Românească şi a părţilor dunărene, în luna lui
Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani şi
jumătate. Şi rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic şi
lăcaşul oaselor mele, ca să fie nestricat“.

Nicolae Iorga îl numeşte pe Neagoe Basarab „domn cu apucături împărăteşti“, „cel dintâi domn
român pătruns de cultura bizantină. Din fiul său iubit, pe care-l numise Teodosie, sperând că va cârmui
ca Teodosiu cel Mare, el voia să facă o minune de desăvârşire“.
Portretul votiv zugrăvit de meşterul Dobromir din Târgovişte, autorul picturii originale a ctitoriei
voievodale din Curtea de Argeş, reprezintă imaginea fidelă a domnitorului Neagoe Basarab, alături de
familia sa. Este prezentat în picioare, înveşmântat în ţinută de ceremonie, purtând pe cap coroană de aur
cu fleuroni bogaţi şi cu monturi de pietre scumpe. Părul e împodobit cu un acoperământ de bucle aurii
ce curg în râuri până la piept, îmbrăcându-i umerii. Pe mantie se observă un vultur bicefal încoronat,
simbolul heraldic împăratesc al Bizanţului. Această imagine a fost adoptată de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române drept icoană a Sfântului Voievod Neagoe Basarab.
În studiul amintit, PF Daniel - pe atunci Mitropolit al Moldovei - oferea drept model pe
domnitorul Neagoe Basarab, care „rămâne mereu viu prin ceea ce a lăsat posterităţii şi constituie un
îndemn pentru generaţiile de azi şi de mâine în a sluji acest popor“.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Numai Dumnezeu poate alege la întâmplare.”
(LEVY
)

MIHAIL KOGĂLNICEANU – 200 DE ANI DE LA NAȘTEREA ISTORICULUI ȘI
OMULUI POLITIC ROMÂN (1817 – 1891)

Mihail
KOGĂLNICEANU
(născut
pe 6
septembrie 1817, Iași, Moldova –
decedat
pe 1
iulie 1891, Paris, Franța) a fost un om politic de orientare
liberală, avocat, istoric și publicist român originar din Moldova,
care a devenit prim-ministru al României la 11 octombrie 1863,
după Unirea
din
1859 a Principatelor
Dunărene în
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit
ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost
de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui
Cuza și Carol. A fost unul dintre cei mai
influenți intelectuali români ai generației sale (situându-se pe
curentul moderat al liberalismului). Fiind un liberal moderat, șia început cariera politică în calitate de colaborator
al prințului Mihail Sturdza, în același timp ocupând funcția de
director al Teatrului Național din Iași și a publicat multe opere
împreună cu poetul Vasile Alecsandri și activistul Ion Ghica.

A fost redactor șef al revistei Dacia Literară și profesor al Academiei Mihăileane. Kogălniceanu a
intrat în conflict cu autoritățile din cauza discursului inaugural cu tentă romantic-naționalistă susținut în
anul 1843. A fost unul dintre ideologii Revoluției de la 1848 în Moldova, fiind autorul petiției Dorințele
partidei naționale din Moldova.
După Războiul Crimeii, prințul Grigore Alexandru Ghica l-a însărcinat cu elaborarea unui pachet
de legi pentru abolirea robiei romilor. Împreună cu Alecsandri, a editat revista unionistă Steaua Dunării,
a jucat un rol important în timpul alegerilor pentru Divanurile ad-hoc, și l-a promovat cu succes pe
Cuza, prietenul său pe tot parcursul vieții, la tron.
Kogălniceanu a susținut prin propuneri legislative eliminarea rangurilor boierești și secularizarea
averilor mănăstirești. Eforturile sale pentru reforma agrară au dus la o moțiune de cenzură, care a
declanșat o criză politică care a culminat cu lovitura de stat din mai 1864, provocată de Alexandru Ioan
Cuza pentru implementarea reformei. Cu toate acestea, Kogălniceanu a demisionat în 1865, în urma
conflictelor cu domnitorul. După un deceniu, a pus bazele Partidului Național Liberal, dar mai înainte
de a jucat un rol important în decizia României de a participa la Războiul Ruso-Turc din 1877-1878,
război care a dus la recunoașterea independenței țării. În ultimii ani de viață a fost o figură politică
proeminentă, președinte al Academiei Române și reprezentant al României în relațiile cu Franța.
Kogălniceanu a fost educat la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, înainte de a fi de instruit de
către Gherman Vida, un călugăr care aparținea Școlii Ardelene și care era asociat cu Gheorghe
Șincai. A terminat școala primară din Miroslava, unde a învățat la pensionul lui Cuénim. În acea
perioadă i-a întâlnit pentru prima dată pe poetul Vasile Alecsandri (ambii au studiat la Vida și Cuénim),
pe Costache Negri și pe Cuza. În acea perioadă, Kogălniceanu și-a dezvoltat o pasiune pentru istorie,
cercetând vechile cronici moldave.
Ajutat și de prințul Sturdza, Kogălniceanu și-a continuat studiile în străinătate, inițial în orașul
francez Lunéville (unde a fost îngrijit de fostul tutore al lui Sturdza, abatele Lhommé) și mai târziu
la Universitatea Humboldt din Berlin. Unul dintre colegii săi a fost și viitorul filozof Grigore Sturdza,
fiul domnitorului. Șederea sa în Lunéville a fost întreruptă de intervenția oficialităților ruse, care
implementaseră în Moldova Regulamentul Organic și care considerau că, deși se afla sub influența lui
Lhommé (participant la Revoluția Franceză), studenții erau influențați de idei rebele. Astfel toți
studenții moldoveni, inclusiv fiii lui Sturdza și ai altor nobili, au fost retrași din școlile franceze la
sfârșitul anului 1835 și au fost înscriși la instituțiile de învățământ din Prusia.
Kogălniceanu și-a reprezentat țara în Franța (1880), devenind primul trimis oficial român
la Paris, avându-l în echipa sa și pe Alexandru Lahovary. În ianuarie 1880-1881, a supervizat primele
contacte diplomatice dintre România și China dinastiei Qing, sub forma unui schimb de corespondență
între ambasada română din Franța și Zeng Jize, ambasadorul Chinei în Regatul Unit
După ce s-a retras din viața politică, Kogălniceanu, care fusese ales ca membru al Secțiunii
Istorice a Academiei Române în 1868, a fost președinte al Academiei între 1887 și 1889. Îmbolnăvinduse grav în 1886, el și-a petrecut ultimii ani publicând documente istorice din fondul Eudoxiu
Hurmuzachi, mediatizând descoperirile arheologice din perioada Greciei și Romei antice în Dobrogea
de Nord, și colecționând documente străine legate de istoria României. Unul din ultimele sale
discursuri, ținut în fața Academiei în prezența regelui Carol I și a soției sale Elisabeta de Wied, a fost un
sumar al întregii sale cariere de om politic, intelectual și funcționar public. În august 1890, în timp ce
călătorea prin regiunea austriacă Vorarlberg, a aflat cu tristețe vestea morții la Mircești a lui
Alecsandri.] El i-a scris Paulinei, soția acestuia, rugând-o: „Nu am putut fi prezent la înmormântare, [de
aceea] îmi permiteți, doamnă, întrucât nu am apucat să-l mai sărut nici viu nici mort, cel puțin să-i sărut
mormântul!”
Mihail Kogălniceanu a murit la Paris în timpul unei operații, iar locul său de la Academie a fost
luat de Alexandru Dimitrie Xenopol. A fost înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iași.

 PROF. Petra MICULESCU

„Diavolul foloseşte şi SCRIPTURA când
vrea să-şi atingă scopul.”
(William SHAKESPEARE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

NU TĂIA DIN CRUCE
de Costache IOANID
Pe-o lespede rece, din greu răsuflând,
Cu umbre ciudate pe chipul său blând,
Sta frânt de-oboseală bătrânul creștin,
Dorind să mai guste un strop de alin.
O clipă-i aleargă privirea-napoi,
Prin frunzele smulse din arborii goi,
Se vede prin ceață, pe drum de căruți
Atâtea icoane din anii trecuți.
O viață de zbucium, de mari suferinți,
Și totuși de multe și dragi biruinți.
Dar crucea o clipă lăsată-i acum...
Adesea prea grea-i păruse pe drum.
O viață întreagă să porți pe grumaz
Atâtea batjocuri și-atâta necaz
BETANII puține; dar spini îndeajuns!
O clipă bătrânul se simte răpus.
O clipă, în suflet apar îndoieli
Gândește-te bine... dar de te-înșeli?
Ce-i viața? Ce-i lumea? Un larg labirint.
Urechea te-nșală ori ochii te mint.
Să-nduri pentru lume? Când lumea nu vrea
Vai, viața-i prea veche și crucea ți-e grea.
Și astfel cu-n umăr de cruce proptit
Bătrânul se lasă de somn copleșit.
Dar iată, în somnul de trudă și-amar

Lumini și imagini în minte-i apar
El vede mulți îngeri pe-un vârf de copac
Îl cheamă pe nume și semne îi fac.
Creștinul tresare! Se uită mirat
Și-n dată pornește sub cruce-aplecat
Și vântu-i aduce din culmi un ecou
Dar crucea apasă mai greu, tot mai mult
În piept dă năvală un negru tumult.
Prea grea mi-e povara acum la sfârșit
E DRUMUL prea-ngust și-i greu de suit.
Zadarnic mă lupt, mă-ndemn, mă grăbesc
Căci cerul cu mult mai departe-l zăresc.
Se leagănă, pas avântul e frânt
Bătrânul creștin e căzut la pământ.
Mi-e peste putere, aicea rămân.
Și cade-n țărână bătrânul creștin.
Ehei, măi creștine, s-aude un glas,
Prea mare-i povara, prea multe ai tras.
Ia barda aceasta și taie din lemn!
Nu fi fără minte, din milă te-ndemn.
Aceasta-i o cruce ce nu poți s-o duci
Căci ea-i cea mai mare și grea dintre cruci.
Creștinul ascultă îndemnul străin
Și-apucă unealta ce-l scapă de chin.
Lovește în bârnă cu braț de voinic.
Din cruce retează un pic câte-un pic.
O pune pe umăr, încearcă un pas,
Lovește cu barda în ce-a mai rămas.
Din nou mai încearcă; și apoi un fior
Șoptește: acuma e mult mai ușor.
Și-ndată pornește pe cale voios
Cu crucea ușoara urmând pe Hristos.
Pe drum se-ntânește cu cete de frați
Și-i lasă în urmă sub cruci aplecați
Și astfel, degrabă, zorind pe poteci,
Ajunge la poarta cetății de veci.
Ce ziduri de iaspiz, topal și argint,
Ce porți sclipitoare, de alb mărgărit,
Ce nor de stindarde! ce scări! Ce făclii!
Armate de îngeri cu lănci aurii!
Dar vai, de la el pân' la porți e un șanț
Pe care nu-i punte, nici bară, nici lanț
Și strigă bătrânul de frică pătruns,
Dar nimeni nu-l vede să-i dea un răspuns.
Și strigă bătrânul, pierdut și răpus.
Nu-i nimeni la poartă, nu-i nimeni la zid.

Deodată, din vale, cu ochii strălucind
Cu crucea pe umeri vin frați și surori.
Ei vin cu nădejde, tăcuți, gânditori
Și repede crucea ca punte și-o pun.
Ei trec peste punte, pe poartă pătrund,
Iar crucea în urmă se pierde la fund.
Bătrânul ia crucea cu a dorului val
Și-ncearcă s-o pună și el de pe mal.
Dar vai, crucea-i scurtă! Au toate un rost.
Ce bine-ar ajunge de-ar fi cum a fost.
Creștinii trec șanțul și intră pe porți
Ce bine-i întreagă crucea s-o porți!
Ce cântec! Ce chiot se-aude-n Eden
Ce largi mulțumiri într-un dulce refren.
Ce zboruri de îngeri ! Ce slăvi ? Ce lumini?
Ce mari curcubeie de aur și crini.
Creștinul de-afara de jale-i răpus.
Cu greu peste șanț lemnul crucii și-a pus.
Și-ncearcă să treacă un pas, înca-un pas.
O ! Cât de aproape-i al Domnului glas.
Un pas, încă unul, pragu-i deschis.
Dar crucea, deodată, se duce-n abis
Și cade bătrânul în golul temut.
Răsplata-i căzută și sceptru-i pierdut.
Dar iată ce taină! el nu stie cum
Pe lespedea rece; la margini de drum
Acolo c-un umăr de cruce proptit
Dormise o clipă și visu a venit
Un sol și-o trezire, din ceruri i-a dat.
Creștinul se scoală și simte în piept
O flacără nouă și-un dor înțelept.
Cu grabă apoi povara luând
Privește-nainte cu chipul său blând.
Și crucea îi pare aripă spre zări.
Ah, crucea-i întreagă și-i fără scurtări.
Acum el vă spune: În drumul spre rai
Din crucea credinței nimic să nu tai.
Cu crucea întreagă Isus către noi
Veni de la Tatăl cu sânge șuvoi
Și acum El din lume ne-așteaptă la fel,
Cu crucea întreagă s-ajungem la El.

„Experienţ este singura în stare să ne
ofere informaţie reală despre viaţă!”
(Mircea ELIADE)

ŞTIAȚI CĂ…

 ... pentru alimentarea cu apă a polulatiei Romei Antice, s-au construit apeducte a căror
lungime atingea 428 km? În vechea cetate Histria s-a descoperit o apeductă construită de romani în
lungime de 25 km. Aceasta, împreună cu altele două, duceau în oraș un volum de apă egal cu
2.500.000 litri pe zi.
 … tunelul cel mai vechi din lume a fost construit de babilonieni pe sub fluviul Eufrat? El
lega cele doua palate ale reginei Semiramida, avea o lungime de 1 km și o lățime de 4 metri. Pereții
lui depășeau o grosime de 3 metri.
 ...în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, piloții britanici aveau întotdeauna asupra lor
un pachet de cărți de joc? Cărțile puteau fi muiate în apă și apoi depliate. În acest fel, ele deveneau
hărți geografice, care îi puteau ajuta să evadeze dacă erau capturați de trupele germane.
 ...în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, hrana piloților britanici cuprindea și o anumită
cantitate de dulceață de afine? Piloții susțineau că vederea pe timp de noapte era mult îmbunătățită
dacă mâncau astfel de dulceață înainte de zbor. Faptul a fost demonstrat însă și științific: într-adevăr,
afinele conțin o substanță cu influențe benefice asupra ochilor.
 ...înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, în anuarul telefonic al New York-ului figurau
22 de persoane cu numele Hitler? După război, în același anuar, nu mai aparea nici una!
 ...prima bombă lansată de avioanele Aliaților asupra Berlinului, în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, s-a prăbușit asupra grădinii zoologice a orașului și a ucis singurul elefant din
incintă?
 ...în secolul al XlV-lea, ciuma a ucis foarte mulți oameni? În Anglia, s-a crezut multă vreme
că această boală este transmisa de pisici. Prin urmare, mii de pisici au fost ucise. Ulterior, s-a dovedit
însă că boala era, de fapt, transmisă de șobolani. Așa că sărmanele pisici au pierit degeaba...
 ....în 1918, calendarul Uniunii Sovietice a fost suspendat vreme de 13 zile, astfel încât să se
alinieze celui utilizat în restul țărilor europene? Iată de ce, în prezent, Revoluția din Octombrie este
sărbătorită în luna noiembrie!
 ... pentru a îmbălsăma și a mumifica un trup neînsuflețit, egiptenii lucrau câteodată chiar și 70
de zile la rând? Ei nu știau la ce anume servise creierul, așa că îl scoteau din cutia craniană pe nas, cu
un cârlig. Cât despre fâșiile de pânză folosite la înfășurarea trupului unui defunct, acestea puteau
atinge o lungime totală de aproximativ 2,5 km!
Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Un om cu suflet mare priveşte pe toată lumea ca pe
ai săi.”
(proverb bengladez)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORILOR 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
Roberta-Ioana SAVU
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
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
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
15

11 septembrie
Maria BULIGIOIU
Aurelia ŞTEFAN
Vasile BURCĂ
Florin STOICA
Emil-Daniel SAMFIRESCU
12 septembrie
Ștefan-Cristian UDROIU
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
Eduardo-Ciprian ZAHARIA
18 septembrie
Elena PETRESCU
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
16

Mihail STÎNGACIU
Ion IONIŢĂ
Stelian OACHEŞU
Elena-Mihaela DRAGOMIR
Maria-Lorena PETRESCU
Mihail-Cătălin STÎNGACIU
Laura-Maria GRECU

Ştefan-Ion LOPOTARU
Silvia ANTOFIE
Gheorghe ŞTEFAN
Maria MARCOVICI
Napoleon SUSANU
Ionela ŞERBAN
Maya-Maria STÎNGACIU

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

24 septembrie
Rosa MILEA
Ion PETRESCU
Lucreţia ŢUŢUIANU
Filoftia SPÂNU
Sofia TEODORESCU
Andreea-Cristina SARU
Ionuţ-Andrei IFRIM
Diana-Ioana SARU
Maria-Izabela PETRESCU

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

25 septembrie
Veronica MILEA
Dumitru ILIE
David DOBRESCU
Laura STOIAN
Eusebio-Antonio NEGULESCU
Alina-Daiana FĂȘIE
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
17

Ionuţ-Ciprian MEDREGA
Nicoleta UŞURELU
Constanţa-Elena TELEAŞĂ
Alexandra-Elena NECŞOIU
Silviu-Mihai CRĂCIUN

Viorica NEAGA
Marinică STOIAN
Georgiana MILEA
Maria-Magdalena NEGULESCU
Ioan UDROIU
Nicolae UDROIU

30 septembrie
29 septembrie
Maria NICOLAE
Filofteia SAVU
Niculina VĂCARU
Dionisie BURCĂ
Cătălina-Corina FĂŞIE
Nicolae TUDOR
Florin LĂCĂTUŞ
Elena MILEA

Ecaterina APOSTOL
Tudor ILIE
Alexandru NEGULESCU
Ana-Maria TRONECI
Cerasela-Florentina SOLOMON
Miriam POPESCU
Ioana-Diana MĂTUŞA
Evelina-Alexandra ŞETREANU

„Cel mai greu îi este omului să se dezobişnuiască de
viaţă.”
(Chris SIMION)
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