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AȘA SUNTEM NOI 
 
 
 

Întrucât omul se cunoaște mai bine pe sine atunci când încearcă să înțeleagă 
complexitatea celuilalt și întrucât viața individuală nu poate fi concepută ca fiind separată de 
destinul comunitar, unul din scopurile majore este să trăiești împreună cu ceilalți. 

Toți vrem să reușim să ni se recunoască valoarea, dar este important și prin ce mijloace 
facem acest lucru și ce lăsăm în urma noastră.  

NIMIC PE LUME NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR. Poate nici faptul că la un moment dat, 
în cariera mea de învățătoare, acum 8 ani, s-a ivit o altă oportunitate, aceea de a fi viceprimar. 
Nu știu dacă am realizat în acel moment ce mă așteaptă sau ce se așteaptă de la mine dar acum 
pot spune că nu a fost deloc ușor, deoarece eu am fost învățată să tratez oamenii așa cum vreau 
să fiu tratată, să-i respect pe cei mai în vârstă, să nu spun lucruri neadevărate despre oameni, să 
nu-i rănesc cu vorbele mele. 

„Sufletul e ca fierul. Nu poŃi lucra cu el până nu „Sufletul e ca fierul. Nu poŃi lucra cu el până nu „Sufletul e ca fierul. Nu poŃi lucra cu el până nu „Sufletul e ca fierul. Nu poŃi lucra cu el până nu 
llll----ai încălzit.”ai încălzit.”ai încălzit.”ai încălzit.”    

(Nicolae IORGA)(Nicolae IORGA)(Nicolae IORGA)(Nicolae IORGA) 

 



Am considerat întotdeauna că munca în echipă e singura cale pentru obținerea de 
rezultate pozitive. Nu poți să faci totul singur, nu poți fi deasupra celorlalți ci alături de ei , așa 
cum și ei sunt alături de tine. 

Echipa începe cu primarul și viceprimarul. Relația de colaborare și respect sunt punctul 
de plecare în realizarea obiectivelor propuse. Primarul  și viceprimarul comunei Vulcana-Băi 
ne-am propus numai sarcinile pe care le-am putut duce la îndeplinire. Niciodată nu am promis 
ceva ce nu am putut realiza. 

Avem bune relații și cu cei care ne-au fost alături dar și cu cei care au fost împotrivă, nu 
am fost răzbunători pe cei care nu au contribuit la alegerea noastră și nu vom face acest lucru 
nici mai departe. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem în față și în continuare 
vom găsi soluții pentru rezolvarea problemelor cetățenilor, nu ne vor da înapoi greutățile 
întâmpinate.  

Să respectăm oamenii, să le respectăm opinia, dar să fim drastici cu cei care ne 
denigrează pe nedrept, care vor să braveze cu munca făcută de noi. 

Avem nevoie de un mediu bazat pe încredere, o atmosferă pozitivă, cetățenii să se simtă 
în largul lor, să vină cu încredere la Primărie, să se simtă respectați, valorizați. Numai așa vor 
reuși să aprecieze eforturile Primăriei în rezolvarea problemelor lor, vor respecta normele și 
regulile, îi vom responsabiliza cu privire la problemele comunității. Rămânem cu încrederea că 
cine nu-i bârfit, nu există și cine nu-i invidiat, nu are valoare. 

 Au fost multe realizări pentru cetățenii comunei noastre, chiar dacă nu au fost realizate 
toate doleanțele lor. Cele mai importante lucrări au fost:  

- reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural „I. H. RĂDULESCU” Vulcana de 
Sus, prin GAL „Valea Ialomiței”, plus mobilier, cortină, perdele; 

- centrul Local de Informare Turistică; 
- reabilitarea străzii Valea Chei , pe o distanță de 1,1 km; 
- drumul spre Mănăstirea Bunea, pietruirea până la mănăstire și betonarea până la 

pădure. Lucrările vor fi finalizate în acest an; 
- reparații la podul din dreptul școlii ,,Ion Mareș” Vulcana-Băi, continuate cu repararea 

malului drept al pârâului; 
- gard la magazinul de pe strada Mihai EMINESCUȘ 
- finalizat gardul din fața Căminului Cultural Vulcana de Sus; 
- aleea din fața dispensarului, poștei, grădiniței. 
- refăcut acoperișul Sălii de Sport; 
- amenajarea dispensarului și poștei din Vulcana-Băi; 
- preocuparea de a aduce medici de familie în locul celor care au plecat. 
 Am lăsat la sfârșit școala, nu pentru că nu ar fi importantă, ci pentru că niște cuvinte 

spuse de persoane care nu au trecut de mult prin școlile și grădinițele noastre, ne-au lăsat un 
gust amar. După spusa lor, vulcănenii ,,își trimit copiii la școli, care arată mai rău decât pe 
vremea comuniștilor”.  

Și acum să vedem ce s-a făcut la școli numai anul trecut:  
- grupuri sanitare; 
- încălzire centrală; 
- mobilier nou; 
- gard împrejmuitor; 
- procurat obiecte pentru locul de joacă Vulcana-Băi; 
- tablă deșteaptă (prin  proiecte europene). 
Copiii participă la concursuri, olimpiade, în proiecte ERASMUS. 
Să spunem că în fiecare an copii din Vulcana-Băi merg la Comitetul Regiunilor la 

Bruxelles, pentru a prezenta locul și școala, că participă la un concurs de desene.  
Să spunem că la Vulcana-Băi se fac cărți de identitate, chiar de pe o zi pe alta. 
Să spunem că la Vulcana-Băi se oficiază cununii civile și sâmbăta și duminica, fără taxe. 
Mai sunt multe de realizat: lămpi de înlocuit, stâlpi de electricitate de îndreptat, străzi 

de pietruit, podul de la Revay, stații de autobuz, problema câinilor vagabonzi, șanțuri, drumurile 
spre alte localități, spre proprietățile cetățenilor. 



Și nu în ultimul rând, celor care ne-au ajutat, le MULȚUMIM DIN SUFLET, celor ce 
le-am fost de folos, am fi vrut să-i ajutăm mai mult. 

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! 
Filofteia ȘERBAN ,             
viceprimarul comunei Vulcana-Băi 

 
 
Voi adăuga câteva cuvinte, cu permisiunea dumneavoastră, despre „PRÂSLEA CEL 

VOINIC” al Școlii Vulcana de Sus – doamna învățătoare Filofteia ȘERBAN. De ce-i spun așa? 
Se afla pe băncile școlii atunci când domnii profesori care și-au exprimat gândurile în numerele 
precedente, mai exact soții MICULESCU și OPROIU erau deja la catedră, drept e că nu de mult 
timp nici dumnealor pentru că erau foarte tineri. Acest „Prâslea”, ambițios și cu mare dragoste 
de carte, ajunge nu peste mult timp să devină dascăl. Surpriză! Post a avut chiar în această 
școală de la început și până când... Asta urmează să aflați mai la final!!! 

A fost, deci, colegă cu foștii ei profesori, a fost învățătoarea ambelor mele surori care 
acum sunt profesoare, a fost învățătoarea fiicei dumneaei care acum este profesoară și 
directoarea ambelor școli din comună, învățătoarea câtorva colegi de-ai mei care acum sunt fie 
juriști, fie specialiști în administrație publică și mulți alți copii realizați. Cu blândețe și exigență 
armonios împletite, a dat comunității vulcănene 8 generații de elevi minunați. 

Eu, însă, nu pot vorbi despre doamna ȘERBAN decât în format „2 în 1”! De ce? Ei bine, 
acum vă lămuresc ce au reprezentat acele puncte de suspensie de mai sus. Păi a debutat ca 
învățător, a devenit apoi și director adjunct după care, candidând la o funcție de consilier în 
cadrul Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi, câștigă și, la ședința în care s-a votat 
viceprimarul am avut nesperata surpriză să fie aleasă dumneaei. N-o elogieg pentru faptul că 
îmi este de atunci șefă (niciodată nu a agreat acest apelativ, preferând să i se spună „colegă”), 
dar eu, personal, nu am decât admirație perntru acest OM. Dovada a ceea ce vă spun este și 
aspectul grăitor că se află la al treilea mandat, deci este iubită și dorită. Este o colegă pe care 
mulți și-ar dori-o, este, la fel ca la școală, mână de fier, însă înțelegătoare și modestă. Nu știu 
dacă activitățile mele din bibliotecă au fost desfășurate vreodată în condiții mai bune și asta 
numai aportului prompt de a răspunde solicitărilor mele, a ajutorului oferit, a sugestiilor 
dumneaei – generate de atâta experiență în munca cu copiii – și nu în ultimujl rând a participării 
la toate activitățile la care o invit. Nu a vrut să le lipsească mai nimic copiilor la aceste activități 
și a fost fericită când a fost răsplătită cu zâmbete inocente și recunoscătoare. 

Concluzionez astfel vobind despre doamna Filofteia ȘERBAN: un suflet mare și onest 
și, evident, mult prea modest. 

 

RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!                          
 

      ���� Pompilia BĂJENARU                                                                                                                             
BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

 - DISPOZIȚII FINALE - 
 

 
 

  Cetățenilor cu drept de vot care își exercită acest drept în baza cărții de identitate li 
se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT" și data scrutinului.  

   Membrii biroului electoral al secției de votare aplică timbrul autocolant pe versoul 
cărții de identitate.  

   Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel 
încât să nu se poată detașa fără a se produce deteriorarea acestui document.  

   Timbrele autocolante au același format pentru toate circumscripțiile electorale, sunt 
imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un 
număr egal cu cel al alegătorilor care dețin cărți de identitate, cu un plus de 10%.  

   Achiziționarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Afacerilor 
Interne, care le predă prefecților, pe bază de proces-verbal.  

   Prefecții distribuie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, timbrele 
autocolante primarilor, care le predau președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, 
pe bază de proces-verbal de predare-preluare, până cel târziu în preziua alegerilor.  

   În vederea distribuirii timbrelor autocolante, Autoritatea Electorală Permanentă 
comunică prefecților și primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării, numărul 
alegătorilor care dețin cărți de identitate, înscriși în listele electorale permanente, pe fiecare 
secție de votare.  

   După încheierea votării, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare predau 
primarilor, pe bază de proces- verbal, timbrele autocolante neutilizate.  

   Prefecții și subprefecții nu pot candida și nu pot participa la acțiunile din campania 
electorală, sub sancțiunea demiterii din funcție, decât în situația în care demisionează cu cel 
puțin 50 de zile înaintea datei alegerilor.  

   Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt 
scutite de taxa de timbru.  

   Guvernul, președinții consiliilor județene și primarii trebuie să asigure, pentru 
sprijinirea activității birourilor electorale, statisticienii și personalul tehnic auxiliar necesar, pe 
perioada cât funcționează acestea. Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este 
asigurat de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar 
statisticienii necesari, de către Institutul Național de Statistică.  

   Membrii birourilor electorale, statisticienii și personalul tehnic auxiliar, care au 
calitatea de angajat cu contract de muncă sau sunt numiți într-o funcție publică, se consideră 
detașați, pe perioada cât își desfășoară activitatea, la birourile electorale.  

   Persoanele acreditate și delegații acreditați pot asista la operațiunile electorale numai 
dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în niciun mod în organizarea și 
desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza președintele biroului electoral în cazul 
constatării unor neregularități. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, 
unei alianțe politice, alianțe electorale ori candidat independent sau încercarea de a influența 
opțiunea alegătorului, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea 
sancțiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în 
ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare. Îndepărtarea din 
localul secției de votare se realizează de către personalul care asigură paza secției de votare 
numai la solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare. 

„„„„Beatus, qui prodest, quibus potest. (Fericit Beatus, qui prodest, quibus potest. (Fericit Beatus, qui prodest, quibus potest. (Fericit Beatus, qui prodest, quibus potest. (Fericit 
este cel care se face util prin ajutorul dat)este cel care se face util prin ajutorul dat)este cel care se face util prin ajutorul dat)este cel care se face util prin ajutorul dat).”.”.”.”    

((((proverb latinproverb latinproverb latinproverb latin)))) 



Judecarea de către instanță a întâmpinărilor, contestațiilor și a oricăror altor cereri 
prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanța 
președințială, cu participarea obligatorie a procurorului.  

   Împotriva hotărârilor definitive, pronunțate de instanțele judecătorești potrivit 
prezentei legi, nu există cale de atac.  

   Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se calculează din ziua când încep să 
curgă până, inclusiv, în ziua în care se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.  

   Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora 0:00 a zilei 
următoare.  

   Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale și instanțele de judecată trebuie 
să asigure permanența activității necesare în vederea exercitării de către cetățeni a drepturilor 
electorale. Programul de activitate a acestora pentru toată perioada electorală este afișat la loc 
vizibil și respectat cu strictețe. 

(în numărul viitor: Dispoziții finale – partea a treia) 
 

 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 410 din 12 octombrie 2017 a 

convocat în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 19 octombrie 2017, 
ora 17:00 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 III/2017.  
2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea 2017; 
3. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018; 
4. Aprobarea retragerii comunei din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „CIVITAS” 

Târgoviște; 
5. Probleme curente ale administrației publice locale. 
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 424 din 19 octombrie 2017 a 
convocat în ședință extraordinară de îndată Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 19 
octombrie 2017, ora 17:00 la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului 
local al comunei în trimestrul al III-lea 2017; 

2. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 370 din 18 septembrie 2017 și nr. 385 din 
27 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017”; 

3. Abrogarea nr. crt. 3 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 20 iulie 
2017 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali și  a salariului de bază pentru 
personalul din Organigrama comunei Vulcana-Băi. 

 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 430 din 23 octombrie 2017 a 

convocat în ședință extraordinară de îndată Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 23 
octombrie 2017, ora 17:00 la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Actualizarea documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare 
drumuri de interes local pe teritoriu A.D.I. Vulcana-Băi – Pietrari”. 

 
 
 

����   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA – 11 NOIEMBRIE 

 

 
Sfântul Mare Mucenic Mina era egiptean de 

neam, de loc din cetatea Nichios, aproape de Memfis. El 
a trăit în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian 
(284-305). Tatăl său se numea Eudoxie şi era fiul 
guvernatorului Pludianes. Deşi era fiu de guvernator, 
Eudoxie era cunoscut pentru virtutea şi bunătatea sa. 
Mama Sfântului Mina se numea Eufimia, femeie 
credincioasă care-şi petrecea timpul în rugăciune şi fapte 
bune. Adesea postea până seara. Găsea mereu prilejul să 
facă milostenie celor sărmani: bolnavilor, orfanilor, 
văduvelor şi străinilor. Era însă stearpă, şi de aceea se 
ruga adesea cu multă osârdie pentru naşterea unui fiu. 
Odată, cu ochii plini de lacrimi s-a rugat mai stăruitor să 
aibă măcar un copil. Ajungând în faţa icoanei Maicii 
Domnului, şi continuându-şi cu umilinţă rugăciunea 
pentru naşterea de fii, a auzit vocea Pruncului Iisus 
spunând: „Amin”. Într-adevăr, Dumnezeu le-a împlinit 
rugăciunea şi aşa au avut un fiu care s-a născut în anul 
285, primind numele de Mina. Ziua naşterii Sfântului 
Mucenic Mina a fost o zi de mare bucurie. Atunci, tatăl 

său a poruncit eliberarea unora dintre cei robiţi şi a sporit milostenia faţă de orfani şi de văduve. 
Sfântul Mina a avut parte de o aleasă educaţie, iar părinţii au avut grijă să-l îndrume şi 

în dobândirea virtuţilor creştine. De mic, dorea să se roage, să meargă la biserică; îi plăcea să 
citească Sfânta Scriptură şi, ca un dar deosebit de la Dumnezeu, se ruga continuu. Avea mereu 
în minte cuvintele din Sfânta Scriptură: „Rugaţi-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5, 17). 

Dar, pe când avea 11 ani, tatăl său a murit departe de casă, trimis ca guvernator într-o 
provincie africană. În anul 299 a murit şi mama sa, însă, datorită credinţei în Hristos, Sfântul se 
mângâia cu gândul că ei sunt la Dumnezeu şi că se roagă pentru el. Moştenise de la părinţi nu 
doar o mare avere, ci şi o mare bogăţie duhovnicească. Aşadar, şi el urma milostenia părinţilor 
cu aceiaşi dărnicie, deşi era foarte tânăr. 

După anul 300, în urmă unui decret imperial, prin care tinerii din provincii erau recrutaţi 
pentru serviciul militar, şi tânărul Mina a mers ca ostaş în armata romană, în cohorta tribunului 
Firmilian. Mina era un ostaş puternic, curajos dar şi plin de har. Datorită bunătăţii sale, era iubit 
de toţi. În scurtă vreme tribunul Firmilian îl numeşte adjunctul său, aflându-se cu armata în 
ţinutul Cotieon din provincia Frigia, în Asia Mică. 

În acea vreme, însă, împăraţii de la Roma au dat legi împotriva creştinilor, decrete de 
persecuţie şi mai aspre, în toate provinciile imperiului creştinii fiind siliţi să se închine zeilor 
păgâni. În asemenea împrejurări, ofiţerul Mina s-a hotărât să-şi împartă averea şi să se retragă 
în pustiu. Aici, a vieţuit în post şi în rugăciune cinci ani, primind har de la Dumnezeu şi puterea 

 

    „„„„ Dacă ignori pe aproapele tău nu poDacă ignori pe aproapele tău nu poDacă ignori pe aproapele tău nu poDacă ignori pe aproapele tău nu poŃŃŃŃi avea i avea i avea i avea 
pretenpretenpretenpretenŃŃŃŃia ca Domnul sia ca Domnul sia ca Domnul sia ca Domnul săăăă    îîîîŃŃŃŃi dea ateni dea ateni dea ateni dea atenŃŃŃŃie ie ie ie ŃŃŃŃie. Poartie. Poartie. Poartie. Poartăăăă    

de grijde grijde grijde grijăăăă    celui de lcelui de lcelui de lcelui de lâââângngngngăăăă    tine tine tine tine și Domnul te va i Domnul te va i Domnul te va i Domnul te va 
asculta. asculta. asculta. asculta. ÎÎÎÎntre tine ntre tine ntre tine ntre tine și El, Dumnezeu pune adesea i El, Dumnezeu pune adesea i El, Dumnezeu pune adesea i El, Dumnezeu pune adesea 

pe alpe alpe alpe alŃŃŃŃiiiiiiii””””    
(Marius MIHAI)(Marius MIHAI)(Marius MIHAI)(Marius MIHAI) 

 



de a face minuni. El îmblânzea fiarele sălbatice cu puterea rugăciunii şi se apropia de şerpii 
veninoşi fără teamă de moarte. 

Primind vestire de la Dumnezeu să meargă la propovăduire şi la mucenicie, Sfântul 
Mina s-a rugat Domnului să-l întărească, să-l lumineze şi să-l ocrotească. De atunci, s-a întărit 
cu gândul că Dumnezeu îl doreşte ca mărturisitor şi Mucenic. Odată, în rugăciune, a auzit un 
glas ceresc zicându-i: „Binecuvântat eşti Mina, că ai fost chemat din tinereţe la dreapta credinţă. 
Vei primi în numele Sfintei Treimi pentru Care te lupţi, trei cununi veşnice: una pentru feciorie, 
una pentru pustnicie şi a treia pentru mucenicie. Oameni din toate popoarele te vor cinsti, iar tu 
vei primi mărirea veşnică în Împărăţia Mea”. 

La auzul acestor cuvinte, Sfântul Mina a fost însufleţit de Duhul Sfânt şi o mare bucurie 
l-a cuprins. Dragostea de Dumnezeu l-a făcut să părăsească pustiul şi să meargă în lume, 
propovăduind legea lui Hristos din loc în loc, şi curăţindu-şi sufletul cu postul şi rugăciunea. 
Aşa a revenit şi în cetatea Cotieon din Frigia, unde altădată avea cinstea şi rangul de ofiţer 
roman. Pe atunci, oastea era condusă de dregătorul Arghirisc, iar căpetenie a cetăţii era un 
anume Pir. 

Ivindu-se prilejul unui mare praznic în cetate, la care era adunat mult popor, pentru 
jocurile care se desfăşurau în cinstea zeilor, Sfântul Mina, aprins fiind de râvnă pentru Hristos, 
a stat la loc înalt, de unde putea fi văzut, şi de acolo propovăduia cu multă îndrăzneală pe 
Hristos, singurul, adevăratul Dumnezeu. Chiar a grăit către cei adunaţi: „Aflatu-m-am celor 
care nu mă caută, arătatu-m-am celor care nu întreabă de mine”. 

Toţi priveau către el, deoarece faţa îi strălucea şi curajul lui era nemăsurat. Câţiva ostaşi 
l-au recunoscut pe fostul ofiţer Mina din oastea condusă de tribunul Firmilian. 

Conducătorul cetăţii l-a chemat şi l-a întrebat pentru ce părăsise oastea, şi mai ales, 
pentru ce mărturisea credinţa în Hristos, ştiind de asprele pedepse pentru cei care nu li se închină 
zeilor. 

Atunci, Sfântul i-a răspuns că este robul al lui Iisus Hristos, ostaş al Dumnezeului Celui 
adevărat, Care împărăţeşte în cer şi pe pământ. 

Auzind acestea, mai-marele cetăţii a poruncit ca Sfântul să fie pus în lanţuri şi închis în 
temniţă. A fost apoi îndemnat să se lepede de Hristos, dar Sfântul a rămas statornic în 
mărturisirea credinţei, deşi l-au supus la chinuri groaznice: a fost bătut crunt cu vine de bou şi 
strujit cu unghii de fier, i-au fost frecate rănile cu păr aspru; a fost apoi ars cu torţe până când i 
s-au ivit oasele. 

Un anume Eliodor, care privea la chinurile Sfântului, a strigat către călăi: „Aceşti 
creştini se bucură să fie chinuiţi, că moartea pentru ei este mai de preţ decât viaţa”. Atunci, cei 
care l-au chinuit, văzând că toate felurile de chinuri nu folosesc la nimic, l-au trimis la 
guvernator. Acesta supunându-l la alte multe chinuri, a poruncit să fie tăiat cu un fierăstrău. Dar 
fierăstrăul s-a îndoit ca ceara încălzită. Şi aici, Sfântul Mina a simţit mâna ocrotitoare a 
Mântuitorului Hristos, Care i Se arătase în temniţă şi Care l-a întărit şi i-a tămăduit rănile. În 
cele din urmă, guvernatorul şi căpeteniile au hotărât să i se taie capul. Aşa s-a încheiat 
mucenicia Sfântului, în timpul domniei celor mai cruzi împăraţi persecutori, Diocleţian şi 
Maximian, luând de la Dumnezeu cununa muceniciei, în anul 309. 

Soldaţii au aprins un foc mare pentru a fi ars trupul Sfântului, dar acesta a rămas neatins 
de foc. Câţiva credincioşi au reuşit apoi să ia trupul Sfântului, l-au înfăşurat într-un giulgiu, l-
au dus în Egipt şi l-au îngropat cu multă grijă şi evlavie. 

Aşa a vrut Dumnezeu să fie cinstite moaştele sale, din care o mică parte, peste vremuri, 
a ajuns la biserica Sfântul Mina din Bucureşti, unde se află şi o icoană făcătoare de minuni a 
Mucenicului. 

Minunile săvârşite de Sfântul Mare Mucenic Mina au fost consemnate de patriarhul 
Timotei al Alexandriei (380-385) şi, datorită acestora, Sfântul este socotit ocrotitorul celor 
păgubiţi. 
                                                                                        

����  Pr. Paroh Constantin  MILEA 
                                                                                            Parohia Vulcana de Sus     
 



 
 
 
 
 
 
 
                    „NE PLIMBĂM, CONCURĂM...GEOGRAFIE ÎNVĂȚĂM” – PROIECT 

DERULAT ÎNTRE ȘCOLILE „Vlad ȚEPEȘ„ și „Ion MAREȘ” DIN VULCANA-BĂI 

ȘI ȘCOALA „NUCI” DIN ILFOV 

 
 
 

22 octombrie 2017... o zi 
însorită și caldă, potrivită pentru 
o activitate frumoasă, cu elevii 
de la Școala Gimnazială „Ion 
Mareș” Vulcana-Băi și cei de la 
Școala Gimnazială nr 1 Nuci, 
jud.Ilfov.  Cele două școli sunt 
partenere în proiectul „Ne 

plimbăm, 
concurăm...geografie 

învățăm!”, care are ca scop 
dezvoltarea spiritului civic, 
stabilirea de relații de colaborare 
între școli, lucrul în echipă, 

dezvoltarea abilității de comunicare și asumarea responsabilității. 
 Elevii de la clasele a V-a și a VI-a, s-au întrecut într-un concurs pe teme geografice, 

dar au și legat prietenii cu această ocazie.  
Și pentru că afară era soare, copiii au participat la o tombolă, 14 dintre aceștia, câștigând 

ochelari de soare! 
 Punctul culminant al activității a fost premierea, mai ales ca scorurile au fost foarte 

strânse și premiile atractive. Elevii școlilor partenere au primit cupe, medalii, atlase și reviste 
geografice, diplome, iar domnului profesor coordonator Silviu Pavel de la școala ilfoveană i s-
a oferit din partea comunitații vulcănene, ultima ediție a monografiei  comunei, reeditată în 
2014.   

De la școala noastră, la clasa a V-a,  Locul I a fost obținut de Bianca Popescu și 
Antonio Savu, Locul al II-lea: Luis Mitrescu și  Sebastian Necșoiu, Locul al III-lea: 
Sebastian Bălașa și  Alin Dumitru,  Mențiune : Narcis Dobrescu și Rebeca Dobrescu. 

La clasa a VI-a, Locul I a fost obținut de echipa formată din Matei-Nicușor Băjenaru  
și Antonia Burcă , Locul al II-lea: Denisa Zamfirescu și Emilian Bălașa, Locul al III-lea 
Andreea Ionaș și Rebeca Necșoiu, Mențiune: Marius Popescu și Robert Moroe. 

Felicitări tuturor  pentru rezultate! 
                                                                                     

 

„EducaŃia înseamnă îmvăŃarea a ceea ce nu ai „EducaŃia înseamnă îmvăŃarea a ceea ce nu ai „EducaŃia înseamnă îmvăŃarea a ceea ce nu ai „EducaŃia înseamnă îmvăŃarea a ceea ce nu ai 
ştiut vreodatăştiut vreodatăştiut vreodatăştiut vreodată    ccccăăăă    nu nu nu nu şşşştii."tii."tii."tii."    

((((Daniel BOORSTINDaniel BOORSTINDaniel BOORSTINDaniel BOORSTIN)))) 

 



      

 
 

 



   

   



   
 
 

     
 



 
 
 
 
 

����  Prof. Raluca CÎRNARU 
Prof. Ionel CÎRNARU 

COORDONATORI PROIECT 
ȘCOALA„Vlad ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS                                                                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ALEXANDRU ODOBESCU – 122 DE ANI DE LAMOARTEA SCRIITORULUI, 

ARHEOLOGULUI ȘI OMULUI POLITIC ROMÂN ( 1834 – 1895) 
 

 
 

Alexandru Odobescu s-a născut la 23 iunie 1834, 

la București. Era al doilea copil al lui Ioan Odobescu, generalul de 

la 1848 care s-a împotrivit mișcării revoluționare, și al Ecaterinei 

Caracaș, fiica doctorului în medicină Constantin Caracaș. 
Educația și-a început-o în casa părintească, fiind elevul 

institutorului Bârzotescu. În 1848, Alexandru Odobescu devine 

elev al Colegiului Sf. Sava, în urma unui examen dat cu Petrache 
Poenaru, urmașul lui Gheorghe Lazăr. Aici i-a avut colegi 

pe Theodor Aman, viitorul mare pictor, și pe Alexandru 
Sihleanu, poetul „liră de argint”, așa cum l-a 

caracterizat Eminescu în Epigonii. Din această perioadă datează 
prima sa încercare literară: Mihai Viteazul, înfățișare dramatică în 
trei părți. 

În 1850 merge la studii în Franța, la College de 
France din Paris, unde îi are ca profesori, printre alții, pe 

cunoscuții istorici Jules Michelet și pe Edgar Quinet, susținători 

ai cauzei naționale a românilor din Principatele Dunărene. În 

timpul studiilor de la Paris a aderat la Societatea Studenților Români. 
Împreună cu alți studenți români de la Paris, la 14 februarie 1851 înființează Junimea 

Românească, societate politică și culturală a studenților români din Franța. Odobescu se află în 

preajma revoluționarilor români exilați (Nicolae Bălcescu, Nicolae Golescu, C.A. Rosetti, I. 
Voinescu II, Gheorghe Magheru). El ține în cercul acestora conferința Viitorul artelor în România, al 
cărei text apare postum, în 1907, și în care spune: 

„E un adevăr recunoscut acuma că artele sunt expresia simțirilor unui popor întreg și că numai 
în acest caz sunt ele întemeiate cu putere...” 

Tot în acea perioadă, Alexandru Odobescu (împreună cu Gheorghe Crețeanu și Dimitrie 
Florescu) face parte din comitetul de redacție al revistei Junimea română, care apărea la Paris. În 
această revistă el publică articolul Muncitorul român, remarcabil prin îndrăzneala ideilor și prin 
compoziția sa, care îi evidențiază spiritul progresist, democratic: 

„Peste puțin pământul va fi înapoiat muncitorului, prin îngrijirea și iubirea căruia pustiele se va 
schimba în holde înalte și bogate, în livezi roditoare, în pășuni verzi și fragede, pe care vor paște 
frumoasele vite ale României; bordeiele, unde abia pătrund razele soarelui, vor deveni case luminoase, 
îmbelșugate și fericite.” 

Odobescu studiază atât arheologia (făcând cunoștință cu câțiva promotori ai acesteia în 

Franța: François Guizot, Louis Vitet, Prosper Mérimée), cât și literatura greacă și latină. Astfel, el 

traduce: treisprezece poezii ale lui Horațiu, primul cânt al Iliadei, primul cânt al Odiseei și primul cânt 

al Georgicelor lui Virgiliu. 

Tot atunci el scrie poema Oda României, apărută însă abia la 1855 în revista România 
literară a lui Vasile Alecsandri: 

„În timp am descoperit că „În timp am descoperit că „În timp am descoperit că „În timp am descoperit că există un singur există un singur există un singur există un singur 
anotimp  în care poate ploua din senin: OMULanotimp  în care poate ploua din senin: OMULanotimp  în care poate ploua din senin: OMULanotimp  în care poate ploua din senin: OMUL....””””    

(Mihai GAVRILESCU)(Mihai GAVRILESCU)(Mihai GAVRILESCU)(Mihai GAVRILESCU) 
 



„În sânul României acum va să-nflorească 
O floare care varsă miros încântător, 
A păcii dulce floare, al artelor izvor.” 

La 13 decembrie 1853 Alexandru Odobescu își susține bacalaureatul în litere. Se înscrie 
apoi la Facultatea de Litere de la Sorbona, pe care nu o termină însă, neprezentându-se la 
examenul de licență. 

Întorcându-se în țară, în 1855, Alexandru Odobescu începe o carieră de funcționar 
public: este numit șef de masă la Postelnicie, apoi procuror la Curtea de Apel București și 
funcționar la Ministerul Cultelor. 

Tot în 1855, în revista România literară a lui Vasile Alecsandri i se tipărește Oda 
României și Întoarcerea în țară pe Dunăre. 

Alexandru Odobescu publică nuvelă istorică Mihnea Vodă cel Rău în revista Românul; 
în același an (1857) nuvela apare și în volum separat: Scene istorice din cronicile Țării 
Românești - Mihnea-Vodă cel rău (1508-1510) 

În 1858 se căsătorește cu Alexandra (Sașa) Prijbeanu, fiica naturală a Ruxandrei 
Băleanu și a contelui rus Pavel Kiseleff. 

Odobescu publică în Revista Carpaților (1860) o nouă nuvelă istorică, sau scenă 
istorică cum o numea el, Doamna Chiajna. În același an nuvela apare și în volumul: Scene 
istorice din cronicile românești: Mihea Vodă cel Rău; Doamna Chiajna, în a cărui prefață 
autorul mărturisește: 

„Faptele istorice ale unei țări sau ale unei epoci au totdeauna un interes mai viu când 
traiul și ideile, obiceiul și graiul de acolo sau de atunci nu sunt cunoscute. Scopul romanțelor 
istorice este, în parte, d-a ni le arăta; ăsta este și folosul lor instructiv.” 

În 1861 scoate la București Revista română pentru științe, litere și arte în care tipărește 
de-a lungul anilor, printre altele: Istoria românilor supt Mihai-Voievod Viteazul de Nicolae 
Bălcescu, Cugetările lui Alecu Russo și Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon. În această 
revistă Odobescu își publică studiile Cântece poporane ale Europei răsăritene în raport cu 
țara, istoria și datinele românilor, Răsunete ale Pindului în Carpați și Poeții Văcărești. 

Tot în Revista română publică în 1862 Psaltirea diaconului Coresi (note) și Câteva ore 
la Snagov (o călătorie arheologică). 

În același an (1862), domnitorul Alexandru Ioan Cuza îl numește pe Odobescu director 
în Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice. În 1863 devine ministru al Cultelor și 
Instrucțiunii Publice, apoi ministru ad-interim, la Ministerul Treburilor Străine. 

Alexandru Odobescu organizează în 1867 pavilionul românesc din cadrul Expoziției 
universale de la Paris, la care a fost expus și tezaurul de la Pietroasa. După o călătorie la Sankt 
Petersburg scrie, împreună cu Petre S. Aurelian eseul Notice sur la Roùmanie (1868). În 1869, 
împreună cu V.A. Urechia, participă la Congresul internațional 
de antropologie și arheologie istorică de la Copenhaga, unde susține lucrarea Antichitățile 
preistorice ale României. 

La 10 septembrie 1870 Alexandru Odobescu este ales membru al Societății Academice 
Române (vechea denumire a Academiei Române), la propunerea lui Al. Papiu Ilarian. Ține 
la Ateneul Român conferința Artele din România în periodul preistoric (1872). În 1873 
Alexandru Odobescu este ales membru corespondent al Institutului arheologic din Roma, iar în 
1874 este numit director al Teatrului Național din București. Tot în 1874, în cadrul Academiei 
Române, critică Dicționarul limbii române al lui August Treboniu Laurian și Ion C. Massim, 
considerându-l de „un latinism exagerat”. În același an îi apare eseuul Pseudo-Kinegeticos, iar 
în povestirile Jupân Rănică Vulpoiul și Tigrul păcălit. 

În 1877 apare, sub îngrijirea lui Alexandru Odobescu, volumul Istoria românilor supt 
Mihai Voievod Viteazul de Nicolae Bălcescu (fragmente apăruseră, tot sub îngrijirea lui 
Odobescu, între 1861-1863 în Revista Română). Scrie Curs de arheologie. Istoria arheologiei. 
Studiul introductiv la această știință, volum încununat de Academia Română cu „Premiul 
Năsturel-Herescu”. Un an mai târziu îi apare cartea Moții și curcanii, conținând două conferințe 
ținute la Ateneul Român. 



În 1879 Alexandru Odobescu este ales secretar general al Academiei Române. În 1880 
se stabilește la Paris, pentru un an, unde îndeplinește și funcția de secretar de legație. 

Publică în 1887 volumul Zece basme mitologice (prelucrate după „Tales of Ancient 
Greece” de G.W. Cox). În 1889 Academia Română îi acordă „Premiul Năsturel-Herescu” 
pentru cea mai bună carte românească apărută între 1885-1888: Scrieri Literare și Istorice (care 
îi apăruse în 1888, în trei volume). 

Apare la Paris (1889) Le Trésor de Pétrossa („Tezaurul de la Pietroasa”), amplă 
monografie de arheologie istorică în limba franceză.  

În 1891 Alexandru Odobescu devine directorul Școlii Normale Superioare, calitate în 
care publică manuale școlare, printre care și unul de gramatică. 

Alexandru Odobescu a murit la 10 noiembrie 1895, sinucigându-se în urma unor tragice 
evenimente de ordin familial și public. 

 

���� PROF. Petra MICULESCU 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 

 
TOAMNĂ ÎN SUFLET, GÂNDURI 
de Ina M. 
 
 
 
Grandoarea toamnei-i mantie de frunze 
Și de lumină-n colț de cer, confuze 
Sunt crengile care în vânt, golașe, 
Sărută însetate raze false. 
 
Aleile odată-nmiresmate 
De teii înstelați de flori curate 
Acum sunt străbătute-n fugă tristă 
De trecători și burnița artistă. 
 
În zilele de toamnă însorite 
Copacii-n haine galbene-s ispite 
Pentru-amintirile fiebinți din vară 
Și ne-amăgim ca să nu ne mai doară 
Căci iar natura va-ngheța în iarna 
Ce în curând se va-ntâlni cu toamna. 
 
Așa ne trec anii prin suflet, gânduri, 
Cum anotimpuri se perindă-n rânduri... 
 

„„„„Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se 
întâmplăîntâmplăîntâmplăîntâmplă....””””    

(Dan PURIC)(Dan PURIC)(Dan PURIC)(Dan PURIC) 
 



ă te văd aprinsă şi frumoasă 
Pe fondul verde să te decupezi felul nimfei cu picioare brune 
Şi-n patima magneticei amiezi 
 
 
 
 
ăţişez 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 
� ... Leonardo da Vinci este cel care a inventat tocurile? 
� …Numele curentulului „impresionism” din pictură provine de la unul din tablourile lui 

Monet: „Impression, soleil levant?" 
� ...Rembrandt a pictat aproximativ 100 autoportrete, chiar dacă astăzi avem cunoștință 

doar de 60? Numele întreg al pictorului este Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 
� ...pe 23 decembrie 1888, suferind de anumite probleme psihice, Vincent van Gogh și-a 

tăiat urechile, le-a înfășurat într-o pânză și s-a prezentat cu ele la un bordel local? 
� ...același faimos pictor van Gogh și-a luat viața în timp ce picta tabloul „Câmp de grâu 

cu ciori"? 
� ...notițele personale ale lui Leonardo Da Vinci, stângaci celebru, au fost scrise de la 

dreapta la stânga, iar cei care doreau să le citească erau nevoiți să citească cu ajutorul unei 
oglinzi? Tot despre Leonardo da Vinci se spune că era de o dexteritate ieșită din comun, putînd 
să scrie cu o mână și să picteze cu cealaltă în același timp. 

� ...lui Leonardo da Vinci i-au trebuit 12 ani pentru a picta buzele enigmatice Mona Lisa? 
� ....Paul Gaugin, celebrul pictor francez, a lucrat ca muncitor la construirea canalului 

Panama? Nu mai puțin de 25 000 de persoane au murit în timpul construcției canalului. 
� ...porecla lui Salvador Dali era Avida Dollars care, tradus mot-a-mot, înseamna „avid 

de bani/dolari”? 
� ...de-a lungul vieții sale, Salvador Dali a creat aproximativ 1500 de tablouri, litografii și 

ilustrații pentru cărți? 
� ...Claude Monet își petrecea o bună parte din timpul sau pictând portrete în care își 

ridiculiza profesorii? 
� ...Muzeul Luvru cu galeria de artă din Paris a fost construit în anul 1190, scopul inițial 

fiind acela de a crea o fortăreață? 
� ...în 1911, tabloul Mona Lisa a fost furat din muzeul Louvre, unde era expus? În cei doi 

ani care au precedat recuperarea tabloului, nu mai puțin de 6 replici ale picturii au fost vțndute 
drept original. 

 
 
 
 

Culese de: 
���� prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„„„„Din al Naturii foc, îDin al Naturii foc, îDin al Naturii foc, îDin al Naturii foc, îmi doresc o scmi doresc o scmi doresc o scmi doresc o scâââânteie. E nteie. E nteie. E nteie. E 
toattoattoattoatăăăă    îîîînvnvnvnvăŃăăŃăăŃăăŃătura pe care o rtura pe care o rtura pe care o rtura pe care o rââââvnescvnescvnescvnesc....””””    

(Robert BURNS)(Robert BURNS)(Robert BURNS)(Robert BURNS) 
 



 
 

 
 

NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE 

 

 
 

 
1 noiembrie 

Elena VASILE 
Maria DINCĂ 

Corneliu ANTOFIE 
Cristina IOSIF 

Gabriela POPESCU 
Vasile SARU 

Mihaela-Ariana POPESCU 
 
 

2 noiembrie 
Gheorghe JOIŢA 

Eugenia ZAMFIRESCU 
Ana GRECU 

Octaviean MIHAI 
Maria ILIE 

Maria-Cristina ŞERBAN 
Georgian GRECU 

Aurel-Cristian BERECHET 
Ilarion TRONECI 

Robert-Andrei ŞTEFAN 
 

3 noiembrie 
Maria SARU 

Gheorghiţa ENESCU 
Maria MAXIMENCO 

Vasile CIOCAN 
Dumitru BERECHET 

Valentina-Gabriela DRĂGHICI 
 

4 noiembrie 
Nicolas-Sebastian FĂȘIE 

Margareta IONESCU 
Floarea STÎNGACIU 
Georgeta CIOROBEA 

Gabriel FĂŞIE 
Veronica FĂŞIE 

Vasile CEAPRAGA 
Cristian-Constantin DUMITRU 
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU 

Ionuţ-Florentin GAGIU 
 

5 noiembrie 
David MOREANU 
Floarea DRĂGHICI 
Teodor DOBRESCU 

Vasile SPÂNU 
Ion IONIŢĂ 

Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU 
Petruţa-Mihaela ARON 
Gabriela-Violeta DINU 

 
6 noiembrie 

Rodica FĂȘIE 
Maria GRECU 

Cecilia HOGIOIU 
Maria SAMFIRESCU 

Mirela STOIAN 
Gabriel-Viorel PRIOTEASA 
Vasilica-Cătălina TUDOR 
Denis-Ionuț MOREANU 

Eliza-Gabriela GHEORGHE 
7 noiembrie 

Decebal DUMITRESCU 
Mihai SPÂNU 

Ecaterina BERECHET 
Mihaela MIU 

Alexandru-Remus BULIGIOIU 
Ionuț-Gabriel BADEA 

Nicoleta-Florina BOBLEACĂ 
Georgian BADEA 

Gabriela-Alexandra SIMION 
Maria-Eliza ILIE 

 
8 noiembrie 

Mihai GRECU 
Mihai MICULESCU 
Dumitru ENESCU 

Ion GAFIŢOIU 
Adrian STOIAN 

Cati-Mihaela GRECU 
Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana GOGU 
Robert-Gabriel BURCĂ 

Vasilica-Mihaela NECȘOIU 

„„„„ViaŃa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio ViaŃa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio ViaŃa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio ViaŃa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio 
importanŃă, esenŃială este intensitateaimportanŃă, esenŃială este intensitateaimportanŃă, esenŃială este intensitateaimportanŃă, esenŃială este intensitatea....””””    

(Cezar PETRESCU)(Cezar PETRESCU)(Cezar PETRESCU)(Cezar PETRESCU) 
 



 
9 noiembrie 

Alexandru NICOLAE 
Elena IORDACHE 
Petruţa POPESCU 

Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ 
Mihai FĂŞIE 

Severică-Gabriel DUMITRESCU 
Ionuţ-Eugen GRECU 
Ana-Maria DINIŞOR 

Georgiana-Roxana DINIŞOR 
Andreea-Mihaela FĂŞIE 

Claudia-Gabriela SMARANDA 
Narcis-Cristian DOBRESCU 
Gabriela-Bianca MĂTUŞA 

 
10 noiembrie 

Mihai MEDREGA 
Ioana-Mihaela COMAN 

 
11 noiembrie 

Denisa-Amalia GRECU 
Filareta TUDOR 
Cristina IOSIF 

Loredana-Mihaela CIOCAN 
Gheorghe-Claudiu SAVU 

Liviu-Ionuţ MILEA 
Robert-Andrei FĂȘIE 

 
12 noiembrie 

Ilona ISTRĂTOIU 
Virgil DUMITRU 
Ionuţ MOREANU 
Marin PETRESCU 
Ana-Maria GRECU 

Ionuţ-Daniel DOGARU 
Nicoleta UDROIU 

Teofil NEGULESCU 
Ştefan-Christian BÎRLOG 

 
13 noiembrie 

Eugenia POPESCU 
Maria FĂŞIE 

Gheorghe ŢUŢUIANU 
Gheorghe ZAMFIRESCU 

Gheorghiţa ŞTEFAN 
Corneliu DOBRESCU 

Silvia-Diana JACOB-DRĂGHICI 
Lorena-Maria GRECU 

Alexandra-Elena MOROE 

Patrik-Rafael SOLOMON 
 

14 noiembrie 
Ștefan-Georgian CIOCAN 

Floarea ILIE 
Tatiana NEAGA 
Maria ENESCU 
Ion BĂLAŞA 

Elena TRONECI 
Elena BADEA 
Ilarion FĂŞIE 

Elena-Nicoleta BADEA 
Adrian-Cătălin ENE 

Ionuţ BURTOIU 
Ciprian-Adrian NEGULESCU 

Amelia-Ștefania ARON 
 

15 noiembrie 
Cornelia ENESCU 

Elena ŞERBAN 
Luciea PETRESCU 

Romică FĂŞIE 
Mircea BUCUROIU 

Ana-Maria MEDREGA 
Aida-Georgiana MITRESCU 
Serghe-Andrei MITRESCU 

Ionuţ-Stelian GRECU 
Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ 

Luca-Sebastian DOBRESCU 
Alessia-Maria DUMITRESCU 

 
16 noiembrie 

Viorica ZEGHERU 
Rozica ARON 

Teodor PIOARU 
Maria ILIE 

Daniela-Mihaela ILIE 
Ion MITRESCU 
Ionuţ DINIŞOR 

Petruţa-Cristina BOBLEACĂ 
Gabriela-Maria BOBLEACĂ 

 
17 noiembrie 

Gheorghe SAVU 
Elena SAVU 

Codruţ-Adrian OLARIU 
Nicolae-Cătălin POPESCU 

 
18 noiembrie 

Radu-Ştefan DĂNILĂ 



Loredana-Andreea STOIAN 
 

19 noiembrie 
Elena ION 

Mario-Ruben LUPU 
 

20 noiembrie 
Sofia RĂDOI 

Ştefan POPESCU 
Nicolaie BĂLAŞA 

Crăiţa SUSAI 
Adrian-Mihai VASILE 
Alexandra-Ioana ARON 
Robert-Andrei ANTON 

 
 

21 noiembrie 
Nicolae SARU 

Vasile GHEORGHE 
Ştefan OPREA 

Emil-Gabriel ŞETREANU 
 

22 noiembrie 
Raluca-Mihaela CONTANT 

Liviu-Andrei MĂGUREANU 
 

23 noiembrie 
Ion STOICA 

Longin MIRA 
Mihai-Ionuţ COMAN 
Larisa-Elena SARU 

 
24 noiembrie 

Vasile DOBRESCU 
Dario-Andrei STÎNGACIU 

 
25 noiembrie 
Ion MILEA 

Dumitru-Nicolae DÎNGEANU 
Constanţa MĂTUŞA 

Marius MIHAI 
Olimpia OACHEŞU 

Emil-Cosmin NEGULESCU 
Ciprian STÂNGACIU 

 
26 noiembrie 

Nicolae BULIGIOIU 
Constantin FLOREA 

Nicolae-Dragoş DOBRESCU 
Cătălin SUSANU 
Gabriel CHIRCĂ 

Hermina-Elena STÎNGACIU 
Mihaela FĂŞIE 

Florentina-Daniela ANTOFIE 
 

27 noiembrie 
Gheorghe BIȚOC 

Mihaela-Cristina ANTOFIE 
Beatrice-Andreea PARASCHIVA 

 
28 noiembrie 

Elena LOPOTARU 
Elisabeta BADEA 

Adriana-Emilica BADEA 
Corneliu-Constantin NICOLĂESCU 

Florina-Raluca MITRESCU 
Mihai-Daniel STOICA 

 
29 noiembrie 

Nicolae ARON 
Gheorghe DUŢĂ 

Liliana FĂŞIE 
Petru MORARU 

Loredana DUMITRU 
Elena-Ramonica ANTOFIE 
Remus-Mihai TOMESCU 

Romulus-Marian TOMESCU 
Ion-Eugen GOGU 

 
30 noiembrie 

Ion NEDELCU 
Ionela-Magdalena FĂŞIE 

Emanuel DOBRESCU 
Roxana-Andreea FĂŞIE 

Ştefania-Andreia MEDREGA 
Andreea-Nicoleta IONAŞ 

Alessia-Andrea GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE: 
 
 
 

NAȘTERI: 
 
 

Ion FĂŞIE 
Olguţa-Mihaela UDROIU 
Andrada-Mihaela SPÎNU 
Cătălin-Vasile UȘURELU 

 
NAȘTE 

CĂSĂTORII: 
 

 
DECESE: 

„„„„Sufletul nu cunoaşte situaŃii de viaŃă fără ieşire.”Sufletul nu cunoaşte situaŃii de viaŃă fără ieşire.”Sufletul nu cunoaşte situaŃii de viaŃă fără ieşire.”Sufletul nu cunoaşte situaŃii de viaŃă fără ieşire.”    
(Marcel PROUST)(Marcel PROUST)(Marcel PROUST)(Marcel PROUST) 
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