
                                 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  MULȚI  ANI  ROMÂNIA!  LA  MULȚI  ANI  ROMÂNI! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului 
în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea 

trecutului, fără de care nu există iubire de ţară.” 
(Mihai EMINESCU) 

 



 

 

 

 

 

O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR 

FORMAREA OMULUI DE MÂINE - INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC 

VULCĂNEAN,  DOAMNA Flori ENESCU 

 

 

O VIAȚĂ DE OM ÎN SLUJBA ÎNVĂȚĂCEILOR 
 

 
„Să ții în palmă sufletul unui copil este, cu siguranță, un privilegiu. Să fii important în viața 

unui copil este un DAR divin”  
(J. J. Rousseau) 

Emoții... Lacrimi... Amintiri... Zâmbete... PETALE DE LUMINĂ... 
Toate aceste cuvinte au semnificații speciale pentru mine acum, acum când încerc să dezvălui ce 

a însemnat pentru mine profesia de dascăl, o profesie pe care am îmbrățișat-o cu multă dăruire și pasiune 
timp de peste patru decenii la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi. 

DĂSCĂLIȚĂ – ce cuvânt nobil care reprezintă meseria mult visată din copilărie, dovada vie 
fiind jocul de atunci „De-a învățătoarea” împreună cu prietenii mei din satul natal, vis ce s-a transformat 
în realitate ulterior. 

Mă încearcă un sentiment de mândrie pentru că am reușit să instruiesc și să educ 11 serii de elevi 
cu care an „navigat” timp de 44 de ani neîntrerupți, alături de ceilalți colegi ai mei precum și alături de 
familiile copiilor, cu care am avut o frumoasă colaborare. 

Parcă și acum aud clinchetul cristalin al clopoțelului care, în fiecare an în luna septembrie, ne 
aduna degrabă în curtea școlii apoi în clasă într-o lume nouă, plină de misterele cărților, unde, împreună 
încercam să deslușim „COROLADE MINUNI A LUMII”! 

Școala este o a doua casă în care frații sunt colegii de clasă iar dascălii părinții spirituali. Toți am 
format o familie bazată pe relații de colaborare și respect reciproc. Pentru mine, învățătorul rămâne acel 
sculptor, creator de artă, modelator de personalități ce luminează până și cel mai ascuns colț de suflet al 
unui copil...intelectual și spiritual. 

Mă consider un grădinar iscusit care s-a plimbat în toți acești ani prin grădina de cuvinte, 
oferindu-le elevilor mei coloritul și mireasma florilor, iar la sfârșitul drumului să-i transform în oameni 
capabili să-și scrie propria poveste. Am încercat să privesc lumea prin ochi de copil, cu bunătate, iubire 
și înțelegere, blândețe și înțelepciune, toate acestea împletite cu exigența necesară unei educații reușite, 
să fiu adevărat actor pe scena școlii deoarece rolurile mele erau multiple: expert al actului de predare – 
învățare – evaluare, agent motivator, consilier, model, profesionist, reflexiv, manager. 

Sunt convinsă că în activitatea de dascăl cheia succesului este vocația pentru ceea ce face, 
cunoașterea profundă a psihologiei copilului, abilitățile de comunicare precum și competențele de care 
dispune. 

De-a lungul acestor ani i-am învățat pe copiii mei cum să pășească în viață, cum să vorbească, 
cum să privească spre înălțimi, cum să depășească „tunelul întunericului”, cum să devină elevi apreciați, 
având în spate un bogat bagaj de cunoștințe. M-am implicat cu toată puterea mea de muncă, cu toată 
dragostea, participând la perfecționările necesare schimbărilor periodice din sistemul de învățământ, 
pentru a le asigura elevilor așa-zisul „pașaport” pentru integrarea cu ușurință în ciclul gimnazial. 

Așa cum arată marele pedagog J. H. PESTALOZZI,  „Spiritul copiilor nu este un vas pe care 
vrem să-l umplem, ci este o vatră ce trebuie încălzită în permanență. 

Astfel, pot spune că, atunci când învățătorul reunește în inima sa dragostea de profesiune și 
dragostea pentru elevi, este un dascăl desăvârșit. 

„Când învăţătorul reuneşte în inima sa 
dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, 

putem spune că este un învăţător desăvârşit.” 
(Lev TOLSTOI) 

 



Ecoul anilor petrecuți alături de aceste chipuri angelice – elevi – mă urmăresc la fiecare pas. Am 
convingerea că le-am fost deopotrivă dascăl, prieten și părinte spiritual insuflându-le încrederea în sine, 
respectul și modestia – cea mai mare virtute. 

Ce poate fi mai frumos decât să-ți amintești de chipul fiecărui copil, de bucuria clipelor minunate 
trăite împreună, adevărate perle ale timpului, de tristețea efemeră a despărțirii la sfârșit de ciclu primar 
cu fiecare serie, de zburdălniciile lor și să te bucuri de respect din partea lor, iar un zâmbet să te 
încălzească...? 

Da! Sunt tare mândră de copiii acestei colectivități și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost 
binecuvântată să împart Lumină și Căldură în acest „CUIB DE ÎNȚELEPCIUNE” cu eleve frumoși, 
îngrijiți, bine educați, sensibili cu care am putut desfășura o bogată paletă de activități formale și 
nonformale, promovând astfel imaginea școlii atât pe plan județean, național și chiar internațional. 

Să nu uitați că în spatele fiecărui OM bogat ori sărac, celebru sau nu, se află un DASCĂL, iar 
primul care ne sculptează caracterul și sufletul este, neîndoielnic, ÎNVĂȚĂTORUL. 

„Podoaba vieții este talentul, cununa talentului – caracterul” spune Simion MEHEDINȚI 
Dragii mei cititori, vă declar sincer că mi-am iubit atât de mult meseria încât, cu toate greutățile 

întâmpinate în sistemul de învățământ de-a lungul anilor, de-ar fi s-o iau de la început cu tot, tot profesia 
de ÎNVĂȚĂTOR aș îmbrățișa-o.  

Mult succes, multă sănătate și multă putere de muncă le doresc tuturor dascălilor care și-au ales 
această (carieră) misiune nobilă, modelatori de suflete umane! 

 
Spun și eu ceva despre această distinsă doamnă? Eu zic că numai pronunțându-i numele te 

gândești la o floare. Analogia este perfectă din toate punctele de vedere... Gingașă, zâmbitoare, te atrage 
prin tot ceea ce face ori spune.  

M-a uimit când am vizitat-o ultima oară, pe 3 noiembrie. Are casa plină de flori, are o bibliotecă 
vastă, marea majoritate a cărților fiind scrise în limba franceză. Dumneaei a avut și are o pasiune pentru 
această limbă și, adunând cunoștințele dobândite în timpul școlii, adăugându-le o muncă intensă și 
permanentă de autoperfecționare, acum citește, vorbește și scrie perfect această limbă ajungând să acorde 
ajutor gratuit oricărui copil care o solicită. 

Copil fiind, nu am cunoscut-o prea bine ca și dascăl, mai mult prin prisma legăturii de prietenie 
dintre familiile ENESCU și MICULESCU. Ulterior, dată fiind ocupația mea actuală, am avut o 
colaborare perfectă. A fost și este un OM pe care te poți baza în orice situație, o persoană care te poate 
scoate din orice impas. Și, chiar dacă nu conștientizam, copil fiind, ceea ce dumneaei realiza zilnic, m-
am edificat mai târziu. A dat comunei noastre lucruri de valoare: un cadru didactic extrem de valoros – 
fiica Nadia DUMITRESCU, medicul veterinar Florin MIHAI, contabilul primăriei – Andreea 
MOROȘANU și mulți alții pe care dacă nu-i amintesc, vă rog frumos să mă iertați, însă lista este lungă, 
sunt mulți, mulți alți copii (acum copii mai mari sau, altfel spus: copii cu proprii lor copii!) plecați astăzi 
din Vulcana pentru a-și crea o carieră de succes a cărei bază le-a pus-o DĂSCĂLIȚA Flori. 

S-o caracterizez puțin? Un aisberg intact într-un ocean cu lavă... Viața a încercat-o cu multe însă 
n-a cedat. A avut un soț minunat care, din păcate, a plecat mult prea devreme la ceruri. S-a concentrat 
doar pe copiii dumneaei – cele două fete frumoase plus copiii din clasă. Orice moment petrecut în 
preajma doamnei Flori este REVELAȚIE. E un magician desăvârșit care știe să te facă în orice moment 
să te simți bine, special chiar, este un monument de optimism și curaj, o persoană care te poartă în discuții 
pe tărâmuri fascinante. 

 
 

Dat fiind că „PRÂSLEA CEL VOINIC”, mai exact doamna viceprimar, despre care am scris 
în numărul anterior „era plecat” (corect este plecată!) din țară la momentul publicării revistei 
anterioare, vă rog să-mi acceptați scuzele de rigoare și să redau acum, mai jos, ceea ce doamna 
învățătoare Filofteia ȘERBAN scrisese, de fapt, pentru articolul dumneaei. Chiar vă rog să mă 
iertați cu toții! 

 
 
 
 



„O VIAȚĂ  LA  CATEDRĂ 
 
   Am iubit școala înainte de a fi elevă. Nu am mers la grădiniță, pentru că la vremea aceea nu era 

în satul  Vulcana de Sus, dar zilnic stăteam la poartă știind că învățătoarea clasei I trece pe acolo spre 
școală și uneori mă lua și pe mine în clasă. 

  Am început clasa I avându-l ca învățător pe domnul Ion OACHEȘU, învățătorul părinților mei. 
La scurt timp s-a pensionat și noul învățător a fost domnul Mihai MICULESCU.  

Până la terminarea clasei a-IV-a numărul învățătorilor  a ajuns la cinci. Cu toate acestea visul 
meu de a fi învățătoare nu s-a spulberat. 

La terminarea clasei a-VIII-a  am urmat Liceul Pedagogic de la Cîmpulung – Muscel , profilul 
învățătoare-maistră. 

Am avut marele privilegiu  să primesc repartiție chiar la școala la care am învățat și onoarea de 
a-i avea colegi pe foștii mei profesori. Încrederea în mine a fost mare, prin faptul că am primit clasa I, 
clasă în care aveam elevă chiar fata profesorilor MICULESCU. Dragostea pentru copii, răbdarea, 
zâmbetul, bucuria  de a-i ajuta în orice situație, optimismul, stima m-au însoțit de-a lungul celor 31 ani 
la catedră, pentru cele opt generații de elevi. 

În acești ani am fost învățătoare pentru doi dintre cei patru copii ai mei dar și pentru nepoata mea. 
De asemenea am fost mândră să fiu colegă cu fiica mea  și ea absolventă a Liceului Pedagogic de la 
Câmpulung – Muscel. 

Nu credeam că voi părăsi școala înainte de pensionare.  Dar trei motive serioase, pe care nu le 
voi aminti aici, m-au determinat să accept funcția de viceprimar. Școala a rămas în permanență dragostea 
mea de suflet și cred că am făcut multe pentru ea din noua postură. 

Și acum sunt emoționată la fiecare început și sfârșit de an școlar, îmi lipsesc serbările cu 
costumele frumoase, excursiile, bucuria reușitelor elevilor la concursuri ori olimpiade. 

Sunt bucuroasă la întâlnirea cu foștii mei elevi (pe unii nu-i mai recunosc, primii mei elevi au 46 
ani), sunt mândră când particip la lansarea cărții unui fost elev, când depăn amintiri cu colegi – foști 
elevi și mai ales când încă mi se spune DOAMNA ÎNVĂȚĂTOARE.” 

RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!           
 

         � A consemnat pentru dumneavoastră:  
Pompilia BĂJENARU                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR  

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

DISPOZIȚII FINALE 

 
  Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă nu participă 

la vot și nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor, pe întreaga durată stabilită 
prin hotărâre.  

   Pentru persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra 
cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă 
privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, se aplică în mod corespunzător 
dispozițiile art. 91 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali privind urna specială, în măsura în care 
se solicită această modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie 
de alegători este stabilită prin hotărâre a Biroului Electoral Central.  

Organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale legal constituite sunt 
asimilate partidelor politice. Organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale care au 
grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice 
parlamentare.  

   Odată cu data alegerilor, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la propunerea Ministerului 
Afacerilor Interne și a Autorității Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și măsurile 
tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale. Hotărârea privind stabilirea datei 
alegerilor, hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor 
locale, hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale și 
hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și 
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se publică 
împreună în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

    Modelul listei electorale permanente, modelul copiei de pe listele electorale complementare, 
modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, 
complementară și suplimentară, modelul listei susținătorilor, precum și al ștampilelor birourilor 
electorale de circumscripție și ale Biroului Electoral Central, modelul buletinului de vot, modelul 
ștampilei de control și al ștampilei cu mențiunea „VOTAT", modelul timbrului autocolant, modelul 
proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării și modelul certificatului doveditor al alegerii 
consilierilor și a primarului sunt stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Predarea și primirea formularelor, ștampilelor și celorlalte materiale necesare votării se fac pe 
bază de proces-verbal. 

Prin act de identitate, pentru cetățenii români, în sensul prezentei legi, se înțelege cartea de 
identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori 
pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu 
electronic, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.  

Cetățenii Uniunii Europene își pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil 
care le atestă identitatea. 

Birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București îi acreditează ca 
observatori interni numai pe cetățenii cu drept de vot împuterniciți de o organizație neguvernamentală 
care are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, înființată legal cu cel puțin 6 luni înaintea 
începerii campaniei electorale.  

   Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea 
se acordă pentru toate secțiile de votare de pe raza circumscripției electorale județene sau a municipiului 

„Să exprimăm ceea ce simţim, să simţim ceea 
ce exprimăm; vorba să semene cu fapta.” 

(SENECA) 



București, însoțită de declarația scrisă a fiecărui observator că va respecta condițiile de acreditare; 
declarația se dă pe propria răspundere și constituie act de drept public, cu toate consecințele prevăzute 
de lege. 

   Guvernul stabilește durata și condițiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuințate, a celor 
contestate, precum și a celor neîntrebuințate, a ștampilelor și a celorlalte materiale necesare votării.  

   Prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali se aplică în mod corespunzător alegerilor 
organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori județene sau a consiliilor 
unor sectoare ale municipiului București ori a Consiliului General al Municipiului București, precum și 
ca urmare a invalidării sau declarării vacante a funcției de primar.  

   Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri 
pentru consiliile locale, consiliile județene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului București 
și pentru primarul general al municipiului București.  

   Prin denumirea birou electoral de circumscripție, folosită în prezenta lege, se înțelege biroul 
electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, inclusiv a municipiului București, și 
județeană, precum și a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.  

  Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale și programe de informare a cetățenilor 
Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale și a modalității de exercitare a acestora.  

* * * 
 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 478 din 20 noiembrie 2017 a convocat în 
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 28 noiembrie 2017, ora 17:00 la sediul 
său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată poetului-muzician, profesor universitar dr., 
domnul Mihai Miltiade NENOIU, autorul Imnului Comunei Vulcana-Băi „GURĂ DE RAI”; 

2. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată domnului dr. jud. av. Gheorghe 
BÂRLIGEANU, finanțatorul unor stații de călători din comună; 

3. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată domnului Marinel UȚA, care a intervenit 
pentru creșterea calității vieții, doamnei Vasilica ȘTEFAN; 

4. Instituirea premiului anual „dr. jud. av. Gheorghe BÂRLIGEANU” care se acordă șefului de 
promoție al clasei a VIII-a din Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 

5. Stabilirea de măsuri pentru transmiterea de mesaje de felicitare cu ocazia unor evenimente 
prilejuite de ziua nașterii, precum și de ziua celebrării oficiale a căsătoriei încheiate la nivelul comunei 
Vulcana-Băi; 

6. Aprobarea cooperării comunei Vulcana-Băi cu Filiala Județeană Dâmbovița a Societății 
Naționale de Cruce Roșie; 

7. Asocierea comunei Vulcana-Băi, prin Consiliului Local, cu județul Dâmbovița, prin Consiliul 
județean, în vederea asigurării finanțării comune pentru realizarea documentației: „Actualizarea 
planului urbanistic general și a Regulamentului local de urbanism”; 

8. Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la 
nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2018-2019, în vederea emiterii avizului conform de către 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

9. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 412 din 13 octombrie 2017, nr. 465 din 13 
noiembrie 2017 și nr. 470 din 15 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;.  

10. Probleme curente ale administrației publice locale. 
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

�   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 



 
 

 
 
                    SFÂNTUL NICOLAE – 6 DECEMBRIE 

 

 
Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, făcătorul de 

minuni a fost arhiepiscop de Mira, în sudul Asiei Mici 
(Turcia de azi), în secolul al IV-lea. În Biserica 
Ortodoxă Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți și 
mai cinstiți sfinți în popor.Conform tradiției, Sfântul 
Nicolae s-a născut în provincia Licia (Lichia) din sudul 
Asiei Mici (Turcia de azi), în orașul Patara. A fost unicul fiu 
al unei familii foarte înstărite și evlavioase. Data nașterii 
sale nu este cunoscută. 

Copil fiind, a dovedit hărnicie la învățătură și o 
viață virtuoasă, ceea ce a făcut ca el să crească duhovnicește 
și în înțelepciunecreștină. Nu avea încă vârsta judecății, 
când el s-a deprins cu rugăciunea și înfrânarea, virtuți ce 
mai târziu i-au potolit patimiletrupului și i-au ușurat 
desăvârșirea sufletului. 

A rămas de timpuriu orfan de ambii părinți. Cel care 
avea să fie o fală a creștinătății, n-a făcut precum tânărul 
risipitor din Sfânta Evanghelie, ci, dimpotrivă, într-una din 
zile, a strâns în fața casei sale pe toți săracii și oropsiții din 
acel ținut și le-a dăruit toate bogățiile moștenite, pe care el 
le socotea a fi deșertăciuni, și L-a urmat pe Domnul Iisus 
Hristos. În auzul evlaviosului Nicolae răsunau cuvintele 
Mântuitorului: "Vinde toate câte ai și împarte la săraci și vei 

avea comoară în ceruri" (Luca 18, 22). Şi ca să se apropie și mai mult de Acesta, el s-a îndreptat spre Ţara 
Sfântă, dornic să calce pe drumurile sfințite de pașii Mântuitorului și ai ucenicilor Lui, astfel să se 
întărească și mai mult în credință. 

Tânăr fiind, face mai multe pelerinaje în Palestina și Egipt. Nu se știe dacă a fost ales episcop în 
cetatea Mira, la cererea credincioșilor, care rămăseseră fără pastor, dar conform tradiției aceasta s-a 
întâmplat înainte de a fi închis, în timpul persecuțiilor lui Dioclețian; a fost eliberat după urcarea pe tron 
a Sfântului Constantin. Sfântul mai este cunoscut și ca apărător al Ortodoxiei împotriva arienilor. 
Conform tradiției, a fost prezent la Sinodul de la Niceea, deși numele său nu apare în documentele din 
acea perioadă. A trecut la Domnul pe 6 decembrie, cândva între anii 342 și 352. 

Multe din detaliile cunoscute ale vieții lui apar abia în surse medievale. 
Sfântul Metodie, patriarh al Constantinopolului la mijlocul secolului al IX-lea a scris o Viață a Sfântului 
Nicolae în care notează că sfântul era cunoscut majorității creștinilor, astfel încât e posibil ca această 
scriere să se fi bazat pe tradiția orală și pe relatările care circulau la acea vreme. Metodie amintește că 
Sf. Nicolae a fost crescut după cuviință de părinți binecredincioși și povestește cum Sfântul le-a înzestrat 
pe cele trei fiice ale unui cetățean din Patra care sărăcise, din moștenirea pe care o avea de la 
părinți.Prăznuirea sa se făcea deja în vremea împăratului Iustinian, la două secole după moartea sa. După 
ce a apărut Viața lui, cea scrisă de Metodie, el a fost recunoscut și cinstit în întreaga Europă și mai ales 
în Italia. Când Mira a fost cucerită de sarazini în anul 1034, multe orașe italiene au început să plănuiască 
"salvarea" moaștelor sale. În anul 1087, forțe armate din Bari (Italia) au atacat Mira și au luat cu ei 
moaștele sfântului de la păstrătorii lor greci legitimi. Moaștele Sfântului au fost duse la Bari și așezate 
într-o biserică închinată Sfântului. Faima sa a crescut. Povestirea conform căreia sfântul salvase niște 
marinari din Marea Egee de la înec l-a consacrat ca sfânt ocrotitor al marinarilor. Popularitatea sa a 
crescut în așa măsură în Rusia încât aproape toate bisericile au colț de rugăciune închinat sfântului 
Nicolae, și multe îl au pe Sfântul Nicolae ca al doilea ocrotitor (hram). 

 

 „Cinstea este diamantul pe care virtutea îl 
poartă pe deget” 

(VOLTAIRE) 



Sfântul Nicolae a făcut multe minuni, așa cum arată istoria vieții sale. A izbăvit de la moarte pe 
trei bărbați năpăstuiți pe nedrept. Pe când aceștia erau în închisoare, au aflat de timpul când aveau să fie 
omorâți și au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit și de binefacerile ce le făcuse cu alții, cum izbăvise 
de moarte pe alți trei bărbați din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor și gata spre apărare, 
s-a arătat în vis împăratului și eparhului (administratorul provinciei); pe eparh l-a mustrat pentru că a 
defăimat în fața împăratului pe cei trei bărbați, iar împăratului i-a arătat și i-a dovedit ca bărbații aceia 
sunt nevinovați și că din pizmă au fost pârâți că au uneltit împotriva lui. Şi așa i-a izbăvit Sfântul Nicolae 
de la moarte. În Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai iubiți și mai cinstiți sfinți în 
popor. Sfântul Nicolae este sfânt ocrotitor al multor țări (în special în Grecia și Rusia) și orașe, dar și al 
celor ce practică diferite meserii, ca de exemplu marinarii. Biserica face prăznuirea Sfântului Nicolae 
pe 6 decembrie (data adormirii și praznic principal), precum și la 9 mai (mutarea moaștelor sale) și pe 29 
iulie (data nașterii sale). 

 
 

                                                                                       
�  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                  Parohia Vulcana de Sus     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI 
 

1 Decembrie, ziua ta, România! 
 

 
1 Decembrie noi sărbătorim, 
Ziua în care ne unim. 
Toți avem același sânge, 
România nu mai plânge. 
 
În război s-au confruntat  
Pentru noi mulți au luptat, 
Să câștige frăția, 
Trăiască România!  
 
Sunt mândru că sunt român, 
Țara asta o iubesc. 
Cu mâna pe inim-o spun, 
Trăiască pământul românesc! 
 

 
 

�  Bianca IONESCU 
Clasa a V-a 

Prof. Raluca-Elena CÎRNARU 
ȘCOALA„Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI      

 
 
 

„Educaţia înseamnă îmvăţarea a ceea ce nu ai 
ştiut vreodată că nu ştii." 

(Daniel BOORSTIN) 

 



 
1 DECEMBRIE 

 
Alexandru Ioan Cuza, 
Acum vreme-ndelungată, 
Ne-a unit pe toți cu trudă, 
Într-o țară-mbelșugată. 
 
România se numește, 
Și cu toții o iubim, 
În costume populare, 
Hora mare noi pornim. 
 
Astăzi de 1 Decembrie, 
Ziua ei noi o cinstim, 
Oameni liberi de-atunci suntem, 
Și țara ne-o ocrotim. 

 
 

�  Ioana MĂTUȘA 
Clasa a VII-a 

Prof. Raluca-Elena CÎRNARU 
ȘCOALA„Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 
 



 
 
 

 

 
 
 

PETRE ȚUȚEA – 26 DE ANI DE LAMOARTEA SCRIITORULUI,  FILOZOFULUI, 

JURISTULUI ȘI POLITICIANULUI ROMÂN ( 1902 – 1991) 
 
 
 

 
Petre Țuțea s-a născut în 6 octombrie 1902 în 

comuna Boteni, județul Muscel (azi județul Argeș). Tatăl lui, 
preotul Petre Bădescu (1859-1925) era căsătorit cu Paraschiva cu 
care a avut o fiică, Filofteia. Soția moare la vârsta de 45 ani și, 
rămas văduv, fără posibilitatea de a se căsători fiind oprit de dogma 
creștină, era ajutat în treburile gospodăriei de unele enoriașe din 
parohie. Una dintre ele, Ana (1885-1960), fiica lui Simion Oprea 
Țuțea, îi va fi concubină și-i va da naștere la opt copii, primul dintre 
ei fiind Petre Țuțea. Tânăra mamă, îndemnată de rude și părinți, 
cere garantarea zilei de mâine astfel că, la 13 noiembrie 1906, 
preotul trece întreaga avere pe numele acesteia. Petre Bădescu 
moare în 1925, la vârsta de 66 ani, iar Ana Țuțea în 1960 la 75 ani. 

După absolvirea Școlii primare din Boteni (1913), Țuțea 
urmează între anii 1913 - 1917 cursurile gimnaziului „Dinicu 
Golescu” din Câmpulung Muscel. În 1917, în timpul războiului, 
școlile funcționau cu intermitență, profesorii erau mobilizați astfel 

că trei ani (1917 - 1920) Petre Țuțea și-i petrece la Boteni, în casa părintească. În 1920, la sugestia 
consăteanului și colegului său, viitorul etnograf Ion Chelcea, se înscrie în clasa a V-a a liceului „Gh. 
Bariț” din Cluj unde, în 1923, promovând ultimele două clase ale cursului superior (a VII-a și a VIII-a, 
pe atunci) într-un singur an, absolvă liceul, își susține examenul de bacalaureat, iar în toamna lui 1923 
se înscrie la Facultatea de Drept a Universității din Cluj, unde obține licența și doctoratul în drept cu 
calificativul Magna cum Laudae, cu o lucrare privind contenciosul administrativ. (1929) 

În 1933, Petre Țuțea a fost angajat prin concurs ca referent în Ministerul Industriei și Comerțului 
(ulterior devenit Ministerul Economiei Naționale) unde a avansat pînă la funcția de director de studii, 
funcția maximă pe care a deținut-o în cariera de economist apoi, între martie 1933 și decembrie 1934 a 
fost detașat în Germania la Agenția economică din Berlin (tot ca angajat al Ministerului Industriei și 
Comerțului și nu pentru studii la Universitatea Humboldt, unde ar fi fost trimis de către Alexandru 
Vaida-Voevod). Rechemat în Ministerul Economiei Naționale, centrala Industrie și Comerț, Petre Țuțea 
funcționează aici până la data arestării - 12 aprilie 1948. Deși doctor în Drept, se specializase în 
economie, conform vocației sale reale.. 

După 6 septembrie 1940 Conducerea Mișcării Legionare îi încredințează lui Țuțea funcția de 
secretar general la Ministerul Economiei Naționale și, în această calitate, face parte din diverse delegații 
care au purtat negocieri economice la Berlin și la Moscova.. 

După Rebeliunea legionară este deținut pentru scurtă vreme în Lagărul de la Târgu Jiu, după care 
este eliberat și repus în funcție. 

După 23 august 1944, continuă să lucreze în același minister, la Direcția Încurajării Exportului, 
apoi funcționar în Direcția Studii și Documentare, pentru ca în final să lucreze în Direcția Acorduri, 
protejat de Lucrețiu Pătrășcanu contra epurărilor succesive din aparatul de stat. Două săptămâni după 
destituirea lui Pătrășcanu a fost arestat și Țuțea care, cu o întrerupere între 1953 și 1956, va fi deținut 
până în 1964. 

 
„Mi-am dorit de multe ori să fac o teză dev 

doctorat cu tema: aflarea în treabă ca metodă de 
lucru la români.” 

(Petre  ȚUȚEA) 
 



Eliberat din detenție, în urma amnistiei din 1964, patru ani mai târziu, în primăvara lui 1968, lui 
Petre Țuțea i se întocmește o „fișă personală" (în cadrul unui „Referat cu propuneri de avertizare a 
numitului Țuțea Petre"): 

În vârstă de 66 de ani în 1968, Petre Țuțea avea deja vârsta de pensionare, dar deținuților politici 
nu li se recunoștea perioada de detenție drept „vechime în muncă". Tot aici se propune: "a se aproba 
avertizarea numitului Țuțea Petre de către organele noastre, fără audierea unor martori deoarece poziția 
sa dușmănoasă a fost semnalată de mai mulți informatori". Până la sfârșitul vieții a trăit extrem de 
modest, într-o garsonieră din apropierea Parcului Cișmigiu, ajutat de câțiva prieteni care obținuseră un 
mic ajutor bănesc și mâncare de la Casa Scriitorilor 

Petre Țuțea a fost foarte atras de jurnalistică, deși nu a putut niciodată să scrie atât cât ar fi vrut. 
Încă din timpul doctoratului își începe activitatea jurnalistică devenind colaborator al ziarului tineretului 
național țărănesc alături de Bazil Gruia. Inițial, pe când începuse să se afirme în calitate de jurnalist, 
Petre Țuțea a fost de stânga. O vreme a colaborat la revista „Stânga", împreună cu Petre Pandrea. A 
colaborat la diverse publicații, în special la Cuvântul, ziar condus de Nae Ionescu, unde a publicat 
articole de economie politică. În aceeași perioada septembrie 1940-ianuarie 1941), publică în ziarul 
„Cuvântul" o serie de articole, precum Stil economic legionar, Negociatorul legionar, ce vor atârna greu 
în viitoarele sale dosare de anchetă. După 1964, publică extrem de sporadic, sub pseudonimul Petre 
Boteanu, deoarece îi era interzis să semneze sub nume propriu, în revista „Familia" : fragmente din 
Teatru seminar, Mircea Eliade — profil filozofic, Aristotel și arta, și în „Viața Românească" - O întâlnire 
cu Brâncuși. Numeroasele descinderi la locuința sa modestă au dus la confiscarea a numeroase 
manuscrise, studii și materiale, printre care o copie a proiectului „Prometeu". Unele manuscrise s-au 
pierdut în mod iremediabil. Către sfârșitul vieții, Petre Țuțea a început să lucreze la o „Antropologie 
creștină" concepută schematic în șase capitole: 

- Problemele sau Cartea întrebărilor; 
- Sistemele sau Cartea întregurilor logice, autonom-matematice, paralele cu întregurile 

ontice; 
- Stilurile sau Cartea unităților cultural-istorice și a modalităților estetice ale artelor, sau 

Omul estetic; 
- Științele, sau Disciplinele spiritului omenesc; 
- Dogmele sau situarea spiritului în imperiul certitudinii; 
Petre Țuțea a fost supranumit „Socrate al României” datorită preocupărilor filosofice și a rolului 

educativ pe care l-a asumat prin exemplul personal în orice circumstanțe, chiar și în închisoare. Din 
cauza interdicției de a publica, ca și a persecuțiilor de după 1989, nu a apucat să-și vadă numele pe 
coperta unei cărți în timpul vieții. Ulterior însă, scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate prin 
toate mediile. După decembrie 1989, cunoaște o popularitate fulminantă. Primește în garsoniera sa zeci 
de ziariști, iar în lumea culturală începe să se vorbească despre un nou curent: țuțismul. Deși cărțile i-au 
fost publicate abia după trecerea în neființă, talentul lui nu a fost acela de scriitor, ci de orator. Astfel, 
Țuțea a rămas celebru cu o culegere de vorbe memorabile. 

Începând cu 1935, Petre Țuțea va fi atras de Mișcarea Legionară. În vara lui 1935, îl întâlnește 
pe Corneliu Zelea Codreanu în tabăra de la Carmen Sylva, apoi pe Ion I. Moța, Vasile Marin, etc... După 
instaurarea guvernării legionare la 6 septembrie 1940 Petre Țuțea a devenit membru cu drepturi depline: 
"adevărul este că, oficial, am devenit membru al organizației legionare imediat după 6 septembrie 1940", 
spunea Țuțea în 25 mai 1957. În scurt timp, a fost numit, în mod excepțional, șef de cuib: 

„Am participat la ședințele de cuib, pe care le-am condus conform instrucțiunilor din Cărticica 
șefului de cuib. Ședințele s-au ținut în locuința lui Traian Popescu, însă nu îmi reamintesc pe ce stradă 
locuia. Am plătit cotizații și am participat la o excursie în pădurea Băneasa, unde s-au discutat diferite 
probleme cu caracter legionar. În calitatea mea de șef de cuib, am făcut un plan de activitate a cuibului 
în care prevedeam activitatea educativă a membrilor legionari din cuibul meu și care consta în lectura 
în cadrul cuibului a Bibliei și a întregii literaturi legionare, marșuri.” 

 
După eliberarea din Lagărul de la Târgu Jiu, își reia serviciul, rămânând totuși în atenția 

Siguranței. În 31 iulie 1943 Grupa I din Corpul Detectivilor era informată printr-o notă informativă că 
Țuțea desfășoară în cadrul ministerului o "vie activitate legionară" și, ca atare, dispune verificarea 
informației ajungând la concluzia că "nota în cauză nu se verifică", iar Țuțea era apreciat ca fiind "o 
persoană serioasă, cu vederi largi". După 23 august 1944, a avut contacte sporadice cu membri de frunte 



ai Mișcării Legionare. Astfel, potrivit unei declarații a lui Nicolae Pătrașcu din 30 iulie 1957, acesta l-a 
contactat personal pe Țuțea în anul 1945 pentru a-l ruga să obțină ca "un grup de legionari capturați în 
Munții Ciucaș să nu fie condamnați la moarte", bazându-se pe prietenia dintre acesta și Petre Pandrea, 
cumnatul lui Lucrețiu Pătrășcanu, ministrul justiției de atunci.[ 

În ultimii ani, (după 1989), starea sănătății lui Petre Țuțea s-a înrăutățit. Marea majoritate a 
timpului o petrecea în pat, fără a mai ieși din casă. A avut însă în preajma lui permanent câțiva prieteni 
din detenție, dar și studenți. Din cauza tremuratului mâinilor, nu mai putea să scrie, trebuind să dicteze. 
În toamna lui 1991, Petre Tuțea a fost internat la spitalul Filantropia. Deși rezultatul analizelor a fost 
bun, a continuat să fie chinuit de cefalee și de groaza de singurătate. La insistențele lui Dan Amedeo 
Lăzărescu, se înscrie în PNL. Țuțea moare la 3 decembrie 1991, dimineața, lucid fiind, într-o rezervă a 
spitalului "Cristiana" din București pe când era intervievat de un grup de reporteri. Avea 89 de ani. 
Ultimele sale cuvinte au fost : "Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine!" Este dus de la București la 
Boteniul natal cu o mașină care transporta morcovi. Înmormântarea are loc în ziua Sfîntului Nicolae, 
drumul spre locul de veci făcîndu-l într-un car tras de boi. Cei prezenți la înmormântare susțin că nici 
măcar nu erau boi. Erau vaci. Slujba de înmormântare a fost făcută după rit ortodox, Petre Țuțea fiind 
înmormântat în cimitirul ortodox al comunei Boteni. Într-un interviu, publicat postum, în "România 
Liberă", Petre Țuțea afirma : 

„Am lăsat o cerere la Uniunea Scriitorilor să fiu înmormântat la Blaj, în Mica Romă a lui 
Eminescu. Am plătit slujba, clopotele, locul. Acu - sigur că la Blaj pot să fiu înmormântat și lângă gard, 
că-i pământ sacru acolo... Eu sunt legat de Blaj prin concepția mea panlatină a culturii române". 

 

� PROF. Petra MICULESCU 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 

FEMEIA 
de George VĂDUVA 
 
 
 
De mii de ani, femeia e femeie, 
Cu ea începe şi se-ncheie zborul, 
Cu ea se-adună şi se leagă dorul, 
Cu ea se-aprinde focul din scânteie 
 
De mii de ani, femeia-i răbdătoare, 
Pandoră, Cleopatră, Afrodită 
Ucisă, înviată şi iubită- 
De mii de ani, femeia-i iertătoare 
 
De mii de ani, femeia-i centrul lumii, 
Nucleu de uragane şi urgii, 
Dar şi senine linişti în câmpii, 

„Credinţa este inccidenţa divină care poare 
revela adevărul.” 

(Petre  ȚUȚEA) 

 



Când toamna se aşterne-n vraja lunii. 
 
De mii de ani, femeia e o floare, 
În stânca vieţii prinsăcu iubire, 
De mii de ani femeia-i fericire 
Şi cântec într-o zi de sărbătoare. 
 
De mii de ani, femeia este mamă, 
Cu ea începe şi-nfloreşte viaţa, 
Cu ea se strânge şi se-nnoadă aţa, 
Când sângele pe-acasă ne mai cheamă. 
 
De mii de ani, femeia-i voluptate 
Şi stea pierdută-n mii de ani lumină, 
De mii de ani, femeia e divină 
Şi zare într-o inimă ce bate. 
 
De mii de ani femeia-i epopee, 
Cu ea se naşte dorul de acasă, 
De mii de ani, femeia-i tot frumoasă, 
De mii de ani, femeia e Femeie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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… 

 

 
      

� …cel mai mare muzeu de artă islamică din Asia de Sud-Est se află în Malaezia? 
� …la 15 mai 1838 s-a născut pictorul Nicolae Grigorescu? 
� ...Dimitrie Cantemir a făcut parte din Senatul Rusiei? 
� ...toate planetele din sistemul nostru solar au loc, una lângă cealaltă, între Pământ şi Lună? 
� ...primul somnifer a fost patentat în anul 1902? 
� ...berea previne pietrele la rinichi cu 40%? 
� ...platina a fost descoperită în America? 
� ...durata de viaţă a unei bancnote de 5 Euro este aceeaşi cu a unei buburuze, adică 13 luni?  
� ...în Delta Dunării trăieşte otrăţelul de baltă? Aceasta este o plantă acvatică carnivoră cu frunze 

subacvatice fin segmentate şi flori galbene, ieşite la suprafaţa apei. 
� ...cea mai mică plantă cu flori este Lemna arrhiza? Wolffia arrhiza este o plantă perenă din familia 

Lemnaceae prezentă în numeroase regiuni de pe glob. 
� ...arborele de cacao are frunzele verzi tot anul? Familia arborelui de cacao cuprinde 20-22 de 

specii de arbuşti care ating 4-8 m înălţime şi cresc în pădurile tropicale. 
�  ...în America de Sud creşte arborele de struguri? Denumit şi Jabuticaba, acesta este răspândit în 

Brazilia, Argentina, Paraguay şi Bolivia, dar patria lui este considerată Brazilia. 

„Libertatea omului e partea divină din el.” 

(Petre ȚUȚEA) 

 



� ...garofiţa Pietrei Craiului trăieşte numai pe stâncile din Masivul Piatra Craiului?Acesta este o 
plantă din familia Caryophyllaceae care creşte numai pe brânele stîncoase şi grohotişurile din Piatra 
Craiului. Tulpina este de 5-10 cm înălţime şi are la vîrf o floare cu corola de 3 cm în diametru. Floarea 
este de culoare roşu-carmin, are cinci petale dinţate la vîrf. Florile la bază au o pată purpurie cu alb şi cu 
peri albi, mătăsoşi şi strălucitori. În centrul florii se află un inel purpuriu caracteristic, iar pe dos, petalele 
sînt alb-verzui. 

� ...în România, femeile au drept de vot începând cu anul 1938? 
După primul război mondial, în Europa occidentală, femeile au primit dreptul de a participa la alegerile 
camerelor. În România, prin Constituţia din 1938 s-a dat pentru prima dată drept de vot pentru 
parlamentare şi femeilor, iar prin Legea electorală din 9 mai, se consfinţea că acestea nu erau eligibile 
pentru Camera Deputaţilor. Cu toate acestea, în 1938, regele Carol al II-lea dorindu-şi un Parlamentul 
obedient, a solicitat organizarea de noi alegeri, prima participare a femeilor la vot avea loc abia în iunie 
1939. 

� ...cea mai mică plantă cu flori este Lemna arrhiza? Wolffia arrhiza este o plantă perenă din familia 
Lemnaceae prezentă în numeroase regiuni de pe glob, iar florile acesteia masoara aproximativ 0,6 mm 
lungime, 0,3 mm înălţime şi cântăreşte cât două grăunţe de sare de bucătărie. Fructele acestei plante se 
numesc utricule şi sunt foarte mici. Se dezvoltă la suprafaţa apelor stătătoare sau curgătoare cu turbulenţă 
redusă şi sunt formate dintr-un corp plutitor de culoare verde sau galben, fiind lipsite de tulpină sau 
frunze. Florile se deschid în cavitatea din partea de sus a capsulelor şi au un singur pistil şi o singură 
stamină. 

� ...prima femeie cu brevet de pilot din România a fost o prințesă? 
În cursul anului 1930 alături de nouă băieți a susținut examenul de brevet de pilot și Ioana Cantacuzino, 
fiica lui I.G. Cantacuzino, un reputat inginer, descendent din familia bizantină a Cantacuzinilor. Aceasta 
a fost pasionată de pilotaj încă din adolescenţă, când împreună cu fratele ei, Mircea Cantacuzino s-a 
înscris la cursurile de pilotaj ale locotenentului Octav Oculeanu. 
 
 

Culese de: 
� prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE! 

 
 
 
 
 
 

1 decembrie 
Margareta-Vioreta STÂNGACIU 

Gheorghe VIŞAN 
Gheorghe MITRESCU 

Elena ŢÎRGHEŞ 
Florina ENE 

Ionela-Valentina ZEGHERU 
Emil-Florin VIŞAN 

Valentin-Nicolas NECŞOIU 
Giulia-Ioana FĂȘIE 

 
 

2 decembrie 
Dorin-Ionuţ STOICA 

Ionuţ ŞERBAN 
Andreea-Cerasela SARU 
Mihail-Cristian FĂŞIE 

Nicolas-Ovidiu PIOARU 
 

3 decembrie 
Filofteia OACHEŞU 

Emilia MILEA 
Gheorghe STOICA 

Cristina GRECU 
Nicolae-Alin DRAGOMIR 
Florentina-Alina STANCIU 

 
4 decembrie 

Nicolae STOICA 
Elvira MILEA 

Gheorghe BURCĂ 
Georgian GRECU 

Ionela-Alexandra SIMION 
Nicola-Ştefania STÎNGACIU 

Eric-Andrei ARON 
Simone-Gabriel STÎNGACIU 

 
 
 

5 decembrie 
Elena SARU 

Emil POPESCU 
Nicolae POPESCU 

Georgian-Florin BURTOIU 
Octavian-Nicolae ŞETREANU 
Nicolae-Eduard MITRESCU 
Giuliana-Nicola SOLOMON 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 
Valentin-Mihail AMBROZIE 

 
6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 
Ion JOIŢA 

Avida GRECU 
Mihaela PIOARU 

Ion-Petre UȘURELU 
Dumitru-Răzvan PÂRVU 

Nicolae-Marian DUMITRU 
Valentina-Nicoleta MOREANU 
Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ 

 
7 decembrie 

Ion NEGULESCU 
Petrică SMARANDA 
Maria-Mirabela MIU 

Răzvan-Matias DOBRESCU 
Patric-Nicolas ENESCU 

 
8 decembrie 

Dumitru ŞETREANU 
Vasile IOSIF 

Alexandru ŞERBAN 
Elena GRECU 

Elena-Gabriela PETRESCU 
Ion-Robert ENESCU 

Denisa-Anamaria ŞETREANU 
 

9 decembrie 
Gheorghe SMARANDA 

Gabriela ŞETREANU 
Elena-Sorina BRODOCIANU 

Mihaela-Sabina OPROIU 
Daniela BADEA 
Ștefan OLARU 

Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 
Mihai-Alexandru STOIAN 

 

„Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio 
importanţă, esenţială este intensitatea.” 

(Cezar PETRESCU) 

 



10 decembrie 
Nicoleta ILIE 

Cornelia ARON 
Ilarion DOBRESCU 

Vasile-Bogdan MOREANU 
Gheorghe-Ciprian BADEA 

Anisia-Ioana FĂȘIE 
 

11 decembrie  
Maria ILIE 

Ion MITRESCU 
Cristina COMAN 

Ionel-Ciprian ŞETREANU 
Elena-Ionela RĂDULESCU 
Iulian-Danil BUCUROIU 

Vasile-Florin GRECU 
Ștefan-Irinel NUȚĂ 

 
12 decembrie 

Spiridon-Cristian OPREA 
 

13 decembrie 
Constantin NICOLĂESCU 

Ionuţ BĂLAŞA 
Elena NECULĂESCU 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 
Alina-Mihaela FĂȘIE 

Ionuţ-Alin ILIE 
Ioana-Alexandra ANTOFIE 

 
14 decembrie 

Constantin SPÂNU 
Vasilica MIHAI 
Daniela SARU 
Mihaela JOIŢA 
Victor OPROIU 
Gabriel FĂŞIE 

Elena-Consuela PIOARU 
Andreea-Stănica ILIE 

Ion-Adelaberto ŞETREANU 
Andreea-Izabela SOARE 
Nicolae-Aurel BĂLAŞA 

Ionuț ŞERBAN 
Rareş-Ştefan STOICA 

Carla MITRESCU 
 

15 decembrie 
Vioreta POPESCU 
Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 

Maria IOSIF 
Gheorghe NEAGA 
Mihaela POPESCU 
Emilia DOBRESCU 

Iuliana-Viorica UNGUREANU 
Ioana-Alexia OANCEA 

 
16 decembrie 

Maria POPESCU 
Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 
Alexandra STOIAN 
Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 
 

17 decembrie 
Ionela-Cristina DINIŞOR 

Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU 
Lavinia-Ionela UDROIU 

 
18 decembrie 

Zenovia ȘETREANU 
Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU 
Gheorghe MOREANU 

Cosmin OACHEŞU 
 

19 decembrie 
Emilian ENESCU 
Ion BRÂNZICĂ 

Floarea BUCUROIU 
Mihaela-Andreea ARON 
Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UŞURELU 
Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 
 

20 decembrie 
Ion RADU 

Vasile BĂLAŞA 
Victoria GHEORGHE 

Ştefan ION 
Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana POPESCU 
 
 

21 decembrie 
Ștefan-Andrei BUCUROIU 
Ștefan-Andrei BUCUROIU 

Ion POPESCU 



Săndel ŞETREANU 
Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 
Mariana IACOB 

Ștefania MOREANU 
Petruţa-Simona BADEA 

Andreea-Maria GHEORGHE 
 

22 decembrie 
Ion CIOCAN 
Ion VASILE 
Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 
Cătălin-Georgian SAVU 
Georgiana STÂNGACIU 

Andreea-Maria TRONECI 
Ştefania-Denisa GOGU 
Jessica-Ștefania OPREA 

 
23 decembrie 

Floarea POPESCU 
Ion BADEA 

Magdalena STÎNGACIU 
Florin STĂNESCU 
Aurel GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 
Ionuţ-Marius SOARE 

Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 
 

24 decembrie 
Maria STOICA 

Corneliu DOBRESCU 
Iuliana PISICĂ 

Ionuț-Georgian POPESCU 
Cristian-Constantin ANTOFIE 

Ionuţ-Adrian UDROIU 
Elvis-Gabriel FĂŞIE 

 
25 decembrie 

Mihai-Cristian NECȘOIU 
Vasilica VASILE 

Robert-Marian PETRESCU 
Cristian-Emanuel FĂŞIE 

 
26 decembrie 

Aurica VASILE 
Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 
Stelian NEGULESCU 

Miţa BURCĂ 

Lenuţa MARIN 
Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 
Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 

 
27 decembrie 
Maria ARON 

Valeria FĂŞIE 
Ion BUCUROIU 

Mioara-Estera DOBRESCU 
Loredana POPESCU 

Marilena-Geanina STÎNGACIU 
Ștefania-Maria SIMION 
Ionuţ-Daniel DINIŞOR 

 
28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 
Andrei BOBLEACĂ 

Pompilia-Andreea GHEORGHE 
 

29 decembrie 
Cornelia DOBRESCU 

Vasilica MILEA 
Vasile GHEORGHE 
Alina-Daniela SARU 
David BÎRLIGEANU 

 
30 decembrie 

Vasilica GRECU 
Vasile NEAGA 

Aurel GRECU 
Corina STOIAN 

Romeo-Ionuţ MIHAI 
Sebastian-Ionuț NEAȚU 
Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 
Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA 
Paul-Cristian STOICA 

 
31 decembrie 

Ion FĂŞIE 
Vasile-Viorel NECȘOIU 
Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Ion BOBLEACĂ 
Bogdan-Georgian BURCĂ 

Cristian-Ionuț BĂLAȘA 
Oryana-Georgiana NEAGA 

 
 
 
 
 

 



                                            

 

 
  

 

  
 

 
 

 
 
 

 
ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII NOIEMBRIE: 
 
 
 
 

NAȘTE 

CĂSĂTORII: 

 

 
 

 

DECESE: 
 

„Sufletul nu cunoaşte situaţii de viaţă fără ieşire.” 
(Marcel PROUST) 
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