
 

                 

 

 

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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SĂ CONTINUE SĂRBĂTOAREA! 

 

 

Am încheiat prima lună de primăvară, lună pe care eu o numesc „a răsfățului”! Nu cred că 

mai trebuie explicat termenul deoarece e perfect deductibil. Eu, cel puțin, anul acesta chiar m-am 

regăsit în el – am primit atâtea daruri, atâtea flori încât, chiar dacă afară nu s-au ivit decât ghioceii, 

m-am simțit ca într-o împărăție de flori și lumină. Mai am și avantajul de a mă fi născut  în martie, 

deci, petrecerea și răsfățul s-au prelungit întreaga perioadă. 

Iată, a sosit aprilie! Abia acum încep vibrațiile puternice, abia acum pulsează cu adevărat 

mugurii, insectele, florile, păsările, oamenii, întreaga natură. Zefirul ne dă aripi în suflet și în 

picioare.Totul este numai delicateţe şi prospeţime, este acea senzație ca și cum ai savura un ceai din 

boboci din  tradafir în faţa unei ferestre larg deschise. 

Va fi o lună plină de evenimente frumoase. Vom sărbători Învierea Domnului – eveniment 

cu mare însemnătate spirituală pentru noi, ortodocșii; vom avea Săptămâna „Școala Altfel” – 

săptămână dedicată multor activități variate: ne vom juca, ne vom plimba și vom învăța. Am o listă 

destul de lungă cu tot ceea ce mi-aș dori să realizez în colaborare cu școlile de aici. Știți ce-mi place 

mie în perioada aceasta? Entuziasmul copiilor, dăruirea lor, implicarea lor – toate molipsitoare de-a 

dreptul. E momentul în care redevin copil, în care regăsesc plăcerea de a mă bucura de simplitatea și 

puritatea lucrurilor mărunte făcute ori privite. E fantastic să reușești a te transforma, fie și numai 

pentru câteva clipe, într-un copil jucăuș… 

Astăzi, ACUM, fiecare clipă reprezintă o dulce eternitate. 

Haideți să savurăm împreună eternitatea acestor clipe minunate! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„A recunoaşte că ai greşit înseamnă că ai 
evoluat şi azi eşti mai înţelept decât ieri!” 

(Jonathan SWIFT) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOȚIUNEA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

(partea întâi) 

 
 

 

 

 

 
Noțiunea de „contencios”, în orice materie s-ar întâlni, se referă la o situație conflictuală. 

Materia contenciosului administrativ are în vedere litigiile apărute între persoanele fizice sau juridice 

și autorități sau instituții ce exercită atribuțiuni de putere publică. În cele ce urmează, ne propunem 

să facem o scurtă prezentare a acestei legi, fără a atinge și chestiunile referitoare la procedura de 

executare a hotărârilor pronunțate în această materie. 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare  

reglementează procedura de urmat în cazul litigiilor ivite în cadrul acestui tip de raporturi juridice. 

De asemenea, aceeași lege definește și noțiunea de „contencios administrativ” ca fiind  „activitatea 

de soluționare de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a 

litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie 

din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie 

din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la 

un drept sau la un interes legitim”. 

Conform legii contenciosului administrativ, refuzul nejustificat este “exprimarea explicită, 

cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane”. Legea  asimilează refuzului 

nejustificat și „nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluționării 

favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”. 

De asemenea, nesoluționare în termenul legal a unei cereri este definită ca fiind ”faptul de a 

nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se 

prevede alt termen”. 

Prin urmare, pentru ca un litigiu să poată fi dedus spre soluționare instanței de contencios 

administrativ, acesta  trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 cel puțin una din părți să fie o autoritate publică; 

 litigiul să privească emiterea/încheierea unui act administrativ, nesoluționarea ÎN 

TERMENUL LEGAL de către autoritatea publică a unei cereri prin care petentul tinde să își 

valorifice un drept/interes legitim sau REFUZUL NEJUSTIFICAT al autorității publice de a 

soluționa o astfel de cerere 

Noțiunea de „act administrativ” este definită de legea contenciosului ca fiind  „actul 

unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere 

publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, 

modifică sau stinge raporturi juridice”. 

„Modestia este fundaţia solidă a tuturor 
virtuţilor.” 

(CONFUCIUS) 
 



Astfel, în situația în care persoana a fost vătămată prin emiterea sau încheierea unui act, 

pentru a-l putea contesta la instanța de contencios administrativ, acesta trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

 să fie emis de o autoritate publică, în sensul legii contenciosului; 

 autoritatea publică să fi emis actul în regim de putere publică; 

 actul să fi fost emis în scopul punerii în executare a unor dispoziții legale; 

 actul să dea naștere/să modifice/să stingă raporturi juridice. 

Legea asimilează actelor administrative și contractele administrative încheiate de autoritățile 

publice care au ca obiect: 

 punerea în valoare a bunurilor proprietate publică; 

 executarea lucrărilor de interes public; 

 prestarea serviciilor publice; 

 achizițiile publice; 

 alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanțelor de contencios 

administrativ, prevăzute prin legi speciale. 

La soluționarea litigiilor va prima principiul priorității interesului general, față de 

principiul  libertății contractuale. 

 

*  *  * 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 95 din 20 martie 2019 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 26 martie 2019, ora 15:00, la sediul 

său, situat pe str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi: 

1. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și a 

operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii și 

curățeniei în comună; 

2. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate 

prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2019; 

3. Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020; 

4. Atribuirea de denumiri unor drumuri de interes local; 

5. Marcarea unor evenimente din viața locuitorilor comunei Vulcana-Băi; 

6. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 

Vulcana-Băi; 

7. Analiza cererii depusă de S.C. MOREM Group SRL, privind propunerea de concesionare 

a unei suprafețe de teren; 

8. Probleme curente ale administrației publice locale; 

9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EROI AU FOST, EROI SUNT ÎNCĂ… 

 

 
Continuăm șirul scrisorilor trimise de pe front de către caporalul Toma N. ILIE, prețioase 

documente ce conțin evenimente de istorie trăită. Îmi permit să mențin și în acest număr datele 

biografice ale domniei sale pentru lămurirea cei care nu au citit numărul anterior. 

 

Toma N.ILIE 

- date biografice - 

 

Născut la 21 aprilie 1913, a absolvit scoala primară în comuna Vulcana-Băi (comuna natală). 

Este încorporat la data de 8.03.1935 la unitatea de jandarmi din Târgoviște. Urmează stagiul militar 

astfel: 

-5.05.1935 depune jurământul; 

-9.04. 1935 repartizat la Școala de cavalerie; 

-5.05.1935 depunerea jurământului; 

-1.10.1935 înaintat la gradul de fruntaș; 

-14.12. 1935 înaintat la gradul de caporal cu data de 1.12 1935; 

-22 X 1936 vărsat (transferat) la Regimentul 6 Călărași și lăsat la vatră în concediu anticipat; 

-1 IV 1937 vărsat la Regimentul 10 Roșiori Purtat (regiment de cavalerie, ulterior mecanizat). 

Sub această armă va lupta pe front; 

- 1939-1940 participă la exerciții de luptă în Transilvania; 

-în intervalul 17 II 1939- 9 VI 1941 va fi concentrat și deconcentrat de 17 ori; 

-22 VI 1941 este mobilizat la Escadronul 3 din cadrul Regimentului 10 Roșiori Purtat, parte a 

Diviziei 6 Cavalerie, care alături de alte două divizii formau Corpul de Cavalerie, iar acesta 

împreună cu Corpul de Vânători alcătuiau Armata a III-a, condusă de generalul Petre Dumitrescu. 

Cele șase divizii, componente ale Armatei a III-a, au fost învestite cu misiuni operative începând cu 

2 VII 1941pentru eliberarea Bucovinei de Nord și a Basarabiei; 

-24 IX 1942 este rănit în luptă 

-15 V 1944 în urma luptelor din Crimeea este dat dispărut. 

 

Scrisoarea către familie (originalul și transcriere): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mulţi oameni, ca şi cifrele, capătă valoare 
numai prin poziţia lor.” 

(Napoleon BONAPARTE) 
 

 



 
 

 

17. ianuarie 944 

 

 

Dragă Mariţo 

 

       Mai întâi abia pot săţi scriu de lacrămi întristarea pe care o suport de când am primit cele 

2 plicuri unu cu data de 7 Ianuarie şi altu cu data de 10 Ianuarie am citit cuvânt, cu cuvânt şi am 

simţit până în adâncul Sufletului în Nenorocirea care eşti că poate în aceşti 3 ani de război nu mia 

aduc aminte să fi primit măcar 2 rânduri să mă întristeze aşa de mult! 

        Eu cred că nici nuţi închipui cât de mare mia fost supărarea când am citit şi de atunci 

încoa. Ştiu că eşti singură şi îţi trebuie multe şi nai nici un ajutor dar nam nici o putere dacă aşa mia 

fost mie soarta după cum îmi spune şi Văru Ghiţă că parcă am fost ursit să fac pentru tot Neamul dar 

ce să fac că de multe ori am zis că mai bine muream de când a început războiul şi eram mai fericit 

decât să îndur atâtea. 

Dragă Mariţo team înbucurat în vreo 2 scrisori că nisa spus că ne dă drumul acasă dar văd că 

nu este nici o speranţă că este cam greu de venit că cred că şti şi tu und mă aflu că poate să zbor să 

viu că pe pământ în niciun caz nu se poate dar cu toate astea tot sper că voi scăpa că aşa este omul să 

trăiască cu speranţa Văd că îmi spui că numi scriai să mă întristezi dar nai mai avut răbdare dece să 

numi scri casă ştiu şi eu cum te afli că nu eşti tu vinovată cu nimic dacă mie numi spui păsul tău dar 

cui săi spui nimic de zis mam supărat foarte mult dar ce să fac rabd numai Dzeu ştie cum sunt şi ce 

este pă inima mea când mă gândesc cum te afli tu şi unde sunt şi eu. Puteai săte mai păstrezi şi tu că 

poate nu te înbolnăviai să mai ai puţină răbdare că nu să termină zilele odată că dacă te expui prea 

mult te înbolnăveşti şi atunci este foarte greu. Eu te povăţuiesc să te păstrezi cum poţi mai bine că eu 

ştiu Inima ta că nai răbdare şi îţi dai seama cum ne aflăm şi te frămânţi cu gândurile caşi mine dar eu 

zic să le mai laşi la opoarte căpoate vine şi la noi mai bine Demulte ori eram săţi scriu că săţi iei 

nădejdea de la mine şi acum eram săţi scriu dar nam mai vrut săte descurajez că nu mă lasă cugetu 

săţi scriu că numi perd Credinţa niciodată că am să pier şi nici nu mă gândesc că am să rămân pe aici 

am încredere în bunul Dzeu că are să mă scape cu Viaţă. 

Îmi spui că ai terminat porumbul fânul şi Lemnili. Lemne taie dela Valea lui Mihai numai 

ţine cont că este bune taie şi nu duce lipsă şi de fân caută şi tu în aşa fel şi cumpără vinde Ţuica 

vinde tot ce crezi şi tu şi numai duce lipsă că eu nu am nicio putere aproape nici nu ştiu ce săţi mai 

scriu. 

Draga mea vei şti că scrisorile cu data de 7 Ian şi cea cu data de 10 Ianu leam primit pe ziua 

de 14 Ianu şi am mai primit una mai înainte odată cu una dela Văru Nică şi nu am putut săţi răspund 

la alea că aproape nici nu puteam săle citesc că era Noapte şi plecam la o Nuntă şi acum când mam 

întors Sănătos mam grăbit săţi scriu că ştiu că aştepţi cu nerăbdare că sămi crezi că aproape nici nu 

mai îmi venea săţi scriu că misa urât scrind mereu că nici nu ştiu ce săţi mai scriu dar îţi scriu casă 

mai şti de mine. Vei şti că odată cu scrisorile acelea care leam citit cu supărare odată cu ele am 

primit şi una dela Sofia şi una dela Văru Ghiţă şi alea mai ma înbucurat că alt fel mă descurajasem 

cu totul şi am mai primit şi una dela Mămica dela Cucuteni şi mia spus Neica că afăcut un drum la 

Bucureşti cu Calu şi âl mai ţine la el şi dacă are nevoie poate săl mai ţie dar săl ţie bine să nuşi bată 

 

 

 



joc de el să nuşi închipuie că am ajuns la extrem. Mare dor mieste de Neluţu şi de Doru spunele să se 

roage şi ei pentru mine să viu Sănătos acasă Vă Sărut cu mult dor    Toma                        
 (Textul este transcris exact așa cum a fost redactat pe cartea poștală) 

 

 

 

  Tudor  ILIE 

ABSOLVENT AL FACULTĂȚII DE ISTORIE-GEOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ÎNVIEREA DOMNULUI – 28 APRILIE 

 

 

 

 

 În zorii celei dintâi zile a săptămânii, 

duminica, femeile mironosițe au mers la mormântul 

unde a fost pus Trupul Domnului, pentru a-I aduce 

omagiul lor, conform obiceiului vremii, ungându-L 

cu miruri – aromate uleiuri ce simbolizau balsamul 

harului dumnezeiesc și care manifestau iubirea și 

aprecierea lor (Luca 24, 1-3).  Profund îndurerate de 

cele întâmplate, de moartea grabnică a Domnului și 

Învățătorului lor, speranța lui Israel și a lumii, cu 

inimile încărcate, pe de o parte, de neliniște și 

teamă, iar, pe de altă parte, de speranță și hotărâre, 

mironosițele au mers la locul unde a fost pus Sfântul 

Trup, dar nu L-au găsit, ci au văzut numai semnele 

înmormântării: giulgiul, ștergarul și mormântul gol 

(Ioan 20, 6-7). Răspunzând neliniștii și tulburării 

lor, un înger, strălucind de lumină le-a vestit: „A 

înviat, nu este aici!” (Matei 28, 6), căci era cu 

neputință ca moartea să țină Viața Însăși, nu se 

putea ca Domnul Vieții să nu risipească întunericul 

și sclavia morții, biruind legăturile răului și ale 

iadului.  Pline de speranță, luminate de 

extraordinara veste bună a îngerului și însuflețite de entuziasmul credinței, femeile mironosițe – cele 

dintâi misionare – au alergat să împărtășească această strașnică bucurie apostolilor, care erau ascunși 

de frica iudeilor și întristați de moartea Învățătorului lor. Bucuria vestită de înger și devotamentul lor 

sincer au dus la întâlnirea cu Domnul Cel Înviat, transformându-le în vestitoare, misionare și 

mărturisitoare ale iubirii milostive a Mântuitorului Hristos (Matei 28, 19). 

Auzind bunele vestiri de bucurie, apostolii Petru și Ioan au alergat împreună la mormânt ca să 

se încredințeze de Învierea Domnului și, împărtășind această certitudine, s-au reîntors ca să dăruiască 

acest fapt extraordinar fraților lor (Luca 24, 12). Izbucnire de bucurie și dătătoare de speranță și 

lumină, această nemaiauzită veste care a schimbat din temelii istoria umană, a răsunat în acea 

dimineață a Învierii cu atâta putere încât a reușit să-i transforme pe ucenicii Domnului în aprigi 

misionari, gata să propovăduiască Evanghelia până la marginile lumii. Învierea reprezintă, așadar, 

 „Nu putem să-l ajungem niciodată pe 
Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El 

rămâne important.” 

(Constantin BRÂNCUȘI) 

 



principiul cel mai de seamă al credinței creștine, piatra de temelie a Bisericii, cel mai important reper 

istoric al lumii, în afara căruia istoria omenirii nu-și poate găsi vreodată rostul. 

Martori ai Învierii Domnului, apostolii și apoi urmașii lor (Ioan 20, 25), precum și toți cei ce 

cred, de-a lungul timpului, au vestit lumii acest extraordinar eveniment dumnezeiesc, care 

mărturisește despre iubirea și aprecierea deosebită de care omul se bucură înaintea 

Creatorului.   Asemenea mironosițelor și noi suntem adesea sceptici și îngrijorați, descurajați și 

slăbiți, dar, după cum întâlnirea cu Domnul Cel Înviat le-a transformat viețile, tot așa și noi, 

întâlnindu-L pe Mântuitorul Hristos în Sfânta Liturghie și în celelalte slujbe ale Bisericii, primim 

putere de sus pentru a depăși orice obstacol și pentru a deveni vrednici și statornici mărturisitori ai 

bucuriei Evangheliei (Faptele Apostolilor 4, 20).  Sărbătoare a comuniunii, a solidarității și a iubirii, 

Învierea Domnului este evenimentul care ne cheamă la permanenta înnoire a vieții, sub privirea plină 

de milostivire a Atotiubitorului Dumnezeu.  Lăsându-ne transformați, zi de zi, după chipul Domnului 

Cel Înviat, devenim noi înșine semințe și semne de schimbare în comunitățile noastre, adesea 

dezbinate și dominate de ură, răzbunare și nedreptate, lăsând să rodească în noi „dragostea, bucuria, 

pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția” 

(Galateni 5, 22-23). Învierea lui Hristos ce luminează tuturor (Ioan 8, 12), răzbate până în cel mai 

întunecat colț al sufletului uman, spărgând lacătele oricărui mormânt al patimilor, păcatului și 

întunericului și ne dă posibilitatea de a ne transforma viețile, pentru a fi și noi vestitori ai Luminii, 

care a fost dăruită „spre descoperirea neamurilor și mărirea poporului lui Dumnezeu” (Luca 2, 29-

32).Învierea Domnului reprezintă mesajul de iubire și de încredere pe care Dumnezeu ni-l trimite, iar 

noi trebuie să-l împărtășim ca bucurie, speranță și lumină în societatea noastră, pentru a face să 

triumfe adevărul, dreptatea, bunătatea și solidaritatea.  

Sărbătoarea pascală ne oferă ocazia de a medita mai mult la rostul vieții noastre și la a alunga 

din ceea ce ne dezbină și ne învrăjbește, ceea ce ne face indiferenți la nevoile semenilor noștri, 

precum și ceea ce ne face insensibili la responsabilitățile pe care le avem unii față de ceilalți și față 

de comunitatea, țara și lumea noastră.  Împăcându-ne unii cu alții, ajutându-ne și lărgind comuniunea 

dintre noi, vom face să strălucească în comunitățile noastre sublima lumină a Domnului Celui Înviat, 

descoperind sau redescoperind sensul existenței și chemarea înaltă pe care ne-o adresează 

Dumnezeu, la înnoire, spiritualizare și sfințenie. 

(extras din Pastorala de sfintele sărbători ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON 

Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei) 

                

                                                     HRISTOS A ÎNVIAT! 

                                                                                

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS    
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

VERONICA MICLE –  169 ANI DE LA NAȘTEREA POETEI  ROMÂNCE – (22 

aprilie 1850 –  3 august 1889) 
 
 

 

 

 

A fost al doilea copil al cizmarului Ilie Câmpeanu, 

care a murit înainte de nașterea fiicei sale, și al 

moașei Ana. După moartea soțului din anul 1849 Ana s-a 

mutat, împreună cu cei doi copii, la Târgu Neamț. Fratele 

Radu moare nu mult după aceea. În anul 1853 se mută 

la Iași, unde se și stabilesc
]
. 

După cursurile primare Veronica se înscrie 

la Școala Centrală de fete pe care o absolvă în 1863 cu 

calificativul „eminent”. La examenul de absolvire din 

comisie făceau parte, printre alții, Titu Maiorescu și Ștefan 

Micle, viitorul ei soț, atunci în vârstă de 43 de ani. 

La 7 august 1864 are loc căsătoria Veronicăi cu 

Ștefan Micle, oficiată la Biserica Bob din Cluj. La data 

căsătoriei Ștefan Micle era profesor universitar, iar mai 

târziu a devenit rector al Universității din Iași. 

În anii 1864 și 1865 Veronica participă, în calitate de martor, la procesul intentat de câțiva 

membri ai facțiunii politice liberale lui Titu Maiorescu, pe atunci profesor de gramatică și pedagogie 

la Școala Centrală de fete și președinte al Comitetului de inspecțiune școlar. I se impută „fapte 

scandaloase, ba chiar și romane întregi”. Titu Maiorescu este în cele din urmă achitat, dar postura 

Veronicăi de martor al acuzării nu va fi uitată cu ușurință. 

În anul 1866 se naște primul copil al soților Micle, Valeria, pe care mama ei o alinta 

„Greiere”, iar în 1868 se naște Virginia Livia, alintată „Fluture”. 

În 1869 contribuie la înființarea și bunul mers al unei școli profesionale de fete, se implică în 

îndrumarea unor școli de fete din Iași și începe să fie activă în viața literară. 

În primăvara anului 1872 face o călătorie la Viena pentru un tratament medical, ocazie cu 

care îi este prezentat Mihai Eminescu. Tot în 1872 debutează în revista Noul curier român cu două 

scrieri în proză. 

La 1 septembrie 1874 Eminescu e numit director al Bibliotecii Centrale din Iași. Va locui 

în Iași până în octombrie 1877, timp în care are cu Veronica o relație tumultoasă. 

În 1875 Ștefan Micle e îndepărtat de la conducerea Universității și numit director al Școlii de 

Arte și Meserii, în localul căreia s-a mutat împreună cu familia. 

În timpul Războiului de Independență a fost soră de caritate, a făcut 

parte din „Comitetul central pentru ajutorul oastașilor români răniți” și i-a 

ajutat cu bani pe invalizi să se întoarcă pe la casele lor. 

La 6 august 1879 moare soțul ei, Ștefan Micle. Urmează un lung șir 

de demersuri pe lângă oamenii politici ai vremii pentru a i se asigura, ei si 

fetelor ei, o pensie de urmaș (în ciuda promisiunilor, nici în 1883 forurile 

legiuitoare nu aprobaseră pensia). Rămasă văduvă Veronica reia legătura cu 

Eminescu. Cei doi încearcă, fără să reușească, să-și întemeieze o familie. 

În 1886 Veronica locuiește la București, la fiica sa, Valeria, studentă 

la Conservatorul din București. Cealaltă fiică îmbrățișează cariera tatălui său 

„Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un 
rege, să munceşti ca un rob!” 

 (Constantin BRÂNCUȘI) 
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și devine profesoară de fizică. Veronica donează casa din Târgu Neamț, moștenită de la mama 

ei, Mănăstirii Văratec. 

La 3 august 1889 moare la Mănăstirea Văratec din cauza unei congestii cerebrale în urma 

otrăvirii cu arsenic. În ciuda surselor vremii care afirma că s-ar fi sinucis, aceasta a fost înhumată 

religios lângă bisericuța Sf. Ioan de la Văratec, lucru de care nu beneficiază persoanele care comit 

suicid.  

Eminescu a recunoscut de nenumărate ori în scrisorile și poeziile sale influența deosebită pe 

care Veronica a avut-o asupra sa. De exemplu, în ciorna scrisorii de condoleanțe la moartea 

lui Ștefan Micle, el scrie: „viața mea, ciudată și azi și neexplicabilă pentru toți cunoscuții mei, nu are 

nici un înțeles fără tine”. Sau în poezia Lumea îmi părea o cifră mărturisește că până când a întâlnit-

o „n-aveam scop în astă lume, nici aveam ce să trăiesc”, pentru ca după aceea „începusem s-am în 

lume ceva ce plătea mai mult decât lumea”. 

O descriere obiectivă a evoluției relației dintre ei se poate obține prin urmărirea cronologică a 

informațiilor din scrisorile lor și din textele manuscriselor eminesciene. Datarea poeziilor 

nepublicate și a ciornelor de scrisori este cea din Opere, Editura Academiei.Din Amintirile lui Ioan 

Slavici se cunoaște că după stabilirea la Iași în 1874, Eminescu frecventa salonul Veronicăi. În 

această perioadă scrisorile dintre cei doi au fost scrise în termeni ceremonioși.  

Dintr-un concept de scrisoare a lui Eminescu către Veronica din 1876 aflăm că în tot acest 

timp el a iubit-o pătimaș de la distanță: „Doi ani de zile, doamnă, n-am putut lucra nimic, și am 

urmărit ca un idiot o speranță, nu numai deșartă, nedemnă.” În același text Eminescu scrie: „d-ta erai 

o idee în capul meu și te iubeam cum iubește cineva un tablou”. Dar Veronica hotărăște să ducă 

lucrurile mai departe: „După ce singură ai voit altfel și-ai făcut din visul meu un capriț al d-tale, nu 

mai putea rămâne astfel, pentru că nu sunt nici de 16 ani, nici de 70.” Ce anume a făcut Veronica 

pentru ca lucrurile să se schimbe între ei putem afla din aluziile conținute în altă ciornă de scrisoare 

din aceeași perioadă. Odată, când Ștefan Micle a trebuit să plece din Iași, Veronica i-a dăruit 

lui Eminescu o oră de intimitate și l-a lăsat să o strângă în brațe. Această întâmplare este confirmată 

și de însemnarea de pe fila 82 verso a textului poporan religios Amartolon sotiria ce-i aparținea lui 

Eminescu: „Ziua de 4/16 Fevr. 1876 a fost cea mai fericită a vieții mele. Eu am ținut pe Veronica în 

brațe, strângând-o la piept, am sărutat-o. Ea-mi dărui flori albastre pe care le voi ține toată viața 

mea.” 

Jumătatea de an scursă de la îmbrățișarea din februarie până la următorul eveniment al 

legăturii lor a fost o perioadă de frământări continue. Acum Eminescu scrie foarte multe poezii care 

dovedesc zbuciumul din sufletul său: Iubind în taină, Eu număr, ah!, plângând, În liră-mi geme și 

suspin-un cânt, Ce șoptești atât de tainic, Zadarnic șterge vremea, Venin și farmec, Gelozie și multe 

altele. Până la urmă Eminescu reușește să se desprindă din vraja ei și scrie în poezia M-ai chinuit 

atâta cu vorbe de iubire: „Cum mulțămesc eu soartei că am scăpat de tine, 

Făr-a comite, Doamnă, păcatul moștenit. Azi iarăși mă văd singur și fericit și bine!”. 

Veronica preia din nou ințiativa și reușește să îl înlănțuie folosind ceea ce până atunci îi 

refuzase: „păcatul moștenit”. Dovada este scrisoarea de dragoste din 30 august 1876 pe 

care Eminescu o încheie astfel: „De aceea sărut mâinile fără mănuși, ochii fără ochelari, fruntea fără 

pălărie și picioarele fără ciorapi și te rog să nu mă uiți, mai cu seamă când dormi.” În comentariile la 

această scrisoare Perpessicius observă că scrisoarea este ruptă la colțul unde apare anul în care a fost 

scrisă, iar pe spatele scrisorii Veronica îl corectează ulterior cu anul 1879. Această încercare evidentă 

de postdatare este o dovadă că Veronica avea ceva de ascuns, și anume faptul că legătura lor a 

devenit intimă înainte de moartea lui Ștefan Micle. Anul real este cu siguranță 1876 pentru că atunci 

în poeziile lui Eminescu se produce o schimbare radicală. Dacă poeziile de până atunci erau pline de 

revoltă și nemulțumire, din acest moment ele încep să exprime fericirea unei iubiri împărtășite. Între 

poeziile scrise după august 1876 sunt câteva în care Eminescu afirmă explicit că schimbarea s-a 

produs la inițiativa Veronicăi. De exemplu, în poezia Ah, cerut-am de la zodii sau în O stradă prea 

îngustă. Urmează o perioadă în care în manuscrise apar poezii care exprimă fericirea pe care i-a 

dăruit-o Veronica: Dormi! , Cărțile, Tu mă privești cu marii ochi sau Terține. 

Cu timpul pasiunea lui Eminescu se mai domolește. El hotărăște să se mute la București în 

octombrie 1877. Scrisoarea pe care i-o trimite Veronica imediat după aceea conține explicațiile 

pentru comportarea ei de până atunci. 

„Nu-i așa că indiferența mea ți-a rupt inima, inimă plină de mine, dar îl iau pe Dumnezeu ca 

martor că nu era o indiferență reală; această răceală simulată nu era decât o contrabalansare la 

dragostea ta imensă pe care o afișai fără încetare; privirea ta, vorba ta, în sfârșit, toată persoana ta în 
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prezența mea nu era decât dragoste, tu erai atât de puțin stăpân pe tine însuți, încât chiar și persoana 

cea mai proastă știa că ești îndrăgostit de mine; deci nu trebuia ca eu să dau o dezmințire și să ascund 

față de ochii scrutători reciprocitatea unui iubiri atât de mari?” 

Ea îi declară cu sinceritate că motivul pentru care nu a vrut să facă cunoscută legătura lor este 

evitarea divorțului, pensia pe care o aștepta după moartea soțului ei fiind o compensație pentru 

copilăria ei sacrificată (se căsătorise la 14 ani). Veronica adaugă că nu vrea să devină o povară 

pentru Eminescu, fiind sigură că grijile materiale le-ar distruge dragostea. 

 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

STOP ARDERILOR NECONTROLATE!!! 

 

În ultima perioadă s-a constatat o creștere alarmantă a arderilor necontrolate atât la 

nivelul comunei, cât și pe plan național. Aceste incendii pot avea consecințe grave asupra 

comunității: degradarea mediului înconjurător, periclitarea florei și faunei, pagube materiale 

și chiar pierderi de vieți omenești. 
Pentru evitarea unor astfel de situații, încă din anul între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (APIA), Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU) au semnat, încă din anul 2012, un Protocol de colaborare privind acţiunile de monitorizare a 

modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea 

miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.  

Principalele prevederi ale actelor normative în domeniu sunt:  

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului: 

 art. 94 alin. (1) lit. n):  obligațiile persoanelor fizice și juridice: nu ard miriștile, 

stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția 

mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență; 

 art.  96 alin. (1) pct. 9: constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 

3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice, încălcarea următoarei prevederi legale: obligaţia 

proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, 

tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi 

fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. 

Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 
 

În conformitate cu standardele prevăzute în Normele privind ecocondiţionalitatea în 

cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, în temeiul art. 93 şi 94, 

respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 

814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului] din 10.02.2015 

„Prudenţa este frica înţeleptului.” 
(Valeriu BUTULESCU) 
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 GAEC 6. Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de 

a incendia miriştile arabile - este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul 

arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. 

Normă generală de apărare împotriva incendiilor aprobata prin Ordinul ministrului 

administrației și internelor nr. 163/2007: 

 art. 97:  

 alin. (1) utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de 

vânt este interzisă;  
 alin. (3) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 

combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce 

se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea 

permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. 
               Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor 

prevederi generale: 

a) condiţii meteorologice fără vânt; 

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât 

arderea să poată fi controlată; 

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze 

naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 

g) supravegherea permanentă a arderii; 

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea 

PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL, conform prevederilor Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. 

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, numit în continuare SVSU, sau persoana desemnată în acest sens.  

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se 

efectuează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi 

informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, 

respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi: 

a) să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat; 

b) să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale să 

asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie; 

c) să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în 

care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. 

Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL numai 

executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti. 

 

Protejează viața! Protejează mediul înconjurător! 

 

 

 

 Elena-Roxana VASILE 

ȘEF POLIȚIA LOCALĂ VULCANA-BĂI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

CÂND IUBEȘTI  

deVirgil CARIANPOL 

 

 

Când iubeşti, eşti tânăr totdeauna, 

Treci cu fruntea sus, încrezător, 

Iei în braţe şi opreşti furtuna, 

Duci pe umeri visul tuturor. 

 

Când iubeşti, eşti bun, eşti-nalt, eşti tare. 

Aperi cu putere orice legi: 

Nu faci răni, te-apleci la fiecare. 

Rupi din tine suflet şi le legi. 

 

Când iubeşti, ţii căile măsurii. 

Peste toate treci fără dureri. 

Nu ascunzi, nu jefuieşti ca furii, 

Dai orice, fără nimic să ceri. 

 

Când iubeşti, oricărui i te dărui, 

Dai în lături toate şi le poţi… 

Doar cu vorba şi cu gândul nărui 

Şi te-arunci în luptă pentru toţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trebuie să încerci necontenit să 
urci foarte sus dacă vrei să poţi să 

vezi foarte departe.” 
(Constantin BRÂNCUŞI) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 ...Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel puțin 2.000 de 

ani? Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcții nu se va întări complet decât peste 

500 de ani. 

 …dacă ții un caras auriu într-o încăpere lipsită de lumină, acesta va deveni, în cele din urmă, 

alb? 

 …Irlanda este singura țară europeană în care nu există șerpi? 

 …în provincia Alberta din Canada au fost uciși absolut toți șoarecii? În prezent, este singura 

provincie din lume în care nu există asemenea rozătoare. 

 …ochiul unui struț este mai mare decât creierul acestei păsări? 

 …pentru fiecare om de pe Terra există circa 200 de milioane de insecte? Numai termitele ne 

depășesc într-un raport de 10 la 1. 

 …balena albastră este animalul care produce cele mai puternice sunete (până la 188 de 

decibeli)? Un astfel de sunet poate fi receptat prin apă la o distanță de până la 850 de kilometri. 

 ...în rezervorul unui avion Boeing poate incapea suficient combustibil încât să poți înconjura 

planeta de patru ori? 

 …islandezii sunt cei mai mari consumatori de Coca-Cola din lume? 

 …un furnicar sud-american poate ingera până la 30.000 de furnici... pe zi? 

 …cei mai tineri părinți din istorie (doi copii cu vârste de 8, respectiv 9 ani) au trăit în China? 

Copilul lor s-a născut în anul 1910. 

 …Biblioteca Universității din Indiana, SUA, se scufundă în fiecare an cu circa 2,5 centimetr? 

Acest fenomen se datorează unei erori a constructorilor care au omis să calculeze și greutatea 

cărților care vor fi depozitate în uriașa clădire. 

  …cele mai numeroase vietăți de pe Terra sunt artropodele? Ca un exemplu, până în prezent 

au fost descoperite circa 70.000 de mii de specii... de păianjeni. 

 …de peste 4.000 de ani, nicio specie animală nu a mai fost domesticită? 

 …în prezent, pentru prima data în istoria planetei, numărul persoanelor cu vârste de peste 60 

de ani îl depășeste pe cel al copiilor cu vârsta sub 5 ani. 

 …una din cinci persoane de pe Terra trăiește cu mai puțin de 1$ pe zi? 

 …în Santa Fe, New Mexico, legea impune ca animalele de casă să poarte centura de 

siguranță în mașină? 

 …peste 35 de miliarde emailuri se trimit zilnic în toată lumea? 

 …pentru fiecare tonă de pește prinsă în oceanele lumii, oamenii aruncă trei tone de gunoi în 

aceleași ape?  

 …cea mai mare caracatiță descoperită vreodată cântărea 4 tone? A fost vânată în anul 1878, 

în nordul Oceanului Atlantic. 

 …Cea mai mare meduză observată vreodată avea un diametru de 2,3 metri? Tentaculele sale 

se întindeau până la 36 de metri. 

 …în statul american, Dakota de Nord, nu s-a înregistrat niciodată un cutremur? 

 …Hawaii se apropie de Japonia cu aproximativ 10 centimetri în fiecare an? 

 …rechinii sunt singurele animale despre care se știe că nu se pot îmbolnăvi de cancer?  

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

„Cine nu ştie a juca, nu are treabă cu 
munca.” 

(Ioan SLAVICI) 

 

http://travel.descopera.ro/5747037-3-destinatii-ideale-pentru-primavara-2010#EUROPA-Dublin-portretul-orasului-la-tinerete
http://www.descopera.ro/natura/6311376-10-lucruri-interesante-despre-serpi
http://www.descopera.ro/cultura/930357-farmacia-succesului-coca-cola
http://www.descopera.ro/cultura/1012699-martirii-de-hartie
http://www.descopera.ro/cultura/1012699-martirii-de-hartie
http://www.descopera.ro/dnews/4988268-a-fost-descoperit-primul-paianjen-vegetarian
http://www.descopera.ro/video-doc/6852401-caracatitele-cele-mai-misterioase-creaturi-ale-oceanelor
http://www.descopera.ro/video-doc/6852588-meduzele-supravietuitoare-si-longevive
http://travel.descopera.ro/6113092-50-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-Hawaii
http://www.descopera.ro/dnews/4316239-secretele-rechinilor-uriasi-au-fost-dezvaluite


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA APRILIE 

 
 

 

 
 

1 aprilie 
 

Gheorghe MITRESCU 

Vasilica ŞTEFAN 

Vasile SARU 

Aurora BĂLAŞA 

Aurelia ŞERBAN 

Rodica CIOCAN 

Ioan POPESCU 

Liliana ȘERBAN 

Serghe MILEA 

Mihăiţă OPROIU 

Florina DOBRESCU 

Vasilica STÎNGACIU 

Adela MITRESCU 

Cristina-Claudia ANTOFIE 

Valentin-Ionuţ MITRESCU 

Ion-Lucian DOBRESCU 

Andres-Cristian MITRESCU 

 

2 aprilie 
Floarea ARON 

Vasile GRECU 

Maria IANCU 

Filofteia OPREA 

Marian STOIAN 

Manuela-Alexandra RADA 

Gabriela DOBRESCU 

Vlăduț Cristian BOBLEACĂ 

Flavius-Andrei LĂCĂTUȘ 

 

3 aprilie 
Olimpia MICULESCU 

Laurenţia TUDOR 

Vasile SAVU 

Ion SAVU 

Maria-Magdalena DUMITRU 

Maria BOBLEACĂ 

Filareta SARU 

Florin NEAGA 

Nicoleta STÎNGACIU 

Gheorghe-Florin MITRESCU 

Roxana-Elena MĂGUREANU 

 

4 aprilie 
Anola MITRESCU 

Neonila ŞERBAN 

Romeo POPESCU 

Roberta STOIAN 

Vasile STOICA 

Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA 

Florina-Alexandra OAIE 

 

5 aprilie 
Steliana NICOLĂESCU 

Dorina PIOARU 

Maria SPÎNU 

Mihaela MIHĂLCESCU 

Mădălina ZAHARIA 

Emanuel SAVU 

Constantin-Ciprian ILIE 

 

6 aprilie 
Avida MARINESCU 

Ion STÎNGACIU 

Iulian BÎRLIGEANU 

Florian POPESCU 

Cosmin-Vasile MILEA 

Mihaela-Georgiana MEDREGA 

Elena-Violeta POPESCU 

David-Marian SUSAI 

Nicoleta-Valentina ANTOFIE 

 

7 aprilie 
Luminiţa ILIE 

Alina-Florina GHEORGHE 

Romică-Iulian SARU 

Antonio-Florin STOICA 

Andrei-Cristian ZEGHERU 

 

8 aprilie 
Eufrosina NEAGA 

Ion NEAGA 

Ilie STOIAN 

Ion-Justin ŞETREANU 

Răzvan-Ion FĂŞIE 

Nicoleta-Iuliana STANCIU 

 

9 aprilie 
Maria MIHAI 

Aurica CÎRSTEA 

„Conştiinţă, chin tăcut al sufletului!” 
(Punblilius SYRUS) 

 



Dumitru STOICA 

Elena MOCANU 

Gheorghe GHEORGHE 

Daniel-Georgian GHEORGHE 

Elena-Antonia FĂŞIE 

 

10 aprilie 
Eugeniu IONESCU 

Sever MITRESCU 

Grigore FĂŞIE 

Magdalena MIHĂESCU 

Larisa BADEA 

Cristina-Mădălina ENESCU 

Alexandra-Nicoleta SÂRBU 

Florența-Andreea ȘETREANU 

Ana-Maria POPESCU 

Ana-Maria ŞETREANU 

Ingrid-Elena-Astrid TRONECI 

 

11 aprilie 
Floarea VASILE 

Viorica OPREA 

Vasile GOGU 

Florentina BURCĂ 

Elena DOBRESCU 

Dănuţ GHEORGHE 

Simona-Elena MIHAI 

Robert-Georgian GHEORGHE 

Ana-Maria-Florentina FĂȘIE 

 

12 aprilie 
Maria MITRESCU 

Elena PUIESCU 

Cornel DRĂGHICI 

Elena ARON 

Elivia MIHAI 

Vasile FĂŞIE 

Corneliu-Daniel TUDOR 

Eugen NECŞOIU 

Andrei-Sorin NEAGA 

Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU 

Eduard-Gabriel OPREA 

 

13 aprilie 
Dumitru GAFIŢOIU 

Gheorghiţa POPESCU 

Caliopia CIOCAN 

Alexandru ILIE 

Lucia-Violeta POPESCU 

Ion OPREA 

Constantin DOBRESCU 

Nicoleta STANCIU 

Patricia STREULEA 

 

14 aprilie 
Gheorghe MITRESCU 

George BĂLAŞA 

Mircea BĂLAŞA 

Corneliu BURCĂ 

Constantin SAVU 

Mariana BĂLAŞA 

Andrei GAFIŢOIU 

Iulia-Rosaura MITRESCU 

Teodora-Roberta CIOBU 

Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ 

 

15 aprilie 
Emilia MILEA 

Dumitru MOREANU 

Maria IONIŢĂ 

Florina MITRESCU 

Maria ŢÎRGHEŞ 

Florina BANU 

Ana-Florina TRONECI 

Gheorghe-Cristian BURCĂ 

Alina-Mihaela STÎNGACIU 

Ştefan-Daniel DOBRESCU 

Vasile-Sebastian SAVU 

Ana-Maria TĂNĂSOIU 

Nicolas-Marian MITRESCU 

Darius-Sebastian GHEORGHE 

 

16 aprilie 
Floarea MILEA 

Ion POPESCU 

Florica UȘURELU 

Florian VASILE 

Marian-Claudiu ARON 

David-Florin CIOCODEICĂ 

Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ 

Georgiana-Lucica SARU 

Emil-Adelin DOBRESCU 

 

17 aprilie 
Vasilica ŞERBAN 

Nicolae MILEA 

Elena ILIE 

Marcela BĂLAȘA 

Simona ANTOFIE 

Costin-Leonard PURGHEL 

Adriana-Loredana FLOREA 

Ana-Maria MITRESCU 

 

18 aprilie 
Vasilica UŢA 

Avida MOROE 

Vasile DRĂGHICI 

Ioan STÎNGACIU 

Victor-Cătălin UNGUREANU 

Gheorghe SMARANDA 

Florin STOICA 

Gianina IONESCU 

Ștefania-Raisa BRÂNZICĂ 

Ana-Maria-Andreea CIOCAN 

Andra-Stephanie CONDRUZ 

Kassandra-Ioana ȚÎNȚAȘ 

Alexia-Ștefania ANTOFIE 

 

19 aprilie 
Manina GAFIŢOIU 

Vasile UDROIU 

Ilie CÂRSTEA 

Ion ŞTEFAN 

Florentina-Elena ZEGHERU 

Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU 

Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU 

Maia-Antonia BRÎNZICĂ 

 

20 aprilie 
Valeria FĂŞIE 

Avian PETRESCU 

Daniel DOBRESCU 

Adina DÎNGEANU 



Vasile UDROIU 

Robert-Valentin MOROE 

Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU 

 

21 aprilie 
Felicia OANCEA 

Valeria STOICA 

Petre DOBRESCU 

Cornel STANA 

Irina LĂCĂTUŞ 

Ionuţ-Valter NEAGA 

Georgian-Adrian STANCIU 

Ion-Georgian FÂŞIE 

 

22 aprilie 
Elena MITRESCU 

Gheorghe POPESCU 

Ion SMARANDA 

Loredana STĂNESCU 

Mihai BĂLAŞA 

Victoria-Florentina PIOARU 

Sofia-Maria STOIAN 

 

23 aprilie 
Gheorghe FĂŞIE 

Gheorghiţa DINU 

Elisabeta ŢUŢUIANU 

Georgel DRAGOMIR 

Georgeta MITRESCU 

Georgeta OACHEŞU 

Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU 

Georgian NEAGA 

George SĂVULESCU 

Georgeta NEAGA 

Gheorghe-Florin ILIE 

Georgiana-Alice VLĂDESCU 

Carlos-Marian GRECU 

Denisa-Georgiana POPESCU 

 

24 aprilie 
Emilia POPESCU 

Emilian PIOARU 

Emil ŞETREANU 

Vasile ARON 

Constantin GHERGHIN 

Ștefan STÎNGACIU 

Nicolas-Iulian POPESCU 

 

25 aprilie 
Elena STÂNGACIU 

Ion ION 

Elena-Mioara OANCEA 

Camelia CIOCAN 

Gheorghe MOREANU 

Cristina STÎNGACIU 

Florentina-Georgiana CIOBANU 

Marcu-Georgian MEDREGA 

Marian-Alexandru ANTOFIE 

Ionuţ-Marian DINIŞOR 

Georgian-Alexandru SAVU 

Valentin-Iulian DOBRESCU 

 

26 aprilie 
Ioan-Florian GHERGHIN 

Ion BĂLAŞA 

 

27 aprilie 
Gheorghe ZEGHERU 

Florina POPESCU 

Maria-Mihaela FĂŞIE 

Florina-Mădalina ZAHARIA 

 

28 aprilie 
Constantin IONESCU 

Vasilica DUMITRU 

Constanța CONDOR 

Elena-Gabriela SĂVULESCU 

Vasile-Ciprian ŞETREANU 

 

29 aprilie 
Cecilia BADEA 

Gheorghe MOROE 

Angelica-Nela COROERU 

Claudiu DRĂGHICI 

Mihai-Alexandru VORNICU 

Ionuț-Gabriel ANTOFIE 

Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU 

Karina-Adriana ȘETREANU 

Constantin-Cristian FÂȘIE 

 

30 aprilie 
Maria BADEA 

Gheorghe GRECU 

Mihai TOMESCU 

Emil LĂCĂTUŞ 

Gheorghe MIHAI 

Ionela-Mădălina CHIŢU 

Ileana STOIAN 

Adrian ANDREI 

Daniela ENESCU 

Vilson MARIN 

 
 

 
 



ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII MARTIE : 

 

NAȘTERI: 

 

1. Selena-Maria GRECU – 18.11.2018 

DECESE:       

     
 
  

„Omul care nu te poate înghiţi te aruncă în 

gura lumii.”  
(N PETRESCU-REDI) 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


