
 

                 

 

 

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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ACUM! 

 

 

Bine v-am regăsit! Mă cunoașteți cu toți! Sun revista „ACUM”, eu cea care apar periodic, 

mai exact la interval de o lună. Vă mărturisesc că astăzi este o zi importantă pentru mine pe care aș 

vrea să o împărtășesc cu voi, dragii mei vulcăneni și nu numai! Am crescut, m-am făcut mare, mai 

exact, astăzi împlinesc numărul 100. Exist datorită „părintelui” meu Emil DRĂGHICI care mi-a dat 

viață pe 29 iunie 1999,  exist datorită dragostei cu care am fost crescută de către cei din colectivul de 

redacție și respir prin voi, dragii mei cititori. De fapt, dacă stau să cuget, mai există și alte două 

momente marcante în viața mea, momente ce le voi scrie cu liniuță deoarece am să detaliez câte ceva 

despre fiecare și, voi cei care mă cunoașteți, știți că nu-mi plac frazele lungi: 

- 1 martie 2011, ziua în care am fost încredințată în vederea „creșterii și îngrijirii” unui 

colectiv de redacție nou format din Pompilia BĂJENARU, Maria MOREANU și Dionisie BURCĂ, 

colectiv în grija căruia mă aflu și astăzi; 

- 1 aprilie 2019, zi fericită a mea deoarece am obținut ISSN (codul internaţional de 

identificare a publicaţiilor seriale) și ISSN-L (permite legătura dintre toate ediţiile, pe suporturi 

media diferite ale unei publicaţii seriale), „înrolându-mă” oficial în baza de date a Bibliotecii 

Naționale Române. Acum alt  statut și altă imagine.  

Spun sincer că sunt mândră de ceea ce sunt, sunt mândră de realizările mele, sunt fericită că 

existați alături de mine. Școala, biserica, poliția, cei din administrația publică locală, copii și 

pensionari, ori oameni de rând din Vulcana m-au „îmbrăcat” în cele mai frumoase cuvinte și tuturor 

le mulțumesc. 

ACUM, la 100 de apariții, credeți-mă, chiar mă simt împlinită, mă simt răsfățată și îmi doresc 

să sărbătoresc împreună cu voi toți și numărul 1000. 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Glumind putem spune orice, chiar şi 
adevărul.” 

(MAXIMUS) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOȚIUNEA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

(partea a doua) 

 
 

 

 

 

 
Cine poate sesiza instanța de judecată în temeiul legii contenciosului administrativ? 

 

Legea contenciosului administrativ folosește noțiunea de „orice persoană” atunci când se 

referă la persoanele ce pot avea calitate procesuală activă într-un asemenea litigiu, adică pot fi 

reclamanți. Astfel, legea oferă legitimitate procesuală activă unei sfere largi de persoane, fără a se 

limita la o anumită categorie, deci orice persoană fizică sau juridică, inclusiv de drept public, poate 

sesiza instanța de contencios administrativ, dacă îndeplinește următoarele condiții: 

 

1. Se consideră vătămată într-un drept/interes legitim 
De observat este faptul că vătămarea urmează a se stabili în cadrul procesului de către 

instanța de judecată. Simplul fapt că persoana „se consideră” vătămată într-un drept sau interes 

legitim este de ajuns pentru a-i oferi legitimitate procesuală activă, dar nu și suficientă pentru a-i 

oferi calitatea procesuală activă. 

 

De asemenea, interesul în promovarea unei asemenea acțiuni urmează a se stabili tot în 

cadrul cercetării procesului, fiind o chestiune de fond, deci chiar dacă pârâtul va ridica excepția 

lipsei interesului, instanța urmează a o analiza odată cu fondul. 

 

2. Vătămarea provine de la o autoritate publică 
Legea contenciosului administrativ definește noțiunea de „autoritate publică” ca fiind „orice 

organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, 

pentru satisfacerea unui interes legitim public”, asimilând  autorităților publice și  „persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate 

să presteze un serviciu public, în regim de putere publică”. 

 

În ceea ce privește legitimitatea procesuală pasivă, deși autoritatea publică va fi întotdeauna 

parte într-un litigiu de contencios administrativ, legea oferă posibilitatea persoanei vătămate de a 

chema în judecată, pe lângă autoritatea emitentă, și funcționarul public care a contribuit la 

elaborarea, emiterea sau încheierea actului sau care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea 

referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. 

 

Acest lucru este posibil doar atunci când persoana vătămată a solicitat și acordarea de 

despăgubiri, situație în care funcționarul public va fi obligat în solidar cu autoritatea emitentă la plata 

acestora. 

 

„De câte ori călcăm pe pământ, pământul ne 
sărută tălpile. E fericit că nu-l părăsim.” 

(Lucian BLAGA) 
 



În situația în care despăgubirile se solicită pe cale separată, termenul de prescripție pentru 

obținerea despăgubirilor este de un an si curge de la momentul la care partea vătămată a cunoscut sau 

trebuia să cunoască întinderea despăgubirilor. Dacă despăgubirile se solicită prin acțiunea principală, 

termenul de prescripție este de 6 luni. 

 

La rândul său, funcționarul public îl poate chema în garanție pe superiorul său, cu condiția 

existenței unui ordin scris în vederea elaborării sau a neelaborării respectivului act. Admiterea 

cererii de chemare în garanție și admiterea cererii de acordare de despăgubiri a persoanei vătămate îl 

obligă pe superior doar față de funcționarul public, nu și față de persoana vătămată. 

De asemenea, instanța de contencios administrativ poate introduce la cerere/din oficiu și alte 

persoane. 

 

3. Vătămarea constă în efectele juridice produse de un act administrativ, de 

nesoluționarea unei cereri în termen, sau de refuzul nejustificat de a soluționa o cerere 
Legea contenciosului administrativ prevede posibilitatea persoanelor de a introduce cereri de 

chemare în judecată și în cazul în care vătămarea suferită este rezultatul efectelor juridice ale 

(dispozițiilor) unei ordonanțe de Guvern. 

 

În acest caz, cererea trebuie să aibă drept obiect principal solicitarea de despăgubiri pentru 

prejudiciile cauzate prin ordonanțe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza 

acestora sau obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei 

anumite operațiuni administrative. 

 

În subsidiar, cererea trebuie să vizeze neconstituționalitatea ordonanței sau a dispozițiilor 

acesteia (excepție de neconstituționalitate). Instanța de contencios administrativ stabilește dacă 

excepția îndeplinește condițiile pentru a se dispune suspendarea cauzei și sesizarea Curții 

Constituționale. 

 

În funcție de soluția pronunțată de Curtea Constituțională, instanța de contencios 

administrativ va dispune repunerea pe rol a cauzei, în urma constatării neconstituționalității, sau 

respingerea ca inadmisibilă a cererii, în urma constatării ca fiind constituționale a dispozițiilor sau 

ordonanței criticate. 

 

Persoana vătămată poate, de asemenea, să introducă cerere de chemare în judecată la instanța 

de contencios administrativ cu același petit principal și în cazul în care excepția de 

neconstituționalitate a făcut obiectul unui alt litigiu, iar Curtea Constituțională s-a pronunțat printr-o 

decizie. În acest caz, cererea la instanța de contencios administrativ poate fi formulată în termen de 1 

an (decădere) de la  publicarea deciziei. 

 

*  *  * 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 130 din 10 aprilie 2019 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 17 aprilie 2019, ora 15:30, la 

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

1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul I/2019. 

2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie, în trimestrul I/2019; 

3. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe anul 2018, a deficitului 

secțiunii de funcționare; 

4. Aprobarea bugetului local pe anul 2019; 

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

al comunei, în trimestrul I/2019; 

6. Stabilirea de măsuri pentru administrarea autoturismelor proprietatea comunei Vulcana-

Băi, marca SKODA Fabia, cu numărul de înmatriculate DB 07 CVB și marca Dacia 1310 Breack, cu 

numărul de înmatriculate DB 04 WIN; 

7. Aprobarea dezlipirii suprafeței de 717 m2 din suprafața de 1.562 m2, având Cartea 

funciară nr. 3962; 



8. Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire 

aferente concesiunii unei suprafețe de 690 m2  teren din strada Dimitrie BOLINTINEANU, nr. 2, 

Vulcana de Sus; 

9. Modificarea Hotărârii nr. 50 din 31 august 2017 privind schimbarea denumirii intrării 

„Panseluțelor” în intrarea „ing. Emil SAVU” din satul Vulcana-Băi; 

10. Modificarea statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Vulcana-Băi – Pietrari; 

11. Aprobarea acordării înlesnirii la plată a taxei pe clădiri unor concesionari/locatari ai 

spațiilor proprietatea comunei. 

12. Probleme curente ale administrației publice locale; 

13. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CINSTIREA ICOANEI MAICII DOMNULUI „SIRIACA” DE LA MĂNĂSTIREA 

GHIGHIU – 3 MAI 2019 

 

 

 

 

La câţiva paşi de Ploieşti, Mănăstirea 

Ghighiu ascunde o mare comoară spirituală: icoana 

Maicii Domnului „Siriaca”, icoană grabnic 

ajutătoare, ce nu încetează nici astăzi a face minuni 

de vindecare şi de întoarcere la credinţă. Povestea 

acestui mare dar făcut de fraţii noştri ortodocşi din 

Siria se întretaie mistic şi lucrător cu o altă bogăţie 

tainică a mănăstirii: Izvorul Tămăduirii, izvor ce a 

străpuns învelişul de beton, turnat din ordinul 

comuniştilor, chiar în clipa aducerii icoanei în 

mănăstire, iar astăzi picură sau izbucneşte în 

coloane înalte de câţiva metri, după credinţa fiecărui 

om în parte. În orice moment al zilei, Mănăstirea 

Ghighiu e închisă sub un clopot transparent de 

linişte. Măicuţele sunt la chilie, făcându-şi pravila 

de peste zi. Când şi când, în dreptul porţilor de 

stejar masiv, opreşte câte o maşină. Oamenii se abat 

din drum şi intră curioşi în biserică, atraşi de faima 

fără egal a icoanei Maicii Domnului "Siriaca". E o 

 „Gloria nu este a celor neînvinşi, ci a celor care 
se ridică după fiecare lovitură.” 

(MAXIMUS) 

 



icoană aparte, tulburătoare şi plină de forţă. Din orice colţ ai privi-o, Măicuţa Domnului pare că te 

urmăreşte cu ochii ei plânşi, îngreunaţi de durere şi, brusc, fără să înţelegi prea bine ce se întâmplă, 

nu te mai simţi singur. Ai cu cine vorbi. Ai cui cere sfat şi ajutor. 

Icoana pe lemn din santal 
Icoana făcătoare de minuni de la Ghighiu este aparte. E una din puţinele reprezentări în care 

Măicuţa suferă, pare întristată amarnic de suferinţele Fiului şi păcatele oamenilor. Jos, la baza gâtului 

(după o străveche modă athonită), se înşiruie puzderie de lănţişoare şi inele de aur, ca semn de 

mulţumire şi recunoştinţă pentru toate minunile săvârşite prin mila şi rugăciunile Sfintei Fecioare. 

Alături, în strana din dreapta, discretă ca o umbră, o maică îşi face canonul de rugăciune. Veche în 

mănăstire cum este, la cei 80 de ani ai săi, maica a văzut cu ochii ei nu numai vindecări şi împliniri 

minunate, dar, peste toate, a apucat să trăiască, în toată intensitatea clipei, momentul intrării Sfintei 

Icoane în biserica Ghighiului. Totul s-a întâmplat în 1958. Adusă din Siria şi dăruită mănăstirii de 

episcopul Vasilios Samaha, icoana zugrăvită pe lemn de santal săvârşise deja prima minune, cerând 

în vis să fie adusă în România, chiar la Ghighiu, nu în altă parte. Povestind şi amintindu-şi toate câte 

au fost în acea perioadă, maica cea bătrână cade pe gânduri. E limpede că nimic, dar absolut nimic 

nu e întâmplător. Pe vremuri, în spatele mănăstirii era un izvor tămăduitor, cu apă rece şi bogată, 

care ţâşnea chiar pe locul unde, se zice, ar fi călcat Maica Domnului, poruncind logofătului Coresi să 

ridice din nou mănăstire, cea veche fiind în ruină. Izvorul mai este şi astăzi, dar, parcă pe măsura 

credinţei noastre, a mai sleit, abia picură, cam cât s-ar umple o sticlă într-o oră. 

Da, orice ar fi şi orice s-ar întâmpla, maica nu poate să uite. Pe 25 februarie 1958, când alaiul 

arhiereilor, în frunte cu patriarhul Justinian, a intrat în biserică, monahiile au încremenit de uimire. 

Nu numai că procesiunea era de o mare trăire emoţională, dar, la un moment dat, fără nici o 

explicaţie, oaspetele sirian, episcopul Samaha, a izbucnit în plâns. Cu lacrimile şiroind amarnic pe 

obraji, a căzut în faţa icoanei şi a început să-şi ceară iertare Maicii Domnului că a luat-o de la locul 

ei, că necredinţa oamenilor a alungat-o din Siria, din biserica ei. Cei de faţă au amuţit. Din toate 

minunile, cea mai grea şi mai răscolitoare este pocăinţa şi darul lacrimilor, roua sufletului şi 

rugăciunea cea adevărată a inimii. De fapt, numai prin lacrimi putem discuta cu Dumnezeu. Ţâşnite 

din străfundurile necazurilor sau ale bucuriei, lacrimile vorbesc singure. Se urcă slobode direct la cer. 

Izvorul întemniţat de comunişti 
Mănăstirea e frumoasă mereu, dar, o dată în an, de Ziua Tămăduirii, Ghighiu se găteşte 

aparte, în straie albe şi curate de sărbătoare. Curtea mănăstirii e ca o stupină. Fără excepţie, toată 

măicuţele trebăluiesc la agheazmatar sau în jurul bisericii, sădind fiecare în dreptul chiliei sale brâuri 

multicolore de irişi, păscăluţe, butonaşi, pansele, violete sau mărgăritar. Nimic nu mai răzbate din 

chipul posomorât al oraşului, care pândeşte undeva, în zare. 

În spatele zidurilor înalte ale mănăstirii, turlele fumegoase şi zgomotul asurzitor al 

Ploieştiului dispar miraculos. Marea lavră Ghighiu e apărată din două părţi - icoana făcătoare de 

minuni şi izvorul tămăduirii ce susură în spatele grădinii. Ca două suflete-pereche, icoana şi izvorul 

întregesc aceeaşi lucrare. Într-un caiet cu scoarţe îngălbenite de vreme, s-au păstrat multe din 

minunile împlinite la Ghighiu, apoi caietul a dispărut. Nimeni nu l-a mai găsit vreodată. Parcă ar fi 

intrat în pământ. Din toate, a mai rămas doar amintirea unor întâmplări miraculoase, despre care 

maica Maria, îngrijitoarea grădinii, vorbeşte cumva cu teamă şi fereală. "Siriaca" e o icoană smerită, 

căreia nu-i place fala deşartă - acoperământ cu pietre preţioase sau cuvinte exagerate de laudă. De 

cele mai multe ori, refuză să fie pozată în albume, aşa cum refuză să fie mutată de la locul ei, 

îngreunându-se peste fire, dacă cel ce se apropie de ea nu se află în post curat şi rugăciune. Fără nici 

o explicaţie şi fără legătură cu momentul zilei, uneori Măicuţa se înnegurează la chip, încât nu-i mai 

zăreşti nici o trăsătură; alteori, faţa i se luminează dumnezeieşte, dezvăluind o piele catifelată şi 

curată de femeie tânără şi fără prihană. Vindecă demonizaţi şi paralitici, dezleagă zămislirea de 

prunci şi aduce pace în casă, dar îşi ia darul înapoi dacă cei însănătoşiţi uită să mulţumească şi să 

facă la rândul lor milostenie. "Icoana are ochi şi voinţă - zice maica. Icoana vede cugetul omului 

aşezat în faţa ei şi se întristează sau surâde, după credinţa şi pocăinţa fiecăruia. Prin viu grai, am 

pomenit de maicile cele bătrâne să nu vorbim prea mult despre minuni. Chiar săvârşite sub privirea 

noastră, să le uităm pe dată, dacă se poate". Multe din întâmplările trecute s-au pierdut, dar asta nu 

înseamnă că nu au fost. Cea mai minunată dintre ele s-a petrecut chiar la aducerea icoanei din Siria, 

când episcopul Samaha a lăcrimat, aşa cum a doua zi avea să lăcrimeze, strop cu stop, din izvorul 

acoperit de comunişti cu o dală imensă de beton -, semn că puterea lui Dumnezeu era de neoprit, că 

ura şi vrăjmăşia celor fără de credinţă nu puteau în veci să dăinuie. Maica Maria oftează, dar nu se 

tulbură. Ea este cea care îngrijeşte izvorul, îl curăţă şi-i aşterne jur-împrejur delicate veşminte florale. 



Acolo îşi face pravila şi se roagă. Acolo plânge când e necăjită şi tot acolo îşi găseşte liniştea. Ca 

nimeni altcineva, maica Maria cunoaşte puterea acestei ape. Ştie prea bine că izvorul pustnicului 

Agapie e unic şi miraculos, că, adeseori, se poartă de parcă ar avea voinţă proprie - fie se prelinge în 

picături leneşe, fie se înalţă într-o coloană acvatică, de până la 10 metri înălţime. O dată în an, maica 

Maria se grăbeşte cu mâinile ei ostenite de muncă să întregească rândul de flori ce duce spre izvor. 

Cu o privire uşor adumbrită de tristeţe, priveşte straturile de albăstrele, salvă şi petunii, ştiind că a 

doua zi, de hramul mănăstirii, oamenii vor călca totul în picioare, grăbindu-se să ia apă şi să se 

închine la icoană. Maica nu se supără, caută să ierte. De fiecare dată se întâmplă acelaşi lucru - 

puhoiul mulţimii distruge florile, iar a doua zi începe o ploaie binecuvântată ce reface întreaga 

frumuseţe a naturii. Cu sticle şi bidoane în mână, oamenii se roagă şi aşteaptă o minune. Aşteaptă, 

fiecare după credinţa lui, fără să bănuiască măcar că minunea se află chiar în faţa lor - izvorul 

cuviosului Agapie şi dragostea Maicii Domnului "Siriaca". Apa şi dragostea reprezintă începutul şi 

sfârşitul a toate câte sunt; îl reprezintă chiar pe Hristos - izvorul nesecat din care cine bea nu mai 

însetează niciodată. 

Icoanele sunt vii, ne mângâie în întristări 
La Ghighiu, Maica Domnului "Siriaca" veghează necontenit. Departe de zarva publicitară sau 

de spectacolul strident al vreunui posedat, icoana lucrează după credinţa şi râvna fiecăruia. Când şi 

când, îngăduie câte o mărturie spre luare-aminte, spre întărirea celor slabi. La Ghighiu nu se vorbeşte 

de icoana făcătoare de minuni. Pe peretele din pridvor nu găseşti decât un scurt istoric: "Mănăstire 

ridicată pe terenul donat de Uţa Râfoveanca prin sârguinţa călugărului Agapie, cu cheltuiala ctitoriei 

şi din agoniseala cuvioşilor călugări părinţi, în timpul lui Ioan Caragea Voievod". Nicăieri nu se face 

vreo referire la icoana adusă cu atâta zbucium din îndepărtata Sirie. La Ghighiu, istoria cea adevărată 

a locului se scrie în memoria măicuţelor. Sunt fapte şi întâmplări pe care nu le poate şterge nimeni şi 

nimic. Fiecare a văzut şi a trăit ceva peste fire: o lacrimă curgând din ochiul Preasfintei Fecioare, un 

tămăduit de cancer sau de epilepsie. Maica Lavrentia, de pildă, îşi aminteşte cum, în timpul lui 

Ceauşescu, un bolnav de rinichi plângea la icoană că nu i se dădea paşaport să plece în Germania 

pentru un transplant. Mult a plâns omul acela, de dimineaţă până după Vecernie, când a ajuns acasă, 

cineva de la Securitate l-a sunat, spunându-i cu reproş: "Pe unde umbli, tovarăşe? Te-am căutat toată 

ziua. Vino să-ţi iei paşaportul!". Omul a ajuns în Germania, şi-a făcut transplantul şi trăieşte şi acum. 

Altă maică, Arsenia, e convinsă că icoanele sunt vii. Discuţi cu ele, îţi spui necazul şi ele îţi dau 

răspuns. Te mângâie, te întăresc, te scot din disperare. Maica Arsenia ar putea vorbi despre cum s-a 

vindecat o demonizată doar atingând rama icoanei sau despre cum o femeie şi-a recăpătat banii furaţi 

chiar în biserică. Pentru ea, minune adevărată e altceva, e chiar vieţuirea ei la Ghighiu, alături de 

familia ei, de surorile ei după trup (Evlampia şi Atanasia) şi mama lor, mutată la cele veşnice, 

Macrina. Alungate din Basarabia încă din 1940, alungate şi din mănăstire de comunişti, cele trei 

surori au revenit în mănăstire şi continuă să trăiască la Ghighiu, în casa lor, în casa Domnului şi a 

Maicii Domnului "Siriaca", cea întunecată la chip de suferinţele întrevăzute ale Mântuitorului, de 

suferinţele spre izbăvire la care suntem cu toţii supuşi. 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS    
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

HENRYK SIENKIEWICZ –  173 ANI DE LA NAȘTEREA ROMANCIERULUI ȘI 

NUVELISTULUI POLONEZ – (5 mai 1846 –  15 noiembrie 1916) 
 
 
 
 
 
 

  
Sienkiewicz s-a născut la 5 mai 1846, în localitatea Wola 

Okrzejska, sat din regiunea Podlasie, care aparţinea bunicilor săi, 

fiind botezat cu două zile mai târziu. A fost al doilea copil, fratele său 

mai mare, Kazimierz, murind în 1871, în timpul războiului franco-

prusac. În urma lui se nasc patru surori. Tatăl său, Józef Sienkiewicz 

era un mic arendaş în administraţia pădurilor, care cultiva la copiii săi 

tradiţiile cavalereşti şi patriotice, învăţându-i pe de rost Cântecele 

istorice ale lui J. U. Niemcewicz înainte de a-i învăţa să citească. 

Mama sa, Stefania Cieciszowska, era descendenta unor aristocraţi 

avuţi din Podlasie. 

În 1858 s-a înscris la cursurile gimnaziului real din Varşovia, 

apoi la alte licee din capitală. Sienkiewicz nu a fost prea silitor la 

învăţătură. Îl atrăgeau mai mult lecturile şi portretele cavalerilor în armuri, care împodobeau o 

biserică în stil gotic de pe strada Świętojańska din Varşovia, pe care trecea zilnic spre gimnaziu. În 

anul 1866 părăseşte şcoala, din cauza lipsurilor materiale, fără să-şi susţină examenul de maturitate. 

Este angajat ca preceptor în casa unor moşieri, la ţară. Se pregăteşte pentru bacalaureat şi îşi sporeşte 

veniturile prin diferite slujbe mărunte la redacţiile unor reviste literare. Din acest an datează primele 

încercări literare. Susţine bacalaureatul un an mai târziu, când îşi începe, tot la Varşovia, şi studiile 

superioare, mai întâi la Facultatea de Drept, apoi la cea de Medicină şi, în cele din urmă, din 1867, la 

Filologie. Disputele dintre adepţii şi adversarii pozitivismului îl apropie de cei dintâi, dar între 

anii 1869 şi 1873 parcurge toate nuanţele de la radicalismul manifestat de Przegląd Tygodniowy la 

tradiţionalismul cotidianului conservator de la Gazeta Polska, la care colaborează. În anul 1871 îşi 

întrerupe din nou studiile. 

În 1872 publică primul său roman, Na Marne (În zadar), în foiletonul revistei 

bilunare Wienec (Cununa). Apar două povestiri, intitulate Humoreşti din servieta lui Worszyllo, în 

care subliniază utilitatea progresului tehnic, rolul educativ şi progresist al proprietarului de pământ 

„iluminat” de studii şi purtarea exemplară a unei fete care preferă o căsătorie împotriva convenţiilor 

sociale în detrimentul unei căsătorii din interes. În a doua jumătate a anului îşi începe cariera de 

gazetar la Wienec, unde deţine rubrica Probleme curente, şi Gazeta Polska (Gazeta polonă). 

În 1874, alături de doi prieteni scriitori, preia conducerea revistei Niwa (Ogor), unde 

desfăşoară o bogată activitate de cronicar dramatic. 

Nuvelele Idilă (1875), Bătrânul servitor (1875), apărută în Gazeta Polska, şi Hania (1876), în 

care sunt evocate timpuri şi figuri „de odinioară”, îl ajută să îşi dezvolte reputaţia de scriitor. În 

intervalul 1875-1876 are rubrica permanentă Clipa de faţă, în paginile ziarului Gazeta Polska. Îşi 

semnează cele 40 de articole săptămânale pe teme curente cu pseudonimul Litwos. Astfel, el era 

ziaristul preferat al varşovienilor în 1876, când pleacă în Statele Unite, de unde se va întoarce abia 

în 1879, după o perioadă de un an petrecută la Paris. La 19 februarie 1876, cotidianul Gazeta 

Polska le adresa cititorilor următorul anunţ: „Domnul Henryk Sienkiewicz, talentatul nostru 

colaborator, cunoscut sub pseudonimul Litwos, pleacă astăzi în America, de unde ne va trimite 

corespondenţe din toate locurile mai interesante ale Statelor Unite, iar după aceea de la expoziţia 

„Poetul. Un donator de sânge la spitalul 
cuvintelor.” 

 (Lucian BLAGA) 
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din Filadelfia”. Pe lângă această însărcinare, care îi permite să îşi finanţeze călătoria, el pleacă 

în California, împreună cu câţiva prieteni, pictori şi scriitori, printre care şi celebra actriţă Helena 

Modrzejewska şi soţul ei, contele Chapolski, să cumpere o locuinţă şi un teren pentru o fermă, fiind 

atraşi de ideea de a întemeia o colonie în California, după modelul cunoscutului falanster Brook 

Farm din Boston. În calitate de corespondent de presă, îşi prezintă impresiile sale din America 

în Scrisori din călătorie ale lui Litwos (Listy z podróży) publicate ulterior în volum. 

Contactul cu "lumea nouă" îl impresionează la început, dar sesizează repede şi efectele 

negative ale "civilizaţiei". Îl revoltă politica de exterminare a indienilor şi drama imigranţilor 

polonezi. Nostalgia macină repede entuziasmul "coloniştilor-artişti" şi proiectele iniţiale sunt 

abandonate. Vizitându-şi compatrioţii, Sienkiewicz descoperă prototipurile multor personaje din 

cărţile sale. Tragedia indienilor îi sugerează analogii cu situaţia în care se afla poporul său după 

dezmembrarea Poloniei. 

Între 1876 - 1879, în perioada sa „americană”, scrie mai multe nuvele, printre care Schiţă în 

cărbune, întâmpinată în ţara sa cu o polemică pasionantă, şi Îngerul. În cadrul acestor nuvele, 

considerate mici capodopere, Sienkiewicz tratează problemele politico-sociale ale patriei sale, prin 

comparaţie cu realităţile occidentale. Surprinde indiferenţa nobililor polonezi şi abuzul autorităţilor 

imperiale ţariste. În nuvelele lui americane, eroii săi sunt emigranţi polonezi alungaţi de condiţiile 

inumane din ţara lor. 

În aprilie 1878 se întoarce în Europa, petrecând o perioadă la Paris, unde vizitează Expoziţia 

generală de industrie şi comerţ. Din această perioadă datează Scrisorile lui Litwos de la expoziţia din 

Paris (Listy Litwosa z wystawy Paryskiej), publicate în Gazeta Polska, şi Scrisori din Paris (Listy z 

Paryża), publicată în revista Nowiny(Noutăţile). Înaintea întoarcerii definitive, poposeşte în Roma şi 

în Veneţia. În Veneţia, le cunoaşte pe cele două surori Szetkiewicz, Maria, care va fi prima lui 

nevastă, şi Jadwiga, cu care va purta o corespondenţă statornică, totalizând mai mult de 500 de 

scrisori, în intervalul 1879-1916. În afara corespondenţelor de presă, scrie nuvelele Orso, Janko 

muzicantul (Ianko muzykant), Din jurnalul unui învăţător din Poznan (Zpametnika poznańskiego 

nauczyciela) şi Pentru pâine (Za Chlebem). Se întoarce în ţară în 1879. 

În 1881 scrie celebra nuvelă Paznicul farului (Latarnik). 

În 1882 preia conducerea redacţiei ziarului Słowo (Cuvântul), unde apare întreaga sa creaţie 

literară din acea perioadă, printre care şi nuvelele Amintire din Maripoza(Wspomnienie z 

Maripozy) şi Bartek învingătorul (Bartek zwyciężca). Se naşte fiul său, Henryk-Jósef, urmat, anul 

următor, de fiica sa, Jadwiga. 

În 1887-1888, Sienkiewicz a întreprins numeroase călătorii în ţară şi străinătate, 

vizitând Bruxelles, Viena, Oostende şi Parisul. În viaţa sa intimă, Maria Babska, o tânără nepoată a 

scriitorului, încearcă să îl determine la un mariaj, pe care scriitorul îl refuză, invocând starea precară 

a sănătăţii sale. O va lua de soţie peste 20 de ani. În luna decembrie a aceluiaşi an, publică o 

scrisoare deschisă referitoare la un dar bănesc anonim, de 15.000 de ruble, pe care l-a primit, însoţit 

doar de cuvintele: „Michal Wołodyjowski lui Henryk Sienkiewicz”. Concluzia scrisorii era 

următoarea: „Fără să fiu un om bogat, câştig atât cât îmi trebuie, sau chiar mai mult decât îmi 

trebuie. Din această pricină, în ciuda recunoştinţei ce i-o port, nu pot accepta darul celui ce se 

ascunde în spatele pseudonimului Michal Wołodyjowski. Banii i-am depus ca un depozit la 

Societatea de Credit Funciar, de unde pot fi ridicaţi în decurs de trei ani. După trecerea acestui 

termen le voi da destinaţia pe care o voi crede de cuviinţă”. După ce primeşte aprobarea donatorului 

anonim, Sienkiewicz înfiinţează o bursă la Academia de Ştiinţe din Cracovia, denumită după soţia 

lui decedată, Maria Sienkiewiczowa. Bursa, care durează până în anul 1918, când se devalorizează, 

era destinată artiştilor polonezi (literaţi, pictori, muzicieni) bolnavi de plămâni, pentru a le înlesni 

vacanţele medicale în ţări cu climă prielnică. De această bursă au beneficiat actori şi pictori polonezi 

de seamă, precum: Maria Konopnicka, Stanislaw Wyspiański, Stanisław Witkiewicz şi Kazimierz 

Tetmajer. 

În acelaşi an, în presa din Varşovia şi Cracovia apare un eseu intitulat Despre romanul istoric 

(O powiesei historycznej), prin care Sienkiewicz răspunde atât la criticile mai vechi ale lui Bołeslaw 

Prus, cât şi la cele mai noi formulate de Georg Brandes într-o conferinţă literară ţinută la Varşovia în 

1886. 

Dezorientarea care cuprinsese intelectualitatea poloneză în faţa avântului mişcării 

muncitoreşti din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea a afectat şi creaţia lui Sienkiewicz. 

Romanele Fără dogmă şi Familia Polaniecki fac apologia tradiţionalismului catolic, 

iar Vârtejuri rămâne un pamflet la adresa revoluţiei din 1905. 
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În timpul primului război mondial, Sienkiewicz organizează în Elveţia, împreună cu Ignacy 

Paderewski, Comitetul de ajutorare a victimelor războiului din Polonia. Moare la 15 

noiembrie 1916 la Vevey, Elveţia. Osemintele i-au fost aduse în patrie în 1924. 
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 INTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

UNII ȘI ALȚII!  

de Licuța PÂNTIA 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

„Numai creaţia răscumpără toate 
suferinţele.” 

(Lucian BLAGA) 
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ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 ...forma cea mai veche a filosofiei chineze este reprezentată de „Cartea Oracolelor” – I Ging? 

Scopul acestei filosofii este de a dezvolta o viață armonioasă prin intermediul înțelepciunii. 

 …Magna Charta, impusă regelui Ioan, în anul 1215, de către baronii englezi, este primul 

document al libertății? Acesta conținea  o listă de libertăți pe care regele a promis să nu le încalce. 

Conform Chartei, „omul liber” era persoană care nu putea fi întemnițată sau deposedată de averea sa 

decât în urma unei judecăți bazate pe „legea pământească”. 

 …în revoluția de la 1789 din Franța, oamenii au luptat pentru „libertate, egalitate și 

fraternitate, năzuind să se manifeste ca o forță capabilă să se autoguverneze, adică să adopte decizii 

în probleme de interes public. 

 …fondatorii S.U.A. au dorit ca în țara lor cetățenilor să li se garanteze libertatea? În acest 

scop au inclus în Constituție „Declarația Drepturilor Omului ”, astfel încât nimeni să nu poată atenta 

la libertatea unei persoane fără ca, prin  aceasta, să nu se încalce legea fundamentală. 

 …între  anii 1923 și 1929, în România a funcționat Liga Drepturilor Omului care l-a avut ca 

secretar pe C.G. Costa-Foru? Personalitățile epocii erau chemate să sprijine realizarea idealurilor 

înscrise în „Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. 

 …în perioada preislamică, arabii credeau, sub raport cosmologic desigur, că lumea trăia pe 

coarnele unui taur imens, stând pe spatele unui pește uriaș și că după moarte se întâlnea cu trei 

realități fundamentale: Firdaws (Paradisul), Araf  (Purgatoriul) și Djahannam (Infernul)? Calendarul 

arab are un caracter semi-lunar, adică recunoaște 12 luni într-un an, dar într-un ciclu de 30 de ani, cu 

11 bisecți. Astfel încat, luna musulmana incepe la fiecare luna noua, zilele saptamanii fiind calculate 

in functie de rasarit si apus. Singura diferenta semnificativa fata de calendarul fratilor vitregi, evreii, 

constand in desemnarea Sabatului in cea de a cincea zi a spatamanii, numita Jum’a, o zi dedicata 

rugaciunii si nu odihnei. Jum’a incepe la apusul zilei de joi si se incheie la apusul zilei de vineri. 

 …Iluminismul a fost marea miscare filosofica a secolului al XVIII-lea ,care considera ca 

ratiunea umana este singura in stare sa ilumineze” calea catre realizarea fericirii umane .Iluminismul 

este un termen generic prin care se pot prezenta toate tendintele societatii din acel secol : spiritul 

inventiv ,cercetarea stiintifica ,enciclopedismul ,conceptia optimista despre lume ,credinta in progres 

, folosirea luminilor inteligentei ,inlocuirea obiceiului si traditiei prin ratiune ,tendinta de a pune totul 

la indoiala dintr-o perspectiva critica . 

 ...Marele Canion sau Grand Canyon, dupa cum este cunoscut in lumea larga ,asa cum ii spune 

si numele ,este cel mai mare si mai spectaculos canion terestru .Situat in sud-vestul Statelor Unite ale 

Americii ,in statul Arizona ,cifrele statistice ,chiar daca ar parea seci ,sunt de invidiat : 349 kilometri 

lungime ( dupa alte surse 446 de kilometri ) ,6-30 de kilometri latime si 2133 metri adancime 

maxima ( dupa alte surse 1800 de metri ) .Canionul este rezultatul erodarii rocilor sedimentare si 

cristaline ale Podisului Colorado de actiunea apelor involburate ale fluviului Colorado ,de-a lungul 

catorva milioane de ani . 

 …O descoperire impresionanta a fost facuta în Crimeea, unul dintre cele mai frumoase locuri 

din Ucraina.  

A fost gasita cea mai veche piramida din lume, construita pe vremea dinozaurilor, sustine un om de 

stiinta ucrainean. 

 …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. 

„O singură rugăciune am: «Doamne, să nu 

mă lași miciodată să fiu mulţumit cu 
mine însumi!».” 

(Ioan SLAVICI) 

 



 …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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „O nicovală dobândește cu timpul tăria 
tuturor ciocanelor care au bătut-o!” 

(Lucian BLAGA) 

 

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 MAI 

 
 

 

 

 
1 mai 

Constanța COMAN 

Gheorghe OPREA 

Mihăila PETRESCU 

Dănuţ BÎRLOG 

Delia-Ana-Maria CÂRSTEA 

 

2 mai 

Mihail NICOLĂESCU 

Marinela BOBLEACĂ 

Camelia-Ileana ȘETREANU 

Mircea BADEA 

Carmen SĂVULESCU 

Gheorghe ŞTEFAN 

Dragoş-Mihai VASILE 

Elena-Daniela FLOREA 

Ştefania-Andrada COMAN 

Constantin-Iulian UDROIU 

Elena-Teodora BADEA 

Ana-Luiza NICOLĂESCU 

Miruna-Elena FĂŞIE 

Nicolas-Emanuel BUCUROIU 

Alecsandra-Ioana DINU 

 

3 mai 

Maria OACHEŞU 

Corneliu STANCIU 

Melania SĂVULESCU 

Cristian ZAMFIRESCU 

Mihaela CIOCAN 

Alina-Costina CÂRSTEA 

Vasile-Cristian MITRESCU 

Bianca-Maria BURCĂ 

Alexandru-Mădălin FÂŞIE 

 

4 mai 

Gheorghe BĂLAŞA 

Maria BURCĂ 

Vasile STOICA 

Petre BADEA 

Marian PIOARU 

Florian NECŞOIU 

Dorel FĂŞIE 

Ana-Maria OANCEA 

 

5 mai 

Maria BÂRLOG 

Nicolae CIOCĂU 

Corneliu TRONECI 

Olimpia SPÂNU 

Cristinel OANCEA 

Rodica STOICA 

Andreea-Izabela TRONECI 

Constantin BĂLAŞA 

Maria-Lavinia COMAN 

 

6 mai 

Sabina MIHAI 

Pascale-Teodor TRONECI 

Mircea ANTOFIE 

Gheorghe TRONECI 

Gabriela ȘERBAN 

Cristina TUDOR 

Antonio-Valentin SAVU 

Mara-Gabriela STÎNGACIU 

 

7 mai 

Ion JOIŢA 

Gheorghiţa ANTOFIE 

Constantin GRECU 

Constantin FĂŞIE 

Ciprian-Ionuţ BERECHET 

Andra-Valeria BUCUROIU 

Ana-Maria OACHEŞU 

Rareș-Sebastian BREZOIU 

Lidia-Elena BOBLEACĂ 

Ionuț-Cristian DOBRESCU 

Nicolae-Marian ANTOFIE 

Elena-Fabiana ANTOFIE 

Anastasia-Maria DOBRESCU 

 

8 mai 

Nicolae PETRESCU 

Tatiana ILIE 

Constantin STAN 

Gheorghe ILIE 

Nicolae-Marius STAN 

Elena OANCEA 



Simona-Elena SARU 

 

9 mai 

Rosa VASILE 

Maria STANCIU 

Maria IOSIF 

Elena STOIAN 

Eugenia CIOCĂU 

Nicolae BUCUROIU 

Gabriela-Cecilia FĂŞIE 

Valentin ION 

 

10 mai 

Ion MANTA 

Adelina GRECU 

Gabriel-Victor POPESCU 

Gabriel SAVU 

Constantin SPÂNU 

Petrică OPROIU 

Bianca-Ioana TĂTAR 

 

11 mai 

Liliana ILINCA 

Liviu-Dorian STANA 

Aurelia-Roberta MĂGUREANU 

Robert-Ionuţ MĂGUREANU 

Delia-Elena STÎNGACIU 

Christian-Ionuț SAVU 

Maria-Elena ȘETREANU 

 

12 mai 

Eleonora STOICA 

Neculae ŞERBAN 

Marcel-Emil IONESCU 

Constantin-Florin TRONECI 

Mihaela LOPOTARU 

Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ 

Andreea-Diana ILIE 

Andrei UNGUREANU 

Mario-Andrei ION 

 

13 mai 

David CIOCODEICĂ 

Gheorghe HOGIOIU 

Filofteia ŞERBAN 

Rozica PIOARU 

Gabriela BUCĂ 

Daniel MOREANU 

Elena-Andreea SARU 

Constantin-Roberto BADEA 

Beatrice-Elena IOSIF 

Mihai-Vasile STAN 

Albert-Mihail SANFIRESCU 

Olivia-Elena FÂȘIE 

 

14 mai 

Gheorghe MITRESCU 

Marilena ANTOFIE 

Ilie IFRIM 

Gheorghe SAVU 

Oana-Liana GOGONEȚ 

Ionuț-Ciprian TRONECI 

Adiela-Bianca DOBRESCU 

 

15 mai 

Georgeta GHEORGHE 

Mariana ANTOFIE 

Maria ZAMFIRESCU 

Maria ZAMFIRESCU 

Gheorghe GHEORGHE 

Vasile STOIAN 

Gabriel FĂŞIE 

Filip NECŞOIU 

Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU 

Maria Patricia ILIE 

 

16 mai 

Rodica SPÎNU 

Gheorghe GOGU 

Ionela SAVU 

 

17 mai 

Marcelia GRECU 

Leonida FLOREA 

Paraschiva MOREANU 

Constanța SPÎNU 

Iulian ZEGHERU 

Costel SAVU 

Anisia-Elena BĂLAŞA 

 

18 mai 

Emilia STOICA 

Constantin DUMITRU 

Gheorghe STANCIU 

Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU 

Cornel-Constantin DUMITRU 

Ana-Maria AMBROZIE 

Ioana GRECU 

 

19 mai 

Avida IONESCU 

Toma NICOLĂESCU 

Vasile STÎNGACIU 

Ion PANAITA 

Corina-Oana NEAGA 

Roxana-Laura TUDOR 

Sebastian-Petrică DOBRESCU 

Elena-Adriana STOICA 

Andreea-Rebeca MARIN 

 

20 mai 

Aneta IONAŞ 

Gheorghe SAVU 

Rodica NECŞOIU 



Gheorghe-Claudiu SAVU 

Constantin MILEA 

Simona-Adelina STÎNGACIU 

Corneliu-Constantin OANCEA 

Ilie-Cosmin SARU 

Cosmin-Valentin BURCĂ 

 

21 mai 

Maria BĂLAŞA 

Ştefan TUDOR 

Gheorghe CIOCĂU 

Constantin MOROE 

Oana-Elena ŞERBAN 

Ovidiu-Constantin MOISE 

Constantin-Leonard ARON 

Vicenţiu-Costin MORARU 

Constanța-Andreea CIOCODEICĂ 

Elena-Gabriela COMAN 

 

22 mai 

Elisabeta GRECU 

Ileana GHEORGHE 

Vasile DOBRESCU 

Ecaterina NICOLĂESCU 

Mihai-Alexandru OANCEA 

 

23 mai 

Vasile DOBRESCU 

Elena ROTARU 

Nicor FĂŞIE 

Nicuşor BĂJENARU 

Violeta-Mihaela VORNICU 

Elena MITRESCU 

Alexandru-Mihail STÎNGACIU 

Denisa-Ioana ZAMFIRESCU 

Olivia-Gabriela OACHEȘU 

 

24 mai 

Nicoleta STOIAN 

Gheorghe SARU 

Gabriela-Maria CRĂCIUN 

Ion-Gabriel MITRESCU 

Florin-Cristian STOICA 

Mihaela-Mădălina DOBRESCU 

Mihai-Viorel RUSU 

Nicuşor-Constantin MITRESCU 

Ana-Maria-Izabela NECŞOIU 

 

25 mai 

Eufrosina CIOCAN 

Maria GRECU 

Ioachim POPESCU 

Delia MITRESCU 

Iridenta FĂŞIE 

Sorin MIRA 

Nicoleta-Cristina GRECU 

Anca-Elena SCRIPCARU 

Cornel GHEORGHE 

Marius LĂCĂTUȘ 

Florin DUMITRU 

Elena-Raluca ENESCU 

Luana-Ștefania FERENȚ 

 

26 mai 

Damian VASILE 

Grigore DRĂGHICI 

Mihaela BURCĂ 

Maria DUMITRU 

Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU 

Karina-Ștefania BURCEA 

 

27 mai 

Romică MIHAI 

Ana FĂŞIE 

Carmen-Florentina BULIGIOIU 

 

28 mai 

Maria VASILE 

Ilarion FĂŞIE 

Daniel POPESCU 

Adinaur FĂŞIE 

Adela-Iuliana VASILE 

Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI 

 

29 mai 

Vasile MĂRGĂRIT 

Vasile STAN 

Nicoleta DRĂGHICI 

Maria CHIRCĂ 

Iuliana-Cornelia MIHĂESCU 

Maryo-Adelin UȘURELU 

 

30 mai 

Monica MANTA 

Zoia ARON 

Lavinia ZEGHERU 

Elena BIŢOC 

Vasile-Gabriel BUCUROIU 

 

31 mai 
Floarea ILIE 

Elena MOREANU 

Petre MARIN 

Emilian DUMITRESCU 

Petre ANTOFIE 

Eugen CIOBANU 

Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ 

Eduard-Alexandru MILEA 

Matei-Sorin MILEA



 
 
 
 

 
 
 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII APRILIE : 

 

 
DECESE: 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

„După ce descoperim că viaţa n-are nici un 
înţeles, nu ne ră mâne altceva de făcut decât…  

să-i dăm un înţeles!”  
(Lucian BLAGA) 

 



 
 

ANUNȚ DE LICITAȚIE 
privind concesionarea terenului în suprafață de 717 m2, situat pe strada Dimitrie 

BOLINTINEANU, nr. 2 
 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

U.A.T. COMUNA VULCANA-BĂI, cod fiscal 4206918, cu sediul în comuna Vulcana-
Băi, str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cod poștal 137535, județul Dâmbovița, tel: 0245-230.890, fax 
0245-230904, e-mail: achizitiipublice@vulcanabai.ro. 

 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafaţă de 717 mp, 
situat în intravilanul comunei Vulcana-Băi, pe strada Dimitrie BOLINTINEANU, nr. 2, județul 
Dâmbovița, identificat cu număr cadastral 3962. 

 
3. Informații privind documentația de atribuire: documentația de atribuire este 

întocmită în baza O.U.G. nr. 54/2006. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se 
ridică de la biroul nr. 6 al Primăriei comunei Vulcana-Băi, în baza unei cereri. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Administrator public,* (cu atribuții și responsabilități în domeniul achizițiilor publice), biroul 6. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 54/2006: 100 lei/documentație. Se achită la 
casieria primăriei comunei Vulcana-Băi.  

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.05.2019, ora 12:00. 
 
4. Informații privind ofertele: conform precizărilor din documentația de atribuire. 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.06.2019, ora 11:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei comunei 

Vulcana-Băi din str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, cod 
poștal 137535. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original. 

 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 

ofertelor: 03.06.2019, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Vulcana-Băi. 
 
 
 
 
 
 

mailto:achizitiipublice@vulcanabai.ro


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Dâmbovița, cu sediul în mun. Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, 
jud. Dâmbovița, telefon 0245-612344, fax 0245-216622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.  

 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 

publicării: 07.05.2019. 
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