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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„Copiii găsesc tot în nimic, oamenii găsesc
nimic în tot.”
(Giacomo LEOPARDI)

UNIVERSUL COPILĂRIEI

Ce altă zi ar putea fi mai importantă decât aceasta? Copilăria ar trebi să dureze o eternitate şi
măcar încă ceva vreme!!! Copilăria ar trebui sărbătorită în fiecare zi…
Noi, mulţi dintre copiii mai mari, am uitat să zâmbim oricui, să plângem atunci când ceva ne
doare, să pupăm julitura din genunchi convinşi că aşa va trece, să intrăm în labirintul secret şi să
găsim cu greu calea către ieşire… De ce ne oprim din copilărie? E cea mai facilă cale către ceea ce
va urma – viaţa! E unicul fel de a depăşi orice griji. Prin ochii unui copil răzbate întreg Universul.
Mânuţele lor ne agaţă de Cer, visurile lor ne prind de Rai. Ei sunt TOT ce am avut, iar noi am uitat
ori le-am aruncat în cufărul cu amintiri!
Haideţi astăzi într-un parc să ne dăm într-un carusel, să alergăm, să cântăm, să ţipăm, să
facem tot ce ne trece prin cap…să fim iarăşi copii! Haideţi să suflăm în baloane de săpun şi să
alergăm după ele! Haideţi să fim copii pentru încă o zi!
Copilăria clinchet de clopoţel, e revărsare de stele, e zgomot de baloane sparte, strigăt de
bucurie, e fericirea oricărui moment. Copilăriei, de fapt, nu i se poate găsi o definiţie. Cuvintele sunt
prea obosite de uzanţe pentru a se putea concepe una… Copilăria trebuie trăită în oricare moment.
Sunt clipe unice iar perpetuarea lor în timp depinde doar de noi.
LA MULŢI ANI COPILĂRIE! FII NESFÂRŞITĂ COPILĂRIE!

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

„Obiectele din casa copilăriei se prefac cu
timpul în icoane.”
(Paul Louis LAMPERTL)

NOȚIUNEA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
(partea a treia)

4. Solicită instanței anularea în tot/în parte a actului și/sau recunoașterea dreptului/interesului
și/sau repararea pagubei suferite (materială/morală)
În ceea ce privește această condiție, trebuie avute în vedere următoarele excepții:





Decretele Președintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt excluse din sfera
controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiției “înaltei competențe profesionale
Persoanele fizice/juridice de drept privat ce invocă în principal încălcarea unui interes privat sau a
unui drept subiectiv, pot invoca și încălcarea unui interes public, dar numai în mod subsidiar, în
măsura în care această încălcare decurge din încălcarea interesului privat sau a dreptului subiectiv
În cazul în care acțiunea se întemeiază pe încălcarea unui interes public, petentul nu poate solicita
decât anularea actului sau obligarea autorității pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să
efectueze o anumită operațiune administrativă, sub sancțiunea penalităților de întârziere sau a
amenzii,
Alte categorii de persoane/instituții ce pot formula acțiuni în contencios administrativ:









Avocatul poporului – formulează cererea în exercitarea atribuțiunilor sale. Petiționarul dobândește
automat calitate procesuală activă (devine reclamant în proces), dar are posibilitatea ca la primul
termen de judecată să nu își însușească cererea formulată de Avocatul poporului (să nu dorească
începerea procesului împotriva autorității), instanța urmând a anula cererea
Ministerul Public (procurorii) – pot formula o cerere numai cu acordul prealabil al persoanei vătămate
printr-un act administrativ individual, care dobândește calitatea procesuală de reclamant (nu mai
există posibilitatea renunțării la judecată ca în cazul de mai sus) sau, în cazul actelor administrative
normative pot sesiza instanța atunci când consideră că acestea vatămă un interes public
Autoritatea publică emitentă – în termen de 1 an de la data emiterii actului, autoritatea emitentă poate
solicita instanței anularea acestuia în cazul în care nu îl mai poate revoca (actul administrativ nu mai
poate fi revocat – act unilateral al emitentului – dacă a intrat în circuitul civil, adică a produs efecte
juridice)
Prefectul – Prefectul poate ataca actele emise de autoritățile administrației publice locale, dacă le
consideră nelegale
Agenția Națională a Funcționarilor Publici – poate ataca în fața instanței de contencios
administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția
publică

În situația introducerii acțiunilor de către prefect și ANFP, executarea actului administrativ
atacat se suspendă de drept.
Prorogarea de competență în cazul actelor administrative individuale – excepția de nelegalitate
În situația unui litigiu ce se judecă în fond, instanța sau părțile pot ridica excepția de
nelegalitate a actului administrativ individual, chiar dacă s-a depășit termenul în care acesta poate fi
atacat.
Dacă actul administrativ individual este hotărâtor pentru soluționarea cauzei, instanța în fața
căreia a fost ridicată excepția, deci nu instanța de contencios administrativ, devine competentă să
stabilească legalitatea actului, preluând în parte atribuțiile instanței de contencios administrativ.
Astfel, instanța de fond poate soluționa cauza fără a lua în considerare actul administrativ individual,
în cazul în care acesta nu este legal, neputând însă să dispună anularea actului.
Actele administrative normative nu pot face obiectul excepției de nelegalitate, ele putând fi
cenzurate doar de instanța de contencios administrativ.
De asemenea, nu pot fi atacate în contencios administrativ nici:




Actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul
Actele de comandament cu caracter militar
Actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă
procedură judiciară
Fără a reprezenta o prorogare de competență, instanța de contencios administrativ soluționează
și litigiile ivite în fazele premergătoare încheierii contractelor administrative, precum și pe cele legate
de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea contractului administrativ.
* * *
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 156 din 2 mai 2019 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 9 mai 2019, ora 10:30, la Mănăstirea Bunea,
situată pe str. Armaș BUNEA, nr. 20 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Omagierea doamnei Rosa VASILE, la împlinirea venerabilei vârste de 97 de ani;
2. Valorificarea raportului Comisiei mixte privind stabilirea de măsuri pentru administrarea
autoturismelor proprietatea comunei Vulcana-Băi, marca SKODA Fabia, cu numărul de înmatriculate
DB 07 CVB și marca Dacia 1310 Break, cu numărul de înmatriculate DB 04 WIN;
3. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli PETRU și PAVEL – ZIUA
COMUNEI VULCANA-BĂI – 29 iunie 2019.
4. Înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Vulcana-Băi;
5. Probleme curente ale administrației publice locale;
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„În copilărie îţi doreşti totul, în tinereţe şi la
maturitate ceva anume, la bătrâneţe nimic.”
(Lev Nicolai TOLSTOI)

SFINŢII MUCENICI ZOTIC, ATAL, CAMASIE ŞI FILIP DE LA NICULIŢEL – 4
IUNIE

Biserica Ortodoxă cinstește la 4 iunie pe
Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la
Niculițel. Ei sunt cuprinşi în numărul celor 36 de
Mucenici care au pătimit pentru Hristos pe
pământul românesc, în străvechea cetate
Noviodunum (Isaccea), din Dobrogea, pe la sfârşitul
secolului al III-lea şi începutul celui de al IV-lea.
După moartea lor de mucenici pentru Hristos,
trupurile lor au fost aşezate cu multă evlavie de
către creştini într-o criptă, numită „martirion”, din
actuala localitate Niculițel – Tulcea. Acolo se aflau
şi alte moaşte de martiri, din timpul unor persecuţii
mai vechi. Deasupra criptei, bunii creştini ai
primelor secole au zidit apoi o biserică din piatră,
încăpătoare, în care preoţii săvârşeau sfintele slujbe
şi învăţau poporul. Dar, cu timpul, peste acel
pământ s-au abătut vremuri grele, cu războaie,
înrobiri şi pustiiri din partea multor popoare
năvălitoare care au dus, între altele, şi la decăderea
cetăţii Noviodunum, precum şi a celorlalte multe
aşezări întărite şi biserici din Dobrogea. Biserica din
Noviodunum a fost şi ea pustiită de năvălitorii barbari, iar lăcaşul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal,
Camasie şi Filip, a rămas învăluit în uitare, sub pardoseala altarului acoperită de ruine, multe veacuri.
Cu voia lui Dumnezeu, moaştele lor sfinte au fost descoperite în vara anului 1971, aceasta făcânduse în urma unor ploi abundente, apa abătută pe o uliţă lăturalnică din satul Niculiţel scoţând la iveală
cupola de piatră a criptei, tăinuită până atunci, aflată sub ruinele vechii biserici creştine. În interiorul
criptei se aflau moaştele celor patru Mucenici, sub înscrisurile: „Aici şi acolo sângele Martirilor”, şi
a doua: „Martirii lui Hristos: Zotticos, Atalos, Camasis, Filippos”. Tot acolo, în partea de jos a
criptei, s-au descoperit, în două vase de ceramică, rămăşiţe de oseminte, amestecate cu ţărână, ale
altor doi Mucenici, fără a li se cunoaşte numele. Obştea creştinilor s-a bucurat, aşadar, cunoscând că,
dintru început, şi din sânul neamului românesc Dumnezeu a fost preaslăvit de Sfinţi şi Mucenici.
În cele ce urmează vă prezint câteva informații despre acești sfinți extrase din volumul
Părintelui Mircea Păcurariu intitulat Sfinți daco-romani și români: „În septembrie 1971 s-a făcut o
descoperire de mare însemnătate, care pune și mai mult în lumină vechimea și vigoarea

creștinismului daco-roman. Este vorba de o bazilică paleocreștină, având trei nave și o absidă
semicirculară (altar), descoperită în comuna Niculițel din județul Tulcea, la vreo 10 km de vechea
cetate romană Noviodunum. Valoarea acestei bazilici stă în cripta sa cu moaște de martiri
(martirion), – de formă pătrată (3,70×3,40), construită din cărămidă cu mortar – așezată sub altar, în
interiorul criptei s-a aflat o raclă din lemn, așezată pe pavimentul de piatră, în care erau moaștele a
patru martiri, în interior, pe peretele din stânga intrării, a fost zgâriată în mortarul crud o inscripție în
grecește: „Martirii lui Hristos”; iar pe peretele din dreapta apare din nou cuvântul „martiri”,
precum și numele lor: Zotikos, Attalos, Kamasis și Filippos. În anii următori, continuându-se
cercetările arheologice, sub nivelul acestei cripte s-au mai descoperit resturi din trupurile altor
martiri, ale căror nume nu se cunosc. Pe o lespede de calcar se află o inscripție, cu următorul cuprins:
„Aici și acolo (se află) sângele martirilor”. Arheologii și teologii care s-au ocupat cu aceste
descoperiri de la Niculițel n-au putut stabili data și timpul pătimirii acestor șase martiri. Cei mai
mulți consideră că au fost martirizați în localitatea învecinată Noviodunum (azi orașul Isaccea), fie în
cursul persecuției lui Dioclețian, prin anii 303-304, fie în timpul împăratului Liciniu, care a luat mai
multe măsuri împotriva creștinilor, în anii 319-324. Poate cei doi, necunoscuți, să fi pătimit și mai
devreme. Martirologiul „siriac” pomenește pe mucenicul Filippos în ziua de 4 iunie, iar
Martirologiul numit „ieronimian” îi menționează pe toți, la aceeași dată, adăugând și alte nume:
Quirinus, Iulia, Saturninus, Galdunus, Ninnita, Fortunio și alți 25, ale căror nume sunt notate. S-ar
putea ca între ei să fi fost și cei doi martiri necunoscuți descoperiți la Niculițel. Numele primilor trei
martiri sunt orientale, cel de Filippos este biblic, iar celelalte sunt latine, deci ar fi niște localnici
daco-romani. În a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe locul în care au fost îngropați, s-a ridicat o
bazilică, în scopul cinstirii lor în fiecare an. Probabil acest lăcaș de închinare paleocreștin – sau vreo
mănăstire care se va fi ridicat mai târziu – a dat satului numele de Mănăstiriște, care este întâlnit în
câteva izvoare medievale. Bazilica de la Niculițel prezintă o mare însemnătate pentru istoria Bisericii
noastre, pentru că aici s-au păstrat singurele moaște de martiri din perioada paleocreștină descoperite
pe teritoriul României. Astăzi, moaștele lor sunt așezate, spre cinstire, în biserica mănăstirii Cocoș,
situată în apropiere”.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbunăte, dacă vrei să fii fericit o viaţă – iartă!”
(autor anonim)

ANTOINE de SAINT EXUPERY – 119 ANI DE LA NAȘTEREA ROMANCIERULUI,
ESEISTULUI ȘI REPORTERULUI FRANCEZ – (29 iunie 1900 – 31 iulie 1944)

Antoine de Saint-Exupéry s-a născut la 29 iunie 1900 la Lyon.
În 1910 intră la colegiul din Mans și își continuă studiile
la Fribourg (Elveția) . În 1921 intră în aviația franceză și, în 1926,
devine pilot de linie al unei companii particulare. La începutul celui
de-al doilea război mondial se înrolează în aviația militară franceză și,
după armistițiul din 1940, părăsește Franța și se stabilește la New
York. În toamna anului 1942, odată cu debarcarea trupelor aliate
în Africa de nord, Saint-Exupéry părăsește America și își reia
activitatea ca pilot de război.
După o perioadă de instructaj în Statele Unite ale Americii,
participă,
începând
din 1943,
la
mai
multe
misiuni
în Africa, Sardinia și Corsica. În timpul unui zbor de recunoaștere
deasupra Mării Mediterane la 31 iulie 1944, avionul său este doborât
și Antoine de Saint-Exupéry este considerat de atunci dispărut.
În 1998 s-au găsit în Marea Mediterană o brățară gravată cu numele
său și bucăți din avionul Lightning P38, cu care decolase din Corsica. În octombrie 2003, din largul
mării, în dreptul Marsiliei au fost scoase la suprafață fragmente ale avionului, care au putut să fie
identificate fără dubiu ca aparținând avionului cu care zburase Saint-Exupéry.
Primele sale romane, „Courrier Sud“ („Curierul de Sud“, 1929) și „Vol de nuit“ („Zbor de
noapte“, distins în 1931cu Premiul Femina), ilustrează experiența sa de aviator și se remarcă prin
descrierea unor situații periculoase (risc de prăbușire, singurătatea la mare înălțime etc.). Operele
ulterioare, „Terre des Hommes“ („Pământul oamenilor“, premiat în 1939 de Academia Franceză cu
Marele Premiu al Romanului) și „Pilote de guerre“ („Pilot de război“, 1942), redau filosofia de viață
împregnată de umanism a lui Antoine de Saint-Exupéry.
Povestirea modernă „Le Petit Prince“ („Micul prinț“, 1943), având deviza: „Numai cu inima
poți vedea bine, lucrurile esențiale rămân ascunse ochilor“, s-a bucurat în epoca de după război de o
mare popularitate. Un mic locuitor al unei planete minuscule pornește într-o lungă călătorie prin
lume, să caute adevăratul sens al vieții. În cursul peregrinărilor sale, ajunge să-și dea seama că pentru
a fi fericit „ajunge să te gândești că undeva, printre milioane de stele, există ființa iubită“ iar ceea
ce conferă un sens existenței sunt relațiile dintre oameni, care implică și responsabilitatea fiecăruia
pentru soarta celorlalți.
Notițele sale, făcute cu ocazia misiunilor de luptă din timpul războiului, au fost reunite și
publicate postum sub titlul „La Citadelle“ („Citadela“, 1948). Alte opere ale lui Antoine de SaintExupéry sunt: „Lettre à un otage“(„Scrisori către un ostatec“, 1943), „Un sens à la vie“ („Să dai un
sens vieții“, postum 1956). Toți biografii săi arată că aviatorul și scriitorul Saint-Exupéry era
pasionat și de știință. Aprofunda teoria cuantică, principiile entropiei. Citea filosofie, cu sentimentul
că este învecinată cu știința.
În 2008, editura Gallimard a editat Lettre a l'inconnue, publicată în România la editura RAO
în anul 2009, în traducerea Ilenei Cantuniari.

 PROF. Petra MICULESCU

„Rareori gândim la ceea ce avem, dar
mereu la ceea ce ne lipseşte.”
(SCHOPENHAUER)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

PACIENT
de Adrian PĂUNESCU

Eu n-am să mă fac bine niciodată
Mereu voi suferi de-o boală grea,
Simțindu-mi conștiința vinovată,
Că nu e totul bine-n țara mea.
Puteți să mă-ntrebați:- Ce vrei, băiete?
În treburile mari de ce te bagi?
Am să răspund milos și pe-ndelete:
-Eu știu că îmi sunt dragi cei ce-mi sunt dragi.
Mi-am investit și nervi și timp și viața,
În drumul care m-a ademenit
Și-am acceptat să dorm pe copci de gheață
Și să trăiesc pe muche de cuțit.
Puteam să-mi fac în alte părți avere,
Puteam să fiu un bun european,
Puteam să mă înscriu la mamifere,
Ins metabolic de la an la an.
Puteam să am un os, cum au toți servii,
Să-l rod meschin și fără de idei
Dar epocii eu i-am cedat toți nervii
Și ea nu-mi dă nici drogurile ei.
Eu sunt bolnav de Dumneavoastră, Țară,
Eu sunt bolnav de Dumneavoastră, Neam,
Nu e-năuntru hiba, ci afară,
Trăiam un veac, abil dacă eram.
N-am dreptul la o mare suferință?
Nu-mi dați cartelă nici pentru prăpăd?
Ei, bine-atunci, în mine ia ființă
Un neam pe care voie am să-l văd.

Și n-am să pot să-ngădui niciodată,
Acest trup nelegiuit, al meu,
Să-nvețe nebunia blestemată
De-ai fi ușor când țării îi e greu.
Ca fluturele părăsind omida,
Când vine peste toți o clipă grea,
Sunt un atlant murind cu Atlantida,
Deși puteam zbura, dacă voia.
N-aveți la dumneavoastră-n farmacie,
Medicamente, boala să-mi luați,
Un singur leac îmi trebuiește mie:
Să-i pot vedea pe ceilalți vindecați.
Această boală e o boală rară,
Această boală grea,
Această boală se numește Țară
Și leacul este ea și numai ea.

„Viaţa nu are subtitrare, ori o înţelegi ori
nu…».”
(Wolf WILDFIRE)

ȘTIAȚI CĂ…

 ... 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.
 …în rezervorul unui avion Boeing poate încăpea suficient combustibil încât să poți face
înconjurul planetei de patru ori?
 …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.
 …se estimează că în lume există circa 1 miliard de vite? 200 de milioane dintre ele trăiesc
numai în India, acolo unde sunt considerate animale sfinte.
 …în urmă cu 5 ani, 60% dintre cumpărătorii din supermarketurile lumii plăteau cu bani
gheață? Astăzi, procentul este de doar 50%. Se estimează că în anul 2011, doar 39% dintre
cumpărători vor mai plăti cu bani gheață în detrimentul cardurilor.
 …în prezent, pentru prima dată în istoria planetei, numărul persoanelor cu vârste de peste 60
de ani îl depășește pe cel al copiilor cu vârsta sub 5 ani?
 ...plajele de nudiști pot fi periculoase pentru navele care circulă în apropierea lor? Recent, un
iaht cu 60 de persoane la bord s-a răsturnat pe țărmul texan al Golfului Mexic după ce toți pasagerii
s-au îngrămădit pe aceeași parte a navei pentru a vedea nudiștii de pe o plajă din apropiere.
 …cea mai mare meduză observată vreodată avea un diametru de 2,3 metri? Tentaculele sale
se întindeau până la 36 de metri.
 ….La Paz, Bolivia, este orașul cel mai sigur din punct de vedere al prevenirii incendiilor?
Dată fiind altitudinea ridicată la care se află (peste 3.000 de metri), cantitatea de oxigen din aer de
abia poate susține un foc.
 …în La Paz, temperatura medie este de doar 10 grade Celsius? Și cu toate acestea, niciodată
nu s-a înregistrat o temperatură de 0 grade. Situația este identică și în Punta Arenas, Chile sau
Stanley ori Insulele Falkland.
 …marea piramidă a lui Keops conține suficientă piatră încât să poată fi construit un zid înalt
de 50 de centimetri care să înconjoare planeta la Ecuator?
 …există mai mulți oameni care învață limba engleză în China decât cei care o vorbesc oficial
in Statele Unite(peste 300 de milioane)?
 …până în prezent, Congresul american a alocat o sumă de 152.600.000.000 de dolari pentru
războiul din Irak? Suma ar fi fost suficientă pentru a ridica 17.500 de școli.
 …există mult mai multe șanse să muriți în drum spre o reprezentanță a loteriei decât să
câștigați marele premiu la oricare dintre loteriile lumii?
 …în fiecare an, 60 de milioane de litri de petrol și ulei sunt deversate în râuri și fluvii până in
oceane? Cantitatea o depășește pe cea pierdută de petrolierul Exxon Valdez în anul 1989 (unul dintre
cele mai mari dezastre ecologice din istorie). Statistica se referă numai la Statele Unite ale Americii.
 …cele mai mari nave transoceanice plătesc cate 250.000 de dolari de fiecare dată când străbat
Canalul Panama? Trebuie spus că o treime din economia acestui stat este susținută de acest canal.
 …în absolut toate țările lumii, indiferent de cultură, religie sau zona geografică, soldații
execută salutul numai cu mâna dreaptă?
 …în urmă cu 3.000 de ani, majoritatea egiptenilor antici nu trăiau mai mult de 30 de ani?
Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

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

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IUNIE

1 iunie
Elena ŞERBAN
Filareta NEGULESCU
Ion MEDREGA
Elena GRECU
Gabriela STANCIU
Vasile DUMITRU
Ion FĂŞIE
Gerorgian-Octavian ŞETREANU
2 iunie
Nicolae IONAŞ
Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Nicolae IOSIF
Maria-Simona DINU
Gheorghe OPREA
Constantin ZEGHERU
Alice-Cornelia VIZIREANU
Vasile-Marian ŢUŢUIANU
Alexandru PIOARU
3 iunie
Constanța PIOARU
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
Mirela MOREANU
Mihai MOROȘANU
Constantin-Mitică MACAVEI
Marius-Gabriel ZEGHERU
Ionuţ-Vlăduţ STOIAN
Ionuț-Alexandru MIHĂESCU
4 iunie
Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU
Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cornelia-Mirela IOSIF

Maria PIOARU
Cristina POPESCU
Florica-Magdalena UŞURELU
Vlăduț-Andrei STANCIU
5 iunie
Maria BULIGIOIU
Constanța SMARANDA
Ion-Cristofor FĂŞIE
Floarea MITRESCU
Angelica MIHAI
Cornelia GHEORGHE
Mihail MITRESCU
Mădălina-Elena CIOBU
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdenmona CRĂCIUN
Mara-Alexandra-Julie NICSICI
6 iunie
Valentin AMBROZIE
Elena SPÎNU
Ramona-Petruţa BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
Georgiana MOROE
Emil-Gabriel VASILE
Edward-Florin-Constantin MITRESCU
7 iunie
Ion STOICA
Ion BULIGIOIU
Emilia FĂŞIE
Dumitru POPESCU
Constantin-Mihai BĂLAŞA
Luiza-Daniela MITRESCU
8 iunie
Gheorghe VĂCARU
Alexandrina GRECU
Gheorghe CRĂCIUN
Micşunica PETRESCU

Elena-Iuliana OANCEA
Emil PIOARU
Mircea-Gabriel BĂLAŞA
Nicolae-Silviu CRĂCIUN
Simona-Luiza SAVU
Constantin-Stelian FĂŞIE
Liviu-Marian ILIE
Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU
Silviu-Vasile ILIE
Marius BUCUROIU
Bogdan-Nicolae ANTOFIE
Cristina-Adelina GHEORGHE
Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ
Vasile-Cosmin PIOARU
Florin-Vlăduţ DOBRESCU
9 iunie
Rodica SUSANU
Ion SUSANU
Adrian-Ionuţ PÂRVU
Elena-Alina NEGULESCU
Silviu-Tudor ȘERBAN
Silviu-Dumitru DUŢĂ
Rareș-Ionuț SARU
10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Genoveva ŞETREANU
Aneliza POPESCU
Ramona MITRESCU
Patrik-Costin MARIN
Maria-Izabela POPESCU
11 iunie
Iliana ENESCU
Ecaterina ILIE
Elena MEDREGA
Adriana PIOARU
Georgiana-Elena FĂŞIE
Sebastian-Ionuţ TRONECI
Vasile-Claudiu STOICA
Ionuț-Gabriel BĂLAŞA
Ana-Maria-Daniela DOBRESCU
Andrei-Răzvan FĂȘIE
12 iunie
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina-Gabriela DOBRESCU
Mariana MICU
Elena-Mădălina ZEGHERU
Marius-Ionuţ PANĂ
Petruţa-Andreea BURCĂ
Gabriela-Ioana IACOB
13 iunie
Steliana SAVU
Elena SARU

Maria MANTA
Ion GHEORGHE
Maria-Mirela SMARANDA
Mihaela-Corina MILEA
Alexandru PETRESCU
Evelina-Elena MORARU
Bogdan-Lucian GRECU
14 iunie
Sabina NECŞOIU
Constanța DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Cătălin-Andrei IONIŢĂ
Andrei-Ronaldo POROJAN
Alexandra-Daniela BĂLAŞA
Ciprian GRECU
Giuseppe-Gabriel FĂŞIE
Ianis-Mihai GRECU
Alesia-Maria GRECU
15 iunie
Maria PIOARU
Maria MARINESCU
Loredana-Daniela NEAGU
Carmen-Elena GHEORGHE
Ana-Maria GHEORGHE
Andrei-Cristian STOICA
Mara-Alexandra VASILE
Luana-Maria MANEA
Elena JOIȚA
Vlad-Andrei NEAGA
16 iunie
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Marinel UŢA
Maria CRĂCIUN
Romică-Ciprian ZAMFIRESCU
Dănuţ ENESCU
Roxana-Ionela BĂLAŞA
Bogdan-Vlăduț GRECU
Diana-Nicolaeta MANTA
Alexandru Rareş ILIE
17 iunie
Traian DINU
Gheorghe VASILE
Gheorghiţa MIHAI
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA
Gabriel ŞERBAN
Petru-Alexandro ARON
18 iunie
Eugenia ŞERBAN
Emilia MIRA
Liliana POPESCU

Stelian FĂŞIE
Gheorghe-Sorin RĂDOI
Marian DINIŞOR
Luminiţa-Mirela STREULEA
Daniel FLOREA
Oana-Maria ILIE
Ioan-Daniel PETRESCU
Ana-Maria MĂRCUȚĂ
Francesco-Nicolae DOBRESCU
Anastasia-Petruța FÂȘIE
19 iunie
Vasilica ŞETREANU
Laurenţiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Aurel MOROE
Andrea-Denisa BERECHET
Sofia ȘERBAN
Eduard-Ionuț SARU
20 iunie
Maria SARU
Gheorghe ŞETREANU
Vasile BUCUROIU
Veronica SARU
Ion FĂŞIE
Corvin CHIRAN
Alexandra-Mariana PĂUNESCU
Sabin-Petruț OPROIU
Alexandru-Ilie SAVU
Rebeca-Alexandra DOBRESCU
Dragoş-Alexandru NICOLĂESCU
21 iunie
Mioara MÎNDROIU
Luminiţa ILIE
Maria-Simona VĂCARU
Ion-Claudiu ILIE
Cristina GHEORGHE
Emilian-Codruţ CĂLIN
Raisa-Ioana MITRESCU
Robert-Ștefan-Gheorghe NEGULESCU
Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU

Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIŢOC
Florin ŢUŢUIANU
Alecsandra-Simona NEGULESCU
Laura-Gabriela NEAGA
24 iunie
Viorica CIOBU
Aurel FĂŞIE
Ionela ILIE
Nicolae GRECU
Gheorghe VASILE
25 iunie
Elena CIOCAN
Aurica MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
Irinuş-Alina TRONECI
Cătălin-Ionuţ FĂŞIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Alexia-Ştefania ILIE
Mario-Andres VASIAN
26 iunie
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUŞ
Aurelian MITRESCU
Miriam MIHAI
Anisia ȘERBAN
27 iunie
Valeria BURCĂ
Elena BÎRLOG
Ionică OPROIU
Nicolae ŢUŢUIANU
Elena STOICA
Petre ISTRĂTOIU
Anişoara MOISE
Liliana STÎNGACIU
Petruţa-Corina UDROIU
Corneliu FLOREA
Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ
Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ
Flavius-Andrei DOGARU

22 iunie
Ion ARON
Maria UDROIU
Maria STÂNGACIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE
Emil DOBRESCU
Cătălin-Petrică ILIE

28 iunie
Vasilica DOBRESCU
Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU
Vasile-Bogdan FÂŞIE

23 iunie
Lucia POPESCU
Viorica OACHEŞU
Petre ŞETREANU

29 iunie
Maria ŞERBAN
Nicolae ANTOFIE
Petre MIHAI

Aurel MIHAI
Antonio-Cornel NICOLAE
Elena MIHAI
Vasile GAFIŢOIU
Petruţa-Cristina FĂŞIE
Alina-Ionela STOIAN
Petre DINU
Emilian-Codruţ PIOARU
Vasile-Victor STOIAN
Hermina-Petruţa DOBRESCU

30 iunie
Vasile BĂLAŞA
Georgeta MORARU
Grigore BADEA
Florina STANCIU
Mihaela CHIȚU
Ionela COLȚOIAȘ
Nicoleta PETRESCU
Marian-Aurel NICOLĂESCU
Elena-Mirabela SPÎNU

„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)
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