
 

 

 

                 

 

 

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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LEGENDA CIREȘELOR – (legendă populară românească) 

 

 

 

Demult, foarte demult, exista o țară minunată cu multe coline (dealuri), pe care locuitorii 

cultivau diferiți pomi fructiferi. Oamenii îngrijeau pomii cu multă dragoste și grijă. Primăvara pomii 

înfloreau, iar vara făceau fructe, răsplătind  dragostea acestora. Copiii erau fericiți când mâncau 

fructele delicioase! 

În acest mic rai, trăia singură, Cireșoaia, o femeie rea și ciudată. Casa ei era așezată în vârful 

unei coline, avea ziduri de piatră înalte și nimeni nu putea să vadă nimic din curtea ei. Dar în fața 

casei creştea un pom înalt cu coroana mare, cu multe ramuri, care rodea fructe deosebite. Nimeni nu 

știa unde a găsit femeia sâmburii din care a crescut pomul pentru că ea păstra secretul. 

Primăvara, pomul făcea niște flori cu petalele albe și gingașe (delicate, fragile). După ce acestea se 

scuturau, pe ramuri rămâneau nişte bobiţe mici şi verzi care atârnau perechi la capătul unor codiţe 

lungi şi subţiri. Apoi creşteau, până când primeau o culoare la fel ca sângele, miezul devenea cărnos 

şi zemos cu un gust dulce şi aromat de-ţi lăsa gura apă (făceau poftă). Oamenii le numeau cireşe, 

după numele femeii. 

La începutul verii, în iunie, cireșele erau primele fructe coapte. Femeia vindea scump cireșele 

și câștiga mulți bani. Cu banii construia mereu mai înalt gardul de piatră pentru ca oamenii să nu 

vadă cireșul din curtea ei. 

Lângă casa Cireșoaiei, era o căsuţă sărăcăciosă. Aici trăia o familie foarte săracă, cu mulți 

copii. Mama lor a murit și de copiii mici avea grijă sora lor mai mare. Tot satul ajuta pe ei și primeau 

mâncare destulă, dar copiii ar fi dorit să guste cireșele. Femeia cea rea nu le-a dat niciodată. 

„Vara, până şi tristeţile mi se păreau 
luminoase.” 

(Octavian PALER) 

 



Într-o zi Cireaşoaia s-a îmbolnăvit. Nu avea pe nimeni care s-o îngrijească. 

Oamenii  treceau nepăsători pe lângă poarta ei, închisă cu șapte lacăte și se gândeau toți că femeia a 

primit pedeapsă pentru răutatea ei. 

Sora cea mare cu suflet bun avea milă de femeie. În fiecare dimineaţă îi lăsa în fața porții apă 

și o bucățică de pâine. 

După câteva zile femeia a început să lase la poartă câte un pumn de cireşe pentru fată și frații 

ei. Aceștia au fost foarte bucuroși și împărţeau egal boabele şi le mâncau încet, ca să nu se termine 

repede. 

Într-o seară, când fata se întorcea de la lucru, a găsit-o pe Cireşoaia în poarta casei. Femeia i-

a dat un coş mare, plin cu cireşe și i-a spus să aleagă pe cele cu codiţele unite perechi şi să pună 

cercei la urechile fraţilor ei. Apoi, a învățat-o pe fată cum să crească un pom cireș. 

Fata a luat coşul, i-a mulţumit bătrânei și a plecat acasă. A făcut cum a învățat-o Cireșoaia. A 

pus în pământ sâmburii din cireșele-cercei și a udat în fiecare zi cu apă din fântână. După câteva 

săptămâni din sâmburii puși în pământ a ieșit o plantă mică, care a crescut și a devenit un cireş mare, 

frumos şi plin de fructe. Toți frații au mâncat pe săturate și au pus cercei din cireșe. În fiecare 

dimineață, sora cea mare pleca de acasă cu câte un coş plin cu cireşe și dădea tuturor copiilor din sat 

și îi învăța cum să crească pomi-cireș. În scurt timp, colinele s-au umplut cu pomi-cireș şi copii au 

pus cireşe cercei la urechi. 

Țara a primit numele de Țara Cireșelor. Vestea s-a răspândit dincolo de țară. Au venit acolo 

oameni din toată lumea și plecau cu câte un coş cu cireşe, pe care îl primeau fără bani, împreună cu 

secretul înmulțirii minunatului pom. Cireşul a devenit faimos şi s-a răspândit în lumea largă. Luna 

iunie, în care se coc cireşele, a fost numită Cireșar. 

Cu timpul oamenii au uitat povestea cireşului, dar a rămas până acum bucuria copiilor, care şi 

acum îşi pun cireşe cercei de cireșe la urechi…! 

 

(Text prelucrat (rezumat) de Chirteș Gabriela împreună cu echipa de filmare ANIALMG 

după textul original cu titlul Legenda cireșelor). 

 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOȚIUNEA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

(partea a patra) 

 
 

 

 

Procedura administrativ-jurisdicțională 

Legea contenciosului administrativ definește „jurisdicția administrativă specială” ca fiind 

„activitatea înfăptuită de o autoritate administrativă care are, conform legii organice speciale în 

materie, competența de soluționare a unui conflict privind un act administrativ, după o procedură 

bazată pe principiile contradictorialității, asigurării dreptului la apărare și independenței activității 

administrativ-jurisdicționale”. 

Cu alte cuvinte, există și situații în care procedura în fața instanței de judecată este precedată 

de un „pseudo-proces”  desfășurat în conformitate cu principiile aplicabile în instanță, această 

posibilitate fiind esențialmente facultativă. Petentul poate renunța oricând la jurisdicția 

administrativă și alege să exercite acțiunea în contencios administrativ. 

Procedura prealabilă – recursul grațios 

Înainte de a putea solicita anularea actului, persoana vătămată trebuie să solicite autorități 

emitente (recurs grațios) sau autorității superioare (recurs administrativ ierarhic), în cazul în care 

există, revocarea acestuia. 

Termenul pentru formularea plângerii prealabile prin care se solicită revocarea este de 30 de 

zile din momentul în care actul i-a fost comunicat, dacă actul este individual. Dacă actul este 

normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând din momentul comunicării, fără a fi 

condiționată de trecerea unui termen. Persoana vătămată printr-un act administrativ individual care 

nu îi este adresat poate introduce plângere prealabilă în termen de 6 luni de la momentul la care a 

luat cunoștință de existența lui. 

Plangerea prealabilă nu este obligatorie în cazul acțiunilor pornite de: 

 Prefect; 

 Avocatul Poporulului; 

 Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

 Ministerul Public; 

 persoane vătămate prin ordonanțe/dispoziții din ordonanțe; 

 persoanele vătămate prin refuzul nejustificat de a soluționa o cerere; 

 persoane care invocă excepția de nelegalitate. 

De asemenea, plângere prealabilă nu este obligatorie nici în situația în care instanța s-a 

pronunțat cu privire la suspendarea unui act administrativ, iar ulterior se emite un nou act 

administrativ cu același conținut ca al celui atacat. În acest caz, noul act administrativ se suspendă de 

drept (vezi mai jos ce presupune suspendarea executării actului administrativ). 

„Unul dintre beneficiile verii este că avem în 
fiecare zi mai multă lumină ca să citim.” 

(Jeannette WALLS) 
 



Repunerea în termen se poate dispune doar pentru motive temeinice (acestea se stabilesc de 

la caz la caz), plângerea prealabilă putând fi introdusă și peste termenul de 30 de zile, dar nu mai 

târziu de 6 luni de la data emiterii actului administrativ individual. În ceea ce privește posibilitatea 

terților de a ataca un act administrativ individual, termenul de 6 luni se calculează de la data la care 

au luat la cunoștință de act. 

În cazul în care petentul nu primește niciun răspuns la plângerea prealabilă, acesta trebuie să 

anexeze cererii de chemare în judecată o copie  a plângerii prealabile, precum și orice înscris care 

face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest demers era obligatoriu. 

Competența instanței de contencios administrativ 

În ceea ce privește competența instanțelor, este de reținut faptul că judecătoriile nu au secții 

de contencios administrativ. Prin urmare, din punct de vedere al competenței materiale, cererile vor 

fi soluționate în fond de: 

 Tribunale 

o litigii privind actele administrative emise/încheiate de autoritățile publice locale și 

județene, cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale 

acestora; valoare: maxim 1.000.000 lei 

 Curți de apel 

o litigii privind actele administrative emise/încheiate de autoritățile publice centrale, 

cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora; 

valoare: minim 1.000.000,1 lei 

o cererile privind actele administrative emise de autoritățile publice centrale care au ca 

obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 

indiferent de valoare 

o recursul împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele administrativ-fiscale 

 Înalta Curte de Casație și Justiție 

o recursul împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și 

fiscal ale curților de apel 

În ceea ce privește competența teritorială în materia contenciosului administrativ, aceasta 

este alternativă, reclamantul putând alege între instanța de la domiciliul său sau al pârâtului. În cel 

din urmă caz, pârâtul nu poate invoca excepția necompetenței teritoriale. 

Excepția de necompetență teritorială alternativă este o excepție de ordine privată, ce poate 

fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare sau cel târziu la primul termen de judecată la care 

părțile sunt legal citate, dacă întâmpinarea nu este obligatorie! 

Termenul de introducere a acțiunii în anularea actului administrativ 

În cazul în care obiectul cererii de chemare în judecată constă în anularea unui act 

administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea 

pagubei cauzate, termenul de introducere a acțiunii este de 6 luni (prescripție) și se socotește 

începând de la: 

 data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă (momentul în care persoana vătămată 

primește răspunsul); 

 data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii; 

 data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluționare a cererii, în principiu acesta fiind de 30 de zile de la momentul 

introducerii cererii; 

 data expirării termenului de 30 de zile, sau alt termen prevăzut de lege, calculat de la 

comunicarea actului administrativ emis în soluționarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii 

prealabile; 



 data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor 

administrative; 

 data când s-a cunoscut existența actului nelegal, în cazul acțiunilor formulate de prefect, 

Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

 reluarea procedurii, de la momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului 

legal de soluționare, în cazul suspendării procedurii de soluționare a plângerii prealabile. 

Pot fi introduse oricând cererile referitoare la ordonanțe și dispoziții din ordonanțe, criticate 

sub aspectul neconstituționalității, precum și actele administrative cu caracter normativ. 

Repunerea în termen se poate solicita pentru motive temeinice doar în cazul actelor 

administrative individuale, dar nu mai târziu de un an (decădere) de la data comunicării actului, data 

luării la cunoștință, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere. 

Suspendarea executării actului administrativ 

Suspendarea executării unui act administrativ presupune încetarea temporară a efectelor 

juridice ale respectivului act, până la soluționarea în fond a litigiului, moment în care actul va fi 

anulat sau va începe să producă din nou efecte juridice. 

Pe lângă anularea actului, petentul poate solicita instanței de contencios administrativ, în 

cadrul cererii de anulare sau printr-o cerere separată, să dispună și suspendarea executării actului 

administrativ individual atacat, cu îndeplinirea următoarelor condiții: 

 să existe un caz bine justificat, definit de lege ca fiind acele „împrejurări legate de starea de 

fapt și de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului 

administrativ”; instanța va stabili de la caz la caz dacă această condiție este îndeplinită; 

 scopul să fie prevenirea unei pagube iminente, adică un „prejudiciu material viitor și 

previzibil sau o perturbare previzibilă gravă a funcționării unei autorități publice sau a unui 

serviciu public”; 

 să se fi îndeplinit procedura prealabilă; 

 cererea să aibă ca obiect un act administrativ unilateral. 

În situația în care, după introducerea plângerii prealabile persoana vătămată a formulat 

cererea de suspendare pe cale separată,  iar instanța a admis-o și a dispus suspendarea executării 

actului administrativ atacat până la soluționarea fondului, persoana  vătămată este obligată să 

introducă acțiune în anularea actului în termen de 60 de zile de la momentul introducerii 

cererii de suspendare. 

În ceea ce privește actele administrative normative care privesc un „interes public major” 

ce poate duce la perturbarea activității unui serviciu public, legea conferă și Ministerul Public 

legitimitate procesuală activă. 

Soluționând cererea de suspendare, instanța o poate admite, pronunțând suspendarea 

executării actului până la soluționarea fondului, sau o poate respinge, menținând producerea 

efectelor juridice ale actului atacat până la același moment. În situația în care cererea de anulare este 

admisă, suspendarea executării actului se prelungește de drept și în căile de atac, până la soluționarea 

definitivă a litigiului, indiferent dacă petentul a solicitat sau nu suspendarea prin acțiunea principală. 

Hotărârea pronunțată de instanță referitor la suspendare este executorie de drept, neputând fi 

formulate mai multe cereri succesive de suspendare pentru aceleași motive. De asemenea, nici 

atacarea hotărârii cu recurs (în termen de 5 zile de la comunicare) nu duce la suspendarea executării 

hotărârii. 

Ce soluții poate pronunța instanța de contencios administrativ? 

La soluționarea cererii de chemare în judecată, instanța de contencios administrativ poate 

pronunța următoarele soluții: 



 anularea în tot/parte a actului administrativ; 

 obligarea autorității publice să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să 

efectueze o anumită operațiune administrativă; 

 stabilirea legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului; 

 stabilirea despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, doar în cazul în care 

reclamantul le-a solicitat; 

 în cazul cererilor care privesc contracte administrative: 

a) anularea în tot/parte a contractului 

b) obligarea autoritatății publice să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit 

c) obligarea unei părți la îndeplinirea unei anumite obligații 

d) suplinirea consimțământul unei părți, când interesul public o cere 

e) obligarea la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale. 

 

Hotărârea instanței de fond poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la 

comunicare, exercitarea căii de atac fiind suspensivă de executare, adică hotărârea primei instanțe nu 

poate fi executată silit, până la soluționarea recursului. 

Dublul grad de jurisdicție este asigurat, chiar dacă există doar o singură cale de atac. În 

acest sens, instanța de recurs poate proceda la o nouă judecată în fond sau poate dispune trimiterea 

spre rejudecare la instanța de fond. 

De asemenea, hotărârea poate fi atacată și cu revizuire pentru motivele enumerate în Codul 

de procedură civilă, un temei în plus fiind pronunțarea hotărârii definitive prin încălcarea principiului 

priorității dreptului comunitar, chiar și atunci când hotărârea nu evocă fondul. 

Cererile în materia contenciosului administrativ  se judecă de urgență și cu precădere, adică 

termenele care se acordă sunt mai scurte, litigiul ajungând să se soluționeze mai repede decât unul de 

drept comun. 

Judecarea litigiului nu se poate suspenda atunci când în legătură cu actul administrativ 

atacat s-a dispus începerea urmăririi penale, însă persoana vătămată stăruie în continuarea judecății. 

*  *  * 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 227 din 21 iunie 2019 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, vineri, 28 iunie 2019, ora 14:00, la sediul 

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

1. Jubileu la 100 de apariții ale Revistei ACUM - MENSUALUL VULCĂNENILOR … ȘI AL 

CELOR CU „OCHII PE EI!”; 

2. Scrisoare de mulțumire publica adresată Asociației producătorilor agricoli AGROVET 

Vulcana-Băi; 

3. Prezentarea Deciziei nr. 16/2019 a directorului adjunct al Camerei de Conturi 

Dâmbovița, ca urmare a auditului financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 

2018 ale comunei Vulcana-Băi; 

4. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL CUVIOS IOANICHIE CEL NOU DE LA MUSCEL – 26 IULIE 

 

 

 

 

 

 

Biserica Ortodoxă îl pomenește la 26 iulie, pe 

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel. Acest 

Cuvios plăcut lui Dumnezeu s-a născut din părinți 

evlavioși, trăitori în ținutul Muscelului. Din fragedă 

tinerețe, ascultând chemarea lui Hristos, s-a despărțit de 

toate plăcerile și ispitele lumii deșarte și s-a retras în 

Mănăstirea Cetățuia, Negru-Vodă, de pe valea 

Dâmboviței, unde s-a călugărit și a deprins, de la părinții 

îmbunătățiți ai așezământului, primele reguli ale vieții 

ascetice. A cunoscut pe mulți dintre sihaștrii care locuiau 

în vremea aceea în jurul mănăstirii. Datorită numărului 

mare de pustnici, ținutul muscelean a fost numit, mai 

târziu, Valea Chiliilor. Minunatul Ioanichie, după ce a 

deprins modul de viață al călugărilor iscusiți, luând 

binecuvântare, s-a retras într-una din peșterile Muntelui 

Negru-Vodă, unde s-a nevoit aproape 50 de ani. 

Suferințele sale, lucrarea sa isihastă, lipsurile sau stările 

de har pe care le-a trăit Cuviosul, numai Dumnezeu le 

știe. Întrucât peștera în care s-a retras era într-un loc inaccesibil, nimeni nu a putut consemna din 

faptele și nevoințele sale. O dată pe săptămână un ucenic al Cuviosului venea să-i aducă pâine și apă. 

De asemenea, starețul mănăstirii, duminica, după Sfânta Liturghie, îi aducea merinde pentru suflet, 

Sfintele Taine. Deci, petrecând Cuviosul multă vreme în rugăciune și aspră nevoință, Dumnezeu i-a 

descoperit multe din tainele Sale, care l-au întărit să rabde toate ispitele războiului nevăzut. 

Cunoscându-și dinainte sfârșitul, minunatul părinte Ioanichie și-a săpat singur mormântul în peștera 

sa, încrustându-și în dreptul capului anul trecerii la cele veșnice – 1638. Așezându-se în mormânt, în 

ziua de 26 iulie, a adormit întru Domnul. Firea necuvântătoare i-a slujit, căci un păianjen i-a țesut 

deasupra trupului o pânză, ca un epitaf. Așa, osemintele Sfântului, au rămas mulți ani.  Din rânduială 

dumnezeiască, moaștele lui s-au aflat după sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial, în anul 1944. 

Iată cum: Cuviosul Paisie, starețul Mănăstirii Cetățuia, Negru-Vodă, a coborât în peștera unde 

sihăstrise cu mulți ani înainte Schimonahul Ioanichie. Și, o minune, pânza păianjenului acoperea încă 

osemintele bine mirositoare ale Cuviosului! Le-a scos cu grijă și cu multă evlavie și le-a așezat în 

biserica mănăstirii, spre lauda monahilor și bucuria credincioșilor. Mulți s-au folosit de minunatul 

odor descoperit în peștera din Valea Chiliilor. Bolnavii se vindecau, necăjiții recăpătau nădejdea, 

săracii își acceptau condiția sărăciei, sperând în timpuri mai prielnice. Dar potrivnicul diavol, care 

aduce neorânduială, a făcut să se stingă din nou această flacără a bucuriei aprinsă în Mănăstirea 

Negru-Vodă. 

 „Oamenii nu-şi dau seama dacă e vară sau 
iarnă atunci când sunt fericiţi.” 

(Anton CEHOV) 

 



După terminarea războiului alt mare necaz s-a abătut peste poporul român. Dincolo de 

stricăciunile provocate de război, a venit o rânduire politico-socială străină de duhul credinței în 

Dumnezeu, comunismul. Reprezentanții brațului secular au dat dispoziție să fie îngropate moaștele 

Sfântului în pământ. Cu mare mâhnire, monahii s-au despărțit de prețiosul odor și au așezat moaștele 

Sfântului într-un sicriu, pe care l-au îngropat în cimitirul mănăstirii. În anul 1981, Părintele Ioanichie 

Bălan, din Mănăstirea Sihăstria-Neamț, consemnează, pe scurt, în Patericul Românesc, viața 

Cuviosului din Valea Chiliilor.  Anii au trecut, însă amintirea Cuviosului s-a păstrat în ținutul 

Muscelului. Dumnezeu a binevoit să se risipească orânduirea atee din România, Biserica recăpătând 

libertatea de a-și manifesta misiunea în rândul credincioșilor. Multe mănăstiri închise de regimul 

comunist și-au reluat viața liturgică și duhovnicească. Între acestea a fost și Mănăstirea Cetățuia, 

Negru Vodă, unde starețul mănăstirii, împreună cu tot soborul a descoperit moaștele Sfântului 

Cuvios Ioanichie Schimonahul și le-a reașezat spre închinarea credincioșilor în biserica mare a 

mănăstirii. 

Astăzi ne putem închina la acest odor din Valea Chiliilor, din care ies mulțime de minuni, 

unele consemnate de viețuitorii mănăstirii, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate. 

 

 

 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS    
 
      

 

 

 

 

 

 Franz Kafka 

  
 

 

 

 

 

 

FRANZ KAFKA –  136 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI GERMAN – (3 

iulie 1883 –  3 iunie 1924) 
 
 
 

 

Franz Kafka  s-a născut în  Praga, Austro-Ungaria a fost 

un scriitor de limbă germană, evreu originar. Reprezentant 

remarcabil al prozei moderne, a exercitat o influență 

covârșitoare asupra literaturii postbelice. Cu mesaje adesea 

codificate în parabole ce pot genera multiple interpretări, 

operele sale se caracterizează printr-o viziune halucinantă, 

grotescă, tragicomică asupra realității, 

caracteristică expresionismuluiși suprarealismului. 

În 1909, Kafka a debutat literar cu o colecție de opt schițe 

(Contemplare), publicate în revista 

literară Hyperiondin München.  Printre cele mai 

importante creații kafkiene se 

numără romanele Procesul, Castelul și America, 

„Aceia care păstrează capacitatea de a 
aduna frumuseţea nu vor îmbătrâni 

niciodată.” 

 (Franz KAFKA) 
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nuvela Metamorfoza sau povestirile Verdictul, Colonia penitenciară, Un artist al foamei, Un medic 

de țară și Marele zid chinezesc.  

A întreținut, între 1912 și 1917, o corespondență asiduă cu Felice Bauer, cea care i-a fost de 

două ori logodnică, iar apoi, începând cu 1920, a corespondat cu Milena Jesenská, o cunoscută 

scriitoare cehă, care i-a tradus în cehește câteva povestiri. În ciuda numeroaselor sale iubiri și pentru 

a se dedica scrisului, Kafka a rămas toată viața celibatar, la fel ca multe din personajele sale.  

A avut o fire hipersensibilă și a suferit din cauza anxietății sociale, 

a insomniei, ipohondriei și depresiei. A fost un iubitor al naturii și al activităților în aer liber, iar 

interesul său pentru cultura evreilor răsăriteni a început să se manifeste în 1911, când a 

descoperit teatrul idiș. Către sfârșitul vieții a îmbrățișat și unele idei sioniste. 

Primele simptome ale tuberculozei lui Kafka au apărut în 1917, dar el a refuzat să se trateze 

într-un sanatoriu. Starea sănătății i s-a agravat și, începând cu 1922, nu a mai putut lucra. În ultimele 

luni ale vieții, a fost internat în sanatoriul din Kierling, lângă Viena. A murit la 3 iunie 1924 în 

brațele prietenului său, doctorul Robert Klopstock, și ale ultimei sale iubite, Dora Diamant. Post-

mortem, opera sa literară, rămasă în cea mai mare parte inedită, a fost publicată de Max Brod, 

prietenul și legatarul său testamentar, cel care a refuzat să ducă la îndeplinire rugămintea lui Kafka 

de a arde manuscrisele
 

Franz Kafka a influențat scriitori precum Jorge Luis Borges, Albert Camus, Jean-Paul 

Sartre sau Gabriel García Márquez. Publicul german l-a descoperit abia după episodul nazist, 

iar Cehia după relaxarea cenzurii comuniste din anii 60. În multe limbi, cuvântul „kafkian” a ajuns să 

descrie o situație absurdă, coșmarescă și suprarealistă. 

 

 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

AVEM TIMP  

de Octavian PALER 

 

 
 

Avem timp pentru toate. Să dormim,  

să alergăm în dreapta şi în stânga, 

să regretăm ce-am greşit şi să greşim din nou,  

să-i judecăm pe alţii şi să ne absolvim pe noi înşine,  

avem timp să citim şi să scriem,  

să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris, 

avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm,  

avem timp să ne facem iluzii 

şi să răscolim prin cenuşa lor mai târziu.  

Avem timp pentru ambiţii şi boli,  

să învinovăţim destinul şi amănuntele,  

avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare,  

avem timp să ne-alungăm întrebările,  

să amânăm răspunsurile,  

avem timp să sfărâmăm un vis şi să -l reinventăm,  

avem timp să ne facem prieteni, să -i pierdem, 

avem timp să primim lecţii şi să le uităm după -aceea, 

avem timp să primim daruri şi să nu le -nţelegem.  

Avem timp pentru toate.  

Nu e timp pentru puţină tandreţe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nimic nu se poate întemeia pe 
indiferenţă.” 

(Octavian PALER) 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 ...ultrasunetele sunt folosite deseori în domeniul medical? Acestea permit medicilor să 

investigheze interiorul corpului nostru. Aparatul trimite undele în corp și oferă o imagine digitală a 

interiorului. 

  …liliecii și delfinii folosesc sunetele de înaltă frecvență pentru a-și crea o imagine mentală 

asupra locului în care sunt? Oameni de știință cred că ecolocația poate fi folosită și de către 

persoanele nevăzătoare. 

 …studiile recente arată că undele sonore creează comprimări în aer între două plăci? Ba mai 

mult, atunci când două comprimări se întâlnesc într-un anume punct, se creează interferențe. S-a 

constatat că, dacă o picătură de apă este prinsă între aceste interferențe, ea începe să plutească în aer. 

 …există un dispozitiv capabil să șteargă anumite zgomote? Acesta costă între 10.000 și 

100.000 de dolari. Dispozitivul a fost realizat pentru a controla sunetele deranjante din restaurante și 

poate anula sunetele de fundal ori zgomotele nedorite. 

 …Robert Monroe este cel care a demarat primul studiu privind efectele sunetului asupra 

creierului uman? Acestea au echilibrat undele cerebrale ale ascultătorilor - voluntari în cadrul 

cercetării. 

 …cimatica este o știință recentă care se ocupă cu studiul sunetului asupra materiei? Astfel, se 

pare că notele muzicale, vocile umane, zgomotele de la animale și ecourile stelelor și ale planetelor - 

toate au forme unice. Testele ulterioare din cadrul cimaticii îi vor ajuta pe oamenii de știință să 

înțeleagă efectele vibrațiilor asupra mediului înconjurător. 

 …unele plante pot crește mai bine și mai repede atunci când li se cântă sau chiar când cineva 

dansează pentru ele? La această concluzie uluitoare au ajuns cercetătorii indieni. De altfel, și 

alte studii au relevat faptul că muzica clasică, vioara în special, are efecte benefice asupra plantelor, 

în vreme ce muzica rock afectează negativ creșterea acestora. 

 …rănile de la nivelul piciorului pot fi tratate eficient cu ajutorul sunetelor? Una dintre aceste 

tehnologii se numește MIST și implică pulverizarea unei soluții saline pe picior și expunerea ulterioară la 
sunete cu frecvente joase. 

 …dispozitivul care fierbe apa folosind undele a fost inventat de un saxofonist în vârstă de 92 de 

ani, Peter Dabey? Boilerul sonic este plasat într-un recipient cu apă, iar aceasta se fierbe în câteva 
secunde. Dabey caută încă investitori pentru mai multe testări privind invenția sa și, eventual, pentru a o 
produce și comercializa. 

 ….sunetele sunt o formă de energie și provin din vibrații? Aceste vibrații creează unde sonore 

care sunt răspândite prin diverse medii precum aer, apă sau sol ajungând ulterior la urechile noastre 

 …din cauza zgomotelor foarte puternice producția laptelui de vacă poate fi diminuată? 

 …în apă, viteza sunetului este de 4 ori mai mare decât în aer? 

 …Large European Acoustic Facility este cel mai puternic sistem sonor din Europa și aparține 

Agenției Spațiale Europene? Arată ca un horn uriaș și, dacă este pornit la maxim, nici un om nu 

poate supraviețui zgomotului pe care îl face. 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

„Am învăţat că viaţa îţi poate fi 
schimbată în câteva ore de către oameni 

care nici nu te cunosc.” 
(Octavian PALER) 
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SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IULIE 

 
 
 

1 iulie 
Vasilica PANAITA 

Vasile STOIAN 

Vasile ŢÎRGHRŞ 

Cornelia BUCUROIU 

Daniel MITRESCU 

Corina-Elena OANCEA 

Alexandru-Ionuţ ŞERBAN 

Alexandru-Mihail CONSTANTIN 

Anne-Marie-Theodora FÂȘIE 

 

2 iulie 

Vasile ARON 

Clement GRECU 

Dumitru ILIE 

Eugenia DINIŞOR 

Adrian MĂTUŞA 

Cătălina MOROE 

Tatiana ENESCU 

Daniela-Elena BADEA 

Ion-George ARON 

Petrică MOREANU 

Ionuț-Cristian DUMITRU 

 

3 iulie 

Nicolae GRECU 

Georgeta BÎRLIGEANU 

Irina IONAŞ 

Gabriela NEAGA 

Gabriel-Emil BURTOIU 

Ioana-Antonia ANTOFIE 

Flaviana-Mihaela MOROE 

Andreea-Cerasela FÂŞIE 

 

4 iulie 

Aneta NEGULESCU 

Marieta BĂLAŞA 

Emil DRĂGHICI 

Gheorghe IOSIF 

Leonica OPROIU 

Vasile CANDIDATU 

Ramona-Elena MILEA 

Alexandra PREDA-NICOLĂESCU 

 

5 iulie 

Elena MIHAI 

Dumitru GRECU 

Victor MIHAI 

Alexandru ŞETREANU 

Gheorghe BUCUROIU 

Gheorghe MOISE 

Ionuţ MILEA 

Liviu-Marian GHIŞAN 

Daniel MOROE 

Costinel-Florin CRĂCIUN 

Mathias-Valentine ZÎRNĂ 

 

6 iulie 

Dumitru DOBRA 

Cornel DUMITRU 

Florin MITRESCU 

Sabina-Maria GRECU 

Marian-Bogdan ŢÎRGHEŞ 

7 iulie 

Polixenia NEAGA 

Gheorghiţa DRĂGHICI 

Teodor POPESCU 

Gheorghiţa BIŢOC 

Melania BĂLAȘA 

Mircea BUCUROIU 

Georgeta BĂLAŞA 

Ciprian RADU 

Adrian SUSANU 

Ancuța-Ionela OANCEA 

 

8 iulie 

Micşunica SCRIPCARU 

Mihai DOBRESCU 

Emil FLOREA 

Vasile ANTOFIE 

Silvia FĂŞIE 

Marius-Sandu VĂSIAN 

 

9 iulie 

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

(Lucian BLAGA) 

 
 



Luminiţa STOIAN 

Severina-Florina FĂŞIE 

Ciprian GOGU 

Elena-Mirabela ENACHE 

Elena-Izabela ODAGIU 

Eric-Georgian NECȘOIU 

 

10 iulie 

Mircea PIOARU 

Onore PIOARU 

Vasilica-Cristina CIOCAN 

Alexandra-Ionela CIOCAN 

Ana-Maria DRĂGHICI 

Maria-Florentina CHIORNIŢĂ 

 

11 iulie 

Gheorghe MOREANU 

Emilian ŞETREANU 

Valentina COMAN 

Elena BUCUROIU 

Gheorghe TRONECI 

Corina-Georgiana UNGUREANU 

Vasile-Daniel STOIAN 

Constantin-Lucian STÎNGACIU 

Andrei-Vlăduţ MIHĂLCESCU 

Cătălin-Gabriel STOIAN 

Mihnea-George MOROȘANU 

 

12 iulie 

Ortansa VĂCARU 

Ovidiu-Valentin BĂLAȘA 

George-Iulian NIŢESCU 

Maria STÎNGACIU 

Florin GHEORGHE 

Elena-Corina DOBRESCU 

 

13 iulie 

Elena FLOREA 

Elena PIOARU 

Marius FĂŞIE 

Ilie BOBLEACĂ 

Andreea-Elena DUMITRU 

Alis STOICAN 

Alexandra-Mihaela IOSIF 

Simona-Mihaela FĂȘIE 

Adriana-Elena COMAN 

 

14 iulie 

Elena OPREA 

Mugurel-Constantin RĂU 

Constantin ŞERBAN 

 

15 iulie 

Maria ŞETREANU 

Cornel-Iulian SPUMĂ 

Ana-Maria LUPU 

Mihai-Stelian ILIE 

Corneliu-Sebastian DOBRESCU 

Florin-Daniel BOBLEACĂ 

Gabriela-Antonia GAFIŢOIU 

 

16 iulie 

Elisabeta GRECU 

Nicolae PONORICĂ 

Mircea TRONECI 

Aurel FĂŞIE 

Costin NIŢESCU 

Maria BADEA 

Traian DINU 

Nestor CIOCAN 

Florin-Iulian TUDOR 

Andreea-Alexandra ANTOFIE 

Constantin-Nicușor DUMITRU 

Beniamin DOBRESCU 

Ioana MOREANU 

Antonia-Ionela BURCĂ 

Iulia-Elena MĂGUREANU 

Eduard-Ionuț FÂȘIE 

 

17 iulie 

Dorina ZEGHERU 

Aurel SPÂNU 

Viorel IUREA 

Delioara-Gabriela BĂLAŞA 

Ilie BADEA 

Vasile STAN 

Răzvan TUDOR 

Andreea GRECU 

Alexandra-Andreea OLARU 

Sergiu-Marian ȘERBAN 

Carlos-George MIHAI 

Alessia-Maria STÎNGACIU 

Izabela-Maria ILIE 

Ioana-Jassmine ANTOFIE 

 

18 iulie 

Ioan SPÂNU 

Ion GRECU 

Mioara BĂLAŞA 

Constantin STÎNGACIU 

Ion FĂŞIE 

Florin ILIE 

Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU 

Robert-Iulian NICOLĂESCU 

Lorin-Vasile POPA 

Maria-Raluca MIHAI 

Andreea-Cătălina GRECU 

George-Gabriel DOBRESCU 

 

19 iulie 

Maria BÎRLOG 

Aurelia DOBRESCU 

Elena-Cristina ENE 

Vasile ILIE 



Gabriela POPESCU 

Liliana IONESCU 

Iulian-Irinel VIŞOIU-SMINCHIŞE 

Ioana-Izabela MĂRĂCINE 

Diana-Elena IORDACHE 

Teodor-Mihai VĂCARU 

Beatrice-Ionela BĂLAŞA 

Maria-Alessia MARINESCU 

 

20 iulie 

Floarea BĂLAŞA 

Natalia NICOLAE 

Ion BRÎNZICĂ 

Valentin NEGULESCU 

Eugen MOREANU 

Iuliana-Mihaela BADEA 

 

21 iulie 

Ilie SAVU 

Alexandrina ANDRONIC 

Raluca MITRESCU 

Maria-Loredana SĂVULESCU 

Antonia-Ştefania STOIAN 

Rareș-Andrei STOIAN 

Alin-Georgian BĂLAŞA 

 

22 iulie 

Mihaela MEDREGA 

Corneliu BUCUROIU 

Elena-Alina PÎRVU 

Ionuţ SARU 

George-Daniel NEAGA 

Raiyaan ALI 

 

23 iulie 

Gheorghe ARON 

Adriana ENESCU 

Emil-Gheorghe FLOREA 

Daniel SPÎNU 

Dumitru POPESCU 

Marinela-Steluţa ARON 

Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ 

David-Andrei BOBLEACĂ 

24 iulie 

Rodica MĂGUREANU 

Emilia BELCU 

Vasile GRECU 

Aurelia RĂDOI 

Rodica MILEA 

Georgiana-Larisa DOBRESCU 

Antonia-Mihaela ILIE 

 

 

25 iulie 

Ion BÂRLIGEANU 

Elena OPROIU 

Niculina VĂCARU 

Elena-Roxana VASILE 

Andreea-Georgiana MOROȘANU 

George-Valentin DRĂGHICI 

Antonia-Maria DUMITRU 

Ariana-Maria CIOBANU 

Ștefania-Cristina OPREA 

Sonia-Elena OANCEA 

 

26 iulie 

Rita STOIAN 

Floarea ŢUŢUIANU 

Vasile NEGULESCU 

Florin MIHAI 

Eusebiu-Cristian JOIŢA 

Sara-Ioana PETRESCU 

 

27 iulie 

Gheorghe POPESCU 

Vasilica-Otilia COBIANU 

Elena-Mihaela DUMITRESCU 

Mihail-Cristian MILEA 

Oana-Andreea STOIAN 

Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ 

 

28 iulie 

Victor GRECU 

Petronela-Iulia FĂŞIE 

Gabriel-Ion POPESCU 

Andra AILENI 

Ionuţ-Eusebiu MITRESCU 

David-Ștefan ENESCU 

 

29 iulie 

Emil DOBRESCU 

Emilia TRONECI 

Gheorghe MIHAI 

Floarea ŞERBAN 

Ioneta MILEA 

Carolina FURDUI 

Ilie-Mihail FĂŞIE 

Simona-Georgiana SAVU 

Marius-Constantin MĂGUREANU 

Marvin-Costin FĂŞIE 

Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA 

Vlad MOREANU 

Gabriel FĂŞIE 

30 iulie 

Vasile GRECU 

Ion-Marian BUCUROIU 

Adrian DINIŞOR 

Corina BÎRLIGEANU 

Maria-Raluca OPREA 

Lența MIRA 

Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU 

 

31 iulie 

Emil TRONECI 



Eugenia MOREANU 

Georgian-Horaţiu CIOCAN 

Maria-Nicoleta SAVU 

Ionuţ-Daniel ZEGHERU 

Eva-Maria STOIAN 

 
 
 

SENIORII ANULUI 2019 

 

 Cea mai longevivă doamnă este Elisabeta GRECU, născută la 22 mai 1920, fiica lui 

Gheorghe ȚUȚUIANU și a Stana ȚUȚUIANU.  

Elisabeta GRECU a fost căsătorită cu Ion GRECU, născut la 4 septembrie 1914, decedat la 

9 mai 1979.  

În urma căsătoriei au rezultat 5 copii, 12 nepoți, 13 strănepoți, 2  (1 născut și 1 se va naște 

anul acesta) stră-strănepoți.  

Longevitatea a apărut din 4 decembrie 2012 de când Agripina NICOLĂESCU născută la 31 

martie 1920 a decedat. 

  

Cel mai longeviv domn este Gheorghe JOIȚA, născut  la 2 noiembrie 1924, fiul lui Ioan 

JOIȚA și al Maria JOIȚA.  

Gheorghe JOIȚA a fost căsătorit cu Elena JOIȚA, născută la 26 octombrie 1925, decedată la 

18 iulie 2016.  

În urma căsătoriei au rezultat 11 copii, 24 nepoți și 16 strănepoți.  

Longevitatea a apărut din 22 februarie 2018 de când Haralambie ILINESCU născut la 23 

iulie 1921 a decedat. 

 

Cea mai longevivă căsnicie este a domnului Gabriel MILEA, născut la 1 septembrie 

1927, fiul lui Ion MILEA și al Maria MILEA și a doamnei Rosa MILEA, născută la 24 septembrie 

1928, fiica lui Vasile MANTA și a Niculina MANTA.  

În urma căsătoriei au rezultat 3 copii, 9 nepoți și 9 strănepoți.  

Longevitatea a apărut din 18 iulie 2016 de când căsătoria domnului Gheorghe JOIȚA cu 

doamna Elena JOIȚA a încetat prin decesul soției. 

 

 

 

SENIORII ANILOR 2000-2019 

 

Bărbați 

Nr. 

crt. 
Prenumele și numele 

Părinți Data 

nașterii 

Perioada 

Tata Mama de la: până la: 

1 Dumitru GRECU 
Constantin 

GRECU 

Maria 

GRECU 
21.09.1906 02.08.1999 

29.12.2003 

2 Nicolae ARON 
  

  

Maria 

ARON 
17.04.1908 29.12.2003 

18.04.2009 

3 Alexandru ENE Ion ENE 
Smaranda 

ENE 
31.10.1916 18.04.2009 

01.08.2013 

4 Ion GOGU 
Neculae 

GOGU 

Domnica 

GOGU 
18.11.1920 

01.08.2013 
18.03.2014 

5 Haralambie ILINESCU 
Nicolae 

ILINESCU 

Maria 

ILINESCU 
23.07.1921 18.03.2014 22.02.2018 

 

Femei 

Nr. 

crt. 

Prenumele și 

numele 

Părinți 
Data nașterii 

Perioada 

Tata Mama de la: până la: 

1 Vasilica ȘTEFAN 
Gheorghe 

PIOARU 
Elisabeta PIOARU 15.10.1907 18.10.1999 29.12.2001 



2 
Maria 

MITRESCU 

Gheorghe 

STOIAN 
Maria STOIAN 21.12.1908 29.12.2001 15.10.2006 

3 
Vasilica 

ANGHEL 
Simion BURCĂ Maria BURCĂ 23.10.1909 15.10.2006 10.10.2007 

4 Floarea STOICA 
Gheorghe 

STOIAN 
Maria STOIAN 08.01.1910 10.10.2007 26.12.2007 

5 
Maria 

STÎNGACIU 

Gheorghe 

TOMESCU 
Floarea TOMESCU 17.10.1913 26.12.2007 20.02.2010 

6 
Maria 

BÂRLIGEANU 

Gheorghe 

ŢUŢUIANU 
Maria ŢUŢUIANU 13.04.1916 20.02.2010 03.03.2011 

7 Sofia COMAN Stan RADU Maria RADU 27.04.1917 03.03.2011 12.09.2011 

8 
Maria 

DUMITRESCU 

Gheorghe 

NECULĂESCU 

Aritina 

NECULĂESCU 
29.05.1919 12.09.2011 25.05.2012 

9 
Agripina 

NICOLĂESCU 
Nicolae TĂLPOI 

Alexandrina 

TĂLPOI 
31.03.1920 25.05.2012 04.12.2012 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII APRILIE : 

 

 

 

 
NAȘTERI: 

 
 
 

1. Diana-Maria PUȘCAȘ – 09.12.2010 

2. Gabriel-Claudiu PUȘCAȘ – 30.04.2013 

3. Marian-Octavian PUȘCAȘ – 30.04.2013 

 

 

 

 

CĂSĂTORII:   
 
 
 
 

 
 

 

 

„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) 

 



DECESE: 
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