
 

 

                 

 

 

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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ERAM FERICIȚI ȘI NU ȘTIAM… 

SCRIS DE: VEREHA LAURA 

 

 

„Eram fericiți și nu știam!” Cât adevăr! Ce viață frumoasă aveam până mai ieri! Oare cât 

am apreciat din ea? Totul s-a schimbat dramatic, într-o clipă, fără să ne dăm seama că vor urma 

aceste zile. Nimic din ceea ce facem azi, nu se mai regăsește în ceea ce făceam ieri. Ieri doar existam 

într-o viață repetitivă și nu trăiam clipa. 

Luam totul de-a gata și ne plângeam de nimicuri, de vreme, de șefi, de prieteni, de trafic 

până și de un nasture căzut. Existam fără ca noi să facem prea mult efort… să simțim și să ne 

bucurăm de ceea ce avem. 

De dimineața până seara, viața era o goană care începea cu cuvântul „trebuie”: „trebuie să 

mă duc la muncă”, „trebuie să fac aia și cealaltă” și „trebuie să…”. Și aici completați și voi. Și acest 

„trebuie” era, cumva, scuza eternă în a nu mai avea ochi și nici energie să privim în profunzime. 

Atunci aveam totul, acum ne avem doar pe noi, pe noi cu gândurile noastre. Dacă până mai 

ieri nu aveam timp să privim afară, acum avem timp să ne privim în interior. Unde oare am fost noi 

până acum? 

Viața își urma cursul firesc, cu bune și rele, cu mici bucurii și la fel de mici supărări. Eram 

fericiți, dar n-am știut! 

***Ne plimbam pe stradă. Banal, nu? Eram fericiți, dar n-am știut! 

***Ieșeam în oraș, din când în când, cu prietenii. Și mai banal, nu? Eram fericiți, dar n-am 

știut! 

***Ne vedeam părinții, pe fugă, oricât ne-ar fi rugat ei să stăm mai mult. Și câtă fericire ar 

fi acum să îi vedem! 

***Cafeaua de dimineață și glumele cu colegii de la muncă. De neprețuit! Eram fericiți, dar 

n-am știut! 

***Alergătura de la muncă și taskurile! Ni se părea totul greu și obositor. Eram fericiți, dar 

n-am știut! 

„…există doar „acum” şi acesta susţine 
trecutul, prezentul şi viitorul.” 

(Joyce GRENFELL) 

 

https://calatorinbascheti.ro/author/laura/


***Vacanțele, apusurile de soare, băile în mare și nisipul simțit sub tălpi. Cu adevărat 

fericire! 

***Escapadele la munte cu gașca! Eram fericiți, dar n-am știut! 

***Turele în parc cu rolele sau bicicleta. Ce vremuri! Trăiam frumos, dar nu am știut! 

***Pachetul mamei luat din Gara de Nord, ca pe vremea studenției, și acea primă clipă 

atunci când îl deschideam ca să vedem ce ne-a trimis. Câtă fericire! 

***Râsul unui copil pe stradă! Eram fericiți, dar n-am știut! 

***Raza aceea de soare care se chinuia să ne atingă fața, iar noi ne puneam ochelarii de 

soare. Ea era fericirea. 

Și am mai putea scrie mult. Dar ne oprim aici… 

Ceea ce trăim acum este timp extra pentru noi să ne trezim și să vedem viața cu alți ochi. 

Am câștigat timp. Știți filmul „Bucket list”? Fix așa! Să realizăm acum până nu-i prea târziu ceea ce 

contează pentru noi și ceea ce ne face fericiți. 

 

                                  
          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANCȚIUNI LEGALE PENTRU ÎNCĂLCAREA INTERDICȚIEI DE A DISCRIMINA ÎN 

 RELAȚIILE DE MUNCĂ

 
 
 

 
 

Tipul și mărimea sancțiunilor aplicate pentru discriminare în muncă pot varia în funcție de 

opțiunea victimei discriminării de a face o plângere către Inspectoratul de Stat al Muncii, Consiliul 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității sau în instanțele de judecată. Mai 

jos sunt extrase câteva prevederi legale, ca exemple de fapte care sunt interzise de lege (domeniul 

muncii, contravențional și penal) și sancțiunile ce pot fi aplicate. O unitate convențională este egală 

cu 20 de lei (art. 34 alin. (1) Codul contravențional). 

 

 Încălcarea legislației muncii, a legislației cu privire la securitatea și la sănătatea în 

muncă - art. 55 al Codului Contravențional:  

 

(1) Încălcarea legislației muncii, a legislației cu privire la securitatea și la sănătatea în muncă se 

sancționează cu amendă de la 100 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu 

amendă de la 350 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.  

(2) Aceleași acțiuni săvârșite asupra minorului se sancționează cu amendă de la 120 la 150 de 

unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unități convenționale 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 400 la 480 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice. 

 

Încălcarea egalității în domeniul muncii - art. 542 al Codului Contravențional: 

 

„Pacea începe cu un zâmbet.” 
(Maica Tereza) 

 



(1) Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, 

origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, 

apartenență politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalității de 

șanse sau de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită și în formarea 

profesională, săvârșită prin:  

a) plasarea de anunțuri de angajare cu indicarea condițiilor și criteriilor care exclud sau 

favorizează anumite persoane;  

b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;  

c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;  

d) remunerarea diferențiată pentru același tip și/sau volum de muncă;  

e) distribuirea diferențiată și neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea 

unui statut mai puțin favorabil unor persoane, se sancționează cu amendă de la 100 la 140 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

(2) Hărțuirea, adică manifestarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu 

de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 

apartenență politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, 

degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă se sancționează cu amendă de la 130 la 150 de 

unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unități convenționale 

aplicată persoanei cu funcție de răspundere. 

Contravenția prevăzută de art. 542 al Codului Contravențional se constată de Consiliul pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE), care întocmește un proces-

verbal ce se transmite ulterior spre examinare instanței de judecată competente. CPPEDAE poate 

întocmi procesul-verbal de constatare a contravenției în cadrul examinării unei plângeri sau atunci 

când se autosesizează cu privire la o faptă de discriminare (Art. 423/5 al Codului Contravențional). 

 

Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor - art. 176 al Codului Penal: 

 

(1) Orice deosebire, excludere, restricție sau preferință în drepturi și în libertăți a persoanei 

sau a unui grup de persoane, orice susținere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, 

economică, socială, culturală și în alte sfere ale vieții, bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, origine 

etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe orice 

alt criteriu:  

a) săvârșită de o persoană cu funcție de răspundere;  

b) care a cauzat daune în proporții mari;  

c) săvârșită prin amplasarea de mesaje și simboluri discriminatorii în locurile publice;  

d) săvârșită în baza a două sau mai multe criterii;  

e) săvârșită de două sau de mai multe persoane, se pedepsește cu amendă în mărime de la 

400 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 240 

de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a 

ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(2) Promovarea ori susținerea acțiunilor specificate la alin.(1), săvârșită prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă, se pedepsește cu amendă în mărime de la 600 la 800 unități 

convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 240 de ore, cu amendă, 

aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul 

de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.  

(3) Acțiunile specificate la alin.(1) și (2) care au provocat din imprudență decesul persoanei 

ori sinuciderea acesteia se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei 

juridice, în mărime de la 1000 la 3000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice. 

 

Urmărirea penală în baza art. 176 al Codului penal se va porni în urma sesizării organului de 

urmărire penală prin plângere, denunț, autodenunț; sesizării organului de urmărire penală sau 

procurorului de către organele de constatare; autosesizării organului de urmărire penală sau 

procurorului în urma descoperirii unei bănuieli rezonabile cu privire la săvârșirea acestei infracțiuni 

(art. 274 Codul de procedură penală). 

 

 



 

 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ÎNVIEREA DOMNULUI – 19 APRILIE 2020 

 

 

 

 

 

 

               Învierea Domnului a umplut de bucurie 

sfântă, de lumină și de speranță întreaga lume, 

devenind izvor de comuniune, de solidaritate și de 

iubire pentru noi toți, care suntem Biserica lui 

Dumnezeu, „stâlpul și temelia adevărului” (I Timotei 

3, 15).   

               Înviind din morți, Mântuitorul Hristos ne 

oferă certitudinea că întreaga noastră existență are un 

scop bine definit și că Dumnezeu este Cel care, 

mereu, însoțește tainic întreaga noastră viață, până și 

în suferință și chiar în moarte, având întotdeauna 

ultimul cuvânt, El Domnul și Stăpânul Vieții, și 

niciodată moartea, răul sau întunericul!  

              Pe acest slăvit, unic și nemaiauzit eveniment 

al Învierii se sprijină întreaga misiune creștină, 

deoarece Apostolii și cei ce au crezut după ei, până 

la noi, au vestit lumii profundul, statornicul și 

dătătorul de sens adevăr, și anume, că viața noastră 

nu se sfârșește niciodată la mormânt, că păcatul, răul 

și moartea au fost biruite, pentru totdeauna, de Cel ce 

a Înviat pentru mântuirea noastră și că noi toți avem 

datoria de a răspândi lumii această bucurie sfântă, prilej de comuniune intensă, adâncă și 

binecuvântată.  

                Întreaga noastră credință, speranță și viață se fundamentează pe Învierea din morți a 

Domnului Hristos, Dumnezeu Adevărat și Om Adevărat, care S-a înnomenit și, deci, Și-a asumat 

toate ale noastre în afară de păcat, inclusiv pătimirea și moartea. Pentru aceasta, Învierea Sa din 

morți reprezintă piatra cea tare pe care cu toții ne construim existența, speranța și viitorul (I Corinteni 

 „Cele mai bune idei au izvorât în solitudine. 
Cele mai proaste în vacarm.” 

(Thomas EDISON) 

 



15, 14).  

   În tenebrele și neputința lumii răsună pătrunzător, puternic și dătător de neînvinsă speranță, imnul 

vieții și al Învierii: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte 

viață dăruindu-le!” (Troparul Învierii Domnului). Acest imn mărturisește despre iubirea și 

milostivirea lui Dumnezeu, care nu pregetă să fie alături de noi, să ne însoțească, să ne ajute, să ne 

dăruiască întreaga Sa compasiune și întreg sprijinul Său.  

                Învierea Domnului „ne-a dezvăluit însăși adâncul cel mai dinlăuntru al bunătății părintești 

și a arătat în Sine sfârșitul pentru care au primit făpturile începutul existenței. Fiindcă pentru Hristos 

sau pentru taina lui Hristos au primit toate veacurile și cele aflătoare înlăuntrul veacurilor începutul 

existenței și sfârșitul lui Hristos” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie).  

   Domnul Cel înviat ne împărtășește puterea de a birui orice neputință sau încercare, străbătând 

alături de noi drumurile vieții, luminând întunericul din lume, oferindu-ne încredere, certitudine și 

speranță, transformând neputințele noastre în scări către cer și în ocazii de a ne reînnoi viețile. De 

aceea, toți trebuie să fim mărturisitorii Învierii Lui (Faptele Apostolilor 2, 30-32).  

              Pentru întreaga lume creștină, Învierea Domnului reprezintă cea mai importantă sărbătoare, 

evenimentul central al credinței și al existenței noastre, fundamentul propovăduirii creștine și al 

entuziasmului nostru misionar. În acest sens, Apostolul neamurilor zice: „Dacă Hristos n-a înviat, 

zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corinteni 15, 14). Cu 

acest prilej, avem posibilitatea de a pregusta bucuria cerească, prin comuniunea sfântă și 

binecuvântată pe care o naște duhul acestei sărbători, arvună a Împărăției celei nestricăcioase și a 

timpului înnoirii vieții noastre.  

              Sensul autentic și înnoitor al Învierii Domnului nu poate fi însă înțeles, în mod deplin, 

niciodată, fără taina Crucii și a pătimirii Mântuitorului Hristos, pentru noi oamenii și pentru 

mântuirea noastră.  

               Numai înțelegând pe deplin sensul Crucii și al suferinței, așa cum ne-a fost descoperit de 

Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului Hristos, vom putea ajunge la slăvita Înviere și ne vom putea 

bucura, pe deplin, de roadele mântuirii dumnezeiești. Din preaplinul iubirii Sale, El a suferit durerea 

și moartea în trupul Său, El Cel cu totul Altul, dar infinit de aproape, pentru a lumina, a vindeca și a 

transfigura tot ceea ce a adus suferință și întuneric în lume și în viața noastră.  Singurătatea, 

indiferența, orgoliul, ura și răutatea au fost topite în oceanul de iubire al milostivirii lui Dumnezeu, 

care a împărtășit suferința și neputința lumii noastre, vindecându-le, transformând ceea ce a întunecat 

viața umană în trepte spre cer, urcuș întru lumină și căi de transfigurare.  

               Domnul Cel înviat a coborât până la iad, sfărâmându-i porțile, distrugându-i înșelăciunea și 

răpindu-i orice urmă de tărie, pătrunzând cu lumina transfiguratoare, dătătoare de speranță și sens a 

Taborului, până în cele mai întunecate locuri ale sale. Astfel, ne-a oferit cea mai puternică mărturie 

de iubire și de speranța, că prin orice iad am trece, oricât de greu, asupritor și întunecat ar fi, El, 

Domnul Cel puternic, este alături de noi, împărtășindu-ne iubirea Sa infinită și puterea de a traversa 

orice „vale a morții” (Psalmul 23, 4), oricât de grea ar fi ea, și a învinge întotdeauna răul cu binele!

  

               Moartea a fost învinsă și transformată în poartă, drum sau trecere spre lumea Împărăției 

celei fără de sfârșit. Din acest motiv, de acum înainte, putem spune că acolo unde nu intră moartea, 

nu poate pătrunde nici Învierea, căci moartea a devenit vestitoare a vieții celei nestricăcioase, 

slujitoare a binelui și semn de biruință asupra păcatului, răului și întunericului! (extras din Pastorala 

de sfintele sărbători ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON Arhiepiscopul și Mitropolitul 

Târgoviștei) 
 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS    
 
      
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 NUME DE COD: CORONAVIRUS

 

 

 
Astăzi și mâine și cine știe până când…. trăim vremuri tulburi, cu măsuri drastice. În urmă cu 

puțin timp, mă întorceam spre casă, străbătând în total 300 km. Mă opresc în Fieni să-mi aștept tatăl 

să mergem împreună acasă. Nu știam cât trebuie să aștept, așa că m-am așezat pe o bancă, cu un 

soare în față care mă încălzea, privind în jurul meu. Mă gândeam la Dumnezeu , mă gândeam la 

mine, mă uitam la oamenii care treceau pe lângă mine, parcă deloc îngrijorați, foarte puțin 

preocupați. Îmi sun mama, îi spun că sunt bine și aștept în continuare. Apare un om, trecut probabil 

de 65 de ani, cu părul alb, relaxat și se așează pe banca de lângă mine, parcă îmbiat de aceleași raze 

ale soarelui, să se odihnească. Mi-am dat seama imediat că aștepta pe cineva, un prieten vechi cu 

care să povestească, despre cel care nu mai dă pace, oamenilor, țării, țărilor, globului - coronavirus. 

Îi simt pentru prima dată îngrijorarea când vorbește despre fiul lui, șofer pe tir, nevoit să 

tranziteze multe țări. Și-ar dori să fie în țară lângă el, dar știe că nu se poate. Se gândește că va fi 

nevoit să stea în carantină, nici el nu știe unde. Primește vești de la el o dată pe zi, atunci când îl 

sună. El nu îndrăznește să sune, să nu îl deranjeze. Dar așteaptă… 

Vorbesc în continuare despre efectele  acestui virus, vorbesc despre proviziile care nu și le-au 

făcut, dar se pare că nu se tem. Prietenul aprobă. Discută despre economia țării și cât de mult va fi 

afectată. Își dă seama că trăia destul de bine, cu o pensie, nu foarte mare, dar care vine lunar și cu 

salariul soției, bucătăreasă la un restaurant. Deja are o săptămână de când nu mai lucrează și cine știe 

când va reveni… avea un gard de terminat, dar se gândește serios să rămână așa, nu știe până când, 

să treacă coronavirusul. Bani nu are puși departe, dar are un porc, care parcă regretă că l-a cumpărat, 

dar hotărât să îl sacrifice în vremuri grele, înainte de Crăciun. 

Discuției se mai adaugă un alt domn, plecat de acasă cu o listă făcută de soție. Își salută 

prietenii și merge la cumpărături. Se întoarce la scurt timp, fără faină și mălai. Vorbesc parcă mai 

serios, și analizează cu mai multă seriozitate, efectele virusului. Până când va fi așa…? Ce măsuri ar 

trebui să ia…? Se întrebă de unde a venit coronavirusul, cine l-a creat, dar se pare, nu au răspunsuri. 

Ridică din umeri când unul, când altul. Ar vrea să știe mai multe, dar de unde? Apoi în unanimitate 

consideră că acest coronavirus nu are avea cum să lovească un oraș așa mic ca Fieni. Dar cine știe..? 

Îi las, îl văd pe tatăl meu venind, așa că plec. Opresc și eu în Pucioasa să fac niște provizii, 

dar nu găsesc. Legumele au prețul dublat. Nu mai cumpăr nimic. Conduc și mă gândesc, ce ne 

așteaptă în viitor, ce urmează. Revenim la normal? Ajung acasă, mănânc și mă gândesc din nou. Mă 

rog mai fierbinte, apoi…adorm. 

 
 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 
 

 
 
 
 

„Inima înţeleptului este netulburată ca apa 
limpede.” 

 (zicală cameruneză) 

 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 EMILE ZOLA – 180 DE ANI DE LA NAŞTEREA ROMANCIERULUI FRANCEZ

  – (2 aprilie 1840)

 

 

 

 

Născut la Paris, fiu al unui inginer italian, Émile Zola și-a 

petrecut copilăria în Aix-en-Provence și a învățat la Colegiul 

Bourbon. La vârsta de 18 ani s-a întors la Paris unde a studiat la 

Liceul Saint-Louis. Tinerețea sa a fost marcată de lipsuri 

materiale severe. După ce a lucrat ca funcționar la 

Librăria Hachette, a început să scrie articole periodice de critică 

artistică, precum și comentarii politice pentru diverse ziare din 

Paris și Nordul Franței. Controversat de la bun început, el nu și-a 

ascuns disprețul față de împăratul Napoleon al III-lea al Franței, 

care s-a folosit de a doua revoluție franceză ca de un vehicul 

pentru a accede la putere. 

Majoritatea romanelor lui Zola sunt parte dintr-un ciclu 

ce poartă numele Les Rougon-Macquart (Familia Rougon-

Macquart). Având ca scenă cel de-al doilea imperiu francez, seria 

urmărește, pe parcursul a cinci generații, traseul ereditar al unor 

fenomene deviante precum 

violența, alcoolismul și prostituția într-o familie franceză obișnuită, ale cărei ramuri principale sunt 

cea a respectabililor Rougon și cea a infamilor Macquart. Conform propriei mărturii, „Vreau să 

ilustrez, la începutul unui secol de libertate și adevăr, o familie care nu se poate înfrâna din goana 

de a poseda toate bunurile pe care prezentul i le promite și care eșuează tocmai din cauza avântului 

nesăbuit și a luminilor amăgitoare ale momentului; [aceasta este] convulsia fatală ce însoțește 

nașterea unei noi lumi. Cele mai importante volume ale ciclului Les Rougon-

Macquart sunt Germinal, Gervaise și Nana, iar cel mai cunoscut roman din afara seriei este Thérèse 

Raquin (care a avut mai multe continuări). 

Zola și Paul Cézanne au fost prieteni în copilărie și în tinerețe, dar amiciția lor a încetat când 

pictorul s-a simțit parodiat într-un roman despre viața boemă a artiștilor, L'Oeuvre (Opera, 1886). 

Zola și-a riscat cariera, libertatea și chiar viața pe 13 ianuarie 1898 când manifestul 

său J'acusse (Acuz!) a fost publicat pe prima pagină a cotidianului parizian L'Aurore, condus 

de Ernest Vaughan și Georges Clemenceau. Articolul, formulat ca o scrisoare deschisă către 

președintele republicii Félix Faure, acuza guvernul francez de antisemitism și invoca grave erori 

judiciare în cazul căpitanului evreu Alfred Dreyfus, încarcerat pe nedrept pentru spionaj în Insula 

Diavolului. Zola a fost judecat pentru calomnie și condamnat la închisoare, dar a reușit să evite 

pedeapsa exilându-se în Anglia. Datorită scriitorului, Afacerea Dreyfus a căpătat în scurt timp o 

dimensiune națională, împărțind societatea între susținătorii armatei reacționare sau ai bisericii 

și dreyfusarzii liberali și reformiști. Pentru cei din urmă, Zola a devenit un far călăuzitor și un simbol 

al dreptății. Cuvintele sale, „Adevărul este în marș și nimic nu-l va opri”, au rămas emblematice. 

Zola a murit la Paris pe 29 septembrie 1902 din cauza unei intoxicații cu monoxid de 

carbon cauzat de un coș de fum blocat. Inamicii săi au fost acuzați de omor fără să se găsească 

dovezi concrete în acest sens iar în 1953 a fost publicat un articol despre presupusa confesiune a unui 

„Tăcerea este mai muzicală decât orice 
cântec.” 

 (Christina ROSSETTI) 
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coșar care ar fi blocat intenționat coșul pentru a-l asfixia. Zola a fost înmormântat inițial la Cimitirul 

Montmartre din Paris, dar la 4 iunie 1908, la aproape șase ani de la moartea sa, rămășițele sale au 

fost mutate în clădirea Panthéonului. 

În ianuarie 1998, președintele Jacques Chirac a ținut un memorial pentru a onora centenarul 

manifestului J'accuse. În același an, cotidianul romano-catolic francez La Croix și-a cerut în mod 

public scuze pentru antisemitismul manifestat cu ocazia afacerii Dreyfus. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

UNII ȘI ALȚII 

de Licuța PÂNTIA 

 

 

 

            Unii vor iubire, alții vor putere, 

Unii doar un umăr pentru-o mângâiere, 

Unii casă mare şi maşină nouă, 

Alții doar o umbră unde să nu-i plouă, 

 

Unii să audă, alții să vorbească, 

Unii doar o clipă cerul să privească, 

Unii o moşie mare şi bogată, 

Unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată, 

 

Unii haine scumpe şi pantofi mai mulți, 

Alţii vor picioare şi-ar umbla desculți, 

Unii vor un munte, alții vor o mare, 

Unii doar să aibă cele necesare, 

Unii vor avere, faimă, bogății, 

Alții sănătate pentru-ai lor copii, 

Unii vor să aibă propriul răsărit, 

Alții doar să uite ceea ce-au iubit… 

 

Pelerini prin lume între NU şi DA, 

Fiecare suflet are rana sa ! 

Nu tot cel ce râde este fericit, 

Cum nici cel ce plânge totul a sfârşit ! 

 

„Minune nu este să zbori prin aer sau să 
mergi pe apă, ci să calci pe pământ.” 

(proverb chinez) 
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Luptă pentru tine, uşurează-ți chinul, 

Iar de nu se poate să-ți accepți destinul; 

Fii cu gânduri bune şi să crezi mereu : 

Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu ! 

 

 

 

 
 
 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

  

 

 

 

 

 ...furnicile nu dorm niciodată? Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea 

oamenilor pentru a se dezmorți. 

 …aproximativ 90% din populația întregii planete locuiește în emisfera nordică? 

 …cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale care își pot recunoaște imaginea într-o 

oglindă? 

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

ani? Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcții nu se va întări complet decât peste 500 de ani. 

 

 …în ciuda aparențelor, două treimi din suprafața întregului continent african se afla în 

emisfera nordică? 

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

alb? 

 …cafeina nu este principalul compus amar din cafea? Antioxidanții îi dau gustul amar. 

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

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

provincie din lume în care nu există asemenea rozătoare. 

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

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

depășesc într-un raport de 10 la 1. 

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

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

 …Te-ai gândit câtă benzină ți-ar trebui ca să poți înconjura planeta cu propriul automobil? Ei 

bine, in rezervorul unui avion Boeing poate încăpea suficient combustibil încât să poți face acest lucru de 

patru ori. 

 ...cei mai mari consumatori de Coca-Cola din lume? Dacă ați răspuns islandezii, ați dat 

răspunsul corect... 

 ...știți care este apetitul unui furnicar sud-american? Ei bine, acesta 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. 

 …deși nu pare, Chicago este mult mai aproape de Moscova decât este de Rio de Janeiro? 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

„Frumuseţea prezentului este singura 
frumuseţe.” 

(Helen EXLEY) 
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LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
 

 

1 aprilie 

Gheorghe MITRESCU 

Vasilica ŞTEFAN 

Vasile SARU 

Aurora BĂLAŞA 

Aurelia ŞERBAN 

Rodica CIOCAN 

Ioan POPESCU 

Liliana ȘERBAN 

Serghe MILEA 

Mihăiţă OPROIU 

Florina DOBRESCU 

Vasilica STÎNGACIU 

Adela MITRESCU 

Cristina-Claudia ANTOFIE 

Valentin-Ionuţ MITRESCU 

Ion-Lucian DOBRESCU 

Andres-Cristian MITRESCU 

 

2 aprilie 

Marian STOIAN 

Floarea ARON 

Vasile GRECU 

Maria IANCU 

Filofteia OPREA 

Manuela-Alexandra RADA 

Gabriela DOBRESCU 

Vlăduț Cristian BOBLEACĂ 

Flavius-Andrei LĂCĂTUȘ 

 

3 aprilie 

Olimpia MICULESCU 

Laurenţia TUDOR 

Vasile SAVU 

Ion SAVU 

Maria-Magdalena DUMITRU 

Maria BOBLEACĂ 

Filareta SARU 

Florin NEAGA 

Nicoleta STÎNGACIU 

Gheorghe-Florin MITRESCU 

Roxana-Elena MĂGUREANU 

 

4 aprilie 

Neonila ŞERBAN 

Romeo POPESCU 

Roberta STOIAN 

Vasile STOICA 

Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA 

Florina-Alexandra OAIE 

Melisa-Marta DOBRESCU 

 

5 aprilie 

Steliana NICOLĂESCU 

Dorina PIOARU 

Maria SPÎNU 

Mihaela MIHĂLCESCU 

Mădălina ZAHARIA 

Emanuel SAVU 

Constantin-Ciprian ILIE 

 

6 aprilie  
Avida MARINESCU 

Ion STÎNGACIU 

Iulian BÎRLIGEANU 

Florian POPESCU 

Cosmin-Vasile MILEA 

Florin-Sebastian IONESCU 

Elena-Violeta POPESCU  

Mihaela-Georgiana MEDREGA 

David-Marian SUSAI 

Nicoleta-Valentina ANTOFIE 

 

7 aprilie 

Luminiţa ILIE 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA APRILIE 

„Să domnească în noi mereu pacea care 
ascultă şi înţelege totul.” 

(Romano GUARDINI) 

 



Alina-Florina GHEORGHE 

Romică-Iulian SARU 

Antonio-Florin STOICA 

Andrei-Cristian ZEGHERU 

 

8 aprilie 

Eufrosina NEAGA 

Ion NEAGA 

Ilie STOIAN 

Ion-Justin ŞETREANU 

Răzvan-Ion FĂŞIE 

Nicoleta-Iuliana STANCIU 

 

9 aprilie 

Maria MIHAI 

Aurica CÎRSTEA 

Dumitru STOICA 

Elena MOCANU 

Gheorghe GHEORGHE 

Daniel-Georgian GHEORGHE 

Elena-Antonia FĂŞIE 

 

10 aprilie 

Eugeniu IONESCU 

Sever MITRESCU 

Grigore FĂŞIE 

Magdalena MIHĂESCU 

Larisa BADEA 

Cristina-Mădălina ENESCU 

Florența-Andreea ŞETREANU 

Ana-Maria POPESCU 

Ana-Maria ŞETREANU 

Ingrid-Elena-Astrid TRONECI 

 

11 aprilie 

Floarea VASILE 

Viorica OPREA 

Vasile GOGU 

Florentina BURCĂ 

Elena DOBRESCU 

Dănuţ GHEORGHE 

Simona-Elena MIHAI 

Robert-Georgian GHEORGHE 

Ana-Maria-Florentina FĂȘIE 

 

12 aprilie 

Maria MITRESCU 

Elena PUIESCU 

Cornel DRĂGHICI 

Elena ARON 

Elivia MIHAI 

Vasile FĂȘIE 

Corneliu-Daniel TUDOR 

Eugen NECŞOIU 

Andrei-Sorin NEAGA 

Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU 

Eduard-Gabriel OPREA 

 

13 aprilie 

Dumitru GAFIŢOIU 

Gheorghiţa POPESCU 

Caliopia CIOCAN 

Alexandru ILIE 

Lucia-Violeta POPESCU 

Ion OPREA 

Constantin DOBRESCU 

Nicoleta STANCIU 

Patricia STREULEA 

 

14 aprilie 

Gheorghe MITRESCU 

George BĂLAŞA 

Mircea BĂLAŞA 

Corneliu BURCĂ 

Constantin SAVU 

Mariana BĂLAŞA 

Andrei GAFIŢOIU 

Iulia-Rosaura MITRESCU 

Teodora-Roberta CIOBU 

Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ 

 

15 aprilie 

Emilia MILEA 

Dumitru MOREANU 

Maria IONIŢĂ 

Florina MITRESCU 

Maria ŢÎRGHEŞ 

Florina BANU 

Ana-Florina TRONECI 

Gheorghe-Cristian BURCĂ 

Alina-Mihaela STÎNGACIU 

Ştefan-Daniel DOBRESCU 

Vasile-Sebastian SAVU 

Ana-Maria TĂNĂSOIU 

Nicolas-Marian MITRESCU 

Darius-Sebastian GHEORGHE 

 

16 aprilie 

Floarea MILEA 

Ion POPESCU 

Florica UŞURELU 

Florian VASILE 

Marian-Claudiu ARON 

David-Florin CIOCODEICĂ 

Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ 

Georgiana-Lucica SARU 

Emil-Adelin DOBRESCU 

 

17 aprilie 

Vasilica ŞERBAN 

Nicolae MILEA 

Elena ILIE 

Marcela BĂLAŞA 

Simona ANTOFIE 

Adriana-Loredana FLOREA 

Ana-Maria MITRESCU 

Sofia MÎRZAC 

 



18 aprilie 

Vasilica UŢA 

Avida MOROE 

Vasile DRĂGHICI 

Ioan STÎNGACIU 

Victor-Cătălin UNGUREANU 

Gheorghe SMARANDA 

Florin STOICA 

Gianina IONESCU 

Ștefania-Raisa BRÎNZICĂ 

Ana-Maria-Andreea CIOCAN 

Andra-Stephanie CONDRUZ 

Kassandra-Ioana ȚÎNȚAȘ 

 

19 aprilie 

Manina GAFIŢOIU 

Vasile UDROIU 

Ilie CÂRSTEA 

Ion ŞTEFAN 

Florentina-Elena ZEGHERU 

Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU 

Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU 

Maia-Antonia BRÎNZICĂ 

 

20 aprilie 

Valeria FĂŞIE 

Avian PETRESCU 

Daniel DOBRESCU 

Adina DÎNGEANU 

Vasile UDROIU 

Robert-Valentin MOROE 

Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU 

 

21 aprilie 

Felicia OANCEA 

Valeria STOICA 

Petre DOBRESCU 

Cornel STANA 

Irina LĂCĂTUŞ 

Ionuţ-Valter NEAGA 

Georgian-Adrian STANCIU 

Ion-Georgian FĂŞIE 

 

22 aprilie 

Elena MITRESCU 

Gheorghe POPESCU 

Ion SMARANDA 

Loredana STĂNESCU 

Mihai BĂLAŞA 

Victoria-Florentina PIOARU 

Sofia-Maria STOIAN 

 

23 aprilie 

Gheorghe FĂȘIE 

Gheorghiţa DINU 

Elisabeta ŢUŢUIANU 

Georgel DRAGOMIR 

Georgeta MITRESCU 

Georgeta OACHEŞU 

Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU 

Georgian NEAGA 

George SĂVULESCU 

Georgeta NEAGA 

Gheorghe-Florin ILIE 

Georgiana-Alice VLĂDESCU 

Carlos-Marian GRECU 

Denisa-Georgiana POPESCU 

 

24 aprilie 

Emilia POPESCU 

Emilian PIOARU 

Emil ŞETREANU 

Vasile ARON 

Constantin GHERGHIN 

Ștefan STÎNGACIU 

Nicolas-Iulian POPESCU 

 

25 aprilie 

Ion ION 

Elena-Mioara OANCEA 

Camelia CIOCAN 

Cristina STÎNGACIU 

Florentina-Georgiana CIOBANU 

Marcu-Georgian MEDREGA 

Marian-Alexandru ANTOFIE 

Ionuţ-Marian DINIŞOR 

Georgian-Alexandru SAVU 

Valentin-Iulian DOBRESCU 

 

26 aprilie 

Ioan-Florian GHERGHIN 

Ion BĂLAŞA 

 

27 aprilie 

Gheorghe ZEGHERU 

Florina POPESCU 

Maria-Mihaela FĂŞIE 

Florina-Mădalina ZAHARIA 

 

28 aprilie 

Constantin IONESCU 

Vasilica DUMITRU 

Constanța CONDOR 

Elena-Gabriela SĂVULESCU 

Vasile-Ciprian ŞETREANU 

 

29 aprilie 

Cecilia BADEA 

Gheorghe MOROE 

Angelica-Nela COROERU 

Claudiu DRĂGHICI 

Mihai-Alexandru VORNICU 

Ionuț-Gabriel ANTOFIE 

Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU 

Karina-Adriana ȘETREANU 

Constantin-Cristian FĂȘIE 

 

30 aprilie 



Gheorghe GRECU 

Mihai TOMESCU 

Emil LĂCĂTUŞ 

Gheorghe MIHAI 

Ionela-Mădălina CHIŢU 

Ileana STOIAN 

Adrian ANDREI 

Daniela ENESCU 

Gabriel-Claudiu PUȘCAȘ 

Marian-Octavian PUȘCAȘ 

Vilson MARIN 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII MARTIE: 

 

 

 

DECESE: 

„A avea pace în suflet este cea mai mare 

fericire.”  
(cugetare orientală) 

 



 
 

 

 
 

 

 
COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 

Constantin MILEA 

Rebeca UȚA 


