
                

 

 

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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O LECȚIE DE COMPORTAMENT 

 

 

Am găsit acest text întâmplător și mi s-a părut extrem de înțelept. Nu consider o greșeală în 

a-l posta dat fiind faptul că mulți putem învăța din aceste replici ce poate pentru mulți poate depășesc 

puterea de înțelegere. Vă rog, pe voi cititorii mei fideli, să n-o percepeți ca pe o jignire. E vorba aici 

de aceia care nu știu nici măcar cum se deschide o carte și de cei pe care nu-i interesează nimic, nici 

măcar de pe pagina comunei noastre... Mesajul merită reținut, părerea mea. 

 

 

„Filozoful grec Socrate era foarte lăudat pentru înțelepciunea sa. Într-o zi s-a întâlnit cu o 

cunoștință care i-a spus: 

- Socrate, știi ce am auzit despre unul dintre discipolii tăi? 
-  Stai o clipă, a replicat Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci informația 

prin trei site. Prima sită e cea a adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui 

este adevărat? 
- Nu, dar am auzit și eu vorbindu-se. 
- În realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm sita 

binelui.  Ceea ce ai auzit despre discipolul meu este ceva de bine? 
- Nu, dimpotrivă! 
- Deci vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu știi dacă este adevărat. 
Omul a dat din umeri puțin stânjenit. 

- A treia sită este cea a utilității. Este de folos ceea ce vrei să-mi spui? 
- Nu, nu chiar... 
- Dacă nu este adevărat, nici bine și nici de folos, de ce să-mi mai spui?” 
CÂTĂ ÎNȚELEPCIUNE... AȘA AR TREBUI SĂ GÂNDIM CU TOȚII! 
 

 
          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Limba este şi ea un foc, o lume de 
nedreptăţi. Ea este aceea...care întinează 
trupul şi  aruncă în foc tot cursul vieţii.” 

(IACOV 3.6) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECROLOUL ACTUALULUI PRIMAR EMIL DRĂGHICI ADRESAT UNUI NEPREȚUIT 

FOST PRIMAR, UN ADEVĂRAT OM. 

 

 

 

 

 
NECROLOG, Gabriel MILEA, 21 iulie 2020 

 

ÎNDOLIATĂ ADUNARE,  

ÎNDURERATĂ FAMILIE,  
 

Astăzi, 21 iulie 2020, locuitorii comunei Vulcana-Băi, trăiesc cu adâncă și 

nețărmurită pioșenie momentul despărțirii de domnul Gabriel MILEA, de domnul ori 

nenea Vicu, după cum i se spunea, dar și de domnul primar Gabriel MILEA, știut fiind 

că timp de aproape un sfert de veac, între 1959 și 1982, comuna noastră a fost 

cârmuită cu autoritate de cel care astăzi pleacă doar fizic dintre noi, căci 

personalitatea sa, va dăinui printre noi, fiind de referință, de aceea nu știu cum este 

mai bine să o definesc, un primar-model sau un model pentru primari. Nu mă sfiesc să 

o spun că este mai bine să conștientizăm că astăzi pleacă dintre noi, cel care va 

dăinui ca model pentru primari pentru multe ale generații. Eu recunosc faptul că nu 

de puține ori am încercat să fac astfel de raportări și de mai multe ori mi-a fost greu 

să-l egalez, uneori, chiar imposibil. 

 

Nu pleacă dintre noi numai Gabriel MILEA, ne părăsește în același timp și 

un cetățean de onoare al comunei Vulcana-Băi, de aceea propun ca denumirea sălii de 

ședințe de la parterul Primăriei, acum intitulată „Salon oficial” să-i poarte numele, 

respectiv «Salonul „Gabriel MILEA”», astfel încât să putem marca, pentru posteritate, 

în memoria locuitorilor comunei noastre și, nu numai, una dintre distinsele 

personalități ale colectivității locale.  

Am mai făcut astfel de propuneri pe 9 aprilie 2016, cu ocazia despărțirii 

de profesorul, de directorul Ion OPROIU, dar și pe 28 ianuarie 2017, de 

profesoara, directoarea Eugenia SAVU, și mesajele au fost transpuse! 

„Căci moarte nu există, şi ce numeşti tu 
moarte, 

E-o viaţă altfel scrisă în sfînta firii carte...” 
(Mihai EMINESCU) 

 



Prin aceste mici semne de recunoștință facem să nu ÎNGROPĂM 

PENTRU MEMORIA CELOR CE NE VOR URMA PERSONALITĂȚILE 

COMUNEI!  
Sunt poate unii care spun, ce a lăsat în urmă? O astfel de întrebare nu poate 

veni decât de la cineva chiar rău-intenționat sau străin de aceste locuri. 

A lăsat clădiri edificate în timpul mandatelor sale pe care și acum le folosim, 

dar și multe alte generații: o biserică ortodoxă, 2 școli gimnaziale, 2 grădinițe, două 

cămine culturale, dispensar uman și alte utilități publice, inclusiv magazine ale 

Cooperativei de consum.  

Cu 44 de zile înainte de a împlini venerabila vârstă de 93 de ani, Gabriel 

MILEA trece în lumea amintirilor. 

Familia Rosa și Gabriel MILEA au avut împreună viețuire timp de 68 ani, 

căsătoriți fiind la 30 aprilie 1952, preluând calitatea de cel mai longeviv cuplu de la 

Elena și Gheorghe JOIȚA de la decesul Elenei la data de 18 iulie 2016, aceștia 

numărând 66 de ani de împreună viețuire, și tot la aceeași zi, 18 iulie, dar în 2020, 

predă această calitate familiei Floarea și Ion ILIE, căsătoriți de la data de 18 ianuarie 

1956. 

„Mort e acela de care nimeni nu-și mai amintește”, spune o maximă, de 

aceea Gabriel MILEA nu a murit, ci trăiește și va trăi prin soția sa, prin copiii săi, prin 

nepoții săi, prin strănepoții săi, trăiește prin fiecare dintre noi care chiar simțim că 

avem obligația morală să ne cinstim înaintașii. 

„Vine o zi când dureri nu vor mai fi, 

Nu vor fi greutăţi, dureri de dus,  

Nici necaz de orice fel, boli şi lacrimi colo sus, 

Va fi pace-n veci de veci când în ceruri ai să pleci.” 

Ziua plecării trupești dintre noi a venit şi de aceea cu toții să ne rugăm ca 

Bunul Dumnezeu s-l odihnească în pace pe Gabriel MILEA 

Am convingerea că, de acolo de unde-i sufletul, ne trimite această ultimă și, 

deopotrivă, veșnică rugă: 

„Şi fiindcă-am fost tot ce v-am fost 

Când mi-am făcut al vieţii rost, 

În rugăciunea voastră, fraţi, 

Nu mă uitaţi!” 
 

Emil DRĂGHICI, 

 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI 

 
 
 

 Emil DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,  

de când tanti Veta avea doar 70 de ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTA TEODORA DE LA SIHLA – 7 AUGUST 

 

  
La 7 august, Biserica Ortodoxă Română o 

prăznuiește pe Sfânta Teodora de la Sihla. Această 

floare duhovnicească și mireasă a lui Hristos, pe care a 

odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a 

născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul 

Vânători - Neamț, din părinți binecredincioși și iubitori 

de Dumnezeu. Tatăl ei, Ștefan Joldea Armașul, avea 

dregătorie ostășească, așa cum și numele îl arată, fiind 

paznic al Cetății Neamțului și armaș, adică făuritor de 

arme pentru cei ce apărau vestita Cetate a Moldovei. 

Mama sa, al cărei nume nu este cunoscut, se îngrijea de 

cele pentru casă și de buna creștere, în frică de 

Dumnezeu, a celor două fiice, Teodora și Maghița 

(Marghiolița).  

Fiica mai tânără s-a mutat curând la 

Dumnezeu, iar fericita Teodora a fost căsătorită de 

către părinți, împotriva voinței ei, cu un tânăr evlavios 

din Ismail. Neavând copii, iar sufletul Teodorei fiind 

rănit de dragoste pentru Iisus Hristos și arzând de 

dorința unei vieți cu totul curate, închinate numai Lui, 

s-au învoit să îmbrățișeze viața monahală. Marii sihaștri, vechii ei sfătuitori, ce se nevoiau în acea 

vreme prin pădurile și munții din ținutul Neamț, precum și duhovnicul care îi cunoștea firea 

evlavioasă și râvna pentru rugăciunea de taină, o îndemnau spre viața de sihăstrie.  

Astfel, fericita Teodora a îmbrățișat cinul monahal la Schitul Vărzărești - Vrancea, iar după 

doi ani, soțul ei s-a călugărit în Schitul Poiana Mărului, primind numele de Elefterie. Așa a binevoit 

Dumnezeu să-i povățuiască pe amândoi pe calea sfințeniei și a mântuirii. 

Fiecare călugăriță din schit se nevoia cu mare râvnă pentru Hristos, însă Cuvioasa Teodora 

întrecea pe toate celelalte surori cu rugăciunea, cu smerenia și cu nevoința duhovnicească. 

După câțiva ani, năvălind turcii în părțile Buzăului, au dat foc Schitului Vărzărești. Atunci 

toate surorile din obște s-au risipit în pădurile seculare din partea locului, așteptând să treacă 

primejdia și mânia lui Dumnezeu. La fel a făcut și Cuvioasa Teodora. S-a retras în munții Vrancei 

împreună cu stareța ei, schimonahia Paisia, a cărei ucenică era. Acolo se nevoiau singure, acoperite 

de mâna lui Dumnezeu, în post și rugăciune, răbdând multe ispite de la diavoli, foame, frig și tot 

felul de încercări.  

Răposând stareța ei, fericita Teodora, în urma unei descoperiri dumnezeiești, a părăsit 

munții Vrancei și s-a retras în părțile Neamțului, pentru a se nevoi în pădurile neumblate din jurul 

schiturilor Sihăstria și Sihla. După ce, mai întâi, s-a închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii 

Domnului de la Mănăstirea Neamț, egumenul lavrei a trimis-o la Sihăstria să urmeze sfatul 

egumenului de acolo. Cu binecuvântarea ieroschimonahului Varsanufie, egumenul Sihăstriei, fericita 

Teodora a fost încredințată duhovnicului Pavel, care a dus-o în pustie, în apropierea Schitului Sihla, 

sfătuind-o să rămână acolo până la moarte, dacă va putea răbda asprimea vieții pustnicești, iar de nu 

va putea suferi ispitele și frigul iernii, să se așeze la o sihăstrie de călugărițe.  Așa a ajuns fericita 

 „Unul dintre beneficiile verii este că în fiecare 
zi avem mai multă lumină pentru a citi.” 

(Jeanette WALLS) 

 



Teodora în munții Sihlei, iar un sihastru milostiv i-a oferit chilia sa, care se afla aproape de schit și 

de peștera care îi poartă numele. Acolo s-a nevoit Cuvioasa cu bărbăție mulți ani, ostenindu-se 

singură în post și rugăciuni de toată noaptea, în lacrimi și mii de metanii, departe de lume. Numai 

Cuviosul Pavel din Sihăstria, duhovnicul ei, o cerceta din când în când, o mărturisea, o îmbărbăta, o 

împărtășea cu Sfintele Taine și îi ducea cele de trebuință. 

După un timp, a răposat fericitul duhovnic Pavel, nu departe de Schitul Sihla, într-o mică 

colibă pustnicească, iar Cuvioasa Teodora a rămas cu totul singură, căci nimeni nu știa locul și aspra 

ei nevoință. Cu timpul i s-au rupt și hainele, iar ca hrană avea doar măcriș, fructe de pădure și alune. 

În această școală a liniștii și nevoinței a dobândit Cuvioasa darul rugăciunii de foc, care se lucrează 

în inimă, darul lacrimilor, al răbdării și al negrăitei iubiri de Dumnezeu. Acum nu se mai chinuia nici 

de frig, nici de foame, nici diavolii nu o mai puteau birui, căci dobândise darul facerii de minuni și 

era ca un diamant strălucitor în munții Sihlei, fiind uitată de oameni, însă umbrită de darul Duhului 

Sfânt.   

Năvălind turcii să prade mănăstirile și satele, au ajuns până la Sihla, iar Sfânta Teodora s-a 

adăpostit în peștera ei din apropiere. Descoperind-o păgânii, ea s-a rugat lui Dumnezeu s-o scape din 

mâinile lor. În clipa aceea, prin minune, s-a crăpat stânca din fundul peșterii, cum se vede până 

astăzi, iar fericita s-a izbăvit de moarte. În această peșteră s-a nevoit Sfânta Teodora în ultimii ani ai 

vieții sale. Rugându-se neîncetat lui Dumnezeu cu rugăciunea cea de taină a inimii, fața i se lumina, 

iar trupul i se ridica de la pământ, asemenea Sfintei Maria Egipteanca. Din timp în timp, păsările 

cerului îi aduceau în ciocurilor lor, prin voia Domnului, fărâmituri de pâine de la trapeza schitului 

Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, numită până astăzi Fântâna Sfintei 

Teodora. 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   
 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 

METODE INOVATIVE DE IMPLICARE A COPIILOR ÎN COMUNITATE 

 

 

 

„Metoda reprezintă de fapt un anumit mod de a proceda, care tinde să plaseze elevul într-o 

situație de învățare mai mult sau mai puțin dirijată mergându-se până la una similară aceleia de 

cercetare științifică, de urmărire și descoperire a adevărului și de raportare a lui la aspectele practice 

ale vieții.” (I. CERGHIT) 

„Elevii trebuie să-și spună unii altora și să spună lumii ceea ce știu – pentru a afla ce știu. 

Spunând, vor învăța. Spunând vor interpreta lumea așa cum o văd ei, pentru noi, ceilalți.” (Judith 

RENYI) 

Copilul vine într-o lume care preexistă și este deja populată. El găsește aici părinții, limba 

maternă, obiceiurile, legile, comunitatea, frontierele. 

În fiecare om distingem „ființa individuală”, iar scopul educației este acela de a cizela 

,,ființa socială” a omului. Școala pune copilul în contact cu o societate determinată și utilizează un 

ansamblu de practici educative în relație cu cele ale familiei.  

„Verile scurte adesea sunt primăveri timpurii.” 

(William SHAKESPEARE) 

 



De asemenea, școala dezvoltă în copil anumite stări fizice, intelectuale și morale pe care le 

reclamă de la el societatea în ansamblul său și, în particular, comunitatea în mijlocul căreia se 

dezvoltă. 

Societatea actuală, mereu mai complexă, face necesară redefinirea conceptului de 

„cetățean” și implicit a educației pentru cetățenie. 

Participarea la viața comunității, la toate nivelurile, depinde de disponibilitatea și de 

capacitățile persoanelor de a se implica alături de ceilalți. 

De fapt, școala nu este unica instituție care să-i familiarizeze pe elevi cu viitoarele roluri 

specifice cetățeniei active. Familia, comunitatea locală, societatea civilă sunt parteneri indispensabili 

ai școlii în acest proces.  

Sunt foarte multe motive pentru care este important ca elevii să contribuie la dezvoltarea 

comunității prin diverse metode inovative.  

Sub genericul „Conectează-te la comunitate!”, am provocat elevii să participe la o serie de 

activități care au necesitat o implicare de succes (civică, socială). 

Spre exemplu, parteneriatul, care încurajează inovația, constituie un mediu prielnic pentru 

crearea unor soluții noi, a unor modalități de lucru, stimulând participarea activă și responsabilă a 

copiilor la viața comunității. Consider că acesta este liantul principal dintre școală și comunitate. 

În acest sens, pot exemplifica parteneriatele încheiate cu biblioteca comunală, biserica, 

poliția, autoritățile locale, cabinete medicale, cu școlile situate în vecinătate etc. 

Iată câteva dintre acțiunile în care au fost implicați elevii clasei/școlii: 

Acțiuni de ecologizare: „Vrem o școală ecologică!”, căci un mediu curat înseamnă o viață 

sănătoasă; 

Amenajarea unei platforme ecologice prin plasarea unor coșuri de gunoi; 

Colectarea deșeurilor plastice, de hârtie, textile și depozitarea lor în locuri special 

amenajate; 

Sărbătorirea Zilei Mediului; 

Organizarea de drumeții, excursii, vizite împreună cu membri ai comunității locale; 

„Nu te costă nimic să ajuți” – activitate de voluntariat în sprijinul familiilor defavorizate, a 

bătrânilor care au nevoie de ajutor. De asemenea, participarea la activitățile organizate în cadrul 

SNAC reprezintă un real prilej de atitudine voluntară.  

„În memoria înaintaților noștri” – anual, am organizat o amplă activitate la Monumentul 

Eroilor, atât de Ziua Eroilor, cât și cu ocazia altor sărbători naționale, la care contribuția elevilor se 

face simțită prin versuri, cântece de slavă, depunere de flori și coroane alături de ceilalți membri ai 

comunității locale. 

„Crăciunul la români” – confecționare de ornamente, felicitări, picturi pe care le-am oferit 

cu drag celor din jurul nostru, realizate împreună cu părinți, dascăli, reprezentanți ai comunității 

locale.  

„Colindele” – la biserică, la primărie, pe diverse scene artistice unde elevii au bucurat 

sufletele oamenilor răspândind spiritul omului credincios, mărinimos, tolerant. 

Este cert că, prin astfel de activități, elevii se exprimă liber, fără bariere emoționale, sociale, 

demonstrând dorința de a se implica activ în cât mai multe activități în mjlocul comunității, 

dezvoltându-și abilitățile de comunicare, socializare, prin care ei devin creatori de echipă, dar și 

jucători în echipă, orientându-și comportamentul pe încredere și colaborare.   

La baza acestor activități a stat principiul educației centrate pe valori: respect, non-

discriminare, egalitate, toleranță, solidaritate, adevăr, libertate, demnitate, onoare, încredere – având 

ca efect major creșterea calității educației. 

BIBLIOGRAFIE: 

I. CERGHIT – „Metode de învățământ”, Ed. Didactică și pedagogică, 1976, București; 

Revista „Învățământul primar”, nr. 4/2006, Ed. Miniped, București; 

Revista „Reflecții didactice”, Ed. CD Press, 2008 

 

 

 

 

 Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU 

Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂNTECUL STRĂINĂTĂȚII 

 

              de Grigore CREȚIANU 

 

Rătăcesc pe căi străine, 

De cătunu-mi depărtat, 

Îmi trec viața în suspine, 

Pâinea-n lacrimi mi-am udat. 

Fie pâinea cât de rea, 

Tot mai bine în ţara mea! 

Ah! În ţara mea frumoasă 

Am lăsat tată iubit, 

Am lăsat maică duioasă, 

Ce de plânsuri a albit. 

Vezi o culme muntenească 

Ş-o căsuță dedesubt? 

Este casa părințească, 

Unde laptele am l-supt. 

Cu străini am stat la masă, 

Şi cu ei m-am ospătat; 

Dar gândind la mine acasă, 

Lacrimi râuri am vărsat. 

Cine ţara îşi iubește, 

Nu dă lumea pentru ea; 

Oh! Atunci inima-mi crește. 

Când gândesc a o vedea! 

Fericiți câți sunt aproape 

De căminul părințesc! 

D-oi muri, voi să mă-ngroape 

În pământul românesc. 

Fie piatra cât de grea, 

Tot mai bine în ţara mea! 

 

 

 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 

„Mă întreb cum ar fi să trăeşti într-o lume 
în care e mereu iunie?” 

 (L. M. MONTGOMERY) 

 



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

JOHN GASWORTHY – 153 DE ANI DE LA NAŞTEREA PROZATORULUI 

  FRANCEZ – (14 august 1867)

 

 

 

 

 John Galsworthy s-a născut la 14 

august 1867 la Kingston Hill(comitatul Surrey), într-o familie 

de juriști a căror bunăstare a prosperat sub domnia reginei 

Victoria. Împreună cu frații și surorile lui, el a crescut în 

casele din ce în ce mai splendide, pe care tatăl său, mare 

proprietar funciar, le construiește în apropierea Londrei. 

După studii întreprinse la Harrow și apoi la Oxford, el intră în 

barou, dar curând va părăsi această profesie. O idilă nefericită 

îl deprimă atât de mult, încât tatăl lui îl trimite într-o călătorie 

pe mările sudului, în cursul căreia este obligat să se 

familiarizeze cu dreptul maritim. În drum spre Australia pe 

pachebotul Torrens, John Galsworthy se împrietenește cu un 

ofițer maritim de origine poloneză care-și povestește minunat 

aventurile sale de marinar și contrabandist. Această întâlnire 

cu Joseph Conrad, care deja își terminase primul său roman, 

va trezi în el tentația de a deveni scriitor. "Mi-ar plăcea să fiu 

dotat pentru scris", mărturisește el într-o scrisoare adresată 

unui prieten, "cred într-adevăr că este mijlocul cel mai 

agreabil de a câștiga bani, dar important pentru mine nu este atât faptul de a scrie, cât ideile 

exprimate. Presupun că arta de a scrie poate fi cultivată, dar că nu e imposibil să cultivi claritatea 

profunzimilor, nici plantele rare". La întoarcerea sa, manifestă foarte puțină plăcere pentru domeniul 

afacerilor. În 1895 se produce evenimentul sentimental care va marca tot restul existenței sale: el 

devine iubitul Adei Cooper, seducătoarea soție a vărului său, maiorul Athur Galsworthy. Orfană de 

tată, această pianistă are o sensibilitate incompatibilă cu caracterul soțului său, iar John va trebui să 

aștepte zece ani până ce vărul său va consimți să divorțeze, apoi moartea tatălui său, în 1905, pentru 

a regla printr-o căsătorie această situație nelegitimă, foarte umilitoare într-o societate ca a sa. Primele 

tentative literare datează din această perioadă a vieții sale. Chiar dacă publică patru cărți (1897-

1901), sub pseudonimul de John Sinjohn, el va renega două dintre acestea: From the Four 

Winds și Jocelyn. 

Debutează în literatură sub numele său adevărat, în 1904, cu romanul The Island 

Pharisees ("Insula fariseilor"), care are parte de o primire obișnuită. Va primi totuși pentru acest 

manuscris, ca și pentru celelalte, sfaturi avizate și susținerea unui consilier literar, pe cât de talentat 

pe atât de influent, Edward Garnett, faimosul editor care a jucat un rol la fel de decisiv pe lângă 

Joseph Conrad, D. H. Lawrence și Arnold Bennett. Succesul îl cunoaște cu cea de-a doua 

lucrare: The Man of Property (1906). John Galsworthy "amorsează" saga familiei Forsyte pe care o 

va completa cincisprezece ani mai târziu, și unde domină acel personaj fascinant care este Soames. 

În același an, prima sa piesă de teatru, Silver Box, este montată la Court Theatre, având parte de 

"binecuvântarea" lui Bernard Shaw. John Galsworthy este propulsat dintr-odată în primul rând al 

unui curent teatral, naturalist și social, influențat de către Ibsen. Mai mult reformator decât subversiv, 

„Dacă miresmele ar fi vizibile precum 
culorile, aş vedea grădina în vară 
asemeni unor nori pictaţi în toate 

culorile curcubeuluii.” 

 (Robert BRIDGES) 
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John Galsworthy va denunța inegalitățile tratamentului rezervat bogaților și săracilor în justiție. Prin 

urmare, el va apăra sindicalismul, în Strife (1909) sau va denunța oroarea recluziunii criminale, 

în Justice (1910) cu atâta vigoare, încât Winston Churchill, pe atunci ministru de Interne, va reforma 

sistemul penitenciarelor britanice. Încearcă, într-o manieră mai puțin fericită, să se posteze în rolul de 

reformator al societății, în Fraternity (1909), The Freelands (1915), dar este o altă temă, obsedantă, 

inspirată de propria sa aventură cu Ada - aceea a căsătoriilor nepotrivite, a divorțului acordat cu 

zgârcenie, a oprobiului care lovește cuplurile neligitime - temă explorată în The Patrician (1911) 

și The Dark Flower (1913). Elogiile apropiaților săi, turneele triumfale în Statele Unite nu-i ascund 

faptul că aparține unei epoci revolute. Prin educația sa se simte profund străin față de haosul 

perioadei de după război. Nostalgia sa față de trecut îl împinge atunci să redea viață acestei părți a 

societății pe care o cunoaște mai bine, familia, clasa mijlocie prosperă, atât de puternică la sfârșitul 

domniei reginei Victoria, pe care a caricaturizat-o magistral în The Man of Property. Anii care i-au 

mai rămas de trăit, din 1920 până în 1928, vor fi consacrați redactării cronicii-fluviu a familiei 

Forsyte: mai întâi Forsyte Saga și apoi O comedie modernă, două trilogii în care Soames este figura 

dominantă. Succesul operei este considerabil, ca și cum aceste valori uitate, precum proprietatea, 

responsabilitatea unei femei și sensul familiei aveau ceva liniștitor, într-o societate care făcuse din 

acestea tabula rasa. În teatru, piesa Loyalties (1920), care reglează conturile cu onoarea militară și 

prejudecățile rasiste, cunoaște de asemenea o largă recunoaștere. În general, nuvelele și romanele 

sale sunt inspirate de dorința sa de a releva în chip realist ce este nobil în oameni și deopotrivă de a 

acuza "fariseismul, simțul proprietății, fatalitatea, care stau în calea simpatiei omului către om". 

John Galsworthy excelează în arta portretului. Este un atent observator al trăsăturilor care 

relevă calități sau defecte rezultând din determinarea socială a personajelor. Compasiunii sale 

sincere, izvorâtă dintr-o înțelegere sensibilă a nedreptăților ca și a victimelor epocii, i se adaugă însă 

uneori tendințe moralizatoare tradiționale scrisului englezesc. Scriitorul a apărut unora dintre criticii 

sau comentatorii săi ca un om care-și zugrăvește personajele sub multiple aspecte, abținându-se însă 

de a le judeca. În fapt, prin însăși alegerea și punerea în valoare a unei trăsături sau a alteia, 

Galsworthy își conduce cititorul spre o anume apreciere a oamenilor și faptelor lor. Copleșit de 

onoruri, John Galsworthy primește în 1929 Ordinul Meritului, după ce refuzase, cu 11 ani în urmă, 

titlul de cavaler, oferit de Coroană. Fondează în 1921 Clubul PEN, celebra asociație internațională de 

scriitori, cu sediul la Londra, devenindu-i primul președinte. O dată cu Sfârșit de capitol, un nou 

triptic care va prelungi trilogiile precedente, el descrie lenta eroziune a unei alte familii, cu tradiții 

mai vechi și de sorginte mai aristocratică decât cea a familiei Forsyte. Cu puțin înainte de moartea 

scriitorului, în 1932, un premiu Nobel pentru literatură vine să încoroneze această operă, în care 

satira socială este temperată de nostalgia unei lumi revolute. Galsworthy nu va putea să-și primească 

personal acest premiu, încetând din viață în ziua de 31 ianuarie 1933. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

AȘTEAPTĂ... MAI AȘTEAPTĂ 

de George CORNICI 

 

Aşteaptă, mai aşteaptă 

Primi-vei un răspuns 

Vei auzi o şoaptă 

Stăpânul nu-i ascuns. 

Aşteaptă cu răbdare 

Cântând spre slava Lui 

Şi fără-ngrijorare 

Spre Paradis să sui. 

Aşteaptă împlinirea 

Căci va veni-n curând 

Să-nfăptuieşti slujirea 

Cu mult avânt lucrând. 

Aşteaptă să sosească 

Ce-n rugă ai cerut 

Făptura-ţi să vestească 

Cine e Domn şi scut. 

În lunga aşteptare 

Răsplata nu ţi-o pierzi 

Vedea-vei pomii-n floare, 

Vor fi copacii verzi. 

Aşteaptă revenirea 

Cu sufletu-ţi deschis 

Acel ce e Iubirea 

Îţi dă ce ţi-a promis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„În miezul iernii am învăţat în cele din urmă 
că în mine există o invincibilă vară.” 

(Albert CAMUS) 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 ...Munţii Carpaţi reprezintă al doilea cel mai lung lanţ muntos din Europa? Au o lungime de 

aproximativ 1.500 km, după Munţii Scandinaviei, ce au 1.700 km.   

 …Munţii Carpaţi se întind pe parcursul a opt țări: Ungaria, Ucraina, Serbia, România, 

Polonia, Cehia, Austria, Slovacia? Ca forme de relief, Carpații prezintă o serie de depresiuni, având culmile 

presărate cu pajiști. 

 …cel mai înalt vârf din tot lanțul carpatic se găsește în munții Tatra din Slovacia și are o 

altitudine de 2 655 m (cu o sută de metri mai mult decat vârful Moldoveanu)? El se 

numeste Gerlachovsky. 

 ... Munţii Carpaţi sunt populaţi de cel mai mare număr de urşi bruni, lupi şi lincşi din 

Europa? 

 ...din lanțul carpatic izvorăsc mai multe râuri mari cum sunt: Nistrul, Tisa, Prutul, 

Siretul, Muresul, Oltul ș.a.? 

 ...Sfinxul din Munţii Bucegi are aceeaşi înălţime ca şi faimosul Sfinx din Egipt? Tocmai din 

acest motiv unii cercetători cred că ar fi executat de către oameni şi nu de forţele naturii, înfăţişând o 

zeitate. 

 ...munții din România cuprind mai bine de 12.000 de peşteri şi avene? 6 dintre acestea au o 

lungime mai mare de 2km. Şi specialiştii spun că nu sunt descoperite încă toate. 

 …peștera cu cele mai mari dimensiuni din România este peștera Vântului, întâlnită în 

Munții Pădurea Craiului având o lungime debordantă de 52 de km? 

 ...cea mai adâncă peșteră din România este Peștera Izvorul Tausoarelor? Situată în Munții 

Rodnei ea coboară până la 415 m sub nivelul mării.... Un singur pas implică mișcarea a nu mai puțin de 200 

de mușchi diferiți. 

 ...Peştera Huda lui Papara este una dintre cele mai lungi, cele mai denivelate, cele mai 

dificile, cu cele mai mari săli, cu cele mai înalte galerii, cu cele mai lungi cursuri subterane, cu cele mai 

mari debite, cu cele mai mari cascade, cu cele mai mari colonii de lilieci din Europa, cu cele mai lungi şi 

mai numeroase excentrite, cu cele mai mari depozite de chiropterit din România? O găsim în Munţii 

Trascăului. 

 ...cel mai lung lanţ de munţi vulcanici din Europa se găsește în România? Acesta este 

Munţii Oaș – Munţii Țibles – Munţii Călimani – Munţii Gurghiu – Munţii Harghita. 

 … Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și din toată Europa? Îl găsim la 

950 de metri altitudine în vârful Masivului Ciomatu, judeţul Harghita. 

 …  Munţii Bucegi sunt „suspectaţi” de fenomene paranormale? Din declaraţii de la diverşi 

oameni şi cercetători se află că există o zonă de aproximativ un kilometru unde organismul se revitalizează 

brusc şi nu obosește. Zona se află pe Valea Ialomiţei, mai exact intre frumosul Lac Bolboci si Scropoasa, în 

locaţia numită „Şapte izvoare”. Aflate sus în munți, la 1300 de metri, izvoarele își aprovizionează 

suvoaiele dintr-un lac subteran, ce își are sursele nesecate, parcă în infinit, ci nu în strafundurile stâncoase 

ale unei grote ascunse. Cu un debit de aproximativ 400 de litri pe secundă, izvoarele tâsnesc la suprafața 

dintotdeauna. Se presupune, că anume aici se află zona care dacii o numeau "zona nemuririi". Se spune 

încă, că această apă este cea mai pură de pe Planeta.? 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

„Atunci când sunt ferciţi, oamenii nu îşi 
mai dau seama dacă este vară sau iarnă.” 

(Anton CEHOV) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SĂ POVESTIM!

 

 

 

O vulpe care ouă? 
Ce zici de o vulpe care îşi trage coada între picioare până la burtă, şi îşi aduce astfel iarbă şi 

frunze în vizuina ei, unde îşi face un cuib moale şi depune ouă? Sau ce zici de o vulpe care se 

scufundă zilnic câteva ore, căutând hrană pe fundul râului; dar mai înainte închide ochii, nasul şi 

urechile foarte bine, şi care totuşi face pradă mare? Consideri că este absurd? Eu nu. 

Bineînţeles că nu sunt vulpe, cu toate că blana mea nu este mai puţin frumoasă şi moale 

decât a ei. Dar mărimea nu corespunde. Eu măsor de-abia o jumătate de metru, de la cap până la 

vârful cozii. Şi eu sap vizuini, dar ele se găsesc pe malul râului. Acolo dorm aproape toată ziua. Rar 

de tot stau la soare şi îmi pieptăn blana cu ghearele picioarelor din spate. Vezi deci, eu seamăn numai 

pe departe cu vulpea. 

Corcitură – ca original 
Dar eu semăn cu multe alte animale. (Vrei de aceea să fii rudă cu mine, mă rog!) Coada 

mea arată ca cea a nutriei. «Dinţii cu otravă» de la picioarele din spate ale soţului meu ar putea fi de 

la o viperă. Pielea de înot dintre degete ar putea fi de la broaşte, iar ciocul de la o raţă. Ultimul este 

unul dintre cele mai importante organe pentru mine, nu numai din cauza hranei. Lui îi datorez 

numele meu: ornitorinc. Eu fac ouă ca o pasăre, dar puilor le dau lapte ca o pisică. Pot să înot ca un 

peşte şi să sap ca o cârtiţă. 

Fără loc în arborele genealogic 
Da, ai dreptate! Dacă mă priveşti, poţi fi puţin derutat. Unde mă încadrez eu? Sunt peşte 

sau pasăre, mamifer sau şarpe? Am de la fiecare câte ceva. Unii cercetători susţin că sunt o formă de 

tranziţie, în vârstă de 150 milioane de ani, de la reptile la mamifere, care nu s-a terminat aşa de bine. 

Sunt însă destul de modern pentru această vârstă, nu este aşa? Cercetătorii care m-au studiat au fost 

surprinşi de echipamentul meu ultramodern şi de capacităţile mele excelente. Ei nu îşi pot explica 

aşa ceva la un animal «atât de bătrân» şi de aceea sunt nesiguri pe ce creangă a arborelui genealogic 

mă pot agăţa. Dar pe mine nu mă interesează arborele lor. Eu nu aparţin nici unui arbore genealogic, 

eu sunt o capodoperă a unui artist cu multă imaginaţie: Dumnezeu. Şi eu ştiu că nu sunt unicul din 

creaţia Lui remarcabilă. 

Şi tu eşti creat de mâna Lui … 

Necunoscut în Europa  
Până în secolul al XIX-lea am fost cu totul necunoscut în Europa. Când au ajuns aici 

primele ştiri despre mine, oamenii de ştiinţă au refuzat să creadă în existenţa unui astfel de unicat. Le 

era frică să nu fie înşelaţi, şi au presupus că cineva a legat cu multă dibăcie un cioc din piele şi labe 

de înot de corpul unei nutrii. Dar eu exist într-adevăr. Mă trag din Australia de Est, şi acolo mă simt 

bine în râurile şi lagunele cu apă curată, proaspătă. 

Recunosc, nu le-am uşurat munca cercetătorilor. Cine a vrut să mă vadă, a trebuit să mă 

urmeze noaptea în apă, unde am pescuit în apă tulbure, cu ochii închişi. Dacă au avut noroc şi m-au 

văzut, au putut vedea cum ocoleam cu uşurinţă fiecare obstacol, cum mă repezeam direct asupra 

crevetelor şi a altor moluşte şi le depozitam în buzunarele bucale. De afară ei puteau observa cum 

ieşeam la suprafaţă cu «sacoşele» pline, cum le goleam în gură şi le mâncam cu poftă. În felul acesta 

pot să mănânc o cantitate egală cu jumătatea greutăţii mele. Îţi poţi imagina cât ar trebui să mănânci 

tu zilnic? 

Un cioc fascinant 
Dar într-o bună zi, unui cercetător i-a venit ideea să analizeze mai exact ciocul meu, şi a 

constatat că suprafaţa moale a ciocului are mii de orificii mici. În fiecare din aceste orificii Creatorul 

meu a instalat un ventil mic, iar acesta este legat cu un nerv foarte sensibil. Prin el este transmis 

creierului orice impuls tactil, iar eu pot reacţiona mai eficace decât dacă acest impuls ar veni de la 

„În mintea mea este iarnă, dar în sufletul 
meu este o vară permanentă.” 

(Victor HUGO) 

 



ochi, urechi sau alte părţi ale corpului meu. Dacă aş avea numai aceste receptoare mecanice, ar trebui 

să mă lovesc sub apă de orice obstacol, înainte de a putea reacţiona. Dar nu este cazul. Cercetătorii 

au avut mari greutăţi până ce au descoperit acest secret al Creatorului meu. 

Domnul meu minunat mi-a presărat printre receptoarele mecanice şi o serie de receptoare 

electrice. Aceşti senzori depind de anumite glande care produc o secreţie, de aceea ei funcţionează 

numai sub apă. În plus mai sunt şi nişte nervi speciali care reacţionează la curenţi electrici slabi.42 

Crezi într-adevăr că asemenea dotări exclusive sunt rezultatul întâmplării şi necesităţii, mutaţiei şi 

selecţiei? Sau cum se cheamă aceste cuvinte deştepte care des-criu cum că totul s-ar fi dezvoltat de la 

sine? După observaţiile mele, întâmplarea nu a făcut nimic deosebit, mutaţia a adus aproape numai 

lucruri dăunătoare organismului, iar selecţia alege şi aşa numai din ceea ce există. Deci nu se 

produce nimic nou. 

În timpul înotului mişc ciocul meu de două-trei ori pe secundă încolo şi încoace. Aşa 

primesc cele mai fine impulsuri electrice de la raci sau alte animale mici, şi mă pot arunca asupra lor.  

Un costum izotermic pentru scufundare 
O altă specialitate remarcabilă este capacitatea mea de a îmi regla temperatura corpului. De 

hrană am nevoie şi iarna, de aceea trebuie să intru zilnic câteva ore în apa foarte rece. Nici un alt 

animal nu ar rezista atâta timp. Creatorul meu m-a înzestrat cu un costum de scafandru păros, care 

izolează mai bine decât blana unui urs polar. În afară de aceasta eu pot să influenţez metabolismul în 

aşa fel încât după câteva ore în apa îngheţată, aproape de zero grade Celsius, temperatura corpului 

meu să fie încă de 32 grade. 

O otravă periculoasă  
Fiecare specimen masculin a primit de la Creatorul său la picioarele din spate un pinten de 

1–1,5 cm, gol pe dinăuntru, în care se află o otravă puternică. O asemenea stropitoare de otravă nu 

este cunoscută în lumea mamiferelor. Otrava este produsă de o glandă din coapsă. Oamenii de ştiinţă 

încă nu ştiu exact de ce se află ea aici. Pintenii ascuţiţi, îndreptaţi spre interior, sunt folosiţi de 

partenerul meu în lupta cu concetăţenii rivali, pentru apărarea teritoriului. 

Otrava este foarte puternică. Dacă un câine este rănit de acest pinten, moare în cel mai scurt 

timp, datorită unui stop cardio-respirator. Am auzit de un om de ştiinţă de-al vostru care a testat 

această otravă într-o doză foarte mică de 0,05 ml. El şi-a injectat-o în antebraţ şi a povestit mai târziu 

că a avut dureri groaznice.  

Cu coadă şi picioare 
Aşa cum Creatorul i-a dat cămilei două cocoaşe, mie mi-a dăruit o coadă turtită. Ca depozit 

de grăsime, ea este un excelent rezervor de energie. Şi în afară de aceasta ea îmi foloseşte ca o cârmă 

la înot şi scufundare. Iar dacă sunt pe uscat pot să o folosesc la transportul multor lucruri utile în 

bârlogul meu, introducând-o în-tre picioare şi apăsând-o pe burtă. 

Pieliţele de înot nu sunt nimic deosebit, deoarece ele se găsesc şi la animalele terestre şi la 

păsări. La mine lucrul acesta este însă ceva special. Pe uscat nu îmi ajută la nimic, ba mai mult, ele 

mă încurcă la mers. Dar eu pot să le retrag şi apar ghearele picioarelor, cu care pot să fug, să mă caţăr 

şi să sap uşor. Locuinţa mea o construiesc pe malurile prăpăstioase. Intrarea o fac aşa de îngustă, 

încât, când intru în bârlog, pereţii ei îmi storc apa din blană. Trebuie să recunoşti: o soluţie foarte 

practică. 

Ouatul şi alăptatul puilor 
Încă ceva. Când a sosit timpul de împerechere, masculul prinde uşor coada mea cu ciocul şi 

apoi înotăm câteva zile tandem, în cerc. Acesta este ritualul nostru de peţire. Între timp, în trompa 

mea intră câteva ouă, cu mărimea de 4 mm. Acolo ele sunt fecundate de sperma soţului meu şi 

primesc un prim înveliş moale de protecţie. Ouăle (în cel mai bun caz trei) se deplasează în uterul 

meu, unde primesc al doilea înveliş. Când au crescut la 12 mm, ele primesc al treilea şi ultimul 

înveliş. Prin aceste învelişuri de protecţie sunt hrăniţi puii mei, iar aceasta fără cordon ombilical.  

Pentru puii mei nu există o ieşire separată. Cele 2–3 ouă sunt eliminate prin orificiul 

destinat excrementelor. De aceea este nevoie de protecţia triplă. Ouăle lipicioase ajung pe burta mea, 

iar eu apăs imediat coada peste ele, ţinându-le calde. Aşa clocesc eu ouăle. 

Pe maxilarul superior al micuţilor mei pui Creatorul a lăsat să crească un dinte mic, cu care 

ei pot să spargă învelişul moale ca guma. Coada mea îi ţine încă pe burtă. Două zile mai târziu le pot 

da lapte. Dar imaginează-ţi că eu nu am mameloane. Laptele iese dintr-un câmp lactic şi se scurge pe 

blana mea. De acolo puii mei îl beau cu ciocurile lor moi. 

Laptele conţine foarte mult fier (conţinutul de fier este de 60 ori mai mare decât al laptelui 

de vacă). Creatorul a făcut aceasta, ştiind că ficatul puilor este încă prea mic pentru a depozita o 

rezervă îndestulătoare de fier. 



Cu toate acestea observi că eu nu sunt un animal dintr-o epocă trecută, pe lângă care a 

trecut timpul. Creatorul meu m-a înzestrat perfect pentru viaţa din zona de coastă a Australiei de Est, 

unde mă simt acasă. 

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
 
 
 

1 august 

Vasile PIOARU 

Vasilica GRECU 

Răzvan-Florin BADEA 

Alexandra-Geanina BADEA 

Nicolae BURCĂ 

Olimpia ILIE 

Constantin FĂŞIE 

Elena MOREANU 

Ionela-Roxana BUCUROIU 

Constanța TUDOR 

Medeea-Ioana FLOREA 

Denisa-Georgiana DUMITRESCU 

 

2 august 

Gheorghe GRECU 

Andreea-Gabriela SARU 

Gheorghiţa LĂCĂTUŞ 

Corina NICOLĂESCU 

Alexandru-Cătălin POPESCU 

Alexandru-Robert POPESCU 

 

3 august 

Marilena-Isabela SAVU 

Camelia FĂŞIE 

Dumitru-Cosmin ILIE 

Alexandru MITRESCU 

Virgil DRĂGHICI 

Geanina ŞTEFAN 

Gheorghe TUDOR 

Constantin FLOREA 

Irina CIOCAN 

 

4 august 

Ion BADEA 

Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ 

Traian FĂŞIE 

Orlando-Octavian SARU 

Alisa-Cosmina SAMFIRESCU 

 

5 august 

Daniela PETRESCU 

Daniela-Maria PĂDURE 

Valentina NEGULESCU 

Elena SPÂNU 

Alexandru-Cristinel DOBRESCU 

Ion MÎRZAC 

Nicoleta-Georgiana BURLĂCIOIU 

 

6 august 
Silvia DUMITRESCU 

Vasilica BRÂNZICĂ 

Mihai-Vasile GHEORGHE 

Ion PANAITA 

Ciprian-Ion SĂVULESCU 

Denis-Constantin MOROE 

Caliopia BĂRBULESCU-VASILE 

Ion IONIȚĂ 

Vasile-Dănuţ STÎNGACIU 

Lorina-Elena MILEA 

 

7 august 

Maria-Larisa COMAN 

Iuliana-Mădălina UȘURELU 

Dumitru GAFIŢOIU 

Petruţa OPROIU 

Vasile ANTOFIE 

Petru DOBRESCU 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA AUGUST 

„Dumnezeul este ziua şi noaptea, iarna, 
vara, războişi pace, îmbuibare şi foame.” 

(HERACLIT) 

 



Agripina ZEGHERU 

Constantin SUSANU 

Constantin NEMUŢ 

 

8 august 

Ion ZEGHERU 

Rebeca-Maria NECȘOIU 

Rodica FĂȘIE 

Gheorghe-Daniel BADEA 

Ion MOREANU 

Gheorghe ŞERBAN 

Matias-Daniel POPESCU 

Marius-Costinel IONESCU 

Gheorghe MARINESCU 

Vasile ION 

Sever DUMITRESCU 

Sebastian-Gabriel GHEORGHE 

 

9 august 

Magdalena ILIE 

Cristian-Andrei-Dragoş BADEA 

Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU 

Ramona FĂȘIE 

Adina FERENȚ 

Constantin STÎNGACIU 

 

10 august 

Ştefan-Valentin STOICA 

Vasilica GHEORGHE 

Mirela LOPOTARU 

Emilia POPESCU 

Gheorghiţa-Cornelia IONESCU 

Alexandru FUDUI 

 

11 august 

Vasile BULIGIOIU 

Cătălin FĂŞIE 

Izabela STOICA 

Pompiliu GHEORGHE 

Andrei-Bogdan POPESCU 

Mihai-Corneliu ANTOFIE 

 

12 august 

Mihail MOREANU 

Natalia MOREANU 

Aurelian-Adrian DRĂGHICI 

Constantin-Evastian SPÎNU 

Elena FĂŞIE 

Elena PONORICĂ 

Vasile BUCĂ 

Mihaela-Anamaria BADEA 

Bianca-Andreea POPESCU 

Ionuț-Ciprian GIUVLETE 

Mihai GOGU 

 

13 august 

Adriana-Nadia BOBLEACĂ 

Raluca-Ana-Maria GRECU 

Minodora GRECU 

Georgiana-Claudia MITRESCU 

Sara Maria MITRESCU 

Erica Ioana MITRESCU 

Valeria BUCĂ 

Bogdan-Marian STÎNGACIU 

Adrian DUMITRU 

Vasile SUSAI 

 

14 august 

Vasilica-Mihaela MITRESCU 

Roxana-Maria BADEA 

Victoria-Florina BADEA 

Mioara-Lenuţa DRAGOMIR 

Maria MITRESCU 

Maria GRECU 

Mariana-Daniela JOIŢA 

Darius-Cristian DUMITRU 

 

15 august 

Adriana-Nicoleta ODAGIU 

Maria-Daniela BUCUROIU 

Cristina-Maria BUCUROIU 

Marius-Florin DUMITRESCU 

Ortansa MIHAI 

Marian-Octavian POPESCU 

 

16 august 

Aurel-Mihail BRÎNZICĂ 

Viorica CIOCODEICĂ 

Ioana-Mădălina FĂŞIE 

Mihai-Ilie PĂUNESCU 

Erik-Roxana TRONECI 

Ciprian ANTON 

Daniela GOGU 

 

17 august 

Domnica NICOLĂESCU 

Robert-George PARASCHIVA 

Alexandru-Daniel ŞETREANU 

Elena POPESCU 

Dumitru GRECU 

Alexandrina JOIŢA 

Bianca-Mihaela MOISE 

Elena BURLĂCIOIU 

Agripina DUMITRU 

 

18 august 

Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA 

Anissia-Juana OPREA 

Diana-Maria FĂȘIE 

Cristina UDROIU 

Andreea-Mirabela UNGUREANU 

Mihail BUCUROIU 

Ana-Maria BADEA 

Irinel-Nicuşor MILEA 



Marsilia MILEA 

Dorin-Ciprian STOICA 

 

19 august 

Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI 

Filareta BADEA 

Vasilica NICOLĂESCU 

Manuela-Simona UŢA 

Eduard-Marian FĂŞIE 

Lilian CIUMAC 

Mariana BURTOIU 

Carol-George PRIOTEASA 

Alexandra BĂLAŞA 

 

20 august 

Daria-Maria STANCIU 

Ion BADEA 

Robert-Marian GHIŞAN 

Ion CIOCODEICĂ 

Dragoș-Petrișor HOGIOIU 

Maria-Luiza SMARANDA 

Dragoş-Marian ŞETREANU 

Petruţ-Nicolae STAN 

Alexandru-Constantin FĂŞIE 

Vasile SCUTARIU 

Iulian-Dănuţ STÎNGACIU 

Denis-Cristian ARON 

 

21 august 

Constanța STOIAN 

Lia MOREANU 

Valeriu-Mihail SMARANDA 

Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ 

Alina-Daniela BRÎNZICĂ 

Carmen FĂŞIE 

Georgiana-Daniela DOBRESCU 

Florin SARU 

Vasile STÂNGACIU 

 

22 august 

Mioara ZEGHERU 

Mihaela GRECU 

Marian MITRESCU 

Ecaterina NEGULESCU 

Carmen PIOARU 

Eduard-Andrei STOIAN 

Eva-Maria FĂȘIE 

Adriana BĂLAŞA 

Romel-Dan NIŢESCU 

Maria BERECHET 

Ioan SARU 

 

23 august 
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU 

Marius-Emanuel ȘETREANU 

Constanța VLĂDUCĂ 

Darius-Bogdan-Andrei GOGU 

 

24 august 

Valentina ŞETREANU 

Florina BUCUROIU 

Gheorghe-Romică ZAHARIA 

 

25 august 

Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT 

Vasile-Flavius CRĂCIUN 

Georgian PIOARU 

Vasilica TRONECI 

Ion-Romică MACSIMENCU 

Florentina MACSIMENCU 

Matei STOIAN 

Antonia-Ecaterina FERENȚ 

Sebastian-Petruț ANTOFIE 

Alin-Constantin DUMITRU 

 

26 august 

Medeea-Elena BRÎNZICĂ 

Gabriela-Georgiana RĂDOI 

Alina-Elena NICOLĂESCU 

Gheorghe-Cătălin NEGULESCU 

Vasilica ŞETREANU 

Ion GOGU 

Loredana-Marinela FLOREA 

Vasile ARON 

Dorina SAVU 

Loredana-Elena STÎNGACIU 

 

27 august 

Sabina GRECU 

Vasile MOREANU 

Maria-Mădălina UDROIU 

Ion GRECU 

Bogdan-Adrian BRATU 

Agripina SAVU 

 

28 august 

Ion ZEGHERU 

Niculina ŞETREANU 

Mihai-Ciprian SPÎNU 

Gheorghe NEGULESCU 

Mariana RĂDOI 

Ioana ȚÎRLEA 

Gheorghe SAVU 

 

29 august 

Ionuţ-Daniel BĂLAŞA 

Ilinca-Elena PETRESCU 

Amalia-Carmencita CIOCAN 

Nicolae BUCUROIU 

Cristina-Marinela STAFIE 

 

30 august 

Iuliana-Florina ILIE 

Vanessa Miruna Maria FĂȘIE 



Emil GRECU 

Horia-Daniel STOIAN 

Daniela GHERGHIN 

Gheorghe BADEA 

Sorina ŞTEFAN 

Nicoleta-Iuliana ARON 

 

31 august 
Gheorghe ŞERBAN 

Rodica GRECU 

Viorel FURDUI 

Nicolae-Constantin ANTOFIE 

Daniela MOISE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII IUNIE: 

 

CĂSĂTORII: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia 
pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa 

ta.”  
(Douglas William JERROLD) 

 



DECESE: 
 
 

 



 
 
 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier 

juridic, Dionisie BURCĂ – secretar 

 

 
COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 

Constantin MILEA 

Rebeca UȚA 


