
                

 

 

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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MĂRIA SA -  LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

 

 

De când am învățat să scriu și să citesc, am realizat că în afara faptului că îmi plăcea foarte 

mult joaca, dealtfel ca oricărui copil, lectura era cea mai mare pasiune. Cum părinții mei s-au ocupat 

foarte mult de noi, în momentul când am intrat în clasa I, citisem deja foarte multe povești. De atunci 

aș știut că ceea ce voi face cu cea mai mare plăcere întotdeauna este să îmi dedic cariera MĂRIEI 

SALE LIMBA ROMÂNĂ.  

Pe copiii mei nu i-am apostrofat nicicând pentru vreo năzbâtie ori pentru o notă mai mica la 

vreo altă materie, în schimb, le-am spus că orice greșeală gramaticală făcută de vreunul dintre ei, va 

atrage după sine o pedeapsă foarte aspră. Au înțeles și acum sunt mândră de ei deoarece acest lucru 

nu se întâmplă. Chiar ieri am găsit un text genial scris de un titan al culturii românești și l-am lecturat 

împreună cu cel mic. Vreau să vi-l împărtășesc și  dumneavoastră. 

 

Emil Cioran zicea, mai în glumă - mai în serios: “...ca să treci de la limba română la limba 

franceză e ca și cum ai trece de la o rugăciune la un contract.” De ce e limba română așa o limbă 

unică?  

Așadar, să auzim 11 motive, care saltă limba de baștină a lui Brâncuși pe podiumul 

„pietrelor” rare ale omenirii. 

1. Română este singura, din grupul de limbi romanice, care a supraviețuit în părțile acestea 

ale Europei. Rămâne un mister: cum de s-a întâmplat așa, în condițiile în care pe-aici au trecut 

valuri peste valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din estul Eurasiei) sau uralice (din nordul 

Eurasiei). 

2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche n-ar fi cine știe ce motiv de lauri, dar e 

veche în acel fel în care, de-am călători în timp în Țara Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi 

chiar atât de deosebit de greu să înțelegem ce le spunea unul ca Mircea cel Bătrân ostașilor săi. 

„Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci 
să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.” 

(Berlot BRECH) 

 



Poate vă pare de la sine înțeles, dar adevărul e că foarte puține limbi din lume și-au păstrat 

„trunchiul” întreg. Limba lui Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu așa o stare de 

conservare. 

 

3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul hotărât „enclitic”, adică atașat la 

sfârșitul substantivului. Spunem „fata”, „băiatul”, „tabloul”, și nu „la fille”, „le garçon”, „le 

tableau”, cum ar fi în franceză. 

Chestia asta ne conferă o melodicitate intrinsecă-n grai, plus o concizie-n exprimare 

4. „Se scrie cum se aude”, dar vine la pachet cu sute de particularități de pronunție pe care 

noi, români fiind, le punem în aplicare ușor, natural, fără să le pritocim. 

N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul patului, pentru ca organul din cavitatea 

bucală să se miște într-un fel când rostim „ceapă”, și în alt fel când rostim „ea”. Chiar dacă grupul 

de vocale e același. Pentru vorbitorii de arabă, de pildă, regula asta se învață cu creionul sub limbă 

– sunt dintre cei cărora le vine greu. 

5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, româna s-ar asemăna cu dalmata, din care 

istoria păstrează doar câteva sute de cuvinte și propoziții. Problema cu dalmata e că nu mai circulă. 

Sunt 0 vorbitori de dalmată pe Terra în acest moment, și probabil c-așa vor rămâne până la finalul 

veacurilor. 

Dalmata a fost declarată limbă moartă pe 10 iunie 1898. Este data decesului ultimului ei 

vorbitor, croatul Tuone Udaina, care o stăpânea parțial. Înainte să moară, Udaina a mărturisit, că 

limba îi e familiară încă din mica copilărie, că și-i amintește „ca prin vis” pe părinții lui 

conversând, uneori, în această limbă. 

6. Româna e limba cu al treilea cel mai lung cuvânt din Europa. 

„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZĂ”, 44 de litere. Definește o boală 

de plămâni care se face prin inhalarea prafului de siliciu vulcanic. Interesant e, că boala nu prea se 

face, deci nici cuvântul nu se folosește. 

7. Limba română e intrată în patrimoniul UNESCO, aidoma Barierei de Corali din 

Australia, Marelui Zid Chinezesc ori Statuii Libertății. Româna a intrat în patrimoniul imaterial al 

lumii prin două cuvinte. E vorba de „dor” și „doină”, două cuvinte intraductibile, concluzionează 

UNESCO. 

Aceste două cuvinte se comportă mai degrabă ca niște diamante roz, decât ca niște alăturări 

de sunete – exprimă emoții, într-atât de specifice culturii noastre, încât traducerea lor în alte 

„glasuri” ar fi o contrafacere. Nu mai e nevoie să precizăm, că tot ele trec drept cele mai bogate în 

sens substantive din română. 

8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează” cuvintele latine după regulile balcanice. 

Vocabularul e, vorba vine, „italienesc”, dar rânduielile gramaticale sunt de tip slav. Apar și 

coabitări între cele două registre, latin și slav. 

Concret, cazurile dativ și genitiv au aceeași formă (ca-n latină), timpul viitor și perfect se 

formează după o regulă hibrid între latină și slavă, dar infinitivul se evită (ca-n limbile slave). 

9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea zicători și expresii. Româna e printre puținele limbi în 

care „câinii latră și ursul merge”. E limba cu cele mai absurde imagini proverbiale, dar și limba în 

care proverbele, deși tot un fel de metafore, sunt considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul 

tuturor”. 

Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea mai intimă preocupare a poporului român – 

sensul să fie bogat, dar fraza să fie scurtă. Să spui mult în foarte puține cuvinte (la asta se referea și 

Alecsandri în celebra „românul s-a născut poet”). Cu titlu de curiozitate, cele mai numeroase 

zicători autohtone au ca subiect înțelepciunea – aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb. 

10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și-n ceea ce privește numărul de cuvinte. 

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles că româna-i între primele 8 limbi 

ale lumii. Ultima ediție a „Marelui Dicționar al Limbii Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta-n 

condițiile în care autorii au lăsat de-o parte diminutivele, și alea vreo 30.000. 

11. La cât de veche e pe teritoriul european, româna ar trebui să aibă dialecte în interior, 

teritorial – adică limba locuitorilor din Banat, de pildă, să fie mult-diferită de cea a locuitorilor din 

Maramureș (vezi triada spaniolă-bască-catalană din Spania). 

Și totuși, nu-i cazul limbii române, în „curtea” căreia există graiuri și regionalisme, însă nu 

dialecte. Filologi ca Alexandru Philippide și Alf Lombard susțin că, iarăși, din punctul ăsta de 

vedere, româna e un fenomen fără precedent în lume… 

 

 



          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL 

 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 268 din 24 septembrie 2020 a convocat 

în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 30 septembrie 2020, ora 

15:30, la Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și 

a propus următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea de către secretarul general al comunei Vulcana-Băi, în scris, a motivării 

refuzului contrasemnării Hotărârilor Consiliului Local adoptate în ședința Consiliului Local din 

data de 31 august 2020; 

2. Abrogarea pe motiv de ilegalitate extrinsecă a Hotărârii Consiliului Local nr. 40 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, a Hotărârii Consiliului Local nr. 41 

privind aprobarea reorganizării Compartimentului de Asistență Socială și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul 

comunei Vulcana-Băi, a Hotărârii Consiliului Local nr. 42 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi și Hotărârea Consiliului 

Local nr. 43 privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pentru durata 

ședinței următoare; 

3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 

4. Aprobarea reorganizării Compartimentului de Asistență Socială și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul 

comunei Vulcana-Băi; 

5. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind 

calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2018-2019. Asigurarea bunei 

desfășurări a învățământului în anul școlar 2019-2020; 

6. Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de 

la nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2021-2022, în vederea emiterii avizului conform de 

către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

7. Aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local. 

8. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 229 din 25 august 2020, nr. 243 din 3 

septembrie 2020, nr. 244 din 4 septembrie 2020 și nr. 253 din 18 septembrie 2020 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

9. Probleme curente ale administrației publice locale. 

10. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 

„Avantajul omului inteligent este că poate 
face pe prostul ori de câte ori are chef.” 

(Woody ALLEN) 

 



 
 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL APOSTOL  TOMA – 6 OCTOMBRIE 

 

  

 

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 6 octombrie 

pe Sfântul Apostol Toma.  

Sfântul Apostol Toma s-a născut în cetatea 

Paneada (numită şi Cezareea lui Filip), din Galileea. 

Numele de Toma, în limba aramaică, înseamnă geamăn, 

ca şi cel de Didymos în greacă, fiindu-i adăugat pe lângă 

numele său de Iuda, primit la tăierea împrejur. 

El L-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos, a 

crezut în El şi L-a urmat. Nu era un cărturar, dar el 

aducea lui Hristos un suflet cinstit şi curajos, care-L 

putea iubi până la moarte. Drept aceea, a şi fost el ales 

de Hristos şi numărat între cei doisprezece ucenici ai 

săi. 

Sfântul Evanghelist Ioan aminteşte despre 

Toma spunând că, după moartea lui Lazăr, Apostolii Îl 

roagă pe Mântuitorul să nu se întoarcă în Iudeea, unde, 

cu puţin mai înainte, fusese ameninţat să fie ucis cu 

pietre, dar Apostolul Toma arătând ascultare şi dragoste 

jertfelnică pentru Domnul, zice: „Să mergem să murim 

şi noi împreună cu El!” (Ioan 11, 16). 

De asemenea, în seara Cinei celei de Taină, când Iisus spune „Unde Mă duc Eu voi ştiţi; şi 

ştiţi şi calea”, Apostolul Toma întreabă: „Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea?”, 

iar Iisus îi răspunde: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin 

Mine!” (Ioan 14, 4-6). 

Aceeaşi Evanghelie vorbeşte, apoi, de îndoiala lui Toma, de a crede că Domnul a înviat din 

morţi cu trupul, după ce toţi ceilalţi Apostoli i-au spus că Domnul a fost văzut de ei toţi înviat şi că a 

vorbit cu ei. Toma, nefiind de faţă în ceasul acela, le-a zis: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui 

semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25). 

Dar, din rânduiala lui Dumnezeu, îndoiala aceasta a lui Toma a dus la sporirea cu şi mai 

multă putere a credinţei în Învierea lui Hristos. Într-adevăr, după opt zile, ucenicii fiind adunaţi în 

acelaşi loc şi fiind şi Toma cu ei, S-a arătat iarăşi Domnul înviat şi a zis lui Toma: „Adu degetul tău 

încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci 

credincios” (Ioan 20, 27). 

În acest chip, cu şi mai mult temei, s-a propovăduit Învierea Domnului, că El, adică, nu cu 

alt trup, ci cu acelaşi trup al Său, cu care a pătimit şi a murit, cu acela a şi înviat, deschizând, astfel, 

lumii şi nouă tuturor, calea mântuirii şi a învierii. 

După Înălţarea la cer a Domnului şi după Pogorârea Duhului Sfânt, Sfinţii Apostoli, trăgând 

la sorţi încotro să propovăduiască fiecare, Sfântului Toma i-a căzut sorţul să meargă în India. Şi, 

 „Niciodată nu trebuie să te ruşinezi în a 
mărturisi ce ai greşit. Înseamnă doar să spui, 

cu alte cuvinte, că astăzi eşti ma înţelept 
decât ieri.” 

(Marcel ACHARD) 

 



mâhnindu-se el că era trimis la nişte popoare atât de îndepărtate şi sălbatice, i S-a arătat Domnul în 

vedenie, întărindu-l să îndrăznească şi să nu se teamă, făgăduindu-i că va fi cu el. 

În anul 37, la cererea regelui Avgar al V-lea al Edesei, Apostolul Toma a trimis acolo pe 

Sfântul Tadeu, întrucât el, alături de Apostolul Bartolomeu, a mers spre a evangheliza cetatea 

Ninivei, din Persia. 

Apoi, a rânduit Dumnezeu că împăratul indian Gundafor (Gondofares al IV-lea Sases), care 

stăpânea Imperiul indo-part (în Pakistan şi nord-vestul Indiei), vrând să zidească palate după modelul 

celor din lumea greco-romană, a trimis pe un negustor, Avan cu numele, ca să caute un meşter iscusit 

la aceasta. Atunci Domnul Iisus i-a poruncit lui Toma în vedenie să meargă cu Avan în India. 

În drum spre India, Sfântul Toma a săvârşit o seamă de minuni, aducând multe suflete la 

Hristos. Ajungând la curtea împăratului Gundafor, acesta i-a dat mult aur ca să-i construiască palate 

măreţe, dar Apostolul a împărţit aurul la cei săraci, propovăduind zi de zi Evanghelia. 

După o vreme, împăratul, văzând că nu s-a zidit nimic, l-a întemniţat pe Apostol şi pe 

negustorul Avan, cu gând să-i dea la moarte. Dumnezeu a rânduit însă ca fratele împăratului să 

moară, iar sufletul lui să vadă palatul pe care Toma îl zidise în ceruri, prin milostenie. 

Apoi sufletul i s-a întors în trup şi a înviat. Atunci a aflat Gundafor că Toma i-a zidit cu 

adevărat un palat, dar nu pe pământ. Astfel au crezut în Hristos, ei şi mulţime de popor, fiind botezaţi 

în cetatea Taxila. 

Sfântul Apostol Toma a fost adus apoi, în chip minunat, la Ierusalim, acolo unde se 

adunaseră toţi Apostolii pentru prohodirea Maicii Domnului. Din îngăduinţa lui Dumnezeu, 

Apostolul Toma a sosit cu trei zile mai târziu. 

El însă a văzut-o pe Născătoarea de Dumnezeu pe când era ridicată la ceruri cu trupul, 

primind de la ea, spre încredinţare, cinstitul ei brâu. Ajuns la Ierusalim, Toma a cerut să fie deschis 

mormântul Preacuratei, care acum era gol, dovedind şi celorlalţi Apostoli mutarea la cer a Preasfintei 

Fecioare. 

Întors în India, Sfântul Toma a mers şi în ţinuturile dinspre miazăzi, ajungând în anul 52 la 

Muziris, pe coasta de Malabar, săvârşind minuni şi botezând pe mulţi, rânduind preoţi şi întemeind 

biserici. 

De acolo a plecat spre coasta de răsărit a Indiei, unde a adus pe mulţi la Hristos, săraci şi 

bogaţi. Tradiţia creştinilor indieni arată că Apostolul a întreprins o călătorie misionară şi în China, de 

unde s-a întors la Mylapore, în sud-estul Indiei. 

În cele din urmă, în anul 70, împăratul Muzdie (Misdeu), mâniat pentru creştinarea soţiei şi a 

fiului său, a poruncit uciderea Sfântului Toma, în afara cetăţii. Astfel a primit Apostolul moarte 

martirică, fiind străpuns cu suliţele. Mormântul său de la Mylapore (lângă oraşul Chennai, în sud-

estul Indiei) este până astăzi loc de pelerinaj. Cea mai mare parte a moaştelor sale au fost mutate la 

Edesa Mesopotamiei în anul 232. 

Astăzi capul Sfântului Toma se află în Mănăstirea ortodoxă din insula Patmos (Grecia), iar 

alte părţi din moaştele sale se păstrează în oraşul Ortona din Italia. În Biserica Ortodoxă pomenirea 

sa se face la 6 octombrie şi în prima duminică după Paşti. 

 

 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOG 

 

 

 

 

Am visat că am avut o convorbire cu Dumnezeu. 

„Deci, vrei să ai un interviu cu Mine?ˮ a întrebat Dumnezeu. 

„Dacă ai timp…ˮ am răspuns eu. 

Dumnezeu a zâmbit. „Timpul meu este veșnic; ce te gândești să mă întrebi?ˮ 

„Ce te surprinde cel mai mult la omenire?ˮ 

Dumnezeu a răspuns 

„Căci, gândindu-se cu îngrijorare la viitor, ei uită prezentul, astfel că ei nu trăiesc, nici în 

prezent, nici în viitor. 

Căci ei trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată, și mor ca și cum nu ar fi trăit vreodată… 

Căci se plictisesc cu copilăria – se grăbesc să crească  mari, apoi iarăși tânjesc să fie copii. 

Căci își pierd sănătatea ca să facă bani și apoi cheltuiesc banii ca să-și refacă sănătatea.ˮ 

Brațele lui Dumnezeu m-au luat și am tăcut un moment, apoi am întrebat: … 

„Ca un părinte, care sunt câteva din lecțiile vieții pe care vrei să le învețe copii Tăi?ˮ 

Dumnezeu a răspuns zâmbind: 

„Să învețe că ei nu pot face pe nimeni să-l iubească, ce pot face însă, este să se lase iubiți. 

Să învețe că cel mai valoros lucru nu este ceea ce au în viața lor, ci pe cine au în viața lor. 

Să învețe că nu este bine să se compare pe ei înșiși cu alții. 

Să învețe că o persoană bogată că nu este una care are mai mult, cu uneia căreia îi trebuie cel 

mai puțin. 

Să învețe că doar în câteva secunde pot provoca răni adânci în persoana iubită, și pot trece 

mulți ani ca să le vindece. 

Să învețe să ierte prin practicarea iertării. 

Să învețe că sunt persoane care iubesc mult, dar pur și simplu nu știu să-și exprime 

sentimentele. 

Să învețe că banii pot cumpăra orice, dar nu FERICIREA!!! 

Să învețe că doi oameni pot privi la același lucru, dar îl pot vedea diferit. 

Să învețe că nu întotdeauna este suficient să fie iertați de alții, ci de asemenea, trebuie să se 

ierte pe ei înșiși. 

Să învețe că Eu sunt aici cu ei – întotdeauna.ˮ 

 

 

Mănăstirea Agapia, județul Neamț 

 

 

 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 

 

 

 

 

„Inteligenţa este un judeţ obscur în 
imperiul strălucitor şi omniprezent al 

prostiei.” 

 (Valeriu BUTULESCU) 

 



 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

ION DODU-BĂLAN – 91 DE ANI DE LA NAŞTEREA AUTORULUI, POETULUI, 

  PROZATORULUI ȘI PROFESORULUI UNIVERSITAR ROMÂN – (5 octombrie 1929)

 

 

 

 

 Ion Dodu-BĂLAN s-a născut la 

05 Octombrie 1929, la Vaidei, Hunedoara, 

într-o familie de țăraniînstăriți. 

După absolvirea Colegiului Sf. 

Sava din Bucureşti, I.D. Bălan urmează 

cursurile Facultăţii de litere, iar la absolvire, 

celebrul profesor Tudor Vianu îl reţine pe 

acest student de excepție, la catedră, 

asistent. Tânărul scriitor este redactor la 

revistele culturale renumite, publică primele 

lucrări literare și primește legitimația de 

membru al Uniunii Scriitorilor chiar din 

mâna lui Mihail Sadoveanu. 

Mai târziu, tânărul universitar şi critic 

conduce, pentru o vreme, alături de alţi 

creatori din epocă, tumultosul Cenaclu 

„Nicolae Labiş”, unde se înfruntă şi citesc 

zeci de tineri condeieri, care de care mai revendicativ şi rebel, riscul major la care te expuneai, acolo, 

era să conteşti vreunuia genialitatea. Era epoca de aur a dezgheţului ceauşist, era vremea în care un 

grup de intelectuali curajoși, printre care se aflau Ion Dodu Bălan, Mircea Malița, Liviu Ciulei, 

Mihnea Gheorghiu readucea cultura română în matca sa, creatoare de valoare autentică, dând 

generației de atunci aripi de libertate. 

Pe parcursul a 2 ani, între 1967 şi 1969, îl găsim pe I.D. Bălan lector la Universitatea din Toulouse, 

unde face cunoscute tineretului studios din hexagon spiritualitatea românească şi problemele ei. 

Opera puternică a distinsului om de cultură și dascăl remarcabil este creată pe parcursul unei vaste 

perioade, de aproximativ 60 de ani. Cu o vinovăție asumată, dau aici, din foarte bogata bibliografie, 

numai câteva titluri care sugerează diversitatea de genuri abordate de către creatorul de cultură cu 

talie națională, scrisă în spiritul luminos, european. 

Critic și istoric literar, poet și memorialist, om al cetății cu responsabilități de frunte în 

viața culturală și în lumea învățământului, eminentul cărturar adaugă zestrei de carte zeci și zeci de 

lucrări, de la „Influențele folclorului..” până la poeziile din „Neliniștea fântânii”, de la monografia 

„Aron Cotruș”, până la „Așa a fost să fie…” , carte de memorialistică impresionantă, publicată în 

2014, ilustrată cu o mulțime de fotografii valoroase, inedite, adevărată istorie a vieții culturale, și nu 

numai,a ultimelor decenii trăite de autor în țară și pe alte meridiane. 

De editarea operei lui Octavian Goga, criticul şi istoricul literar Ion Dodu Bălan s-a 

îngrijit aproape o jumătate de veac. Dar, să o luăm cu începutul. Pentru ediţiile succesive, 

minimonografia din anul 1966, de fapt lucrarea de doctorat a universitarului, este punctul de pornire 

din care autorul dezvoltă un studiu vast pentru Monografia din 1971. Îi urmează ediţia a doua, din 

„Inteligenţa  unui individ se măsoară în 
cantitatea de incertitudini pe care e 

capabil să le suporte.” 

 (Immanuel KANT) 

 



anul 1975 şi, cea mai târzie ediţie din mileniul trecut, a treia, publicată în anul de graţie,1999. 

Ediţia a patra a monumentalei lucrări de cercetare „Octavian Goga”, apărută în 2011, ediţie revăzută, 

adăugită şi definitivă cuprinde 470 pagini, împărţită în 18 capitole, înglobând şi o vastă Bibliografie 

de informare, precum şi opiniile critice ale unor cunoscute nume ale culturii româneşti. Cartea se 

încheie cu un bogat album de fotografii din Epocă, unele inedite. 

Este de amintit că ediţia Monografiei în anul 1971 a fost distinsă cu Premiul Academiei 

Române. Prin timpuri, asupra cărţii, s-au exprimat reputate personalităţi ale culturii: de la Nichifor 

Crainic şi Emil Cioran până la Edgar Papu, Ovid Crohmălniceanu şi fostul student al autorului, 

Nicolae Manolescu. 

I.D. Bălan îşi concepe vasta lucrare având la bază surse fundamentale şi incontestabile de 

informare, multe inedite, pe care Profesorul le-a explorat şi exploatat cu forţa pasiunii pentru adevăr, 

dublată de rigoarea cercetătorului de excepţie, situând, astfel, poezia „pătimirii noastre” şi a speranţei 

între „elegia eminesciană şi nota eroică a lui Coşbuc”. Nimic mai adevărat, căci Goga trece de la 

prima parte a poeziei lui, aceea de „jale şi lacrimi” la cea de-a doua, „plină de nelinişte şi revoltă”. 

De aceea, monografia „Octavian Goga” este o carte a curajului, necesară mai mult ca oricând lumii 

româneşti şi nu numai, este o carte de învăţătură care, prin adevărurile scoase la lumină, va trăi peste 

veac şi va lumina, la rându-i, vremile. 

Să reamintim Cărţile de versuri nepieritoare ale bardului de la Răşinari: 

Poezii -Budapesta-1905; O seamă de cuvinte –Sibiu-1908; Ne cheamă pământul -Bucureşti -1909; 

Mustul care fierbe -Bucureşti-1927. Concepută dihotomic „viaţă şi operă”, Monografia surprinde şi 

contextul politic, social, moral şi, chiar, geopolitic al Transilvaniei de la sfârşitul secolului 19 şi 

începutul secolului 20, oferindu-ne adevărate pagini de istorie, în premieră. 

I.D. Bălan recompune cu remarcabilă măiestrie destinul unui mare poet, al unui 

temperamental publicist şi politician fervent, uneori controversat, devotat fizic şi sufleteşte cauzei 

naţionale. Pentru convingerile sale, Goga, alături de alţi mari unionişi transilvăneni din epocă a făcut 

puşcărie grea. Curios, după Unirea cea mare şi sfântă din 1918, înaltele funcţii politice la Bucureşti 

le ocupă alţii din Ardeal, care, la un loc cu unii politicieni „din regat” eşuează în mlaştina sărăciei 

poleite şi a analfabetismului jenant, oratorii nefăcând din promisiunea eradicării acestor două „boli 

sociale” decât o lamentabilă demagogie, situație criticată vehement de către Goga, căci se rata, astfel, 

o mare şansă a progresului istoric românesc, oferită odată cu întregirea Ţării. I.D. Bălan ne oferă 

acest document major al culturii române, alături de alte şi alte cărţi ale domniei sale. Procesul 

receptării operei lui O. Goga, creatorul de geniu al unui alt mit al jertfei a fost şi continuă să fie unul 

anevoios şi plin de riscuri. 

 Momentul de vârf al activităţilor de lansare a monografiei „Octavian Goga”, l-a 

constituit participarea la „ Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus”, chiar în ziua deschiderii lui, 

miercuri, 23 Noiembrie 2011. În faţa unui public avizat, care a ocupat până la refuz incinta 

„Eveniment” a prestigiosul Târg Internaţional organizat de Radio Romania, Ion Dodu Bălan şi-a 

prezentat opera fundamentală, paternal, plin de viaţă şi luminat de emoţia specială a visului împlinit. 

Despre monografie şi autorul ei, şi-au declamat opiniile, între alţii, scriitorii Ion Brad, Florentin 

Popescu, Mihai Prepeliţă, Marian Dumitru şi directorul Editurii, dr. Geo Stroe. 

Scrisă cu tandră înţelegere umană, cu farmecul de povestitor despre vremuri de luptă cu 

eroi adevăraţi, monografia „Octavian Goga” trebuie citită, mai ales, de către tineri, de elevi şi 

studenţi. Vor găsi aici multe din răspunsurile la întrebările şi frământările lor de azi, într-o Românie, 

membră a Uniunii  

 În sfânta zi de Duminică, 6 mai, anul Domnului 2018, eminentul om de cultură și 

dascăl reputat, Ion Dodu Bălan și-a luat la revedere de la această lume pe care a trăit-o cu 

patimă, pe care a slujit-o cu dragostea unui mare și neînvins caracter. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

ULTIMA CAFEA 

de Corneliu- Vadim TUDOR 

 

 
Hai, Moarte, să bem o cafea 

Ţi-o fac cu caimac, aromată 

Mai leapădă-ţi coasa cea grea 

Şi mantia asta ciudată. 

 

Te rog să iei loc în fotoliu 

Nu mă supără dacă fumezi 

După cine eşti, Moarte, în doliu? 

De ce tot suspini şi oftezi? 

 

E foarte fierbinte cafeaua 

Nu te grăbi, că te frigi 

Mai lasă-mi pe cer, încă, steaua 

Dacă eu am să mor, ce cîştigi? 

 

Ai venit să mă iei în persoană 

Prea mare onoare îmi faci 

Din toată specia asta umană 

Numai pe mine mă placi? 

 

Hai să-ţi ghicesc în cafea 

E bine să ştii ce te-aşteaptă 

O cumpănă grea vei avea 

Dar tu te descurci, eşti deşteaptă. 

 

Eşti tot timpul în criză de bani 

Aici, te asemeni cu mine 

De ce să fim noi duşmani? 

Eu te-nţeleg cel mai bine. 

 

Lumea te aplaudă de departe 

În zvon de corridă, olé! 

Fii bună şi-ntoarce-te, Moarte 

Să văd: după tine ce e? 

 

Acum eşti captivă la mine 

Am vrut să-ţi arăt, draga mea 

Că nu-mi este frică de tine: 

Ţi-am pus şoricioaică-n cafea. 

 

 

 

„Nu uita că eşti muritor!».” 
(proverb latin) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 

 ...aricii sunt animale solitare care formează cupluri doar în perioada împerecherii? După 

împerechere, masculii părăsesc pentru totdeauna femelele şi nu se preocupă de soarta puilor.?  

 

 …fiecare arici, indiferent de dimensiunea sa, are corpul acoperit cu 5.000 până la 7.000 de 

ţepi? Când se simte ameninţat, ariciul îşi foloseşte muşchii dorsali pentru a-şi fixa ţepii într-o poziţie 

verticală care îl face să pară mai ameninţător. 

 

 …aricii nu au o privire bună, dar compensează printr-un simţ al auzului şi al mirosului foarte 

bine dezvoltate. Cu toate astea, vederea lor este perfect adaptată stilului de viaţă, aricii fiind animale 

nocturne. 

 

 …spre deosebire de ţepii care acoperă trupul porcului spinos, cei ai ariciului nu sunt toxici. 

De altfel, sunt mai degrabă goi în interior, fiind construiţi astfel încât, deşi uşori, să fie foarte puternici. 

 ...atunci când sunt stimulaţi de un miros sau un gust puternic, aricii au un obicei ciudat? 

Aceştia îşi acoperă trupul cu salivă, gest pentru care încă nu s-a găsit o explicaţie. 

 

 ... Deşi se întâmplă tot mai des să fie priviţi ca animale de companie, există state unde sunt 

consideraţi creaturi sălbatice, creşterea lor în casă fiind interzisă. Printre acestea, statele americane Arizona, 

California, Georgia, Hawaii, Maine, Pennsylvania şi New York. 

 

 ...în lume există doar 17 specii de arici care trăiesc în Europa, Africa, Asia și Noua 

Zeelandă?te face acest lucru?. 

 

 ...aricii sunt imuni la veninul de șarpe ceea ce înseamnă că pot doborâ o viperă și o pot 

mânca?  

 ...aricii sunt intoleranți lactoză? moliile se pot recunoaște prin miros de la mai mulți kilometri 

dinstanță? 

 

 ...gestați la arici durează între 25 și 30 de zile, iar femela naște între 10 și 11 pui, iar la 24 ore 

după naștere, puiolr le ies pe spate niște țepi albicioși? 

 

 ...ariciul poate auzi frecvențe de până la 45 de kHz în timp ce omul detectează frecvențe de 

numai 20 kHz? Auzul său este atât de ascuțit încât poate auzi și o omidă care mănâncă o frunză. 

 

 ...pprintre dușmanii ariciului se află vulpea, bufnița, lupul și dihorul? 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

„Inteligenţa este capacitatea cu ajutorul 
căreia vom înţelege până la urmă că totul 

este de neînţeles.” 
(Maurice MAETERLINCK) 

 



 

 

 

 

 

 

 CONCURENȚĂ LA ROMLUX

 

 

Au! Mă doare! Te rog, nu îmi strânge aşa de tare aripile! Dacă nu mă striveşti şi dacă îmi 

dai iarăşi drumul, poţi să mă ţii în mână. Drept recompensă eu îţi povestesc ceva – vrei? În seara 

aceasta caldă de iunie nu a fost greu pentru tine să mă prinzi, nu este aşa? Pe întuneric ne-ai putut 

vedea destul de bine cum zburăm. Ziua nici măcar nu ne-ai fi observat. De fapt, noi nu suntem 

interesanţi pentru tine. Ştiu ce te fascinează, lumina degajată de noi. Dacă mă întorci cu grijă, poţi 

vedea cele două puncte luminiscente verzi-gălbui de pe burta mea. De aceea observi lumina numai 

dacă zburăm deasupra ta. Dar acum poţi să mă întorci iarăşi. Au! Fii puţin mai atent! Eu nu am decât 

10 mm. Ca să nu mă striveşti, trebuie să mă atingi foarte uşor cu degetele tale butucănoase. Acum 

poţi aprinde lanterna, ca să mă vezi la lumină. Apropo, dacă ai fi în America de Sud, şi ai ţine lângă 

mine pe o rudă de-a mea, numită Cucuju, ai putea ascunde lanterna ta veche. Lumina rudei mele este 

atât de puternică, încât ne-ai putea privi pe amândoi în linişte. Din această cauză unii oameni le ţin 

într-o cuşcă mică şi îi folosesc ca felinar.  O transformare a energiei în lumină – nerealizată încă 

tehnic Eu sunt doar un gândac mic neînsemnat, şi totuşi o minune din atelierul lui Dumnezeu. 

Numele meu este licurici (Lampyris noctiluca). De fapt eu nu strălucesc. Eu produc lumină «rece». 

În acest proces al bioluminiscenţei nu rezultă nici un fel de căldură. Este un lucru de mirare că 

tehnicienii voştri nu au reuşit să realizeze această transformare rentabilă. Un bec normal transformă 

în lumină maximum 4 % din energia consumată, iar un tub fluorescent ajunge la 10 %. Diferenţa 

mare se pierde prin transformarea energiei în căldură. Trebuie să recunoşti că lămpile voastre sunt 

mai mult sobe decât candele. Dar la mine Creatorul a realizat cea mai bună transformare a energiei în 

lumină, aceasta înseamnă că 100 % din energia consumată este transformată în lumină. Mai bine nu 

se poate. Acum priveşte carapacea gâtului meu. Ea îmi ocroteşte capul mai bine decât casca pe 

motociclist. În afară de aceasta Creatorul a format materialul acesta tare astfel ca el să fie transparent 

în faţa ochilor – dar numai acolo. Prin aceste ferestre eu pot privi lumea. Bine, acum poţi să stingi 

lanterna. Restul pot să îţi povestesc şi pe întuneric. 

 Vezi mulţimea de punctuleţe luminoase acolo în iarbă? Acelea sunt femelele noastre. Ele 

nu pot zbura. În timpul împerecherii ele se urcă pe firele de iarbă mai lungi. Când se apropie un 

mascul, ele îşi ridică partea posterioară a corpului, cu organul luminiscent în sus. Astfel, luminiţa 

verde-gălbuie se poate vedea de la distanţă, iar masculii vin la împerechere. Unul dintre rudele mele 

– şi din acestea am peste 2 000 55 – este licuriciul negru (Photinus pyralis). În familia lor masculul şi 

femela se înţeleg prin fulgere. Un asemenea fulger durează doar şase sutimi de secundă. Interesant 

este faptul că masculul emite la intervale exacte de 5,7 secunde, iar femela răspunde în acelaşi ritm, 

dar 2,1 secunde mai târziu. Nici până în ziua de astăzi nu ştie nimeni cum aprind şi sting ei lumina 

aşa de repede. Vara, femela mea depune ouă în locuri umede, sub frunziş. Din aceste ouă se dezvoltă 

întâi nişte larve mici. Ele hibernează în acelaşi loc; primăvara din ele se fac coconi, din care mai 

târziu ies licuricii. Unul din duşmanii noştri sunt broaştele. Dacă una din broaşte a mâncat odată prea 

multe din soiul nostru – din păcate se întâmplă aceasta din când în când – atunci încep chiar şi 

broaştele să lumineze în întuneric. Cred că şi lor li se pare ceva curios. Dar aceasta este din cauză că 

şi ouăle noastre emit puţină lumină, bineînţeles că şi larvele şi coconii.  

Cum este însă posibil ca noi să luminăm? Cred că aceasta te interesează, desigur? În anul 

1887 francezul Raphael Dubois a descoperit într-o scoică cele două substanţe necesare pentru 

producerea luminii. Dacă aceste substanţe reacţionează între ele, atunci se produce lumină. Francezul 

a numit pe una din ele luciferină, iar pe cealaltă luciferază. Compoziţia chimică a celei de-a doua 

substanţe este încă neelucidată. Până astăzi se ştie doar că ea conţine aproximativ 1 000 de unităţi de 

acid aminic; aceasta înseamnă că structura ei este foarte complexă şi extraordinar de greu de 

descifrat. Mă mir ce muncă grea a avut Creatorul cu noi, nişte fiinţe atât de micuţe! La analiza 

celeilalte substanţe, a luciferinei, cercetători americani au constatat recent că 56 numărul moleculelor 

ei oxidate corespunde exact cu numărul impulsurilor de lumină emise. Energia este aşadar 

transformată complet în lumină. – Ah, văd că te plictiseşti, dar lucrurile acestea sunt într-adevăr mult 

mai complicate decât pot eu să îţi explic. Un oblon cu funcţia de întrerupător Între timp vreau să îţi 

povestesc ceva, ceea ce sigur încă nu ştii. Ai auzit vreodată de «peştele lanternă» (Photoblepharon 

„Unde este binefacereşi iubire, acolo este 
Dumnezeu.” 

(maximă latină) 

 



palpebratus steinitzi)? – Nu, nu este aşa? Deşi el nu este rudă cu mine, luminează şi el. El nu produce 

această lumină, ci o primeşte de la bacterii luminiscente, a căror lumină se produce printr-o reacţie 

chimică asemănătoare, ca la mine. O singură bacterie este aşa de mică, încât nu îi poţi vedea lumina. 

Poţi recunoaşte ca lumină numai o colonie de multe milioane de bacterii. La peştele lanternă aceste 

bacterii se află pe organul luminiscent oval, care se află sub ochi. Peştele le alimentează cu energie şi 

oxigen prin multe vase sanguine foarte fine. În afară de aceasta, Creatorul i-a mai instalat un fel de 

rulou, o pleoapă neagră, pe care peştele o lasă în jos, «stingând» astfel lumina. Dacă vrea, el poate 

emite semnale intermitente. 

 Ideile Creatorului sunt nemărginite. El face ca lumină să se producă în diferite feluri. Pomi 

fulgerători Eu am rude şi în Asia de Sud. Acolo licuricii se adună cu miile pe anumiţi copaci de 

lângă râu şi încep să semnalizeze în acelaşi tact. Oamenii care călătoresc prin Burma şi Thailanda nu 

găsesc cuvinte pentru a descrie această privelişte fenomenală. Câteodată sunt 57 mai mulţi copaci din 

aceştia la un loc. Deseori se întâmplă că pe fiecare frunză se află un licurici. Poţi să îţi imaginezi cum 

fulgeră totul! Până astăzi ştiinţa nu a descoperit de ce toţi licuricii semnalizează concomitent. Poate 

că Creatorul vrea pur şi simplu să I Se admire fantezia Lui. Principiul reflectorului Acum revin la 

mine, şi după aceea mă laşi să zbor. Trebuie să îţi povestesc despre minunatul organ luminiscent cu 

care ne-a înzestrat Creatorul, pe mine şi rudele mele. În principiu el constă din trei straturi de celule. 

Cel de jos este format din celule a căror plasmă este plină cu mici cristale. Aceste cristale formează 

panoul reflector, analog reflectoarelor de la bicicletă. De fapt stratul mijlociu conţine celulele 

luminiscente. El este umplut cu particule rotunde, aşa-numitele «mitocondrii», adevărate 

microcentrale, responsabile pentru producerea energiei. Aceste celule luminiscente sunt prevăzute cu 

foarte mulţi nervi foarte fini şi canale respiratorii. Al treilea strat, cel exterior, este pielea. Ea este în 

acest loc transparentă, permiţându-mi astfel să luminez în faţa oamenilor şi a animalelor. Tren în 

miniatură Recunosc, nu sunt aşa de efectiv ca licuriciul brazilian (Phrixotrix). La această larvă de 

gândac luminează în partea din faţă două lumini portocalii. Dacă simte un pericol, ea aprinde în 

stânga şi în dreapta câte un rând de 11 lanterne verzui, astfel încât noaptea ea arată ca un tren în 

miniatură. Eu nu arăt ca un tren. Şi nici nu mă pun femeile în 58 păr, cum fac cu rudele mele sud-

americane, gândacii rapizi. Aceştia strălucesc seara ca briliantele. Eu nu pot semnaliza, lumina mea 

este monocoloră, şi totuşi Îl laud şi eu pe  

Creatorul meu care m-a făcut o mică minune. Lăudaţi-l şi voi pe Dumnezeu cu osanale 

minunate! Dar acum lasă-mă, te rog, să zbor iarăşi – şi să luminez. 

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MI

 

 

 
 
 

1 octombrie 

Verginia MITRESCU 

Floarea IOSIF 

Amalia ARON 

Ion NEMUŢ 

Micşunica MĂGUREANU 

Niculae GRIGORE 

Ahmed HUSSEIN 

Elena ANTOFIE 

Marieta IFTIMI 

Elena DOBRESCU 

Vasile MEDREGA 

Ecaterina DUMITRU 

Leon FĂŞIE 

Mihai GRECU 

Gabriela GRECU 

Cristina-Mariana UȘURELU 

Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU 

Mihaela-Cristina POPESCU 

Leon-Gabriel FĂŞIE 

Adriana-Rebeca NECŞOIU 

Irina-Alexandra ȘERBAN 

Ariana-Nicoleta DUMITRESCU 

 

2 octombrie 

Olimpia MILEA 

Filareta SAVU 

Romeo-Iosif NEAGA 

Corneliu GOGU 

Constantin VASILE 

Chirița-Luminița MILEA 

Cătălin-Dumitru DRĂGHICI 

Constantin-Roberto ARON 

Roxana-Mihaela NEGULESCU 

Ștefan-Aurelian CANDIDATU 

Sandra-Maria MĂGUREANU 

 

3 octombrie 

Elisabeta SFETCU 

Georgeta FĂŞIE 

Stelian BURCĂ 

Elisabeta MITRESCU 

Mihai ZAMFIRESCU 

Nicolae MILEA 

Gianinna PIOARU 

Silvia GHEORGHE 

Camelia BĂLAŞA 

Maria-Magdalena BĂLAŞA 

Simona-Nicoleta TRONECI 

Vasile-Emanuel ZEGHERU 

Florin-Adrian LOPOTARU 

Denisa-Gabriela DINIŞOR 

Antonia-Abigail DOBRESCU 

 

4 octombrie 
Floarea MIHAI 

Casandra BĂLAŞA 

Ierotei GRECU 

Ana DUMITRU 

Petru VLASE 

Tinca IORGA 

Valerică BOBLEACĂ 

Nicoleta DRĂGHICI 

Nicoleta DOBRESCU 

Ionuţ-Sebastian MILEA 

Alexandra-Mihaela JOIŢA 

Cristian-Adrian CIOBU 

Elisa-Maria DOBRESCU 

Nicoleta-Cristina BOBLEACĂ 

 

5 octombrie 

Elena BADEA 

Anghel BĂRBULESCU 

Vasilica SAVU 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA OCTOMBRIE 

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

(HERACLIT) 

 



Spiridon PIOARU 

Mihail GHEORGHE 

Dănuţ DOBRESCU 

Marian-Ion LUPU 

Ion ŞERBAN 

Dragoş-Gheorghe GOGU 

Daniel-Ioan BOIANGIU 

Constantin PETRESCU 

Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ 

Antonia-Gabriela BÎRLOG 

 

6 octombrie 
Iulian ENESCU 

Luminiţa GRECU 

Cornel-Aurel BADEA 

Ion STOICA 

Rodica DOBRESCU 

Marian MEDREGA 

Cosmin-Nicolae BADEA 

Mădălin-Florin BADEA 

Miruna-Florentina PIOARU 

 

7 octombrie 

Gheorghe ŞERBAN 

Nicolae UDROIU 

Gheorghiţa DOBRA 

Emilian DINU 

Mirela STANA 

Roxana-Elena NICOLĂESCU 

Mioara-Andreea FĂŞIE 

Mario-Adrian IONAŞ 

Flavian-Nicolas CRĂCIUN 

 

8 octombrie 

 

Floarea ENESCU 

Emilian UŢA 

Vasile LOPOTARU 

Ion-Eugen ŞTEFAN 

Mihaela FĂŞIE 

Gheorghiţa ŢUŢUIANU 

Robert-George NEMUŢ 

 

9 octombrie 

 

Valentina SOARE 

Eugenia NECŞOIU 

Alexandru BOBLEACĂ 

Anghel-Gheorghe STOIAN 

Răzvan ŞETREANU 

Ştefan-Robert TUDOR 

Izabela-Ioana DOBRESCU 

Vasile-Marius CIOCAN 

Antonio-Eduard SAVU 

 

 

10 octombrie 

Ion ILIE 

Mircea GHEORGHE 

Anghel STOIAN 

Sever SAVU 

Stelian GOGU 

Constantin-Florin ŞTEFAN 

Longin PETRESCU 

Dănuţa-Georgiana ILIE 

Daniel MARIN 

Ştefan-Alexandru SAVU 

 

11 octombrie 

Floarea DOBRESCU 

Elena DOROBANŢU 

Dumitru BULIGIOIU 

Nicolae MANTA 

Constanța STÎNGACIU 

Daniela BIȚOC 

Constantin ŢÎRGHEŞ 

Ion DOBRESCU 

Mariana MILEA 

Marian-Emil FĂŞIE 

Naomi-Ecaterina DUMITRESCU 

Nicolae-Cătălin MILEA 

Erik-Gabriela DOBRESCU 

Sofia-Teodora-Petruța MIHĂLCESCU 

 

12 octombrie 

Vioreta UDROIU 

Cristian MILEA 

Constantin POPESCU 

Alina UȚĂ 

David-Gabriel DUMITRESCU 

 

13 octombrie 

Romulus BÎRLOG 

Sever SMARANDA 

Ion OACHEŞU 

Victor-Florin BUDEANU 

Corneliu SAVU 

 

14 octombrie 

Anastase SAVU 

Moni GHEORGHE 

Ion IANCU 

Emilia OPROIU 

Gheorghe TEODORESCU 

Dumitrița ALBU 

Vasile-Andrei MARIN 

 

15 octombrie 

Spiridon ŞERBAN 

Lucia VASILE 

Petre MIHĂLCESCU 

Elena BĂLAŞA 



Marilena POPESCU 

Cristian FĂŞIE 

Nicolae-Marius OANCEA 

 

16 octombrie 

Floarea NIŢESCU 

George-Ciprian MILEA 

Florian ŞERBAN 

Alexandra-Maria BUCUROIU 

 

17 octombrie 

Maria POPESCU 

Maria MOREANU 

Elena BÎRLOG 

Ion-Marius DRĂGHICI 

Elena-Alexandra GAFIŢOIU 

 

18 octombrie 

Vavila ZEGHERU 

Romică SARU 

Mihai-Marian OPREA 

Alexandru-Valentin CIOCAN 

 

19 octombrie 

Georgeta LĂCĂTUŞ 

Vasilica MOREANU 

Sorina-Mihaela STANCIU 

Laurenţiu MILEA 

Rebeca UŢA 

Eduardo-Adrian OLARIU 

Daniela-Ana-Maria MOROE 

 

20 octombrie 

Petra MICULESCU 

Corneliu-Ștefan TRONECI 

 

21 octombrie 

Anca BĂLAŞA 

Ionela-Raluca DOBRESCU 

Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ 

 

22 octombrie 

Vasile VASILE 

Genoveva TUDORESCU 

Constanța-Maria ŞERBAN 

Ioneta STOIAN 

Elena ŞETREANU 

Mihaela POPESCU 

Veronica JOIȚA 

Dumitru-Gabriel GRECU 

Mihaela GRECU 

Andreea-Roxana PETRESCU 

Ionuţ-Flavian FĂŞIE 

Beatrice-Maria POPESCU 

 

23 octombrie 

Vergil ȘETREANU 

Paulina GOGU 

Clement PETRESCU 

Dumitru-Alexandru ŞETREANU 

Monica MITRESCU 

Liviu-Romeo ZEGHERU 

Dumitru-Iulian POPESCU 

David-Mihai BURLĂCIOIU 

 

24 octombrie 

Ilorența OANCEA 

Emil-Cristinel TRONECI 

Luiza-Maria BADEA 

Marian ILIE 

Gheorghe-Costin MEDREGA 

Paul-Daniel MITRESCU 

Gheorghe-Ionuţ STANCIU 

Ioana ENESCU 

Ioana-Beatrice ZEGHERU 

 

25 octombrie 

Gheorghe TUDOR 

Dacian ION 

Dumitru GRECU 

Cornelia DRĂGHICI 

Mihaela PISICĂ 

Maria DOBRESCU 

Adriana-Nicoleta ILIESCU 

Marius-Adrian DRĂGHICI 

Emanuela-Florentina TUDORACHE 

Mihai-Răzvan NICOLĂESCU 

Constantin-Sebastian VASILE 

Marian-Gabriel BĂLAŞA 

Eduard-Patrik MIRA 

Alexandru-Gabriel MARIN 

 

26 octombrie 

Maria BÂRLOG 

Cocuţa FĂŞIE 

Gheorghiţa STAN 

Gabriela ZEGHERU 

Daniela MITRESCU 

Gabriela SFINTEȘ 

Gheorghe BERECHET 

Dumitru PANAITA 

Alina BADEA 

Natalia-Elena RĂDULESCU 

 

27 octombrie 

Ion MIHAI 

Dumitru GHEORGHE 

Elena BĂLAŞA 

Constantin GHEORGHE 

Ana-Maria NECŞOIU 

Florentin-Cristian ISTRĂTOIU 

Ilie-Carlos MARIN 



Marius-Florin POPESCU 

 

28 octombrie 

Dumitru-Doru PETRESCU 

 

29 octombrie 

Natalia OANCEA 

Laurenţiu-Iulian JOIŢA 

Vasilica MILEA 

Mircea GHEORGHE 

Lavinia-Alina FARCAȘI 

Bianca-Andreea ZAHARIA 

 

30 octombrie 

Dumitru POPESCU 

Elena PARASCHIVA 

Violeta-Denisa MILEA 

George-Eduard VASILE 

Marian BRÎNZICĂ 

 

31 octombrie 

 

Nicolae SPÂNU 

Stelian ILIE 

Vasile MĂGUREANU 

Valeria-Ştefania NEMUŢ 

Ion FĂŞIE 
Olguţa-Mihaela UDROIU 
Andrada-Mihaela SPÎNU 
Cătălin-Vasile UȘURELU 
Cătalin-Valentin GOGU 

 

 
 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

ÎN CURSUL LUNII SEPTEMBRIE: 
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„Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia 
pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa 

ta.”  
(Douglas William JERROLD) 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier 
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