
  



                

 

 

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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VREMURI MEMORABILE… 

 

 

 

Oare vom mai putea vreodată retrăi acele momente frumoase ale copilăriei noastre? Știți de 

ce întreb acest lucru? 

Mie mi-au lipsit fascinantele momente ale focului lui Sumedru, mi-au lipsit petrecerile cu 

prietenii, am frustrări legate de zilele când plecam cu Matei să ne plimbăm cu bicicletele ori pe jos 

aiurea prin pădure... 

Gândeam numai în acest moment, însă vă garantez că nu am picat în butoiul cu tristețe! Dar 

nu mă pot abține să nu spun că reflectam la modul în care vom petrece Crăciunul ori Revelionul. Toți 

cei din jur îți întorc spatele când îi întâlnești întâmplător pe stradă ori în marcket. Zici că trăim într-o 

lume paralelă. 

Există însă și lucruri frumoase pe care ne-am cam reobișnuit să le facem: să spunem celor 

dragi cât de mult îi iubim, să petrecem cel mai ptețios timp al nostru timp cu copiii, să alergăm 

desculți prin iarbă dimineața, să culegem roadele pământului pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. 

Nu mi-a fost niciodată frică de nimic și nici acum nu-mi este, însă a fi precaută și în primul 

rând cu copiii mi se pare firesc. Am fost în concediu cu ei, dar numai la prieteni dragi care ne-au dat 

siguranța faptului că nu există vreun pericol. Am ținut cont de toate restricțiile și i-am protejat 

permanent pe dragii mei copilași. 

Să vă povestesc ceva care mă face să râd mereu? Dimineața ieșem pe faleză cu Matei și 

soarele îi intra în ochi iar atunci începea să strănute. Mi-era teamă să nu ne tangentăm cu cineva care 

ar putea să se teamă de vreun virus. Era siderat de răsăritul soarelui,  dar și eu eram în asentimentul 

lui, de aceea ne trezeam la prima oră... Slavă Domnului că nu am avut niciun incident – mă refer la 

faptul că nimeni nu era la acea oră pe faleză! 

Sper într-un an mai bun și sper să fie ok cel care va veni. Sinceră să fiu aștept doar o acalmie, 

o revigorare, un ceva normal al acestor vremuri... 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Odată ce ai eles speranţa, totul este posibil.” 
(Cristopher REEVE) 



 

 

 

 

 

 

 CATEGORII (TIPURI) DE ACTE ADMINISTRATIVE

 

 

 
Actele administrative pot fi grupate în diverse categorii, reprezentând atât o importanță 

teoretică cât și una practică. Întrucât în literatură sunt utilizate o multitudine de criterii de clasificare, 

am apelat la cele mai reprezentative. În acest context, noi credem că cele mai importante criterii de 

clasificare a actelor administrative sunt următoarele: 

         

1. După natura juridică, acestea pot fi: 

a) acte administrative de autoritate (sau acte administrative de putere publică): aceste 

acte se adoptă sau se emit de către o autoritate publică-legislativă, executivă sau judecătorească, în 

mod unilateral, pe baza și în vederea executării legii, numai în scopul nașterii, modificării sau 

stingerii unor raporturi de drept administrativ. 

            

 Actele administrative de autoritate se împart, la rândul lor, în acte administrative de 

autoritate cu caracter normativ (acte normative) și acte administrative de autoritate cu caracter 

individual (acte individuale). 

b) acte administrative de gestiune, încheiate de către serviciile publice administrative cu 

persoanele fizice sau juridice și privesc buna gestionare a domeniului public al statului sau al 

unităților administrativ-teritoriale (județ, municipiu, oraș, comună), după caz. 

             

Aceste acte sunt acte bilaterale, cuprinzând două manifestări de voință: a serviciului public 

administrativ și a unei persoane fizice sau juridice. 

c) actele administrativ jurisdicționale se emit, în mod unilateral, de către autoritățile de 

jurisdicție administrativă, anume abilitate de lege și rezolvă conflicte apărute între servicii publice și 

particulari. 

             

Aceste acte juridice, după organul care le emite, sunt acte administrative, iar după efectele 

pe care le produc sunt acte de jurisdicție. 

             

Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ definește actul administrativ-

jurisdicțional ca fiind actul juridic emis de către o autoritate administrativă cu atribuții jurisdicționale 

în soluționarea unui conflict, după o procedură de contradictorialitate și cu asigurarea dreptului de 

apărare. 

             

Actul administrativ-jurisdicțional se caracterizează prin următoarele trăsături: este un act 

administrativ aparent atipic din punct de vedere al organului de la care emană, în sensul că 

autoritatea publică care îl emite este investită prin lege cu soluționarea unor litigii; de asemenea, este 

un act administrativ cu caracter individual, dar este atipic fiind exceptat de la principiul 

revocabilității actelor administrative, procedura de soluționare a litigiului fiind similară celei 

judiciare (contradictorialitatea, asigurarea dreptului de apărare), iar prin ele se soluționează un litigiu 

cu forță de adevăr legal și capătă autoritate de lucru judecat dacă nu este atacat în justiție. De 

asemenea, actul este obligatoriu motivat. 

2. După competența materială, pot exista: 

a) acte administrative cu caracter general: aceste acte se adoptă sau se emit de către 

autoritățile administrației publice care au competență materială generală. 

        Din aceasta categorie fac parte: decretele Președintelui României, hotărârile și 

ordonanțele Guvernului, hotărârile consiliilor județene și cele ale consiliilor locale, unele ordine ale 

prefecților și unele dispoziții ale primarilor. 

b) acte administrative de specialitate: aceste acte sunt emise de organele administrației 

publice centrale de specialitate și de autoritățile administrației publice locale de specialitate. 

             

„Coroana a consolidat România prin 
loialitate, curaj, respect, seriozitate şi 

modestie.” 
(Regele MIHAI I al ROMÂNIEI) 

 



Din această categorie fac parte: ordinele și instrucțiunile emise de miniștrii și conducătorii 

celorlalte organe ale administrației publice centrale  de specialitate, precum și cele emise de 

conducătorii  serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 

administrației publice centrale de specialitate. 

 

 

 

* * * 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 345 din 20 noiembrie 2020 a convocat 

în ședință extraordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 26 noiembrie 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 procesului-verbal privind alegerea delegatului sătesc; 

2. Constituirea sectoarelor administrative ale comunei Vulcana-Băi, în scopul creării unor 

raporturi directe între cetățeni și consilierii locali; 

3. Nominalizarea consilierilor locali pe sectoare administrative și stabilirea unor măsuri 

conexe; 

4. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 66/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate, în principalele domenii de activitate; 

5. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul 

comunei Vulcana-Băi, pe anul școlar 2021-2022; 

6. Aprobarea proiectului „Asigurarea materialelor sanitare necesare unităților de 

învățământ din comuna Vulcana-Băi în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-CoV-2” și a cheltuielilor legate de proiect; 

7. Aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor sistemice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Vulcana-

Băi” și a cheltuielilor legate de proiect; 

8. Mandatarea specială a reprezentantului comunei Vulcana-Băi în Adunarea generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița; 

9. Mandatarea specială a reprezentantului comunei Vulcana-Băi în Adunarea generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Integrat al Deșeurilor” județul 

Dâmbovița; 

10. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 3.995 din 28 noiembrie 2002 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și Societatea Farmaceutică „Speranța” S.R.L.; 

11. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 1.555 din 14 aprilie 2003 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și A.F. MOREANU D. Ion; 

12. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 806 din 17 februarie 2003 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și SC ADIUDA SRL; 

13. Aprobarea contractului de sponsorizare cu SC Group Concif SRL; 

14. Validarea Dispoziției primarului nr. 338 din 10 noiembrie 2020 privind rectificare a 

bugetului local pe anul 2020; 

15. Probleme curente ale administrației publice locale; 

16. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței 

următoare. 

 
 

 
 

 

 

 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL CUVIOS DANIIL SIHASTRUL – 18 DECEMBRIE 

 

 

 

  

 

Biserica Ortodoxă sărbătorește în fiecare an la 

18 decembrie pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Unul 

din cei mai populari sfinți moldoveni din toate timpurile 

a fost Daniil Sihastrul, cunoscut și sub numele de 

„Sfântul Daniil schimonahul” sau „Sfântul Daniil cel 

Nou”, spre a-l deosebi de proorocul din Vechiul 

Testament sau de Daniil Stâlpnicul. Amintirea lui s-a 

transmis din neam în neam, din timpul vieții lui, din a 

doua jumătate a secolului al XV-lea, până in zilele 

noastre. Una din tradițiile păstrate în popor despre 

Daniil Sihastrul a fost fixată în scris mult mai târziu, de 

marele cronicar moldovean Ion Neculce (1672-1745], în 

lucrarea lui 0 samă de cuvinte. Alte tradiții despre el se 

păstrează și azi în satele și mănăstirile Bucovinei. 

Potrivit acestora, el s-ar fi născut într-o casă de țărani 

dintr-un sat care aparținea de Episcopia din Rădăuți. 

Cunoscând mai mulți călugări, s-a hotărât el însuși să-și 

închine viața lui Dumnezeu. Și astfel, tânărul Dumitru, 

cum se numea din botez, a intrat în cinstita stepenă a 

călugăriei, la mănăstirea-catedrală din Rădăuți, primind, 

potrivit rânduielilor monahale, numele de David. 

 A trăit în preajma acestui sfânt locaș de închinare, cu hramul „Sfântul Nicolae”, ctitoria lui 

Bogdan Vodă întemeietorul. Aici a învățat carte, a deprins pravila vieții călugărești și a lucrat în 

gospodăria mănăstirii, alături de ceilalți viețuitori. Dorind o viață cu adevărat „pustnicească”, departe 

de lume și de frământările ei, tânărul monah părăsește târgul și Episcopia de Rădăuți și se retrage la 

schitul Sfântul Lavrentie (Laurențiu), în hotarul satului Laura (înglobat acum în comuna Vicovul de 

Sus, jud. Suceava), numit așa după „lavra” de călugări care trăiseră odată în aceste locuri. A dus 

acum o viață și mai aspră, de post și rugăciune, împreunate cu munca în gospodăria schitului. Aici a 

îmbrăcat „schima cea mare”, adică ultima treaptă a călugăriei, primind un nume nou, cel de Daniil. 

Noul ieroschimonah Daniil s-a retras apoi într-un loc tăinuit, înspre munte, pe malul pârâului Vițeul, 

azi în satul Putna. Acolo a găsit o stâncă, în care, după spusele tradiției, a dăltuit cu multă osteneală 

un paraclis, din care se mai văd și azi pridvorul, naosul și altarul, iar dedesubt o încăpere, săpată tot 

în piatră, care îi slujea drept chilie, după ostenelile zilei.  Vestea despre acest evlavios sihastru s-a 

răspândit curând, mai ales în satele din părțile de nord ale Moldovei. Era căutat de mulțime de 

credincioși, cărora le citea rugăciuni pentru izbăvirea de boli și suferințe. A auzit despre el și tânărul 

Ștefan, feciorul lui Bogdan al II-lea, cel ucis la Reuseni din porunca fratelui său Petru Aron, în 

octombrie 1451. Se spune că tânărul Ștefan, scăpat atunci ca prin minune, și-a găsit adăpost tocmai 

în chilia sihastrului Daniil, care 1-a întărit și încurajat, prin cuvinte părintești de mângâiere. Și tot 

atunci cuviosul Daniil ar fi prezis tânărului copleșit de durere și deznădejde că nu peste mult timp va 

 „Am descoperit că dacă iubeşti viaţa, şi viaţa 
te va iubi pe tine.” 

(Arthur RUBINNSTEIN) 

 



urca pe tronul tatălui său Bogdan al II-lea și al bunicului său Alexandru cel Bun. Și cuvântul 

sihastrului s-a împlinit în aprilie 1457, când vrednicul de pomenire mitropolitul Teoctist „1-a 

pomăzuit spre domnie” pe Ștefan cel Mare „la locul ce să chiamă Direptatea”, cum scria bătrânul 

cronicar Grigore Ureche.  

Ajuns pe tronul Moldovei, Ștefan Vodă 1-a cercetat pe sihastrul Daniil și în anii lui de 

domnie, atât în vremuri de pace, cât și în cele de cumpănă pentru țară. Tot tradiția spune că el l-ar fi 

îndemnat pe domn să ridice mănăstirea Putna, în apropiere de chilia în care trăia. Noua mănăstire a 

fost sfințită la 10 septembrie 1470 de mitropolitul țării, Teoctist, și de episcopul Tarasie de la 

Roman, înconjurați de un ales sobor de arhimandriți, ieromonahi și preoți de mir, șaizeci și patru la 

număr. Mai târziu, biserica mănăstirii a devenit gropnița lui Ștefan cel Mare și a familiei sale. Tot 

tradiția spune că domnitorul și ierarhii țării aveau de gând să rânduiască în slujba de egumen pe 

Daniil, dar el n-a primit, ci a rămas pe mai departe la chilia lui, continuând să fie cercetat de tot mai 

mulți credincioși. După un număr de ani, și-a părăsit chilia și s-a îndreptat spre locuri mai retrase, 

oprindu-se undeva pe apa pârâului Voroneț (numit și Corbul), unde și-a făcut o nouă chilie sub 

stânca numită Șoimul.  Împovărat de ani, a început aici o nouă perioadă a vieții lui. Ca și la Rădăuți 

sau în chilia lui de la Vițeul, el priveghea și se ruga fără încetare, povățuindu-i pe toți aceia care se 

îndreptau spre chilia lui de sihastru. A pregătit și aici ucenici în ale călugăriei, între care și pe 

Grigorie Roșea, viitor egumen la Probota, apoi mitropolit al Moldovei și nou ctitor la Voroneț. Între 

cei care se îndreptau și acum spre chilia lui, pentru a-i cere cuvânt de învățătură și de mângâiere, s-a 

numărat din nou Ștefan cel Mare. în vara anului 1476 a intrat în Moldova o puternică și pustiitoare 

armată turcească, comandată de însuși sultanul Mehmed al II-lea (Mahomed), cuceritorul 

Constantinopolului. In lupta de la Valea Albă – Războieni, din ținutul Neamțului, la 26 iulie 1476, 

oastea lui Ștefan cel Mare a fost înfrântă, iar domnul, cu puțini oșteni, s-a retras din fața invadatorilor 

în nordul țării. în aceste împrejurări dramatice, domnitorul îl caută din nou pe Daniil și-i cere cuvânt 

de încurajare, în acele ceasuri de restriște pentru țara Moldovei. întâlnirea lor este descrisă în cuvinte 

emoționante de cronicarul Ion Neculce, în lucrarea sa O samă de cuvinte, pe baza mărturiilor culese 

de el însuși din tradiția păstrată pe atunci în popor. Iată ce scria învățatul cronicar: „Iară Ștefan Vodă, 

mergând de la Cetatea Niamțului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneț, unde trăia un părinte 

sihastru pre nume Daniil. Și bătând Ștefan Vodă în ușa sihastrului să-i descuie, au răspunsu sihastrul 

să aștepte Ștefan Vodă afară până ș-a istovi ruga. Și după ce ș-au istovit sihastrul ruga, l-au chiemat 

în chilie pre Ștefan Vodă. Și s-au spoveduit Ștefan Vodă la dânsul. Și au întrebat Ștefan Vodă pre 

sihastru ce va mai face, că nu poate să să mai bată cu turcii; închina-va țara la turci, au ba? Iar 

sihastrul au zis să nu o închine, că războiul iaste a lui. Numai, după ce va izbândi, să facă o mănăstire 

acolo, în numele Sfântului Gheorghe, să fie hramul bisericii. Deci au și purces Ștefan Vodă în sus pe 

Ia Cernăuți și pre la Hotin și au strânsu oastea, feliuri de feliuri de oameni. Și au purces în gios. Iar 

‘turcii, înțălegând că va să vie Ștefan Vodă cu oaste în gios, au lăsat și ei Cetatea Niamțului de a o 

mai bate și au început a fugi spre Dunăre. Iar Ștefan Vodă au început a-i goni în urmă și a-i bate, 

până i-au trecut de Dunăre. Și întorcându-să înapoi Ștefan Vodă, s-au apucat de au făcut mănăstirea 

Voronețul. Și au pus hramul bisericii Sfântul Gheorghe”.  

 Așadar, Cuviosul Daniil este cel care 1-a îndemnat pe Ștefan Vodă să continuie lupta 

împotriva turcilor, pentru a izbăvi Țara Moldovei. Și tot de la el a venit și îndemnul de a zidi o 

mănăstire nouă-la Voroneț, în apropierea chiliei sale. Noua ctitorie a lui Ștefan cu hramul „Sfântul 

Gheorghe” purtătorul de biruință, a lost ridicată în vara anului 1488, din 26 mai până la 14 

septembrie, după cum spune pisania, deci la 12 ani după luptele pustiitoare pe care le-a avut cu 

turcii.  Nu se știe când a trecut Daniil la cele veșnice. A fost îngropat în partea sudică a pronaosului 

bisericii de la Voroneț. 

 Pe mormântul său a fost așezată o lespede de gresie, pe care se află o inscripție în limba 

slavonă: „Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil”, fără nicio lămurire cu 

privire la data mutării sale la Domnul. Tot tradiția spune că la înmormântarea lui ar fi luat parte și 

domnitorul Ștefan cel Mare, care a rânduit să i se așeze pe mormânt acea piatră funerară. în 

mănăstirea Putna se păstrează până azi un deget arătător, îmbrăcat în ferecătură de argint și 

împodobit cu mărgăritare, din 1749, care, după tradiție, ar fi al Cuviosului Daniil; cu acest deget le-

ar fi arătat lui Ștefan cel Mare locul potrivit pentru zidirea mănăstirii Putna. „După adormirea sa 

întru Domnul, la mormântul lui au venit mulți credincioși spre a se ruga aici și a cere vindecarea de 

boli și neputințe, încă din timpul vieții, poporul, care îi cunoștea viața și faptele minunate, 1-a cinstit 

ca sfânt, iar după moarte această cinstire a sporit și mai mult, deși nu s-a făcut o canonizare oficială 

din partea Bisericii.  

El apare cu acest atribut în mai multe documente din veacul al XVI-lea. De pildă, la 21 

martie, mitropolitul Grigorie Roșea, ucenicul lui Daniil, făcea o danie mănăstirii Voroneț „unde-i 



hramul Sfântului Mare Mucenic al lui Hristos și purtător de biruință Gheorghe, unde se odihnește 

sfântul stareț Daniil”, danie întărită de Iliaș Vodă Rareș. Printr-un act de la Alexandru Vodă 

Lăpușneanu, din 5 aprilie 1558, se întărea dania satului Drăgoești, făcută de un monah cu numele 

Teodosie, mănăstirii Voroneț, „unde este hramul sfântului marelui mucenic Gheorghe și al sfântului 

stareț Daniil”. Același Teodosie mai dăruia Voronețului două sate, dania lui fiind întărită de Petru 

Vodă Șchiopul, la 16 iulie 1575, când se făcea din nou amintire de „moaștele sfântului stareț Daniil”. 

în sfârșit, printr-un act de la Ieremia Vodă Movilă, din 17 decembrie 1599, se întărea dania câtorva 

sate de dincolo de Prut hărăzite mănăstirii Voroneț, „unde se odihnesc sfintele moaște a 

preacuviosului și purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Daniil cel Nou”.  

Notăm aici că prin cuvântul „stareț” nu trebuie să înțelegem un egumen, ci un călugăr 

încărcat de ani, cu o viață aleasă, un bun povățuitor și îndrumător al călugărilor și credincioșilor. De 

asemenea, numele acestui cuvios apare și într-o însemnare din 1550, pe un manuscris slavon, dăruit 

de un monah cu numele Ioan mănăstirii Voroneț, „unde din fragedă tinerețe și din copilărie m-am 

făgăduit lui Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Daniil cel Nou și unde am primit 

mântuitorul și îngerescul cin…” Mai târziu, teologul ucrainean Zaharia Kopistenski, în cartea sa 

Palinodia, alcătuită în anii 1621-1622, amintea pe „Daniil, sfântul făcător de minuni” de la Voroneț. 

După șase decenii, mitropolitul Dosoftei, în cartea sa Viața și petrecerea sfinților (voi. IV, Iași, 1686, 

fila 152), îl așază în fruntea unui șir de nouă sfinți, notând că a și văzut moaștele sale și pe ale lui 

Rafail de la Agapia. 

 După cartea lui Dosoftei, numele celor nouă sfinți moldoveni au mai fost trecute și în alte 

Vieți de sfinți care au apărut în românește. Mai mulți învățați români din secolele al XIX-lea și al 

XX-lea notează, în lucrările lor, unele din tradițiile legate de viața lui Daniil, subliniind faptul că 

tradiția populară îl socotește sfânt Marele cărturar Nicolae Iorga, de pildă, îl numea „sfântul 

românesc din vremea lui Ștefan Vodă” sau „sfânt țărănesc târziu pe care 1-a dat Moldova noastră”. 

Chipul Sfântului Daniil apare și în două picturi din secolul al XVI-lea. în 1547, s-a terminat 

minunata pictură exterioară a bisericii lui Ștefan cel Mare de la Voroneț, prin purtarea de grijă a 

mitropolitului Grigorie Roșea. Pe fațada de miazăzi a pridvorului, lângă ușa de intrare, apar chipurile 

mitropolitului Grigorie și al lui Daniil Sihastrul. Acesta este zugrăvit ca un om bătrân cu barbă lungă 

și albă și în veșminte de sihastru; în jurul capului, cu plete albe, apare aureola de sfânt, precum și 

inscripția „Sfântul Daniil”. în mâna stângă are un toiag, iar în dreapta ține un sul de pergament, cu o 

inscripție slavonă: „Veniți fraților, de mă ascultați. învăța-vă-voi frica Domnului, cine este omul…”. 

Un alt chip al sfântului apare într-un Tetraevanghel, dăruit de mitropolitul Grigorie Roșea mănăstirii 

Voroneț. Sfântul este înfățișat stând în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă și un toiag în stânga; este 

îmbrăcat în veșminte scumpe și bogate, având barbă și plete albe. Fața îi strălucește de bunătate și de 

evlavie, o față spiritualizată de schimnic care a trăit toată viață în post și rugăciune. în jurul capului 

apare aureola sfințeniei, precum și inscripția „Sfântul Daniil”. Iată deci atâtea mărturii din care reiese 

că acest cuvios Daniil de la Voroneț s-a bucurat de aleasă cinstire din partea credincioșilor 

moldoveni încă din timpul vieții, iar după moarte l-au socotit sfânt. O hotărâre sinodală de 

„canonizare” s-a luat abia la 20 iunie 1992, rânduindu-se ca el să fie prăznuit pe întreg cuprinsul 

Patriarhiei Române în fiecare an la 18 decembrie.  

 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE ESTE IMPORTANT? 

 

 

 

 

Un bãștinaș american și prietenul lui treceau, în centrul orașului New York, pe lângã Times 

Square în Manhattan. Era în timpul prânzului și strãzile erau pline de oameni. Mașinile claxonau, 

frânele taxiurilor scârțâiau pe la colțuri, sirenele zornãiau, sunetele orașului erau asurzitoare. 

Deodatã, bãștinașul spune, „Aud un greiere!” 

Prietenul sau spune: „Ce? ești nebun? Cum poți să auzi un greiere în gãlãgia asta!” 

„Nu, sunt sigur!” a spus el, „Am auzit un greiere!”. 

„E o nebunie”, i-a rãspuns prietenul. 

Însă el ascultă cu atenție un moment, și apoi se îndreptã, traversând strada, spre un ghiveci de 

ciment, în care creșteau niște plante. S-a uitat în ele și pe sub crengile lor, a descoperit un mic 

greiere. 

Amicul sau a fost pur și simplu uimit. „E incredibil! Cred că ai urechi supraomenești!” 

„Nu”, a spus bãștinașul. „Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei 

să asculți.” 

„Dar nu se poate!” a spus prietenul. „N-aș putea auzi un greier, în așa o gãlãgie.” 

„Da, într-adevãr,” a venit replica. „Depinde ce este cu adevãrat important pentru tine. Hai sã-

și arãt!” 

A bãgat mâna în buzunar și a scos câteva monede, pe care, în mod discret, le-a scãpat pe 

trotuar. Atunci, în ciuda zgomotului șoselei aglomerate, care le surzea urechile, au putut observa pe o 

rază mare, fiecare cap întorcându-se sã vadã dacã banii cãzuți nu erau ai lor. 

„Ai înțeles ce vreau sã spun?” a întrebat bãștinașul american. „Totul depinde de ce este 

important pentru tine!” 

 

 (Text preluat) 

 

 

 

 

 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 

 

 

 

 

„Tot ce este îmi pare fi o hană pentru o 
tristeţe nemăsurată.” 

 (Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

NICHIFOR CRAINIC – 131 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI 

  ROMÂN – (22 decembrie 1889)

 

 

 

 

 

 

 

Nichifor Crainic (pseudonimul lui Ion Dobre, n. 22 

decembrie 1889, Bulbucata, Bulbucata, Giurgiu, România – d. 20 

august 1972, Mogoșoaia, Ilfov, România) a fost 

un teolog, scriitor, poet, ziarist, politician, editor, filosof român și 

important ideolog rasist și fascist, de extremă dreaptă. În perioada 

de început a mai folosit pseudonimele Victor Rațiu (1908), D. 

Crainic (1909), D.I. Crainic, D.I. Nichifor, N. Crainic (1910), 

Victor Mărginaș. Din aprilie 1926 Nichifor Crainic este numele lui 

legal. În 1940 este ales membru al Academiei Române pe locul 

devenit vacant al lui Octavian Goga, exclus în 1945 și reconfirmat 

post-mortem în 1994. 

Nichifor Crainic a studiat teologia la Seminarul Central 

(1904-1912) și apoi la Facultatea de Teologie (1912-1916) 

din București. În perioada facultății a fost cântăreț la Biserica 

Zlătari. După terminarea studiilor, a dorit să devină preot al acestei 

biserici, dar deși a fost susținut de părintele Constantin 

Nazarie, Gala Galaction, Nicolae Iorga și I.G. Duca, mitropolitul-

primat Conon Arămescu-Donici a refuzat numirea
]
. Se căsătorește 

în acest an cu cumnata bunului său prieten, Nicolae Băculescu. 

După intrarea României în război cere să fie trimis voluntar pe front, dar este refuzat. Cu 

puțin timp înaintea ocupării Capitalei de către trupele Puterilor Centrale este înrolat și încadrat în 

Compania II sanitară. Urmează refugiul în Moldova, fiind cantonat în satul Simila, după care ajunge 

în iarna lui 1917 la Iași doborât de o dublă pneumonie. După însănătoșire este repartizat soldat 

sanitar la Spitalul Militar din Iași. În această perioadă scrie gratuit în revista lui Nicolae 

Iorga, Neamul românesc. 

După divorț și neînțelegerile cu noul director al publicației Dacia, col. Ștefan Zăvoianu, 

îndemnat de Lucian Blaga, pleacă la Viena. Aici se înscrie la Facultatea de Filosofie în anul 

universitar 1920-1921. În această perioadă o cunoaște pe Aglae, studentă la medicină, cu care se 

căsătorește. În mai 1921 se naște Furtuna Ioana, unica lui fiică. 

„Doar cei care-şi crfesc copiii pot avea 
onoare şi curaj.” 

 (Teodor DUME) 
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Va rămâne până în iunie 1922 pentru încheierea stagiului de patru semestre. Viena devenea 

spațiul necesar formării dimensiunii mistice care se va identifica în activitatea de profesor și în lirica 

sa. A obținut doctoratul în filosofie la Viena. Își desfășoară activitatea în calitate de profesor 

universitar la Seminarul Teologic de la București și la Facultatea de Teologie de la Chișinău. Este 

creatorul curentului gândirist axat pe „autohtonism”. 

Crainic a debutat ca poet în 1906, în perioada când era elev la seminar, cu poezia La 

horă publicată în revista școlară Spre lumină, unde semnează cu numele real, Ion Dobre. 

A condus revista „Flamura” și, după strămutarea revistei „Gândirea”, una dintre cele mai 

importante reviste literare din perioada interbelică, de la Cluj la București, preia conducerea acesteia 

de la Cezar Petrescu, devenind directorul și mentorul ei și - după cum lăsa să se înțeleagă - inițiatorul 

curentului gândirist, axat pe autohtonism, neo-ortodoxism și naționalism. În "Gândirea" au apărut 

numeroase articole și eseuri programatice care vor defini orientarea politică naționalistă a curentului 

gândirist, tributar ortodoxismului militant și prezentând similitudini cu fascismul italian. Crainic a 

considerat chiar că nazismul (național socialismul german) era opțiunea ideală, cea mai corectă 

pentru România
]
. A publicat mai multe articole în care a elogiat regimul lui Benito Mussolini. A 

elaborat apoi, în 1938, teoria „statului etnocratic" în lucrarea „Ortodoxie și etnocrație”. De 

asemenea,a colaborat la publicații precum „Sfarmă-Piatră” și „Buna Vestire”, oficiosul Mișcării 

Legionare. 

Dumitru Stăniloae îl descrie cu următoarele cuvinte: „Nichifor Crainic este cel dintîi teolog 

român din epoca modernă a istoriei noastre care scoate teologia din cercul strîmt și ocolit al 

specialiștilor, prezentînd-o, într-o formă impunătoare, atențiunii generale a lumii intelectuale.... 

Nichifor Crainic înnoiește prin reactualizarea tradiției într-o teologie care se mulțumea cu cîteva coji 

din această tradiție, primite pe calea și de multe ori prin interpretarea ocolită a teologiilor apusene”, 

săvîrșind “o adevărată restaurare a teologiei românești în duhul ortodox”
[16]

. 

Crainic, fiind profesor la Facultatea de Teologie a Universității din București, a dezvoltat o 

întreagă exegeză teologică pentru a demonstra că Vechiul Testament nu ar fi evreiesc, că Iisus nu ar 

fi fost evreu și că Talmudul ar fi fost creat ca o armă de combatere și distrugere a creștinilor
[17]

. 

În 1968 Nicolae Manolescu îl include într-o antologie de poezie, care avea să fie interzisă, 

atât din cauza prezenței poeților condamnați în cadrul așa-zisului proces al ziariștilor fasciști din 

1945 și a celor din exil (Nichifor Crainic, Radu Gyr, Aron Cotruș, Ștefan Baciu), cât și din cauza 

absenței unor scriitori proletcultiști ca Mihai Beniuc și Eugen Jebeleanu. Acest episod este semnalat 

de Monica Lovinescu în revista "Destin" apărută în Spania, care face o analiză a polemicii iscate 

atunci în România. Împotriva lui George Ivașcu, înverșunat contestatar al antologiei semnate de 

Manolescu, scriitoarea din exil remarcă, la p. 131: "Singurul criteriu cu putință privind trecutul este 

cel estetic. Poezia unui Crainic este inclusă în antologie iar nu articolele sale politice. Atunci? 

Luptele trecutului și ciocnirile ideologice aparțin istoriei, cel mult istoriei literare. Operele, literaturii. 

Totul e de a ști dacă poezia unor Crainic, Gyr sau Crevedia înfruntă timpul ca poezie. Acesta este 

tărâmul pe care-l alesese Nicolae Manolescu, și era singurul justificat (Monica Lovinescu, Asaltul 

umbrelor, în "Destin", Madrid, 1969, 19-20, p. 126-135). 

A fost directorul ziarului naționalist „Calendarul” apărut la București în 25 ianuarie 1932 și 

suspendat la 24 martie 1932 din ordin guvernamental, apoi reapărut la 9 iunie al aceluiași an, până la 

29 decembrie, când este din nou suspendat ca urmare a unui virulent articol al lui Crainic, îndreptat 

contra lui Carol al II-lea, Elenei Lupescu și camarilei regale, articol intitulat „Țara regelui Wieder și 

a reginei Duduca”. După asasinarea primului-ministru I.G. Duca, Crainic este arestat, împreună cu 

conducerea legionară și cu alți opozanți ai regimului, fiind acuzat că ar fi fost instigatorul moral al 

asasinatului. La procesul ce a urmat, a fost achitat. A fost președintele Consiliului de Administrație 

al Societății Române de Radiodifuziune, implicit președintele Societății de Radio din data de 16 

septembrie 1940 (conform revistei „Radio Universul nr. 310/21 septembrie 1940, pag.3) până în 

februarie 1941. 

Momentul 23 august 1944 l-a găsit în București având dublă pneumonie. Este dus pentru 

îngrijiri la Mănăstirea Cernica și apoi la clinica lui Iuliu Hațieganu din Sibiu de unde se externează la 

jumătatea lunii octombrie. Printr-o întâmplare norocoasă se întâlnește cu primarul comunei 

Gălănești care-i face un buletin de identitate pe numele de Ion Vladimir Spânu. 

Se ascunde prin diferite sate din Transilvania, în casele unor preoți care-i fuseseră elevi la 

Teologie. 

Din primăvara anului 1945 încep persecuțiile împotriva lui Nichifor Crainic. Trimiterea lui 

în judecată este salutată de Scânteia, într-un articol special din rubrica Activitatea Tribunalului 

special. Noi criminali de război, în cercetarea Tribunalului Poporului, destinată să semnaleze 

"elementele reacționare" care puteau pune în pericol procesul de sovietizare a țării: Nichifor Crainic 
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și Stelian Popescu trimiși în fața Tribunalului Poporului: "Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, pe 

baza actului de acuzare întocmit de acuzatorii publici, s-a decis sesizarea Tribunalului Poporului 

pentru judecarea în conformitate cu dispozițiunile Decretului Lege Nr. 312 din 1945 a următorilor: 

Dobre Ion zis Nichifor Crainic și Stelian Popescu, ambii ziariști" ("Scânteia", nr. 235, 27 mai 1945, 

p. 6). 

În cadrul procesului „lotului ziariștilor fasciști” (alături de Radu Gyr, Pamfil Șeicaru și 

alții), Tribunalul Poporului l-a condamnat în contumacie, prin Sentința nr. 2/4 iunie 1945, la detenție 

grea pe viață și degradare civică pe timp de 10 ani, pentru crima de dezastrul țării, prin crime de 

război. 

Obosit, după trei ani de pribegie, și convins că după încheierea păcii de la Paris rejudecarea 

lui se va face mai puțin pătimaș, pe 24 mai 1947
] 
l-a convins pe preotul Ion Sămărghițan, gazda sa, 

să-l anunțe pe jandarmul satului că se predă
[25]

. Este adus în București, la Ministerul de Interne (mai-

iulie), apoi este transferat succesiv la închisoarea Văcărești și Jilava. 

După anularea sentinței din 1945 a urmat rejudecarea care s-a întrerupt brusc, fără niciun 

motiv juridic, după arestarea lui Lucrețiu Pătrășcanu și a avocatului Petre Pandrea. A fost transportat 

la Aiud unde a fost ținut închis 15 ani fără să existe o sentință judecătorească. 

Prin Decretul 293/18 aprilie 1962 al Consiliului de Stat, Nichifor Crainic este grațiat la data 

de 24 aprilie 1962 și eliberat două zile mai târziu. După eliberarea din închisoare, între 1962 și 1968 

Nichifor Crainic scrie la ziarul comunist de propagandă "Glasul Patriei", editat de Ministerul 

Afacerilor Interne, destinat intelectualilor români din străinătate, unde devine redactor, până la 

pensionare în 1968
 
Ana Selejan consideră că aceasta a fost o formă de mercenariat, în speranța 

reintrării în circuitul literar. 

În timpul detenției a devenit informator și colaborator al Securității „pentru gamela cu 

zeamă” (vezi: Oancea Zosim: Închisorile unui preot comunist, sau Mihadaș Teohar: Pe muntele Eba. 

Procesul „lotului ziariștilor fasciști” care s-a judecat în anul 1945 de către Tribunalul 

Poporului, a fost redeschis la propunerea Procuraturii Generale, după mai bine de 50 de ani. În cadrul 

procesului au fost implicați 14 scriitori și ziariști. Curtea Supremă după mai multe dezbateri 

procedurale, a admis recursul în anulare și în data de 8 mai 1995 a luat decizia cu hotărâre de 

achitare și restituire a tuturor averilor celor implicați și condamnați de către comuniști. Din păcate în 

acel moment nu a mai fost decât un singur supraviețuitor, scriitorul Pan V. Vizirescu. 

Nichifor Crainic moare la 20 august 1972. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

DREAPTA MĂSURĂ 

de Emil CIORAN 

 

 

 

Un pic de durere te face profund, 

Mai multă durere te-afundă prea mult. 

C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă, 

Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă. 

 

Un pic de-mplinire te face mai bun, 

Prea multă împlinire te face nebun. 

Un pic de putere te face mai tare, 

Prea multă putere pe alţii îi doare. 

 

C-un pic de respect eşti încrezător, 

Cu prea mult respect devii sfidător. 

Un pic de-ngrijire te ţine mai bine, 

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire. 

 

C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă, 

Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă. 

Păstrează, creştine, măsura în toate, 

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate 

Încet, dar şi sigur de la pocăinţă 

Şi te pricopseşte c-o altă credinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

„Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii 
celorlalţi, am dispărea pe loc.” 

(Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 

 ...vocea unui băiețel de 3 ani este mai puternică decât vocile a 200 de oameni într-un 

restaurant aglomerat?  

 …vârsta medie la care copiii încep să folosească un cuptor cu microunde este de 7 ani? 

 …tații tind să determine înălțimea copiilor, iar mamele greutatea lor? 

 …în medie, un copil de 4 ani pune 437 întrebări pe zi? 

 ...uitatul la televizor are efect de calmant natural pentru copii? 

 ...în Grecia antică, copiii familiilor înstărite erau scufundați în ulei de măsline la naștere 

pentru a rămâne fără păr de-a lungul vieții? 

 ...marele faraon Ramses al II-lea a fost tată a peste 160 de copii? 

 ...rotulele copiilor devin osoase în jurul vârstei de 3 ani, până atunci fiind formate din 

cartilaj? 

 ...în Anglia anilor 1600 atât băieții, cât și fetele purtau rochițe până la vârsta de 7 ani? 

 ...copiii care au până la 6 ani prezintă cele mai mari riscuri de fracturi și arsuri ale mâinilor? 

 ...unu din cinci copii mici (3-5 ani) reușesc să desfacă flaconul cu medicamente, chiar 

dacă are capacul de siguranță, cu rezistență specială? 

 ...creierul unui copil de 3 ani este de două ori mai activ decât cel al unui adult? 

 ...personalitatea copilului tău se va defini în clasa I? Un studiu recent a arătat 

că personalitatea noastră rămâne cam aceeași încă din copilărie. 

 …copiii preșcolari își dezvoltă limbajul mult mai bine atunci când inventează dialoguri cu 

prietenii de pluș, decât în timpul unei conversații obișnuite? 

 …un copil este ca un mic savant? Ei folosesc modele probabilistice și experimente pentru a 

descoperi cum funcționează jucăria cea nouă. 

 …un copil care învață un instrument muzical se descurcă mult mai bine la școală, pentru că îi 

stimulează activitatea creierului? 

 …copiii crescuți sau îngrijiți de bunici sunt predispuși la obezitate? 

 …între 2 și 3 ani, copilul doarme aproximativ 13 ore din 24? 

 …copilul nu crește în timpul răcelii? 

 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

„Nu există decât o ratare: aceea de a nu 
mai fi copil.” 

(Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

UN MATERIAL DE CONSTRUCȚIE APARENT SIMPLU – TOTUȘI, PRODUSUL 

UNEI TEHNICI GENIALE 

 

Cum să mă prezint eu? Vreau să o fac printr-o ghicitoare: Te văd, dar tu nu mă vezi. Toţi 

oamenii au nevoie de mine, dar nu mă simt. Apariţia mea este o minune, dar mulţi nu ştiu. Cine sunt 

eu? Nu m-ai recunoscut? Atunci să continui cu descrierea mea. Am o formă sferică şi sunt complet 

transparent. Diametrul meu este de numai 9 mm şi sunt gros de 4 mm. Volumul meu este de numai 

0,06 cm³. Imaginează-ţi, sunt de 30 de ori mai mic decât o cireaşă. Şi încă ceva important, fără mine 

nu ai putea vedea. Aproape că m-am trădat. Eu sunt unul dintre cele mai importante componente al 

aparatului tău vizual: cristalinul. Înainte de a-ţi relata detailat despre mine, vreau să îţi spun ceva 

important despre organele de simţ. Tocmai la ele poţi observa unele dintre principiile lucrării 

Creatorului meu. După acest ajutor mental vei înţelege mai uşor şi biografia mea. Lucrările 

Creatorului şi legile naturii Organele de simţ: Dacă te ocupi îndeaproape de organele de simţ, ca 

tehnician, nu te mai poţi opri din uimi- 76 re. La ele vei găsi metode atât de perfecţionate şi 

exclusive, pe care nu le mai întâlneşti nicăieri. Dacă acestea ar fi invenţii făcute de oameni, te asigur 

că ar fi necesar un birou de patente numai pentru înregistrarea şi administrarea lor. Sunt însă ideile 

lui Dumnezeu, şi ele nu sunt înregistrate de nici un birou tehnic.  

Psalmistul cunoaşte măreţia ideilor creaţiei, atunci când se roagă: «Cât de mari sunt 

lucrările Tale, Doamne, şi cât de adânci sunt gândurile Tale!» (Psal. 92:5). Trebuie să cunoşti metoda 

de lucru a lui Dumnezeu. În toate măsurile constructive care au fost aplicate în domeniul vieţii, ea nu 

lezează nici un principiu de randament şi nici vreo lege a naturii. Cu alte cuvinte, spre a atinge un 

scop, mulţimea organelor foloseşte adesea în mod genial legitimitatea fizică şi chimică; şi de aceea 

de multe ori el nu este uşor de observat. În tehnica şi ştiinţele naturii se utilizează multe metode de 

măsurare cu cerinţe de o mare exactitate. Cea mai reuşită dintre toate este măsurarea timpului cu 

ajutorul ceasurilor atomice. Precizia mai poate creşte, deoarece nu s-au atins încă graniţele 

posibilităţilor fizice. Aşa-zisa «toleranţă relativă» este etalonul preciziei unei măsurători. Cu ajutorul 

unui metru se poate măsura o lungime de un metru, cu o toleranţă de 0,5 mm. Toleranţa relativă este 

deci de 0,5 mm/1000 mm = 0,5 · 10-3. Toleranţa relativă actuală a ceasurilor atomice este de 10-13, 

iar conform relaţiei inexactităţii lui Heisenberg, ea poate fi coborâtă până la 10-16. Până acum nu a 

fost realizată nici o metodă de măsurare la care precizia şi conceptul randamentului să se apropie de 

graniţele posibilului. Tocmai în domeniul organelor de simţ Creatorul a folosit de mai multe ori ast- 

77 fel de concepţii surprinzătoare, care folosesc la maxim posibilităţile fizice şi tehnice. Vreau să îţi 

mai amintesc o situaţie importantă.  

  xTe rog să faci deosebirea dintre funcţionarea lucrărilor Creatorului şi procedeele Lui 

creatoare. În timp ce toate lucrările create şi procesele naturale se supun legilor naturii, felul cum a 

procedat Dumnezeu la creaţie nu poate fi explicat prin ele, deoarece legile naturii sunt produsul 

creaţiei, dar nu condiţia existenţei acesteia. Acum vreau să trec la organul vederii, căci eu sunt o 

componentă esenţială a acestuia. Lucrul acesta este valabil atât pentru oameni, cât şi pentru toate 

animalele care văd. Imaginează-ţi, fiecare ochi de libelulă este format din mii de ochi miniaturali, 

care la rândul lor fiecare dintre el este dotat cu o jumătate de milion de elemente de conectare. La 

rândul lor, fiecare dintre aceste unităţi funcţionale este de o sută de ori mai mică decât cel mai mic 

dintre elementele de conectare pe care le-a putut realiza tehnologia umană a calculatorului. Desigur 

că fiecare ochi miniatural are şi el propriul lui cristalin, eu l-aş numi microcristalin. Ştii cum 

funcţionează ochiul tău? Chiar şi de propriul tău ochi rămâi surprins. La fiecare privire imaginea 

optică este proiectată pe 130 de milioane de senzori vizuali. Prin procese încă neînţelese ale 

sistemului nervos se formează în creierul tău o imagine excelentă a lucrurilor privite. Aceste procese 

deosebit de complexe sunt în marea lor majoritate încă neînţelese de oamenii voştri de ştiinţă. 

Imaginează-ţi că ai folosi în aparatul de fotografiat în locul unui film plan, un film de forma unei 

sfere goale. Ar fi totul aşa 78 de deformat, aşa cum se vede în oglinzile bombate din labirintul de la 

bâlci, care desfigurează imaginile. Pe retina ta se formează mai întâi o astfel de lume deformată. În 

creier Creatorul a instalat programe care funcţionează permanent, spre a elimina imediat erorile 

apărute, astfel încât tu vezi o lume înconjurătoare perfectă. Împreună cu creierul, simţul vizual are un 

„Nu poţi reuşi nimic fără curaj. Este cea 
mai mare calitate a omului după onoare.” 

(ARISTOTEL) 

 



aport deosebit. Menirea lui nu este să măsoare exact mărimile fizice, ci el este astfel construit spre a 

împlini cerinţele biologice. Asta înseamnă că în cazul obiectelor situate la depărtări diferite, tu nu 

evaluezi mărimea imaginii fizice de pe retină, ci aplici obiectelor îndepărtate o altă mărime decât 

corespunde ea pe retină. Cunoşti desigur prezentarea în perspectivă. Simţul vizual comunică 

recepţiei tale, printr-o imagine cu linii paralele, nu mărimea fizică «reală», ci mărimile importante 

pentru viaţa ta. Pentru evaluarea corectă a lumii înconjurătoare se cere să poţi evalua corect mărimea 

unui obiect şi atunci când el se află la distanţe diferite. Procesul de evaluare din creier prelucrează 

datele primite de la organul de simţ, le măreşte, micşorează şi le îndoieşte, încât tu să primeşti o 

imagine utilă. Cu alte cuvinte, numai creierul transformă ochiul într-un aparat superior tuturor 

aparatelor fizicii. El poate vedea în amurgul avansat şi în raza de soare cea mai strălucitoare; câmpul 

optic de activitate reglându-se automat. El poate distinge culori, poate evalua distanţe şi mărimi. 

Poate distinge nuanţe de alb sau distinge aceeaşi culoare în lumina din revărsatul zorilor sau a 

amiezii. 

 Evaluarea formelor şi a culorilor este pentru tine aceeaşi, chiar şi când obiectele se 

apropie sau se depărtează şi sunt iluminate diferit. 79 Încă o realizare deosebită a văzului (dar şi a 

auzului) este precizia cunoaşterii şi recunoaşterii obiectelor, situaţiilor, fiinţelor şi a oamenilor. 

Lucrul acesta este valabil şi pentru persoane pe care nu le-ai mai văzut de mai mult timp. La o 

întâlnire cu colegii de clasă, îţi recunoşti pe foştii colegi după mulţi ani, cu toate schimbările lor 

majore pe care le-au suferit. Trebuie precizat că simţul vizual dispune de un fel de precizie, care nu 

mai poate fi descrisă cu mărimi fizice. Cunoşti afirmaţia lui Aristotel: «Totalul este mai mult decât 

suma părţilor» – lucru ce este valabil şi pentru sistemele vii. Dar dacă la părţile componente se 

recunoaşte complexitate, morfologie, scop şi invenţie înaltă, cu cât mai mult este valabil lucrul acesta 

pentru unitatea formată de ele. Iar acum, în loc de a povesti despre tot ochiul, vreau să-ţi povestesc 

numai despre mine – cristalinul – aşadar, despre cel mai mic detaliu al ochiului tău. Nu pot fi fabricat 

de nici o fabrică Pentru a-ţi putea explica randamentul meu tehnic, te rog să îţi imaginezi împreună 

cu mine următorul lucru: Vrei să comanzi la o fabrică de mecanică fină să mă fabrice. Cum să se 

reuşească aşa ceva? Desigur că ai dreptate. Spre a putea produce cristalinul într-o stare funcţională, 

trebuie să i se trimită firmei un catalog cu cerinţele pe care le ai referitoare la cristalin. Cum eu mă 

cunosc cel mai bine, vreau să prezint în şase puncte datele cele mai importante: 1. Concepţia 

cristalinului: În industria voastră optică obişnuită, focalizarea (reglarea distanţei optime) la aparatul 

de fotografiat se realizează prin deplasarea 80 unui sistem de lentile în raport cu planul filmului. 

Pentru ochi trebuie folosit un «sistem de lentile» care constă dintr-o singură lentilă (cristalinul), dar 

care să satisfacă toate cerinţele optice. Spre a satisface această condiţie agravantă, în industria 

fotografică cel mai răspândit principiu este de a se renunţa la lentila dură, în favoarea «corpului de 

sticlă». Toate distanţele focale de la 40 până la 70 mm şi reglarea focalizării trebuie realizate prin 

modificarea formei cristalinului. Drept consecinţă, cristalinul trebuie să fie elastic şi uşor maleabil. 

Un sistem de mecanisme de tracţiune şi relaxare de la marginea cristalinului trebuie să preia 

realizarea focalizării. Gradul necesar de deformare al cristalinului trebuie să fie calculat de o centrală 

de comandă (creierul). Într-o corelare a tuturor părţilor componente trebuie realizată forma 

geometrică dorită a cristalinului, care este necesară cerinţelor lui optice. Sinteza materialului de 

producţie: Atât ca sursă de materii prime, cât şi la îndepărtarea deşeurilor procesului de fabricare 

slujeşte un sistem în circuit închis al unei soluţii (sânge) pompate, în care sunt dizolvate diferite 

substanţe. Procesul de producţie al cristalinului trebuie cuplat la sistemul comun de aprovizionare. 

Materiile prime necesare producţiei (proteinele) trebuie sintetizate pe loc, pe căi chimice, 

şi trebuie să se ţină cont că temperatura reacţiilor nu are voie să depăşească sub nici o formă 37° C. 

Trebuie să se afle care dintre milioanele de proteine (= albumine) se potrivesc la construcţia unui 

cristalin. Substanţele trebuie numite şi codificate prealabil într-un sistem existent. Trebuie stabilită 

reacţia chimică de sinteză şi procedeul tehnic al efectuării ei. 81 3. Fabricare: Întrucât producţia 

trebuie să decurgă fără intervenţie manuală, trebuie proiectată o fabricare complet automatizată, 

controlată de calculator. Acesta trebuie să dispună atât de toate programele necesare, cât şi să 

supravegheze, să coordoneze permanent producţia şi să execute exact produsele necesare. Trebuie 

înlocuite într-un proces permanent materialele consumate, fără nici o întrerupere a procesului 

tehnologic. Întreruperi sau timpuri de aşteptare trebuie absolut evitate. Datorită concepţiei generale, 

cristalinele necesare nu pot fi produse în serie şi toate la fel, ci trebuie produse la faţa locului, 

conform fiecăror condiţii, individual, după un proiect coordonat de calculator. 4. Calităţi optice: Deşi 

proteinele sunt în general opace, trebuie inventată o metodă corespunzătoare care să permită 

cristalinului să fie foarte transparent. Iar indexul de refracţie trebuie să rămână constant. Măsurile 

constructive necesare împlinirii cerinţelor solicitate nu au voie să influenţeze raza de lumină ce o 

străbate. 5. Miniaturizare: Datorită necesităţii de a construi componentele cristalinului în spaţii 



decentrale, care trebuie mai ales actualizate după un anumit timp, este necesară o tehnică de 

construcţie celulară. Fiecare celulă trebuie să fie o unitate de fabricare independentă, complet utilată 

şi în acelaşi timp, ca o componentă a cristalinului, să realizeze funcţiile optice ale acestuia. Întrucât 

pentru procesul de fabricare, pentru aprovizionarea cu energie, cât şi pentru procesul de coordonare 

electronică nu stă la dispoziţie decât spaţiul restrâns de 60 mm³, pentru tot procesul de fabricare 

trebuie folosită o tehnică extremă de miniaturizare. 

 Recunosc că tehnica calculatoarelor voastre este foarte bine 82 văzută, datorită densităţii 

circuitelor integrate. Totuşi ea nu este suficientă pentru concepţia necesară aici şi trebuie înlocuită 

printr-o tehnologie micronizată. 6. Garanţie: În final, trebuie garantată funcţionarea ireproşabilă a 

lentilei pentru 70–80 de ani – în caz extrem chiar până la 100 de ani. Soluţia Creatorului Ai dreptate 

când zici că nimeni nu poate îndeplini aceste cerinţe. Aşa este, nici o industrie chimică, optică, de 

mecanică fină sau de calcul nu ar fi în stare să îndeplinească nici una din aceste condiţii. Toate 

tehnologiile ei inventate, pe care ea le declară «high tech», nu sunt nici în cea mai mică măsură în 

stare să îndeplinească cerinţele pe care eu le împlinesc zi de zi, cu cea mai mare uşurinţă. Vreau să 

încerc să te fac să înţelegi ceva din soluţia Creatorului. 1. Transparenţă: Ca material de construcţie 

slujeşte un amestec de diferite feluri de proteine. Raportat la greutatea lui brută (aici neuscat), 

cristalinul, cu conţinutul lui de 35 % proteine, este organul cel mai bogat în proteine al corpului tău. 

Pentru obţinerea transparenţei se folosesc două feluri foarte deosebite de proteine – cristaline şi 

albuminoizi. Primele sunt caracterizate de solubilitatea lor în apă. Ele sunt deosebit de diferenţiate, 

adică ele nu se mai întâlnesc în nici o altă componentă din corpul tău. Transparenţa este realizată de 

relaţia reciprocă dintre cele două feluri de proteine şi de apă. Spre a se realiza calităţile optice 

necesare ale cristalinului, trebuie neapărat păstrat un anumit echilibru biochimic. Lucrul acesta 

necesită un proces complex de automatizare, care este realizată printr-o idee 83 ingenioasă de 

coordonare tehnică. Dacă se modifică undeva echilibrul biochimic, spre exemplu, prin acumularea de 

apă într-un anumit loc sau prin modificarea densităţii moleculare a proteinelor celulare, atunci se 

modifică simţitor şi transparenţa. Ca orice proces tehnic, procesul automatizat de păstrare a 

echilibrului biologic are şi el nevoie de energie.  

De aceea Creatorul a construit în cristalin nenumărate termocentrale miniaturizate, care 

îşi obţin energia prin procese metabolice. Termocentralele voastre lucrează la temperaturi foarte 

înalte, dar ele au un randament mizerabil. La mine însă nu este cazul; aportul energetic are un 

randament chimic de 100 %. Şi mai gândeşte-te că reacţiile chimice se realizează la o temperatură, 

presiune şi concentraţie a substanţelor deosebit de scăzută. Pentru aceasta Creatorul a proiectat o 

metodă, cu ajutorul căreia substanţe cu calităţi speciale controlează reacţiile chimice în condiţiile 

impuse. Aceste substanţe deosebite sunt numite de chimiştii voştri catalizatori. La mine, din cele 100 

de albumine, două (enzime) sunt chimic astfel construite, încât ele pot prelua această funcţie. 2. 

Morfologie: Pentru a atinge calităţile optice ale celulelor cristalinului este necesar un alt factor 

primordial, realizat prin forma, aranjarea şi morfologia acestora (Imaginea 2). Numai după ce sunt 

mărit foarte mult poţi recunoaşte aranjarea foarte specială, densă a straturilor mele de proteină. 

Aceste straturi se aseamănă cu stivele de cherestea (Imaginea 3). Celulele cristalinului au o legătură 

foarte solidă, dar şi elastică. Fiecare strat în parte este prevăzut cu un sistem de cârlige de fixare, care 

se aseamănă cu mâinile împreunate. Acest mod exact de împachetare este necesar spre a se garanta o 

84 Imag. 2: Secţiunea cristalinului uman. Nucleul din centru (aşa-zisul cristalin embrionar) posedă la 

ambii poli – anterior şi posterior – o sutură în Y. Celulele care sunt fixate la îmbinarea suturii Y a 

unuia din poli, la polul opus sunt unite cu furca de la Y. Cristalinul este înconjurat de o membrană 

transparentă, elastică şi relativ groasă. fibrele cristalinului în zona de încrucişare capsula cristalinului 

celule divizibile sutura suprafeţei anterioare a cristalinului cristalinul embrionar fibre transversale ale 

cristalinului sutura suprafeţei posterioare a cristalinului 85 Imag. 3: Structura microscopică a 

cristalinului. Cele patru imagini mărite diferit cu ajutorul microscopului electronic arată structura 

strict ordonată a straturilor. Este redată comparativ şi lungimea unei sutimi de mm. Prin articulaţii 

sferice unic realizate (indicate prin săgeţi în cele două imagini de jos) straturile proteice sunt suturate 

într-o unitate elastică, astfel încât este posibilă realizarea distanţelor focale diferite prin modificarea 

formei cristalinului. 86 înaltă transparenţă. Straturile perfect ordonate şi sistemul de fixare, cu 

articulaţii sferice unice, ce constau din sfere şi cavităţi articulare, nu fac decât să uimească pe 

inginerii voştri constructori. Distanţa dintre suturi nu a fost aleasă de Creator deloc arbitrar, ci ea 

corespunde frecvenţei lungimii de undă a luminii vizibile, spre a se evita la maximum eventuale 

deformări. Straturile extrem de subţiri de proteine, cât şi sistemul elastic de prindere, mai au încă un 

alt motiv important: forma lentilei poate fi uşor modificată. În stare de repaus lentila este foarte 

turtită, adaptată pentru distanţă. Forma aceasta este realizată prin contractarea unor fibre tendinoase, 

care pornesc de la un muşchi ciliar concentric, iar la cealaltă extremitate ţin suspendat cristalinul. 



Pentru a se adapta la apropiere se contractă muşchii ciliari. În acelaşi timp se relaxează fibrele care 

ţin suspendat cristalinul şi, datorită elasticităţii extreme pe care o deţine cristalinul prin construcţia 

lui, el ia o formă sferică. Prin aşezarea genială a straturilor într-un corp eliptic, în funcţie de starea de 

relaxare şi într-o stare de echilibru a tuturor forţelor participante, se ia tocmai forma geometrică care 

corespunde focalizării cerute.  

. Procesul de fabricare: Procesul meu de fabricare este un proces foarte complex, la care 

se poate observa numai partea lui exterioară. Oamenii voştri de ştiinţă nu ştiu cum este organizat 

acest proces automatizat de prelucrare, care transformă materiile prime în fiecare produs necesar, 

conform structurii morfologice prestabilite. Informaţiile înmagazinate în moleculele ADN (Acid 

dezoxiribonucleic) joacă totuşi un rol deosebit în controlarea procesului de creştere. 87 Originea mea 

Un mic element component al ochiului te-a convins de complexitatea, construcţia genială şi bogăţia 

ideilor ce se ascund în spatele lui. Dar prin aceasta nu a fost descris în întregime ochiul, tot aşa cum 

o ţiglă nu descrie castelul din Sanssouci sau un şurub un automobil. Şi Darwin a recunoscut că în 

cadrul procesului de selecţie naturală este imposibilă explicarea formării ochiului. În cartea sa 

«Apariţia raselor», el scrie următoarele: «Recunosc public că este extraordinar de aberantă 

presupunerea că ochiul, cu inimitabilele lui dispozitive de focalizare, reglare a unghiului de cădere a 

luminii şi compensarea aberaţiei sferice şi cromatice ar fi putut lua fiinţă prin selecţie». Fiecare 

componentă în parte a ochiului produce capacitatea vizuală a acestuia numai în existenţa lor 

simultană şi prin corelarea dintre ele. Dacă tot ochiul ar exista, cu excepţia cristalinului, atunci tot 

organul ar fi nefolositor. Evoluţia nu poate nici concepe şi nici gândi anticipat. Nu pot fi modificate 

nici măcar construcţiile existente. Atunci ar trebui pus un afiş, aşa cum se foloseşte pe şantier: 

«Întreprinderea este temporar închisă, datorită reconstrucţiei». Întrucât toate încercările omeneşti de 

a-mi explica originea eşuează, eu mă încred în Dumnezeul creator al Bibliei, care ne-a informat 

foarte bine: «…cine face pe om cu vedere…? Oare nu Eu, Domnul?» (Exod 4:11). Şi psalmistul ne 

arată pe Dumnezeul care a făcut ochiul: «Cel care a sădit urechea, s-ar putea să nu audă? Cel care a 

întocmit ochiul, s-ar putea să nu vadă?» (Psal. 94:9). 

  
 

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 
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LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

 

 

 

1 decembrie 

Ionela-Valentina ZEGHERU 

Emil-Florin VIŞAN 

Valentin-Nicolas NECŞOIU 

Elena ŢÎRGHEŞ 

Giulia-Ioana FĂȘIE 

Gheorghe VIŞAN 

Florina ENE 

Margareta-Vioreta STÂNGACIU 

Gheorghe MITRESCU 

 

2 decembrie 

Nicolas-Ovidiu PIOARU 

Ionuţ ŞERBAN 

Dorin-Ionuţ STOICA 

Andreea-Cerasela SARU 

Mihail-Cristian FÂŞIE 

 

3 decembrie 

Nicolae-Alin DRAGOMIR 

Cristina GRECU 

Emilia MILEA 

Gheorghe STOICA 

Florentina-Alina CRĂCIUN 

 

4 decembrie 

Albert-Nicolas MIHAI 

Gheorghe BURCĂ 

Georgian GRECU 

Simone-Gabriel STÎNGACIU 

Nicola-Ştefania STÎNGACIU 

Eric-Andrei ARON 

Elvira MILEA 

Nicolae STOICA 

 

5 decembrie 

Octavian-Nicolae ŞETREANU 

Raluca-Nicoleta ILIE 

Elena SARU 

Valentin-Mihail AMBROZIE 

Georgian-Florin BURTOIU 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 

Emil POPESCU 

Nicolae POPESCU 

Nicolae-Eduard MITRESCU 

 

 

6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 

Mihaela PIOARU 

Dumitru-Răzvan PÂRVU 

Avida OPREA 

Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ 

Ion-Petre UŞURELU 

Valentina-Nicoleta MOREANU 

Ion JOIŢA 

Nicolae-Marian DUMITRU 

 

7 decembrie 

Petrică SMARANDA 

Ion NEGULESCU 

Răzvan-Matias DOBRESCU 

Patric-Nicolas ENESCU 

Maria-Adina CIOCĂU 

 

 

8 decembrie 

Elena-Gabriela PETRESCU 

Vasile IOSIF 

Elena GRECU 

Dumitru ŞETREANU 

Denisa-Anamaria ŞETREANU 

Ion-Robert ENESCU 

Alexandru ŞERBAN 

 

9 decembrie 

Elena-Sorina STANCA 

Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 

Daniela BADEA 

Gheorghe SMARANDA 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE 

„Câteodată oamenii se împiedică de 
adevăr, dar de cele mai multe ori se ridică 

şi merg mai departe.” 
(Emil CIORAN) 

 



Gabriela ŞETREANU 

Mihai-Alexandru STOIAN 

Mihaela-Sabina OPROIU 

Ștefan OLARU 

Denisa-Maria PUȘCAȘ 

 

10 decembrie 

Gheorghe-Ciprian BADEA 

Anisia-Ioana FĂȘIE 

Vasile-Bogdan MOREANU 

Nicoleta ILIE 

Ilarion DOBRESCU 

Cornelia ARON 

 

11 decembrie 

Ștefan-Irinel NUȚĂ 

Maria ILIE 

Elena-Ionela RĂDULESCU 

Vasile-Florin GRECU 

Ion MITRESCU 

Cristina COMAN 

Iulian-Danil BUCUROIU 

 

12 decembrie 

Spiridon-Cristian OPREA 

Mircea-Nicolae IANCU 

 

13 decembrie 

Ionuţ-Alin ILIE 

Constantin NICOLĂESCU 

Alina-Mihaela FĂŞIE 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 

Ioana-Alexandra ANTOFIE 

Ionuţ BĂLAȘA 

 

14 decembrie 

Elena-Consuela PIOARU 

Nicolae-Aurel BĂLAŞA 

Ion-Adelaberto ŞETREANU 

Elena-Mihaela COJOCARU 

Carla MITRESCU 

Andreea-Stănica ILIE 

Flavio BADEA 

Ionuț ŞERBAN 

Mihaela JOIŢA 

Vasilica MIHAI 

Constantin SPÂNU 

Gabriel FĂŞIE 

Daniela SARU 

Victor OPROIU 

Rareş-Ştefan STOICA 

Andreea-Izabela SOARE 

 

15 decembrie 

Vioreta POPESCU 

Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 

Maria IOSIF 

Gheorghe NEAGA 

Mihaela POPESCU 

Iuliana-Viorica UNGUREANU 

Emilia DOBRESCU 

Ioana-Alexia OANCEA 

 

16 decembrie 

Maria POPESCU 

Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 

Alexandra DĂNILĂ 

Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 

Alexia-Maria MITRESCU 

 

17 decembrie 

Ionela-Cristina DINIŞOR 

Gabriela-Mihaela MILEA 

 

18 decembrie 

Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU 

Gheorghe MOREANU 

Cosmin OACHEŞU 

Oana-Andreea BĂLAȘA 

Ioana-Alecia-Annemarie MITRESCU 

 

19 decembrie 

Emilian ENESCU 

Ion BRÂNZICĂ 

Mihaela-Andreea ARON 

Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UȘURELU 

Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 

 

20 decembrie 

Vasile BĂLAŞA 

Victoria GHEORGHE 

Mihai IONAȘ 

Ştefan ION 

Mihaela-Roxana POPESCU 

 

21 decembrie 

Săndel ŞETREANU 

Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 

Mariana IACOB 

Ștefania MOREANU 

Petruţa-Simona BADEA 

Ștefan-Andrei BUCUROIU 

Andreea-Maria GHEORGHE 

Cristina-Rebecca DINU 

 



22 decembrie 

Ion CIOCAN 

Ion VASILE 

Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 

Cătălin-Georgian SAVU 

Georgiana SMARANDA 

Ştefania-Denisa GOGU 

Jessica-Ștefania OPREA 

 

23 decembrie 

Ion BADEA 

Magdalena STÎNGACIU 

Florin STĂNESCU 

Ion ŞERBAN 

Aurel GHEORGHE 

Ionuţ-Marius SOARE 

Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 

 

24 decembrie 

Maria STOICA 

Corneliu DOBRESCU 

Iuliana PISICĂ 

Ionuț-Georgian POPESCU 

Cristian-Constantin ANTOFIE 

Ionuţ-Adrian UDROIU 

Elvis-Gabriel FÂŞIE 

 

25 decembrie 

Vasilica VASILE 

Robert-Marian PETRESCU 

Cristian-Emanuel FĂŞIE 

Mihai-Cristian NECȘOIU 

 

26 decembrie 

Aurica VASILE 

Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 

Stelian NEGULESCU 

Lenuţa MARIN 

Miţa BURCĂ 

Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 

Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 

 

27 decembrie 

Valeria FĂŞIE 

Ion BUCUROIU 

Mioara-Estera DOBRESCU 

Loredana POPESCU 

Marilena-Geanina STÎNGACIU 

Ionuţ-Daniel DINIŞOR 

 

28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 

Andrei BOBLEACĂ 

Pompilia-Andreea GHEORGHE 

 

29 decembrie 

Cornelia DOBRESCU 

Vasilica MILEA 

Vasile GHEORGHE 

Alina-Daniela SARU 

Vasile-Christian TĂTAR 

David BÎRLIGEANU 

 

30 decembrie 

Vasilica GRECU 

Vasile NEAGA 

Aurel GRECU 

Corina STOIAN 

Romeo-Ionuţ MIHAI 

Sebastian-Ionuț NEAȚU 

Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 

Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA 

Paul-Cristian STOICA 

 

31 decembrie 

 

Ion FĂŞIE 

Nadejda MÎRZAC 

Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Ion BOBLEACĂ 

Bogdan-Georgian BURCĂ 

Cristian-Ionuț BĂLAŞA 

Oryana-Georgiana NEAGA

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

Eugen-Gabriel MILEA - inspector 

 

 COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 

Constantin MILEA 

Rebeca UȚA 

 
 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE 

CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL 

LUNII NOIEMBRIE: 

 

 
DECESE:: 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


