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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„Tot ce nu-i fericire este un minus de iubire.”
(Emil CIORAN)

IUBIREA ESTE TOTUL…
Suntem astăzi fericiţi să putem spune noului an 2021: BINE AI VENIT! Afirm acest lucru
mai ales pentru faptul că ştim cu toţii ce perioadă grea am străbătut din primăvară şi până acum, însă
ne-a rămas speranţa că nu vom mai trece nicicând. Nu de puţine ori am auzit persoane afirmând că
ne-am cam înstrăinat ori poate ne-am răcit de tot unii faţă de ceilalţi. Mie nu prea mi s-a părut a fi
aşa. Dimpotrivă, simt că empatizăm laolaltă cu cei aflaţi în suferinţă, că ne rugăm pentru ei, că
suntem cu sufletul lângă ei, iar asta înseamnă doar iubire. Poate a trebuit să ni se întâmple asta ca să
ne redescoperim valenţele multiple ale adevăratei iubiri. Cred cu tărie că doar iubirea din noi va
putea oricând să învingă orice obstacol.
Şi pentru că am abordat acest subiect, fac o mică divagaţie (mai exact confesiune) din
perioada pe care tocmai am străbătut-o - accesul limitat la posibilitatea de deplasare, lipsa
petrecerilor cu prietenii, faptul că nu au mai existat activităţi de grup, toate acestea m-au determinat
să mă întorc cu mare plăcere la vechea mea pasiune – lectura. Ei bine, ultima carte pe care am recitito sau, mai bine spus am devorat-o (!!!) a fost ,,Cartea amăgirilor” scrisă de marele, genialul scriitor
Emil CIORAN şi din care vă ofer spre lectură un mic fragment.
,,Când iubeşti o fiinţă, momentele de reală cunoaştere sunt extrem de rare… Pe fiinţa ce o
iubim o cunoaştem cu adevărat numai după ce n-o mai iubim, cînd am devenit lucizi, clari, seci şi
goi. […]. Echivocul iubirii pleacă din faptul că eşti fericit şi nefericit în acelaşi timp, chinul egalând
voluptatea întrun vârtej unic. lubirea este o fugă de adevăr. Şi iubim cu adevărat numai cînd nu
vrem adevărul. Iubirea împotriva adevărului, iată o lupta pentru viaţă, pentru propriile extazuri şi
pentru propriile greşeli
Realitatea primordială şi efectivă este iubirea din noi. Pentru aceasta iubim. Iubesc iubirea
din mine, iubesc iubirea mea.”
SĂ AVEM UN AN NOU CU MULTĂ SĂNĂTATE, ÎMPLINIRI ŞI IUBIRE!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Coroana a consolidat România prin
loialitate, curaj, respect, seriozitate şi
modestie.”
(Regele MIHAI I al ROMÂNIEI)

CATEGORII (TIPURI) DE ACTE ADMINISTRATIVE
(continuare din numărul anterior)

3. După competența teritorială, actele administrative pot fi:
a) actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice
centrale (decretele Președintelui României, hotărârile și ordonanțele Guvernului, ordinele și
instrucțiunile miniștrilor și ale conducătorilor celorlalte organe ale administrației publice centrale de
specialitate). Aceste acte produc efecte pe întreg cuprinsul tarii;
b) acte administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale
(hotărâri ale consiliilor județene și ale consiliilor locale, dispozițiile primarilor, ordinele prefecților,
precum și actele emise de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate). Aceste acte produc efecte în
limitele unității administrativ-teritoriale, în care funcționează autoritățile care le emit.
4. După gradul de întindere al efectelor juridice, actele administrative sunt:
a) acte administrative normative, care produc efecte cu caracter general și impersonal
(decrete ale Președintelui României, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului, instrucțiuni, regulamente
și altele asemenea ale miniștrilor și ale conducătorilor celorlalte autorități ale administrației publice
centrale de specialitate, hotărârile consiliilor județene și ale celor locale, precum și unele ordine ale
prefecților și dispoziții ale primarilor) .
b) acte administrative individuale, care produc efecte numai cu privire la persoane fizice
sau juridice determinate.
Din această categorie fac parte: unele decrete emise de Președintele României, unele ordine
ale miniștrilor și ale conducătorilor celorlalte organe ale administrației publice centrale de
specialitate, actele emise de conducătorii serviciilor publice deconcentrate în județe și în municipiul
București ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate,
precum și cele emise de președintele consiliului județean și unele dispoziții emise de către primar.
Una din distincțiile dintre cele două categorii este aceea că „niciodată actele individuale nu
pot încălca actele normative”.
5. După natura efectelor juridice pe care le produc, sunt:
a) acte administrative care acordă drepturi (impersonale și generale sau individuale);
b) acte administrative care constată existența unui drept.
6. După autoritatea care le emite, actele administrative sunt:
a) acte administrative emise de autoritățile administrației publice.
Din această categorie fac parte toate actele administrative emise de autoritățile
administrației publice centrale și locale, cu competență materială generală sau specială, precum și cu
competență teritorială centrală ori locală;

b) acte administrative adoptate de Parlament, cum este de pildă Planul național de
amenajare a teritoriului , care se aprobă în baza Legii nr. 50/1991, sau unele acte de numire în
anumite funcții publice, în condițiile legii;
c) acte administrative emise de instanțele judecătorești (cum sunt de pildă, cele emise
pentru numirea și eliberarea din funcții a personalului);
d) acte administrative emise de instituțiile publice;
e) acte administrative emise de celelalte structuri organizatorice care privesc
organizarea executării și executarea legii.
7. După perioada de timp în care produc efecte juridice
a) acte administrative permanente care produc efecte juridice de la intrarea în vigoare și
până la abrogare;
b) acte administrative temporare care produc efecte juridice doar pentru o anumită
perioadă de timp, care de regulă este indicată chiar în cuprinsul actului administrativ respectiv.

***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 379 din 18 decembrie 2020 a convocat
în ședință ordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 28 decembrie 2020, ora 14:30, la
Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și a propus
următoarea ordine de zi:
1. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice;
Prezintă informarea: domnul Marius NEGOESCU, șeful Postului de Poliție al Comunei
Vulcana-Băi.
2. Aprobarea scrisorii de mulțumire publică adresată domnului Sorinel RĂUȚOIU,
administratorul S.C. GROUP CONCIF S.R.L.;
3. Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021;
4. Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021;
5. Validarea Dispoziției primarului nr. 370 din 11 decembrie 2020 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2020, Dispoziției primarului nr. 377 din 16 decembrie 2020 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2020 și Dispoziției primarului nr. 391 din 23 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
6. Probleme curente ale administrației publice locale;
7. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

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

SFÂNTUL CUVIOS EFTIMIE CEL MARE – 20 IANUARIE

Biserica Ortodoxă pomenește la 20 ianuarie pe
Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare.
Chiril din Scythopolis, cel ce a cules de
la Părinții pustiei viețile cuvioșilor palestinieni, a
consemnat viața, învățăturile și testamentul acestui mare
sfânt al lumii ortodoxe.
Cuviosul
Părinte
Eftimie era de neam din cetatea Melitina Armeniei şi sa născut în anul 377 din părinţi binecredincioşi, Pavel şi
Dionisia, fiind născut din făgăduinţă şi primind, la
botez, numele de Eftimie, care, în limba greacă,
înseamnă ,,veselie”. După moartea tatălui său, mama sa
l-a încredinţat fratelui ei, care era preot, iar acesta l-a
dus la episcopul Armeniei, care l-a crescut cu dragoste,
punându-l să înveţe de la dascăli de seamă şi rânduindul, de copil, printre slujitorii Bisericii. Deci, deprinzând
bine Sfintele Scripturi, viaţa curată şi toată învăţătura
credinţei, la vreme potrivită a fost făcut preot, iar
episcopul i-a dat în seamă grija mănăstirilor şi a
schiturilor din toată mitropolia Armeniei. Fiind el de 29
de ani, s-a dus la Ierusalim şi, închinându-se la Sfintele Locuri, s-a sălăşluit acolo, aproape de
Ierusalim, într-o mănăstire numită Fara, unde a cunoscut pe Cuviosul Teoctist, care a devenit
sfătuitorul său de o viaţă şi de un gând. Şi, înţelegând ei că nu pot fi izvor de har pentru alţii decât
sfinţindu-se mai întâi pe ei înşişi, au alergat împreună la adâncul însingurării de lume, cautând să se
facă mai întâi ei plăcuţi şi apropiaţi ai lui Dumnezeu. Drept aceea, după cinci ani au ieşit din Fara şi
au mers de s-au sălăşluit într-o peşteră din râpa unui munte din pustie, către Iordan. Şi au locuit acolo
mulţi ani, în viaţă aspră de sihaştri, trudindu-şi neîncetat trupul şi dorind a vorbi în linişte cu
Dumnezeu prin rugăciune, aducând astfel sufletului lor hrana duhovnicească întru răbdare, bunătate
şi gând smerit. Iar, din nevoinţa aceasta, a primit marele Eftimie de la Dumnezeu harul Sfântului
Duh, darul facerii de minuni şi al prorociei. Deci, când a binevoit Dumnezeu, au fost descoperiţi de
nişte păstori. Şi au început a veni la ei mulţi care se lepădau de lume. Şi au întemeiat mănăstire de
obşte şi lavră de sihaştri, că mulţi auzind pe fericitul Eftimie, nu voiau să se îndepărteze de locul
unde era el. Şi mulţi îl căutau şi îl împresurau, iar bolnavii aşteptau tămăduire. Însă el dorea a fi mai
mult cu Dumnezeu, prin liniştea rugăciunii în pustie. De aceea, luând pe ucenicul său Dometian, a
ieşit din chilia sa şi a venit în munţii dinspre Marea Moartă. Şi, găsind o fântână cu apă, a ridicat

chilii şi a rămas acolo o vreme. Dar şi acolo, văzându-se împresurat de mulţime, s-a întors la chilia
sa, la Cuviosul Teoctist. Şi era în pustie toată săptămâna, iar sâmbăta şi Duminica se întâlnea cu cei
care-l căutau, şi multe fapte şi semne minunate a lucrat Dumnezeu prin el. Prin darul lui Dumnezeu,
Sfîntul Eftimie a ajuns făcător de minuni. El alunga demonii, vindeca pe cei greu bolnavi, scotea apă
din pustiu, înmulţea pîinile şi prorocea. El îi învăţa pe monahi dragostea de muncă, zicînd:
„Dacă nu din munca voastră vă mîncaţi pîinea, să cunoaşteţi că ostenelile altora mîncaţi”.
Cînd unii monahi mai tineri voiau să postească mai mult decît alţii, el nu-i lăsa, ci le poruncea
să vină la masa de obşte că să nu cadă în mîndrie. El mai spunea că nu-i foloseşte deloc monahului să
meargă din loc în loc, ci zicea:
„Pomul răsădit şi apoi scos şi răsădit mereu nu aduce roadă. Cine vrea fapte bune să
aducă, trebuie să stea locului”.
Despre dragoste, zicea:
„Ce este sarea în bucate, aceea este dragostea între celelalte virtuţi”.
În prima săptămînă din Sfîntul şi Marele Post el ieşea în pustie şi rămînea acolo în
singurătate, tăcere şi rugăciune pînă la Praznicul Sfintei Învieri. Cuviosul Eftimie era cunoscut şi
cinstit chiar şi de cei trei mari îndrumători ai vieţii pustniceşti din vremea lui: Simeon Stâlpnicul,
Sava cel Sfinţit şi Teodosie din Palestina; şi toţi patru apărau dreapta credinţă statornicită la Sinodul
din Calcedon (451), vorbind împotriva ereticilor din vremea aceea, mai ales împotriva monofiziţilor.
Iar fericitul Eftimie a întors la dreapta credinţă chiar şi pe împărăteasa Evdochia (†460), care căzuse
şi ea în rătăcirea lui Eutihie. Şi s-a sfârşit acest Sfânt și mare Părinte, prorocind că doi dintre ucenicii
lui, anume Ilie (494-516) şi Macarie (544-552, 564-574), vor fi patriarhi ai Ierusalimului, lucru care
s-a întâmplat întocmai.
N-a căutat niciodată vreo mărire omenească, ci toată viaţa a rămas un simplu iubitor de
străini şi un îndrumător de sihaştri. Porunca lui pe patul de moarte a fost aceea ca Lavra să păzească
întotdeauna primirea de străini şi porţile mînăstirii să nu le fie niciodată închise. El a murit în vîrstă
de nouăzeci şi şapte de ani. La înmormîntarea lui a fost şi Patriarhul Ierusalimului, care a aşteptat
toată ziua pînă cînd mulţimile de pelerini au dat ultima sărutare Sfîntului şi de-abia seara a putut să
slujească slujba înmormîntării. La şapte zile după fericita sa adormire, Eftimie s-a înfăţişat plin de
bucurie şi de lumină cerească ucenicului său Domentian, care a văzut că bătrînul său cu adevărat fiu
al Luminii este. Sfîntul Eftimie s-a săvîrşit la anul 473 după Hristos. Astăzi, părţi importante din
moaştele sale se găsesc la Mănăstirile Marea Lavră şi Iviron din Muntele Athos, dar şi în alte
locaşuri ale lumii creştine.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Tot ce este îmi pare fi o hană pentru o
tristeţe nemăsurată.”
(Emil CIORAN)

0 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR COPIILOR

Și în acest an UNICEF a organizat „Cea mai mare lecție din lume” („World Largest
Lesson”), cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului pe 20 noiembrie,
dată care marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului.
Împreună cu elevii clasei mele, clasa a III-a de la Școala Gimnazială „Vlad ȚEPEȘ”
Vulcana de Sus m-am alăturat demersului UNICEF și am realizat o oră de educație despre acțiunile
colective pentru diminuarea schimbărilor climatice.
Tematica protecției mediului din acest an a venit „ca răspuns la cererea globală din partea
cadrelor didactice de a avea materiale de predare adaptate pentru acest subiect, dar și ca urmare a
interesului crescând al autorităților de a include în programa școlară educația pentru dezvoltare
durabilă”.
Am desfășurat activitatea în data de 20 noiembrie 2020, online, în intervalul orar 11.10 –
12.00. Ca obiective la finalul acestei activități mi-am propus: a) conştientizarea importanţei păstrării
curățeniei în mediul înconjurător prin aruncarea măștilor de protecție în spațiile special amenajate; b)
importanța regulilor de protecție a mediului înconjurător în vederea păstrării sănătății în contextul
actual al infecției cu virusul Sars-Cov2. Resursele materiale necesare desfășurării activității au fost:
prezentare ppt Unicef „Cum ne debarasăm responsabil de măștile folosite?”, „Cartea obiectivelor de
dezvoltare durabilă pentru cei mici”, coli albe, culori.
Elevii au vizionat două filmulețe Youtube în care sunt prezentate obiectivele de dezvoltare
durabilă pe înțelesul lor, apoi au realizat un Braintorming în care propun cât mai multe acțiuni
diferite pentru obiectivele despre care au aflat în filmulețe. Le-am explicat faptul că vom viza
împreună doar Obiectivul 13 – Acțiunea Climatică și i-am invitat să continue un desen care are o
floare mică în partea stângă iar ei să deseneze cum vor proteja acea floare de razele puternice ale
Soarelui. Legat de Obiectivul 13 – Acțiunea Climatică, le-am prezentat elevilor imagini, cifre și
recomandări referitoare la rolul nostru în reducerea cantităților de măști, mănuși și alte asemenea
obiecte de protecție care ajung în natură și i-am invit pe elevi, prin desen, să găsească moduri
concrete prin care pot contribui la crearea unui sistem de colectare a acestui tip de deșeuri, eficient și
prietenos cu mediul, în comunitate.
La finalul activității, elevii au completat un quiz online. Întrebările s-au referit numai la ceea
ce au aflat la lecție, iar copiii care au răspuns corect au avut șansa să câștige un premiu.

Rezultate aşteptate de la elevi:
a) realizarea de desene pentru crearea unui sistem de colectare a măștilor de protecție;
b) conștientizarea importanței păstrării curățeniei în mediul înconjurător.
Câteva desene ale elevilor:

După încheierea activității, am încărcat materialele solicitate pe platforma UNICEF și am
primit certificatul de participare.

Sper ca această activitate să fi fost benefică elevilor mei care, am surprins faptul că, sunt
foarte dornici să protejeze natura și să găsească cât mai multe soluții pentru protejarea ei.

 Rodica DOBRESCU
Prof. înv primar
Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

„Doar cei care-şi crfesc copiii pot avea
onoare şi curaj.”
(Teodor DUME)

JACK LONDON – SCRIITORUL COPILĂRIEI NOASTRE

„Jack London a fost acela care, mai
mult decât toţi ceilalţi scriitori din vremea sa, a
spart gheaţa ce congela literele americane şi a
creat o legătură plină de semnificaţii între
viaţă şi literatură” – Philip S. Foner, istoric şi
profesor american.
Marţi, 22 noiembrie, se împlinesc 100
de ani de la trecerea la cele veşnice a
căutătorului de aur, jurnalistului, călătorului,
aventurierului, dar mai presus de toate
romancierului şi nuvelistului american Jack London, deosebit de apreciat pentru romane precum
„Colț Alb”, „Chemarea străbunilor” sau „Lupul de mare”. Jack London a surprins în scrierile sale
existenţa crudă, revolta şi aventura, în care personaje înzestrate, uneori, cu trăsături ieşite din comun,
sunt surprinse în lupta lor pentru supravieţuire. Nu în ultimul rând, el a fost unul din primii scriitori
de ficţiune care au obţinut recunoaşterea mondială, dar şi un activist social remarcabil, care a avut
drept scop îmbunătăţirea situaţiei muncitorilor.
Povestea începe la 4 iunie 1875, atunci când publicaţia „Chronicle” din San Francisco relata
despre cea de-a doua încercare de sinucidere a Florei Wellman, soţia nelegitimă a „profesorului”
William Henry Chaney, cel care – printre altele – se ocupa cu astrologia. După ce supravieţuieşte în
urma primei tentative de sinucidere, prin otrăvire cu laudanum, femeia se alege cu o rană superficială
şi în urma celei de-a doua tentative, mai exact de pe urma glonţului pe care săraca fiinţă şi-l ţintise
spre frunte. Cauza gesturilor disperate ? Flora Wellman refuzase să pună capăt vieţii copilului pe
care-l purta în pântece, iar bărbatul ei, astrologul ambulant, o lăsase pe drumuri.
Astfel sarcina decurge până la termen şi se naşte Jack London, pe numele său real John
Griffith Chaney, la 12 ianuarie 1876, la San Francisco, în California. Tatăl sau natural, (pseudo)
astrologul, avocatul şi jurnalistul William Henry Chaney, a refuzat recunoaşterea paternităţii, el fiind
adoptat de John London, tâmplar şi veteran al războiului civil, cu care mama sa, Flora Wellman,
profesoară de muzică, s-a căsătorit în septembrie 1876.
Familia trăia în San Francisco Bay Area într-o sărăcie lucie, tatăl sau adoptiv fiind invalid,
astfel că Jack a fost obligat să lucreze ca vânzător de ziare şi într-o fabrică de conserve – chiar şi 20
de ore pe zi – , pentru a se întreţine la şcoală şi pentru a acoperi, cu umerii lui fragezi o bună parte
din nevoile materiale ale familiei. Închipuiţi-vă pentru o clipă ce poate însemna un astfel de program
pentru un puşti de nici 10 ani: trezirea la ora trei dimineaţa, pentru a putea vinde ziare pe stradă, apoi
şcoală, după ore ediţia de seară a ziarelor care trebuiau vândute. Mai mult, sâmbăta era ajutor de

distribuitor de gheaţă, iar duminica „aşeza popicele pentru nişte olandezi beţi care se distrau într-un
parc”.
Acesta a fost doar începutul necazurilor, căci, practic, el nu avut copilărie şi nici dragoste
maternă – decât, poate, din partea doicii, negresa Jenny Prentiss, care a avut grijă de el ca o mamă…
Încă din copilărie era atras de lectură, fiind influenţat, în plan literar, de Robert Louis
Stevenson, Rudyard Kipling, sau Joseph Conrad, iar în cel ideologic de Karl Marx, Charles Darwin,
Herbert Spencer şi Friedrich Nietzsche. Este perioada în care adoptă pseudonimul Jack London.
La vârsta de 10 ani, London era deja un cititor fidel al romanelor și cărților de călătorie
împrumutate cu regularitate de la Biblioteca Publică din Oakland, cunoscând, pe alocuri simptomele
surmenajului intelectual.
În 1890 încheie cei opt ani de şcoală, angajându-se ca muncitor ambulant pe vas sau pe
trenurile de marfă.
Trei ani mai târziu, la vârsta de 17 ani, mama sa îi atrage atenţia asupra unui anunț pentru un
concurs de povestiri scurte din ziarul local „San Francisco Call”, astfel că Jack îşi prezintă povestea
scrisă – „Taifun în largul coastelor Japoniei”, inspirată din călătoriile făcute pentru a vâna foci -,
pentru care câștigă premiul întâi în valoare de de 25$, învingând competitori mult mai îndreptăţiţi de
la colegiile din Berkeley și Stanford. Deşi acesta a fost momentul în care Jack considera că viaţa sa
ar putea fi dedicată scrisului, au urmat câţiva ani în care creaţiile sale nu au avut parte de succesul
aşteptat.
Lucrează ca ajutor de grădinar sau spălător de podele pentru a-şi putea plăti taxele de
şcolarizare la Şcoala Secundară din Oakland, iar în anul 1894 este arestat sub acuzaţia de vagabondaj
– la Niagara Falls, după o călătorie de la San Francisco la New York şi Niagara Falls, la Vancouver
şi din nou la San Francisco. Această lungă călătorie a lui Jack de-a lungul şi de-a latul Americii are
darul să-i îmbogăţească experienţa de viaţă atât prin discuţiile purtate cu diverşi muncitori, cât mai
ales prin coşmarul trăit o dată cu arestarea, apoi prin ispăşirea celor treizeci de zile de închisoare.
Se îndrăgosteşte apoi, nebuneşte, de Mabel Applegarth, o fată dintr-o castă superioară – deci
după canoanele moralei burgheze, inaccesibilă lui London -, dar singura femeie pe care avea să o
iubească întreaga lui viaţă şi după al cărei chip a realizat portretul lui Ruth Morse din romanul
„Martin Eden”, considerat cea mai izbutită figură feminină din întrega sa creaţie.
În anul 1895, fără o pregătire prealabilă deosebită, este admis la Universitatea din Berkeley.
Renunţă, însă, după doar un semestru la studiile universitare pentru a merge în nordul Canadei, către
regiunea Klondike, unde a participat la „goana după aur”, din dorinţa aparentă de a acumula o
oarecare avere, dar aventura avea să constituie doar o importantă sursă de inspiraţie pentru viitoarele
sale scrieri.
Şi fiindcă era nevoit, totuşi, să publice, pentru a-și câștiga existența, revine în California,
unde îşi stabileşte un obicei de a scrie cel puțin o mie de cuvinte pe zi.
În anul 1899 publică primele sale nuvele, în publicațiile „Atlantic Monthly” şi „Overland
Monthly”.
În anul 1900 îi este publicat primul roman – „The Son Of The Wolf”/”Pui de lup” şi tot în
acel an se căsătoreşte cu Elisabeth Maddern, cu care a avut două fiice – Joan și Bess, însă cei doi se
despart în anul 1904.
În anul 1901, Jack London candidează, din partea Partidului Socialist, pentru primăria
orașului Oakland şi tot în acst an îi apare volumul de povestiri “Zeul părinţilor săi”.
Un an mai târziu petrece câteva luni la Londra, unde este interesat de condițiile de viață din
cartierele clasei muncitoare.
Anul 1903 îi aduce celebritatea, fiindu-i publicate romanele „Chemarea străbunilor” şi „The
People Of The Abyss” – lucrare bazată pe experienţele acumulate în vizita la Londra, care prezenta
viaţa celor săraci, şi care i-a adus un succes important în Statele Unite, dar şi critici aspre la Londra.
Autorul se deghizează în vagabond american care coboară în cartierul sărăcimii londoneze şi începe
explorarea “imensei spelunci”, dând naştere unei apologii a mizeriei umane, descrisă sub cele mai
hidoase aspecte ale ei. Neîndoielnic că reacţiile negative venite din capitala Angliei erau perfect
îndreptăţite.
După ce, în anul 1904, publică colecția de nuvele „The Sea-Wolf”, au urmat o serie de
călătorii în Japonia şi Coreea, în calitate de corespondent de război al trustului Hearst, el fiind arestat
de autorităţile japoneze la Shimonoseki, dar eliberat la intervenţia ambasadorului american Lloyd
Griscom, apoi în drumul spre Coreea este arestat din nou de japonezi pentru că ar fi stat prea aproape
de graniţa cu Manciuria, fără permisiune oficială. După ce a fost eliberat şi trimis la Seul, primeşte
permisiunea armatei japoneze de a relata de la faţa locului despre Bătălia de la Yalu.

Deși cariera sa de corespondent a durat numai 5 luni şi este mai puţin cunoscută, Jack
London a fost creditat cu cele mai multe și mai bune reportaje despre războiul ruso-japonez (19041905), mai multe decât oricare dintre corespondenții trimiși la fața locului.
În anul 1905 se căsătoreşte cu Charmian Kittredge, cea care avea să îi fie alături pentru tot
restul vieţii, iar în anul 1906 publică o altă colecţie de nuvele – „The Road”, apoi „The War Of The
Classes”, o colecție de lucrări ideologice având ca temă socialismul, dar şi romanul de un succes
extraordinar, „Colț Alb”.
Povestea, apărută pentru prima oară în „The Outing Magazine”, redă singurătatea unui pui de
lup, care a fost obligat să înveţe singur echilibrarea balanţei între bine şi rău, fiind o pledoarie pentru
ceea ce înseamnă fidelitatea, iubirea pentru om, recunoştinţă, teamă, credinţă şi supunere, şi despre
pendularea dramatică între chemarea sălbăticiei şi binefacerile civilizaţiei.
În anul 1908 îi apare romanul cu surprinzătoare previziuni sociale şi politice “Călcâiul de
fier”, după care a urmat romanul cu numeroase elemente autobiografice „Martin Eden”, publicat în
anul 1909.
1910-1912 este perioada cu o intensă activitate literară pentru Jack London, autorul publicând
romanul „Burning Daylight” – apărut în 1910, cartea de călătorie „The Cruise of the Snark” –
publicată în 1911, volumul de nuvele ”Chip pierdut”, culegerea de eseuri politice “Revoluţia”,
culegerile de povestiri “Când zeul râde”, “Povestiri din mările sudului”, “În goana dupa aur”,
romanele “Aur şi iubire”, “Aventura” etc.
În ultimii 16 ani de viaţă, Jack London a publicat peste 50 de volume, succesul literar
asigurându-i un trai relativ prosper dar şi accesul în înalta societate americană.
În anul 1910, a cumpărat un teren la Glen Ellen, în ținutul Sonoma, unde a construit o fermă,
în care a investit aproape toată agoniseala, însă trei ani mai târziu toată investiţia avea să fie mistuită
de un incendiu. Era perioada în care tocmai îi era publicat unul din marile sale romane – “Rătăcitor
printre stele”, dar care i-a adus romancierului retragerea din Partidul Socialist – în 1915 -, şi primele
probleme de sănătate, care s-au suprapus peste datoriile acumulate, teama pierderii talentului
scrisului şi consumul de alcool.
Deşi aflat în declin şi dezamăgit de viaţă, London publică culegerea “Puterea celor puternici”
şi “Dezamăgiţii de pe Elsinor”, romanele “Ciuma stacojie” şi ”Plantatorul de ghindă” – în 1916.
Jack London a murit la ferma lui din Glen Ellen, California, la 22 noiembrie 1916, rămăşiţele
sale pământeşti fiind arse pe o movilă din apropierea proprietaţii unde se consumase tragedia.
Sfârşitul său a fost determinat, oficial, de probleme gastrice, însă au existat nenumărate voci care au
pus finalul său, la doar 40 de ani, pe seama supraconsumului de morfină, după o criză de rinichi, sau
a faptului că suferea de o boală depresivă – tulburare bipolară – şi că s-ar fi sinucis, ori că suferea de
infecţie tropicală.
Trebie spus şi că Jack London a fost unul ditre primii scriitori americani care a colaborat întrun fel cu industria cinematografică americană, nuvela sa „Lupul de Mare” (The Sea-Wolf) fiind
prima lucrare lungă care a fost transpusă în întregime în filmul de mare succes, de aventură și dramă
profundă, cu același nume, apărut în scenariul lui Jack London și Robert Rossen în anul 1941, cu
renumitul actor Edward G. Robinson jucând în rolul principal.
Jack London nu a fost un scriitor oarecare, ci un adevărat intelectual interesat de
cvasitotalitatea problematicii lumii contemporane, cu interese aparte şi pentru materii precum
parapsihologie, criminalistică, filosofie sau genetică, mărturie stând referirile sale la unele
personalităţi din aceste domenii, cunoscute în epocă, precum criminologul italian Cesare Lombroso,
filosofii Henri Bergson şi Auguste Compte, parapsihologul francez Albert de Rochas d’Aiglun,
fondatorul geneticii, Gregor Mendel ori ideologul Filippo Tommaso Marinetti.
Alţii consideră că London n-a fost deloc atras de subtilităţile psihologice şi nici n-a fost un
imaginativ, tocmai fiindcă în compunerea personajelor feminine el a redat realitatea. Cert este că el
trebuie apreciat drept creatorul primului tip de femeie americană modernă – îndrăzneaţă şi
independentă -, şi autorul primelor nuvele moderne americane, dar şi cel care a reîmprospătat
întrucâtva universul literar american.
Viaţa lui Jack London este atât de încărcată de umilinţe, luptă, neprevăzut şi inconsecvenţe,
încât ea însăşi pare a fi un amplu roman scris de unul dintre cei mai iscusiţi condeieri al tuturor
timpurilor – destinul…

 PROF. Petra MICULESCU

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

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII
De Lucian BLAGA

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii meicăci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

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

ȘTIAȚI CĂ…

 ...femeile bogate din Dacia îşi puneau aur şi în păr? Cele mai multe erau blonde sau roşcate,
aveau pielea de culoarea deschisă şi ochii albaştri; capul le era acoperit cu o basma, iar pe ele purtau cămăşi
asemănătoare iilor şi fuste lungi până în pământ; în farfuria dacilor se găseau terciuri din diverse cereale,
dar şi carne de toate felurile, inclusiv de câine. Sunt afirmaţii cuprinse într-una dintre cele mai complexe
enciclopedii dacice virtuale, elaborată în varianta online de către arheologul Cătălin Borangic.
 …efortul pentru construirea fortificaţiilor dacice ar fi fost imen? Numai zidurile fortificaţiei
de baraj de la Ciclovina-Ponorici însumează 120.000 de metri cubi de piatră. Blocurile mari de piatră ar fi
fost aduse de la 40-90 de kilometric
 …potrivit arheologilor, bucătăria geto-dacică era simplă sobră, dar bine armonizată nutritiv?
Dacii mâncau terciuri preparate din cereale, combinate cu alte alimente precum lapte, brânză, ouă miere,
spanac, mazăre, ciuperci. Mâncau carne de vită, oaie, porc, cal, pasăre, vânat şi chiar de câine.
 … Soldaţii nu aveau nici ei voie să se căsătorească. Aceştia apelau însă la concubinaj.
Soldaţii au primit dreptul de a se căsători în anul 200 după Hristos.
 …celebrele băi romane erau atât de comune încât nu lipseau nici măcar din taberele militare?
În castrele romane au fost descoperite băi romane utilizate de soldaţii romani.
 …romanii au inventat încălzirea prin pardoseală? Sistemul se numea „hypocaust” şi era
folosit pentru încălzirea locuinţelor, a băilor publice şi chiar şi a clădirilor publice. Podeaua era ridicată de
la pământ cu nişte stâlpi. În subteran era făcut foc, întreţinut de sclavi, iar aerul cald produs se acesta
circula pe sub podea şi încălzea încăperile.
 …romanii se bazau destul de mult pe şanţurile de apărare? Fiecare castru avea două astfel de
şanţuri de apărare, lărgimea lor fiind de cinci metri şi jumătate, iar adâncimea de doi metri şi jumătate.
 …oricât de ciudat ar părea, romanii mergeau la toaletă împreună, acest spaţiu fiind considerat
unul de socializare? Nu exista hârtie igienică, romanii folosindu-se de bureţi pe un băţ.
 … romanii au adus cu ei şi influenţe preluate de la egipteni? Potrivit cercetătorului ştiinţific
Dan Deac din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, toate influenţele au pornit de la un episod
din timpul războaielor romanice. Împăratul roman Marcus Aurelius avea în anturajul imperial un mag cu
origini egiptene, care la un moment dat „salvează” armata romană dintr-o bătălie, punând acest lucru pe
seama zeităţilor egiptene.
 …anumite elemente sunt preluate inclusiv în creştinism, precum fecioara şi buna vestire,
influenţe care s-au văzut în special la tratarea picturală, care este una de factură orientală. De asemenea,
putem spune că misticismul şi ezoterismul au fost preluate din lumea orientală, inclusiv din cea egipteană.
Acestea din urmă au fost transmise până în contemporaneitate”, completează istoricul Corneliu Gaiu.
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„Nu poţi reuşi nimic fără curaj. Este cea mai
mare calitate a omului după onoare.”
(ARISTOTEL)

150 000 ȘI EU

Nu-ţi plac? Hei, ia ascultă! Şi eu sunt tot aşa ca tine, un original al Creatorului. Nu trebuie să
mă priveşti de sus, aşa dispreţuitor. Şi eu sunt creat tot aşa de perfect ca şi tine, numai că eu am o altă
misiune. De aceea Creatorul a trebuit să îmi dea o altă formă. – Iar în plus, eu sunt pentru tine mult
mai important decât crezi tu! Dacă vrei să ai puţină răbdare spre a asculta, vei fi uimit, iar în viitor
mă vei respecta mai mult. Copilăria mea Primul lucru de care îmi amintesc este o centură
abdominală, închisă la ambele capete, în care am putut să mă dezvolt bine protejată. Totuşi am
părăsit-o atunci când m-am crezut destul de puternică. Locuinţa mea este suprafaţa pământului pe
care sunt sădite roşii şi castraveţi, se joacă fotbal şi se construiesc case. În el am săpat harnic.
Domiciliul meu este situat destul de adânc – cam la o adâncime de 1,5 m de la suprafaţa pământului.
Adâncimea aceasta este «medie». După câte ştiu eu, recordul mondial deţinut de râme este de 8 m.
Eu nu am nevoie de locuinţa mea decât de două ori pe an – în timpul iernii friguroase şi a verii
toride. Acolo mă încolăcesc comodă şi aştept timpuri mai bune. 89 Numele meu Cel mai bine mă
simt când plouă. Atunci pământul este aşa de moale, iar eu îmi sap un canal până la suprafaţa
pământului. Numele meu ştiinţific este «Lumbricus terestris», care nu înseamnă altceva decât râmă
terestră. Unii mă numesc râmă obişnuită, ordinară. Nu că aş fi fost surprinsă făcând ceva ordinar – eu
nu aş face niciodată aşa ceva! Nu, «ordinar» înseamnă numai «obişnuit». Într-adevăr eu sunt foarte
obişnuită, dar totuşi o creatură minunată a lui Dumnezeu. Unii dintre voi au probleme, deoarece ei se
consideră oameni «obişnuiţi». Se văd nebăgaţi în seamă, şi din această cauză Îl fac vinovat pe
Dumnezeu. Dar ce crezi tu? De multe ori în ceva obişnuit sunt ascunse atâtea lucruri minunate, încât,
după ce ai început să le observi, eşti complet surprins. Ba mai mult: Lucrarea lui Dumnezeu nu poate
consta numai din lucruri neobişnuite; ea are nevoie şi de o mulţime de lucruri obişnuite, ca mine şi ca
tine. Tehnica mea de săpare Apropo, te-ai gândit vreodată la tehnica mea de săpare? Poate că eşti
surprins cum procedez eu. Căci eu nu posed o lopată de excavare cum are, spre exemplu, cârtiţa sau
excavatorul. În acest scop folosesc numai capul meu ascuţit şi rezistent. El este astfel format, încât
poate pătrunde în cea mai mică crăpătură. Îmi fixez capul în crăpătură, îmi încordez muşchii, cu care
Creatorul m-a înzestrat din belşug, şi îndepărtez pământul ca şi cu o pană de spart lemne. Te întrebi
cum reuşesc eu aşa ceva, mai ales că eu nu am nici un schelet. Constructorul meu a inventat 90 ceva
deosebit. Spre a îmi putea contracta cum trebuie muşchi mei, am nevoie de o întăritură, ranforsare;
căci este ştiut că acţiunea produce întotdeauna reacţiune. Aşa ai învăţat tu nu de mult la fizică. Astfel
că Creatorul meu înţelept m-a înzestrat cu două perne pneumatice, pe care le-a aşezat în fiecare din

multele segmente din care sunt eu formată (ai putea să le numeri!) şi care sunt dispuse în jurul
colonului mijlociu. Oamenii de ştiinţă au măsurat că atunci când eu îmi încordez muşchii, în aceşti
saci cu apă se formează o presiune de 1 560 pascali (= 1,54 % din presiunea atmosferică normală).
– Dar nu mai vreau să te plictisesc cu detalii complicate. Deplasarea mea Trebuie să ştii
numai un lucru, ai văzut vreodată cum mă deplasez eu pe pământ? Ai observat că eu pot să îmi
scurtez sau să îmi lungesc segmentele. Dar ceea ce cu siguranţă că nu ai văzut sunt cele două
«ancore» pe care le «arunc» de fiecare dată de o parte şi de alta. Atunci când îmi contractez unele
dintre segmente, împing în ambele părţi de fiecare dată câte două perechi de peri ţepoşi în pământul
din jurul meu. Astfel «ancorată», pot întinde segmentele din partea din faţă şi astfel mă împing mult
înainte. Dar nu cumva să crezi că perii sunt rudimente ale unei haine păroase ce am avut-o mai
înainte. Toţi strămoşii mei au fost netezi ca mine, ei au fost construiţi pentru felul nostru special de
viaţă. Ce să fac eu în pământ cu o haină de păr? Cei opt ţepi din fiecare segment nu mă deranjează,
căci, atunci când nu am nevoie de ei, sunt ascunşi foarte practic în nişte buzunare din piele. 91 Crezi
tu că toate acestea s-au dezvoltat de la sine? Doar nu crezi că ceasul tău de mână s-a construit şi s-a
montat singur? Iar eu sunt mult mai complicată decât un ceas. Ce, nu este aşa? În plus, ceasul tău
nici nu se poate înmulţi – dar eu da! Principiul înmulţirii este aşa de încurcat, încât nu mai vreau să te
«plictisesc» cu el. «Umila mea persoană» Acum este însă timpul să spun şi ceva referitor la persoana
mea. Am aproape un an şi sunt lungă de 20 cm. Unele din familia mea pot ajunge chiar şi până la
zece ani. Rudele noastre cele mai mari trăiesc în Australia. Ele pot avea un diametru de trei cm şi o
lungime de trei metri. – Grozav, nu este aşa? Creierul meu este situat deasupra gâtlejului. Deşi el este
mai mic decât al tău, funcţionează însă tot după acelaşi principiu. Sau crezi tu că mie nu îmi trebuie
creier? Atunci explică-mi cum îmi pot eu scurta şi îngroşa corpul în trei locuri în acelaşi timp, atunci
când mă grăbesc! Ochiul meu nu este decât un loc sensibil la lumină, situat la extremitatea mea
anterioară. Creatorul meu a ştiut că eu nu am nevoie de mai mult. Ce aş fi putut face eu cu un ochi
complex? Eu nu trebuie decât să observ când am ajuns la suprafaţa pământului şi când trebuie să mă
îngrop iarăşi în pământ. Lumina soarelui este pentru mine periculoasă, ea mă poate chiar omorî.
Totuşi eu suport o deshidratare de până la 70 % din greutatea corpului meu şi supravieţuiesc chiar
până la 100 de zile în apă. Imită-mă numai o dată, dacă poţi! 92 Duşmanii mei Mai bine ar trebui să
tac cu privire la duşmanii mei. Dar dacă vrei să mă înţelegi, trebuie să mai asculţi şi de data aceasta,
căci este în legătură cu una dintre capacităţile mele extraordinare. Dacă rupi o bucată din mine, nu
mă poţi omorî. În anumite condiţii eu pot să îmi refac anumite părţi ale corpului ce îmi lipsesc.
Creatorul meu mi-a programat genele astfel încât, spre exemplu, dacă partea mea din spate este ruptă
printr-un accident, ea creşte iarăşi. Dar ştii tu? Chiar şi capul meu, cu tot ce este în el, se poate forma
din nou. – Să nu crezi că îţi spun poveşti! Aşa este! Din păcate ştiu lucrul acesta şi cârtiţele, duşmanii
mei. Ele mă prind când ajung din greşeală în una din galeriile lor. Apoi îmi muşcă capul, împreună
cu trei-patru segmente – fapt care mă face să nu mă mai pot mişca – şi mă lipesc de peretele cămării
lor. Un biolog polonez a numărat odată 1 200 de râme într-o astfel de cameră de tortură. Dacă iarna
reuşesc să scap de lăcomia cârtiţelor, atunci mai am o şansă de scăpare. Dacă între timp mi-a crescut
iarăşi partea mea cefală, atunci pot să părăsesc repede locul acela periculos. Din păcate cârtiţa nu este
singurul meu duşman.
Ţi-aş mai putea povesti încă multe despre urmăriri şi chinuiri groaznice, la care şi tu… Însă
politeţea mea de râmă mă obligă să tac. Ştii tu că şi noi avem de suferit datorită căderii în păcat?
Consecinţele păcatului strămoşilor tăi ne apasă şi pe noi. De aceea aşteptăm cu nerăbdare ca întreaga
creaţie să fie eliberată de sub «robia stricăciunii». Citeşte în Biblia ta, la Romani 8:19–23! 93 Hrana
mea Deocamdată am o misiune de împlinit în lumea aceasta. Creatorul meu mi-a poruncit să afânez
şi să îngraş pământul. De aceea găurile mele străbat straturile de pământ de la suprafaţă în lung şi în
lat. Dacă în vreun loc solul este tare, încât eu nu găsesc nici o crăpătură pe care s-o lărgesc, atunci
«scuip» pur şi simplu pământul din faţa mea. Când acesta s-a înmuiat, îl înghit imediat. Aceasta este
metoda mea principală prin care ajung în straturile de jos ale pământului. Pe această cale eu pot
mânca frunziş şi alte substanţe organice. – Habar nu ai ce trece prin colonul meu. Resturile le vezi ca

grămăjoare mici de excremente pe suprafaţa pământului. – Nu trebuie să ţi se facă scârbă de ele! Ele
sunt cel mai bun humus. Realizările mele Oamenii de ştiinţă au calculat că într-un hectar de pământ
bun, în timp de 24 de ore producem mai mult de 100 kg de humus. Într-un an sunt 40 de tone pe care
le răspândim uniform pe suprafaţa pământului. Desigur, nu reuşesc să fac eu totul singură. În
pământul de sub suprafaţa unui stadion trăiesc în jur de 150 000 de râme de tot felul. În pământul de
sub o pajişte bogată pot fi mai multe milioane de râme. Dacă ai vrea să ne cântăreşti pe toate, ai avea
mari greutăţi. Noi cântărim cel puţin 500 kg. Este tot atât câtă carne ar avea vitele pe care le-ai putea
paşte pe această suprafaţă. În orice caz, specialiştii ne laudă datorită «enormelor noastre realizări în
ce priveşte prelucrarea şi transferarea straturilor de pământ». Dacă ni s-ar lăsa ceva mai mult timp, să
zicem 300 până la 400 de ani, poţi fi sigur 94 că prin colonul nostru ar fi trecut un strat de 40 cm a
întregii suprafeţe a pământului. Aşa ne împlinim noi misiunea pe care ne-a dat-o Creatorul. Oricât de
indiferentă ţi se pare existenţa noastră, ea slujeşte laudei Lui.

 Ing. Eugen-Gabriel MILEA

„Câteodată oamenii se împiedică de adevăr,
dar de cele mai multe ori se ridică şi merg mai
departe.”
(Emil CIORAN)

MI

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE
1 ianuarie
Vasile POPESCU

Constanța ARON
Vasile IORDACHE

Nicolae OANCEA
Margareta SAVU
Gabriel ANTOFIE
Mihaela ARON
Vasile DUMITRESCU
Lucica OLARU
Vasile GICA
2 ianuarie
Vasile FĂŞIE
Virginia ILIE
Aurel BERECHET
Vasile-Constantin ANTOFIE
Florin CHIORNIȚĂ
Daniel-Ioan ȚÎNȚAȘ
Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA
3 ianuarie
Violeta IVAŞCU
Mircea NECŞOIU
Ion COMAN
Cristina GRECU
Ion SARU
Ionuț-Daniel CÎRSTIAN
Mihaela-Georgiana BACH
Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ
Mateo-Mihăiță ILIE
4 ianuarie
Ion FĂŞIE
Florina DÎNGEANU
Mihaela MOROE
Marian-Aurel BRÂNZICĂ
Ioana-Maria UŞURELU
Mario-Adrian MITRESCU
Sara-Gabriela FÂȘIE
5 ianuarie
Viorica SAVU
Eugeniu CREMENEANU
Elena BERECHET
Gheorghe ŞETREANU
Ion MITRESCU
Lămîiţa ȘETREANU
6 ianuarie
Vasile BURCĂ
Cristian-Dumitru GHEORGHE
Adriana-Nicoleta FLOREA
Ion-Cristian NEAGA
Georgian GRECU
Alexandru-Georgian STANCIU
7 ianuarie
Ion ŞERBAN
Valerică OANCEA
Ioan BADEA

Camelia PIOARU
Ion MILEA
Ionela-Mirela DINU
Ionela MĂGUREANU
Alma-Gabriela STÎNGACIU
8 ianuarie
Marius-Constantin PURDĂ
Ionela-Alexandra MĂGUREANU
Dimitrie-Gabriel ASANDEI
Zian-Alexandru-Vlad GRECU
9 ianuarie
Ion STOICA
Petru-Samuel ŞERBAN
Vlad-Nicholas ȘERBAN
Eric-Ioan ŞERBAN
Mark ȘETREANU
Ionuț-Iulian MILEA
10 ianuarie
Elena POPESCU
Dumitru CIOCAN
Ionela SMARANDA
Daniel-Vasile BUCUROIU
Georgian-Valentin MARIN
Maria-Alexandra DINIŞOR
Darius-Georgian MOROE
Ianis-Ștefan FÂȘIE
11 ianuarie
George-Petrișor HOGIOIU
Florentina MEDREGA
Vasile-Laurenţiu POPESCU
Iulia-Maria MILEA
Dacian FURDUI
12 ianuarie
Daniela STOICA
Ionela ŞTEFAN
Nicolae SAVU
Oana-Florica ZAHARIA
Rodica VACARIU
Paola Ștefania FĂȘIE
David-Andrei NECȘOIU
Eryk-Emilian NEAGA
13 ianuarie
Felicia DRĂGHICI
Daniel IOSIF
Vasile UȘURELU
Anca-Elena ION
Gheorghe MITRESCU
Silviu-Mihai RADA
Elena-Daniela GHEORGHE
Dumitru-Sebastian ENESCU
Daria-Ioana IONESCU

14 ianuarie
Natalia STÎNGACIU
Domnica TRONECI
Maria DOBRESCU
Gheorghița NĂTĂGUIU
Mihaela ŞERBAN
Vasile ANTOFIE
Ioana-Petruța TUDOROIU
Delia-Ioana-Alexandra JOIŢA
Diana-Florentina NECŞOIU
Rania-Cristiana ŞETREANU

20 ianuarie
Filofteia DOBRESCU
Ion APOSTOL
Octavian PUIESCU
Maria GRIGORE
Liliana BURCĂ
Cornelia STANCIU
George-Romeo MOREANU
Izabela-Nicoleta UŞURELU
Dănuț-Gabriel POPESCU
Medeea-Ioana DOBRESCU

15 ianuarie
Florica GOGU
Sabina NEAGA
Viorel BURCĂ
Patricia-Domnica DINIȘOR

21 ianuarie
Nicolae MITRESCU
Filareta BURCĂ
Alina GAFIŢOIU
Gabriela POPESCU
Mădălina NEAGA
Florina-Filareta POPESCU
Stelian MIHAI
Ionuț-Gabriel STOICA
Ionela-Daniela MAICAN
Emilia-Ioana ŞERBAN
Diana-Mihaela MOROE
Mihaela MĂRGĂRIT
Iuliana ENESCU
David-Andrés LUPU

16 ianuarie
Elena DUMITRESCU
Nicu-Robert VASILE
Mălina-Adriana PETRESCU
Oana-Valentina PETRESCU
Nicoleta-Alice BERECHET
17 ianuarie
Silvia VASILE
Ion OANCEA
Mariana SMARANDA
Dumitru-Cătălin VOICU
Marius-Constantin FĂŞIE
Mihaela-Lidia UŞURELU
Bianca-Maria CRĂCIUN
18 ianuarie
Valentina MIHAI
Gabriela TOMA-CUŢARU
Dumitru BRATU
Cristina-Liliana RĂDULESCU
Nicolae ANTOFIE
Vasile DOBRESCU
Marian ȘERBAN
Claudiu-Iulian JOIŢA
Bogdan-Nicolae ISTRĂTOIU
19 ianuarie
Ion ANGHEL
Maria ȘERBAN
Victoria ORZĂNICĂ
Gheorghe MITRESCU
Laurenţiu GHEORGHE
Robert DRĂGHICI
Adrian GHEORGHE
Mihaela-Florina STOICA
Cosmina-Ştefania SARU
Mateo-Ștefan DOBRESCU

22 ianuarie
Emilia JOIŢA
Gigel COMAN
Mircea BUCĂ
Florica ILIE
Oana-Irina DINU
Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU
Amina-Denisa UDROIU
Alexandru-Petruț PETRESCU
23 ianuarie
Ştefan BÎRLIGEANU
Mihai GRECU
Aurelian DRĂGHICI
Irina-Cateluţa MĂGUREANU
Vasile-Adrian MIHAI
Georgian-Dănuţ DOBRESCU
Maria-Gabriela SĂVULESCU
24 ianuarie
Vasile STANCIU
Elena STANCIU
Gheorghe STANCIU
Daniel FĂŞIE
Elena POPESCU
Elise-Marie-Helene SAVU
Carlos-Roberto MOREANU
Ștefania-Roberta PETRESCU

25 ianuarie
Melania DOBRESCU
Angela MIRA
Florina NICOLĂESCU
Dumitru LĂCĂTUŞ
Ionela MOREANU
Adrian-Valentin GRECU
Elena PETRESCU
Lucas-Ionuț ANTOFIE
26 ianuarie
Maria MIHAI
Mihail SANFIRESCU
Cristina BĂLAŞA
Gheorghe STANCIU
Ana-Maria SAVU
Gabriel FĂŞIE
Diana-Elena ŞETREANU
Andrei TUDOR
27 ianuarie
Elena ŞERBAN
Vasile TOMESCU
Nicolae MOREANU
Ion BUCUROIU
Giorgiana-Adelina BUCĂ
Iulia-Maria POPESCU
28 ianuarie
Maria VORNICU
Elena SMINCHIŞE
Maria-Magdalena BADEA
Ioana-Diana ȚÎNȚAȘ
Nicolae MITRESCU
Ana-Maria ILIE

Elena-Romina CRĂCIUN
Ionela-Bianca OANCEA
Rareș-Ștefan DOBRESCU
Ștefania-Ioana BADEA
29 ianuarie
Elena STOIAN
Mariana PIOARU
Vasile SPÎNU
Elena VĂCARU
Georgeta IOSIF
Maria GAFIŢOIU
Avida DOBRESCU
Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN
George-Silviu ZAMFIRESCU
George-Tiberiu RUSU
Mihaela SARU
Denisa-Ana-Maria POPESCU
Alexandru-Florin TRONECI
30 ianuarie
Georgeta TEODORESCU
Damian-Marian BRÂNZICĂ
31 ianuarie
Nicolae NECŞOIU
Maria ENESCU
Vasile BIŢOC
Gheorghe BANU
Ion NICOLAE
Spiridon ŞETREANU
Vasile SAVU
Cornel BURCĂ
Gheorghe DUMITRU
Renata-Ionela ȚOPĂIE
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