
  



                

 

 

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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UNDE EŞTI COPILĂRIE…? 

 

  

 

Dacă aţi citit motto-ul de mai sus, e lesne de sesizat că sunt mai mult decât nostalgică şi cred 

că sunteţi în asentimentul meu... De ce? Unul dintre multiplele motive este că, de fiecare dată în 

acest anotimp, îmi amintesc iernile copilăriei mele – imaculat de albe, bogate, zgomotoase, 

colindate, pârtii pline, obraji precum merele coapte. 

 Nu pot uita una dintre acele zile când, trezindu-ne, am făcut ochii cât cepele, nemaivăzând 

gardul curţii, îngropat atunci total în zăpadă. A fost singura dată când îmi amintesc să fi nins atât. 

Noi, copiii, sideraţi, chiuiam prin casă în timp ce bieţii noştri părinţi bombăneau încercând să îşi 

croiască o cale pentru a putea ieşi în gospodărie! Evident că au creat doar un culoar strâmt până 

acolo unde aveau nevoie să ajungă, aşa că toată curtea ne aparţinea în totalitate. 

Ideea nu a întârziat să apară. Haideţi să facem un iglu şi acolo va fi căsuţa noastră! Timp de 

două zile am săpat în genunchi pe sub zăpadă spre disperarea mamei care ne striga să mai intrăm şi 

în casă. Nici foame nu ne era decât seara când intram în casă uzi până la piele, îmbujoraţi şi lihniţi de 

foame! 

Din nou nostalgică şi pentru că vremurile s-au schimbat mult, vremea s-a schimbat, parcă 

nimic nu mai este cum a fost ori, poate, doar am îmbătrânit… Credeţi-mă că am avut poate cea mai 

frumoasă copilărie pe care o poate avea cineva. Dar…toţi o trimitem la un moment dat cu sania,iar 

ea nu se mai întoarce niciodată… Recunosc însă că retrăiesc ca şi atunci bucuria fiecărei ninsori 

lipindu-mi încă nasul de geam împreună cu băieţelul meu şi, în ciuda apostrofărilor din jur, sărim  în 

pat şi ţipăm de bucurie! 

Am scris acest articol pe 10 ianuarie şi privesc pe geam cum a început să ningă, aşa cum 

ningea odată. E foarte devreme şi sunt nerăbdătoare să se trezească cel mic să pornim la deal cu 

celofanul, să ne tăvălim prin zăpadă ca doi copii. Va fi în culmea fericirii când va vedea. 

Apropo de celofan, le dau dreptate copiilor noştri când spun   aşa e cel mai tare  ! Eu, sincer, 

experimentez asta de la 4 ani. Culmea este că, într-o iarnă, bunica de la Giurgiu a venit în vizită pe la 

noi. Am convins-o să meargă să vadă cum ne dăm şi, la un moment dat am auzit-o spunând    ăi 

maică, aş încerca şi eu! . Doamne, ce distracţie a mai fost… L-a prima coborâre i-a fost puţin teamă, 

apoi nu se mai oprea! Şi acum îmi amintesc că se lăsase întunericul, răsărise luna, mama tot 

„Într-o iarnă, mi-am trimis copilăria să se dea 
cu sania. Nu s-a mai întors.” 

(Marin SORESCU) 



strigându-ne să intrăm în casă, a venit într-un final după noi. Nu i-a venit să creadă văzând-o pe 

bunica coborând în viteză şi se mai şi învârtea de mama focului până jos că nu învăţase încă tehnicile 

condusului! A fost de vis… De vis erau şi dimineţile când ieşeam la derdeluşul din curte pe care, 

seara, îl ajutam din plin cu găleţi de apă cărate cu trudă de cu seara pentru ca, gerul de peste noapte 

să-l facă să alunece şi mai bine. Am mai primit şi corecţii din acest motiv! 

Mi-e dor de acele zile. Mi-e dor de copilăria mea. Dar există cineva căruia să nu-i fie dor? 

Sufletele noastre sunt încă acolo şi vor rămâne pe vecie. 

Vă invit să trăiţi în fiecare zi măcar un strop de copilărie! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN MEDIUL ONLINE

 

 

 

         

Ce este libertatea  de exprimare? 

Constituția României, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului stabilesc că libertatea de exprimare este posibilitatea unuia de a-și exprima 

gândurile, opiniile sau credințele în orice mod (prin viu grai, în scris, prin imagini sau orice alte 

mijloace) fără existența unor consecințe. Astfel, oricine poate posta aproape orice pe internet, 

oricine poate scrie un articol și să îl publice pentru a fi citit, în temeiul art. 30 din Constituția 

României, al art. 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului și art. 10 al Convenției Europene 

a Drepturilor Omului. 

 

Putem exprima chiar orice pe internet? 

Răspunsul este nu și este normal să fie așa, întrucât dacă am putea să exprimăm orice, am 

ajunge la situația în care nu ar exista nicio barieră care să poată opri pe cineva să păteze numele 

oricărei persoane, să perturbe ordinea publică, să instige la violență, la ură rasială sau religioasă, la 

război sau să manifeste obscenitate, iar acest lucru este nepermis. Este nepermis, pentru că s-ar 

încălca ocrotirea vieții intime (art. 26 Constituția României), unitatea poporului și egalitatea între 

cetățeni (art. 4) și altele, aducându-se, astfel, un grav dezechilibru în stat și un grad crescut de 

instabilitate statală și neîncredere între cetățeni. 

  

Libertatea de exprimare are un profund caracter social, iar implicațiile pe care le care aceasta 

sunt în primul rând sociale. Trebuie subliniat că prin extinderea rețelelor de socializare prin creșterea 

numărului utilizatorilor puterea cuvântului unei persoane a crescut foarte mult, astfel un mesaj poate 

fi recepționat de un număr mare de utilizatori, iar acest lucru permite transmiterea în masă a unei idei 

sau a unui mesaj. Această putere trebuie tratată cu mare grijă, deoarece poate genera, de asemenea, 

un fenomen ale cărui amploare și consecințe nu pot fi prevăzute sau controlate. Un exemplu foarte 

bun sunt protestele din Chile din 2019 în care social media a avut un rol important pentru strângerea 

oamenilor în cadrul manifestărilor dintre care unele s-au finalizat cu grave vandalizări și distrugeri. 

 

Acest lucru nu înseamnă că libertatea de exprimare în mediul online nu are și consecințe mai 

mult decât pozitive. O altă față a puterii acesteia este abilitate de a aduna, grupa oamenii în 

„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi 
mai importantă decât relaţiile interumane.” 

(Albert EINSTEIN) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Libertatea_de_exprimare


comunități pentru a se putea exprima și ajuta reciproc. De multe ori oamenii  atrag atenția asupra 

celor mai variate cauze sociale, caritabile sau chiar dezastre naturale, afișând în același timp și suport 

pentru acestea prin strângeri de fonduri și acțiuni umanitare prin intermediul rețelelor de socializare. 

Australiei i-au fost donate 180 de milioane de dolari americani pentru ameliorarea daunelor date de 

incendiile din decembrie 2019, astfel se poate observa că puterea cea mai mare a rețelelor de 

socializare este aceea de a răspândi un mesaj și de a mobiliza un număr mare de oameni. 

 

Trebuie limitată libertatea de exprimare? 

Răspunsul este da. Având în vedere puterea și consecințele pe care le poate avea libertatea de 

exprimare în spațiul online, aceasta trebuie limitată, iar încălcarea limitelor trebuie să atragă 

consecințe care să fie atât de natură civilă, cât și de natură penală. Astfel, apare întrebarea cum ne 

putem da seama dacă o simplă postare încalcă sau nu aceste limitări sau drepturile altora. Răspunsul 

este simplu, analizând efectul pe care o postare îl va putea avea față de mediul înconjurător. 

 

În consecință, în ceea ce privește libertate de exprimare, balanța înclină către efectul produs de 

către o postare și nu către intenția avută. 

 

Exercitarea liberei exprimări trebuie să fie făcută respectând onoarea, viața particulară și 

dreptul la imagine al persoanei( art. 30 alin. (6) Constituția României). Este relevant, astfel, cazul 

Alexandru S. care a postat o fotografie pe contul său de Facebook cu un polițist aflat în timpul 

serviciului alături de o serie de jigniri aduse la adresa acestuia. Polițistul a făcut o cerere de chemare 

în judecată adresată lui Alexandru S. și a obținut condamnarea acestuia de către Judecătoria Întorsura 

Buzăului la plata de daune morale în valoare de 15.000 de lei pentru prejudiciul adus imaginii sale. 

 

* * * 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 16 din 18 ianuarie 2021 a convocat în 

ședință ordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 26 ianuarie 2021, 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. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de către Comitetul Local 

pentru Situații de Urgență; 

2. a) Analiză privind activitatea desfășurată pe linia protecției civile pe anul 2020. 

Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; 

b) Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2020. 

Stabilirea de măsuri pentru optimizarea acesteia. 

3. Analiză privind modul de îndeplinire de către autoritățile administrației publice locale a 

sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare pe anul 2020. 

Stabilirea măsurilor ce se impun. 

4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al IV-lea/2020; 

5. Raport  privind  liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2020; 

6. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul 

II/2020; 

7. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare de situații de 

urgență la nivelul comunei Vulcana-Băi; 

8. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale 

bugetului local al comunei, pe anul 2020; 

9. Modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Vulcana-Băi - Pietrari”;   

10. Stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul 

agricol, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia 

completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme; 

11. Nominalizarea a doi consilierilor locali pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei, pe anul 2020; 

12. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității în educație de la nivelul Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” 

Vulcana-Băi; 

13. Probleme curente ale administrației publice locale; 



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

următoare. 

 
 
 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ANUL 2021 – ANUL OMAGIAL AL PASTORAŢIEI ROMÂNILOR DIN AFARA 

ROMÂNIEI ŞI ANUL COMEMORATIV AL CELOR ADORMIŢI ÎN DOMNUL; 

VALOAREA LITURGICĂ ŞI CULTURALĂ A CIMITIRELOR 

 

 

 

  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

a proclamat anul 2021 drept Anul omagial al 

pastorației românilor din afara României și Anul 

comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea 

liturgică și culturală a cimitirelor. Cele două teme, 

omagială și comemorativă, evidențiază două 

coordonate esențiale prioritare în viața și activitatea 

pastoral-misionară a Bisericii noastre. Grija pastorală 

și atenția specială manifestată de Patriarhia Română față 

de comunitățile ortodoxe românești din afara granițelor 

țării s-au concretizat prin înființarea de numeroase 

parohii și eparhii noi care să vină în întâmpinarea 

nevoilor sufletești ale credincioșilor români ortodocși 

din afara României. 

Prin slujitorii ei, Biserica-mamă îi sprijină și-i 

încurajează pe fiii ei duhovnicești din afara granițelor 

țării și înțelege greutățile cu care aceștia se confruntă. 

Românii migranți au aspirația unui viitor prosper, dar 

trăiesc uneori în societăți din ce în ce mai secularizate și 

individualiste, sunt priviți adesea cu răceală sau 

suspiciune, fapt care nu le insuflă un sentiment de pace și mulțumire sufletească. De aceea, în 

bisericile ortodoxe românești din străinătate, românii simt bucuria regăsirii și trăirii credinței 

strămoșești, participă la viața liturgică și își alină dorul mistuitor după cei dragi și după locurile 

natale, își reconfirmă identitatea lor profundă și își redescoperă originile. Se adună mai ales în jurul 

unui preot de parohie, căruia îi spun în limba maternă nu doar păcatele la spovedanie, ci și 

problemele cotidiene. Prin cult, dar și prin evenimentele culturale și acțiunile social-filantropice 

 „Credinţa adevărată crede incredibilul, vede 
vizibilul şi poate imposibilul.” 

(Lev TOLSTOI) 

 



organizate de parohiile din diaspora română, sunt promovate valorile permanente ale Ortodoxiei și 

ale poporului român, se transmit tradițiile românești și se cultivă limba română, toate acestea 

contribuind la păstrarea identității culturale, etnice și ecleziale ortodoxe a românilor din diasporă. 

Totodată, promovarea identității românești ortodoxe asigură o integrare socială în țările 

gazdă fără asimilare culturală și fără deznaționalizare. Sperăm într-o conviețuire armonioasă a 

migranților români cu cetățenii din țările de adopție, mai ales acum când, în multe locuri din lume, 

criza medicală, morală, spirituală și economică se manifestă și prin tensiuni sociale care pot degenera 

în conflicte interetnice și interreligioase. 

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm pe românii care trăiesc departe de țară să 

rămână permanent în contact cu cei dragi rămași în țară, pentru ca distanțele geografice mari să nu 

producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora față de alții și să se păstreze 

unitatea familiei. Sporirea comuniunii și conlucrarea fraternă între românii care muncesc sau 

studiază în afara României și cei dragi rămași în țară este o necesitate. Îi îndrumăm pe credincioșii 

ortodocși din țară și din străinătate să prețuiască familia – constituită din bărbat, femeie și copii -, 

deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se 

exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Le adresăm îndemnul de a 

educa generația tânără în duhul iubirii de Dumnezeu, de Biserică și de neam și de a le cultiva copiilor 

și tinerilor virtuți esențiale ca  dragostea și compasiunea, solidaritatea cu oamenii aflați în dificultate, 

blândețea, sinceritatea, curajul și încrederea. 

Prin hotărârea Sfântului Sinod din 25 februarie 2009, prima duminică după 

sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost dedicată migranților români, ca semn al 

permanentei griji pastorale a Bisericii Ortodoxe Române față de românii stabiliți definitiv sau 

temporar în străinătate. Îi încredințăm că Biserica Ortodoxă Română, ca o mamă spirituală care 

nu-și abandonează niciodată fiii, prin vrednicii ierarhi și preoți misionari în diasporă, le va fi în 

continuare alături, susținându-i atât prin rugăciunile ei permanente, cât și prin activitățile ei concrete 

pastorale, social-filantropice și culturale. 

De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca An 

comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor. 

Pomenirea în Biserică a celor adormiți în Domnul constituie un act de credință 

ortodoxă și mărturie a iubirii față de semeni. Pentru cinstirea memoriei lor, Biserica Ortodoxă 

păstrează o rânduială amplă de slujbe și pomeniri (parastase), care cuprind rugăciuni și cereri pentru 

iertarea păcatelor acestora, odihna și mântuirea sufletelor lor. 

Cimitirele au, desigur, o semnificație liturgică, dar și o valoare culturală. Ele sunt 

expresia respectului și pioasei aduceri aminte față de înaintași. Timpul orientat de credincioși 

spre Învierea de obște se exprimă și prin permanenta comemorare a celor adormiți în Domnul, în 

rândul lor numărându-se și eroii neamului nostru românesc. Pomenirea eroilor din toate 

timpurile și din toate locurile, ca și cultul morților în general, constituie manifestări de 

statornicie în credință, de continuitate și unitate în cuget și simțiri de-a lungul generațiilor. Este 

semnul neuitării și prețuirii noastre pentru jertfa lor și speranța comuniunii lor veșnice cu Hristos 

Domnul, în nădejdea învierii și a vieții veșnice. 

Istoria Bisericii Ortodoxe Române dă mărturie peste veacuri despre grija pe care a avut-o 

pentru memoria înaintașilor. La fiecare Sfântă și Dumnezeiască Liturghie sunt pomeniți ierarhii 

Bisericii, ctitorii, miluitorii și binefăcătorii sfintelor locașuri, eroii, ostașii și luptătorii români din 

toate timpurile și locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru 

apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, 

unitatea și demnitatea poporului român, precum și toți cei adormiți din neamurile noastre. 

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii, din țară și din 

străinătate, dăruindu-le sănătate și mântuire, ocrotindu-i de tot răul și întărindu-i în tot lucrul bun, 

spre bucuria Bisericii noastre și a poporului român de pretutindeni, iar pe cei adormiți în Domnul să-i 

așeze în ceata drepților și să le dăruiască odihnă în lumina și iubirea Preasfintei Treimi. 

† DanielPatriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Cuvânt rostit în Catedrala Patriarhală cu prilejul proclamării anului 2021 drept Anul 

omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în 

Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, vineri, 1 ianuarie 2021. 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 EXERCIȚIU DE IMAGINAȚIE

 

 

 

 

 

Imaginează-ți că te-ai născut în anul 1900. Când împlinești 14 de ani începe Primul Război 

 ondial și se termină când ai 18 ani, cu 22 milioane de morți. Familia ta de-abia a scăpat, dar toată 

agoniseala s-a dus si trebuie sa o ia de la capăt... 

La scurt timp după aceasta se declanșează o pandemie mondială, o gripă numită „spaniolăˮ, 

care ucide 50 milioane de oameni. Ieși viu și nevătămat. Ai împlinit 20 de ani. Nu ai curent electric, 

apă caldă...  

Apoi, la 29 de ani supraviețuiești crizei economice globale, care a început cu prăbușirea 

Bursei de Valori din New York, provocând inflație, șomaj și foamete... Acasă adesea te culci 

nemâncat.... La vârsta de 33 de ani vin naziștii la putere. Ai 39 ani când începe Al Doilea Război 

 ondial și se termină când ai 45 de ani. Casa ți-a fost bombardată în timp ce erai pe front și dormeai 

in tranșee, cu apa până la genunchi, o parte din familie a dispărut...  

În timpul Holocaustului mor 6 milioane de evrei. Vor fi peste 60 milioane de morți în total, 

unii dintre aceștia fiind din familia ta, dar și mulți prieteni. Lumea întreagă este o ruină.... Când ai 52 

ani începe războiul coreean. Când ai 64 ani, războiul din Vietnam începe și se termină când ai 75 

ani.... Un om născut în 1985 crede că bunicii lui habar nu au cât de dificilă este viața....  

Un băiat născut în 1995, astăzi având 26 de ani, crede că este sfârșitul lumii când pachetul său 

cu comanda on-line ajunge în mai mult de trei zile.... Tot la fel atunci când nu primește mai mult de 

15 ''like-uri'' pentru poza sa de pe Facebook sau Instagram...  

În 2021 mulți dintre noi trăim în confort, avem acces la diferite surse de divertisment acasă și 

adesea avem mai mult decât ne trebuie. Dar oamenii se plâng pentru orice. Și totuși au electricitate, 

telefon, mâncare, apă caldă și acoperiș deasupra capului, au acces la școală gratuit, ba mai primesc și 

ceva bani daca învață cât de cât, cei mai mulți au mașina și își programează cel puțin o dată pe an o 

vacanță de câteva săptămâni... Nimic din toate acestea nu existau în trecut! 

Omenirea a supraviețuit unor circumstanțe mult mai grave și nu si-a pierdut niciodată bucuria 

de a trăi. Poate e timpul să fii mai puțin egoist și să nu te mai plângi. 

 

 

 

 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Imaginaţia este mai importantă decât 
erudiţia.” 

 (Albert EINSTEIN) 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BOGDAN PETRICEICU-HAŞDEU – 183 DE ANI DE LA NAŞTEREA 

  SCRIITORULUI ŞI FILOLOGULUI ROMÂN – (26 FEBRUARIE 1838)

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan PETRICEICU HAŞDEU s-a 

născut la Hotin, în Basarabia ocupată de 

Imperiul Rus. A copilărit la moșia 

părintească din Cristinești, Basarabia, fiind 

crescut de către mama sa vitregă, strămoșii 

săi fiind boieri. Tatăl său, Alexandru Hâjdeu 

(fiul lui Tadeu Hâjdeu), era un adevărat 

savant; cunoștea zece limbi străine, printre 

care și persana, era istoric, publicist și a 

scris în latină despre flora Basarabiei.  

Bogdan Petriceicu Hasdeu a studiat 

la universitatea din Harkov, după terminarea 

studiilor slujind ca ofițer în armata rusă. La 

1856, când sudul Basarabiei a revenit la 

Moldova, a trecut în acest ținut pentru a 

scăpa de împilarea și deznaționalizarea 

forțată practicată de administrația de 

ocupație. Rușii i-au cerut extrădarea, iar la 

refuzul autorităților române, i-au anulat 

dreptul de moștenire pe care-l avea asupra 

unor moșii ale familiei rămase în partea 

rusească a Basarabiei.  ai târziu însă i s-a 

recunoscut acest drept pe cale judiciară.  

La 1857 a fost numit membru al tribunalului din Cahul. După șapte luni a demisionat. În 

1858 s-a mutat la Iași, ca profesor de liceu și bibliotecar al universității. A donat bibliotecii 

universitare 4.000 de volume. În acest timp Hasdeu a pus bazele mai multor publicații, între altele, 

revista „Din  oldova”(1862-1863) în care a publicat poezii lirice, fabule, nuvele, critice etc. 

Între 17 mai 1876 și 1 aprilie 1900 a fost director al Arhivelor Statului din București, în această 

calitate contribuind la publicarea documentelor în „Arhiva istorică” și „Cuvinte din bătrâni”, atât din 

arhivele românești, cât mai ales din cele străine, fiind primul conducător al Arhivelor Statului a 

început să publice copii după acte din arhivele străine privitoare la români. 

În 1877 a fost ales membru al Academiei Române ca un omagiu al întregii sale opere de până atunci, 

dar și ca recunoaștere a spiritului său enciclopedist. 

„Dragostea e ca spinul: nu-l simţi când 
intră, dar te doare când îl smulgi cu sila.” 

 (B. P. HAŞDEU) 
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Din 1878 a fost profesor de filologie comparată la Universitatea din București. A tipărit o 

parte din lecțiile sale pline de originalitate și de cunoștințe vaste asupra literaturilor străine și a limbii 

române. 

Hasdeu a cochetat și cu politica. Partizan al lui Kogălniceanu, a susținut lovitura de stat din 2 mai 

1864 a lui Alexandru Ioan Cuza. Ulterior, a susținut dinastia străină, de Hohenzollern, apoi, pe 

aceeași linie a ideilor de factură paneuropeană, a devenit membru al Partidului Liberal, ajungând 

deputat liberal în parlamentul României.  

După moartea singurei sale fiice, Iulia, în 1888, a devenit mistic și fervent practicant al 

spiritismului, scop în care a construit Castelul Iulia Hasdeu de la Câmpina. A murit la 25 august 

1907 la Câmpina, lăsând în urmă o operă vastă și perenă. În ciuda criticilor, foarte dure uneori, 

asupra metodelor de lucru, Hasdeu rămâne un mare om de cultură, un neobosit cercetător și un 

pionier al mai multor domenii ale filologiei și istoriei României.  

Dintre lucrările istorice se disting  Ioan Vodă cel Cumplit (1865, ed. a II-a, 1894), 

monumentala Arhivă istorică a României și Istoria critică. 

La Iași a publicat Arhiva historică a României (1865-1867), în care multe documente vechi 

slavone și românești au fost editate pentru prima dată. Începută în 1865, Arhiva este o colecție în trei 

mari volume de documente străine și interne privitoare la istoria românilor. Au fost publicate în 

premieră un mare număr de acte inedite românești și străine. Lucrarea a contribuit la înaintarea 

studiilor istorice de istoriografie, ducând mai departe opera începută de Cronica lui Șincai, de 

„ agazinul istoric” al lui Nicolae Bălcescu și Laurian și de letopisețele lui Kogălniceanu. 

În Historia antică a Românilor (1875), deși incompletă, începe investigațiile critice asupra 

istoriei României. 

Istoria critică (1873-1874) își propune studierea secolului al XIV-lea, epoca înființării 

formațiunilor statale românești din nordul Dunării. Au apărut numai un volum și un fascicul din al 

doilea volum. 

Volumul I cuprinde trei studii: Întinderea teritorială, Nomenclatura, Acțiunea naturii asupra 

omului. Întinderea teritorială dovedește că  untenia în secolul XIV și XV se întindea foarte mult  

cuprindea (în afară de ce înțelegeam în veacul trecut prin  untenia) și ținutul Făgărașului, sudul 

 oldovei până la Bârlad și Bacău, sudul Basarabiei, Dobrogea, ținutul Hațegului și o parte din 

Temișana. Numai o asemenea întindere explică faptele mari ale muntenilor și rezistența contra atâtor 

dușmani puternici  sârbi, unguri, turci. Creșterea s-a făcut treptat. La început, sâmburele coloniei 

romane cuprindea: Oltenia, Hațegul și partea orientală a Temișanei, alcătuind Banatul Severinului. În 

secolul XII, s-a întins pe malul Dunării până la Chilia și în al XIII-lea și-a adăugat 

ducatul Amlașului. 

Nomenclatura explică originea multor termeni întrebuințați ca să arate teritoriul Munteniei. 

Tot aici se tratează și chestiunea fundării principatului Țara Românească, socotindu-se nu că 

descălecătorii au venit de peste munți, ci că românii din Banatul Severinului s-au întins la nord și 

răsărit. 

Acțiunea naturii asupra omului este titlul studiului al III-lea. Natura (atmosferă, hidrologie, 

topografie) are o mare influență asupra omului. Omul din sud e mai inteligent, dar mai lipsit de 

sânge, omul din nord mai puțin inteligent, dar mai bogat în sânge; de aci mai puțină vitalitate la 

acela, mai multă la acesta. Acțiunea naturii nu e absolută și inatacabilă; ea poate fi modificată. În 

primul rând o poate modifica gintea. De exemplu  familiile olandeze stabilite de trei secole în 

sudul Africii nu și-au schimbat culoarea. Aceste două elemente, natura și ginta, nu sunt suficiente ca 

să explice diferențierea unei națiuni de alta, ci trebuie să fie adăugate și alte elemente. 

 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

TREZIȚI-VĂ ROMÂNI SAU VEȚI PIERI! 

de Corneliu-Vadim TUDOR 

 

 

 

Ne-am adunat la căpătâiul ţării  

să o vedem cum moare de frumos, 

bolnavă grav de molima trădării  

cuţitul scârbei i-a ajuns la os. 

 

Au hărtănit-o ca pe-o căprioară  

şi lupi, şi corbi, şi câini fără stăpâni  

trag toţi de ea, o rup în colţ de fiară  

ţigani, maghiari, arabi, evrei, români.  

 

Aşa-i democraţia, ni  se zice, 

sub masca ei se jefuieşte tot,  

Consiliul Europei ne dă bice,  

suntem paralizaţi de-un vast complot.  

 

A fi român e-o vorbă de ocară,  

a-ţi apăra hotarul - e stupid - 

prin puşcării trag generali să moară  

iar bişniţarii şi-au deschis partid.  

 

Invazia lăcustelor e-o glumă 

în faţa jecmănelii de acum,  

parcă mânaţi de-o primitivă ciumă  

tâlharii dau cu fumigene-n drum. 

 

Ei strigă primii  "Hoţii, ne omoară!"  

eşti ba fascist, ba comunist sadea,  

o presă ticăloasă şi murdară  

pândeşte zilnic sângele să-ţi bea.  

 

Nu poţi să zici nimic în apărarea  

acestei ţări, tribunilor din veac  

devii suspect, se cheamă chiar Salvarea  

eşti ştampilat "nebun fără de leac".  

 

„Imaginaţia lucrează mai tare în minţile 
slabe.” 

(William SHAKESPEARE) 

 



Se fură munţi de aur şi uraniu,  

se fură grâu şi se importă boli,  

piraţi cu flamuri negre într-un craniu 

ne târguiră flota - pe doi poli.  

 

Dar ce anume, Doamne, nu se fură?  

se fură prunci care devin cobai,  

se fură cruci, odăjdii şi prescură  

ba chiar şi poarta care dă spre Rai.  

 

Deci nu vă mai miraţi că ţara moare  

voi, care staţi cu mămăliga-n ţest  

tot aşteptând umili minunea mare 

să mântuiască ţările din Est.  

 

Priviţi din pat cum ne vânează hoţii  

Voi - la Telejurnal, noi - arşi de vii  

aşa vă apăraţi voi patrioţii?  

Treziţi-vă, români, sau veţi pieri!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ...apa acoperă aproximativ 71% din suprafața pământului? Cea mai mare parte a apei de pe glob 

se găesște în oceane (97.2%), urmate de ghețari/calote glaciare/etc, apoi subteran și sub formă de vapori.  

 …peste 30% din resursele mondiale de apă sunt localizate în Asia? Pe locurile următoare se află 

America de Sud și America de Nord. 

 …organismul uman conține până la 70% apă? Acest procent scade la persoanele obeze, deoarece 

grăsimea și apa sunt incompatibile. 

 …unele dintre organismele cele mai bogate în apă ale corpului nostru sunt creierul și rinichii? 

Aproximativ 80% din creier este apa, iar în cazul rinichilor procentajul crește până la aproape 50%. 

 ...corpul unei meduze este format în proporție de 98% din apă? 

 ...doar 1% din apa consumată în casă este destinată consumului personal? 

 ...robinetul clasic oferă aproximativ 13,5 litri de apă pe minut? 

 ...cantitatea de apă recomandată pentru a fi consumată de un om într-o zi este de 50 litri? Această 

cantitate include consumul propriu-zis, prepararea mâncării etc. Însă, pe glob, există diferențe foarte mari ale 

consumului de apă: americanii consumă de 5 ori mai multă apă decât europenii (500 litri vs. 100 litri), în timp 

ce în Gambia, locuitorii trebuie să se mulțumească doar cu 4.5 litri. 

 ...gheața poate dăuna persoanelor cu probleme cardiovasculare? Diferența de temperatură poate 

provoca un șoc organismului. 

 ...după studiile de la Universitatea din Washington, un pahar cu apă calmează foamea la aproape 

100% dintre persoanele aflate la dietă? 

 ...studii științifice arată că dacă bei între opt și zece pahare cu apă pe zi, poți calma semnificativ 

durerile de spate și pe cele ale articulațiilor? Procentul persoanelor care demonstrează asta este de 80%. 

 ...nu se recomandă folosirea apei calde de la chiuvetă pentru consum? Apa rece și fiartă este mai 

potrivită. Apa fierbinte de pe țeavă e mult mai corozivă și poate conține deșeuri periculoase. 

 …nu este recomandat consumul de apă în timpul meselor pentru că avem tendința de a folosi 

lichidul pentru usurarea ingerării alimentelor în loc să le mestecăm regulamentar.? 

 …la 37% dintre americani, mecanismul setei e atât de slab, încât frecvent îl confundă cu 

foamea.? 

 ...volumul de apă într-un bazin/o piscină de dimensiuni medii ar putea satisface cererea de apă, 

dintr-o casa locuință de patru persoane, pe durata a 45 de zile? 

...apa caldă îngheață mai repede decât apa rece? Cercetătorii au demonstrat că apa fierbinte îngheață mult 

mai repede decât apa rece, pentru că sare peste faza de răcire. C u cat este mai rece apa pe care o bem in 

timpul meselor, cu atat mai incet va fi procesul digestiv. 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Faptele tac, imaginaţia vorbeşte.” 
(Rabindranath TAGORE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ELECTROMOTOR VIU 

 

 

 

 

 

Bună ziua! Eu mă numesc Escherich. Nu, nu trebuie să te deranjezi să mă cauţi – nu mă vei 

putea găsi. Eu sunt invizibil pentru ochii tăi. Dar dacă chiar vrei să ştii, eu mă aflu pe vârful 

degetului tău nu prea curat. Dacă s-ar încolona trei sute dintre noi, de-abia atunci şirul lor ar măsura 

un milimetru, ca un firicel subţire; şi nici atunci nu ne-ai putea observa. Dacă ne-am mai înşira încă o 

dată, de data aceasta o mie, am ocupa suprafaţa de un milimetru pătrat, de pe buricul degetului tău. 

De fapt pe mine nici nu mă cheamă Escherich. Acesta a fost numai numele omului de ştiinţă care m-

a văzut prima dată sub un microscop şi care m-a descris. De aceea mi-au dat numele Escherichia coli 

(bacilul coli). Al doilea nume indică faptul că de obicei eu sunt un chiriaş al colonului tău. Nu 

trebuie să îţi fie ruşine cu mine. Împreună cu milioane de compatrioţi de-ai mei realizez o contribuţie 

importantă la hrănirea ta şi tocmai în scopul acesta am fost construit de Creatorul meu. Eu 

descompun componentele hranei tale, care altfel nu ar mai putea fi folosite, astfel încât să poată fi 

asimilate de peretele intestinal. Cred că nu te superi dacă îmi iau şi eu partea mea. Folosul pe care îl 

ai de la noi depăşeşte cu mult 96 ceea ce consumăm noi. Spre exemplu, când noi suntem destul de 

mulţi, oferim o protecţie bună împotriva microorganismelor duşmane şi patogene. Noi putem să îţi 

facem rău numai când ajungem în ţesuturile din afara intestinului. – De aceea fii puţin mai atent cu 

mine, şi nu neglija igiena! Întrucât tu nu mă poţi vedea, vreau să îţi descriu pe scurt aspectul meu, 

bineînţeles că trebuie mai întâi să îl măresc. Imaginează-ţi o pâine lungă, de un kilogram şi jumătate, 

care are la unul din capete şase flageli, fiecare lung de doi metri. Dacă priveşti mai atent aceşti 

flageli, vei observa că acolo unde ei sunt legaţi de pâine au un cot, ce îndoieşte flagelii la 90 de 

grade. Acum trebuie să îţi imaginezi că aceşti flageli se rotesc foarte repede, cu până la o sută de 

«rotaţii» pe secundă. «Turaţia» aceasta este aproape de două ori mai mare decât a generatoarelor care 

produc curent. Flagelii sunt construiţi ca nişte furnale rotunde, ale căror cărămizi sunt aşezate în mai 

multe straturi, care se răsucesc până în vârful lor. Dacă îţi imaginezi furnalul cu un diametru de un 

metru, atunci la proporţia aceasta el ar trebui să aibă o înălţime de o mie de metri. La scara folosită în 

descrierea mea cărămizile corespund la flagelii mei moleculelor mele, care bineînţeles că sunt legate 

între ele mult mai elastic decât cărămizile rigide.  ai trebuie să îţi imaginezi şi că furnalul se roteşte 

cu o viteză foarte mare, ca un tirbuşon. Dar să nu uiţi că în realitate flageli mei sunt lungi de cel mult 

20 μm. Creatorul meu a construit în mine lucruri minunate şi extrem de complicate, astfel ca eu să 

pot trăi, să mă pot mişca, hrăni şi înmulţi; şi pe deasupra să îţi mai fiu şi ţie folositor. Chiar şi 

construcţia peretelui celular, care din 97 exterior pare aşa de obişnuit, este extrem de complexă. 

Alături de diferite membrane există un strat de proteine, apoi un schelet de susţinere, polizaharide, 

un strat de lipide etc. Şirul meu ADN (cromozomul bacterian), în care Creatorul a înmagazinat 

informaţiile necesare, este de o mie de ori mai lung decât mine. Poţi să îţi imaginezi cât de rafinat 

sunt aşezate împreună aceste şiruri moleculare, pentru ca ele să încapă în mine; să nu mai vorbesc de 

densitatea neimaginabilă a informaţiilor. Apropo, ştiai că şirul meu ADN are cu 30 % mai multe 

litere, decât Biblia ta? Nu mă pot referi acum la toate detaliile surprinzătoare. Trebuie însă neapărat 

să îţi povestesc despre cele şase electromotoare ale mele. Eu am nevoie de ele spre a mă putea 

deplasa. Ca toate electromotoarele, şi ale mele au un stator, un rotor şi lagărele necesare. Axa lor este 

în poziţie verticală faţă de suprafaţa membranei; ele fiind montate între două membrane învecinate, 

în peretele celular (vezi Imaginea 4).  embrana internă formează stratul izolator (dielectric) al unui 

condensator, care este încărcat la exterior pozitiv şi la interior negativ. Tensiunea care ia naştere 

astfel are o valoare de 0,2 V. Părţile încărcate pozitiv, ionii de hidrogen, trec prin motoare din 

„Tot ceea ce îţi poţi  imagina este real.” 
(Pablo PICASSO) 

 



exterior spre interior şi le rotesc cu ajutorul forţelor electrice. Apropo, motoarele mele se pot roti 

înainte şi înapoi, eu deplasându-mă cu o viteză de 200 μm/s – aşadar, într-o secundă pot să înot o 

distanţă egală cu 65 de lungimi ale corpului meu (fără a ţine cont de lungimea flagelilor). Dacă vrei 

să compari această viteză cu lungimea corpului tău, atunci tu ar trebui să înoţi «cu viteza unei 

şalupe» (400 km/h). 98 Imag. 4  Escherichia coli – cea mai cunoscută bacterie. Desenul secţiunii 

explică modul de acţionare a motorului, care este propulsat de flagel. flagel palier, lagăr membrană 

externă parte curbată E. coli rotor amănunte de la A strat peptidogliconic membrana intern ă 10 nn = 

0,000 01 mm A 99 Unii dintre voi afirmă că construcţia acestui motor genial ar fi fost realizată prin 

mutaţie şi selecţie. Nu uita însă că atâta timp cât un element nu este gata, celelalte «dezvoltări» nu 

ajută la nimic. Un motor care nu se poate roti nu aduce nici un avantaj selectiv. Nu ţi-am povestit 

însă de ceva, de funcţia mea de «chemo»-taxi. Creatorul mi-a dat capacitatea de a înota spre locurile 

cu cea mai mare concentraţie nutritivă. Ba mai observ şi când sunt expus multor noxe, şi pot să le 

evit. Pentru aceasta am un sistem de navigaţie extrem de complex, care transmite celor şase motoare 

semnalele necesare de dirijare. Înţelegi? Un motor fără sistem de dirijare mă duce pe mine şi acolo 

unde sunt distrus. Tot aşa, numai un sistem de navigaţie, fără motor, este pentru mine nefolositor. Ce 

îmi ajută el dacă eu ştiu unde este hrană, dar nu pot să ajung acolo? Şi în viaţa ta există o paralelă a 

sistemului meu de navigaţie. Ţelul suprem pe care ţi l-a aşezat Creatorul este viaţa veşnică. Ce ţi-ar 

folosi să ştii că există viaţă veşnică la Dumnezeu, dacă nu ai avea nici o posibilitate să ajungi acolo? 

Nu te teme, tot aşa cum Creatorul m-a înzestrat pe mine cu un motor, spre a ajunge la sursa de hrană, 

tot aşa El ţi-a dăruit ţie pe Isus Cristos drept calea spre izvorul vieţii. Dacă crezi în El ca Domn şi 

Dumnezeu, vei primi adevărata viaţă veşnică. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 
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LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

 

 

 

 
1 februarie 

Florin BOBLEACĂ 
Aurica ILIE 
Ion RADU 

Ion ȘERBAN 
Ioan MITRESCU 
Florina NECŞOIU 

Sonia-Elena GOGU 
Roberta-Daria BIŢOC 

 

2 februarie 
Florentina-Mirabela COMAN 

Ana-Maria STANCIU 
Valentina VASILE 
Elisa-Maria CĂLIN 
Eduard ŞERBAN 

Mihaela STÎNGACIU 
 

3 februarie 
Ion FĂŞIE 

Claudia-Georgiana OACHEŞU 
Ion BOBLEACĂ 

Ioana-Georgiana GOGU 
Florin VASILE 
Nicolae GOGU 
Emil BURTOIU 
Petruţa DUŢĂ 

Ilarion DOBRESCU 
Dumitru NEAGA 

 
4 februarie 

Alina-Constanța BĂLAŞA 
Ion NEAŢU 

Petre-Georgian ȘETREANU 
Maria DOBRESCU 

Anastasia-Maria ILIE 
Ianis-Andrei-Dănuț ILIE 

Mircea SAVU 
Gheorghiţa GHEORGHE 

 
5 februarie 

Petre PIOARU 
Florina TURBATU 

Vasile ILIE 
Cornelia MIHAI 

Ramona-Aurora MITRESCU 

Georgian BUCUROIU 
Georgeta-Daniela SIMIONESCU 

Florin-Cristian BUCUROIU 
Florian-Adrian POPESCU 

Vasilica DRĂCILĂ 

 
6 februarie 

Avida CRĂCIUN 
Steliana SHAMASH 
Iordan MITRESCU 
Dionisie ŞERBAN 
Camelia ENESCU 

Raisa-Ştefania MILEA 
Leon OPROIU 

Valentina GOGU 

 
7 februarie 

Valentin CRĂCIUN 
Maria BADEA 

Ana-Maria-Gabriela IOSIF 
Aurora TRONECI 

Cornelia TRONECI 
Gheorghe-Laurenţiu ŞETREANU 

Andreea-Denisa GOGU 
Andreea-Cristina STANCIU 

 
8 februarie 

Karyna MILEA 
Florin-Dănuţ STANCIU 

Cornelia-Adriana DINIŞOR 
Vioreta DOBRESCU 

Ion VLĂDUCĂ 
Sorina POPESCU 

 
9 februarie 

Mihai-Sorin SMARANDA 
Claudia-Marilena BĂLĂLĂU 

Florin-Daniel BURCĂ 
Fernand-Adrian BURCĂ 

Mihai MITRESCU 
Elena BOLDE 

Carmen ŞETREANU 
Gheorghe-Mihai FĂŞIE 
Ionela-Izabela ENESCU 

Constantin ARON 
Delia-Maria ANTON 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA FEBRUARIE 

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

şi merg mai departe.” 
(Emil CIORAN) 

 



Vera DUMITRESCU 

 
10 februarie 

Filareta MOISE 
Marian MARIN 

Ion FĂȘIE 
Răzvan Gabriel COLȚOIU 

Rodica DĂNILĂ 
Ştefan-Marian DOBRESCU 

Floarea VIŞAN 
Iolanda-Elena DUMITRU 
Elena-Alice TRANDAFIR 

Florin-Nicolae BUCUROIU 
Mihaela-Monica DUȚU 

Alexandra-Nicoleta POPESCU 
Denis-Robert NEAGA 
Nicolae-Ştefan SAVU 

 
11 februarie 
Victor BĂLAŞA 

Alexandra-Bianca SPÎNU 
Elena CIOCODEICĂ 
Gheorghiţa VASILE 

Ionuţ-Alexandru RĂDOI 
Eugen NECŞOIU 
Elena FLOREA 

Ion ZAMFIRESCU 

 
12 februarie 

Carmen-Victoriţa MIHAI 
Ion FĂŞIE 

Georgian-Cristian NECŞOIU 
Lucia BADEA 

Cristian-Costel ARON 
Loredana-Mihaela STÎNGACIU 

 
13 februarie 

Anais-Ioana BUDEANU 
Emil MITRESCU 
Dumitru ENESCU 
Daria-Ioana SAVU 

Paul RADU 
Nicolae-Eugen ENE 
Elena DOBRESCU 

 
14 februarie 

Bianca-Maria STOIAN 
Valentin-Alexandru GHIŞAN 

Vasile NEGULESCU 
Elisabeta GHEORGHE 

Gheorghe SAVU 
Adriana DUMITRU 
Georgiana FÂŞIE 

 
15 februarie 

Mariana BĂLAŞA 
Cristina IONAŞ 

Luis-Adrian FĂŞIE 
Iuliana-Elena GHEORGHE 
Victor-Eduard DOBRESCU 
Denisa-Georgiana ŞTEFAN 

Ionuț-Lucian MILEA 
Constantin ION 

Ciprian-Georgian STÂNGACIU 
Edoardo-Florin DUMITRESCU 

 

16 februarie 
Nicolae-Ionuţ MITRESCU 

Simona OACHEŞU 
Elena BULIGIOIU 

David UDROIU 
Vasilica TRONECI 
Nicolae OPROIU 

Silvia BURCĂ 
Zenovia BUCUROIU 

Mario-Gabriel VĂCARU 
Adina POPESCU 

Anastasia-Elena DOBRESCU 

 
17 februarie 

Elena-Diana FLOREA 
Marius PETRESCU 

Elena UDROIU 
Vasile CIOBU 

 
18 februarie 

Maria TOMESCU 
Bogdan-Vasile BOBLEACĂ 

Georgiana-Roxana DRAGOMIR 
Vasile ŞETREANU 

George-Cătălin MITRESCU 
Maria-Cristina ŞETREANU 

Iuliana NEAGA 

 
19 februarie 

Iuliana-Georgiana ZAMFIRESCU 
Constantin MANEA 

Nicoleta Ioana UDROIU 
Florentina-Roxana FĂŞIE 
Florin-Eugen STOICAN 

 
20 februarie 

Ştefania-Adriana BĂLAŞA 
Nicuşor-Andrei BOBLEACĂ 

Sorin VASILE 
Aurelia-Camelia MILEA 

Dănuţ-Mihăiţă STÎNGACIU 

 
21 februarie 
Iulian BĂLAȘA 

Rebeca-Izabela-Maria MIHĂLCESCU 
Mihaela MILEA 

Rodica-Marilena SMĂRĂNDESCU 
Florina-Aurora OPREA 

Casandra STANCIU 
Kevin-Andrei ANTOFIE 

Iuliana MANTA 
Alexandru-Georgian NEAGA-UNGUREANU 

Andrei-Traian DINU 
Iuliana DOBRESCU 

 
22 februarie 
Mihail PIOARU 
Mircea BIȚOC 

Victor ILINESCU 
Luminiţa FĂŞIE 

Ionela POPESCU 
Nistor POPESCU 

Vasile DOBRESCU 
Alexandra-Maria FLOREA 

 
23 februarie 



Gabriela MITRESCU 
Florica GRECU 

Constantin BUCUROIU 
Maria-Mirabela ANTOFIE 

Clara-Maria SARU 

 
24 februarie 

Victor-Ioan MILEA 
Vasile STOIAN 

Gheorghe DRĂGHICI 
Maria DUMITRESCU 

 
25 februarie 
Natalia STANA 
Elena OPREA 

Carla-Maria NEGULESCU 
Cornel MITRESCU 

Constanța-Loredana GOGU 
Andrei-Eduard BADEA 

Ion ION 

 
26 februarie 
Vasile SPÎNU 

Gheorghița-Maria MANEA 
Valeria UDROIU 

Laurenţiu ILINESCU 
Gabriel-Marius BUCUROIU 

Mădălina ANTOFIE 
Ionela-Mihaela LĂCĂTUŞ 

 

27 februarie 
Filofteia CRĂCIUN 

Iulian ŞERBAN 
Vasile STANCIU 

Cezar-Constantin GRECU 
Vilson-Gabriel DRĂGHICESCU 
Timeea-Ștefania DOBRESCU 

Ioan SURUGIU 
Floarea ANTOFIE 

Nadia-Alina DUMITRESCU 
Mihaela GHEORGHE 

Constantin SOLOMON 
Gabriela-Amalia SUSAI 

 
28 februarie 

Anastasia MOREANU 
Ion-Georgian GHEORGHE 

Vasile CHIRCĂ 
Nicolae CHIŢU 

Robert-Marian ILIE 
Laura ANTOFIE 

Gheorghe POPESCU 
Mihaela DINU 

Georgeta BUCĂ 
Elena-Valentina BURCĂ 

Ilie GIUVLETE 
Alessia-Ioana NEAGA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL LUNII 

IANUARIE: 

 

 

 

 

CĂSĂTORII: 

 

 

 

 



DECESE:: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

„În somn uiţi drama vieţii tale, uiţi 
complicaţiile şi obsesiile, aşa încât fiecare 
deşteptare este un început nou de viaţă, este o 

speranţă nouă.”  
(Emil CIORAN) 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

Eugen-Gabriel MILEA - inspector 
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