
                

 

 

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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SE SIMTE DRAGOSTEA! 

 

  

 

Pot începe cu o destăinuire? Convinsă că am primit un aceept, vreau să vă spun că prima oară 

când am simţit fluturaşi în stomac mi s-a întâmplat într-o superbă zi de primăvară. Păsărelele zburau 

aiurite, albinuţele zumzăiau şi se tot agitau, grădinile pline de narcise şi zambile cu un miros 

înnebunitor. Mergeam pe stradă încercând să nu pierd nimic din spectacolul naturii în înflorire. Un 

sentiment unic pe care, poate numai primăverii i-l pot atribui. Aşa… Deci, mergând şi tot mergând 

întâlnesc pe cineva de la care nu îmi mai puteam muta privirea. Era reciproc valabil. E acel sentiment 

unic al primei dorinţe de a strânge pe cineva de mână. Şi asta s-a şi întâmplat. Mergeam ţinându-ne de 

mână atât de strâns de parcă ne era teamă că ne vom pierde; nu mai auzeam nimic, nu mai vedeam 

decât soare, pluteam pe norişorul sentimentelor ce le trăiam pentru întâia oară. Sunt convinsă că 

nimeni nu este străin de ceea ce povestesc eu acum. 

În fiecare primăvară simt că mă îndrăgostesc iarăşi. Azi, spre exemplu, vreau să ascult cum 

creşte un fir de iarbă, cum zburdă o căprioară prin pădure, cum plesneşte un mugure pe o creangă. Azi 

vreau să privesc cerul strălucitor, să simt soarele promiţându-ne o lungă vară fierbinte. Şi dacă tot am 

fost frustraţi de nămeţii de altădată, măcar să visăm cu ochii deschişi la bălăceala unei veri de vis. 

Avem aşa o ţară frumoasă şi bogată, avem atâtea locuri uimitoare, avem şi dealuri, şi câmpii, 

munţi, vulcani (unii noroioşi), avem deltă, lucruri înnebunitor de frumose, încât a pleca de aici, mie mi 

se pare o blasfemie. Iubesc ţara asta binecuvântată cu oameni deosebiţi şi cu cele mai frumoase 

primăveri. 

Ştiţi cum simt eu dragostea? Iubindu-i pe cei din jurul meu, iubind locul în care m-am născut, 

iubind pe cei care nu mai sunt, iubind pe cei ce ne vor urma.  

Primăvara este un cântec ce poate fi intonat doar în cor. Primăvară fumoasă să avem! 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Primăvara este un tandru  şi sălbatic mister.” 
(Victor HUGO) 



 

 

 

 

 

 

 ORDINEA DE ZI A ŞEDINEI CONSILIULUI LOCAL DIN 18 FEBRUARIE 2021

 

 

 
P R O P U N E R I L E 

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 18 februarie 2021 

 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 

 

1
1
. Scrisoare de mulțumire publică adresată doamnei prof. înv. primar Maria-Manuela 

GHEORGHE, ce și-a încetat activitatea din funcția de director al Școlii „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi;  

 

2. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 2020;  

Întocmesc și prezintă rapoartele: doamna Mihaela-Mădălina MARIN – viceprimarul comunei 

și fiecare consilier local. 

 

3. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Vulcana-Băi, 

pe anul 2020; 

Prezintă raportul: domnul Alexandru NEGULESCU – administratorul public; 

 

4. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2020; 

Prezintă raportul: domnul Alexandru NEGULESCU – administratorul public; 

 

5. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2020; 

Întocmește și prezintă raportul: doamna Maria MOREANU – Direcția generală pentru  

monitorizarea procedurilor administrative.  
 

6. Raport privind soluționarea petițiilor pe semestrul al II-lea 2020; 

Întocmește și prezintă raportul: doamna Elena-Gabriela SĂVULESCU – consilier 

compartimentul relații publice, informatizare și arhivă. 

 

7. Raportul privind activitatea culturală desfășurată pe raza comunei Vulcana-Băi, pe 

anul 2020; 

Întocmește și prezintă raportul: doamna Pompilia BĂJENARU – bibliotecar. 

 

8. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2020; 

Întocmește și prezintă raportul: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale. 

 

9. Aprobarea cotizației/contribuției comunei Vulcana-Băi la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, pe anul 2021; 

 

10. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2011 privind reorganizarea poliției 

comunitare ca structură de poliție locală la nivelul comunei Vulcana-Băi; 

 

11. Analiza propunerii de concesionare, având ca obiect teren pentru realizarea unei pensiuni 

agroturistice, la inițiativa domnului Ionuț CIOBANU din București; 

 

12. Atribuirea în folosință a suprafeței de 628 m
2 

identificată cu cartea funciară nr. 2806, 

doamnei Alina CÂRSTEA pentru construirea unei locuințe proprietate personală; 

„Unora le face cinste pământul pe care s-au 
născut, alţii fac cinste pământului pe care s-

au născut.” 
(George BUDOI) 

 



13. Constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare în vederea conferirii titlului de 

„CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI VULCANA-BĂI”
 
; 

 

14. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 51 din 12 octombrie 2020 

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor 

drumuri publice în comuna Vulcana-Băi”; 

 

14
1
. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul 

regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-

2020”; 

 

14
2
. Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului comunei Vulcana-Băi să susțină 

și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dâmbovița aprobarea 

Planului anual de evoluție a tarifelor; 

 

14
3
. Aprobarea valorii investițiilor aferente comunei Vulcana-Băi și a participării la 

cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița”, în perioada 2014 – 2020; 

 

14
4
. Aprobarea documentației de urbanism pentru „PUZ SURSE DE APĂ, REZERVOARE, 

STAȚII DE CLORINARE, STAȚII DE POMPARE, ADUCȚIUNI PENTRU TÂRGOVIȘTE, 

ANINOASA, ȘOTÂNGA, VULCANA-BĂI, DRAGOMIREȘTI, TĂTĂRANI, VĂCĂREȘTI, 

PERȘINARI”; 

 

Inițiatorul proiectelor de la pct. 9-14
4
: Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 

 

15. Probleme curente ale administrației publice locale: 

a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Statutului comunei Vulcana-Băi; 

b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

bugetului comunei Vulcana-Băi pentru anul 2021; 

c) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind conferirea 

TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI VULCANA-BĂI DOAMNEI arh. 

Michelle-Yvonne-Renèe BÂRLIGEANU. 

 

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

următoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SFÂNTUL IERARH CHIRIL ARHIEPISCOPUL IERUSALIMULUI – 18 MARTIE  

 

 

 

  

Sfântul Ier. Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului, 

s-a născut la Ierusalim în jurul anului 315.    A intrat de 

tânăr în monahism şi s-a dedicat studiului profund al 

Sfintei Scripturi. În anul 335 a fost hirotonit diacon de 

episcopul Macarie al Ierusalimului, iar peste zece ani, 

episcopul Maxim l-a ridicat la treapta preoţiei. 

Nu peste mult timp (în 348), a primit cinstea de 

a fi ales episcop al Ierusalimului, iar în această calitate a 

rostit catehezele care i-au adus celebritatea. A urmat o 

perioadă mai sumbră în viaţa acestui sfânt, datorită 

conflictului pe care l-a avut cu Acachie, mitropolitul 

Cezareei. Acesta fusese declarat eretic arian de un sinod 

care s-a ţinut la Sardica, iar Sfântul Chiril, apărător tare 

al dreptei credinţe, nu dorea să i se supună. 

Datorită relaţiilor pe care Acachie le avea cu 

împăratul Constanţiu, a reuşit să obţină exilul Sfântului 

Chiril, sub pretextul că a vândut bunurile Bisericii pe 

care o păstorea, pentru a-i ajuta pe săraci într-o perioadă 

de foamete. Îndepărtat, Chiril a mers la Silvan, episcopul 

Antiohiei. În anul 360, la conducerea imperiului a venit 

Iulian Apostatul, care i-a adus din exil pe toţi episcopii surghiuniţi. Sfântul Chiril şi-a reluat scaunul, 

fiind martorul minunilor care  s-au petrecut în timpul încercării rezidirii Templului din Ierusalim. 

Mărturiile vremii arată că un cutremur foarte puternic a dărâmat noile temelii ale Templului. 

De asemenea, se spune că un foc din cer a ars toate uneltele folosite la zidire şi că pe hainele celor 

care lucrau la construcţie a apărut semnul Sfintei Cruci. Domnia lui Iulian a fost scurtă, dar succesorul 

său, împăratul Valens (care avea simpatii ariene), nu s-a arătat nici el mai îndurător cu Sfântul Chiril 

şi l-a exilat din nou, datorită tăriei cu care condamna ereziile. 

În anul 379, când împărat a devenit Teodosie cel Mare, Chiril şi-a primit cu cinste înapoi 

scaunul episcopal, păstorindu-şi credincioşii încă opt ani, până la sfârşitul vieţii. În perioada în care a 

fost episcop al Ierusalimului, Sfântul Chiril a ţinut în faţa poporului o serie de cateheze cu un impact 

deosebit asupra lumii creştine. Rostite în Biserica Sfântului Mormânt, în jurul anului 350, acestea 

reprezintă mărturii importante ale credinţei şi practicilor acelor timpuri.  De asemenea, Sfântul Chiril a 

participat la Sinodul II Ecumenic (care s-a ţinut la Constantinopol în anul 381) alături de Sfântul 

Grigorie de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nyssa, Meletie al Antiohiei şi alţi mari Părinţi ai Bisericii. El 

a avut un rol deosebit de important în combaterea ereticilor pnevmatomahi (care negau deplina 

dumnezeire a Sfântului Duh) şi apolinarişti (care negau existenţa sufletului raţional în Ipostasul 

Mântuitorului Hristos), dar şi în formularea dogmei trinitare. 

La acest sinod s-a definitivat Simbolul de credinţă (Crezul) numit până astăzi niceo-

constantinopolitan, după localităţile care au găzduit primele două sinoade ecumenice. Sfântul Chiril 

explică amănunţit acest Simbol în Catehezele sale. 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   

 „Trebuie să iubeşti pe oricine, orice, oricum, 
numai să iubeşti.” 

(Alexandre DUMAS) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂND INIMA ESTE LA HRISTOS, ATUNCI ŞI MUNCA SE SFINŢEŞTE 

 

 

 

 

 

Părintele Paisie a vorbit adeseori despre isihie și grija plină de neliniște a omului contemporan. 

Faptul că omul contemporan a învățat să trăiască în zgomot reflectă întocmai acest lucru. 

Spune: „Astăzi toți s-au învățat să trăiască în zgomot. Vezi, mulți copii vor muzică rock în 

timp ce citesc. Adică pe ei îi odihnește mai mult să citească cu muzică, decât în liniște. Se odihnesc în 

neliniște, fiindcă există neliniște înlăuntrul lor. Peste tot este zgomot”. Învățându-se cu zgomotul, 

omul contemporan duce mereu, pretutindeni o asemenea viață zgomotoasă. „Duhul lumesc cel 

neliniștit al epocii noastre a distrus, din nefericire, cu așa-zisa lui civilizație, chiar și locurile sfinte 

cele liniștite, care odihnesc și sfințesc sufletele. Omul neliniștit nu se liniștește niciodată. N-au lăsat 

nicăieri vreun loc liniștit. Chiar și sfintele locuri le-au făcut azi…”. 

În alt loc scrie: „Cel neliniștit chiar și în pustie va duce starea lui de neliniște. Mai întâi de toate 

sufletul va trebui să dobândească liniștea lăuntrică în neliniștea exterioară pentru a se putea liniști în 

liniștea pustiei”. Oamenii contemporani care trăiesc cu acest duh de neliniște îl transmit mai departe 

prin tot ceea ce fac. Spunea Gheron: „Atunci când lucrează cineva cu liniște își păstrează pacea și își 

sfințește întreaga zi. Din păcate, n-am înțeles că atunci când lucrăm ceva prea repede dobândim 

nervozitate, iar lucrarea care se face cu nervozitate nu este sfințită. Scopul nostru nu trebuie să fie a 

face multe și să fim într-o continuă neliniște. Căci aceasta este o stare diavolească. Lucrul de mână 

care se face în liniște și cu rugăciune se sfințește și sfințește și pe cei care îl folosesc. Atunci are sens 

ca mirenii să ceară lucru de mână de la monahi ca binecuvântare. În timp ce lucrul făcut cu grabă și 

nervozitate transmite această stare diavolească și celorlalți. Treaba grăbită, făcută cu neliniște, este 

caracteristica oamenilor celor mai lumești. Sufletele tulburate care lucrează transmit tulburare prin 

lucrul lor de mână, iar nu binecuvântare. Dacă ați ști cât de mult influențează starea omului lucrul de 

mână pe care îl face, chiar și lemnul unor obiecte făcute de el! Înfricoșător lucru! Rezultatul muncii 

omului este pe potriva stării în care se află atunci când o face. Dacă este nervos, se mânie și înjură, 

ceea ce face nu va avea binecuvântare, iar de cântă, de rostește Rugăciunea, se sfințește lucrul său. 

Unul este lucru diavolesc, iar celălalt dumnezeiesc”. 

Omul stăpânit de o grijă plină de neliniște nu poate simți dragostea lui Dumnezeu. Spune 

Părintele Paisie: „Când un copil se joacă și este absorbit de jucării, nu-și mai dă seama dacă tatăl său 

este alături și-l mângâie. Dar dacă-și va întrerupe puțin joaca, atunci își dă seama. Tot astfel și atunci 

când avem vreo grijă, nu putem simți dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă, dar noi nu simțim. Ia 

aminte să nu risipești puterile tale prețioase în griji de prisos și în lucruri deșarte, care într-o bună zi se 

vor face toate praf. Așa te obosești și trupește, și mintea ți-o împrăștii fără rost, iar după aceea Îi dai 

lui Dumnezeu oboseala și căscăturile în vremea rugăciunii, la fel cu jertfa pe care a făcut-o Cain”. 

După ce atrage de multe ori atenția în cadrul convorbirilor asupra lipsei de liniște, a liniștii lăuntrice ce 

îl caracterizează pe omul contemporan, vădindu-i, desigur, grija plină de frământare, îi îndrumă pe 

oameni să agonisească atmosfera sfintei isihii. Îi sfătuiește să nu-și cheltuiască viața fără rost. Spune: 

„Nu vă risipiți timpul fără folos, fără să-l valorificați în cele duhοvnicești, pentru că veți ajunge să vă 

sălbăticiți mult și nu veți mai putea lucra cele duhovnicești. Veți dori să vă îndeletniciți numai cu 

treburi sau să discutați sau veți urmări să aflați subiecte de vorbă ca să vă aflați în treabă. Prin 

neglijarea rugăciunii și a îndatoririlor duhovnicești, vrăjmașul ne ocupă înălțimile noastre 

duhovnicești și ne războiește atât trupește, cât și prin gânduri. (…) și la mireni insist mult asupra 

„Viaţa… e o glumă fără nici un haz.” 

 (M.J. LERMONTOV) 

 



simplității, pentru că multe din cele ce se fac nu sunt de trebuință și îi mănâncă stresul. Le vorbesc de 

cumpătare și nevoință. Strig mereu: «Simplificați-vă viața și stresul va fugi». Cele mai multe divorțuri 

de aici pornesc. Oamenii au de făcut multe treburi, multe lucruri și astfel se amețesc. Lucrează 

amândoi, tata și mama, și își lasă copiii de izbeliște. Osteneală, nervi – din probleme mici, scandaluri 

mari – apoi divorț fără justificare. Acolo ajung. Dar dacă și-ar simplifica puțin viața, ar fi și odihniți, și 

veseli. Acest stres este o catastrofă.” 

Chiar și munca de fiecare zi trebuie făcută în așa fel încât să ne păstrăm inima liberă pentru 

cele duhovnicești și să I-o dăruim lui Hristos. Spune: „Să nu vă dați toată ființa, toată puterea 

dimpreună cu mintea voastră celor materiale. În felul acesta omul devine închinător la idoli. Pe cât 

puteți, nu vă dăruiți inima treburilor; să dați numai mâinile și mintea. Să nu vă dați inima lucrurilor 

stricăcioase, nefolositoare. Căci după aceea cum va sălta inima pentru Hristos? Când inima este la 

Hristos, atunci și treburile se sfințesc, există și o continuă odihnă sufletească lăuntrică. Un astfel de 

om simte adevărata bucurie. Să vă puneți inima în valoare! Să n-o risipiți!”. 

 

Hierótheos Vlachos, Mitropolitul Nafpaktosului, Vechea și Noua Romă. De la Tradiția ortodoxă la 

tradițiile Apusului, traducere din limba neogreacă de Protosinghel Teofan Munteanu, Editura 

Doxologia, Iași, 2016, p. 342-345 

 

 

 

 

 

 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

SANDRO BOTTICELLI – 576 DE ANI DE LA NAŞTEREA PICTORULUI 

  ITALIAN – (1 MARTIE 1445)

 

 

 

 

 

Sandro Botticelli s-a născut la 1 martie 1445, în 

Florența, al patrulea fiu al soților Mariano și Esmeralda 

Filipepi. Ognissanti, locul unde locuiește familia Filipepi, este o 

parte a Florenței de pe malul râului Arno, un cartier locuit în 

special de meșteșugari. Mariano Filipepi este tăbăcar, porecla 

celui mai mare dintre frații Filipepi este "Botticello" ("butoiaș"), 

de aici numele de mai târziu al pictorului. Unul dintre frații săi, 

Antonio, e aurar și gravor, iar tânărul Sandro își însușește 

primele cunoștințe de desen sub supravegherea lui. Așa cum 

scrie Giorgio Vasari, între aurari și pictori legăturile erau 

strânse, în ciuda creșterii rapide a popularității sale ca pictor, 

Sandro Botticelli a rămas mereu puternic legat de meșteșugari. 

În 1464, Botticelli este primit în atelierul maestrului Fra Filippo 

Lippi și lucrează ca ucenic la pictarea frescelor catedralei de la 

Prato. Când Fra Filippo Lippi pleacă la Spoleto, Botticelli este 

găzduit la reședința din Via Nuova a bogatei familii Vespucci - apropiată de familia Medici - unde va 

lucra până la sfârșitul vieții. Prin anii 1467-1468 frecventează atelierul pictorului și sculptorului 

florentin Andrea del Verrocchio. Este perioada când execută primele sale lucrări independente (de ex.: 

Madona cu pruncul, 1469).  

Are abia 25 de ani când, în 1470, deschide propriul său atelier. Curând îi devine elev Filippino 

Lippi, fiul lui Fra Filippo Lippi. În același an, Consiliul Comercial al orașului îi comandă un tablou, în 

care înfățișează alegoria forței. După doi ani, numele său figurează deja în registrul asociației Sfântul 
Luca, care reunește pictorii din Florența.  

 
Ilustrație la Divina Comedie (1480): Infernul, Cântul al XVIII-lea 

„Nu este nevoie de motiv pentru a iubi.” 
 (Paulo COELHO) 
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Artistul primește tot mai multe comenzi. Tânăr cu medalie (1474) este unul din cele mai 

cunoscute portrete ale lui Botticelli. Nu știm cine este acest bărbat, disputa istoricilor de artă nu a fost 

tranșată până în zilele noastre, părerea cea mai acceptată este că ar fi vorba de gravorul de medalioane 

Antonio Filipepi, fratele pictorului. În același an termină la Pisa frescele începute la Campo Santo de 

către Benozzo Gozzoli. Ca probă, a pictat în Capella dell'Incoronata a catedralei din Pisa fresca 

Înălțarea la cer, care s-a distrus în 1586. Un an mai târziu decorează capela bisericii Santa Maria 

Novella din Florența. Aici execută prima versiune a Adorației Magilor, temă ce revine de mai multe 

ori în creația sa. Figurile din această compoziție reprezintă cunoscute personalități ale epocii, în 

special membri ai familiei Medici. După 1478, legăturile artistului cu această familie devin tot mai 

strânse. Grație Medicilor, Botticelli pătrunde în cercurile intelectuale ale epocii, el este un om cult, 

citește lucrarea lui Leone Battista Alberti "Della Pittura" ("Despre pictură"), în care sunt redate 

preocupările pentru surprinderea mișcării răspândite în Italia de Nord la începutul secolului al XV-lea. 

Pasionat cititor al lui Dante Alighieri, execută ilustrații la multe cânturi din Divina Comedie.  

În 1481, Papa Sixtus al IV-lea îl însărcinează cu realizarea a trei fresce pentru Capela Sixtină, 

unde Sandro Botticelli lucrează împreună cu artiști excepționali ca Domenico Ghirlandaio, Piero del 

Pollaiuolo și Pietro Perugino.  

După mai bine de un an, Botticelli părăsește Roma și se întoarce la Florența. Situația politică 

în oraș se înrăutățește, când marea familie a Medicilor - în special după moartea lui Lorenzo di Medici 

în 1492 - începe să piardă popularitatea și este izgonită din Florența. Conducător spiritual al orașului 

devine călugărul predicator, dominicanul din Ferrara, Fra Girolamo Savonarola, care combate nu 

numai desfrâul și modul de viață ostentativ opulent, ci și cultul antichității păgâne și, ca o consecință, 

arta modernă insuficient de pătrunsă de spiritualitatea creștină. Sute de tablouri, declarate indecente și 

provocatoare, sunt mistuite de foc, printre care și mai multe nuduri ale lui Botticelli, deși, în mod 

paradoxal, pictorul face parte dintre adepții fanaticului călugăr. Stilul său devine mai riguros, mai 

neliniștit, împărtășește și el senzația de haos și se închide în lumea propriei sensibilități. În 1501, 

pictează "Nașterea lui Christos", singura lui lucrare datată și semnată, "pe timpul tulburărilor din 

Italia", referindu-se la evenimentele ce au avut loc după moartea lui Savonarola. A murit în 

singurătate, la Florența, pe 17 mai 1510, Sicriul cu corpul său a fost depus în cavoul familiei din 

biserica Ognissanti.  

 

 

 

 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1474
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Benozzo_Gozzoli&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1586
https://ro.wikipedia.org/wiki/1478
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Leone_Battista_Alberti&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Divina_Comedie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1481
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Sixtus_al_IV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capela_Sixtin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Piero_del_Pollaiuolo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Piero_del_Pollaiuolo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pietro_Perugino
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floren%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorenzo_di_Medici&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1492
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferrara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
https://ro.wikipedia.org/wiki/1501
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floren%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1510


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

RUGĂ PENTRU NEAM 

de Adrian PĂUNESCU 

 

 

Doamne, Dumnezeul nostru, 

Dă-ne nouă iarăşi rostul, 

Dă-ne linişte şi milă, 

Duh în trupul de argilă. 

 

Dă-ne ţara iar în ţară, 

Dă-ne dreptul să ne doară, 

Dă-ne mamă, dă-ne tată, 

Că ni s-au furat odată. 

 

Dă-ne frate, dă-ne soră, 

Ce din lanţuri te imploră 

Şi, într-o blândeţe nouă, 

Viaţa noastră dă-ne-o nouă. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Viaţa este un şir de variaţii pe o temă dată.” 
(SCHOPENHAUER) 

 



 

 

 

 

 
 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ...evaporarea umidității prin frunze și umbra copacilor reduce cheltuielile anuale pentru răcirea 

încăperilor cu 2,1 miliarde de dolari.?  

 …copacii sînt cele mai longevive organisme vii de pe pământ.? 

 …fiecare copac mediu salvează 7 de dolari de avantaje ecologice, inclusiv păstrarea energiei și 

reducerea poluării mediului ambiant? 

 …un copac produce circa 113 kilograme de oxigen pe an? Aceasta înseamnă că doi copaci 

maturi pot produce suficient oxigen pentru a acoperi necesitățile anuale de oxigen pentru o familie din patru 

persoane. 

 ...un copac poate absorbi pe an o cantitate de bioxid de carbon egală cu cantitatea produsă de 

un automobil în urma parcurgerii a 41, 8 mii de kilometri? 

 ...pe parcursul vieții, un copac poate absoarbe o tonă de bioxid de carbon? 

 ...durata medie de viață a copacilor în raza orașului constituie doar 8 ani? Pentru comparație, 

durata maximă de viață a copacilor în natură: mărul – pînă la 200 de ani, părul – pînă la 300 de ani, pinul 

european – 500, stejarul – 1000 de ani, ienupărul – pînă la 1500 de ani. 

 ...cel mai mare copac crește în Parcul național din California? Lungimea lui constituie 112 

metri, diametrul 9 metri, iar vîrsta – peste 2000 de ani! 

 ...cel mai bătrîn copac la fel de află în Parcul național din California? El se numește 

Dumnezeul veșnic, iar potrivit estimărilor savanților, acest copac are 12 mii de ani, deși unii afirmă are doar 

7 000 de ani? 

 

  
 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

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

(Emil CIORAN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Mai 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). 

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

(ARISTOTEL) 

 



Membrana 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 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1 martie 
Marcel MITRESCU 

Simonica DRĂGHICI 
Mihaela SPÎNU 

Marius-Adrian PREDA 
Gheorghe MITRESCU 

Vasile-Cristian MĂGUREANU 
Ştefan-Nicolae GOGU 
Andrei-Ionuţ STOICA 

Ion-Alexandru BOBLEACĂ 
Matteo-Ștefan MEDREGA 

 
2 martie 

Vasile FĂȘIE 
Ion OANCEA 
Ion IONAŞ 

 
 
 

Ion PIOARU 
Valentin ŞETREANU 

Ion GRECU 
Cristian RADU 

Gheorghe-Bogdan MARINESCU 
Nicolae-Aurel UDROIU 

Vasile-Marian NEGULESCU 
Florina-Ionela ZEGHERU 
Vasile-Daniel ANTOFIE 
Maria-Florentina FĂŞIE 
Nicolae-Mircea BUCĂ 

 
3 martie 

Gheorghe SMARANDA 
Ion FĂŞIE 

Gheorghe MITRESCU 
Florin-Alin UȚĂ 

Denis-Iulian NEGULESCU 
Sonia-Mihaela BARBU 

 
4 martie 

Valeria ȘETREANU 
Ileana ŞERBAN 

Constanța ANTON 
Lucia MITRESCU 
Gheorghe BURCĂ 
Dumitru NEAŢU 

Marian-Laurenţiu MILEA 
Ioana BUCUROIU 
Leon GHEORGHE 

Alexandra-Maria STÂNGACIU 
Teodor-Cristian CIOCAN 
Iulian-Mihai ISTRĂTOIU 

 
5 martie 

Mihai POPESCU 
Ionuţ BĂLAŞA 

Delia-Valeria ŞERBAN 
Maria-Valentina BARBU 

Victorița-Nicoleta BURCEA 
Elena-Alina ILIE 

Vasilică Vlăduţ ILIE 
Denis-Matei MILEA 
Matias-Ionuț ILIE 

 
6 martie 

Maria ZAMFIRESCU 
Gheorghe SPÎNU 

Cătălin FĂŞIE 
Elena BADEA 

Cătălin NEMUŢ 
Mihaela GOGU 

Maria-Iuliana MIHAI 
Alexandra STANCIU 

Mario-Gabriel GHEORGHE 
Andreea-Diana POPESCU 

Iasmina-Nicoleta SAVU 
 

7 martie 
Ion VASILE 

Daniela NEMUŢ 
Daniel SMARANDA 
Gavril DOBRESCU 
Eduard PETRESCU 

Daria-Ştefania DOBRESCU 

 
8 martie 

Maria TRONECI 
Vasile TUDOR 

Vasile ŢUŢUIANU 
Vasilica-Adriana NEACŞU 

Vasile BADEA 
Liviu-Cristinel BĂLAŞA 
Ştefan-Aurel STOICA 
Mirela-Elena FLOREA 
Bogdan-Paul CIOCAN 

Sofia-Maria MĂRGĂRIT 

 
9 martie 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA MARTIE 

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

şi merg mai departe.” 
(Emil CIORAN) 

 



Vasile MILEA 
Elisabeta MITRESCU 
Gheorghe ŞERBAN 

Ion BADEA 
Petre SAVU 

Liliana LĂCĂTUȘ 
Alexandru-Ionuț ILIE 
Ovidiu ŞETREANU 

Nicolae-Eduard MIHĂLCESCU 
Ana-Maria GRECU 

Lavinia-Gabriela ANTOFIE 
Raul-Andrei GHEORGHE 

 

10 martie 
Laurenţiu GHEORGHE 

Maria MEDREGA 
Maria SANFIRESCU 

Ioneta DUŢĂ 
Sabin NECȘOIU 

Octavian-Dumitru MILEA 
Ion MILEA 

Lidia STANCIU 
Georgiana BĂLAȘA 

Leon-Georgian OPROIU 
Elena-Alexandra MEDREGA 
David-Alexandru MEDREGA 

 
11 martie 

Marcel-Mihai ARON 
Florin-Mirel BÎRLOG 

Marian IONIŢĂ 
Irina-Carmen MEDREGA 

Cătălin-Nicolae SCRIPCARU 
Gheorghe-Valentin STOICA 

Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU 

 
12 martie 

Floarea BURCĂ 
Avida ŞERBAN 

Maria ARON 
Ion DUMITRU 

Natalia NICSICI 
Vasile MOROE 
Eugen RADU 

Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ 
Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU 

Darius-Sebastian BĂLAŞA 
Riana-Ștefania SAVU 

 
13 martie 

Mihail BÎRLOG 
Liviu SOLOMON 

Ioan MĂGUREANU 
Giorgiana BERECHET 

Loredana-Cătălina OANCEA 
Robert-Gheorghe SMARANDA 

Maria-Diana GIUVLETE 
Denisa-Ioana DOBRESCU 

 
14 martie 

Gheorghiţa BIȚOC 
Steliana MILEA 

Elena-Liliana GHEORGHE 
Alina-Ramona GHEORGHE 

Cristian FERENȚ 
Sorin MITRESCU 

Dănuţ-Marian BĂLAŞA 

Cezar-Alexa DOBRESCU 
 

15 martie 
Alexandru DRĂGHICI 

Georgiana-Adelina ARON 
Sergiu-Petruţ SARU 

Maria-Cristina BARBU 
Filip Adelin NECŞOIU 

 
16 martie 

Laurenţiu GHIŞAN 
Atena TRONECI 
Virgil DRĂGHICI 

Florina IVAN 
Elena ARON 

Gheorghe TRONECI 
Florica BOBLEACĂ 

Daniel FUDUI 
Ștefania-Gabriela SPÎNU 

 
17 martie 

Vasile GHEORGHE 
Vasilica SUSANU 

Daniela-Liliana ŞERBAN 
Nicoale BANU 

Daniel TRONECI 
Bogdan GOGU 

Gheorghe MIHAI 
Alexandru-Marius BARBU 
Cosmin-Georgian GOGU 

Andreea-Valentina ZAMFIR 
Maia-Ștefania SAVU 

Patricia-Elena BUCUROIU 

 
18 martie 

Ilona GRECU 
Elena FĂŞIE 

Grigore-Gabriel VASILE 
Petruţa FĂŞIE 

Maria DOBRESCU 
Ionuţ-Mihai BARBU 

Evelina-Cosmina STOIAN 
Andreea-Denisa SPÎNU 

 
19 martie 

Corneliu BADEA 
Maria ŞTEFAN 
Violeta DINU 

Giorgeta GRECU 
Gheorghiţa FĂŞIE 

Cornelia DOBRESCU 
Daniela FĂȘIE 

Ion-Bogdan STANCIU 
Petrică BĂLAŞA 

Denis-Ştefan STOICA 
Diana-Gabriela MOREANU 

 
20 martie 

Vilson FĂŞIE 
Nicolae ANTOFIE 

Ion GRECU 
Rodica SAVU 

Elena ZAHARIA 
Vasile SMARANDA 

Elena-Liliana NEGULESCU 
Maria-Antonela ANTON 

Teodor VĂCARU 



Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU 
Octavia-Roxana APOSTOL 

Aurel-Ionuţ MIHAI 
Olivia GHEORGHE 

Mihai-Bogdan PIOARU 
 

21 martie 
Ion NEAGA 

Oliviu PETRESCU 
Gabriela MOROE 

Gabriel ENE 
Nicolae-Cristinel DOBRESCU 

Iuliana-Andreea SPÎNU 
Loredana-Nicoleta DAIA 

 
22 martie 

Floarea STÎNGACIU 
Maria DRĂGHICI 
Dorina DUMITRU 
Mihaela STOICA 

Vasile ARON 
Vasile PARASCHIVA 

Florentin BADEA 
Samuel-Adrian ILIESCU 
Iulia-Andreea STOICA 

 
23 martie 

Gheorghe SAVU 
Vasilica MILEA 

Valeria BÂRLIGEANU 
Ioan ILIE 

Maria FĂŞIE 
Elisabeta BOBLEACĂ 

Viorica GRECU 
Emilia ŞTEFAN 

Mircea MEDREGA 
Iuliana GRECU 

Pompilia BĂJENARU 
Mihai BADEA 

Elena SMARANDA 
Marian OANCEA 
Mariana BÎRLOG 

Corneliu-Mihail TRONECI 
Andreea-Georgiana SAVU 

Petruț-Florin MILEA 
 

24 martie 
Elena ILINESCU 
Maria LĂCĂTUŞ 

Damian ILIE 
Mari-Loredana GHIŞAN 

Florin STÎNGACIU 
Nicolae NECŞOIU 

Maria-Alexandra BUCUROIU 
 

25 martie 
Ioan SAVU 

Vasilica MITRESCU 
Paul CIOCAN 

Cătălina OANCEA 
Laurenţiu FĂŞIE 
Ion POPESCU 

Alessia-Maria MOREANU 
 

26 martie 
Maria ISTRĂTESCU 

Ion TRONECI 

Iulian ILIE 
Gheorghe FĂŞIE 

Maria NEGULESCU 
Florica-Sorina MĂRGĂRIT 

Florin ŞERBAN 
Florin MIHAI 
Adrian FĂŞIE 

Andreea-Antoaneta GHEORGHE 
Alina-Elena BUDEANU 

Iulia-Andreea GHEORGHE 
Carla-Mihaela TĂTAR 

 
27 martie 

Maria GHIŞAN 
Constantin BOBLEACĂ 

Cristian NECŞOIU 
Cristina NEACȘU 

Marius BADEA 
Matei-Nicuşor BĂJENARU 

Teodora FĂȘIE 
 

28 martie 
Gheorghe LĂCĂTUŞ 
Emilia DOBRESCU 

Claudia-Georgiana DAVID 
Nela BUCUROIU 

Elena-Cristina STOICA 
Liviu-Andrei ILIE 

 

29 martie 
Rodica FĂȘIE 

Ion DUMITRESCU 
Marin COMAN 

Dorel MÎNDROIU 
Nicoleta-Alina ȘERBAN 

Emilia GHEORGHE 
Raluca-Mariana BADEA 

Iulian-Sebastian NEGREANU 
Alexandra-Hermina NEMUŢ 
Laura-Mihaela LOPOTARU 
Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ 

Lucas-Bogdan BURCĂ 
 

30 martie 
Gheorghe STÎNGACIU 
Gheorghe LOPOTARU 
Mihaela STÎNGACIU 

Monica-Veronica STAN 
Ana-Maria-Carmen ŢUŢUIANU 

Marius-Cristian FĂŞIE 
Aurelia-Maria BĂLAŞA 

 

31 martie 
Gheorghe NECŞOIU 

Valentin CIOCAN 
Silvia DRĂGHICI 
Anca AMBROZIE 

Marian FĂŞIE 
Adina ŞERBAN 

Iosif-Emanuel NICOLĂESCU 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ACTE ŞI  FAPTE DE STARE CIVILĂ 

 DESFĂŞURATE ÎN CURSUL LUNII FEBRUARIE

 
 
 

CĂSĂTORII: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Singurătatea fără Dumnezeu este 

nebunie curată.”  
(Emil CIORAN) 

 
 



DECESE: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 


