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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„A fi copleșit de parfumul florilor reprezintă
o formă dulce de a fi învins.”
(NICOLS Beverly)

PRIMĂVARA-I DOAR UN CÂNTEC!

Acum, când scriu, e 10 martie şi, mai exact, e ora 4 de dimineaţă. Întotdeauna am inspirație
când e întuneric şi linişte! Vă spun ce fac? De mai bine de jumătate de oră stau ca un „strigoi” pe
terasă şi ascult… Ce aud? Fulgi de zăpadă ce cad pe acoperişul casei cântând începutul primăverii la
unison cu păsărelele care deja s-au trezit. Splendoare ce doar natura ne-o poate oferi…
Poate mulţi spun că sunt nebună că mă trezesc atât de devreme şi ador a contempla ceva ce
pentru mine e divin: să privesc în adevărata-i splendoare pe MĂRIA SA Mama Natură! Recunosc că
fac asta frecvent. De fiecare dată însă uit de mine, uit de tot şi de toate, mă contopesc în ciripit de
vrăbii, în liniştea răsăritului de soare și-n șoaptele abia perceptibile ale firului de iarbă crescând pe
furiș de sub zăpadă…
Ies în fiecare dimineață pentru a împrăștia firimituri de pâine pe pervazul ferestrelor. Deja
suntem prietene (sau prieteni). Păsărelele nu se mai sfiesc atunci când mă apropii. O vrăbiuță a venit
ieri și a mâncat chiar din căușul palmei mele. Nu pot descrie dragostea pe care o simt atunci când mă
apropii de un suflețel, oricare ar fi el. Acestea le povestesc într-un moment de fericire deplină, acea
fericire dăruită numai de Dumnezeu. Absolut nimic nu se compară cu „gălăgia din liniștea naturii”!
Repet poate obsesiv ceea ce Cioran a spus că orice moment de fericire trebuie trăit cu strigăte! Sunt
atât de puține astfel de momente, încât cred că ar trebui să-i dăm dreptate.
Din păcate, ne-am cufundat într-un iureș, într-o lume agitată și neiertătoare. Uităm să privim
lucruri simple, mult prea simple, lucruri ce se petrec lângă noi, acele lucruri care ne fac să înțelegem
că suntem aici încă, pe un pământ care trăiește prin noi… Acest pământ nu ne uită, însă nici nu ne
iartă. Rodește doar pentru noi, e esențial. Cred cu tărie că și noi trebuie să îi urmăm exemplul!
Trebuie să-l răsplătim la rândul nostru cu roadele faptelor curate!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Dumnezeu a iubit florile şi a inventat
sufletul. Omul a iubit florile şi a inventat
vaza.”
(DEVAL Jacques)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA MARTIE 2021

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 124 din 23 martie 2021 a convocat în
ședință ordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 30 martie 2021, ora 15:00, la
Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 11 și a propus
următoarea ordine de zi:
1. Acordarea scrisorilor de mulțumire publică adresate elevilor premianți la Concursul de
desene, ediția 2019 cu titlul „Regiunea mea, familia mea”, organizat de Grupul Alianța Europeană
din cadrul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles;
2. Acordarea scrisorii de mulțumire publică adresată doamnei Viorica MOROȘANU ce și-a
încetat activitatea prin pensionare;
3. Stabilirea de masuri preliminare, în condițiile legii, pentru racordare la sistemul național
de transport gaze naturale, distribuitor TRANSGAZ S.A., prin operatorul cu gestiune delegată al
serviciului comunitar de utilitate publică pentru alimentarea cu gaze a comunei Vulcana-Băi,
Premier Energy S.R.L.;
4. Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei VulcanaBăi, pe anul 2021;
5. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2021;
6. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și a
operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii
și curățeniei în comună;
7. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea gratuită, la nivelul comunei Vulcana-Băi, a unor
servicii funerare;
8. Organizarea Comisiei mixte având ca obiectiv inventarierea materialelor de construcție
rezultate din demolări de la clădirile publice și stabilirea destinației acestora;
9. Prezentarea raportului final al Comisiei mixte organizată prin Hotărârea nr. 10/2021
pentru identificarea și stabilirea suprafeței terenului, în condițiile în care se propune admiterea
cererii pentru concesionare, depusă de domnul Ionuț CIOBANU, cu respectarea procedurilor
legale.
10. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului comunei Vulcana-Băi pentru anul 2021;
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind indexarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;
c) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Statutului comunei Vulcana-Băi.
11. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dacă nu ai fost niciodată cutremurat până în
adâncul sufletului de o floare deschisă în
primăvară, poate că sufletul tău nu va
cunoaşte nicicând înflorirea.”
(Audra FOVEO)

SFÂNTUL IERARH CHIRIL ARHIEPISCOPUL IERUSALIMULUI – 11 APRILIE

Sfântul Ierarh Chiril s-a născut pe 7 octombrie
1787 în Bucureşti, în mahalaua Sfântului Visarion, fiul
unor târgoveţi de condiţie medie, Antonie şi Floarea
Antonescu. A fost botezat cu numele Constantin, naşă
fiindu-i Luxandra Văcărescu, soţia banului Barbu
Văcărescu şi mama poetului Ienăchiţă Văcărescu. A
urmat cursurile unei şcoli româneşti de pe lângă o
biserică, (Colţea, sau poate Sfântul Gheorghe Nou), aici
învătând şi limba greacă. În 1807, mai înainte ca să fi
împlinit 20 de ani, tânărul Constantin Antonescu şi-a
urmat chemarea lăuntrică şi a intrat frate la Mănăstirea
Cernica. Pe 12 noiembrie 1808, tânărul Constantin este
tuns călugăr sub numele de Calinic, iar după o lună este
hirotonit ierodiacon la Biserica Sfântul Nicolae de la
Cernica, de către cărturarul şi mitropolitul bulgar
Sofronie al Vranţei.
Sfântul Calinic, stareţ şi episcop
În anul 1813, după ce epidemia de ciumă
ucisese şi mulţi preoţi, Calinic a fost hirotonit preot
împotriva voinţei sale şi a devenit duhovnicul şi marele
ecleziarh al Mânăstirii Cernica.
A servit ca duhovnic nu numai a călugărilor, dar şi a celor din
afara mânăstirii, chiar şi mitropolitului de la acea dată, Nectarie. În acel moment, Sfântul Calinic
ajunsese cârmuitorul de facto al mânăstirii, deoarece stareţul bătrân îi încredinţase conducerea
tuturor treburilor mânăstirii. În cursul anului 1817, a vizitat mânăstirile de la Muntele Athos, unde a
cunoscut viaţa călugărilor şi asprele lor rânduieli, rânduieli care aveau să fi aplicate peste ani la
Schitul Frăsinei şi cărora el s-a supus de bunăvoie toată viaţa.
Pe 14 decembrie 1818, la 11 ani de la intrarea la mânăstire, întreaga obştea l-a ales stareţ pe
Calinic. De la început, noul stareţ a încercat să impună ordine şi disciplină duhovnicească, alcătuind
regulamente scrise cuprinzătoare. S-a îngrijit de înfiinţarea unei biblioteci care să cuprindă cele mai
importante cărţi de cultură teologică.
Sfântul Calinic a fost un neobosit organizator, constructor şi restaurator de biserici. În mai
puţin de doi ani a reuşit să ducă la bun sfârşit lucrările de restaurare şi de pictură ale bisericii cu
hramul Sfântul Nicolae de pe ostrovul mare de la Cernica. Pentru calităţile sale, mitropolitul Dionisie
Lupu l-a cinstit pe 9 aprilie 1820 pe stareţul Calinic cu vrednicia de arhimandrit. Poate cea mai
importantă ctitorie a sa a fost biserica cu hramul Sfântului Gheorghe-Purtătorul de Biruinţă, zidită
între anii 1831-1832, şi refăcută în anul 1838, în urma cutremurului de atunci. În 1846, neobositul
stareţ a început să construiască biserica Mânăstirii Pasărea, sfinţită un an mai târziu. (Aici avea să-şi
găsească liniştea la bătrâneţe mama sfântului, calugarită la Mânăstirea Pasărea, sub numele Filoteia).
Tot prin grija lui s-a ctitorit şi Mânăstirea Ghighiu de lângă Ploieşti. Stareţul Calinic s-a remarcat nu
numai ca un bun administrator, dar şi ca un constructor talentat, el fiind cel care întocmea planurile
bisericilor pe care le ctitorea. Conform cu mărturiile contemporanilor, Sfântul Calinic fusese
binecuvântat şi cu darul dumnezeiesc al facerii de minuni: exorcizări, tămăduiri şi altele.
Încă din 1834, domnitorul Alexandru Ghica l-a sfătuit pe Sfântul Calinic să accepte scaunul
mitropolitan. În 1850, într-un moment în care toate cel patru scaune mitropolitane din Muntenia erau

vacante, domnitorul Barbu Ştirbei, care avea o mare admiraţie pentru stareţul mânăstirii ctitorite de
strămoşul său, vornicul Cernica Ştirbei, l-a convins pe Calinic să accepte scaunul epicopiei
Râmnicului, acesta din urmă fiind ales în înalta funcţie bisericească pe 15 septembrie şi hirotonit
arhireu pe 26 octombrie 1850, la vârsta de 63 de ani. Înscăunarea sa s-a făcut la Craiova, deoarece
reşedinţa episcopală din Râmnic era distrusă de un incendiu. Imediat după înscăunare, noul episcop
s-a preocupat de ridicarea unei noi catedrale după propriile planuri, cu pictura lui Gheorghe
Tattarescu. Reşedinţa episcopală a fost mutată la Râmnicu Vâlcea în 1854. Episcopul s-a preocupat
de redeschiderea Semniarului, închis în timpul revoluţiei din 1848. Semniarul a fost redeschis mai
întâi la Craiova (1851) după care a fost mutat la Râmnicu Vâlcea în 1854. Între 1859-1864 a refăcut
şi redeschis schitului Frăsinei, constuit în 1763, dar părăsit. În 1863, episcopul Calinic a construit la
Frăsinei o biserică nouă, o cloponiţă şi noi chilii. La acest schit, Calinic a introdus rânduiala atonită
şi "blestemul" asupra hotarelor mânăstireşti, prin care se interzicea intrarea oricărei părţi femeieşti
(femei, păsări sau animale domestice). Pentru că în acea perioadă a intrat în vigoare "Legea
secularizării averilor mânăstireşti", episcopul Calinic a cerut domnitorului Alexandru Ioan Cuza ca
schitului să i se permită să rămână cu toate bunurile, cerere aprobată de domn.Publică , pe cheltuiala
sa ,în anul 1859 „Pravoslavnica mărturisire” ,la Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp.
din Bucureşti .
Pentru nevoile bisericilor, Sfântul Calinic a înfiinţat cu mijloace proprii tipografia "Kallinik
Rîmnik" în 1861, cu bani împrumutaţi cum avea să mărturisească mai târziu.. Aici aveau să vadă
lumina tiparului imporatante cărţi bisericeşti: colecţia de Minee, Tipicul bisericesc, Manualul de
pravilă bisericească, Evanghelia, Octoihul, Liturghierul, Acatistierul, Carte folositoare de suflet,
Învăţătură pentru duhovnici şi Pravila mânăstirească, pravilă după care s-a condus obştea mânăstirii
Cernica şi a schitului de la Frăsinei. Prin înfiinţarea acestei tipografii, Sfântul Calinic a continuat
opera culturală şi artistică a înaintaşilor săi, episcopii Antim Ivireanul, Damaschin, Climent,
Chesarie şi Filaret. Cu un an înainte de moarte, Calinic a donat tipografia cu tot inventarul şi cu
cărţile aflate în depozit oraşului, punând însă condiţia ca jumate din veniturile viitoare să fie folosite
pentru întreţinerea schitului Frăsinei, iar jumate pentru întreţinerea şcolilor din oraş, a elevilor săraci
şi a Semninarului.
Episcopul Calinic a fost şi un însufleţit patriot. În calitatea sa de episcop, Calinic a
participat la Adunările obşteşti ale ţării şi a fost deputat în Divanul ad-hoc, care a pregătit Unirea
Principatelor. Bătrâneţea şi boala l-au determinat pe Sfântul Calinic să-şi scrie testamentul (diata) pe
18 septembrie 1857. Pe 24 mai 1867, fără să aibă aprobarea oficială a guvernului, Calinic s-a retras
la Mânăstirea Cernica. Din respect pentru marile sale realizări, lui Calinic nu i s-a retras titulatura,
rămânând până la sfârşitul vieţii episcop titular al Râmnicului. A murit pe 11 aprilie 1868. A fost
înmormântat două zile mai târziu în tinda ctitoriei sale, biserica Sfântul Gheorghe, în prezenţa
mitropolitului primat al României, Nifon, şi a unui numeros public. Pentru curăţia vieţii sale, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca să fie trecut în rândurile sfinţilor. Festivităţile
proclamării solemne a canonizării au avut loc la Mânăstirea Cernica în zilele de 21 şi 23 octombrie
1955. Prăznuirea a fost fixată la data trecerii sale către Domnul, 11 aprilie, iar tot atunci au fost
alcătuite şi slujbele de pomenire ale Sfântului, precum şi viaţa sa şi felul zugrăvirii chipului său.
Despre Sfântul Calinic de la Cernica, marele istoric Nicolae Iorga spunea: "Trăind în
sfinţenia muncii şi a înfrânării, era socotit ca sfânt de credincioşii din eparhie şi părerile de rău ale
tuturora se îndreptară mult timp către mormântul lui, pe care-l voise la Cernica, locul lui de
învăţătură şi de pregatire duhovnicească, unde se retrăsese. Trăind până departe, în timpuri noi, pe
care el nu le mai înţelegea, nici pentru a le combate, precum ar fi fost datoria sa, cruţat de dânsele,
venerat pentru o vârstă ca a sa şi pentru o astfel de viaţă, chiar şi de cei mai antireligioşi din noul
curent apusean, care stăpânea statul cel nou, el încheie cu vrednicie şirul curaţilor călugări fără
arginţi, al ctitorilor de cărţi şi de clădiri de închinare, al sufletelor de arhierei cari o clipă nu şi-au
închipuit că fapta sau gândul lor scapă de sub ochiul privighetor al lui Dumnezeu".

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Aşa cum o floare de lotus se naşte din apă,
creşte în apă şi se înalţă din apă pentru a sta
deasupra ei neîntinată, la fel m-am născut în
lume, am crescut în lume şi am învins-o, trăind
neîntinat de lume.”
(BUDDHA)

FRUMUSEȚEA VIEȚII LA ȚARĂ

V-ați imaginat vreodată trăind la oraș, aproape de agitația urbană, de stresul de la job și de
aglomerație?
În satul tradițional, viața este trăită comunitar. Această deschidere către lume a avut un rol
decisiv în formarea și cultivarea caracterelor umane în mediul rural, instruirea lor pe principiile unei
etici sănătoase. Defectele, ca și abaterile morale săvârșite, sunt biciuite public. Așa este obiceiul
strigării peste sat, unde se dădeau și numele celor criticați. Societatea satului, adunată la muncă, la
horă, la nunți, la hramuri, clăci, șezători și alte ocazii, lua atitudine cu versul împotriva celor ce
încălcau bunele moravuri, motivul liric devenind, cu acest prilej, critică aspră și batjocură. Așa, în
toiul petrecerilor obișnuite, strigăturile satirice izbucnesc împotriva unor defecte și vicii ca: lenea,
prostia, nătângia, urâțenia, bogăția nemeritată și nemuncită, dragostea cu slăbiciune, viclenia și
trădarea, mai ales trădarea femeiască. Strigăturile pun în evidență însă uneori și calitățile bune,
hărnicia fetei.
Satul românesc în devenire a păstrat mereu aceste tradiții populare care prin caracterul lor au
însemnat un adevărat cod moral al românilor de-a lungul istoriei. Din el se degajă un sentiment
profund uman, vădind valoarea culturii populare și rostul ei în viața satelor noastre, nedezmințit până
astăzi. Tradițiile cultivă idealul de frumos, de dreptate, bunăstare, înțelegere, iubire de neam,
hărnicie, iubirea locurilor natale, a țării, înțelepciune, cumpătare, credință, dragoste, adevăr ș.a.m.d.,
virtuți specifice și de înaltă cinstire la poporul nostru, încă de la străbunii geți, despre care Herodot
spune că erau „cei mai viteji și mai drepți dintre traci”.
Satul a fost astfel permanent un spațiu de viață autentică, unde s-a creat și recreat întreg
universul de cultură și civilizație tradițională. În același timp, el este o conștiință a neamului nostru și
chiar poate fi considerat o emblemă națională, prin tot ceea ce are specific și nepieritor, de la case,
port și până la creațiile folclorice, atât de bogate și valoroase.
E adevărat că unele ocazii de manifestare a tradițiilor populare sătești s-au rărit mult sau chiar
au încetat să mai fie în majoritatea zonelor etnografice. Dar avem încă obiceiuri frumoase, care,
legate de viața familiei și a obștii, vor dăinui, păstrând în același timp continuitatea spirituală a
satului românesc.

 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistență Socială și Medicală Comunitară

„Când nu mai ai în buzunar decât doi
bănuţi, cumpără-ţi cu unul o bucată de
pâine, iar cu celălalt un crin.”
(Proverb chinezesc)

FĂNUȘ NEAGU – 89 DE ANI DE LA NAŞTEREA POVESTITORULUI,
MEMORIALISTULUI, NEVELISTULUI ȘI DRAMATURGULUI ROMÂN – (5 APRILIE
1932)

S-a născut la 5 aprilie 1932, în
orașul Grădiștea-de-Sus din județul
Râmnicu Sărat, într-o familie de țărani.
A studiat primii cinci ani de școală
primară în satul natal. Își continuă
studiile între 1944 și 1948 la Liceul
Militar din Iași (trei ani îi urmează la
Liceul Militar din Câmpulung-Muscel).
Urmează apoi Școala Pedagogică nr. 2
din București, iar în 1951 devine cursant
al școlii de literatură „Mihai Eminescu”
până în anul 1952, fiind coleg de
generație
cu Nicolae
Labiș, Radu
Cosașu etc. Între 1954 și 1957 învață la
Facultatea de Filologie din București,
dar nu își încheie studiile.
În anul 1954 debutează cu
povestirea „Dușman cu lumea”, în
revista „Tânărul scriitor”. În anul 1960
are loc debutul editorial cu volumul de
povestiri „Ningea în Bărăgan”, volum
retipărit în 1964 sub titlul „Cantonul
părăsit”. În anul 1960 publică „Somn de la amiază”, iar în 1962 „Dincolo de nisipuri”. În anul 1967
publică „Vara buimacă”, piesa „Scoica de lemn”, care peste ani se va juca la Teatrul Nottara din
București. În anul 1979 „Cartea cu prieteni”. În anul 1981 „Insomnii de mătase”. În anul 1985 „A
doua carte cu prieteni”. În anul 1985 i se joacă piesele „Echipa de zgomote” la Teatrul Majestic și
„Olelie” la Teatrul Național din București. În anul 1987 „Întâmplări aiurea și călătorii oranj”, volum
de publicistică. În anul 1988 „Scaunul singurătății”, roman. În anul 1993 i se joacă la Teatrul
Național din București și la Teatrul Național din Timișoara piesa „Casa de la Miezul Nopții sau
Paiața sosește la timp”. În anul 1994 republică „Dincolo de nisipuri”, nuvele, la Editura PortoFranco, Galați.




În perioada decembrie 1993 - 1996 a fost director al Teatrului Național din București.
În noiembrie 1993 devine membru corespondent al Academiei Române.
La 21 decembrie 2001 devine membru titular al Academiei Române

Fănuș Neagu a fost internat mult timp la Spitalul Elias din cauza unui cancer la prostată, iar
în ultimele săptămâni a fost în comă. A murit pe data de 24 mai 2011 la spitalul Elias din București.

 PROF. Petra MICULESCU

„Doar rupându-i petalele nu ai cum să aduni
frumuseţea unei flori.”
(Rabindranath TAGORE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

„ÎNSTRĂINAȚI LA ETAJUL 100”
de Adrian PĂUNESCU
Străini suntem în viața noastră toată ,
Măcar un om de ne-ar mai ține minte ,
Măcar un vânt în geamuri să ne bată ,
Să se mai schimbe între noi cuvinte .
Şi ne-am închis cu lacăte geroase ,
La telefon măcar greşeală nu e ,
Cu voia noastră egoişti prin case ,
Cu voia noastră ne- am bătut în cuie .
Murim precipitat mai mulți deodată
Şi nu ne ştie nimenea de moarte ,
Plurală existență - nstrăinată ,
Ne- nghesuim , dar ne simțim departe .
Şi , vai , era în satele de munte
Distanța între noi , ca de planete ,
Şi ne ştiam viața - n amănunte ,
Şi ne căutam cu apă orice sete .
Murim aici şi nimeni nu ne -aude
Blocați între o ială şi fereastră ,
Şi ne e dor de oameni şi de rude ,
Şi ne e dor de însăşi viața noastră .

„Cel mai fericit este acela care are puterea
de a aduna înţelepciune de la o floare.”
(Mary HOWITT)

ȘTIAȚI CĂ…
 ... în secolul XVII, în Olanda, bulbii de lalele, importați din Turcia, erau mai valoroși decât
aurul? Este vorba despre un curent numit „tulipomania” sau „nebunia lalelelor” care a dus la o criză
economică în Țările de Jos.
 …bambusul este planta lemnoasă care crește cel mai repede? Acesta poate crește până la 3
cm într-o singură oră.
 …o singură floare de orhidee poate cuprinde în capsula sa peste 2.000.000 de semințe? În
același timp, 1000 de semințe au o greutate totală mai mică de 1 mg; astfel, orhideele sunt cele mai ușoare
plante din lume.
 …un trandafir alb așezat într-un vas cu apă colorată își va însuși culoarea apei? Apa va fi
absorbită de tulpină și transmisă, mai departe, petalelor.
 ...floarea-soarelui, deși arată ca o singură floare mare,
este, de fapt, o inflorescență? O floare de floarea-soarelui cuprinde sute
de flori micuțe care, la maturitate, se vor usca și vor cădea, lăsând loc
semințelor de floarea-soarelui să apară.
 ... unele plante produc toxine ce ucid celelalte flori din
jurul lor? Floarea-soarelui este o astfel de plantă.
 ... există un Festival al Crizantemei? Acesta are loc în
fiecare an, pe data de 9 septembrie, în Japonia. Această floare este
reprezentată și pe steagul Japoniei și pe armele tradiționale ale statului.
 ...orhideea era considerată simbol al virilității? În Grecia
Antică, florile de orhidee erau considerate simboluri ale bărbăției,
probabil printr-o analogie biologică (În greaca antică, „Orchid”
înseamnă „testicul”). Tot întelepții greci considerau că florile de orhidee puteau îmbunătăți fertilitatea
masculină, însă trebuia ca bărbații să mănânce aceste flori.
 …irisul este floarea reprezentativă a zeiței curcubeului? În Gredia Antică, Iris era zeița
curcubeului. Alte flori ce și-au luat numele din mitologia greacă sunt și pelinul („Artemisia”) și aliorul
(„Asclepias”).
 …trandafirii fac parte din familia perilor, a merilor, a cireșilor, a prunilor, a caișilor si a
piersicilor? Nu este, deci, de mirare că unele specii de trandafiri au petale comestibile.
 …din ghiocei se fac somnifere? Bine, treburile stau de fapt cam așa: galanthamina, substanța
ce se extrage din ghiocei, din narcise și dintr-un anumit soi de crin (Lycoris radiata), are proprietăți de
somnifere și se utilizează în tratarea afecțiunii Alzheimer.
 …magnolia este veche de 25.000 de ani? Fiind una dintre cele mai vechi specii de flori,
aceasta exista chiar și pe vremea dinozaurilor.
 …mirosul florii de cactus american se răspândește pe o rază de 1 km? Cactusul american este
cea mai parfumată floare cunoscută până la acest moment.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Dacă am putea vedea în mod clar
miracolul unei flori, întreaga noastră
viaţă s-ar schimba din temelii.”
(BUDDHA)
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Rodica CIOCAN

Ioan POPESCU

Liliana ȘERBAN
Serghe MILEA
Mihăiţă OPROIU
Florina DOBRESCU
Vasilica STÎNGACIU
Adela MITRESCU
Vlad-Cătălin POPESCU
Cristina-Claudia ANTOFIE
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Ion-Lucian DOBRESCU
Andres-Cristian MITRESCU
2 aprilie
Floarea ARON
Vasile GRECU
Maria IANCU
Filofteia OPREA
Marian STOIAN
Manuela-Alexandra RADA
Gabriela DOBRESCU
Vlăduț Cristian BOBLEACĂ
Flavius-Andrei LĂCĂTUȘ
3 aprilie
Olimpia MICULESCU
Laurenţia TUDOR
Vasile SAVU
Ion SAVU
Maria-Magdalena DUMITRU
Maria BOBLEACĂ
Filareta SARU
Florin NEAGA
Nicoleta STÎNGACIU
Gheorghe-Florin MITRESCU
Roxana-Elena MĂGUREANU
4 aprilie
Neonila ŞERBAN
Romeo POPESCU
Roberta STOIAN

5 aprilie
Steliana NICOLĂESCU
Dorina PIOARU
Maria SPÎNU
Mihaela MIHĂLCESCU
Mădălina ZAHARIA
Emanuel SAVU
Mirabela-Daniela ŢÎRGHEŞ
Constantin-Ciprian ILIE
6 aprilie
Ion STÎNGACIU
Iulian BÎRLIGEANU
Florian POPESCU
Cosmin-Vasile MILEA
Florin-Sebastian IONESCU
Elena-Violeta POPESCU
David-Marian SUSAI
Nicoleta-Valentina ANTOFIE
7 aprilie
Luminiţa ILIE
Alina-Florina GHEORGHE
Mihaela-Georgiana MEDREGA
Romică-Iulian SARU
Antonio-Florin STOICA
Andrei-Cristian ZEGHERU
8 aprilie
Eufrosina NEAGA
Ion NEAGA
Ilie STOIAN
Ion-Justin ŞETREANU
Răzvan-Ion FĂŞIE
Nicoleta-Iuliana STANCIU
9 aprilie
Maria MIHAI
Aurica CÎRSTEA
Dumitru STOICA
Elena MOCANU
Gheorghe GHEORGHE
Daniel-Georgian GHEORGHE

Elena-Antonia FÂŞIE
10 aprilie
Eugeniu IONESCU
Sever MITRESCU
Grigore FĂŞIE
Magdalena MIHĂESCU
Ion-Daniel NEACȘU
Larisa BADEA
Cristina-Mădălina ENESCU
Florența-Andreea ŞETREANU
Ana-Maria POPESCU
Ana-Maria ŞETREANU
Ingrid-Elena-Astrid TRONECI
11 aprilie
Floarea VASILE
Viorica OPREA
Vasile GOGU
Florentina BURCĂ
Elena DOBRESCU
Dănuţ GHEORGHE
Simona-Elena MIHAI
Robert-Georgian GHEORGHE
Ana-Maria-Florentina FĂȘIE
12 aprilie
Maria MITRESCU
Elena PUIESCU
Cornel DRĂGHICI
Elena ARON
Elivia MIHAI
Vasile FĂȘIE
Corneliu-Daniel TUDOR
Eugen NECŞOIU
Andrei-Sorin NEAGA
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU
Eduard-Gabriel OPREA
13 aprilie
Gheorghiţa POPESCU
Caliopia CIOCAN
Alexandru ILIE
Lucia-Violeta POPESCU
Ion OPREA
Constantin DOBRESCU
Nicoleta STANCIU
14 aprilie
Gheorghe MITRESCU
Mircea BĂLAŞA
Corneliu BURCĂ
Constantin SAVU
Mariana BĂLAŞA
Andrei GAFIŢOIU
Iulia-Rosaura MITRESCU
Teodora-Roberta CIOBU
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ

15 aprilie
Emilia MILEA
Dumitru MOREANU
Maria IONIŢĂ
Florina MITRESCU
Maria ŢÎRGHEŞ
Florina BANU
Ana-Florina TRONECI
Gheorghe-Cristian BURCĂ
Alina-Mihaela STÎNGACIU
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Vasile-Sebastian SAVU
Ana-Maria TĂNĂSOIU
Nicolas-Marian MITRESCU
Darius-Sebastian GHEORGHE
16 aprilie
Floarea MILEA
Ion POPESCU
Florica UŞURELU
Florian VASILE
Marian-Claudiu ARON
David-Florin CIOCODEICĂ
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Georgiana-Lucica SARU
Emil-Adelin DOBRESCU
17 aprilie
Vasilica ŞERBAN
Nicolae MILEA
Elena ILIE
Marcela BĂLAŞA
Simona ANTOFIE
Adriana-Loredana FLOREA
Ana-Maria MITRESCU
Sofia MÎRZAC
18 aprilie
Vasilica UŢA
Avida MOROE
Vasile DRĂGHICI
Ioan STÎNGACIU
Victor-Cătălin UNGUREANU
Gheorghe SMARANDA
Florin STOICA
Gianina IONESCU
Ștefania-Raisa BRÎNZICĂ
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
Andra-Stephanie CONDRUZ
Kassandra-Ioana ȚÎNȚAȘ
19 aprilie
Manina GAFIŢOIU
Vasile UDROIU
Ilie CÂRSTEA
Florentina-Elena ZEGHERU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU

Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
20 aprilie
Valeria FĂŞIE
Avian PETRESCU
Daniel DOBRESCU
Adina DÎNGEANU
Vasile UDROIU
Robert-Valentin MOROE
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU
21 aprilie
Felicia OANCEA
Valeria STOICA
Petre DOBRESCU
Cornel STANA
Irina LĂCĂTUŞ
Ionuţ-Valter NEAGA
Georgian-Adrian STANCIU
Ion-Georgian FÂŞIE
22 aprilie
Elena MITRESCU
Bogdan RĂDULESCU
Gheorghe POPESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Mihai BĂLAŞA
Beatris-Elena VASILE
Victoria-Florentina PIOARU
Sofia-Maria STOIAN
23 aprilie
Gheorghe FĂȘIE
Gheorghiţa DINU
Elisabeta ŢUŢUIANU
Georgeta MITRESCU
Georgeta OACHEŞU
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Georgian NEAGA
George SĂVULESCU
Georgeta NEAGA
Gheorghe-Florin ILIE
Georgiana-Alice VLĂDESCU
Denisa-Georgiana POPESCU
Radu-Nicholas NEACȘU
Evan ȘERBAN
24 aprilie
Emilia POPESCU
Emilian PIOARU
Emil ŞETREANU
Vasile ARON
Constantin GHERGHIN
Ștefan STÎNGACIU
CĂSĂTORI:

Nicolas-Iulian POPESCU
25 aprilie
Ion ION
Elena-Mioara OANCEA
Camelia CIOCAN
Cristina STÎNGACIU
Florentina-Georgiana CIOBANU
Marcu-Georgian MEDREGA
Marian-Alexandru ANTOFIE
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Georgian-Alexandru SAVU
Valentin-Iulian DOBRESCU
26 aprilie
Ioan-Florian GHERGHIN
Ion BĂLAŞA
27 aprilie
Gheorghe ZEGHERU
Florina POPESCU
Maria-Mihaela FĂŞIE
Florina-Mădalina ZAHARIA
28 aprilie
Constantin IONESCU
Vasilica DUMITRU
Constanța CONDOR
Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasile-Ciprian ŞETREANU
29 aprilie
Cecilia BADEA
Gheorghe MOROE
Angelica-Nela COROERU
Claudiu DRĂGHICI
Mihai-Alexandru VORNICU
Ionuț-Gabriel ANTOFIE
Adelin-Virgiliu VLĂȘCEANU
Karina-Adriana ȘETREANU
Constantin-Cristian FÂȘIE
30 aprilie
Maria BADEA
Gheorghe GRECU
Mihai TOMESCU
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ionela-Mădălina CHIŢU
Ileana STOIAN
Adrian ANDREI
Daniela ENESCU
Gabriel-Claudiu PUȘCAȘ
Marian-Octavian PUȘCAȘ
Vilson MARIN
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