
                
 

 

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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FEREASTRĂ CĂTRE VARĂ! 
 
 Luna mai, denumită popular și „Florar” este o lună a ierburilor, o lună plină de prospețime și 

culoare. Se manifestă printr-o explozie de vegetație, copacii tânjind după culoare și viață, iar muncile 
agricole se intensifică. 

Se consideră că în luna lui „Florar”, Raiul coboară pe pământ și înverzește totul. 
Florile se comportă ca niște făpturi vii: bolesc, tânjesc, suferă, vorbesc între ele. Potrivit 

legendelor, „limba” florilor este înțeleasă de către oameni doar la marile sărbători de peste an.  
În această lună muncile câmpului și ale grădinilor devin priorități, astfel agricultorii părăsesc casele și 

gospodăriile pentru a fi în toiul lucrărilor din grădini. 
În luna mai se strâng turmele de oi și vaci, pentru a fi duse la ciobani. În unele regiuni ale țării, mai 

ales în zona montană se face și „măsura oilor”. Un obicei vechi spune că, după Paște, gospodarii satului se 
întâlnesc pentru a face „măsura oilor”. Este de fapt numărătoarea lor. Atunci ciobanii încep să urce oile la 
munte. 

Tot în luna mai, mai exact pe data de 1 mai, cei care încă mai au vin în butoaie, trebuie să-l scoată și 
să-l trateze cu pelin, astfel se va strica. Totodată, tradiția populară ne spune că e bine să bei din acest vin 
pentru a fi ferit de boli în decursul anului. 

O foarte cunoscută superstiție spune că, în luna mai, nu e bine să faci nuntă și nici să te naști, fiindcă 
e o lună neprielnică. 

Alte superstiții ale lunii mai fac referire la anul agricol ce urmează, cât și la timpul din decursul 
acestuia, astfel: 

- dacă în serile lunii mai apare rouă și e timp răcoros, atunci vom avea belșug la vin și fân; 
- ploaia caldă a lunii mai e binecuvântare pentru culturile de grâu și porumb; 
- dacă în luna mai năpădesc gândacii, atunci vom avea un an mănos; 
- furtunile cu tunete și fulgere din luna mai ne prevestesc un an roditor; 
- dacă luna mai e ploioasă, atunci vom avea un iunie secetos, etc. 
Printre sărbătorile importante ale lunii mai se numără: 
- Sfântul Gherman, pe data de 12 mai; 
- Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe data de 21 mai; 
- Înălțarea Domnului sau Ziua Eroilor, pe data de 24 mai; 
- Ioan Fierbe Piatră, pe data de 25 mai. 
 

         ? Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                
BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Primăvara e modul în care natura ne spune: 
„Să înceapă petrecerea!”. 

(Robin WILLIAAMS) 



 
 
 
 
 
 
ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA APRILIE 2021 
 
 
 

 
 
 

* * * 
 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 159 din 14 aprilie 2021 a convocat în 
ședință ordinară, Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 20 aprilie 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. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 
2. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul I/2021. 
3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2021; 
4. Aprobarea Statutului comunei Vulcana-Băi; 
5. Aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare; 
6. Aprobarea bugetului local al comunei Vulcana-Băi pentru anul 2021; 
7. Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022; 
8. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local 

al comunei, în trimestrul I/2021; 
9. a) Analiza stadiului de înscriere în Registrul agricol pe trimestrul I/2021;  
    b) Stabilirea de măsuri pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea 

situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării registrului agricol și care 
nu sunt reglementate prin norme; 

10. Validarea Dispozițiilor primarului privind stabilirea numărului asistenților personali din 
structura Serviciului public pentru protecția specială a persoanelor cu handicap, înființată în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2000; 

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2021 privind atribuirea în folosință a 
suprafeței de 628 m2 identificată cu cartea funciară nr. 2806, doamnei Alina-Costina CÂRSTEA 
pentru construirea unei locuințe proprietate personală; 

12. Analiza cererii Societății Proiectare, Instalații și Construcții SRL Vulcana-Băi, care 
propune înființarea unui atelier de confecții metalice în comună; 

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 

 
 
 
 

„Sufletul este unica valoare a omului, el îl face 
pe slujitor egal stăpânului său.” 

(SENECA) 
 



 
 
 

ÎNVIEREA DOMNULUI – 2MAI  
 
 

Învierea este evenimentul biruitor şi luminos care 
întraripează speranţa noastră şi de care ne bucurăm în fiecare zi de 
Duminică - Ziua Învierii sau Paştele săptămânii, cum mai este 
cunoscută, şi care ne reînnoieşte angajamentul de a-L vesti lumii 
pe Cel care susţine comuniunea şi credinţa noastră. 

Ca fii ai Învierii, avem datoria de a mărturisi şi de a 
fundamenta cotidian civilizaţia creştină, prin ajutorarea 
aproapelui, prin solidaritate şi prin comuniune. 

Învierea Domnului este cea care animă opera socială 
creştină, faptele bune şi grija pentru aproapele şi pentru lumea 
înconjurătoare. Pentru că, deşi ştim că vom muri, noi toţi avem 
certitudinea că vom învia spre viaţă veşnică. Atunci aproapele, 
lumea şi faptele noastre cotidiene vor căpăta un alt sens, o altă 
profunzime şi nebănuite reverberaţii. 

Actuala pandemie, cu toate limitările neajunsurile pe care 
le generează, efortul comun de limitare şi eradicare a ei, reprezintă o deosebită ocazie de a promova 
cultura Învierii, bunăvoinţa faţă de aproapele şi filantropia ca expresie a iubirii jertfelnice. 

Din acest motiv, Biserica s-a angajat în sprijinirea celor afectati de această teribilă încercare a 
vremurilor noastre, mai cu seamă a copiilor, bătrânilor, bolnavilor şi a celor singuri. 

În aceste momente, doresc să-mi manifest aprecierea şi recunoştința, binecuvântând în mod 
special pe toţi cei angajaţi pe frontul luptei cu această boală, în special personalul medical şi cel din 
educatie, adică pe medici şi pe profesori, dar şi pe preoții noştri care sunt deosebit de activi, cel mai 
adesea cu discreţie demnă şi binefăcătoare, în lupta cu pandemia, împărtăşind pe Hristos tuturor 
celor ce sunt „în latura si în umbra” (Matei 4, 16).  

De asemenea, doresc să încurajez pe tinerii noştri afectaţi de multe neajunsuri, ca privind la 
aceste eforturi extraordinare de astăzi să învețe lecția generației noastre - aceea de a face totul pentru 
mai binele celor ce vor veni după noi, de a fi gata de sacrificiu, de a dărui, de a crede, de a ierta şi de 
a iubi. 

Un gând special de încurajare se îndreaptă către familiile noastre, către toţi cei rămaşi fără un 
loc de muncă şi care au nevoie de sprijinul, încurajarea, ajutorul şi aprecierea noastră. 

„Fiinţe pascale" şi făpturile cele mai iubite de Domnul, noi oamenii ne ducem viaţa între 
Cruce şi Înviere, între nenumărate alegeri şi oportunităţi ce trebuie făcute în lumina Învierii şi care 
trebuie să aibă întotdeauna în centrul lor iubirea de aproapele, ca manifestare concretă a iubirii de 
Dumnezeu, aşa cum El Însuşi ne-a cerut: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. 
Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii" (Ioan 13, 34-35). 

Ca fii ai Luminii, biruitori ai răului și ai întunericului, avem datoria să ne urmăm vocația de a 
oferi lumii motive de a crede, de a îndruma pe cât mai mulţi spre Hristos şi de a fi instrumente ale 
milei, ale păcii şi ale iubirii Tatălui ceresc, spunând generaţiilor de astăzi:     „A înviat cu adevărat 
Domnul!" (Luca 24, 34).       (extras din Pastorala de sfintele 
sărbători ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei 
- 2021) 
Lăsaâi 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

 
 

Pr. Paroh Constantin  MILEA 
                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   

 
 
 

 „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, 
că unora ca aceştia este împărăţia lui 

Dumnezeu.” 
(DOMNUL IISUS HRISTOS) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE TINE CE TE FACE FERICIT? 
 
 
 
 

Observ la foarte mulți oameni un pattern (model) și îmi este extrem de frică să nu ajung ca ei. 
Modelul este următorul: toți se iau după alți oameni; dacă 100 de oameni au făcut o 

facultate și apoi s-au angajat la un job mizerabil, restul de 50 o să îi urmeze. 
Dacă toți au mașină, se îmbracă cu haine de firmă, au ceasuri scumpe și femei la brațul lor, toți vor 
crede că asta este fericirea și vor încerca să emuleze, vor munci slujbe mizere pentru a cumpăra 
lucruri care nu le plac, asta doar pentru a impresiona nişte oameni pe care îi urăsc. 

Oare asta înseamnă fericirea? 
Nu vreau să fiu ca ei, nu vreau să îmi definesc fericirea după un dicţionar. Cuvântul fericire 

are alt înțeles în dicționarul meu și este foarte diferit faţă de al lor. Astfel că m-am decis să fac o listă 
cu lucruri pe care vreau să le fac cu adevarat, fără să fiu influențat de ceea ce își doresc alții sau de 
alte legi pe care toate lumea pare să le respecte în ziua de azi. 

Toți oamenii își doresc să fie fericiți. Ceea ce este interesant este că toată lumea are diferite 
idei despre ce este fericirea și cum să o obții.  

Fă mai multe exerciții fizice - 7 minute sunt suficiente 
Dacă tu crezi că nu ai timp de exerciții fizice, poate ai putea strecura șapte minute de mișcare în 
rutina ta zilnică. Mișcarea are un efect semnificativ asupra fericirii și a stării noastre de bine și s-a 
dovedit că este o strategie eficientă pentru combaterea depresiei.  Nu trebuie să fii deprimat pentru a 
beneficia de pe urma efectelor exercițiilor fizice. Mișcarea te poate ajuta să te relaxezi, ajută creierul 
să funcționeze mai bine și îți poate îmbunătăți imaginea corporală, chiar dacă nu scazi deloc în 
greutate. Exercițiile fizice determină creierul să secrete proteine și endorfine care ne fac să ne simțim 
mai fericiți. 

Petrece timp împreună cu familia și prietenii 
Faptul că nu au petrecut mai mult timp cu prietenii și familia este unul dintre cele mai mari 

regrete ale persoanelor aflate pe patul de moarte. 
Timpul petrecut ca socializare valorează foarte mult atunci când vine vorba de îmbunătățirea 

fericirii noastre, chiar și pentru introvertiți. Mai multe studii au descoperit că timpul petrecut cu 
prietenii și familia face o mare diferență în cât de fericiți ne simțim, în general. 

Psihologul Daniel Gilbert explică: 
„Suntem fericiți când avem familie,suntem fericiți când avem prieteni și aproape toate 

celelalte lucruri care credem că ne fac fericiți sunt de fapt doar modalități de a avea mai mulți 
membri de familie și prieteni.” 

În afara mărimii rețelei sociale, cel mai important beneficiu al relațiilor sociale vine din 
ajutorarea celorlalți. Cei care își ajută prietenii și vecinii și se preocupă de ceilalți tind să trăiască mai 
mult. 

Ajută-i pe ceilalți – 100 de ore pe an este numărul magic 
Una dintre cele mai paradoxale sfaturi este că pentru a te simți mai fericit ar trebui să-i ajuți 

pe ceilalți. De fapt 100 de ore pe an (sau 2 ore pe săptămână) este durata optimă pe care ar trebui să o 
dedicăm în ajutorarea celorlalți. De asemenea, s-a descoperit că banii cheltuiți pe activități- cum ar fi 
concerte și ieșiri în grup- au adus mai multă plăcere decât achizițiile materiale cum ar fi pantofi, 
electrocasnice sau ceasuri scumpe. Cheltuirea de bani pentru alți oameni, numită „cheltuire 
prosocială” crește de asemenea fericirea. 

 

 „Violetele din munţi au sfărâmat stâncile.” 
(TENNESSEE Williams) 

 



 
 
Obișnuiește-te să zâmbești - poate alina durerea 
Zâmbitul în sine ne poate ajuta să ne simțim mai bine, dar este mai eficient atunci când este 

dublat de gânduri pozitive. 
Potrivit lui PsyBlog, zâmbitul ne poate îmbunătăți atenția și ne poate ajuta să avem rezultate 

mai bune la sarcini cognitive. Zâmbitul ne face să ne simțim bine, ceea ce ne crește flexibilitatea 
atențională și abilitatea de a gândi în ansamblu. 

Un zâmbet este de asemenea o modalitate bună de a alina durerea pe care o simțim în 
împrejurări dificile. Zâmbitul este o modalitate de a reduce distresul cauzat de o situație supărătoare. 
Psihologii o numesc ipoteza feedbackului facial. Chiar forțarea unui zâmbet când nu ne simțim bine 
este de ajuns să ne îmbunătățească puțin dispoziția 

Practică recunoștința – crește atât fericirea cât și satisfacția în viață 
Aceasta pare o strategie simplă, dar face o diferență uriașă. Sunt multe modalități de a 

practica recunoștința, de la păstrarea unui jurnal al lucrurilor pentru care suntem recunoscători, 
împărtășirea a trei lucruri care ni se întâmplă zilnic cu un prieten sau cu un partener și exprimarea 
recunoștinței atunci când ceilalți te ajută. 

Rezultatele studiilor arată că o focalizare conștientă asupra binecuvântărilor din viață poate 
avea beneficii emoționale și interpersonale. 

În Journal of Happiness s-a publicat un studiu care a utilizat scrisorile de recunoștină pentru a 
testa modul în care exprimarea recunoștinței ne poate afecta nivelurile de fericire. 

Au participat 219 bărbați și femei care au scris trei scrisori de recunoștință timp de 3 
săptămâni. Rezultatele au indicat că scrisorile de recunoștință au crescut sentimentul de fericire și de 
satisfacție asupra vieții, în timp ce simptomele depresive au scăzut. 

Un ultim fapt: Creșterea în vârstă te va face mai fericit 
Ca punct final, este interesant de observat că pe măsură ce îmbătrânim, mai ales după vârsta 

de mijloc, tindem în mod natural să fim mai fericiți. Există unele dezbateri în legătură cu motivele 
pentru care se întâmplă acest lucru, dar oamenii de știință au câteva idei. 

Oamenii în vârstă tind să se concentreze pe și să-și amintească lucrurile pozitive mai mult și 
cele negative mai puțin. Alte studii au arătat că pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii caută situații care 
le îmbunătățesc dispoziția - cum ar fi curățarea cercurilor sociale de prieteni și cunoștințe care le 
scad moralul. 

Deci dacă ai crezut că a fi bătrân te va face să te simți nefericit, fii liniștit pentru că s-ar putea 
să dobândești o perspectivă mult mai pozitivă decât o ai probabil acum. 
 
 
 
 
 
 
 

?  Rebeca UȚA 
inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
  

HENRYK SIENKIEWICZ – 145 DE ANI DE LA NAŞTEREA  NUVELISTULUI ȘI 
ROMANCIERULUI POLONEZ – (5 MAI 1846) 

 
 

 
 

Sienkiewicz s-a născut la 5 mai 1846, în localitatea 
Wola Okrzejska, sat din regiunea Podlasie, care aparținea 
bunicilor săi, fiind botezat cu două zile mai târziu. A fost al 
doilea copil, fratele său mai mare, Kazimierz, murind 
în 1871, în timpul războiului franco-prusac. În urma lui se 
nasc patru surori. Tatăl său, Józef Sienkiewicz era un mic 
arendaș în administrația pădurilor, care cultiva la copiii săi 
tradițiile cavalerești și patriotice, învățându-i pe de 
rost Cântecele istorice ale lui J. U. Niemcewicz înainte de 
a-i învăța să citească. Mama sa, Stefania Cieciszowska, era 
descendenta unor aristocrați avuți din Podlasie. 

Printre strămoșii mamei se numără doi clerici, 
capelanul regelui Ioan Cazimir și episcopul de Luck, 
istoricul Joachim Lelewel, contele-literat Bruno Kiciński, 

precum și scriitoarea Jadwiga Łuszczewska, cunoscută sub pseudonimul de Deotyma, al cărei salon 
literar era frecventat de scriitorii epocii, printre care și Henryk Sienkievicz. Un unchi al tatălui slujise 
regelui Stanisław August. 

În 1858 s-a înscris la cursurile gimnaziului real din Varșovia, apoi la alte licee din capitală. 
Sienkiewicz nu a fost prea silitor la învățătură. Îl atrăgeau mai mult lecturile și portretele cavalerilor 
în armuri, care împodobeau o biserică în stil gotic de pe strada Świętojańska din Varșovia, pe care 
trecea zilnic spre gimnaziu. În anul 1866 părăsește școala, din cauza lipsurilor materiale, fără să-și 
susțină examenul de maturitate. Este angajat ca preceptor în casa unor moșieri, la țară. Se pregătește 
pentru bacalaureat și își sporește veniturile prin diferite slujbe mărunte la redacțiile unor reviste 
literare[8]. Din acest an datează primele încercări literare. Susține bacalaureatul un an mai târziu, când 
își începe, tot la Varșovia, și studiile superioare, mai întâi la Facultatea de Drept, apoi la cea de 
Medicină și, în cele din urmă, din 1867, la Filologie. Disputele dintre adepții și 
adversarii pozitivismului îl apropie de cei dintâi, dar între anii 1869 și 1873 parcurge toate nuanțele 
de la radicalismul manifestat de Przegląd Tygodniowy la tradiționalismul cotidianului conservator de 
la Gazeta Polska, la care colaborează. În anul 1871 își întrerupe din nou studiile. 

În 1872 publică primul său roman, Na Marne (În zadar), în foiletonul revistei 
bilunare Wienec (Cununa). Apar două povestiri, intitulate Humorești din servieta lui Worszyllo, în 
care subliniază utilitatea progresului tehnic, rolul educativ și progresist al proprietarului de pământ 
„iluminat” de studii și purtarea exemplară a unei fete care preferă o căsătorie împotriva convențiilor 
sociale în detrimentul unei căsătorii din interes. În a doua jumătate a anului își începe cariera de 
gazetar la Wienec, unde deține rubrica Probleme curente, și Gazeta Polska (Gazeta polonă). 

În 1874, alături de doi prieteni scriitori, preia conducerea revistei Niwa (Ogor), unde 
desfășoară o bogată activitate de cronicar dramatic. 

Nuvelele Idilă (1875), Bătrânul servitor (1875), apărută în Gazeta Polska, și Hania (1876), în 
care sunt evocate timpuri și figuri „de odinioară”, îl ajută să își dezvolte reputația de scriitor. În 
intervalul 1875-1876 are rubrica permanentă Clipa de față, în paginile ziarului Gazeta Polska. Își 
semnează cele 40 de articole săptămânale pe teme curente cu pseudonimul Litwos. Astfel, el era 
ziaristul preferat al varșovienilor în 1876, când pleacă în Statele Unite, de unde se va întoarce abia 
în 1879, după o perioadă de un an petrecută la Paris. La 19 februarie 1876, cotidianul Gazeta 
Polska le adresa cititorilor următorul anunț: „Domnul Henryk Sienkiewicz, talentatul nostru 

„Bucuria se poate năpusti asupra ta ca o 
fiară sălbatică, doborându-te.” 

 (Henryk SIENCKIEWICZ) 
 



colaborator, cunoscut sub pseudonimul Litwos, pleacă astăzi în America, de unde ne va trimite 
corespondențe din toate locurile mai interesante ale Statelor Unite, iar după aceea de la expoziția 
din Filadelfia”. Pe lângă această însărcinare, care îi permite să își finanțeze călătoria, el pleacă 
în California, împreună cu câțiva prieteni, pictori și scriitori, printre care și celebra actriță Helena 
Modrzejewska și soțul ei, contele Chapolski, să cumpere o locuință și un teren pentru o fermă, fiind 
atrași de ideea de a întemeia o colonie în California, după modelul cunoscutului falanster Brook 
Farm din Boston. În calitate de corespondent de presă, își prezintă impresiile sale din America 
în Scrisori din călătorie ale lui Litwos (Listy z podróży) publicate ulterior în volum. 

Contactul cu "lumea nouă" îl impresionează la început, dar sesizează repede și efectele 
negative ale "civilizației". Îl revoltă politica de exterminare a indienilor și drama imigranților 
polonezi. Nostalgia macină repede entuziasmul „coloniștilor-artiști" și proiectele inițiale sunt 
abandonate. Vizitându-și compatrioții, Sienkiewicz descoperă prototipurile multor personaje din 
cărțile sale. Tragedia indienilor îi sugerează analogii cu situația în care se afla poporul său după 
dezmembrarea Poloniei. 

Între 1876 - 1879, în perioada sa „americană”, scrie mai multe nuvele, printre care Schiță în 
cărbune, întâmpinată în țara sa cu o polemică pasionantă, și Îngerul. În cadrul acestor nuvele, 
considerate mici capodopere, Sienkiewicz tratează problemele politico-sociale ale patriei sale, prin 
comparație cu realitățile occidentale. Surprinde indiferența nobililor polonezi și abuzul autorităților 
imperiale țariste. În nuvelele lui americane, eroii săi sunt emigranți polonezi alungați de condițiile 
inumane din țara lor. 

În aprilie 1878 se întoarce în Europa, petrecând o perioadă la Paris, unde vizitează Expoziția 
generală de industrie și comerț. Din această perioadă datează Scrisorile lui Litwos de la expoziția din 
Paris (Listy Litwosa z wystawy Paryskiej), publicate în Gazeta Polska, și Scrisori din Paris (Listy z 
Paryża), publicată în revista Nowiny (Noutățile). Înaintea întoarcerii definitive, poposește în Roma și 
în Veneția. În Veneția, le cunoaște pe cele două surori Szetkiewicz, Maria, care va fi prima lui 
nevastă, și Jadwiga, cu care va purta o corespondență statornică, totalizând mai mult de 500 de 
scrisori, în intervalul 1879-1916. În afara corespondențelor de presă, scrie nuvelele Orso, Janko 
muzicantul (Ianko muzykant), Din jurnalul unui învățător din Poznan (Zpamietnika poznańskiego 
nauczyciela) și Pentru pâine (Za Chlebem). Se întoarce în țară în 1879. 

În 1881 scrie celebra nuvelă Paznicul farului (Latarnik). 
În 1882 preia conducerea redacției ziarului Słowo (Cuvântul), unde apare întreaga sa creație 

literară din acea perioadă, printre care și nuvelele Amintire din Maripoza (Wspomnienie z 
Maripozy) și Bartek învingătorul (Bartek zwyciężca). Se naște fiul său, Henryk-Jósef, urmat, anul 
următor, de fiica sa, Ja 

Ca urmare a observațiilor critice din Scrisorile din călătorie și din ultimele sale opere, în 
cercurile literare poloneze se credea că, la întoarcerea în țară, Sienkiewicz va apăra nonconformismul 
în viața socială sau se va alătura curentului pozitivist. În schimb, atitudinea sa a stârnit consternare, 
prin afilierea sa la gazeta neoconservatoare Słowo, căsătoria din 18 august 1881 cu Maria 
Szetkiewicz, fiica unor nobili bogați cu moșii întinse, rezerva față de opera unor scriitori pozitiviști, 
declarați și programatici, precum Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa și Maria Konopnicka, și debutul 
său ca autor de romane istorice, fapt interpretat drept atitudine paseistă și de ignorare intenționată a 
realităților contemporane. 

Sienkiewicz nu caută soluții teoretice, ci este sensibil la suferințele poporului său și la 
elocvența răului social. Se orientează spre romanele istorice datorită convingerii că în fața unei 
realități degradante oamenii trebuie îmbărbătați. Astfel, el consideră că „în loc să zugrăvești starea 
de spirit actuală și pe oamenii de astăzi, mizeria lor cotidiană, contradicțiile față de ei înșiși, 
neputința, zbuciumul”, e mai util „să arăți societății că au existat clipe și mai rele, mai cumplite, mai 
deznădăjduite, și că, totuși, salvarea și renașterea au sosit”. 

Sienkiewicz își precizează punctul de vedere referitor la realismul polonez și la 
romanul zolist într-un articol din 1881, intitulat Despre naturalism în roman. Incompatibilitatea 
dintre Sienkiewicz și ceilalți mari reprezentanți ai realismului polonez este datorată modului 
unilateral în care Sienkiewicz le interpretează opera, referindu-se la „excesul de culori sumbre”, 
„pesimism premeditat” și „lucruri care nu există și nu pot exista”. Prin delimitarea netă a romanului 
zolist de cel polonez, Sienkiewicz consideră că naturalismul nu poate avea drept de cetate în 
literatura poloneză, deoarece „Noi trebuie să mergem în sus, nu să ne rostogolim în jos. Drumul 
nostru este altul, mai serios, mai aspru, de aceea și romanul nostru are o menire diferită, și, anume, 
să dea sănătate, nu să răspândească putrefacția... Dacă se învăluie în tristețe, tristețea asta este mai 
curând dorul de ideal decât pesimismul istovirii și al deznădejdii... Pesimismul este destrămare, 
romanul nostru are însă datoria să lege ceea ce este dezlegat, să fie legătura dintre suflete și, după 



expresia poetului, să fie arca alianței între anii vechi și cei noi”. Astfel, el condamnă dogmatismul 
pozitivismului și pe cel zolist. 

În 1879 începe redactarea Trilogiei istorice formate din romanele Prin foc şi 
sabie, Potopul şi Pan Wołodyjowski. Trilogia este plasată în prima jumătate a secolului al XVII-lea. 
Conflictul dintre Bogdan Hmelniţki şi panii polonezi constituie fundalul istoric din Prin foc şi sabie. 
Invazia regelui suedez Carol al X-lea Gustav în nordul Poloniei, între 1655-1660, constituie pretextul 
romanului Potopul. Pan Wołodyjowski foloseşte ca fundal istoric războiul polono-turc din timpul 
domniei lui Michal Korybut Wisniowieck. 

Prima parte a Trilogiei este publicată în 1883, în foiletonul cotidianului Słowo. Seria dedicată 
romanului Prin foc şi sabie începe la 2 mai 1883 şi se încheie în numărul din 1 martie 1884. 
Succesul este uriaş, în ciuda criticilor aspre pentru interpretarea falsă a istoriei, tirajul 
ziarului Słowo ridicându-se la 10.000 de exemplare, cel mai mare din epocă. Foiletoanele sunt 
publicate simultan şi în ziarul Czas din Cracovia. În mod excepţional pentru acea epocă, Prin foc şi 
sabie apare şi sub formă de carte. Romanul stârneşte un interes imens, atât în lumea literară, printre 
autorii de romane istorice, precum Zygmunt Kaczkowski, Teodor Tomasz Jeż sau 
pozitivistul Bołeslaw Prus, care îi dezvăluie gravele abateri de la adevărul istoric, cât şi în rândul 
cititorilor. Cei mai mulţi dintre colegii săi scriitori îl condamnă, pornind o campanie de presă 
defăimătoare, întinsă pe parcursul mai multor ani. În schimb, printre cititori începe un adevărat cult, 
scriitorul câştigând entuziasmul şi admiraţia lor fără margini. În Polonia, câştigă un statut semi-
legendar, după cum îl descrie Stanislaw Tarnowski: „Cândva jurnalele, sau poate şi istoriile literare, 
vor aminti faptul că atunci când apărea Prin foc şi sabie nu exista conversaţie care să nu înceapă şi 
să nu se termine cu asta, că despre eroii romanelor se discuta şi se gândea ca despre nişte oameni 
vii, că în scrisorile către părinţii lor copiii le comunicau ce-a făcut Skrzetuski şi ce-a spus Zagłoba, 
că în vreme ce fetele tinere îi scriau sau intenţionau să-i scrie autorului, ca, pentru Dumnezeu! nu 
cumva să-l omoare pe Skrzetuski, mamele şi bunicele cărunte, binecuvântându-şi nepoţii, se rugau 
cu lacrimi în ochi, urându-le să aibă parte de un suflet ca al acestuia. Atunci va părea o legendă 
întâmplarea cu femeia care, întrebată de ce e atât de tristă, a răspuns: <<Barul a căzut!>> sau cu 
rugăciunea pe care a rostit-o careva pentru sufletul lui Podbipieta şi abia pe la mijlocul rugăciunii 
şi-a dat seama că era o moarte plăsmuită şi un suflet plăsmuit. Iar toate acestea sunt purul adevăr şi 
dovada că trăim cu figurile romanului în preajma noastră, că au pus stăpânire pe imaginaţia şi pe 
inimile noastre”. 

Succesul primei părţi a Trilogiei îl motivează să scrie cea de a doua carte, Potopul. Începe 
redactarea lucrării la jumătatea anului 1884 şi o încheie la 21 august 1886. În 1884-1885 îşi însoţeşte 
soţia, grav bolnavă de plămâni, în diferite localităţi balneoclimaterice, printre care San 
Remo, Reichenhall, Merano, Menton, până la moartea ei, la Falkenstein, lângă Frankfurt pe Main, 
la 19 octombrie 1885. 

La sfârşitul lui 1886 întreprinde o călătorie de patru luni în Imperiul Otoman, Grecia şi Italia, 
pentru a se odihni, a se documenta şi a se familiariza cu peisajul oriental, în scopul pregătirii celui 
de-al treilea roman, Pan Wołodyowski. La 6 octombrie pleacă la Constantinopol cu trenul, trecând 
prin Bucureşti şi Varna. 

Cel de-al treilea roman, Pan Wołodyowski, început în primăvara lui 1887, e publicat în paralel 
în foiletoanele ziarului Słowo din Varşovia, Czas din Cracovia şi Dziennik Poznański (Cotidianul 
din Poznan). 

În Potopul, scriitorul se documentează foarte minuţios, astfel încât inserează unele scene doar 
pentru a putea urmări desfăşurarea pas cu pas a luptelor şi reproduce texte autentice, precum scrisori 
ale Radziwiłlilor sau jurământul regelui Ioan Cazimir. De asemenea, traseul campaniilor militare a 
putut fi consemnat cu rigurozitate pe hartă şi coincide cu adevărul istoric. Viziunea pe care scriitorul 
o adoptă în cadrul trilogiei şi a celorlalte romane istorice este favorabilă şleahtei, aristocraţia 
poloneză. Deşi sunt prezente toate clasele şi stările sociale, în viziunea autorului şleahta este 
apărătoarea valorilor morale tradiţionale: credinţa creştină, devotamentul faţă de rege şi patrie şi 
subordonarea intereselor particulare în faţa unicului interes major de apărare a patriei. Din 
perspectiva şleahtei, pe care Sienkiewicz o substituie poporului polonez, el proclamă idealul de viaţă 
şi luptă cavalerească pentru apărarea poporului şi a statului polonez. Înfrângerile iniţiale se datorează 
în mare măsură trădării magnaţilor, deţinători ai unor armate proprii, bogaţi şi atotputernici pe 
domeniile lor, care puteau să sprijine proprii lor candidaţi la coroană şi să facă politică pe cont 
propriu. Secolul al XVII-lea a fost o perioadă din istoria Poloniei în care marii latifundiari subminau 
în mod frecvent autoritatea puterii centrale, spărgând seimul (Parlamentul) prin exercitarea dreptului 
de liberum veto (protest liber), şi afectând stabilitatea internă a ţării, prin numeroasele atacuri şi acte 
de violenţă, din cauza cărora majoritatea nobililor suferiseră cel puţin o condamnare. Populaţia din 



regiunile aflate sub ocupaţie suedeză este supusă silniciilor, sfidării legilor omeniei, prădăciunilor şi 
lăcomiei invadatorului. Rezistenţa, care iniţial este slabă, sporadică şi dezorganizată, devine din ce în 
ce mai puternică, după întoarcerea regelui Ioan Cazimir, prin crearea unui front comun întins peste 
tot teritoriul ţării, în Wielkopolska, Małopolska, regiunile de pe ţărmul Mării Baltice şi 
ţinutul Zmudź, din care fac parte mai întâi şleahta, din ai cărei membrii era recrutată oastea regulată, 
urmată de ţărani, târgoveţi, şleahta măruntă, clerul şi formaţiunile de partizani. Deşi imaginea de 
ansamblu este veridică, tabloul are nevoie de unele nuanţări. Astfel, personajele istorice reale sunt 
„corectate” cu o anumită prudenţă, scrupulozitatea culegerii de informaţii exacte funcţionând ca un 
retuş menit să diminueze unele defecte de caracter, să accentueze unele trăsături pozitive, să dea 
iluzia veridicităţii şi să creeze personaje memorabile. De exemplu, autorul acordă un rol excesiv 
episodului Częstochowa, iar în cazul legământului regelui Ioan Cazimir la Tyszowce, autorul adaugă 
pasajul în care regele ar fi promis ţărănimii accesul la viaţa publică. De asemenea, autorul creează un 
număr mare de personaje fictive. 

n 1887-1888, Sienkiewicz a întreprins numeroase călătorii în ţară şi străinătate, 
vizitând Bruxelles, Viena, Oostende şi Parisul. În viaţa sa intimă, Maria Babska, o tânără nepoată a 
scriitorului, încearcă să îl determine la un mariaj, pe care scriitorul îl refuză, invocând starea precară 
a sănătăţii sale. O va lua de soţie peste 20 de ani. În luna decembrie a aceluiaşi an, publică o 
scrisoare deschisă referitoare la un dar bănesc anonim, de 15.000 de ruble, pe care l-a primit, însoţit 
doar de cuvintele: „Michal Wołodyjowski lui Henryk Sienkiewicz”. Concluzia scrisorii era 
următoarea: „Fără să fiu un om bogat, câştig atât cât îmi trebuie, sau chiar mai mult decât îmi 
trebuie. Din această pricină, în ciuda recunoştinţei ce i-o port, nu pot accepta darul celui ce se 
ascunde în spatele pseudonimului Michal Wołodyjowski. Banii i-am depus ca un depozit la 
Societatea de Credit Funciar, de unde pot fi ridicaţi în decurs de trei ani. După trecerea acestui 
termen le voi da destinaţia pe care o voi crede de cuviinţă”. După ce primeşte aprobarea donatorului 
anonim, Sienkiewicz înfiinţează o bursă la Academia de Ştiinţe din Cracovia, denumită după soţia 
lui decedată, Maria Sienkiewiczowa. Bursa, care durează până în anul 1918, când se devalorizează, 
era destinată artiştilor polonezi (literaţi, pictori, muzicieni) bolnavi de plămâni, pentru a le înlesni 
vacanţele medicale în ţări cu climă prielnică. De această bursă au beneficiat actori şi pictori polonezi 
de seamă, precum: Maria Konopnicka, Stanislaw Wyspiański, Stanisław Witkiewicz şi Kazimierz 
Tetmajer. 

În acelaşi an, în presa din Varşovia şi Cracovia apare un eseu intitulat Despre romanul istoric 
(O powiesei historycznej), prin care Sienkiewicz răspunde atât la criticile mai vechi ale lui Bołeslaw 
Prus, cât şi la cele mai noi formulate de Georg Brandes într-o conferinţă literară ţinută la Varşovia în 
1886. 

Dezorientarea care cuprinsese intelectualitatea poloneză în faţa avântului mişcării 
muncitoreşti din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea a afectat şi creaţia lui Sienkiewicz. 
Romanele Fără dogmă şi Familia Polaniecki fac apologia tradiţionalismului catolic, 
iar Vârtejuri rămâne un pamflet la adresa revoluţiei din 1905. 

În timpul primului război mondial, Sienkiewicz organizează în Elveţia, împreună cu Ignacy 
Paderewski, Comitetul de ajutorare a victimelor războiului din Polonia. Moare la 15 
noiembrie 1916 la Vevey, Elveţia. Osemintele i-au fost aduse în patrie în 1924. 
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DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 
 
 

„AM ÎMBĂTRÂNIT, IOANE! – AM ÎMBĂTRÂNIT, MARIE! 
de Aurelia PANAIT 
 

„- Am îmbătrânit, Ioane! – Am îmbătrânit, Marie!” 
Dar privim zorii de ziuă cu aceeași bucurie. 
Bem cafeaua dulce-amară mângâiați de blândul soare, 
Fiecare zi trăită e o mare sărbătoare. 

– Am îmbătrânit, Ioane! – Am îmbătrânit, Marie! 
Dar gustăm cu bucurie din aceeași farfurie, 
Din pahare cristaline bem același vin pelin 
Și zâmbim când, după ploaie, vedem iar cerul senin. 

Ne trezim în miez de noapte și, de-a valma, povestim: 
Ce-am trăit în tinerețe, ce trăim și ce simțim. 
Ne-ascultăm vorbele calde, chiar de le-am mai repetat… 
Pentru visuri, pentru planuri avem timp nelimitat. 

Nu avem averi și ranguri, cu ce-avem ne mulțumim. 
Cel mai mult fiii, nepoții și iubirea prețuim. 
Clipele cu ei la masă sunt izvor de fericire, 
Clipele cu ei în brațe – cea mai scumpă amintire. 

– Am îmbătrânit, Ioane! – Am îmbătrânit, Marie! 
Nu vedem la fel de clare literele pe hârtie, 
Radioul nu se-aude, uneori, la fel de tare, 
Nu mai stăm la fel de bine și de sigur pe picioare… 

Însă știm că împreună viața-i binecuvântare, 
Coborând pe panta vieții, timpului îi dăm valoare. 
Cu încredere, răbdare, noi trăim armonios, 
Avem riduri, plete albe, dar îmbătrânim frumos! 

– Am îmbătrânit, Marie! – Am îmbătrânit, Ioane! 
Și, la margine de timpuri, ne-nchinăm pe la icoane, 
Ne rugăm Domnului nostru sănătoși ca să ne țină 
Și, la vreme, împreună să plecăm înspre lumină. 

– Am îmbătrânit, Ioane! – Am îmbătrânit, Marie! 
Tinerețea e o stare, n-o trăim o veșnicie, 
Dar o-nchidem ca pe-o carte și în inimi și în gând, 
Nimenea nu ne oprește s-o deschidem când și când!” 

„Tragedia vârstei nu e de a fi bătrân, ci de a 
rămâne tânăr.” 

(Oscar WILDE) 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
ȘTIAȚI CĂ… 

 
 
 
 

• ...pisoii încep să se se joace începând cu vârsta de 4 
săptămâni? Ei Își exersează „îndemânarea vânătorească” ascunzându-se și 
după aceea surprinzându-și mama și frățiorii.  

• …pisoii se nasc surzi? Începând cu 4 sau 5 zile aceștia încep 
să audă anumite sunete, însă abia la vârsta de 3 luni auzul fin al acestora va 
funcționa cum trebuie. 

• …o pisică are 244 de oase în corp (spre deosebire de oameni 
care au 206)? Au 60 de vertebre, iar 20 dintre aceste oase sunt localizate în 
coadă ajutând la flexibilitatea acesteia. 

• …mustățile unui pisoi joacă un rol foarte important? Acestea 
sunt niște fire foarte sensibile de păr care „joacă rolul” unor antene, primind 

informații de la vibrații. Și sprâncenele pisoilor au același rol. 
• …pisicile pot sari de 5 ori lungimea propriului corp? În termini umani ar fi echivalentul unei 

sărituri de lungimea unui bazin. 
• …pisica trebuie lăsată afară doar după ce I s-au administrat toate vaccinurile? Acestea le 

feresc de boli periculoase. 
• …iarba pisicii ajută la digestive și ajută la eliminarea ghemotoacelor de blană? 
• …dimensiunea unui pisoi poate varia în funcție de numărul de frați? În medie, o pisică, poate 

naște 6 pui. 
• …pisicile se nasc cu 26 de dinți de lapte, înlocuiți de 30 de dinți permanenți pe măsură ce 

cresc?  
• …majoritatea pisicilor adulte nu au enzima necesară pentru digerarea laptelui. 
• …vederea unei pisici este suprinzătoare? Cu toate acestea, felinele nu pot distinge la fel de 

multe culori precum reușim noi. 
• …pisicile au secțiuni din creier foarte asemănătoare cu cele umane? Cerebelul este împărțit în 

zone responsabile cu înțelegerea, filtrarea informațiilor sau chiar gestiionarea emoțiilor, la fel ca cel al 
oamenilor. 

• …pisicile nu suportă mirosul de lamiae? 
• …în antichitate, egiptenii îl condamnau la moarte pe cel care omora o pisică? 
• …pisicile cu ochi albaștrii au șanse mai mari de a surzi? 
• …în Londra trăiesc mai multe pisici decât întreaga populație a Norvegiei? 
• …pisicile nu văd bine la distanță mica? 
• …pisicile din rasa Havana nu sunt de origine din Cuba? Ele sunt dwenumite astfel datorită 

culorii blănii, asemănătoare cu cea a celebrului liliac. 
• …amprenta lăbuței unei pisici este unică? Este exact amprentei digitale ale oamenilor. 
• …pisicile se spală din instinct imediat după ce manâncă? Pe vremuri, strămoșii lor sălbatici 

făceau acest lucru pentru a îndepărta de pe blană mirosul de sânge care ar fi putut să atragă prădătorii. 
 

 
Culese de: 

? Prof.  Mihai MICULESCU 
 
 
 

„Dragostea aşteaptă pe marginea unei 
petale.” 

(WILLIAM Carlos William) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 aprilie 

Gheorghe MITRESCU 
Vasile SARU 

Aurelia ŞERBAN 
Aurora BĂLAŞA 

 
 

 
 

1 mai 
Constanța COMAN 
Gheorghe OPREA 

Mihăila PETRESCU 
Dănuţ BÎRLOG 

Delia-Ana-Maria CÂRSTEA 
 

2 mai 
Mihail NICOLĂESCU 
Marinela BOBLEACĂ 

Camelia-Ileana ŞETREANU 
Mircea BADEA 

Carmen SĂVULESCU 
Gheorghe ŞTEFAN 

Dragoş-Mihai VASILE 
Elena-Daniela FLOREA 

Ştefania-Andrada COMAN 
Constantin-Iulian UDROIU 

Elena-Teodora BADEA 
Ana-Luiza NICOLĂESCU 

Miruna-Elena FĂŞIE 
Nicolas-Emanuel BUCUROIU 

Alecsandra-Ioana DINU 
 

3 mai 
Maria OACHEŞU 

Corneliu STANCIU 
Melania SĂVULESCU 
Cristian ZAMFIRESCU 

Mihaela CIOCAN 
Alina-Costina CÂRSTEA 

Vasile-Cristian MITRESCU 
Bianca-Maria BURCĂ 

Alexandru-Mădălin FÂŞIE 
 

4 mai 
Gheorghe BĂLAŞA 

Maria BURCĂ 
Vasile STOICA 
Petre BADEA 

Marian PIOARU 

Florian NECŞOIU 
Dorel FĂŞIE 

Andreea-Elena BRATU 
Ana-Maria OANCEA 

 
5 mai 

Maria BÂRLOG 
Corneliu TRONECI 

Olimpia SPÂNU 
Cristinel OANCEA 

Rodica STOICA 
Andreea-Izabela TRONECI 

Valentin-Ionuț PĂNOIU 
Constantin BĂLAŞA 

Maria-Lavinia COMAN 
Diana-Elena POPESCU 

 
6 mai 

Sabina MIHAI 
Pascale-Teodor TRONECI 

Mircea ANTOFIE 
Gheorghe TRONECI 
Gabriela ŞERBAN 
Cristina TUDOR 

Darius-Andres NIŢESCU 
Antonio-Valentin SAVU 

Mara-Gabriela STÎNGACIU 
 

7 mai 
Ion JOIŢA 

Gheorghiţa ANTOFIE 
Constantin GRECU 
Constantin FĂŞIE 

Ciprian-Ionuţ BERECHET 
Andra-Valeria BUCUROIU 

Ana-Maria OACHEŞU 
Rareș-Sebastian BREZOIU 
Lidia-Elena BOBLEACĂ 

Ionuț-Cristian DOBRESCU 
Nicolae-Marian ANTOFIE 
Elena-Fabiana ANTOFIE 

 
 

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

„Florile lasă puţin din parfumul lor în 
mâna care le dăruieşte.” 

(proverb chinezesc) 
 



Anastasia-Maria DOBRESCU 
 

8 mai 
Nicolae PETRESCU 

Tatiana ILIE 
Gheorghe ILIE 

Elena OANCEA 
Simona-Elena SARU 

 
9 mai 

Rosa VASILE 
Maria STANCIU 

Maria IOSIF 
Elena STOIAN 

Eugenia CIOCĂU 
Nicolae BUCUROIU 

Gabriela-Cecilia FĂŞIE 
Valentin ION 

Andreea-Aurora FLOREA 
 

10 mai 
Ion MANTA 

Adelina GRECU 
Gabriel-Victor POPESCU 

Gabriel SAVU 
Constantin SPÂNU 

Petrică OPROIU 
Bianca-Ioana TĂTAR 

 
11 mai 

Liliana ILINCA 
Liviu-Dorian STANA 

Robert-Ionuţ MĂGUREANU 
Delia-Elena STÎNGACIU 

Christian-Ionuț SAVU 
Maria-Elena ȘETREANU 

 
12 mai 

Neculae ŞERBAN 
Marcel-Emil IONESCU 

Constantin-Florin TRONECI 
Mihaela LOPOTARU 

Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ 
Andreea-Diana ILIE 

Andrei UNGUREANU 
Mario-Andrei ION 

Achim-Gabriel SMARANDA 
 

13 mai 
Rozica PIOARU 

David CIOCODEICĂ 
Gheorghe HOGIOIU 
Filofteia ŞERBAN 

Gabriela BUCĂ 
Daniel MOREANU 

Elena-Andreea SARU 
Constantin-Roberto BADEA 

Beatrice-Elena IOSIF 
Mihai-Vasile STAN 

Albert-Mihail SANFIRESCU 
Olivia-Elena FÂȘIE 

 
14 mai 

Gheorghe MITRESCU 
Marilena ANTOFIE 

Ilie IFRIM 
Gheorghe SAVU 

Oana-Liana GOGONEȚ 
Ionuț-Ciprian TRONECI 

Adiela-Bianca DOBRESCU 
 

15 mai 
Georgeta GHEORGHE 

Mariana ANTOFIE 
Maria ZAMFIRESCU 
Maria ZAMFIRESCU 

Gheorghe GHEORGHE 
Vasile STOIAN 
Filip NECŞOIU 

Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU 
Maria Patricia ILIE 

 
16 mai 

Rodica SPÎNU 
Gheorghe GOGU 

Ionela SAVU 
 

17 mai 
Leonida FLOREA 

Paraschiva MOREANU 
Constanța SPÎNU 

Maria IANCU 
Costel SAVU 

Anisia-Elena BĂLAŞA 
 

18 mai 
Constantin DUMITRU 

Valentina SĂVULESCU 
Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU 
Cornel-Constantin DUMITRU 

Ana-Maria AMBROZIE 
Ioana GRECU 

Alexia-Rebeca GOGU 
 

19 mai 
Avida IONESCU 

Toma NICOLĂESCU 
Vasile STÎNGACIU 

Ion PANAITA 
Corina-Oana NEAGA 
Roxana-Laura STROE 

Sebastian-Petrică DOBRESCU 
Elena-Adriana STOICA 

Andreea-Rebeca MARIN 



 
20 mai 

Rodica NECŞOIU 
Gheorghe-Claudiu SAVU 

Constantin MILEA 
Simona-Adelina STÎNGACIU 
Corneliu-Constantin OANCEA 

Ilie-Cosmin SARU 
Cosmin-Valentin BURCĂ 

 
21 mai 

Maria BĂLAȘA 
Ioana VOICU 

Ştefan TUDOR 
Gheorghe CIOCĂU 
Constantin MOROE 

Ovidiu-Constantin MOISE 
Constantin-Leonard ARON 
Vicenţiu-Costin MORARU 

Constantin-Fernando GRECU 
Constanța-Andreea CIOCODEICĂ 

Elena-Gabriela COMAN 
 

22 mai 
Elisabeta GRECU 

Ileana GHEORGHE 
Vasile DOBRESCU 

Ecaterina NICOLĂESCU 
Mihai-Alexandru OANCEA 

 
23 mai 

Vasile DOBRESCU 
Elena ROTARU 

Nicuşor BĂJENARU 
Violeta-Mihaela VORNICU 

Elena MITRESCU 
Alexandru-Mihail STÎNGACIU 
Denisa-Ioana ZAMFIRESCU 

Maria-Leonie ARON 
Olivia-Gabriela OACHEȘU 

 
24 mai 

Nicoleta STOIAN 
Gheorghe SARU 

Gabriela-Maria CRĂCIUN 
Ion-Gabriel MITRESCU 
Florin-Cristian STOICA 

Mihaela-Mădălina DOBRESCU 
Mihai-Viorel RUSU 

Nicuşor-Constantin MITRESCU 
Ana-Maria-Izabela NECŞOIU 

 
25 mai 

Eufrosina CIOCAN 
Ioachim POPESCU 
Delia MITRESCU 

Iridenta FĂŞIE 

Sorin MIRA 
Nicoleta-Cristina GRECU 
Anca-Elena SCRIPCARU 

Cornel GHEORGHE 
Florin DUMITRU 

Elena-Raluca ENESCU 
Luana-Ștefania FERENȚ 

Sara-Teodora SAVU 
 

26 mai 
Grigore DRĂGHICI 

Mihaela BURCĂ 
Maria DUMITRU 

Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU 
Karina-Ștefania BURCEA 

 
27 mai 

Romică MIHAI 
Gheorghe ANGHELA 

Ana FĂŞIE 
Carmen-Florentina BULIGIOIU 

 
28 mai 

Maria VASILE 
Ilarion FĂŞIE 

Daniel POPESCU 
Adinaur FĂŞIE 

Adela-Iuliana VASILE 
Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI 

 
29 mai 

Vasile MĂRGĂRIT 
Vasile STAN 

Nicoleta DRĂGHICI 
Maria CHIRCĂ 

Iuliana-Cornelia MIHĂESCU 
Maryo-Adelin UȘURELU 

 
30 mai 

Monica MANTA 
Zoia ARON 

Lavinia ZEGHERU 
Elena BIŢOC 

Vasile-Gabriel BUCUROIU 
 

31 mai 
Floarea ILIE 

Elena MOREANU 
Petre MARIN 

Emilian DUMITRESCU 
Petre ANTOFIE 

Eugen CIOBANU 
Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ 

Eduard-Alexandru MILEA 
Matei-Sorin MILEA 
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