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MĂ-NTORC LA TINE IAR ȘI IAR, MARE ALBASTRĂ… 

 

 

 

În fiecare an, pe 31 

octombrie se serbează Ziua 

Internațională a Mării Negre. De la 

concursuri de desene pentru copii, 

seminarii, conferinte, expoziții și 

dezbateri ale autorităților publice 

locale și până la evenimente de 

informare organizate de voluntarii 

implicați în diverse acțiuni de 

protecție a mediului, toată lumea 

vorbește despre Marea Neagră sau 

cel puțin încearcă să facă ceva 

pentru a proteja Marea Neagră. 

Puțini îi știu însă, istoria și tot mai 

puțini sunt cei care reușesc să o 

protejeze, fără a o polua. 

Și la fel de puțini sunt cei 

care știu că în zona marină aferentă 

județului Constanta, corespunzătoare regiunii biogeografice pontice, sunt identificate mai multe situri - 

Natura 2000: 

- SPA „Marea Neagră” - cu o suprafață totală de 147 242,9 ha din care 73621,45 ha este aferenta 

jud. Constanta (aproximativ 50%); 

- SCI 1Delta Dunării zona marină" - cu suprafața totală de 123374 ha; 

- SCI „Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia” - 362 ha; 

- SCI „Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud” - 140 ha; 

- SCI 1Vama Veche - 2 Mai” - 7196 ha; 

- SCI „Zona marină de la Capul Tuzla” - 1738 ha. 

„Sufletul este poarta de intrare către 
paradisul dinlăuntrul tău.” 

(CHOA KOK SUI) 

 



Marea Neagră este a treia mare ca suprafață din Europa, după Marea Mediterană și cea a Nordului. 

Este totodată cea mai izolată mare față de oceanul planetar, singura legătură cu restul oceanului mondial, via 

Marea Mediterană, fiind prin strâmtorile Bosfor, Dardanele și Gibraltar și cu Marea Azov în nord-est, prin 

strâmtoarea Kerch. 

Marea Neagră este foarte vulnerabilă în fața presiunilor exercitate de activitățile umane și starea sa 

de sănătate depinde atât de statele costiere, cât și de cele non-costiere. 

Convenția pentru Protecția Mării Negre împotriva Poluării a fost semnată la București, după șase 

ani de negocieri, în luna aprilie 1992, de reprezentanții României, Bulgariei, Georgiei, Federației Ruse, 

Turciei și Ucrainei (care sunt Părți la Convenție). Depozitarul Convenției este România. Convenția pentru 

Protecția Mării Negre împotriva Poluării a fost ratificată de țara noastră prin Legea nr. 98/1992. 

Poluarea marină nu ține însă cont de granițe, de aceea se impune ca autoritățile, sectorul de afaceri, 

organizațiile neguvernamentale și cetățenii să-și asume o parte din responsabilitatea față de protecția mediului 

marin și coșient prin schimbarea atitudinii, mai mult înțelegând necesitatea unor acțiuni privind dezvoltarea 

durabilă a Mării Negre. 

 

În octombrie 1996, Comisia pentru Protecția Mării Negre mpotriva Poluării a convenit 

implementarea Planului Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre împotriva Poluării. 

Documentul a fost conceput în spiritul Declarației Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare și a Agendei 

21, care conține un set de strategii și măsuri pentru protecția și reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile 

mări ale lumii. Planul reprezintă practic instrumentul prin care țările riverane luptă pentru a proteja Marea 

Neagră împotriva poluării. 

Marea Neagră este o mare fertilă. 

De mii de ani, în apele sale există o viață marină bogată și diversă, iar locuitorii de pe țărmurile ei 

au prosperat datorită pescuitului abundent. Milioane de oameni au beneficiat de cura helio-marină și s-au 

bucurat de frumusețea peisajului litoral: țărmuri muntoase, faleze înalte, plaje nisipoase, limanuri și grinduri 

deltaice. 

Ziua Internațională a Mării Negre a fost desemnată la 31 octombrie 1996, când cele șase țări 

riverane - Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina - au semnat Planul Strategic de Actiune 

(PSA) pentru Marea Neagră, document ce conține cel mai complet set de strategii și măsuri pentru salvarea și 

reabilitarea zonei. 

Potrivit Agerpress, situația ecologică a Mării Negre s-a înrautățit în ultimii 35 de ani din cauza 

reziduurilor transportate de râurile din 17 țări, pescuitului excesiv și a deversărilor necontrolate de produse 

petroliere. 

Cele mai multe stocuri de pește din Marea Neagră, deja afectate de consecințele poluării, au fost 

supra-exploatate sau sunt amenințate de supra-exploatare. Există un risc serios de pierdere a unor habitaturi 

valoroase și a unor peisaje, și, în cele din urmă, a biodiversității și productivității ecosistemului Mării Negre. 

Un pas important a fost făcut de țările din zona Mării Negre în iunie 2002 (Sofia, Bulgaria), când s-

a semnat Protocolul referitor la Conservarea Biodiversității și Peisajului. 

Marea Neagră este o mare intercontinentală, orientată est-vest, ăntre Europa și Asia, cu o suprafață 

de 461.000 kmp și o adâncime maximă de 2.211 m, care scaldă țărmul României pe o lungime de 245 km. Pe 

țărmurile ei se găsesc șase tari: Bulgaria și Romania la vest, Ucraina la nord, Federația Rusă în nord-est, 

Georgia în est și Turcia în sud. 

Principalele porturi la Marea Neagră sunt: Constanța, Odessa, Novorossiisk, Batumi, Varna și 

Istanbul. 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Moartea poatră culorile sufletului, aşa cum 
un valet le poartă pe ale stăpânului său...” 

(Anne Sophie Swetchine) 

 



                                                         

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA OCTOMBRIE 

 2021

 

 

* * * 

 

 

                              Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 380 din 21 octombrie 2021 

 

 

 

 

 

                                        
 

P R O P U N E R I L E privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 28 

octombrie 2021 

 

Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 

 

Scrisoare de mulțumire publică adresată domnului Dan NEAGA, director RDS&RCS 

Dâmbovița; 

 

3. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al III-lea 

2021.  

Prezintă informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare administrative; 

 

4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea 2021; 

Întocmește și prezintă spre consultare: domnișoara Elena-Roxana VASILE. 

 

5. a) Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pe trimestrul al III-

lea/2021; 

  Întocmesc și prezintă analiza: doamna Simona OACHEȘU și domnul Alexandru 

NEGULESCU - Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, carte funciară, agricultură 

și activități sanitar-veterinare. 

b) Stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul 

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

completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme; 

 

6. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2021-2022; 

 

7. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului 

local al comunei în trimestrul al III-lea 2021; 

 

8. Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-

2027; 

 

9. Modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local nr. 18 din 26 martie 2018 pentru 

stabilirea de măsuri privind administrarea și exploatarea sistemului de iluminat public la nivelul 

comunei Vulcana-Băi; 

 

10. Indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzut la art. 470  alin. (5) și alin. 

(6) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin aplicarea ratei de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021, la nivelurile minime 

prevăzute de Directiva 1999/62/CE; 

 



11. Desemnare reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” 

Vulcana-Băi; 

 

12. Aprobarea închirierii prin exercitarea dreptului preempțiune a spațiului destinat 

activităților sanitar-veterinare la nivelul comunei Vulcana-Băi; 

 

13. Organizarea executării măsurilor de protecția socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie; 

 

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 20 mai 2021 privind modificarea și 

completarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal, de la nivelul comunei 

Vulcana-Băi, ca instituție publică locală; 

 

15. Stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea, precum și data până la care se 

face publicarea acestuia pe pagina de internet a comunei; 

 

16. Analiza cererii preotului paroh Constantin MILEA; 

Inițiatorul proiectelor de la pct. 5.b)-16.: Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 

 

17. Probleme curente ale administrației publice locale; 

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

următoare. 

 

 
 
 
 
 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA – 23 NOIEMBRIE 

 

  
Cuviosul Antonie Schimonahul, „acel sfânt 

românesc al veacului al XVII-lea”, cum l-a numit 

Nicolae Iorga, este cel pe care pronia lui Dumnezeu l-a 

rânduit să reînnoiască duhul cuvioșilor pustnici care 

dintru început au ales Iezerul ca loc sfânt de vieţuire. El 

a trăit după pilda sihaștrilor de demult, deschizând 

drumul iubitorilor de liniște și rugăciune, cel care ne-a 

lăsat prin pilda vieții sale un adevărat model de trăire 

creștină în lume şi, de asemenea, cale spre desăvârșire 

în viața monahală. 

La începutul veacului al XVII-lea, Țara 

Românească era condusă cu multă înțelepciune și 

destoinicie de binecredinciosul voievod Matei Basarab 

(1632-1654). Aflându-se în vremuri de pace, ea a 

cunoscut o perioadă de înflorire în mai toate domeniile. 

Stabilitatea și prosperitatea acestei mici țărișoare 

atrăgeau mai ales pe negustori, care găseau aici un 

teren prielnic dezvoltării unui comerț avantajos. 

Așa se face că tânărul - care va purta mai 

târziu ca monah numele Antonie - a venit la vârsta de 

20 de ani în Oltenia, stabilindu-se în orașul Râmnicu-Vâlcea. Venind deci din tinerețe în Țara 

Românească, Sfântul Antonie s-a format duhovniceşte în sânurile poporului căruia-i va deveni 

părinte şi ajutător în nevoile vieţii şi rugător și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. 

 

                 Cum reiese din Pomelnicul găsit de strănepotul său, Sfântul Antonie s-a născut în Ianina 

din ținutul Pindului la anul 1628 - localitate ce se află azi pe teritoriul Greciei, provenind dintr-o 

familie de negustori aromâni binecredincioși, părinții săi numindu-se Iane și Stana. În acea vreme, 

Ianina era una din cele mai mari și prospere localități din Peninsula Balcanică, locuită de aromâni, 

greci și albanezi; iar aromânii, buni comercianţi, beneficiau de privilegii importante din partea 

sultanului Înaltei Porți încă din secolul al XV-lea, care le dădea posibilitatea să se deplaseze cu 

ușurință pe teritoriile Imperiului Otoman și ale țărilor vasale acestuia. 

Sfântul Antonie s-a căsătorit în oraşul Râmnicu-Vâlcea cu Despina şi a avut cel puţin un 

fiu, cu numele de Mihail. Viaţa acestei familii binecredincioase s-a întemeiat pe poruncile 

evanghelice ale trăirii creştine în care postul, milostenia, frecventarea sfintelor biserici şi citirea 

cărţilor sfinte se află la loc de cinste. Aşa se explică şi îndemnul pe care tânărul Mihail îl primeşte de 

la părinţii săi de a studia într-una din şcolile mănăstireşti (posibil cea de la Bistriţa) pentru a urma 

calea slujirii preoţeşti. Vreme de 44 de ani, Sfântul Antonie a continuat preocuparea părinţilor săi, 

comerţul, făcând multe fapte de milostenie creştinească şi îmbogăţindu-şi sufletul cu alese virtuţi. 

Luând contact destul de mult cu viaţa mănăstirească şi prin intermediul bâlciurilor la care 

negustorii îşi expuneau mărfurile spre vânzare – organizate cu ocazia hramurilor mănăstirilor, acest 

suflet evlavios se hotărăşte să lase toată grija cea lumească şi să-şi petreacă restul vieţii în mănăstire. 

Astfel că, la 64 de ani, în timpul domniei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688-

1714), se prezintă vrednicului Episcop Ştefan al Râmnicului (1673-1693), cerându-i binecuvântare 

pentru a se retrage în mănăstire. Se crede că acesta i-a recomandat Mănăstirea Sărăcineşti, pe care 

 „Trupul este templul tău.Menţine-l curat 
pentru sufletul care locuieşte în el.” 

(Baba AZIZ) 

 



sfârșise să o construiască în 1688, printre ctitori numărându-se şi Sfântul Antonie. Aici îşi începe 

Cuviosul nevoinţele cele călugăreşti, primind, odată cu tunderea în monahism, şi numele de Antonie 

(nu se cunoaşte numele avut anterior). 

După o perioadă de trei ani de încercare şi vieţuire în această mănăstire, simţindu-se încă în 

putere şi iubind vieţuirea retrasă şi închinată cu totul lui Dumnezeu, a cerut blagoslovenie ierarhului 

de la Râmnic, Ilarion (1693-1705), pentru a merge în Sfântul Munte Athos. Acesta, recunoscând în el 

o personalitate marcantă a monahismului românesc, de care ţara avea nevoie în acele vremuri, i-a 

recomandat să-și aleagă una dintre mănăstirile de pe cuprinsul Țării Românești. Supunându-se voii 

sfinţitului ierarh şi aflând despre Schitul Iezer că se găseşte la munte, în pustie, şi fiind în acea vreme 

cu totul părăsit, „nelăcuind măcar un călugăr sau alt om pământean şi biserica fiind surpată”, a cerut 

voie arhiereului să se retragă acolo. Astfel că, venind la Iezer şi sfătuindu-se, monah şi episcop, au 

luat hotărârea să prefacă bisericuţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi chiliile necesare vieţii de 

obşte. În acest fel, Sfântul Antonie a devenit cel de-al doilea ctitor al Iezerului, deoarece toată 

agoniseala câştigată de pe urma negustoriilor sale din lume a folosit-o pentru a reface schitul, 

ajutându-l şi Preasfinţitul Părinte Ilarion. Muncind fără odihnă, în scurt timp au ridicat biserica, au 

construit chilii, au făcut zid împrejmuitor şi au împodobit sfântul locaş cu toate „cele de trebuinţă”. 

A eliberat apoi Preasfinţitul Ilarion pe Sfântul Antonie de orice grijă, acordându-i binecuvântarea de 

a se retrage în pustie, numind alt egumen şi rânduind părinţi vieţuitori în obşte.  Ieşind din mănăstire 

şi căutându-și loc de sihăstrie, a găsit o mică peşteră în care a rămas câteva zile rugându-se lui 

Dumnezeu cu lacrimi pentru a-i descoperi voia Sa. Primind încredinţare prin vis, în trei rânduri i s-a 

poruncit să sape biserică în peşteră, căci, aşa cum spune Cuviosul Chiriac, „iaste biserică săpată în 

piatră cu ciocanul de Cuviosul Părintele Antonie schimonahul”. Înştiinţându-l pentru aceasta pe 

episcop, a luat binecuvântare şi timp de trei ani, singur, cu dalta şi ciocanul, a săpat în stâncă un 

paraclis, chilia şi mai apoi mormântul la intrarea în peşteră, fără a avea alt sprijin decât numai pe 

Dumnezeu. 

Aici începe Sfântul Antonie a duce nevoinţe mai presus de fire, căci, la vârsta bătrâneţilor 

aflându-se, se încinge cu brâu de fier, mâncând numai la al nouălea ceas „pâine tocmită cu măsură”, 

iar pe pat nu dormea culcat, ci numai se rezema, şi împletea rugăciunea cu munca grea a pământului.  

După 28 de ani de aspră vieţuire monahală, mulți trăiţi în sihăstrie, fiind cu totul înfrumuseţat în cele 

ale Duhului şi ajungând la vârsta bătrâneţilor, i-a descoperit Dumnezeu mai-nainte cu patruzeci de 

zile timpul trecerii sale la cele veşnice. Pregătindu-se spre a fi mutat la cele cereşti, Sfântul Antonie 

și-a chemat ucenicul, pe ieromonahul Nicolae, și l-a înștiințat în taină despre apropiata sa plecare şi 

povățuindu-l să-l îngroape în gropniţa pe care singur şi-o săpase în piatră. Şi pentru că plănuiseră 

episcopul şi egumenul schitului să-l îngroape în mănăstire, Sfântul Antonie a lăsat ca testament să-i 

rămână trupul la peşteră prin cuvintele: „De nu mă veţi îngropa aicea, nici voi nu veţi mai putea 

şedea aicea”. De acum Sfântul mai mânca doar o dată pe săptămână câte puţină pâine uscată, iar de 

la rugăciune şi slujbe era nelipsit. Prin puterea lui Dumnezeu care îl întărea, a trăit ultimele zile doar 

puţin slăbind cu trupul, iar apoi, îmbolnăvindu-se, s-a culcat pe o rogojină, adormind somnul cel de 

veci. A trecut dincolo într-o zi de luni la al nouălea ceas, după ce a lăsat ucenicului său ultimele 

cuvinte de învăţătură pentru mântuirea sufletului. Era a 23-a zi a lunii noiembrie din anul 1720.  

Mulţi ani apoi, s-au nevoit ucenicii Sfântului Antonie să ducă mai departe acelaşi fel de viețuire, 

păzind poruncile şi sfaturile părintelui lor şi nelipsind nici bisericuţa de la peşteră de săvârşirea 

Sfintei Liturghii. Încă şi la venirea strănepotului Sfântului Antonie, a arhimandritului Chiriac, la anul 

1812, peştera era locuită de un bătrân pustnic, ieroschimonahul Ştefan, care se nevoia să ţină candela 

rugăciunii nestinsă. Fiind cuprins de evlavie şi de mult dor faţă de Cuviosul Antonie, părintele 

Chiriac a dorit să-i dezgroape osemintele. Dar spunându-i bătrânul pustnic că în cursul anilor mulţi 

au încercat aceasta, dar nu au izbutit, întrucât se arătau „semne înfricoşătoare”, a renunţat. Şi, dorind 

a rămâne şi a petrece în pustietate, a întărit cu zid bisericuţa din peşteră şi chilia. Iar acel bătrân 

îmbunătăţit i-a povestit că el în acea peşteră fusese călugărit şi ţinea minte când se slujea acolo 

Sfânta Liturghie, deoarece erau mai mult de 50 de ani de când se nevoia în acele locuri. 

Mai apoi, după alţi zeci de ani, în vremea când Sfântul Ierarh Calinic păstorea Eparhia 

Râmnicului (1850-1868), cunoscând şi el aleasa vieţuire a Cuviosului Antonie Peştereanu, cum mai 

era numit, a dorit a scoate la lumină acest odor de mult preţ al Bisericii. Venind la Iezer însoțit de 

preoţi şi credincioşi și făcând priveghere, în noaptea premergătoare zilei stabilite pentru deshumare, 

s-a pornit o furtună mare care a prăvălit tavanul peşterii şi o stâncă s-a desprins şi a căzut peste 

mormânt. Cunoscând sfântul ierarh că este semn dumnezeiesc, nu a mai încercat a dezgropa sfintele 

moaşte, arătându-se astfel pentru a multa oară că Dumnezeu nu a trecut cu vederea rugăciunea şi 

dorirea Sfântului Antonie de a rămâne cu trupul şi după moarte acolo unde şi-a săvârşit nevoinţa. 



Cu toate acestea, peste încă o sută de ani, o călugăriţă de la Iezer a săpat pe lângă stânca de 

pe mormânt şi cu îngăduinţa lui Dumnezeu a scos câteva oseminte, precum şi cărămida ce se pune la 

căpătâiul monahilor la săvârşirea lor din trup, având inscripţionat textul Schimonah Antonie 1628-

1720. Ele au fost aşezate într-un sicriaş care a rămas în peşteră timp de cinci ani, până în anul 1955, 

când au fost mutate cu procesiune la schit, fiind depuse în biserică în vederea canonizării. Însă cea 

mai mare parte a sfintelor moaşte ale Cuviosului au rămas până astăzi în gropniţa făcută de el însuşi. 

Încă din anul 1955 s-a propus canonizarea Sfântului Antonie care s-a nevoit a bineplăcea 

Domnului în peştera de la Iezer. Însă nefiind vremurile potrivite pentru acest lucru şi în scurt timp 

pornindu-se a fi scoşi călugării din mănăstiri, a fost amânată canonizarea până la anul 1992. La 20 

iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit în şedinţă de lucru cercetând 

rezultatele şi propunerile pentru canonizarea unor cuvioşi şi mărturisitori români recunoscuţi şi deja 

cinstiţi cu evlavie de poporul binecredincios. 

Biserica Ortodoxă Română îl prăznuieşte pe Sfântul Antonie de la Iezer la 23 noiembrie, iar 

în cinstea lui au fost ridicate mai multe locașuri de închinare în întreaga țară. Cultul Sfântului 

Antonie adună în zilele noastre mulțime de credincioși care se roagă la moaștele sale ce se află în 

paraclisul de la Mănăstirea Iezer sau urcă la peșteră, unde în liniștea codrului se bucură de întâlnirea 

tainică cu cel care a urmat Mântuitorului Iisus Hristos. 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                   PAROHIA VULCANA DE SUS   
 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

VASILE VOICULESCU – 137 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI ȘI 

  MEDICULUI ROMÂN – 13 octombrie 1884)

 

 

 

 

Vasile Voiculescu s-a născut în comuna Pârscov, județul 

Buzău, ca fiu al lui Costache Voicu (ulterior scriitorul luând numele de 

Voiculescu), gospodar cu stare, și al Sultanei (născută Hagiu), fiica 

unui negustor. Școala a început-o în satul Pleșcoi, Buzău în 1890. 

Cursul primar l-a absolvit la Buzău. A urmat studii liceale la Liceul 

„Alexandru Hâjdeu” și apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din București. 

Preocupat de materialism, pozitivism și evoluționism, îi citește 

pe Littré Claude Bernard, Auguste Comte, Darwin și Spencer. 

Studiază opera lui Wundt, Harald Høffding, Pierre Janet și W. James, 

fiind atras de psihopatologie și psihofizică. 

Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere și 

Filosofie din București (1902 - 1903) și le-a continuat la Facultatea 

de Medicină, în 1903. Doctoratul în medicină l-a obținut în 1910. 

S-a căsătorit cu Maria Mittescu, studentă la medicină, 

„Există tot atâtea căi către Dumnezeu 
câte suflete sunt pe pământ.” 

 (HADITH) 
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cunoscută din satul său natal, Pârscov. I-a dedicat poezii și scrisori de dragoste. Voiculescu a debutat 

în Convorbiri literare (1912). A practicat medicina la țară. În timpul Primului Război Mondial a fost 

medic militar la Bârlad, unde a participat la serile culturale ale lui Vlahuță. Editorial, a debutat cu 

volumul Poezii (1916). Din același an a colaborat la Flacăra lui C. Banu, la recomandarea 

lui Macedonski. A primit Premiul Academiei pentru volumul Din țara zimbrului și alte 

poezii (1918). 

A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 

decembrie 1935.
 

Începuturile poetice ale lui Vasile Voiculescu au stat sub influența poeziei lui Vasile 

Alecsandri, Alexandru Vlahuță, George Coșbuc. Lirica sa din perioada interbelică se distinge prin 

puternice accente religioase, generate de convingerea că există Dumnezeu. Ea se înscrie în curentul 

tradiționalismului interbelic, care se va transforma în poezia gândiristă. Înclinația spre teluric și 

elementar, spre sentimentul religios, este transpusă în simboluri și alegorii. Apar treptat semnele 

expresionismului: tumultul vieții pulsând în vegetația din jur, sufletul devine spațiul unor frământări 

ca în pragul apocalipsului. Temele religioase preferate sunt Nașterea, venirea Magilor, moartea 

Mântuitorului. În volumul Poeme cu îngeri sunt foarte multe prezențe angelice, întreg universul 

poetic e cuprins de această hierofanie. 

Devine medic și doctor în medicină la București, ține la radio o serie de conferințe de 

medicină pentru țărani (emisiuni renumite), dar pasiunea pentru scris se amplifică. A scris și 

povestiri fantastice. În proză îi apar postum Capul de zimbru, Ultimul Berevoi, ambele volume de 

povestiri; romanul Zahei orbul și Teatru, unele dintre povestiri au fost scrise în perioada când a fost 

exclus din viața literară, iar din dramaturgie între altele: Duhul pământului, Demiurgul, Gimnastică 

sentimentală, Pribeaga. 

În 1941 i-a fost conferit Premiul Național de poezie. A fost timp de patru ani deținut 

politic în închisorile comuniste (1958 - 1962). A fost condamnat din eroare judiciară alături de alți 

membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru 

Stăniloae, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga etc.) 

Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, 

devenind deținut la vârsta de 74 de ani, și luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de 

mare rafinament artistic,
[judecată de valoare]

 din care fac parte și „Ultimele sonete închipuite ale lui 

Shakespeare ...”. Creațiile au fost elaborate între 1954 - 1958. Cele 90 de sonete sunt o monografie 

închinată „paradisului și infernului iubirii", conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu. 

În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit doborât de boală în noaptea de 25 spre 26 

aprilie 1963, în locuința sa din București (strada Dr. Staicovici nr. 34). 

 La Pârscov există Casa Memorială Vasile Voiculescu 

 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

SĂ NE IUBIM PE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE 

de Adrian PĂUNESCU 

 

Să ne iubim pe ţărmul Mării Negre 

Ca două fragede fierbinţi statui 

Să fim întâia, clasica pereche 

A omenirii noi ce încă nu-i. 

Să ne iubim cât ne întreabă valul 

Ce e cu noi, ce suntem şi ce vrem 

Noi să-i răspundem cufundaţi cu malul 

Ceva-ntre rugăciune şi blestem. 

Ca un barbar ce ţine o tanagră 

Aşa suntem pe-acest nisip noi doi 

Şi stelele ce cad în Marea Neagră 

Ridică valul sângelui din noi. 

Să ne iubim hipnotizaţi de lună 

Cutreieraţi de-al vaselor tangaj 

Şi să ne viscolească împreună 

Ninsorile de sare pe obraji. 

Să ne iubim, păgâna mea atee 

Iubito, marea seamănă cu noi 

Suntem un Dumnezeu şi-o Dumnezee 

Chemaţi să-nceapă lumea de la doi. 

Să ne iubim pe ţărmul Mării Negre 

Pe unde trec epavele călări 

Să curăţăm întreaga lume veche 

În fluxul şi refluxul noii mări. 

„Dragostea este frumuseţea sufletului.” 
(SFÂNTUL AUGUSTIN) 

 



Să ne iubim etern, noi, provizorii, 

Cum niciodată, valul nu va sta 

Eu spun că îngenunchi în faţa mării 

Să nu spun că-ngenunchï în faţa ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ...copacii sunt unele dintre cele mai mari organisme vii de pe planetă și una 

dintre cele mai mari resurse naturale de pe Pământ?   

 …copacii mențin aerul curat, reduc nivelul de gălăgie, ameliorează calitatea apei, 

previn eroziunea solului, asigură cu hrană și material de construcție, fac umbră și landșaftul 

mai frumos? 

 …evaporarea umidității prin frunze și umbra copacilor reduce cheltuielile anuale 

pentru răcirea încăperilor cu 2,1 miliarde de dolari? 

 …copacii sunt cele mai longevive organisme vii de pe pămînt? 

 ...fiecare copac mediu salvează 7 de dolari de avantaje ecologice, inclusiv 

păstrarea energiei și reducerea poluării mediului ambient? 

 ...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 kilometric? 

 ... 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. 
 

„Avem nevoie de linişte pentru a ne puea 
atinge sufletele.” 

(MAICA TEREZA) 

 



  
 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

DUREREA DE INIMĂ – CARDIOPATIA ISCHEMICĂ: ANGINA PECTORALĂ, 

 INFARCTUL MIOCARDIC

 

 

 

  

Angina este modul prin care inima ne spune că nu are suficient oxigen pentru ceea ce i se 

cere să facă. Aceasta se întâmplă atunci când arterele coronare (arterele care irigă inima cu sânge) 

sunt blocate din cauza procesului de aterosclerozã. În urma acestui proces, pe peretele arterelor se 

depun plăci de grăsime calcificată, care vor reduce debitul sanguin la acel nivel. O altă cauză a 

anginei este reprezentată de situația în care efortul care se solicitã din partea inimii este peste 

capacitățile pe care ea le are sau când are nevoie de mai mult oxigen decât în condiții normale. 

Angina mai apare și în cadrul altor boli, cum ar fi anemia, bolile valvulare aortice, tulburările de ritm 

cardiac sau funcționarea exagerată a glandei tiroide. Bolile coronariene reprezintă, de departe, prima 

cauză de deces în întreaga lume, deci și în România. În S.U.A., de exemplu, anual, peste 1,5 

milioane de oameni fac un infarct miocardic și o treime dintre aceștia mor în urma infarctului. În 

ansamblu, bolile cardiace ucid mai mulți oameni decât toate celelalte cauze de deces la un loc. 

Angina este întâlnită mai ales la cei în vârstă de peste 30 de ani și este mai frecventă la bãrbați. 

Ce este angina pectorală? Termenul medical de angină pectorală se referă, ad litteram, la o 

durere specifică, apărută la nivelul toracelui. Există mai multe tipuri de angină, cea clasicã purtând 

denumirea de angină stabilă. Ea este determinată de un anumit efort și dispare la repaus. Dacă aveți 

angină stabilă, cu siguranță că sunteți în stare să prevedeți care sunt activitățile care vã declanșează 

criza anginoasă. Un alt tip de angină este angina instabilă. Ea este o stare evolutivă mai gravă, care 

poate apărea și în repaus sau chiar în somn, fără să poatã fi prevăzută în vreun fel. Angina instabilă 

trebuie să fie interpretată ca un semn al unei afectări cardiace severe, care precedă, mai devreme sau 

mai târziu, un infarct. Cum apare infarctul miocardic? Infarctul miocardic sau atacul de cord, cum 

mai este denumit, intervine atunci când o parte a mușchilor inimii este complet lipsită de sânge, iar 

celulele mușchilor inimii mor din aceastã cauzã. Un atac de cord poate avea loc atunci când placa de 

aterom din interiorul arterelor inimii se rupe, formând un cheag care blocheazã circulația sângelui 

prin arteră. O asemenea placă este formată din colesterol, leucocite, calciu și alte componente și este 

înconjurată de o capsulă fibroasă. Dacă presiunea și debitul sângelui cresc dintr-o datã, capsula 

fibroasă se poate fisura sau rupe. Ca urmare, corpul primește semnale pentru a repara căptușeala 

„Sufletul poate auzi cum cresc violetele!” 
(Edwn LEIBRIED) 

 



interioarã a arterei afectate, în modul în care ar vindeca o tăieturã externă, formând un cheag care să 

sigileze zona. Un cheag de sânge care se formeazã în arteră poate limita circulația sanguină de la 

musculatura inimii și poate cauza astfel un atac de cord. Probleme cardiologice 13 Simptomele 

anginei pectorale  Durerea este cel mai important semn. Ea este localizată inițial la mijlocul toracelui 

și deseori iradiază către membrul superior stâng, către gât sau chiar către abdomen. Durerea creează 

senzația unei constricții toracice puternice, a unei gheare care strânge întregul piept. Unii sesizează 

această durere numai la un nivel periferic (braț, gât). Alteori, din cauza asocierii cu senzația de arsură 

retrosternală, durerea este confundatã cu o indigestie. De fiecare dată însă, la aceeași persoanã 

durerea are aceeași localizare și iradiere. Durerea anginoasă durează cel mult cinci minute. Dacă 

durează mai mult și este de natură cardiacă, această durere poate fi foarte probabil consecința unui 

infarct miocardic, în care durerea durează ore întregi. În cazul anginei stabile, în afara efortului fizic 

amintit mai sus, durerea poate fi provocată și de alte circumstanțe, cum ar fi: o masă bogată, 

expunerea la frig, o emoție puternică, actul sexual etc. Există, de asemenea, o serie de medicamente, 

unele chiar banale, cum ar fi cele pe care le luăm când avem nasul înfundat, care pot provoca o criză 

anginoasă. Durerea apare la efort și dispare la repaus.  Alte simptome care mai pot apărea: anxietate, 

stare de oboseală, transpirații reci, tulburări de vedere. Toate acestea însă nu sunt semne specifice. O 

serie de factori de risc coexistenți fac mai probabilă apariția anginei: hipertensiunea arterială, 

hipercolesterolemia sau alte tulburări ale metabolismului grăsimilor, fumatul, obezitatea, membrii 

direcți din familie care au avut boli cardiace. Cum pot să ştiu dacă am angină sau nu? Dacă aveți 

dureri la nivelul toracelui, trebuie să vă adresați unui medic care poate stabili dacă aceste dureri sunt 

de cauză cardiac. Vi se va face o electrocardiogramă și probabil un așa-numit test de efort. Acest test 

vă va cere sã faceți un efort gradat, supravegheat, cu ajutorul unei biciclete medicale sau al unui 

covor rulant, timp în care activitatea inimii dumneavoastră va fi urmărită. Dacă angina apare la un 

asemenea efort și are un corespondent pe electrocardiogramã, este limpede: aveți o boală 

coronariană.  

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 
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LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUŢI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

 
 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE 

„Bolile sufletului sunt mult mai 
periculoase şi mai numeroase decât cele ale 

trupului.” 
(CICERO) 

 



 

1 noiembrie 

Elena VASILE 

Maria DINCĂ 

Corneliu ANTOFIE 

Cristina IOSIF 

Gabriela POPESCU 

Vasile SARU 

Elena-Cristina BURCĂ 

Mihaela-Ariana POPESCU 

Eduard-Matei DUȚU 

 

2 noiembrie 

Eugenia ZAMFIRESCU 

Octaviean MIHAI 

Maria ILIE 

Maria-Cristina FLORESCU 

Georgian GRECU 

Aurel-Cristian BERECHET 

Ilarion TRONECI 

Robert-Andrei ŞTEFAN 

Rareș-Mihail TRONECI 

 

3 noiembrie 

Maria SARU 

Gheorghiţa ENESCU 

Vasile CIOCAN 

Dumitru BERECHET 

Valentina-Gabriela DRĂGHICI 

 

4 noiembrie 

Margareta IONESCU 

Floarea STÎNGACIU 

Georgeta CIOROBEA 

Gabriel FĂŞIE 

Veronica FĂȘIE 

Cristian-Constantin DUMITRU 

Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU 

Nicolas-Sebastian FÂȘIE 

 

5 noiembrie 

Vasile SPÂNU 

Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU 

Ion IONIŢĂ 

Gabriela-Violeta DINU 

David MOREANU 

 

6 noiembrie 

Rodica FĂŞIE 

Maria GRECU 

Cecilia HOGIOIU 

Maria SAMFIRESCU 

Mirela STOIAN 

Gabriel-Viorel PRIOTEASA 

Vasilica-Cătălina TUDOR 

Gabriela-Denisa ISTRĂTOIU 

Denis-Ionuț MOREANU 

Eliza-Gabriela GHEORGHE 

 

7 noiembrie 

Decebal DUMITRESCU 

Mihai SPÂNU 

Ecaterina BERECHET 

Alexandru-Remus BULIGIOIU 

Ionuț-Gabriel BADEA 

Nicoleta-Florina BOBLEACĂ 

Georgian BADEA 

Maria-Eliza ILIE 

Jessica-Maria ILIE 

 

8 noiembrie 

Mihai GRECU 

Mihai MICULESCU 

Ion GAFIŢOIU 

Adrian STOIAN 

Cati-Mihaela GRECU 

Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana GOGU 

Robert-Gabriel BURCĂ 

Vasilica-Mihaela NECŞOIU 

 

9 noiembrie 

Alexandru NICOLAE 

Elena IORDACHE 

Petruţa POPESCU 

Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ 

Mihai FĂŞIE 

Severică-Gabriel DUMITRESCU 

Ionuţ-Eugen GRECU 

Ana-Maria DINIŞOR 

Georgiana-Roxana DINIŞOR 

Andreea-Mihaela FĂȘIE 

Claudia-Gabriela SMARANDA 

Narcis-Cristian DOBRESCU 

Gabriela-Bianca MĂTUŞA 

 

10 noiembrie 

Mihai MEDREGA 

Andreea-Gabriela GOGU 

Ioana-Mihaela COMAN 

 

11 noiembrie 

Corneliu BADEA 

Filareta TUDOR 

Nicolae GHEORGHE 

Cristina IOSIF 

Liviu-Ionuţ MILEA 

Robert-Andrei FĂȘIE 

Denisa-Amalia GRECU 

Miruna-Gabriela CIOCODEICĂ 

Flavia-Mihaela CIOCODEICĂ 

 



12 noiembrie 

Ilona ISTRĂTOIU 

Virgil DUMITRU 

Ionuţ MOREANU 

Marin PETRESCU 

Marian-Gabriel PUȘCAȘ 

Ana-Maria GRECU 

Nicoleta UDROIU 

Ionuţ-Daniel DOGARU 

Teofil NEGULESCU 

Ştefan-Christian BÎRLOG 

Erich-Ștefan BĂLAȘA 

Amalia-Elena ȚOPĂIE 

 

13 noiembrie 

Maria FĂŞIE 

Gheorghe ŢUŢUIANU 

Gheorghe ZAMFIRESCU 

Gheorghiţa ŞTEFAN 

Corneliu DOBRESCU 

Alexandra-Elena MOROE 

Lorena-Maria GRECU 

Yanis-Constantin ZEGHERU 

 

14 noiembrie 

Floarea ILIE 

Tatiana NEAGA 

Maria ENESCU 

Ion BĂLAŞA 

Elena TRONECI 

Elena BADEA 

Ilarion FĂŞIE 

Elena-Nicoleta BADEA 

Adrian-Cătălin ENE 

Ionuţ BURTOIU 

Ciprian-Adrian NEGULESCU 

Amelia-Ștefania ARON 

Ștefan-Georgian CIOCAN 

 

15 noiembrie 

Elena ŞERBAN 

Luciea PETRESCU 

Romică FĂŞIE 

Mircea BUCUROIU 

Aida-Georgiana MITRESCU 

Serghe-Andrei MITRESCU 

Ionuţ-Stelian GRECU 

Luca-Sebastian DOBRESCU 

Alessia-Maria DUMITRESCU 

Nicol OANCEA 

 

16 noiembrie 

Viorica ZEGHERU 

Rozica ARON 

Teodor PIOARU 

Maria ILIE 

Daniela-Mihaela ILIE 

Ion MITRESCU 

Ionuţ DINIŞOR 

Gabriela-Maria BOBLEACĂ 

 

17 noiembrie 

Gheorghe SAVU 

Elena SAVU 

Codruţ-Adrian OLARIU 

Nicolae-Cătălin POPESCU 

 

18 noiembrie 

Radu-Ştefan DĂNILĂ 

Loredana-Andreea STOIAN 

Selena-Maria GRECU 

 

19 noiembrie 

Elena ION 

Mario-Ruben LUPU 

 

20 noiembrie 

Sofia RĂDOI 

Nicolaie BĂLAȘA 

Crăiţa SUSAI 

Adrian-Mihai VASILE 

Robert-Andrei ANTON 

 

21 noiembrie 

Nicolae SARU 

Vasile GHEORGHE 

Ştefan OPREA 

Emil-Gabriel ŞETREANU 

 

22 noiembrie 

Raluca-Mihaela CONTANT 

Liviu-Andrei MĂGUREANU 

 

23 noiembrie 

Mihai-Ionuţ COMAN 

 

24 noiembrie 

Vasile DOBRESCU 

Dario-Andrei STÎNGACIU 

 

25 noiembrie 

Ion MILEA 

Dumitru-Nicolae DÎNGEANU 

Marius MIHAI 

Constanța MĂTUŞA 

Olimpia OACHEŞU 

Emil-Cosmin NEGULESCU 

Ciprian STÂNGACIU 

 

26 noiembrie 

Constantin FLOREA 

Nicolae-Dragoş DOBRESCU 



Cătălin SUSANU 

Gabriel CHIRCĂ 

Hermina-Elena STÎNGACIU 

Mihaela MITRESCU 

Florentina-Daniela ANTOFIE 

 

27 noiembrie 

Gheorghe BIŢOC 

Mihaela-Cristina ANTOFIE 

Beatrice-Andreea PARASCHIVA 

 

28 noiembrie 

Elena LOPOTARU 

Elisabeta BADEA 

Corneliu-Constantin NICOLĂESCU 

Florina-Raluca MITRESCU 

Andreea-Alexandra TABACU 

Mihai-Daniel STOICA 

Dumitru MIHAI 

 

29 noiembrie 

Nicolae ARON 

Gheorghe DUŢĂ 

Liliana FĂŞIE 

Petru MORARU 

Loredana DUMITRU 

Elena-Ramonica ANTOFIE 

Remus-Mihai TOMESCU 

Romulus-Marian TOMESCU 

Ion-Eugen GOGU 

 

30 noiembrie 

Ion NEDELCU 

Ionela-Magdalena FĂŞIE 

Roxana-Andreea FĂȘIE 

Emanuel DOBRESCU 

Ştefania-Andreea MEDREGA 

Andreea-Nicoleta IONAŞ 

Alessia-Andrea GHEORGHE 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII SEPTEMRIE: 

 

CĂSĂTORII: 
 

 
 

„Puritatea este dreptul prin naştere al 

sufletului.”  
(C. S. LEWIS) 

 
 



 
 

 
 
 
 

DECESE: 



COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

 Dionisie BURCĂ – secretar 

Eugen-Gabriel MILEA – inginer IT 

 
COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 

Constantin MILEA 

Rebeca UȚA 



 

 


