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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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU
„OCHII PE EI”!
„Odată ce am înţeles puterea de
transformare a naturii, vedem că aceasta
este aliatul nostru puternic şi nu o forţă de
temut.”

(Thomas KUHN)

TERRA: ZEIȚA-MAMĂ. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI – 22 APRILIE

Pământul este și va fi în continuare casa noastră. Dacă
planeta noastră ar fi o persoană, azi i-am putea spune cu toţii:
LA MULŢI ANI, PĂMÂNT! El, cel care ne ţine pe toţi, ne-a
ţinut şi ne va mai ţine, care ne hrăneşte, ne rabdă prostiile şi
răutăţile şi îndură suferinţele pe care i le pricinuim, merită cu
siguranţă însuşirile de „mamă” cu care l-au înzestrat vechile
civilizaţii şi pe care uneori, i le atribuim şi noi, conştient sau nu.
Şi merită, cu siguranţă, o zi a sa – deşi grija noastră pentru mama
ar trebui să fie una de fiecare zi. Dar măcar o dată pe an, o zi din
cele 365/366 câte are anul, putem să ne gândim la planeta-mamă.
Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul
de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată
în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.
Abia în anul 2009 ZIUA PLANETEI PĂMÂNT a fost declarată sărbătoare oficială de către
Organizația Națiunilor Unite.
Anul acesta, se împlinesc 52 de ani de când celebrăm această zi, iar această sărbătoare ar trebui
extinsă prin acțiuni zilnice cu scopul de a ocroti planeta noastră.
Ziua Pământului are scopul să atragă atenţia asupra degradării mediului înconjurător, asupra
efectelor poluării şi să ne inițieze cu privire la acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde
pentru a ajuta la conservarea naturii.
Ziua Pământului este recunoscută pe scară largă ca fiind cea mai mare respectare seculară din
lume, marcată de peste un miliard de oameni în fiecare an ca zi de acțiune pentru a schimba
comportamentul uman și a crea schimbări de politici globale, naționale și locale. Clar, lupta pentru un
mediu curat continuă cu o urgență din ce în ce mai mare, pe măsură ce ravagiile schimbărilor climatice
devin din ce în ce mai evidente în fiecare zi.

Acum este momentul ca noi, cetățenii, să conștientizăm că Pământul este unic și nu avem o
variantă de rezervă. Respectiv, suntem obligați unul faţă de celălalt şi toţi faţă de generaţiile viitoare,
să avem grijă de Planeta noastră, să îi gestionăm responsabil resursele naturale fără a le epuiza, să îi
păstrăm/protejăm resursele forestiere, resursele acvatice, funciare şi aerul atmosferic, să combatem
poluarea acolo unde există deja şi să nu ne gândim la toate acestea doar o singură zi pe an, ci să
purtăm/asigurăm/exercităm cu noi mereu această responsabilitate.
Viața este un dar foarte frumos, de fapt cel mai frumos, haideți să-l lăsăm copiilor noștri, să se
bucure de acest dar, să învețe și ei ceea ce înseamnă viață și cât de prețioasă este. Pentru ca Pământul
să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuie adaptate cu legile naturii.
Am găsit această scrisoare superbă scrisă de Nicoleta Taylor și aș vrea să o citim împreună:

Paulo Coelho spunea: „Să salvăm planeta? Cum putem fi atât de aroganți? Planeta a fost, este
și va fi mai puternică decât suntem noi. Nu putem să o distrugem; dacă depășim o limită, planeta ne
va șterge, pur și simplu, de pe suprafața ei, și va continua să existe."

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Oamenii trebuie să conştientizeze că
Pământul este o catedrală cosmică.”
(Ștefan CÎNEPĂ)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA APRILIE 2022

Anexa nr. 1
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 263 din 20 aprilie 2022
PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 aprilie 2022
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul I/2022.
Întocmește și prezintă informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare
administrative.
3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2022;
Întocmește și prezintă spre consultare: domnișoara Elena-Roxana VASILE;
4. Raportul final al Comisiei mixte constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 30
martie 2022 privind stabilirea de măsuri pentru aprobarea proiectului de steag al comunei VulcanaBăi;
Prezintă: doamna Mihaela-Mădălina MARIN – viceprimarul comunei, președintele Comisiei
mixte;
5. a) Analiza stadiului de înscriere în Registrul agricol pe trimestrul I/2022;
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;
Întocmesc și prezintă analiza: doamna Simona OACHEȘU și domnul Alexandru
NEGULESCU - Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, carte funciară, agricultură și
activități sanitar-veterinare.
6. Validarea Dispoziției primarului nr. 250 din 12 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2022,
7. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local
al comunei, în trimestrul I/2022;
8. Analiza cererii societății MIDEI LIVEZEANU SRL prin administrator Mircea BĂLAȘA
prin care solicită închirierea spațiului proprietatea comunei situat pe str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 1;
9. Analiza cereri societății AUG&MIHA SRL privind închirierea spațiului proprietatea
comunei, situată pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 85A;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 5.b) - 9: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
10. Probleme curente ale administrației publice locale:
11. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Credinţa înseamnă să faci primul pas chiar
dacă nu vezi toată scara.”
(Martin Luther KING)

SFÂNTUL IACOB PUTNEANU, MITROPOLITUL MOLDOVEI – 15 MAI

Sfântul Iacob s-a născut la 20 ianuarie 1719 într-o familie
dreptcredincioasă din Bucovina. Crescând în duhul adevăratei
evlavii, la numai 12 ani a intrat în viaţa monahală. Formarea sa
duhovnicească este legată de obştea Mănăstirii Putna și a Sihăstriei
Putnei, dar şi de Mitropolitul Antonie al Moldovei (1730-1740), al
cărui ucenic a fost (acelaşi mitropolit care, în Kiev, l-a convins pe
viitorul sfânt Paisie de la Neamț să vină în Moldova pentru a se
forma duhovniceşte).
Văzând părinții putneni pe acest tânăr cu înţelepciune de
bătrân şi viaţă aleasă, l-au rânduit a fi hirotonit preot la numai 17 ani,
apoi a fost ales egumen al Mănăstirii Putna la vârsta de 25 de ani. În
anul 1745 a fost ales episcop de Rădăuţi, unde a tipărit un Liturghier
slavo-român și a înfiinţat o şcoală pentru învăţarea limbilor slavonă,
greacă și română. După doar cinci ani, vrednicia şi râvna sa au fost
hotărâtoare pentru mutarea sa în scaunul de mitropolit al Moldovei,
la Iaşi. Între 1750 şi 1760 a desfăşurat o intensă activitate pastorală şi socială, promovând tiparul
românesc şi veghind la traducerea de cărţi folositoare de suflet. Reuşind să deschidă o tipografie, în
10 ani a tipărit 15 cărţi de slujbă şi învăţătură în limba română, care s-au folosit în bisericile şi
mănăstirile din toate ținuturile locuite de români.
Grija pentru românii din Transilvania, amenințați să-și lepede credința strămoșească, și-a
manifestat-o atât prin tipărirea de cărți spre apărarea dreptei credințe, cât și prin hirotonirea de preoți
și trimiterea de antimise în parohiile lipsite de păstori sufletești, în Maramureș și în ținutul Clujului.
Sfântul Iacob s-a îndurerat pentru neştiinţa de carte a păstoriţii săi, deoarece, după cum spunea,
„din creşterea copiilor, ca dintr-o rădăcină bună sau rea, toată viaţa curge”. De aceea a înfiinţat şcoli
și a tipărit cărţi de învăţătură și de slujbă, dând la lumină primul Abecedar românesc (Bucvar) și
înfiinţând, pentru copiii satului Putna, prima şcoală elementară rurală din Moldova. A dispus
traducerea Vieţilor sfinţilor, care sunt adevărate manuale în care orice om, de orice vârstă, fire şi stare,
îşi poate afla un model de viaţă, dar în vremea păstoririi sale s-a reușit doar traducerea primelor 6 din
cele 12 volume.
Pe lângă purtarea de grijă faţă de Mănăstirea Putna şi aşezămintele ei, Mitropolitul Iacob a
ajutat şi alte mănăstiri şi biserici, cum ar fi Mănăstirea Doljeşti, biserica Sfântul Dumitru din Suceava,
Catedrala episcopală din Suceava şi Catedrala mitropolitană din Iaşi, Mănăstirea şi spitalul Sfântul
Spiridon din Iaşi și altele.
În vremea domniilor fanariote, a intervenit, împreună cu ceilalţi ierarhi ai ţării, pentru
eliminarea unor forme de asuprire (desființarea veciniei în 1749) și a unor biruri împovărătoare
(desființarea vădrăritului în 1756), în primul rând a văcăritului (în 1757), legând cu blestem pe domnii
ţării să nu revină asupra acestora.
Ca un făcător de pace și ocrotitor al poporului, Mitropolitul Iacob a cerut, în anul 1758, hanului
tătarilor să înceteze prădarea Moldovei, iar în anul următor a potolit o răscoală a poporului, impunând
domnitorului să îndeplinească unele cerințe, pentru pacificarea țării. A mustrat adesea pe unii
conducători din acei ani, din pricina cărora, în cele din urmă, a fost silit să-și lase scaunul mitropolitan
în anul 1760, nevrând să îngăduie impunerea din nou a dărilor împovărătoare.
Petrecând ultima parte a vieţii la mănăstirea sa de metanie, Mitropolitul Iacob a continuat actele
de ctitorire începute în perioada cât a fost mitropolit în scaun, devenind astfel al doilea mare ctitor al
Putnei, întărind-o duhovnicește şi material. Astfel, ea a devenit unul dintre stâlpii Ortodoxiei românești
în vremurile grele ce aveau să vină odată cu răpirea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în anul
1775.

Retragerea la mănăstire i-a fost prilej Sfântului Iacob de adâncire în rugăciunea curăţitoare şi
luminătoare de suflet. El a spus acest cuvânt despre rugăciune: „Dumnezeiasca rugăciune, aducând
lumina lui Hristos în sufletele noastre şi risipind dintru dânsul negura ce-l vatămă pe el, îl face mai
apoi cu mult mai luminat decât soarele, căci aievea ştiut este că cel ce vorbeşte cu Dumnezeu este mai
sus de moarte şi de stricăciune”.
Simțindu-și sfârșitul aproape, după Paștile anului 1778 a mers la Sihăstria Putnei şi a primit
tunderea în marea schimă prin mâna duhovnicului său, Sfântul Cuvios Natan, luând numele de Eftimie.
După patru zile, pe 15 mai 1778, a trecut cu pace la Hristos Domnul. A fost înmormântat în pridvorul
mănăstirii sale de la Putna, ca nou ctitor al ei.
Purtându-şi cu sârguință şi cu vrednicie crucea slujirii arhiereşti, şi cu blândeţe şi smerenie pe
aceea de a fi prigonit pentru dreptate, jertfindu-se pe sine pentru poporul încredințat lui spre păstorire,
Mitropolitul Iacob şi-a închinat întreaga viaţă slujirii Bisericii, luminării poporului prin școală şi tipar,
apărării celor nedreptăţiţi şi povățuirii sufletelor spre mântuire, rămânând în amintirea poporului
credincios drept „păstorul celor săraci şi smeriți, care a dus o viaţă de Sfânt”. De aceea, cu prilejul
împlinirii a 550 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a hotărât, în ședința sa din 6-7 iunie 2016, trecerea mitropolitului Iacob Putneanul în rândul Sfinților,
cu zi de prăznuire la 15 mai, ziua trecerii sale la cele veșnice.
Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS
„Cred în Dumnezeu tot aşa cum cred în răsăritul
de soare. Nu pentru că Îl văd, ci pentru că văd
tot ce atinge.”
(C. S. LEWIS)

COPIII VULCĂNENILOR CITESC CU MARE DRAG

Vă invităm să le vedeți! Sunt expuse la Biblioteca „Dinu MAREȘ” a comunei Vulcana-Băi.

 Nadia-Alina DUMITRESCU
Profesor Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Credinţa este lucrarea lui
Dumnezeu în noi.”
(Martin LUTHER KING)

ION POPESCU-GOPO – 99 de ani de la nașterea artistului plastic român (1 mai 1923)

Ion Popescu-Gopo s-a născut la data de 1 mai 1923 în orașul
București. Gopo a debutat în presă în anul 1939 publicând caricaturi, la fel
ca și pionierii animației românești Aurel Petrescu și Marin Iorda. A studiat
la Academia de Arte din București, pe care nu a absolvit-o. A urmat în
schimb la Moscova un curs de animație pe care l-a absolvit.
În animație debutează în anul 1949 alături de tatăl său și Matty
Aslan cu scurt-metrajul de animație Punguța cu doi bani. Din
anul 1950 începe să lucreze la Studioul cinematografic București, în
cadrul secției de animație. Primele desene animate erau zoomorfe și
constituiau fabule educative în spiritul epocii.
În anul 1951, Gopo produce un alt desen animat: Rățoiul
neascultător. Urmează, în regia aceluiași, Albina și porumbelul, apoi: Doi
iepurași (1952), Marinică (1953), O muscă cu bani (1954), Șurubul lui Marinică și Ariciul
răutăcios (1955), Galateea (1957) etc.
Fiind un spirit inovator și nonconformist, Gopo a încercat întotdeauna să depășească barierele
tehnice și modelele, străduindu-se să fie un pionier în tot ce a întreprins. „Omulețul lui Gopo”, sau,
mai simplu, „omulețul”, creația lui Ion Popescu-Gopo, este personajul nud și schițat din câteva linii,
care interpretează însă atât de complet problemele lumii contemporane.

Mai târziu a mărturisit că nereușind să realizeze desene animate de perfecțiunea tehnică a
filmelor americane de animație, Gopo a inițiat o revoltă anti-Disney:
„Când am văzut că nu pot să egalez perfecțiunea lui tehnică, am început să fac filme antiDisney. Deci, frumusețe-nu, culoare-nu, gingășie-nu. Singurul domeniu în care puteam să-l atac era
subiectul.”— Ion Popescu-Gopo
Primul său succes, Marele Premiu (Palme d'or) la Cannes (1957) cu Scurtă istorie, a fost și cel
mai mare. Iată cum a apreciat la vremea respectivă Georges Sadoul inovația lui Gopo:
„Filmul său acumulează în zece minute idei poetice, într-o povestire umoristică plină de ritm
și imaginație. Este foarte important că filmul său nu datorează cu rigurozitate nimic nici lui Disney,
nici lui Grimault, nici școlii cehoslovace, nici celei sovietice. Acest filmuleț a fost la Cannes o
descoperire care trebuia semnalată prin strălucirea unui mare premiu.”— Georges Sadoul
Însuși Ion Popescu-Gopo declara, peste ani:
„Am făcut un omuleț cu mare economie de linii. Ochii lui sunt două puncte, nu și-i poate da
peste cap și nici nu se uită galeș. Mi-am redus de bunăvoie posibilitățile. Gura lui este aproape
imobilă. Nu am folosit nici expresia feței. Subiectul însă a căpătat forță.”
Cu 7 arte (1958) Gopo a atins apogeul (obținând Marele Premiu pentru cel mai bun film de
animație, la Festivalul de Film de la Tours), dar Ecce homo! (1977) a fost primit cu răceală, astfel încât
artistul și-a abandonat pentru moment Omulețul.
El creează la mijlocul anilor '60 filmul-pilulă. Câteva exemple de parabole condensate care
ilustrează genul sunt: Balanța, Ploaia, Ulciorul.
În anii 1980, Ion Popescu-Gopo experimentează noi tehnici de animație: mișcarea acelor de
gămălie (Și totuși se mișcă, 1980), a firelor de tutun (Animagic film, 1981), animarea obiectelor,
statuetelor, părului (Tu, 1983).
Deși filmele sale cu actori nu au merite artistice deosebite, Gopo a încercat să ridice filmele la
înălțimea imaginației sale. El și-a câștigat astfel incontestabile merite de pionierat, abordând cu curaj
basmul, feeria, teme universale și science-fiction-ul, aceasta în condițiile unei dotări tehnice
insuficiente. Cunoscând faptul că mijloacele tehnice avute la dispoziție sunt imperfecte, Gopo recurge
la parodia SF, realizând filme cum ar fi: Pași spre Lună (1963) sau Comedie fantastică (1975).
Basmele ecranizate de către Ion Popescu-Gopo nu sunt simple ecranizări fidele, ci sunt
actualizate și interpretate. Spre exemplu, Maria Mirabela (1981) nu e o simplă lectură a basmului Fata
moșului și fata babei, ci un musical; în Rămășagul (1985) își face apariția o zână care se deplasează
pe bicicletă ș.a.m.d.
Pe lângă activitatea sa de scenarist și regizor, Gopo a și interpretat câteva roluri în filmele
proprii: Faust XX, Galax, Rămășagul, O zi la București, dar și în filme ale altor regizori: O noapte de
pomină (1939, r. Ion Șahighian) sau Dimitrie Cantemir (1973, r. Gheorghe Vitanidis), unde l-a
interpretat pe țarul Petru cel Mare.
În paralel, ca o recunoaștere a valorii operei sale, Gopo a fost ales în funcții de conducere ale
organizațiilor cineaștilor: vicepreședinte al Asociației Internaționale a Filmului de Animație,
președinte al Asociației Cineaștilor din România (1969-1989), director al secției de film din cadrul
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Funcțiile sale din cadrul OMS și al UNESCO explică
didacticismul unora din desenele sale animate, cum ar fi Alo, Hallo! (1962).
Deși realizările cinematografice ale sale, majoritatea irelevante estetic, provin dintr-un context
istoric nefavorabil, Ion Popescu-Gopo este aproape întotdeauna unicul cineast român menționat în
enciclopediile cinematografice. Marele cineast român a murit la data de 29 noiembrie 1989 în urma
unui infarct, în timp ce își împingea mașina rămasă înzăpezită pe trotuar pentru a o aduce în curte.
Moartea sa a însemnat și sfârșitul animației românești clasice, studioul Animafilm (lipsit de
sprijinul statului) ajungând aproape de faliment.

 PROF. Petra MICULESCU

„Pământul ne poartă pe umăr. Ce uşori
suntem!”
(Zaharia STANCU)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

BOLNAV ESTE PĂMÂNTUL
de Emilia PLUGARU
Bolnav este Pământul
Cel fără de cuvânt.
Prea-poate-n Galaxie
E un martir, un Sfânt.
Pe spate-i cocoţată,
De veacuri, Omenirea,
I-apropie sfârşitul,
I-apropie pieirea.
În numele lui sfânt
Dezlănţuie războaie,
Priviţi-l, pe alocuri
Iar arde-n vâlvătaie.
E încă viu Pământul,
Dar rănile îl dor,
Şi sufletul îl doare
Căci florile lui mor.
Ce multe flori frumoase
Cresc pe Pământ, sub Soare,
De ce să nu-nflorească?
De ce să moară oare?
Te-ai compromis demult,
Tu, Omenire, care
Te crezi pe-acest Pământ
Puternică şi mare!
Te-ai compromis demult
Şi suflet nu mai ai,
Căci craca de sub tine
Cu tot ce-i viu o tai!
Pământul te tot rabdă
Ca mama pe-al său pui.
Un lut ai fost şi tu
Ieşit din trupul lui.
Dă-ţi seama, Omenire,
Pământul plânge mut,
Şiroaiele-i de lacrimi
Te vor preface-n lut.

Bolnav este Pământul
Oftează de durere,
Salvează-l, Omenire,
De propria-ţi, tăcere!

„Atunci când plouă… cerul sărută
pământul.”
(Rabindranath TAGORE)

ȘTIAȚI CĂ…


…Pământul este lovit de fulger de 100 de ori pe secundă - de 8,6 milioane de ori pe zi?

…Pământul este singura planetă din sistemul nostru solar care are apă în toate cele trei
forme (lichida, solida și gazoasa).

…greutatea Pământului ar fi cât greutatea a 54.807.339.449.541.284.403 Balene Albastre
(cea mai grea creatură de pe Pământ)?

…rotația Pământului încetinește treptat? Cu toate acestea, acesta încetinește atât de puțin
(aproximativ 17 milisecunde la o sută de ani) încât vor fi 140 de milioane de ani înainte ca Pământul să
ajungă la o rotație de 25 de ore pe zi..

…Deși viața (așa cum o știm) a existat pe Pământ de 150-200 de milioane de ani, vârsta
Pământul în sine este de aproape 5 miliarde de ani?

…între 100 și 300 de tone de praf cosmic intră în atmosfera Pământului în fiecare zi?

…câmpul magnetic al Pământului a slăbit în mod constant în ultimii 180 de ani, în special
în Brazilia și Argentina?

…cel mai rece loc de pe Pământ este o creastă înaltă în Antarctica, unde temperaturile pot
scade sub -93,2 ° C (-133 ° F)?

…Dacă Pământul nu ar avea Lună, zilele noastre ar dura doar 6 ore?

…Mantaua Pământului este compusă din 44,8% oxigen, 21,5% siliciu și 22,8 magneziu,
deși conține, de asemenea, urme de fier, aluminiu, calciu, sodiu și potasiu. Totuși, aceste elemente sunt
legate între ele în rocile care alcătuiesc mantaua Pământului..

…Datorită cantității de apă care acoperă Pământul, aceasta ar fi una dintre cele mai
strălucitoare planete când e privită de la distanță, datorită modului în care apa reflectă razele Soarelui?

…Dacă Soarele ar fi mărimea unei mingi de plajă în spațiu, atunci Jupiter ar fi de mărimea
unei mingi de golf, iar Pământul ar fi la fel de mic ca un bob de mazăre.

…20% din oxigenul Pământului este produs de pădurea Amazonului?

…dovezile fosile sugerează că peștele a fost prezent pe Pământ de aproximativ 530 de
milioane de ani?

…contrar credinței populare, nu este nevoie de 24 de ore pentru ca Pământul sa finalizeze
o rotație in jurul axei sale, de fapt durează 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde, iar astronomii o numesc
o zi siderală?

…Pământul este singurul loc în sistemul nostru solar în care se poate întâmpla Eclipsa
Solară?

…Pământul este singura planetă din sistemul nostru solar, care nu este numită după vreun
zeu grec sau roman?

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„O credinţă mică te poate duce la Cer, dar o
credinţă mare poate aduce Cerul la tine.”
(Martin LUTHER KING)

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

1 mai
Gheorghe OPREA
Constanța COMAN
Mihăila PETRESCU
Dănuţ BÎRLOG
Octavian-Dumitru MILEA
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
Melania SĂVULESCU
Cristian ZAMFIRESCU
Mihaela CIOCAN
Alina-Costina UNGUREANU
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
Diana-Elena POPESCU
6 mai
Sabina MIHAI
Pascale-Teodor TRONECI
Mircea ANTOFIE
Gheorghe TRONECI
Gabriela ŞERBAN
Cristina TUDOR
Constantin-Valentin PAROH
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
Lidia-Elena BOBLEACĂ
Ionuț-Cristian DOBRESCU
Nicolae-Marian ANTOFIE
Elena-Fabiana ANTOFIE
Anastasia-Maria DOBRESCU

8 mai
Nicolae PETRESCU
Tatiana ILIE
Gheorghe ILIE
Elena OANCEA
Simona-Elena SARU
Alexandru-Bogdan OAIE
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

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

11 mai
Liliana ILINCA
Liviu-Dorian STANA
Robert-Ionuţ MĂGUREANU
Delia-Elena STÎNGACIU
Christian-Ionuț SAVU
Maria-Elena ȘETREANU

17 mai
Leonida FLOREA
Paraschiva MOREANU
Constanța SPÎNU
Maria IANCU
Costel SAVU
Anisia-Elena BĂLAŞA

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

18 mai
Constantin DUMITRU
Valentina BÎRLOG
Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU
Cornel-Constantin DUMITRU
Ana-Maria AMBROZIE
Ioana GRECU
Alexia-Rebeca GOGU

13 mai
David CIOCODEICĂ
Gheorghe HOGIOIU
Filofteia ŞERBAN
Rozica PIOARU
Gabriela BUCĂ
Daniel MOREANU
Elena-Andreea SARU
Constantin-Roberto BADEA
Beatrice-Elena IOSIF
Mihai-Vasile STAN

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
Amalia-Ioana MĂRGĂRIT
21 mai
Maria BĂLAȘA
Ioana VOICU
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
Petrică CHESARU
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
Nicolas-Bogdan DOBRESCU
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
Ștefania-Gabriela DRĂGUȚ
31 mai
Floarea ILIE
Elena MOREANU
Petre MARIN
Emilian DUMITRESCU
Petre ANTOFIE
Eugen CIOBANU
Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ
Eduard-Alexandru MILEA
Matei-Sorin MILEA

„Rămâi calm în orice situaţie deoarece
liniştea înseamnă putere.”
(Joyce MEYER)
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