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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(Mahatma GANDHI)

ISTORIA NEAGRĂ A UMANITĂȚII – HIROSHIMA ȘI NAGASAKI (6 și 9 august
1945)

În perioada aceasta, întreaga lume îşi readuce aminte de vara anului 1945, sfârșitul celui de-al
doilea război mondial, moment în care Statele Unite ale Americii, aflate încă în stare de război, au
lansat prima bombă atomică din istorie, asupra oraşului japonez Hiroshima, pe 6 august, apoi, la doar
trei zile distanţă, pe 9 august, o a doua bombă a căzut asupra oraşului Nagasaki.
La începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, bombardarea oraşelor era considerată un act de
barbarism total, dar, după ce germanii au bombardat masiv Londra la începutul războiului, aviaţia
britanică şi cea americană au folosit bombele incendiare pentru a provoca pagube imense în cinci
oraşe germane, ucigând sute de mii de civili în Hamburg, Dresda, Darmstadt, Kassel şi Stuttgart. De
altfel, până la utilizarea celor două bombe atomice care au pus capăt războiului, peste 50 de milioane
de oameni şi-au pierdut viaţa în cei aproape şase ani
de conflagraţie mondială.
„Little Boy” („Băiețelul”) a fost numele de cod al
primei bombe atomice utilizată într-un conflict armat,
şi a fost rodul Proiectului Manhattan, un program
american ambițios, creat încă din anul 1939 şi care
urmărea dezvoltarea primei arme nucleare, ca un
răspuns american la informaţiile despre faptul că
Germania lucrează la crearea unei bombe atomice.
Astfel, mai ales după atacul japonezilor din 1942
asupra flotei americane aflate la baza navală Pearl
Harbour și implicarea Americii în Al Doilea Război
Mondial, SUA împreună cu aliații săi, Marea Britanie

și Canada au accelerat demersurile de creare a bombei. Principiul folosit de încărcătura de uraniu
235, a fost bombardarea cu neutroni lenți în urma căreia avea loc o reacție nucleară în lanț,
generatoare de căldură, cu un efect devastator.
La începutul anului 1943 a avut loc realizarea primelor prototipuri și testarea lor la
Laboratorului Național Los Alamos, parte componentă a Proiectului Manhattan.
Pe 6 august 1945, bomba a fost lansată, la ora locală 8:15, de un bombardier B-29 Superfortress
„Enola Gay” pilotat de colonelul Paul Tibbets (încadrat la baza aeriană 393 Bomb Squadron,
Missouri, SUA).
Little Boy era lung de circa 3 metri şi cântărea 4,5 tone, conţinea 63 kg de uraniu şi a explodat la
o înălţime de 500 m deasupra oraşului, moment care a declanşat o reacţie nucleară cu o putere de 16
kilotone TNT. 70% din clădirile oraşului au fost rase de pe suprafaţa pământului, iar circa 70.000 de
oameni au murit pe loc.
La Nagasaki, pe 9 august 1945, a fost lansată bomba „Fat Man” (denumită astfel datorită
asemănării cu personajul Kasper Gutman din filmul „Şoimul Maltez”), care conţinea 6 kg de
plutoniu şi a explodat la aceeaşi înălţime de 500 m, cu o putere de 21 kilotone TNT. Întrucât
explozia s-a produs deasupra unei văi adânci, o bună parte a oraşului a rămas nedistrusă, însă circa
45.000 de oameni au murit pe loc, fiind înregistraţi şi circa 75.000 de răniţi.
Este interesant de menţionat că a existat un singur supravieţuitor cunoscut al ambelor atacuri,
Tsutomu Yamaguchi, care a murit din cauze naturale în ianuarie 2010. Dl. Yamaguchi se afla într-o
călătorie de afaceri la Hiroshima la data de 6 august 1945, când avionul american a aruncat bomba
atomică asupra oraşului. Tsutomu Yamaguchi a suferit arsuri şi a rămas o noapte la Hiroshima,
pentru îngrijiri medicale, după care s-a întors la Nagasaki, oraşul în care locuia. La 9 august,
americanii au aruncat peste Nagasaki cea de-a doua bombă atomică din istorie, Tsutomu Yamaguchi
supravieţuind miraculos şi acestei catastrofe.
Scopul militar al folosirii armelor atomice au fost crearea de șoc și teroare, prin distrugere la
scară largă, catastrofică, într-o perioadă de timp foarte scurtă. Cele două bombe atomice au ucis, în
total, câteva sute de mii de oameni, aproximativ 140.000 în atacul de la Hiroshima şi circa 82.000 la
Nagasaki, însă unii analişti afirmă că cifrele reale sunt mult mai mari. Cea mai mare parte a
victimelor a murit instantaneu, alţii au murit ulterior din cauza arsurilor, rănilor şi a radiaţiilor, în
timp ce alţii au murit după câţiva ani din cauza diferitelor tipuri de cancer cauzate de radiaţii şi a
malformaţiilor la naştere.
În prezent, experţii în domeniu
consideră că unele bombe nucleare care se
află în dotarea celor mai puternice armate
ale lumii sunt de aproape 50 de ori mai
puternice decât cele folosite la Hiroshima şi
Nagasaki.
În amintirea victimelor celor două
atacuri, au fost instituite „Ziua Hiroshima” –
ziua mondială a luptei pentru interzicerea
armelor nucleare (6 august) şi „Ziua
Nagasaki” (9 august), marcate anual la nivel
mondial.

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

„Pacea nu poate veni din dorinţa de
pace, ci de la suprimarea instinctelor de
război.”
(Nicolae IORGA)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA IULIE 2022

Anexa nr. 1
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 371 din 20 iulie 2022

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27 iulie 2022

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Prezentarea componenței Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2022 – 30 iunie
2023;
3. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al II-lea 2022;
Întocmește și prezintă informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare
administrative.
4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2022;
Întocmește și prezintă spre consultare: domnișoara Elena-Roxana VASILE.
5. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei VulcanaBăi, pe semestrul I/2022;
Întocmește și prezintă analiza: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale și
șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență.
6. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
I/2022;
Întocmește și prezintă raportul: doamna Rebeca DRĂGAN și doamna Violeta-Denisa
MILEA – inspectori cu atribuții și responsabilități în serviciul public de asistență socială și medicală
comunitară.
7. a) Analiza stadiului de înscriere a datelor, în Registrul agricol pe trimestrul al II-lea/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 –inspectori, Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, carte funciară,
agricultură și activități sanitar-veterinare.
8. Validarea unor dispoziției ale primarului comunei privind rectificarea bugetului local pe
anul 2022, emise prin autorizarea dată de Consiliul Local cu Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2022
privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcana-Băi, pe anul 2022;
9. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale
bugetului local al comunei, în trimestrul al II-lea/2022;
10. Stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea domeniului public și privat al
comunei, precum și datei până la care se face publicarea pe pagina de internet a comunei;
11. Punerea la dispoziție a terenurilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, in perioada 2014-2020”;
12. Aprobarea acordului de cooperare/colaborare între Comuna Vulcana-Băi și Asociația
Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Dâmbovița, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 12
Vulcana;

13. Analiza cererii Asociației producătorilor agricoli AGROVET - Vulcana-Băi privind
modificarea nivelului penalității de întârziere în contractul de închiriere nr. 2158 din 03 aprilie 2014;
14. Analiza cererii domnului Ion ANTOFIE privind acordarea de scutiri la majorările de
întârziere, în cuantum de 1.159 lei;
Inițiatorul proiectului de la pct.7 b) - 14: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
15. Probleme curente ale administrației publice locale;
16. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Doamne, fă-mă o unealtă a păcii Tale.
Acolo unde este ura, lasă-mă să semăn
iubire!”
(Sf. Francisc din ASSISI)

SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI – 16 AUGUST

Ortodoxia românească cinsteşte la 16 august jertfa Sfinţilor
Martiri Brâncoveni, cei care au fost omorâţi pentru că nu au vrut,
nici cu preţul vieţii, să renunţe la credinţa lor.
Domnitorul Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin,
Stefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache, sunt prăznuiţi la 16
august. Cu toţii au refuzat să se închine turcilor şi au jurat credinţă
lui Dumnezeu. Pentru că a refuzat să se lepede de ortodoxism, pe
15 august 1714, chiar în ziua când împlinea 60 de ani, domnitorul
român a fost decapitat, alături de cei patru fii ai săi.
Părintele vicar Ionuţ Ghibanu, de la Arhiepiscopia
Târgoviştei, spune că peste veacuri, Martiri Brâncoveni ne dau o
pildă de tărie, de curaj şi de înţelepciune, mai ales astăzi, când
mulţi aleg să-şi trădeze sau să-şi batjocorească credinţa, să atace
Sfânta Biserică Ortodoxă strămoşească şi pe slujitorii ei.
„Jertfa Brâncovenilor este un avertisment pentru toate
generaţiile de români, căci, fără credinţă, viaţa aceasta nu are nici un sens. Credinţa trebuie să fie
unica lentilă a vieţii noastre şi să fie autentică, nu doar să fie afişată în anumite momente, crezând că
putem păcăli pe alţii.
Este cutremurător şi înfricoşător să iţi vezi fiii omorâţi pentru că nu renunţă la credinţa
strămoşească. Şi nu, nu pentru că nu a spus unde-i sunt bogăţiile, nu pentru mândrie, nu, pentru
altceva Brâncovenii au ales să moară. Pentru credinţă, pentru că tatăl, Sfântul Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu, dorea ceea ce-i mai bine pentru fiii săi, iar ei ştiau că poţi să ai totul, să
câştigi lumea întreagă, dar, dacă nu ai credinţă eşti mort spiritual, ai fost înfrânt şi trăieşti degeaba”, a
spus preotul Ionuţ Ghibanu.
A sfârşit fix în ziua în care împlinea 60 de ani, după luni de chinuri groaznice în temniţa
turcească, decapitat pe malul Bosforului, împreună cu cei patru fii şi cu ginerele său. Trupurile au
fost pescuite din Bosfor şi înmormântate pe ascuns. Vreme de 200 de ani, mormântul lui
Brâncoveanu a fost necunoscut.

Domnia lui Brâncoveanu a început pe 29 octombrie 1688 şi a însemnat pentru Ţara
Românească 26 de ani de prosperitate şi linişte. Cu multe pungi cu galbeni date turcilor, domnul
Ţării Româneşti a reuşit să menţină un benefic echilibru politic pentru ţara aflată la graniţa celor trei
mai imperii, Otoman, Habsburgic şi Ţarist. În cei 26 de ani de domnie, supuşii lui Brâncoveanu nu
au cunoscut teroarea războiului.
Tragedia Brâncovenilor şi sfârşitul bogatului domn a început pe 25 martie 1714. Aceasta a
fost ziua în care solul sultanului a adus familiei Brâncoveanu firmanul de mazilie.
Din aprilie, până în iulie, membrii familiei Brâncoveanu au fost întemniţaţi şi batjocoriţi, în
cele mai întunecoase beciuri ale închisorii. Turcii au încercat toate metodele de tortură pentru a-l face
pe domnitor să mărturisească unde îşi ţine avuţiile. În data de 15 August 1714, ziua în care
Brâncoveanu împlinea 60 de ani, ziua de nume a soţiei sale Maria şi mare sărbătoare a creştinătăţii,
turcii au pus la cale cea mai cumplită execuţie din istoria imperiului otoman.
În 1992, martirii brâncoveni care şi-au pierdut viaţa în numele credinţei au fost canonizaţi sub
numele de Sfinţii Mucenici Brâncoveni. Biserica Ortodoxă Română îi sărbătoreşte, în fiecare an, la
data de 16 august, a doua zi după sărbătoarea de Sfânta Maria, comemorând ziua jertfei supreme în
numele creştinismului.
Legendare au rămas cuvintele marelui domnitor rostite înaintea execuției: „De legea creştină
nu mă las, căci în ea m-am născut şi am trăit, şi în ea vreau să mor!“

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Pacea înseamnă libertate fără grijă.”
(CICERO)

DANIELLE STEEL – 75 de ani de la nașterea scriitoarei americane (14 august 1947)

Steel s-a născut la 14 august 1947, în New York. A fost
singurul copil al lui Stone dos Reis Camera Standard (mama)
și John Schulein-Steel (Tată).
Danielle Steel (nume complete: Danielle Fernandes
Dominique Schuelein-Steel) este o cunoscută scriitoare
americană, cunoscută pentru romanele ei romantice. Este cel
mai bine vândut autor în viață și al patrulea cel mai bine vândut
autor de ficțiune din toate timpurile, cu peste 800 de milioane de
exemplare vândute. A scris 179 de cărți, inclusiv peste 146 de
romane.
Cu sediul în California pentru cea mai mare parte a
carierei sale, a produs mai multe cărți pe an, deseori jonglând
până la cinci proiecte simultan. În ciuda „unei răsunătoare lipsă
de apreciere a criticii” (Publishers Weekly), toate romanele ei au
fost bestselleruri, inclusiv cele publicate pe carton.

Formula ei este destul de consecventă, implicând deseori familii bogate care se confruntă cu o
criză, amenințate de elemente întunecate precum închisoarea, frauda, șantajul și sinuciderea. Steel a
publicat, de asemenea, ficțiune și poezie pentru copii, precum și strângerea de fonduri pentru
tratamentul tulburărilor psihice. Cărțile ei au fost traduse în 43 de limbi, cu 22 adaptate pentru
televiziune, inclusiv două care au primit nominalizări la Globul de Aur.
Ea și-a petrecut o mare parte din copilărie în Franța, unde de la o vârstă fragedă a fost inclusă
la petrecerea părinților, dându-i ocazia să observe obiceiurile și viața oamenilor bogați și celebri.
Părinții ei au divorțat la vârsta de opt ani și a fost crescută în primul rând de tatăl ei, rareori văzânduși mama.
Absolventă în 1963 la Lycée Français de New York, a studiat designul literaturii și designul
modei, mai întâi la Parsons School of Design și apoi la New York University.
Steel s-a căsătorit cu bancherul franco-american Claude-Eric Lazard în 1965 la vârsta de 18
ani. Au avut o fiică Beatrix . După nouă ani de căsătorie, Steel și Lazard au divorțat.
După ce a divorțat de Lazard în 1975, s-a căsătorit cu Zugelder în cantina închisorii. Ea a
divorțat de el în 1978, dar relația a dat naștere Passion’s Promise și Now and Forever, cele două
romane care i-au lansat cariera.
Steel s-a căsătorit cu al treilea soț, William George Toth, a doua zi după ce divorțul ei de
Zugelder a fost finalizat. Era deja însărcinată cu 8 luni și jumătate cu copilul său. Au divorțat în
martie 1981. Se căsătorește pentru a patra oară în 1981, cu vinificator John Traina. Traina l-a
adoptat pe fiul lui Steel Nick și i-a dat numele de familie. Împreună au avut încă cinci
copii, Samantha care s-a născut la 14 aprilie 1982, Victorie la 5 septembrie 1983, Vanessa pe 18
decembrie 1984, un stilist de modă, Maxx la 10 februarie 1986 și Zara la 26 septembrie 1987.
Steel s-a căsătorit pentru a cincea oară cu finanțatorul din Silicon Valley Thomas James
Perkins, dar căsătoria s-a încheiat după patru ani în 2002.
Scriitoarea a început să scrie povești în copilărie și, până la sfârșitul adolescenței, începuse să
scrie poezie. În timp ce frecventa Universitatea din New York, Steel a continuat să scrie, completând
primul ei manuscris la vârsta de 19 ani.
Steel a lucrat pentru o agenție de relații publice din New York, numită Supergirls. O clientă a
revistei a fost impresionată de articolele sale independente și a încurajat-o să se concentreze pe scris
și i-a sugerat să scrie o carte, ceea ce a făcut. Ulterior s-a mutat la San Francisco și a lucrat ca
redactor la Gray Advertising.
În 1972 primul ei roman, Merg acasă, a fost publicat. Romanul conținea multe dintre temele
pentru care scriitura ei va deveni cunoscută, inclusiv concentrarea pe probleme de familie și relațiile
umane. Eroina din Going Home era o mamă singură divorțată.
De asemenea, a fondat și conduce două fundații, una numită în onoarea regretatului său fiu,
Fundația Nick Traina, care finanțează organizațiile implicate în boli mintale, abuzuri asupra copiilor
și prevenirea suicidului. A doua fundație a fost înființată pentru a ajuta persoanele fără adăpost. În
2002, Oțelul a fost decorat de guvernul francez drept „Ofițer” al distinsului Ordin al Artelor și
Literelor, iar în 2014 a fost decorată ca Cavaler (Ordinul Legiunii de Onoare) din Paris.

 PROF. Petra MICULESCU

„Iubirea, bucuria, pacea lăuntrică,
acestea nu îmbătrânesc niciodată.”
(Joseph MURPHY)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CE FACI LA ORA CÂND MI-E DOR DE TINE
de Adrian PĂUNESCU
Ce faci la ora când mi-e dor de tine
și niciun fel de răni nu te opresc
să-mi reconstitui trupul din ruine
și să-mi refaci tot viciul omenesc?
Mi-e teamă de o vârstă fără milă
când am să cad la pragul tău, înfrânt,
și-ai să-mi dedici tandrețea ta umilă
să mă mai scol nebun de la pământ.
Nu știu ce faci, când eu îți caut gura
cu nebunia de soldat bătrân
ce-și vindecă în cer harababura
și-mi dai motiv în viață să rămân.
Ce faci, adolescentă numai noapte?
Din jaful care n-are nici un rost,
te recompun cu gust de mere coapte
și nici nu știu, de fapt, ce fruct ai fost.
Eu te iubesc cu lipsa de rușine
a unei făr'delegi cu chipul tău
și-atât cât te blestem, îmi este bine,
și-atunci când nu te simt, îmi este rău.
Ce faci la ora când mi-e dor de ține?
Iubirea mea, orgoliul meu e frânt,
te gust pe nesimțite și mi-e bine
și te găsesc intrată în pământ.
Eu simt că mor păzindu-te de toate
și n-am să mai rezist măcar un ceas
să te culeg din tot ce nu se poate
și să mă-nchin la tot ce mi-a rămas.

„Pacea este capodopera raţiunii.”
(J. MULLER)

ȘTIAȚI CĂ…


…Ștefan cel Mare este unul dintre cei mai importanți conducători români din istorie?
El a condus Moldova timp de 47 de ani, iar unii istorici îl numesc cel mai puternic domnitor român.

… Ștefan cel Mare s-a născut în satul Borzești care este astăzi parte din municipiul
Onești, județul Bacău, ca Ștefan al III-lea?

… Ștefan cel Mare a fost fiul domnitorului Bogdan al II-lea, însă nu se știe exact data
sa de naștere? Istoricii susțin că s-a fi născut în 1438 sau 1439.

… Ștefan cel Mare a preluat puterea în 1457, învingându-l și răsturnându-l pe unchiul
său, Petru Aron?

…cel mai numeros grup din armata lui Ștefan îl constituiau boierii cu cetele lor?

… Ștefan cel Mare a întărit armata țării prin angajare de mercenari profesioniști din
străinătate, iar Moldova a devenit în timpul său o mică putere regională?

…politica internă dusă de Ștefan cel Mare a avut ca scop principal consolidarea
puterii domnitorului și asigurarea liniștii sociale?

… Ștefan cel Mare a construit o serie de cetăți noi și le-a întărit pe cele existente?

…sub conducerea lui Ștefan cel Mare , economia Moldovei a înflorit? Flota
moldovenească, care înainte era mică și neînsemnată, era acum prezentă chiar și în Marea
Mediterană, iar navele comerciale ale Moldovei ajungeau acu și la Veneția și Genova.

… Ștefan cel Mare a făcut față cu brio ambițiilor imperiale ale vecinilor? A purtat
nenumărate bătălii, fiind cunoscute victoriile răsunătoare de la Baia (împotriva Ungariei), de la
Codrii Cosminului (împotriva Poloniei) și de la Vaslui (împotriva Imperiului Otoman).

…datorită abilităților de conducere ale lui Ștefan cel Mare, Moldova a obținut
prosperitate economică, dar acest lucru nu l-a oprit să pună capăt războaielor nesfârșite? Conform
propriilor declarații, el a purtat 36 de bătălii din care a pierdut doar două. În lipsa ajutorului militar
din partea puterilor creștine, a fost nevoit de multe ori să plătească tribut turcilor.

…pe baza picturilor din biserici și a izvoarelor scrise, istoricii spun că domnitorul Ștefan
cel Mare avea o înălțime de maxim 160 cm.?

…în total, Ștefan cel Mare a avut 8 copii legitimi? Interesant este faptul că viitorul
domnitor – Petru Rareș – a fost recunoscut de Ștefan, deși era un fiu nelegitim, provenit dintr-o
relație cu o femeie necunoscută.

…cauza morții lui Ștefan cel Mare nu este foarte clară? A murit pe 2 iulie 1504 la
vârsta de 65/66 de ani. Unii istorici spun că acesta suferea de gută în ultimii ani și că această boală iar fi adus sfârșitul.

…mormântul lui Ștefan cel Mare se află la Putna?

…Ștefan cel Mare a fost succedat la tron de către Bogdan al III-lea, fiul său rezultat
din căsătoria cu Voichița?

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Pacea nu e o bucurie, e bucuria calmă.”
(Henri LACORDAIRE)

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

1 august
Elena MOREANU
Olimpia ILIE
Vasilica GRECU
Constanța TUDOR
Nicolae BURCĂ
Vasile PIOARU
Constantin FĂŞIE
Alexandra-Geanina BADEA
Răzvan-Florin BADEA
Ionela-Roxana BUCUROIU
Denisa-Georgiana DUMITRESCU
Medeea-Ioana FLOREA
2 august
Gheorghiţa LĂCĂTUŞ
Gheorghe GRECU
Corina NICOLĂESCU
Andreea-Gabriela SARU
Alexandru-Robert POPESCU
Alexandru-Cătălin POPESCU
3 august
Virgil DRĂGHICI
Irina CIOCAN
Alexandru MITRESCU
Marilena-Isabela SAVU
Geanina ŞTEFAN
Constantin FLOREA
Camelia FĂŞIE
Dumitru-Cosmin ILIE
Aurelia GRECU
4 august
Traian FĂŞIE
Ion BADEA
Alisa-Cosmina SAMFIRESCU
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ
Orlando-Octavian SARU

5 august
Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Nicoleta-Georgiana BURLĂCIOIU
Bianca-Ana-Maria GRECU
Carmen-Florentina MILEA
Alexandru-Cristinel DOBRESCU
Ion MÎRZAC
Daniela Maria PĂDURE
6 august
Ion IONIȚĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Caliopia BĂRBULESCU-VASILE
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
Denis-Constantin MOROE
7 august
Agripina ZEGHERU
Petruţa OPROIU
Constantin NEMUŢ
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Constantin SUSANU
Maria-Larisa COMAN
Iuliana-Mădălina UȘURELU
8 august
Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Ion ZEGHERU
Vasile ION
Marius-Costinel IONESCU

Dragoș-Nicolae CONSTANTIN
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
Gheorghe-Daniel BADEA
Rebeca-Maria NECȘOIU
Matias-Daniel POPESCU
9 august
Adina GHEORGHE
Ramona FĂȘIE
Magdalena ILIE
Constantin STÎNGACIU
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
10 august
Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Alexandru FURDUI
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
Elizabeth VĂSIAN
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuț-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Mihaela-Anamaria BADEA
Constantin-Evastian SPÎNU
Bianca-Andreea POPESCU
13 august
Valeria BUCĂ
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Raluca-Ana-Maria GRECU
Bogdan-Marian STÎNGACIU
Erica Ioana MITRESCU
Sara Maria MITRESCU

14 august
Maria GRECU
Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana-Daniela JOIŢA
Maria MITRESCU
Vasilica-Mihaela MITRESCU
Roxana-Maria DINA
Victoria-Florina BADEA
Darius-Cristian DUMITRU
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Adriana-Nicoleta ODAGIU
Maria-Daniela BUCUROIU
Cristina-Maria BUCUROIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Ciprian ANTON
Aurel-Mihail BRÎNZICĂ
Ioana-Mădălina FĂŞIE
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robert-George PARASCHIVA
Mihaela-Daniela DOBRESCU
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
18 august
Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Cristina UDROIU
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA
Ana-Maria BADEA
Andreea-Mirabela UNGUREANU
Diana-Maria FĂȘIE
Anissia-Juana OPREA
19 august
Vasilica NICOLĂESCU
Mariana BURTOIU

Filareta BADEA
Ana-Viliana POPESCU
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Eduard-Marian FĂŞIE
Iannis-Gabriel-Ionuț MIHAI
Carol-George PRIOTEASA
Aryana-Aurora MOROE
20 august
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Dragoş-Marian ŞETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
Dragoș-Petrișor HOGIOIU
Daria-Maria STANCIU
Denis-Cristian ARON
Alana-Nicoleta DUMITRU
21 august
Vasile STÂNGACIU
Lia MOREANU
Carmen FĂŞIE
Alina-Daniela BRÎNZICĂ
Constanța STOIAN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ
22 august
Maria BERECHET
Mioara ZEGHERU
Adriana BĂLAŞA
Romel-Dan NIŢESCU
Ioan SARU
Mihaela GRECU
Ecaterina NEGULESCU
Marian MITRESCU
Carmen PIOARU
Eduard-Andrei STOIAN
Eva-Maria FĂȘIE
23 august
Constanța VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU
Kevin MILEA
Darius-Bogdan-Andrei GOGU
Marius-Emanuel ȘETREANU
24 august

Gheorghe-Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
25 august
Vasilica TRONECI
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT
Matei STOIAN
Alin-Constantin DUMITRU
Antonia-Ecaterina FERENȚ
Sebastian-Petruț ANTOFIE
Marian ASANDEI
26 august
Vasilica ŞETREANU
Vasile ARON
Loredana-Marinela FLOREA
Dorina SAVU
Ion GOGU
Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Gabriela-Georgiana RĂDOI
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
Raluca-Elena CIOCAN
Medeea-Elena BRÎNZICĂ
27 august
Ion GRECU
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU
Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Mariana RĂDOI
Gheorghe SAVU
Ioana ȚÎRLEA
Mihai-Ciprian SPÎNU
Aris-Gabriel ANTOFIE
Maria-Alessia ANTOFIE
29 august
Amalia-Carmencita CIOCAN
Nicolae BUCUROIU
Cristina-Marinela STAFIE
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA
Ilinca-Elena PETRESCU

30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Nicoleta-Iuliana ARON
Vanessa Miruna Maria FĂȘIE
Iuliana-Florina ILIE
Horia-Daniel STOIAN

31 august
Rodica GRECU
Viorel MITRESCU
Gheorghe ŞERBAN
Viorel FURDUI
Emil DUMITRESCU
Daniela MOISE
Nicolae-Constantin ANTOFIE

„Nu lăsa comportamentul altora să-ţi
distrugă pacea interioară.”
(Dalai LAMA)
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