
                

 

 

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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LEGENDA TOAMNEI 

 

 

 

Demult, demult, în negura timpului, pământul era 

stăpânit de spiritele naturii. Acestea umblau libere și trăiau 

într-o armonie perfectă. 

Aici trăia și Tatăl Anotimpurilor împreună cu cele 

patru fiice ale 

sale: Primăvara, Vara, Toamna și Iarna. Acestea erau de o 

frumusețe aparte, iar tatăl lor le iubea nespus de mult. 

Fiecare dintre ele avea câte un har aparte: 

Primăvara venea cu flori și cu o explozie de culori, 

Vara venea cu grâne mănoase și cu multă bucurie, 

Toamna venea cu roade gustoase și culori pastelate, 

Iarna venea cu o explozie de alb și multă liniște. 

La vremea potrivită, marele Ceas al Timpului, care guverna acea împărăție a anunțat că era 

momentul ca cea de-a treia fiică să-și înceapă călătoria spre ținuturile locuite de oameni. Urma să 

le aducă acestora o mulțime de daruri, pe care le pregătise din timp: culori din cele mai blânde și 

luminoase luate de la Pictorul magic, flori delicate și înmiresmate luate de la Florarul împărăției, 

ploi mănoase din cămara cerului, roade gustoase de la Grădinarul Șef și multe, multe alte bogății. 

Dar Toamna nu prea era mulțumită, și-ar fi dorit și altceva, ceva care să o facă și mai 

frumoasă și iubită de oameni. 

- Dar ești minunată, ce ți-ai putea dori mai mult? 

- Aș vrea, se gândi îndelung fata… ca Soarele să strălucească doar pentru mine. 

- Dar acest lucru nu e posibil. Soarele e prietenul vostru, deci și al surorilor tale. Lumina sa 

neprețuită vă însoțește pe fiecare în călătoria voastră. 

- Dar eu vreau ca Soarele să fie doar al meu, de fapt… să fiu chiar eu Soarele! 

„Dragostea noastră de adevăr trebuie să fie 
aşa de mare încât toate cuvintele noastre să 

aibă valoarea unui jurământ.” 

(Sf. Paulin De NOLLA) 



- Ce gând mai e și acesta? Întrebă mirat Tatăl Anotimpurilor. Ți-am explicat că frumusețea 

ta e dată de veșmintele deosebite pe care le porți și de toate darurile cu care ești împodobită. 

- Dacă nu vrei să-mi faci pe plac și să poruncești Soarelui ce ți-am spus, atunci anul acesta 

nu mai plec în călătorie. Și nu-mi pasă ce vor crede oamenii. 

Văzând că fiica sa rămâne îndărătnică în hotărârea sa, tatăl se retrase pentru a cugeta. Fiica 

sa devenise mândră și foarte aprigă în dorințele ei. După un timp, o chemă la sine și îi spuse: 

- Dacă vei pleca la vremea potrivită, când te întorci te voi îmbrăca în cea mai 

frumoasă haină din câte au existat vreodată. E o haină cum nu există alta pe lume. Dar ai de făcut 

un singur lucru: să aduni în coșul tău toate razele de soare. Și când le vei strânge pe toate vei 

străluci mai frumos ca niciodată căci vei fi îmbrăcată în haina Soarelui. 

Și, de atunci, Toamna încearcă în fiecare an să adune cât mai multe raze de soare pentru a 

primi de la tatăl său haina cea minunată. Dar Soarele, adeseori se retrage în spatele norilor, se 

ascunde printre copaci între ramurile și frunzele lor, printre flori, aleargă mai iute ca vântul, nu se 

lasă prins defel, căci razele sale sunt doar pentru acei care nu sunt mândri iar frumusețea – pentru 

cei care nu au îndrăzneala de a se crede Soare. 

 Și pentru că tot o „Legendă a toamnei” spune că acum e timpul multor începuturi, trebuie 

neapărat să punctăm faptul că intrăm într-un nou an bisericesc și un nou an școlar. Deci, avem 

posibilitatea, plăcerea și dorința de a spune un sincer LA MULȚI ANI tuturor creștinilor și, nu în 

ultimul rând, mult succes școlăreilor, să ne bucure cu cele mai bune rezultate obținute vreodată, în 

anul ce urmează! 
 
 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA AUGUST 2022

 

 

 

 

Anexa nr. 1  

 la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 413 din 23 august 2022 

 

 

P R O P U N E R I L E  

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 august 2022 

 

             

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 

 

2. Prezentarea temelor și a grupului „ATELIERE DE CREAȚIE, DEZVOLTARE ȘI 

RECREERE PENTRU ELEVI, SATUL VULCANA DE SUS”, coordonator, doamna Cristina IOSIF; 

 

„Adevărul e un crin al cărui parfum 
însufleţeşte credinţa şi a cărui strălucire 

luminează inteligenţa.” 
(Sf. Bernard De CLAIRVAUX) 

 



3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 

 

4. Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la 

nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2023 - 2024, în vederea emiterii avizului conform de 

către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

 

5. 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; 

 

6. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2021 privind aprobarea 

organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal, de la nivelul comunei Vulcana-Băi, ca 

instituție publică locală, reformulată, componenta de asistență socială, în vederea acreditării ca 

structură specializată în furnizarea de servicii sociale; 

 

7. Acceptarea ofertei de donație a imobilului situat pe raza comunei Vulcana-Băi, strada 

Spătărești, nr.53, având numărul cadastral și cartea funciară nr. 10; 

 

8. Atribuirea denumirii străzii Spătărești-Cucuteni, situată în satul Vulcana de Sus, în vederea 

analizei și avizării de către Comisia de atribuire de denumiri județeană Dâmbovița; 

 

9. Modificarea nr. crt. 16B și 17C din Anexa A CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE din 

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 

speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul 

Local al Comunei Vulcana-Băi, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal cu indexarea de 5,1%; 

Inițiatorul proiectelor de la pct. 3-9: Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 

 

10. Aprobarea dării în folosință gratuită a salonului cetățeanului de onoare/salonul Vlad 

ȚEPEȘ, parte integrantă a clădirii Primăriei Comunei Vulcana-Băi, Asociației Stabilitate, Armonie și 

Tradiții - SAT; 

Inițiatorul proiectului de la pct. 10: Mihaela-Mădălina MARIN – viceprimarul comunei. 

 

11. Probleme curente ale administrației publice locale: 

a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

înființării, organizării și finanțării Centrului comunitar integrat la nivelul comunei Vulcana-Băi; 

b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

proiectului de steag al comunei Vulcana-Băi; 

 

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

următoare. 

 

 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SFÂNTUL CUVIOS ONUFRIE DE LA VORONA – 9 SEPTEMBRIE  

 

 

 

Între numeroșii părinți ce au sfințit pământul țării noastre 

prin înalta lor viață duhovnicească se numără și Cuviosul Onufrie, 

cel mai mare sihastru al ținuturilor botoșănene, viețuitor al 

Schitului Sihăstria Voronei. Despre viața acestui cuvios părinte se 

cunosc foarte puține amănunte, el voind să fie cunoscut lui 

Dumnezeu, iar nu oamenilor. Din unele însemnări de pe 

manuscrisele copiate de el și de ieroschimonahul Nicolae, care a 

viețuit împreună cu el, știm că s-a născut în jurul anului 1700, în 

Rusia, probabil într-o familie nobilă, căci a ajuns să fie guvernator 

al unui ținut. Dorind viața pustnicească și aprinzându-se cu 

dumnezeiasca râvnă, a lăsat familia, onoarea rangului și patria sa în 

jurul anului 1749, venind în ținuturile Moldovei. Îl atrăsese aici 

renumele unor mari pustnici, nevoitori în osteneli tăcute și smerite, 

ascunși de ochii lumii în adâncul codrilor. A cercetat numeroase 

mănăstiri, culegând cu hărnicie, asemeni unei albine, sfaturi 

ziditoare de suflet, deprinzând lepădarea de sine și urmarea lui Hristos, dar, mai ales, învățând de la 

fiecare părinte întâlnit lucrarea cea plăcută lui Dumnezeu. Fără îndoială, se ocupa și cu citirea 

Scripturii și a altor cărți folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă și răbdare, 

împodobindu-le cu o scriere frumoasă. 

A viețuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovnicește în preajma unor aleși părinți 

duhovnicești, precum Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovski. Acesta din urmă îl va afla 

pe Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Dragomirna, în jurul anului 1763, la venirea sa din Muntele 

Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă prietenie duhovnicească, povățuindu-se unul pe altul 

pentru a deprinde desăvârșita rugăciune a inimii, Cuviosul Paisie fiindu-i și duhovnic, iar după ce s-

au despărțit, legătura lor sufletească a continuat prin scrisori, pentru că amândoi petreceau întru 

același duh. Auzind de alți pustnici români și ruși sporiți duhovnicește, care viețuiau în codrii 

Voronei, va intra în anul 1764 în obștea Schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre 

liniștire. Timp de 25 de ani va viețui într-o peșteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoință, 

petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere și neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată în zi, după apusul 

soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna 

trupului după cum mărturisește Ieromonahul Nicolae, care viețuia și el în codrii Voronei. 

Făgăduindu-se întru totul Domnului Hristos, a îmbrăcat schima cea mare, pe care o va primi din 

mâna duhovnicului său, starețul Paisie, în anul 1774, la Mănăstirea Dragomirna, revenind apoi în 

locul nevoințelor sale, la peștera din preajma Sihăstriei Voronei. 

Astfel va stărui cuviosul fără odihnă în chemarea numelui preadulcelui Iisus, pentru a stinge 

toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeiești și primind roua Duhului 

Sfânt. Făcând inima sa locaș neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura întru adâncul ei de mari 

bucurii și mângâieri duhovnicești, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Și urcând în 

scurt timp pe treptele sfințeniei, pe mulți îi folosea cu viețuirea sa aleasă, cu rugăciunea și cu sfatul 

său, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor. Și atât monahii, cât și 

credincioșii de rând îl căutau, minunându-se de blândețea și înțelepciunea sa. Astfel pe mulți i-a 

îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmașilor și arătându-se făcător de minuni încă din 

timpul vieții sale. Iar când a săvârșit călătoria cea bună și a sosit timpul să încredințeze curatul său 

suflet Stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paști, dorind a se 

împărtăși pentru ultima dată cu Trupul și Sângele Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului Nicolae 

„Omul trebuie să trăiască aşa cum dictează 
adevărul, privind cu admiraţie Cuvântul.” 

(Clement Alexandrinul) 

 



Gheorghiu din satul Tudora, aflat în apropiere, și i-a cerut să ia cu sine Sfintele Taine și să meargă la 

robul lui Dumnezeu Onufrie. Același înger îl va călăuzi până la peștera cuviosului, pe care îl va afla 

foarte slăbit. Și cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a adormit întru Domnul, la 29 martie 

1789, fiind înmormântat de către câțiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu după mult timp, 

la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, care adevereau sfințenia sa. 

Mulți au văzut lumânări arzând și au auzit glasuri cântând în acel loc, iar o dată, rătăcindu-se 

trei călugări prin pădurile din jur și lăsându-se noaptea, au fost călăuziți de o lumină puternică până 

la peștera unde s-a nevoit cuviosul. În iarna anului 1846 s-a arătat din nou puterea făcătoare de 

minuni a Cuviosului Onufrie. Pe când domnitorul Mihail Sturza se afla la vânătoare a găsit un fruct 

mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu sine și l-a dat fiicei 

sale care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. 

Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona și, aflând despre viața nevoitorului pentru 

Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în 

altarul bisericii Mănăstirii Vorona. Zece ani mai târziu, în urma unui vis în care însuși Cuviosul 

Onufrie s-a arătat starețului Mănăstirii Voronei, arhimandritul Iosif Vasiliu, cerându-i să fie dus în 

Sihăstrie, racla cu sfintele sale moaște a fost așezată într-o firidă din pronaosul bisericii 

„Bunavestire” din Sihăstria Voronei, unde se află și astăzi. Aici vin să se închine mulți credincioși, 

Cuviosul Onufrie continuând să săvârșească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu 

multă credință și smerenie. 

În ședința sa de lucru din 5-6 iulie 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 

aprobat canonizarea Cuviosului Onufrie de la Sihăstria Voronei, cu data de prăznuire la 9 

septembrie. Proclamarea oficială a canonizării a avut loc pe data de 8 septembrie 2005 la Mănăstirea 

Vorona și pe 9 septembrie la Mănăstirea Sihăstria Voronei. 
 

 

Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIHAIL KOGĂLNICEANU – 205 de ani de la nașterea istoricului, scriitorului 

publicistului și omului politic român (6 septembrie 1817) 

 

 

Mihail Kogălniceanu a făcut parte din familia de boieri 

moldoveni Kogălniceanu, ca fiu al Vornicului Ilie Kogălniceanu 

și strănepot al lui Constantin Kogălniceanu. 

Mama lui, Catinca (născută Stavilla sau Stavillă), a fost, 

după spusele lui Kogălniceanu, „dintr-o familie românească din 

Basarabia”. Autorul a scris cu mândrie în prefață la Cronicile 

României sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei, „familia mea 

nu ș-a avut origini în oameni sau țări străine”. 

Kogălniceanu a fost educat la Mănăstirea „Trei Ierarhi” 

din Iași, înainte de a fi instruit de Gherma Vida, un călugăr care 

aparținea Școlii Ardelene și care era asociat cu Gheorghe Șincai. 

În timpul școlii primare, în pensionul francezului 

Cuėnim din Miroslava, a devenit pasionat de istorie și i-a 

cunoscut pe trei dintre viitorii săi prieteni – Vasile Alecsandri, 

Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri. 

Din 1834 își continuă studiile în Franța, la Luneville, dar 

este silit să întrerupă în 1835 și să le reia la Berlin, unde studiază până în 1838, când se întoarce în 

„O lege atunci poate fi mai respectată, când, 
ieşită din sânul naţiei, va avea deopotrivă 

pentru toţi aceeaşi măsură.” 
 (Mihail KOGĂLNICEANU) 

 



țară. Aici începe să desfășoare o activitate intensă de publicist: scoate o primă ediție a cronicilor 

moldovene, editează mai multe ziare și reviste, printre care Alăuta românească, Dacia literară și 

Propășirea. 

Scriitor, om politic şi istoric român, Kogălniceanu a avut funcții importante în stat. A fost 

Președintele Consulului de Miniștri, Ministru de Interne şi de Externe, precum şi unul din liderii 

marcanți ai Partidului Național Liberal. Este membru fondator al Societății Academice Române. 

O expresie a naționalismului lui Kogălniceanu din anii premergători revoluției de la 1848 o 

găsim în discursul pe care l-a ținut în 1843 la Academia Mihăileană cu prilejul deschiderii cursului 

de istorie națională: „Țara mea este orice loc de pe Pământ unde se vorbește românește și istoria 

națională este istoria întregii Moldove și a Țării Românești, și cea a fraților din Ardeal”. 

Anul 1848 îl găsește printre fruntașii mișcării revoluționare și totodată printre criticii cei mai 

virulenți ai domnitorului Mihail Sturdza. 

Prima jumătate a secolului al XIX-lea este, poate, cea mai agitată și cea mai bogată perioadă 

de transformări socio-culturale, culminând cu revoluția de la 1848, prin care lupta pentru emancipare 

socială și națională a antrenat toate cele trei provincii românești. Etapa cuprinsă între anii 1830 și 

1860, în care a avut loc o riguroasă activitate culturală și o intensificare a ideii de unire a țărilor 

române, este cunoscută în literatură sub numele de perioada pașoptistă. 

În această epocă de avânt al culturii, literatura română a cunoscut o dezvoltare deosebită prin 

contribuția unor scriitori pătrunși de idealul eliberării și unității naționale, care au prețuit frumusețile 

patriei și folclorul, satirizând totodată viciile orânduirii feudale și participând activ la lupta socială, la 

evenimentele politice ale vremii. În operele lor au împletit romantismul cu clasicismul, în spiritul 

marilor valori ale literaturii universale. 

Perioada pașoptistă a fost reprezentată în literatură prin scriitori aparținând celor trei provincii 

românești: Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Alecu Russo în Moldova; Ion 

Heliade Rădulescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Cezar 

Bolliac, Dimitrie Bolintineanu în Țara Românească; Timotei Cipariu, Gerge Barițiu, Andrei 

Mureșanu în Transilvania. 

Presa, aflată la începuturi, s-a manifestat printr-o amplă activitate publicistică. Primele ziare 

au fost: la București – „Curierul românesc” (1829), sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu; la Iași 

– „Albina românească”, din inițiativa lui Gheorghe Asachi (1829); la Brașov – „Gazeta de 

Transilvania”, având în frunte pe marele cărturar Gerge Barițiu (1838). 

La 30 ianuarie 1840 ia naștere la Iași revista „Dacia literară”  din inițiativa și sub conducerea 

lui Mihail Kogălniceanu (1817 – 1891), fiind „întâia revistă de literatură organizată” (George 

Călinescu). În primul număr al revistei, Mihail Kogălniceanu, în vârstă de numai 23 de ani, publică 

articolul-program sub titlul „Introducție”, în care evidențiază principalele idei care vor sta la baza 

creării și orientării literaturii românești și care este considerat primul manifest al romantismului 

românesc. 

Mihail Kogălniceanu trasează principalele direcții pe care să le urmeze scriitorii pentru a 

putea crea o literatură națională, țelul mărturisit al marelui om de cultură fiind acela ca „românii să 

aibă o limbă și o literatură comună pentru toți”, asigurând scriitorii că operele originale vor beneficia 

de o critică obiectivă: „vom critica cartea, iar nu persoana”. 

Numele revistei este ales semnificativ, pentru a exprima unitatea de neam și țară,  Dacia, 

idealul de unire al tuturor românilor fiind sugerat destul de transparent. 

Curajul de a exprima durerile patriei îngenuncheate îl caracteriza pe Mihail Kogălniceanu ca 

pe un mare luptător, ale cărui scopuri erau de a-i uni într-o singură unitară și viguroasă literatură pe 

toți scriitorii fostei Dacii Traiane și de a îndemna să păstrăm spiritualitatea națională: „Să ne ținem 

de obiceiurile strămoșești atât cât nu sunt împotriva dreptei cugetări”. 

Patria era un concept sfânt pentru Mihail Kogălniceanu. Întocmit din toate elementele morale, 

sociale, intelectuale care îi completează sensul său înalt, acest cuvânt lua întruparea unui ideal. Și 

acest om, a cărui inimă mare a bătut aproape o jumătate de veac lângă inima patriei sale, — moare 

afară din Patrie! La 20 iunie 1891, Mihail Kogălniceanu se stingea la Paris, în timpul unei operaţii 

chirurgicale, lăsând cu limbă de moarte ca trupul să-i fie „înfăşurat în giulgiul tricolorului României 

Unite”.Se identificase, ca istoric, scriitor, om politic, diplomat, cu destinul acesteia şi era firesc să-i 

închine ultimul gând. Cultura românească modernă nu poate fi explicată pe deplin fără a ţine seama 

de contribuţiile sale ca istoric, literat, jurist, om politic, diplomat. Ele sprijină o mai bună cunoaştere 

a epocii moderne, în miezul căreia stă impunătoarea figură a lui Mihail Kogălniceanu. 

Este înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iași. 

 

 PROF. Petra MICULESCU 



 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

ȚARA ROMÂNILOR 

de Constantin VOICU 

 

 

Voievoade, voievoade, 

În ruine țara arde! 

Maica sufletului zeu 

O străbate tot mai greu. 

 

La Curtea de la Chindie, 

A venit din veșnicie 

La poporul meu sărac 

Maica sufletului dac. 

 

Unde-ți sunt eroii, Țară, 

Dinăuntru, dinafară, 

De nu-i nimeni la hotară, 

Iar pe câmp holda-i amară? 

 

Dulce, Maica mea fecioară, 

Valuri mari ne-nstrăinară; 

Țara nu mai este țară 

Nici aici, nici în afară. 

 

Pe eroi nu-i mai găsești; 

Dorm de veci la Mărășești, 

La Dealu, la Mateiaș, 

Pe coline în Oaș… 

 

Dintr-o zare-ntr-altă zare, 

Dorm în fiecare floare; 

De dor greu se leagănă 

Până-i frunza galbenă… 

 

Cronicile-s încă vii, 

Trec eroii în copii. 

Și nu cred că nu mai sunt 

Oameni fără legământ, 

 

Ca să ducă mai departe 

Ce rămâne peste moarte: 

Țara, Limba Românească, 

Prunci în Vatra Strămoșească. 

 

De la Tisa pân-la Nistru, 

Doamne, nu-mi mai fi sinistru: 

Dă ce-a fost să fie-a lor, 

Dă Țara românilor! 

„Cel mai frumos vis al meu e să visez un 
vis frumos…” 

(Charlie SHEEN) 

 



 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 … cele trei ceasuri rele din cadrul zilelor de marți și sâmbătă au explicații 

astrologice? În astrologia orară, zilele de marți și sâmbătă conțin 3 ore planetare guvernate de Saturn, 

considerată cea mai dificilă planetă de pe cer. De fapt, oricare altă zi din săptămână conține ceasuri 

rele. În fiecare zi, lui Saturn îi revin câte 2 ore planetare, doar în zilele de marți și sâmbătă există 3 

ore ale lui Saturn, considerate a fi cele trei ceasuri rele. 

 … momentul nașterii - pe baza căruia este întocmită harta cerului - este considerat ora, 

minutul și secunda în care nou-născutul devine autonom, respiră singur, scoate primul țipăt, mai 

precis în momentul tăierii cordonului ombilical? 

 … atunci când Jupiter este retrograd, șansele sunt mai rare, evoluția unor acțiuni este 

îngreunată, călătoriile cunosc obstacole, norocul lipsește? Jupiter este retrograd aproximativ 4 luni pe 

an. 

 … Calea Lactee conține peste 100 de miliarde de stele? 

 … Jupiter era considerat zeul luminii și al tunetului? În mitologia greacă el este Zeus 

și era șeful tuturor celorlalți zei. 

 … Jupiter revine peste poziția sa natală în același an din zodiacul chinezesc în care v-

ați născut? Astfel, viața umană se poate împărți în mari cicluri jupiteriene de 12 ani. 

 … Neptun face turul zodiacului în 164 de ani, deci traversează o zodie în 13-14 ani? 

 … dacă începeți o dietă de slăbire în ziua caracteristică zodiei dv., șansele ca regimul 

să aibă efecte mai mari sunt la maximum? 

 … Luna traversează o zodie în două zile și jumătate și tot cercul zodiacal în 28-29 de 

zile? 

 … atunci când Marte este retrograd calitățile fizice scad? Activitatea ce necesită efort 

fizic (sport, muncă, sex) pot cunoaște mari greutăți, orice acțiune cunoaște piedici, agresivitatea 

poate scăpa de sub control. 

 … se vorbește despre o a 13-a zodie, plasată între Capricorn și Vărsător, pe nume 

Ophiucus? 

 … fiecărei vârste îi corespunde o planetă? De la 0 la 7 ani suntem sub influența Lunii, 

de la 7 la 14 ani suntem sub influența lui Mercur, de la 14 la 21 de ani suntem sub influența lui 

Venus, de la 21 la 28 de ani suntem sub influența Soarelui, de la 28 la 35 de ani suntem sub influența 

lui Marte, de la 35 la 42 de ani suntem sub influența lui Jupiter, de la 42 la 49 de ani suntem sub 

influența lui Saturn, de la 49 la 56 de ani suntem sub influența Lunii. De aici provin și vârstele la 

care se consideră că se încheie ciclurile de 7 ani din viața individului: cei 7 ani de acasă - sunt cei 

patronați de Lună, care se ocupă de educația primară a omului (hrană, sănătate, creștere), la 14 ani, 

identitatea adolescenței este marcată de patronajul lui Mercur, la 21 de ani (în majoritatea țărilor) - 

individul intră sub influența Soarelui, deci este considerat majoratul, atunci când individualitatea sa 

este total conturată. 

 

 

                                      Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

„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) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

 

 

 
 

 

1 septembrie 

Elena SMARANDA 

 

2 septembrie 

Cornelia GRECU 

Silvia CRUCERU 

Maria-Larisa ZEGHERU 

Oana BRODOCIANU 

Adina-Ioana MILEA 

 

3 septembrie 

Dumitru MOROE 

Leonida LĂCĂTUŞ 

Elena-Mihaela CIOCODEICĂ 

Ioana-Roxana POPESCU 

Dumitru-Adrian GAFIŢOIU 

Roberta-Ioana SAVU 

 

4 septembrie 

Vasile STOIAN 

Adrian ŞETREANU 

Mariana-Simona DOBRESCU 

Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA 

Viorica SAVU 

Cătălin-Constantin IVAŞCU 

Leonard-Ion UŞURELU 

Asi-Maria FĂŞIE 

Rebeca-Maria ARON 

 

5 septembrie 

Melania MEDREGA 

Gheorghe ANTON 

George BÂRLIGEANU-VULCANA 

Georgeta NECŞOIU 

Nicolae OPREA 

Ion SAVU 

Nicoleta LĂCĂTUŞ 

Ionuț-Costin CIOCĂU 

Cristian-Gabriel MEDREGA 

Liviu-Daniel MIHAI 

 

6 septembrie 

Mihai ȘERBAN 

Maria NEMUŢ 

Sabina ŞERBAN 

Ion ILIE 

Emilia BRÎNZICĂ 

Ciprian MITRESCU 

Ionela-Mihaela OPROIU 

Ionela-Anabela PIOARU 

 

7 septembrie 

Gheorghe BURLĂCIOIU 

Laurenția FLOREA 

Cătălin-Marian GRECU 

Adrian FĂŞIE 

Maria GÎLCĂ 

Vasile SAVU 

Laurenţiu MIHAI 

Corina STOICA 

Ionela-Mădălina SPÎNU 

Denisa-Georgiana IORDACHE 

Mara-Teodora-Verina DÎNGEANU 

Giuliano-Gabriel CRĂCIUN 

 

8 septembrie 

Vasile STOICA 

Gheorghe ZAHARIA 

Ion MILEA 

Petre POPESCU 

Mariana DINIŞOR 

Maria ILIE 

Vasile SARU 

Annamaria ȘETREANU 

Georgian-Marian MIHAI 

Iulian-Vasile LOPOTARU 

 

9 septembrie 

Valeta NEGULESCU 

Genoveva CHIȚU 

Ion GRECU 

Oltenica GHEORGHE 

„Doamne, fă să doresc întotdeauna puţin 
mai mult decât pot realiza!” 

(MICHELANGELO) 

 



 

 

Ion ŞERBAN 

Gheorghe DOBRESCU 

Nicolae GOGU 

Daniel-Marius TRONECI 

Denisa-Maria GHEORGHE 

 

10 septembrie 

Maria OPROIU 

Elena VASILE 

Gheorghe ILIE 

Melania GHEORGHE 

Vasile ENESCU 

Dumitru ANTOFIE 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Daniel ENE 

Marinela IORDACHE 

Florin DRĂGHICI 

Cuza-Vasile BUCUROIU 

Maria-Mirabela BURCĂ 

Ioana-Adelina LOPOTARU 

 

11 septembrie 

Maria BULIGIOIU 

Aurelia ŞTEFAN 

Vasile BURCĂ 

Diana-Angelica TOACĂ 

Florin STOICA 

Emil-Daniel SAMFIRESCU 

Elena-Loredana OANCEA-STAN 

 

12 septembrie 

Elisabeta DRĂGHICI 

Ion ANTOFIE 

Onoriu BĂLAŞA 

Vasile TUDORACHE 

Alexandrina-Didina UŢA 

Dumitru BADEA 

Vasile SARU 

Elena-Georgiana MARINESCU 

Marius PETRESCU 

Diana-Alexandra NEDELCU 

Diana NEGULESCU 

Ștefan-Cristian UDROIU 

 

13 septembrie 

Georgeta TEODORESCU 

Ion BUCUROIU 

Constantin BARBU 

Ion-Giani APOSTOL 

Ana-Maria CĂLIN 

Daniel-Alexandru OACHEŞU 

Gabriela STÎNGACIU 

Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ 

 

14 septembrie 

Ion NICOLĂESCU 

Maria STOIAN 

Vasilica DOBRESCU 

Gheorghiţa CIOCAN 

Gheorghiţa MITRESCU 

Mihaela-Mădălina MARIN 

Cristina NICOLĂESCU 

Eduard-Gabriel APOSTOL 

Dumitru-Marian ANTOFIE 

Ioana-Cornelia DRĂGUȚ 

Iulia-Claudia PIOARU 

Miruna-Ștefania SAVU 

Denis-Constantin ȘERBAN 

David-Ionuț IONIŢĂ 

… Ioana MITRESCU 

 

15 septembrie 

Vasile DRĂGHICI 

Aurel RĂDULESCU 

Constantin-Andrei NECŞOIU 

Elena-Cristina NEGULESCU 

Andreea FLOREA 

Daniela-Mihaela ENE 

Mario-Corneliu BADEA 

Emilian-Valentin BĂLAŞA 

Darius Gabriel FĂȘIE 

Daniel Nicolas MITRESCU 

Alexia-Anamaria BUCUROIU 

Timeea-Ioana DOBRESCU 

 

16 septembrie 

Nicolae ZAMFIRESCU 

Aurelian-Vasile IOSIF 

Andreea-Livia ZEGHERU 

George-Lucian MOROE 

Maria-Andreea PIOARU 

Alexandru-Cristian SCRIPCARU 

Rareș-Ionuț DUMITRU 

Erika-Maria DOBRESCU 

 

17 septembrie 

Tiberiu DOBRESCU 

Nuţi-Violeta MĂGUREANU 

Iulian-Cosmin BUDULECI 

Robert-Gabriel ILINCA 

Ion-Adrian BADEA 

Mara-Ioana GHEORGHE 

Edoardo-Ciprian ZAHARIA 

Diego-Nicola ENE 

 

18 septembrie 

Maria MITRESCU 

Ilie BOBLEACĂ 



 

 

Vasile MITRESCU 

Vasile-Ciprian PANAITA 

Dorin-Adrian MIHAI 

Ramona-Georgiana SPÎNU 

Cristian-Vasile DOBRESCU 

Valentin-Florin GRECU 

Ionuț-Cristian ŞETREANU 

Ana-Gabriela ŞERBAN 

Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU 

Sergiu-Gabriel DOBRESCU 

David-Adrian RADA 

 

19 septembrie 

Sanda. MACSIMENCU 

Daniil VASILE 

Mihail STÎNGACIU 

Ion IONIŢĂ 

Diana-Eugenia BĂLAŞA 

Elena-Mihaela DRAGOMIR 

Alina-Elena SAVU-STETE 

Maria-Lorena MOREANU 

Mihail-Cătălin STÎNGACIU 

Laura-Maria GRECU 

 

20 septembrie 

Genoveva JOIŢA 

Gheorghe STOICA 

Floarea STÎNGACIU 

Dumitru ŞETREANU 

Gheorghe MILEA 

Elena PETRESCU 

Iuliana MANOLE 

Alexandra-Gabriela CHIRIAC 

Alexandra DUMITRESCU 

Veronica PIOARU 

Iustin-Florin SĂVULESCU 

Gheorghe-Adrian BADEA 

Ionuţ-Marian GRECU 

Natalia-Maria MIRA 

 

21 septembrie 

Niculina DRĂGHICESCU 

Georgeta MILEA 

Florin POPESCU 

Ştefan-Teodor POPESCU 

George-Adelin MILEA 

Lian SHAMASH 

 

22 septembrie 

Vasilica SARU 

Georgeta NEAGA 

Margareta PANAITA 

Ecaterina CRĂCIUN 

Vasilica SARU 

Gheorghe CĂPLESCU 

Vasilica-Neti BOBLEACĂ 

Vasile-Cosmin MOREANU 

Elena MITRESCU 

Stelian-Marius BURCĂ 

Iulia-Cristina MOREANU 

 

23 septembrie 
Maria MARCOVICI 

Ionela ŞERBAN 

Maya-Maria STÎNGACIU 

 

24 septembrie 

on PETRESCU 

Lucreţia ŢUŢUIANU 

Filoftia SPÂNU 

Andreea-Cristina SARU 

Ionuţ-Andrei IFRIM 

Ana-Maria STANA 

Ana-Maria-Ioana TRONECI 

Diana-Ioana SARU 

Maria-Izabela PETRESCU 

 

25 septembrie 

Veronica MILEA 

Dumitru ILIE 

David DOBRESCU 

Laura STOIAN 

Alina-Daiana FĂȘIE 

Eusebiu-Antonio NEGULESCU 

Ionuț-Claudiu BADEA 

Cristian-Ionuț MITRESCU 

Erman-Luca YILDIRIM 

Selma-Maria YILDIRIM 

 

26 septembrie 

Valentina ZAMFIRESCU 

Liviu BULIGIOIU 

Avida TUDORACHE 

Gheorghiţa VĂCARU 

Camelia ZEGHERU 

Ilarion STÎNGACIU 

Aurelian-Marius BÎNĂ 

Diana-Cornelia DRĂGHICI 

Narcis-Gabriel ŞTEFAN 

Ariana-Gabriela ZEGHERU 

 

27 septembrie 

Mircea NEAGA 

Gheorghe ILIE 

Sanda-Mihaiela POPESCU 

Dănuţ STOIAN 

Cătălin-Nicolae MOREANU 

Ana-Maria YILDIRIM 



 

 

Oana-Maria ILIE 

Adrian-Ilie IFRIM 

 

28 septembrie 

Mihai GHEORGHE 

Marinică STOIAN 

Viorica NEAGA 

Georgiana MILEA 

Maria-Magdalena NEGULESCU 

Ioan UDROIU 

Nicolae UDROIU 

Ștefania-Daria ROTARU 

 

29 septembrie 

Filofteia SAVU 

Niculina VĂCARU 

Dionisie BURCĂ 

Cătălina-Corina FĂŞIE 

Nicolae TUDOR 

Florin LĂCĂTUŞ 

Elena MILEA 

Ionuţ-Ciprian MEDREGA 

Nicoleta UŞURELU 

Constanța-Elena TELEAŞĂ 

Alexandra-Elena ILIE 

Silviu-Mihai CRĂCIUN 

 

30 septembrie 

 

Ecaterina APOSTOL 

Tudor ILIE 

Alexandru NEGULESCU 

Ana-Maria TRONECI 

Ioana-Diana MĂTUŞA 

                                                                                                  Cătălina-Maria CÂRSTEA



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ACTE ȘI FAPTE DE STARE CIVILĂ

 

 
 
 
 

CĂSĂTORII: 
 

 

„Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile 
dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină 

de enigme, şi mai cu seamă între om şi 
Dumnezeu.” 

(Liviu REBREANU) 
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