Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana
Vulcana-Băi.

Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
MulŃumeşte cititorilor săi, asigurânduasigurându-le apolitismul declarat.

Nr. 6 din 1 iulie 2011

MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

Nr
Nr
CINE NU AȘTEAPTĂ VARA…?

“ O vacanŃă plăcută se termină atunci
când începe să îŃi fie dor de munca ta.
(Morris FISHBEIN)
FISHBEIN)

Vara, vara si iar vara… Iată-ne intrați în luna lui
cuptor și febra vacantei ne cuprinde pe toți. Cine nu
iubește vara? Cine nu își petrece ultimele zile înainte de
concediu cu gândul la soarele fierbinte, la plaja cu nisip
fin, la marea albastră și sunetul minunat al valurilor? Eu
sunt cu gândul la concediu cu mult înainte să vină vara….
În România de după '89, o parte din populația țării
s-a orientat către un turism extern. Și n-ar fi de
condamnat ținând cont de raportul preț/servicii. An de an
în România prețurile cresc, iar calitatea serviciilor scade, turistul preferând de exemplu litoralul
bulgăresc sau altă destinație. Există însă și persoane care preferă România și merg în concediu pe
litoralul romanesc, la munte sau în diverse stațiuni unde se pot relaxa.
Eu una, sincer, încerc să readuc România în atenția turistului român. Oricât ai fi bătut
cărările munților sau litoralul, dacă poți fi sincer cu tine, realizezi că n-ai cutreierat țara atât cât
ar fi trebuit. Țara asta are atâtea de oferit și mulți dintre noi am văzut destul de puțin din ea:
Delta, Transfăgărășan, Maramureș, Moldova, parcul național Retezat, Sighișoara, cetățile
dacice, băile termale Felix și câte și mai câte astfel de locații.

Avem atât de multe zone și minunății de văzut în țara asta și cu mașina și pe jos de vin și
străinii să vadă și noi căutăm afară...
Eu consider că afară trebuie ajuns după ce am fost în prea multe zone la noi.
Sa aveți parte de mult soare, vreme frumoasă, călătorii plăcute și amintiri de neuitat! Să
vă întoarceți zâmbitori, relaxați și foarte...bronzați!
CONCEDIU PLĂCUT TUTUROR!
 Pompilia BĂJENARU,
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Munca stăruitoare învinge totul.”
(Nicolae
Nicolae IORGA)
IORGA)

INTERVIU CU DOMNUL Vasile STOIAN,
PRIMAR AL COMUNEI VULCANA-BĂI ÎN PERIOADA 06.12.1982 – 09.10.1989:
Pompilia BĂJENARU: Ați fost primar între anii 1982-1989. Ce condiții trebuia să
îndeplinești în acea perioadă ca să ocupi funcția de primar? Sau care erau criteriile pe baza cărora
erai numit sau ales primar?
Vasile STOIAN: În cazul meu, lucram la Consiliul Popular al Comunei Vulcana-Băi, din
noiembrie 1967 până la 01 aprilie 1975 ca agent fiscal. De la acea dată și până la 1 septembrie
1981 am îndeplinit funcția de vicepreședinte; de la 1 septembrie 1981 și până la data de 6
decembrie 1982 am îndeplinit funcția de secretar al biroului executiv al consiliului popular
comunal. Începând cu data de 6 decembrie 1982 și până la data de 9 octombrie 1989 am fost
primar. În iunie 1975 am urmat la Centrul de Perfecționare a Cadrelor din Administrația Publică
Locală București cursurile de pregătire a vicepreședinților. În perioada septembrie 1975 – iulie
1976 am urmat cursurile școlii interjudețene de partid Brașov, apoi, tot la Centrul București, în
lunile aprilie – iunie inclusive, anul 1981, am urmat cursurile de pregătire a secretarilor
primăriilor comunale. Vă las pe dumneavoastră, cititorii, să stabiliți condițiile în care am devenit
primar.
Pompilia BĂJENARU: Făcând o paralelă între vremurile actuale și cele în care erați edil
al comunei, ce părere aveți, funcția era mai solicitantă atunci sau acum?
Vasile STOIAN: Era și devenea tot mai stresantă pe măsură ce se acutiza criza
alimentară. Subordonarea era dublă: față de Comitetul Județean al P.C.R. de unde primeam
salariul și față de Consiliul Popular Județean ca primar.
O problemă greu de rezolvat era planul de dezvoltare economico-socială al localității,
care stabilea anual volumul producției agricole, pomicole, vegetale și animale, cantitățile de
produse cum sunt carne bovină, porcină, ovină, pasăre și iepure ce trebuiau predate la fondul de
stat prin sistemul de achiziții și contracte, de asemenea, cantitatea de lapte de vacă și oaie, ouă,
produse apicole și sericicole.
Investițiile în procent de peste 30% se realizau prin încasarea de la populație a
contribuției bănești care era reglementată prin lege, contribuția în muncă obligatorie prin lege
pentru persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani și munca patriotic.
Răspundeai în fața organelor de conducere județene de starea infracțională (fiecare decret
de amnistiere sau grațiere a deținuților prevedea obligativitatea consiliului local de încadrare în

muncă a celor eliberați) exista preocupare pentru încadrarea în muncă a persoanelor apte de
muncă, dar care nu lucrau, preocupare vizavi de mortalitatea infantilă, de avorturile spontane. Se
avea în vedere și asigurarea condițiilor pentru desfășurarea comerțului cooperatist.
Pompilia BĂJENARU: De ce după '89 nu ați candidat?
Vasile STOIAN: La acea vreme îndeplineam funcția de contabil principal la Primăria
Brănești, nu mai lucram cu populația, scăpasem de stres. Mă simțeam un om liber, activitatea era
pur profesională.
Pompilia BĂJENARU: Relația cu cetățeanul vulcănean este una lejeră, una de comunicare
sau se realizează greoi?
Vasile STOIAN: Cetățeanul vulcănean relaționează destul de bine cu conducerea
localității în special atunci când iei legătura personal cu el și nu prin reprezentanți și simte că în
funcție de posibilități ești interesat să rezolvi problemele cu care se confruntă.
Pompilia BĂJENARU: Ce transmiteți tuturor membrilor colectivității locale din Comuna
Vulcana-Băi?

Vasile STOIAN: Mult succes în rezolvarea problemelor (care nu sunt deloc puține și nici
ușor de rezolvat) ce au un impact major asupra dezvoltării economic-sociale a localității și
hotărâtor asupra nivelului de viață al locuitorilor săi.

CONSILIUL LOCAL

„ E o artă să ştii să străluceşti, fără să arzi în
întregime.”
(Valeriu BUTULESCU)
BUTULESCU)

AL COMUNEI VULCANA-BĂI

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL (continuare din numărul trecut)

 Secretarul unităŃii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care
consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local
opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinŃei.
 Secretarul unităŃii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
 Comunicarea, însoŃită de eventualele obiecŃii cu privire la legalitate, se face în scris de
către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
 Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la
cunoştinŃă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
 Aducerea la cunoştinŃă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect.
 În unităŃile administrativ-teritoriale în care cetăŃenii aparŃinând unei minorităŃi naŃionale
au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la
cunoştinŃă publică şi în limba maternă a cetăŃenilor aparŃinând minorităŃii respective, iar cele cu
caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă.
 În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităŃii locale.

 Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să
pună la dispoziŃie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare,
informaŃiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
 Consilierii locali sunt obligaŃi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic
întâlniri cu cetăŃenii şi să acorde audienŃe.
 Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaŃi să prezinte un raport anual de
activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
 Pentru participarea la şedinŃele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate,
consilierul local primeşte o indemnizaŃie stabilită în condiŃiile legii.
 Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în
îndeplinirea mandatului lor, în condiŃiile legii.
 Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaŃiei prevăzute la alin. (5) şi
a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanŃă cu posibilităŃile
de finanŃare.
 La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul,
preşedintele consiliului judeŃean sau reprezentanŃii acestora, deputaŃii şi senatorii, miniştrii şi
ceilalŃi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităŃile administrativteritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi
persoanele interesate, invitate de primar.
 Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaŃi la
şedinŃele de consiliu de un delegat sătesc.
 Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare sătească,
convocată cu cel puŃin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în
prezenŃa primarului sau a viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaŃi prin hotărârea
consiliului local. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenŃi la
această adunare. La adunarea sătească pot participa toŃi cetăŃenii cu drept de vot şi domiciliul în
satul respectiv.
 La discutarea problemelor privind satele respective delegaŃii săteşti vor fi invitaŃi în mod
obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
 Delegatului sătesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 51 alin. (5) şi
(6).
 După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate.
 Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
 Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
 Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de
activitate.
 Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităŃii membrilor
lor.
 Organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcŃionare a consiliului local, respectându-se configuraŃia politică
rezultată în urma alegerilor locale.
 Consiliile locale pot organiza, din proprie iniŃiativă sau la iniŃiativa primarului, după caz,
comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. ComponenŃa comisiei speciale

de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităŃilor acesteia se stabilesc
prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acŃionează în limitele stabilite prin hotărâre.
În data de 28 iunie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi s-a întrunit în şedinŃă
ordinară, într-un cadru special,
La această ședință au fost invitați membrii delegaŃiei care a participat, în perioada 29 iunie 01 iulie 2011, la Bruxelles, la Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene,
la concursul „Între licee”, ediŃia 2011, a fost prezentată o informare privind introducerea
cadastrului general prin proiectul CESAR în comuna Vulcana-Băi de către domnul Ionel
UNGUREANU, consilier-manager proiect, iar domnul primar Emil DRĂGHICI a prezentat
proiectul „TURISM BALNEAR DÂMBOVIłEAN, TRADIłIE ŞI CONTINUITATE”.
Consilierii locali au adoptat următoarele hotărâri:
 Hotărârea nr. 34 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri
comunale;
 Hotărârea nr. 35 privind atribuirea de denumiri a unor drumuri de interes local.
În luna iulie 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi se va reuni în şedinŃă
ordinară programată pentru această lună cu următoarele propuneri pentru ordinea de zi:

SituaŃia statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul II 2011;

Raport privind activitatea asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap pe
semestrul II 2011;

Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, la semestrul II 2011.
Stabilirea de măsuri pentru eficientizarea acestei activităŃi.
Pe pagina web a comunei www.vulcanabai.ro puteŃi găsi toate hotărârile consiliului local
adoptate din anul 2007 şi până în prezent.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
consilier-relatii@vulcanabai.ro

„Veselia omului e ca mirosul florilor: ea nu se
înalŃã din suflete veştede.”
(Nicolae IORGA)
IORGA)

29 IUNIE 2011 - VULCANA-BĂI ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE…
La 29 iunie 1991 se făceau primii paşi în a zămisli
ceea ce Vulcana-Băi nu avea – o zi a sa – zi ce prin
binecuvântarea lui Dumnezeu, avea să coincidă cu cea a
SfinŃilor SlăviŃi Apostoli Petru şi Pavel.

Acum, a devenit o tradiŃie să ne întâlnim pe aceste meleaguri într-o atmosferă de
sărbătoare, cu miros de flori de tei şi cetină de brad.
Cu această ocazie s-au organizat activităŃi cultural-artistice-recreative, cu caracter
predominant folcloric şi de marcare a identităŃii locale.
Astfel, marŃi, 28 iunie, începând cu ora 15:00, la sediul autorităŃilor administraŃiei
publice locale a avut loc o şedinŃă festivă a Consiliului Local în cadrul căreia a fost prezentată
delegaŃia României (constituită din elevi din Vulcana-Băi), la cea de-a VII-a ediŃie a Concursului
European pentru licee organizat de Comitetul Regiunilor de la Bruxelles, delegaŃia formată din
elevele Florentina-Roxana FĂŞIE, Antoanela Valentina SARU, Evelina STOIAN, însoŃite de
doamna profesoară Alina Ionela STOIAN şi de domnişoara Oana-Maria SOARE, jurnalist.
După şedinŃa Consiliului local, de la ora 16:30, Casa de Cultură „Ion Minulescu”
Vulcana-Băi a fost gazda întâlnirii cu seniorii comunei, cei care au împlinit 50 de ani de căsnicie,
cei care au împlinit venerabila vârstă de 80 de ani, tinerii care au împlinit anul acesta vârsta de
18 ani şi care au primit Titlul de „CetăŃean al Comunei Vulcana-Băi” şi cu cadrele didactice cu
foarte mulŃi ani de activitate în spate.
Miercuri, 29 iunie 2011, începând cu ora 11:30 au avut loc momente artistice prezentate
de unităŃile de învăŃământ din comună sub îndrumarea dascălilor acestora, după ora 13:00 a
urmat Concursul folcloric „VULCANA-BĂI, ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE”, aflat la a XI-a ediŃie,
având două secŃiuni, cântece populare româneşti şi dansuri populare româneşti, la care au
participat comunele Aninoasa, Bezdead, Bucşani, CornăŃelu, Dragomireşti, OcniŃa, Pietrari,
Runcu, Voineşti şi Vulcana-Băi.
Cu o permanentă preocupare pentru administrarea valorilor morale ale colectivităŃii
locale, fără a uita sau ignora aspectul că fără respect faŃă de valorile morale nu putem avea nici
identitate, nici autoritate şi nici continuitate, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi, ca
autoritate deliberativă a administraŃiei publice locale, dorind asigurarea memoriei trecutului în
viitor, prin prezent, a instituit premiul „Virgiliu MAREŞ” – un premiu special care să marcheze
personalitatea celui ce a fost vreme de aproape 4 decenii dascăl la şcoală şi mentor al
vulcănenilor, atribuit elevilor cu rezultate deosebite la învăŃătură, respectiv premianŃii întâi ai
claselor gimnaziale, cei ce cu certitudine vor fi ambasadorii locului în alte spaŃii geografice
şcolare, aceşti copii ce nu trebuie priviŃi doar ca schimbul de mâine, ci ca o componentă a zilei
de azi.
După amiaza a continuat cu programe artistice prezentate de artişti consacraŃi ai scenei
folclorului românesc.
PROGRAMUL ACTIVITĂłILOR PRILEJUITE DE
ZIUA COMUNEI VULCANA-BĂI,
SĂRBĂTOAREA SFINłILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL,
28 IUNIE 2011
ACTIVITATEA
ŞedinŃa festivă a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi.
Deschiderea manifestărilor cu Imnul NaŃional al României
Cuvântul primarului de deschidere a manifestărilor prilejuite de ZIUA COMUNEI VULCANABĂI, SĂRBĂTOAREA SFINłILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL pentru sărbătorirea
împlinirii a 50 de ani de la oficierea căsătoriei pentru cuplurile în viaŃă, a persoanelor

care împlinesc 80 de ani şi a dascălilor vulcăneni care au cel puŃin 10 ani de activitate la
nivelul comunei Vulcana-Băi.
Oficierea unei slujbe religioasă de către preoŃii din comună.
Înmânarea diplomelor şi certificatelor aniversare:
DIPLOMA ANIVERSARĂ ACORDATĂ CUPLURILOR CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI
DE LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI;
DIPLOMA ANIVERSARĂ ACORDATĂ PERSOANELOR CARE ÎMPLINESC 80 DE ANI;
DIPLOMĂ ANIVERSARĂ ACORDATĂ DASCĂLILOR VULCĂNENI care au cel puŃin 10
ani de activitate la nivelul comunei Vulcana-Băi;
CERTIFICAT DE CETĂłEAN AL COMUNEI VULCANA-BĂI acordat
tinerilor care au
împlinit vârsta de 18 ani 30 iunie 1992 – 29 iunie 1993;
Programe artistice şi dansuri populare oferite de formaŃia de dansuri populare „MLĂDIłE
VULCĂNENE”.
29 IUNIE 2011
ACTIVITATEA
Momente artistice prezentate de elevii unităŃilor de învăŃământ din comuna Vulcana-Băi, sub
îndrumarea dascălilor acestora.
Programe artistice prezentate în cadrul CONCURSULUI FOLCLORIC „VULCANA-BĂI, ÎN ZI
DE SĂRBĂTOARE” ediŃia a XI-a, de către comunele participante.
Mesajul primarului de ZIUA COMUNEI VULCANA-BĂI şi înmânarea de către acesta a
distincŃiei locale PREMIUL „PROFESOR Virgiliu MAREŞ” - distincŃie specială, menită să
marcheze personalitatea celui ce a fost vreme de aproape 4 decenii dascăl la şcoală şi mentor al
vulcănenilor, atribuit elevilor cu rezultate deosebite la învăŃătură şi bună-purtare pe anul 2010,
respectiv premianŃilor întâi ai claselor gimnaziale;
Programe artistice prezentate de artişti consacraŃi ai scenei folclorului românesc.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECłIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
consilier-relatii@vulcanabai.ro

„Nu putem intra în Cer dacă înainte nu a intrat
Cerul în noi.
(Maximă creștină
cre tină)
tină)

SCURT ISTORIC AL PAROHIEI VULCANA DE SUS
PAROHIA VULCANA DE SUS a luat fiinŃă în anul 1908 prin
dezlipirea Bisericii din Parohia Cucuteni a cărei filială era până atunci.
În această perioadă a slujit la Biserica filială preot Ion POPESCU
din Cucuteni. Constatându-se că satul are un număr de 200 de familii s-a

declarat Parohie de sine-stătătoare, în luna decembrie 1908, având ca preot paroh pe preotul
Stelian POPESCU, care a îndeplinit această funcŃie până în anul 1966 când a încetat din viaŃă.
În locul său a fost numit paroh preotul Vasile MILEA, în decembrie 1966, fiind originar
din satul Râul Alb. Primele documente ale arhivei parohiale apar în anul 1909.
Biserica veche avea hramul Sfântul Ierarh Nicolae şi era aşezată în centrul satului, pe un
teren situat lângă strada principală. Terenul pe care a fost construită biserica veche a fost donat
de ctitorii bisericii, Andrei SOLOMON din Pietrari, Toma DIACONESCU din Cucuteni şi Ioan
IONESCU din Vulcana.
Din cauza degradării în timp s-au făcut reparaŃii în anul 1905, iar între anii 1943 – 1945
au fost făcute reparaŃii capitale din cauza cutremurului din 1940. După aceste reparaŃii, Biserica
veche a rămas fără pictură interioară, ştergându-se chiar pisania din tinda bisericii.
În anul 1970, din cauza stării avansate de degradare (igrasia din pereŃi, fisurile care luau
proporŃii) s-a întrunit o comisie formată din Protoiereul Târgoviştei Gheorghe TACHE, domnul
arhitect Ştefan BORIGA, preotul paroh Vasile MILEA şi consilieri parohiali, comisie care a
constatat că vechea biserică punea în pericol viaŃa credincioşilor.
După doi ani, în anul 1972, s-a obŃinut aprobarea documentaŃiei de reparaŃii capitale
(restaurare) a Bisericii vechi.
În anul 1976, în ajunul sărbătorii SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel s-a început demolarea
Bisericii vechi, iar cu ajutorul Bunului Dumnezeu Cel în Treime Slăvit, pe data de 15 iulie,
acelaşi an, s-a pus piatra de temelie a noii biserici.
Conducerea comunistă din aceşti ani a pus foarte multe piedici în finalizarea construcŃiei
bisericii, ajungându-se chiar la sistarea lucrărilor în anul 1976. Tot acum, preotul paroh Vasile
MILEA este chemat de mai marii conducerii judeŃului, fiind ameninŃat cu demolarea bisericii şi
amendă penală. Timp de 6 luni, în fiecare săptămână se formau delegaŃii din consilieri parohiali
şi bătrânii satului care mergeau la conducerea judeŃului şi la primul arhitect pentru continuarea
lucrării.
S-a ajuns în situaŃia în care, disperaŃi de ce urma să se întâmple (dărâmarea lucrării şi
arestarea preotului), femeile din Comitetul Parohial au făcut o petiŃie chiar către Elena
CEAUŞESCU (soŃia preşedintelui Ńării). În această perioadă, un sprijin foarte mare a fost acordat
bisericii de către Eugenia OBREJA din Bucureşti, care fiind într-o funcŃie de conducere în
Ministerul Petrolului, a intervenit la cel mai înalt nivel pentru reluarea construcŃiei Bisericii din
Vulcana de Sus.
După 6 luni, rugăciunile preotului şi ale credincioşilor au fost ascultate de Dumnezeu şi
actele au fost înapoiate preotului paroh. Lucrările au continuat cu condiŃia ca în paralel, sătenii să
construiască GrădiniŃa şi Dispensarul satului, clădiri care au fost ridicate în timpul respectiv.
Biserica nouă s-a ridicat între anii 1976 – 1981 sub arhipăstorirea P.F. Părinte Patriarh
Iustin MOISESCU, prin munca şi strădania Preotului paroh Vasile MILEA, a organelor
parohiale, a bunilor enoriaşi, cu ajutorul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor şi prin daniile altor
credincioşi.
Lucrările au fost conduse de către Ion UNTARU din satul Valea Lungă şi au fost
efectuate în regie proprie prin muncă benevolă a bunilor enoriaşi şi cu contribuŃia meseriaşilor
plătiŃi.
Pictura a durat 2 ani, 1982 – 1983, şi a fost executată în frescă de Vasile NIłESCU din
Bucureşti. Catapeteasma şi mobilierul au fost sculptate artistic în lemn de stejar de Ion CÂRCEI
din Târgu NeamŃ.

ConstrucŃia bisericii a costat 430.000 de lei, catapeteasma 92.000 de lei, pictura 140.000
de lei, alte lucrări 58.000 de lei, în total costurile construcŃiei au fost de 720.000 de lei. Biserica
are forma de cruce cu o turlă mare deasupra naosului şi alte două turle mici deasupra
pronaosului. În partea de vest a bisericii se află cimitirul parohial extins după anul 1989.
Biserica a primit hramul Sfânta Treime şi a fost târnosită de P.S. Episcop doctor Vasile
TÂRGOVIŞTEANUL - vicar patriarhal, în ziua de 6 noiembrie 1983, înconjurat de un mare
sobor de preoŃi şi o mulŃime mare de credincioşi. Cu acest prilej Biserica a fost înzestrată cu
daruri şi obiecte donate de buni credincioşi, care aveau acum o bucurie fără margini că văd
Biserica Vulcana de Sus construită după atâtea încercări grele şi piedici puse de regimul
comunist.
Din cauza acestor greutăŃi şi suferinŃe îndurate în cei 7 ani de construcŃie a bisericii,
preotul paroh Vasile MILEA s-a îmbolnăvit de Parkinson, o boală cumplită care-l chinuie din
anul 1992. În anul 1999 a fost pensionat pe caz de boală, în locul lui fiind numit preot paroh, pe
data de 5 septembrie 1999, fiul său Constantin MILEA , licenŃiat în Teologie.
După RevoluŃia din anul 1989, Bisericii Parohiale Vulcana de Sus, i-au fost retrocedate
pământul şi pădurea luate abuziv în perioada comunistă.
În anul 1996, Biserica a fost zugrăvită pe exterior, cu ajutorul administraŃiei publice
locale, în special al primarului independent Emil DRĂGHICI.
În anul 2005 la iniŃiativa preotului paroh Constantin MILEA, a consilierilor parohiali , a
unor credincioşi ai Parohiei şi a primarului Emil DRĂGHICI s-a pus piatra de temelie a unei
clopotniŃe cu o anexă cuprinzând 2 camere şi un hol cu scară interioară de acces la clopot, numită
„CANCELARIE PAROHIALĂ”.
În anul 2007 au fost finalizate lucrările, investiŃia fiind estimată la peste 50.000 Ron. O
mare parte din bani au fost donaŃi de câtiva fii ai satului cu stare materială deosebită. Restul
cheltuielilor au fost acoperite cu bani din donaŃiile credincioşilor.
O parte din materialele de construcŃii au fost asigurate de Primăria Comunei Vulcana-Băi
prin grija primarului independent Emil DRĂGHICI.
ToŃi aceştia au fost răsplătiŃi de preotul paroh Constantin MILEA cu „DistincŃii de
Vrednicie”, dar răsplata cea mare nădăjduim că va veni din partea Lui DUMNEZEU în ceruri.
 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„De învăŃat înveŃi multe şi de la toŃi. Dar profesor
nu e decât cel care te învaŃă să înveŃi.”

(Constantin
Constantin NOICA)
NOICA)

DE ZIUA TA, IUBITE DASCĂL VULCĂNEAN!
În spatele fiecărui om, bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl
care sculptează caracterul și sufletul este, neîndoielnic învățătorul. Când spui „școală”, în mintea
fiecăruia dintre noi apare chipul învățătorului, precum și a tuturor celorlalți dascăli. Astăzi, 28
iunie 2011 sărbătorim „ Ziua dascălului vulcănean”, ziua celor care au ca misiune să le dezvăluie

copiilor „corola de minuni a lumii”, ei sunt cei care marchează profund dezvoltarea personalității
copilului.
Învățătorul, de la Comenius încoace, conștientizează că școala este un „atelier al
umanității” și drumul „regal” spre înțelepciune.
„La mulți ani generațiilor de dascăli și de elevi deveniți dascăli ce ați dus pe umeri dulcea
povară a luminii!
Cât mai multe succese pe plan profesional și împreună să construim marile performanțe
ale celor mici!
Sănătate și putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceți cu atâta dăruire!
În ziua asta aș dori să fie numai soare
Cu suflet cald să pot privi Măreața-ți sărbătoare
Și truda să ți-o răsplătesc cu-a soarelui sclipire,
Din frunza toamnei să-ți dăruiesc un cânt de fericire!”
Nutrim credința că prin efort colectiv, dascălul să-și întărească locul și rolul pe care „îl
merită în ziua de azi deoarece munca lui care comportă o enormă putere dar și o enormă
responsabilitate, schimbă vieți”, pentru aceasta fiind nevoie de solidarizarea dascălilor de
pretutindeni, din toate teritoriile românești (și nu numai!).
Urmăriți în continuare „Imnul învățătorilor” lansat cu prilejul organizării și desfășurării
Congresului Învățătorilor – o adevărată rampă de lansare a învățământului, din data de 28-29
octombrie 2006, la Arad.
Imnul învățătorilor
Din plămada nemuririi
Ne-am născut încrezători
Să dăm farmec fericirii
În lumea copiilor.
Vom trăi în veșnicie,
Ne vom adăpa mereu,
Din izvor cu apă vie
Dăruit de Dumnezeu.
Cu dragoste divină
Din viață noi dăm viață,
Lumină din lumină,
Iubire și speranță.
Sub bolta rațiunii
Cuvintele prin sens,
Cupola-nțelepciunii
Devine univers.
Limba vechilor cazanii,
În grai dulce, românesc,
Ne-a fost mamă în toții anii
Pe pământul strămoșesc.
Voi, copii din România,
Flori gingașe, mândre flori.
Voi să ne purtați făclia

Amintind de-nvățători!
Cu dragoste divină,
Din viață noi dăm viață,
Lumină din lumină,
Iubire și speranță.
În limba românească
Sub tricolor cântam,
Să scrie, să citească
Copiii învățăm!
Sănătate și un călduros La mulți ani! tuturor dascălilor vulcăneni și de pretutindeni!
 Înv. Flori ENESCU,
ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„ÎnvăŃătura e cel mai dificil, cel mai productiv şi
cel mai important efort înfăptuit pe pământ.”
(Rabindranath Tagore)

PROIECTUL MULTILATERAL COMENIUS
„THE YOUNGEST ENTREPRENEURS OF EUROPE”
Conform planului iniŃial de activități al Proiectului
Multilateral “THE YOUNGEST ENTREPRENEURS OF
EUROPE”, înregistrat cu numărul de referinŃă, desfăşurat
prin Programul COMENIUS și cofinanțat de Comisia
Europeană, a avut loc cea de-a treia mobilitate în
Portugalia.
Astfel, în perioada 30 mai – 4 iunie 2011, trei elevi
ai Şcolii cu clasele I- VIII Vulcana de Sus, însoŃiŃi de doi
dintre profesorii lor: Maria Manuela GHEORGHE,
coordonatorul proiectului, Diaconu şi Sorina PÎRVU - membru în echipa de proiect, au
participat la reuniunea de proiect externă, care a avut loc la Escola Secundaria da Trofa , din
localitatea Trofa, Portugalia.
Elevii: Adelin Virgiliu VLĂŞCEANU- clasa a V-a, Beatrice Elena IOSIF - clasa a VI-a,
Iulia Andreea GHEORGHE – clasa a VI-a, au reuşit, prin intermediul acestei acŃiuni să cunoască
şi să participe la traiul cotidian al elevilor portughezi. Atât în şcoală, la activităŃile de proiect,
jocurile tradiŃionale, cât şi în afara acesteia, s-a creat o strânsă legătură între ei, poate chiar
prietenii, fapt ce a dovedit gradul ridicat de sociabilitate şi adaptabilitate a elevilor vulcăneni,
precum şi abilităŃi de comunicare in limba engleză. Faptul că acolo au întâlnit şi o elevă din
Republica Moldova ce vorbea limba română, i-a încântat şi au promis să păstreze legătura.
Şcoala din Trofa, situată în partea vestică a Portugaliei, localitate aflată la 20 de minute
de Ńărmul Oceanului Atlantic şi la 20 de km de oraşul Porto, al doilea oraş ca mărime al

Portugaliei, a fost locul de întâlnire pentru delegaŃiile Ńărilor participante la proiect: Bulgaria,
Romania, Polonia, Ungaria, Turcia şi Portugalia - Ńara gazdă.
Aici au fost prezentate activităŃile desfăşurate în cadrul proiectului, printre care amintim
spoturile, filmuleŃele şi rezultatele a două probleme de actualitate – încurajarea păstrării
curăŃeniei prin conceperea unor coşuri de gunoi care produc muzică atunci când sunt utilizate şi
ideea de case durabile pentru viitor, realizate si descoperite de elevii din Ńările partenere. A fost
o experienŃă plăcută şi constructivă care îşi va exercita efectele mult timp de acum înainte.
Aşteptăm cu nerăbdare următoarea reuniune de proiect planificată pentru perioada 1-5 noiembrie
2011, Turcia.
Impresii ...
Adelin Virgiliu VLĂȘCEANU
“La nivel de școală am participat la proiectul Comenius “The youngest entrepreneurs of
Europe”. Odată cu decolarea avionului, emoțiile au crescut. Le-am stăpânit cu speranța că
lărgesc orizontul de cunoaștere ajungând în Portugalia. Deși eram emoționat, am rămas profund
impresionat de frumusețile orașelor vizitate. Am avut un program bine stabilit si am putut vizita
cat mai multe din obiectivele Portugaliei. Am legat prietenii cu copiii din Portugalia, Bulgaria, si
Polonia cu care am împărtășit impresii din țara fiecăruia. Cadrele didactice care ne-au însoțit au
căutat tot timpul să fim bine instruiți și educați. In timpul scurt petrecut în Portugalia am
cunoscut o mare parte a istoriei, culturii și componenta geografică a țării.”
Beatrice Elena IOSIF
“În Portugalia am descoperit o lume nouă. Am întâlnit mulți copii foarte simpatici și
foarte prietenoși. Cadrele didactice le transmiteau elevilor multă încredere. De asemenea
școala din Trofa era o instituție de învățământ foarte mare, aproximativ 2000 de elevi, fapt ce ma impresionat. Cât despre această țară am avut de spus numai lucruri bune despre ea si din punct
de vedere al turismului, dar si din punct de vedere al economiei. Este o țară minunată cu oameni
extraordinari, primitori, politicoși.
Mă bucur că am avut această oportunitate!
Iulia Andreeea GHEORGHE
Împreună cu delegația Școlii Vulcana de Sus am pornit către PORTUGALIA la vizita de
proiect THE YOUNGEST ENTREPRENEURS OF EUROPE. De cum am ajuns am fost
întâmpinați cu multă căldură de către coordonatoarea proiectului din aceasta tara ALZIRA
PEDROSA și colega sa MAGDA GARCIA.
În primele zile noi am vizitat școala, am prezentat proiectele - casele rezistente la
cutremur și coșurile de gunoi muzicale realizate de colegii noștri. Am vizitat multe locuri pline
de istorie și cultură. Mi-am făcut foarte mulți prieteni cu care m-am înțeles minunat printre care
se numără și Victoria, o fată din Republica Moldova, stabilită de aproape șase ani în această țară,
care ne-a ajutat să comunicăm și cu cei care nu cunoșteau limba engleză. Mă bucur că există
astfel de proiecte și noi puteam avea acest schimb de experiență deoarece cunoști noi tradiții și
obiceiuri.
IUBESC PORTUGALIA! Aceasta experiență nu o voi uita niciodată!
Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
Coordonator proiect - Prof. Maria Manuela GHEORGHE
Membru echipa proiect - Prof . Sorina PÎRVU
 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE,

„ Pentru a înŃelege dragostea părinŃilor tăi
trebuie să creşti tu însuŃi un copil. "
(proverb chinezesc)

VULCANA-BĂI, ETNOGRAFIE
I.

ETNOISTORIA AŞEZĂRII

Vulcana-Băi este aşezată pe valea pârului Vulcana, la 20 km nord de Târgovişte, în
mijlocul Munteniei, la întretăierea paralelei 44º latitudine nordică, cu meridianul 25º 20'
longitudine estică. Altitudinea satului este de numai 380 m deasupra nivelului mării, dar
dealurile care îl înconjoară, cele din urmă culmi care coboară din Bucegi, pierzându-se în câmpie
la Târgovişte, mai ajung încă la înălŃimea de 500-600 m, iar vârful Vulcanei ce se înalŃă în partea
de apus a văii are 642.
a) Numirea actuală a satului
Potrivit organizării administrativ-teritoriale a României, Vulcana-Băi este numirea
actuală, este comună a judeŃului DâmboviŃa şi este compusă din trei sate: Vulcana-Băi unde are
şi reşedinŃa, Nicolăeşti şi Vulcana de Sus.
b) Numiri vechi
Satul nu are nici poveste nici întemeietor. Nu se poate fixa o dată a întemeierii Vulcănii,
aşa cum este cazul satelor de colonişti. Vulcana, care nu şi-a adăugat pe „Băi” decât după ce a
devenit staŃiune balneară, au format-o băjenarii sosiŃi pe aceste meleaguri la diferite date.
MenŃionat pentru prima dată în documente după 1600, satul Vulcana exista cu mult
înainte . La 20 ianuarie 1604, dintr-un document emis de cancelaria lui Radu Şerban, aflăm că
mai înainte cu o sută şi ceva de ani, łepeş Vodă cumpărase două sate printre ele figurând şi
Vîlcana, satele le-a dat de zestre sorei sale Alexandra, despre care nu avem date.
La 1912 comuna Vulcana se compunea din satele Vulcana-Băi, Cucuteni, Nicolaeşti şi
Vulcana de Sus împreună cu care avea 3107 locuitori. Astăzi satul Cucuteni aparŃine de comuna
MoŃăieni.
Pârâul, valea şi satele înşirate de-a lungul său, se numesc astăzi Vulcana, cu „u” în prima
silabă, numai de la sfârşitul secolului trecut. Până atunci se chema Vîlcana (cu „î”), Vălcana şi
uneori, mai rar, şi mai de mult, chiar Vlăcana găsim scris în toate documentele. În actele
întocmite pentru aplicarea legii rurale din 1864, se află scris Vîlcana. Denumirea lor este greu de
stabilit, de unde îşi trag numele, nefiind documente certe care să ateste aceste enigme.
D. Frunzescu, în dicŃionarul său topografic din 1872, scrie Vêlcana (cu î din e ) de Sus, de
Jos, Pandeli, Gura Vêlcănii, schitul Vêlcana. 1)
Doctor Popescu Vîlcana, care a fost medicul staŃiunii balneoclimaterice Vulcana între
anii 1920-1930, în broşura pe care a publicat-o în 1922 susŃine că: „Numirea staŃiunii Vulcana
provine de la Vîlceaua Vulcana.” 2)
c) Oiconime
În categoria largă a oiconimelor (nume de aşezări umane în general, indiferent de
mărimea şi importanŃa lor în comuna Vulcana-Băi putem da exemple actuale: „Spătăreşti,
Spâneşti, Greci, Şetreni”.
d) De ce localităŃi a mai aparŃinut satul?
Din Monografia „ Vulcana-Băi …400… pagina 40 reiese că satul Vulcana de Sus prin
anii 1810 era înglobat în Pietrari. În 1838 însă, când criteriul recensământului era cel economic,
financiar, în catagrafia întocmită atunci, apare tot numai un sat Vîlcana, dar specificat „de jos”,
ceea ce logic, ne face să credem că există şi satul Vîlcana de Sus. Şi, cu adevărat exista.

Comuna Vulcana-Băi a aparŃinut regiunii Ploieşti, raionul Pucioasa până la noua
împărŃire administrativă a Ńării în judeŃe.
e) De ce judeŃ?
Din ceea ce am studiat am aflat că această localitate – VULCANA-BĂI – a aparŃinut
numai judeŃului DâmboviŃa. Prin anii 1950-1960 comuna a aparŃinut raionului Târgovişte ,
regiunea Ploieşti.
f) Descoperiri arheologice
Anii s-au scurs şi odată cu ei s-au pierdut dovezi istorice despre care generaŃiile noastre
cu greu pot afla de ele, datorită puŃinelor date şi documente care s-au mai păstrat prin arhive,
muzee şi printre povestirile şi legendele populare. Săpăturile arheologice au scos şi vor mai
scoate la iveală multe dovezi ale vestigiilor trecute, unele dintre ele păstrate până în zilele noastre
sub formă de legende populare.
Mărturii foarte îndepărtate, din era mijlocie, au rămas numai pe vârfurile dealurilor, unde
straturile mai noi au fost erodate şi cărate în văi, lăsând să iasă la iveală, rocile străvechi: una
dinte aceste roci este gipsul a căror lamele strălucitoare sunt cunoscute de localnicii care trec
dealul la Pucioasa. Alte mărturii ale vârstei subsolului sunt straturile de lignit din apropiere, de
la Doiceşti şi Şotânga. Aceste straturi de cărbuni s-au format în epocile eocenică, oligocenică şi
miocenică din era următoare (neozoică).
1.Frunzescu,D.,DicŃionar topografic şi statistic al României, Bucureşti 1872
2.Dr. Popescu Vîlcana, Băile Vălcana, Bucureşti, 1922, p.6

De atunci sunt 50-60 milioane de ani. Si tot din aceeaşi epocă sunt zăcămintele de petrol,
cele de la Glodeni, Valea Voievozilor, Doiceşti precum şi cantităŃile de ŃiŃei găsite la Vulcana.
Săpăturile de la Vulcana au pus în evidenŃă şi alte mărturii geologice, aşa zisele „ape
sărate de zăcământ” , care sunt rămase tot din epoca miocenică, şi care au aceeaşi valoare de
indicator al fundului Mării Sarmatice, ca şi fosilele animalelor. Aceste ape de zăcământ, legate
de formaŃiunile miocenice, ca şi apele minerale de la Govora, sunt caracterizate printr-o mare
concentrare în cloruri de sodiu şi cantităŃi relativ mari de iod şi brom, ceea ce le-au făcut să fie
întrebuinŃate cu multă eficacitate atât Vulcana, cât şi Govora, pentru tratamentul unor afecŃiuni
cronice, îndeosebi reumatice.
g) Atestări documentare
Sunt sate de pe valea de Sus a IalomiŃei, care se mândresc cu documente scrise acum
patru-cinci sute de ani. Dar oricât de vechi, înscrisurile nu ne spun decât foarte puŃin despre
existenŃa străveche a acestor aşezări şi nimic despre data întemeierii lor.
Vechimea satelor de aici este atestată însă de alte mărturii, nescrise, care n-au putut fi
distruse de întâmplările vitrege abătute peste ele.
Limba vorbită de localnici şi mai ales toponimia, - nume de munŃi, dealuri şi văi – sunt
mărturii autentice care urcă vechimea acestor sate până în epoca romană şi chiar dincolo de ea, la
strămoşii noştri geto-daci, din a căror limbă au rămas multe denumiri.
Explicarea unor toponime:
Apa Rece-fâneaŃă „caracteristică acelui curs de apă”;
Bălănoaia - fâneaŃă „numele proprietarului”;
Brusturiş - vale, acolo au fost mulŃi brusturi (brusture + sufixul-iş);
Dudeasca - pădure şi fâneaŃă „ numele proprietarului” ( Dudescu + sufisul easca);
Fântâna de la Bucura.
Numele de anumite locuri sunt exprimate prin toponime simple şi compuse:

Iată câteva exemple:
Catălineşti „fâneaŃă” provine din apelativul catălinesc, plural catălineşti (nume
de grup), iar aceasta din antroponimul CĂTĂLIN. Alte toponime: Popeşti – denumire de stradă,
Spâneşti – denumire de stradă Muscăleşti – vale; Spătărelu - vale din numele de spătar;
łuŃuianca –deal (nevasta unui ŃuŃuian - cioban din Ardeal);
Bălănoaia - fâneaŃă, Imbroaia – deal Noroaia - fâneaŃă , Dudeasca – pădure
NiŃeasca – fâneaŃă şi pădure, Brusturiş – vale, Zălogi parte din sat, Cărpeniş – pădure Teişani stradă, În Dos – fâşie îngustă între două păduri, La carieră – izlaz comunal, La Curătură fâneaŃă, La Moci - izvor cu apă sulfuroasă, La Zăpodie – fâneaŃă;
Toponime al căror al doilea termen este un nume de plantă sau nume de animal:
„Lunca Trestiei” – luncă - fâneaŃă;
„Valea Câinelui” - izlaz comunal;
„Vadul Corbului”- stradă
Toponime al căror al doilea termen este un nume de profesie sau îndeletnicire sau
care arată poziŃia socială a oamenilor:
LaŃii popii - fâneaŃă proprietatea preotului, Valea Cheii, Valea Morii - vale,
Vârful Stânii – parte mai înaltă din izlazul comunal;
Podul de la strajă - toponim cu prepoziŃie – pod;
Imbroaia - fîneaŃă;
Barbos – izlaz comunal.
MenŃionat pentru prima dată în documente după 1600, satul Vulcana exista cu mult
înainte. La 20 ianuarie 1604, dintr-un document emis de cancelaria lui Radu Şerban, aflăm că
mai înainte cu o sută şi ceva de ani, łepeş Vodă cumpărase două sate printre ele figurând şi
Vîlcana, satele le-a dat de zestre sorei sale Alexandra, despre care nu avem date.
La 1912 comuna Vulcana se compunea din satele Vulcana-Băi, Cucuteni, Nicolaeşti şi
Vulcana de Sus împreună cu care avea 3.107 locuitori. Astăzi, Cucuteni aparŃine de MoŃăieni.
Vulcana de Sus s-a numit astfel deoarece era situată mai sus de celelalte sate cu numele
de Vulcana, ea apare separat în 1835, când avea 50 de gospodării
h) Legendele întemeierii
Explicarea unor toponime
Comănacul din apropierea schitului Bunea. În partea de nord a schitului Bunea, la
jumătatea distanŃei dintre biserică şi poarta de la intrare, sub poalele pădurii, la o altitudine de
circa 633 metri, până după 1912 a fost un stejar uriaş, semicentenar, a cărui tulpină pentru a o
cuprinde „mulŃi inşi trebuiau să-şi înlănŃuie braŃele” ( extras din Mareş, G. I. Mareş Dinu ,
Vulcana –Băi şi Schitu Bunea, Editura Litera, Bucureşti 1976 p.151).
Bătrânii satelor povestesc cu multă nostalgie, dar şi mândrie totodată, de uriaşul stejar
din vârful dealului Vulcana, pe care-l numiseră „Comănac”. Nimeni nu ştie să explice de ce i s-a
dat această denumire. Avea el oare coloană cilindrică asemănătoare unui comănac? (acoperământ
al capului de formă cilindrică, fără boruri, confecŃionat din lână sau pâslă, purtat de călugări şi
călugăriŃe). Sau i s-a dat această denumire, numai prin faptul că se află în apropierea mănăstirii,
în preajma căreia trăiau călugării care purtau comănac? Un astfel de stejar, mai mic, căruia
oamenii satelor din jur i-au dat aceeaşi denumire de „comănac” se află lângă schitul Bunea.
Regretăm că nu ni s-a păstrat o imagine a acestui frumos şi impunător stejar, despre care
locuitorii satelor din jur ne povestesc cu atâta dragoste.
El a rămas însă menŃionat în multe lucrări şi povestiri, prin care se arată că acest
„comănac” din vârful Vulcănii, din zilele senine, putea fi văzut ”tocmai de la Ghergani”

(distanŃa de 58-60 km). Că de aici cu un aparat optic se puteau vedea punctele cele mai
îndepărtate ale judeŃului precum: Titu, Târgovişte, Bucşani, MunŃii Leaota, Bucegi chiar şi
fabricile şi rezervoarele de petrol Cantacuzino din judeŃul Prahova, situate pe munŃii din
apropierea Câmpinei.
În jurul acestui „comănac”, fiind situat la un punct de unde se puteau vedea împrejurimile
foarte bine, ne-a rămas şi o legendă populară care „… spune că sub acest falnic stejar, Mihai
Viteazu (1593-1601) ar fi Ńinut un sfat cu căpitanii săi, după retragerea de la Călugăreni, în
drum spre Stoieneşti”.
La umbra acestui „comănac”, mulŃi pelerini, credincioşi care veneau la schitul Bunea sau
cei care veneau la tratament în staŃiunile balneare Vulcana-Băi şi Pucioasa, care vizitau aceste
locuri, se odihneau, scrutând în zări, crestele frumoaselor dealuri subcarpatice, împădurite, până
în vârfurile munŃilor Leaota, Păduchiosul şi Caraiman sau spre câmpie, privind spre vechea
cetate de scaun, cu frumosul turn al Chindiei, Târgovişte spre mânăstirea Dealu. Ei serveau masa
cu multă plăcere la umbra deasă a acestuia, pe „o masă mare, rotundă, cioplită din piatră, cu
picioare tari din stejar”.
Dar acest frumos şi uriaş „comănac”, a fost de pe o parte victima trăsnetelor care l-au
sfârtecat „… rupându-se în parte”, încă înainte de 1900, iar pe de altă parte „… în jurul şi la
rădăcina lui au fost săpate nenumărate gropi de căutători de comori”, ceea ce a făcut să-i curme
viaŃa seculară, să se usuce să fie tăiat. Astfel, a dispărut unul din cel mai pitoresc popas din
preajma staŃiunii balneare Vulcana-Băi şi a schitului Bunea.
(Continuare în numărul următor)
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BUNUL SIMȚ ȘI MITOCĂNIA

“De bun simŃ toată lumea are nevoie.
PuŃini îl au şi fiecare crede că îl are.”
(Benjamin FRANKLIN)
FRANKLIN)

Doamne, cât de frumos este să trăim mângâiaŃi de lumina caldă şi binefăcătoare a razelor
de soare, cât de bine ne simŃim când ne respectăm unul pe altul, când suntem cuviincioşi, demni
de condiŃia noastră umană! În inimile noastre este destul loc pentru iubire, dar unii aruncă suliŃe
care rănesc şi din inimi se preling prea multe picături de sânge…
Uneori nori grei se îngrămădesc în dimineŃile zilelor noastre şi întunecă soarele de ale
cărui raze dorim atât de mult să ne bucurăm… De ce, mă întreb, nu ne putem bucura întru totul
de strălucirea lui? De ce umbre tenebroase apar în sufletele noastre, de parcă îngerii Domnului
nu ne mai iubesc?
Rămân stupefiată de câte ori deschid paginile câte unui ziar şi găsesc articole în care se
relevă comportamentul ingrat, lipsa de bun simŃ a unor oameni şi în special a celor care ar trebui
să constituie un exemplu de moralitate, oameni care conduc destine şi destinul însemnă viitorul
nostru, o continuă schimbare a lucrurilor, a lumii, pe care omul trebuie să o însoŃească onorabil.
Dorim oare să ajungem să celebrăm triumful proastei calităŃi a omului, a unei piramide
găunoase?
Cu toŃii suntem datori în primul rând să cunoaştem şi mai apoi să respectăm legile Ńării în
care trăim şi ele trebuie să fie clare, bazate pe morală, deoarece legile sunt întruchiparea raŃiunii,

a înŃelepciunii umane. Scriitorul francez Honoré de Balzac, cel care a realizat o imensa oglindă
în care s-au privit contemporanii săi, trăitori ai secolului al nouăsprezece, spunea: „Legile sunt
pânze de păianjen prin care muştele mari trec şi cele mici sunt prinse”. De ce oare? Ştim prea
bine! Puterea politică, puterea banului, îi scapă pe cei „mari”! Desigur, lumea a evoluat, dar
principiile care stau la baza vieŃii, chiar dacă au suferit schimbări de nuanŃă, fundamentul lor a
rămas acelaşi. Trăim altfel, dar avem aceeaşi casă – pământul, am evoluat, dar suntem tot
oamenii de altădată, ne-am câştigat libertatea, dar ea trebuie înŃeleasă ca fiind limitată de legi şi
de bunul simŃ care nu ne permite să ne comportăm imoral, să deranjăm, să lovim, să rănim
sufletele celor din jurul nostru, ci să Ńinem seamă de faptul că suntem făcuŃi din lut şi nu din
piatră pe care o poŃi lovi cu barosul…
„Ceea ce nu opreşte legea, opreşte buna cuviinŃă” spunea Seneca la vremea sa, bunacuviinŃă făcând parte din comportamentul civilizat în societate, comportament ce poate fi definit
în final, ca fiind demn sau nedemn. Iată cum profilul moral este determinat de atitudinea omului
în relaŃiile sociale şi defineşte ceea ce numim demnitatea umană. „Caut un om!” rostea Diogene,
în plină zi, umblând pe străzile Atenei, pe vremea când oamenii oraşului huzureau şi viaŃa
decăzuse, fiindcă aşa este viaŃa, are urcuşurile şi coborâşurile ei. Scriitorul german Gotthold
Lessing spunea cu convingere: „Cea mai nobilă preocupare a omului este omul”, căci nu este
suficient numai să cunoşti legile, principiile morale, ci să le şi aplici în viaŃă.
PoliteŃea, respectul se învaŃă, nimeni nu se naşte politicos, nu le ştim pe toate şi avem
multe de învăŃat pe parcursul vieŃii! Este adevărat că învăŃarea cere o minimă înzestrare şi poate,
un exerciŃiu îndelungat. Ne naştem cu bun simŃ, dar prin educaŃie dobândim mai mult pentru
vremea în care trăim, dobândim politeŃea care implică generozitate, simŃ al dreptăŃii, al
frumosului, decenŃă, chiar eleganŃă! Primim, refuzăm? Ar trebui, da, ar trebui să învăŃăm
continuu, ca prin spusele şi faptele noastre, să nu lezăm pe cei din jurul nostru. „…LuaŃi
învăŃătura, că mult argint şi mult aur veŃi câştiga cu ea!..." ne spunea tot Iisus.
CondiŃia umană care ni s-a dat, dreptul de a trăi această viaŃă, ne obligă a nu ne bate joc
de ea, ci a o înfrumuseŃa, a o îmbunătăŃi. Din totdeauna oamenii au năzuit ameliorarea condiŃiei
lor, înnobilarea vieŃii, prin însuşirea unor sume de virtuŃi, cunoaşterea adevărului, a căii drepte
în viaŃă, a corectitudinii. Să ne pese de cei cu care împărŃim această minunată viaŃă! Să ne pese
de moralitatea vieŃii noastre! Să nu uităm nici o clipă că nu trăim singuri, trăim în colectivitate şi
fiecare dintre noi are nevoie de celălalt, căci „omul nu trăieşte decât pe jumătate când trăieşte
doar pentru el ”, spune un poet francez.
Dar ce ne facem cu comportamentul grosolan, vulgar, bădăran, mojic prin care
dicŃionarul defineşte mitocanul, omul impertinent, obraznic? Pe bunica am auzit-o prima oară
vorbind de mojici, mitocani; mă sfătuia să nu am de-a face cu astfel de oameni. De la ea am aflat
sensul adevărat al cuvântului, cel de oameni prost crescuŃi. Mai târziu, în vremurile tulburi în
care am trăit, erau cam mulŃi în jurul nostru… Şi acum? Ce s-a schimbat? Oamenii prost crescuŃi
au dat naştere altora pe care i-au prost crescut şi uite-aşa perpetuăm în prostie, inconştienŃă,
proastă creştere. MulŃi nu ştiu, dar nici nu le pasă că nu ştiu să se poarte şi adoptă un
comportament obraznic, rănesc. Toată lumea este a lor, cuvântul lor planează asupra tuturor şi au
dreptul să-i timoreze, să-şi bată joc de ei. Nu este aceasta o formă a sclaviei, să-Ńi baŃi joc de
sufletul omului? Unii au învăŃat să îmbrace haina nesimŃirii la primirea mojiciei, alŃii suferă… În
modul său de a se exprima plastic şi „elastic”, Andrei Pleşu reuşeşte să schiŃeze foarte bine
portretul mitocanului în cartea „Chipuri şi măşti ale tranziŃiei”: „Principiile sunt pentru mitocan
mai mult o chestiune de estetică, decât una de etică. Principiile sunt bune, dar viaŃa este altceva.”

„…toate afectele îi sunt paralizate de instinctul supravieŃuirii.” „Una dintre calităŃile mitocanului
e că are gustul ierarhiei…”
Mă întreb ce fel de oameni sunt aceia care în ziare şi în faŃa ecranelor de televiziune se
înjură, îşi atribuie unii altora cele mai josnice cuvinte? Este acesta un exemplu de urmat pentru
cei care încă nu cunosc calea pe care trebuie să meargă în viaŃă? Şi sunt mulŃi, dar mai ales copii
şi tineri. Ascultăm întrebări impertinente şi răspunsuri grobiene, până la utilizarea unui lexic
inacceptabil. Avem, poate fiecare dintre noi, barbariile sufletului, umbrele sufletului ce se
manifestă în atitudini de care suntem chiar noi înşine surprinşi, ca şi cum nu ar fi ale noastre, ci
străine, dar trebuie să ştim să le alungăm, să le îndepărtăm, să ne cerem scuze pentru ele. Aveam
cândva, în acele vremuri pe care le numim acum „de tristă amintire”, un şef, isteŃ de altfel, care
se adresa cu „bre”. Nu voia să se debaraseze de această interjecŃie, crezând probabil că este
original, sau că adoptă în conversaŃie un ton uman, sau poate voia să arate că este o personalitate
de nezdruncinat, nepăsându-i că sfida bunul simŃ al celor cărora se adresa, nu ştiu! Şi nimeni nu
îndrăznea să-i spună că este nepoliticos. Într-o zi, în conversaŃia avută, mă zgândărea pe creier
acest „bre” repetat până şi în faŃa unei femei, şi îmi stătea pe limbă să-i spun: Mai daŃi-l în factor
comun! Dar n-am îndrăznit… Astăzi câŃi dintre noi n-au suportat şi suportă în continuare
apariŃiile pe canale de televiziune a unor personalităŃi lipsite de bună creştere, de bun simŃ, în
interviuri sau filmări ale vieŃii lor super îndestulate? Şi totul pentru bani? Unii au motivat toŃi
aceşti ani că „asta se cere”. Nu cred că este adevărat! Nu a cerut nimeni, li s-a dat! Dacă li se
oferea „mâncare” de calitate, cu timpul oamenii s-ar fi obişnuit cu acea „mâncare” aleasă. Şi
culmea impertinenŃei mi s-a părut răspunsul: „Dacă nu-Ńi place, schimbă ziarul, schimbă
canalul!”
Aceste clipe de meditaŃie mi-au amintit versurile scrise: Cincizeci de ani de neadevăr,/
necredinŃă, înfricoşare, îngenunchere, umilinŃă./ Şi încă mulŃi ani pentru a învăŃa gimnastica de
îndreptare a coloanei noastre vertebrale…./ Cum să comprimăm timpul?/ Cum să învăŃăm mai
curând?/ Poate o rugăciune,/ poate un cântec,/ poate iubirea/ ne vor aduce mai curând,/ mai
aproape de adevăr, de credinŃă, generozitate, verticalitate.
 Ortansa MIHAI
INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
„Copilăria este inima tuturor
vârstelor.”
(Lucian BLAGA

DIN CREAȚIA COPIILOR
ÎNTRE VIS ŞI REALITATE...
(compunere)

Copilăria...
Acum, că mă aflu la vârsta adolescenŃei, pot descrie exact această perioadă...pot spune
că nu a fost una petrecută în faŃa ecranului luminos al calculatorului, ci prin natură, prin parc cu
toŃi prietenii, mâncând o vată pe băŃ, jucând cu fetele sticluŃa cu otravă, raŃele şi vânătorii

(trebuia să le nimeresc) sau alergând după mingea cea peticită, într-un joc aprins de fotbal, cu
care vecinii noştri n-au fost niciodată de acord.
Erau şi zile mai ploioase, dar noi eram afară, jucam cu vecinele elastic şi zig-zag, sau
furam mere din copacul ce atunci ni se părea că sunt de aur...nu ne interesa că vecina va veni din
nou la mama şi se va plânge...noi ne potoleam acea poftă, nebunie, acea plăcerea de a o vedea pe
vecina cum vine cu băŃul cel lung după noi...îl pot descrie şi acum...era unul lung şi gros, dar
ascuŃit la un capăt...am simŃit asta pe propria piele.
Îmi amintesc de fiecare dată când mama mă certa şi mă pedepsea... nu aveam voie să
ies pe afară, să mă uit la desenele cu Micky Mouse (care atunci erau o singură dată pe
săptămână)...nu aveam voie să mai fac lucrurile care îmi umpleau sufletul de bucurie... dar şi
mintea de observaŃii... dar nu conta... important era sa ies... să simt natura cum respiră, ...să văd
cu cresc ghioceii... să ascult iarba cum creşte... să desluşesc graiul păsărelelor... (pe care le
prindeam sub un lighean de plastic, sprijinit într-o parte de un băŃ legat cu o sfoară, iar sub el
puneam nişte grăunŃe. Uneori aşteptam ore întregi ca o păsărică naivă să intre sub lighean, dar şi
dacă intra, nu mai avea scăpare, o Ńineam într-o colivie până mama îşi făcea milă de biata fiinŃă şi
o elibera).
Primele năzbâtii... nu mi le mai pot aminti exact pe toate... dar există una pe care o ştiu
exact... ştiu fiecare pas prin care am construit-o... dar şi fiecare palmă pe care mi-am luat-o
după... dar nu a contat... o merita!
Era o zi minunată, în care soarele parcă nu mai contenea să îşi reverse caldele lui raze
peste întregul pământ... şi … ce îşi poŃi dori într-o zi atât de frumoasă... este, evident... să te
scalzi…
Această dorinŃă o avem şi eu împreună cu verişorii şi prietenii mei... dar care era
soluŃia? ...este simplu... să ne strecurăm în grădina vecinei şi să ne udăm cu furtunul, acelaşi
furtun pe care cu câteva zile în urmă îl cumpărasem noi, dar uitându-l pe strada, vecina ni l-a
luat... şi nu ni l-a mai înapoiat. Şi noi, ca nişte copii respectoşi, şi cunoscând proverbul ,,ce e' luat
e' bun luat” ne-am hotărât să nu i-l luăm...doar să îl împrumutăm.
Am mers în grădina şi ne-am făcut leoarcă, neobservând că am distrus toate plantele,
proaspăt înrădăcinate...dar am găsit şi la asta o soluŃie..le-am replantat...arătau minunat!
După ce am terminat această activitate minunată, ne-am retras către casele noastre,
unde fiecare a adormit şi a visat la reacŃia femeii când îşi va vedea minunata recoltă.
Plăcerile copilăriei...nu cred că mi-ar ajunge timpul să le enumăr ...erau lucruri mărunte,
dar elementare...erau lucruri de care şi acum îmi amintesc.
Nu îmi pot imagina această perioadă fără basmele citite de mama seara şi povestite
colegilor şi prietenilor a doua zi, fără faŃa uimită a vecinului atunci când îşi vedea pantofii în
brad, fără căŃeluşul căruia îi făcusem cercei din cutii de conservă de mazăre, chiar şi fără
ciocolata Pappy (ursuleŃul preferat) cât despre acadelele Chupa Chiups să nu mai amintesc... “
Aşa eram eu la vârsta cea fericită, si aşa cred ca au fost toŃi copiii de când îi lumea asta şi
pământul, măcar să zică cine ce-a zice... ”
Dar de ce?...de ce timpul a trecut atât de repede?...de ce nu mai avem răgaz să simŃim
toate acele sentimente?...de ce nu mai avem răgaz nici măcar să zâmbim?...de ce totul se rezumă
la o simplă căutare pe NET?...de ce?
Poate că efemeritatea clipei este de vină ... poate că toate aceste întrebări sunt strigate din
adâncul sufletului tău...de copilul ce zace acolo şi aşteaptă să îl scoŃi la iveală măcar printr-un
simplu zâmbet, pentru că toŃi copii au felul lor de a vedea lumea şi sunt singurii cărora nu le este

frică de viitor. Îşi zidesc fericirea pe visuri, iar poveştile în care binele învinge răul fac parte din
realitatea lor...poate că încă eşti un copil...
Să fii adult ... adolescent, nu înseamnă că nu mai eşti ,,Tu”....ci că acel copil din tine s-a
maturizat... gândeşte altfel ... simte altfel... vede altfel tot ce îl înconjoară... nu mai crede în
poveşti? Nu... ci pur şi simplu balaurul este viitorul... Nu mai zâmbeşte?...ba da...dar că o face
mai rar... Nu mai găseşte plăcere în lucrurile mărunte? Ba da...lucrurile astea îl întăresc...
Nu crede că acei câŃiva centimetri pe care i-ai crescut te fac să nu mai fii copil ... fii un
adolescent care gândeşte precum un copil, care se bucură ca el, zâmbeşte ca el, trăieşte ca el,
Măria Sa, COPILUL!
 Roxana Laura TUDOR
Elev clasa a VIII-a
Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Nu poți găsi poezie nicăieri când nu o
porți în tine.”.
(Joseph JOUBERT)

DIN POETICA VULCĂNEANĂ
DUPĂ PLOAIE
A plouat și-acum pământul, aburind se-nvârte-n soare.
Un zefir adie dulce, cu parfum de liliac,
Florile din meri se scutur ca o gingașă ninsoare
Și-alte flori se nasc în taină și petalele-și desfac.
Fluturi poleiți de floare, saltă-n cer, vrăjiți de soare,
Mieii zburdă în câmpie dând ocol turmei de zor
Și albinele aleargă harnice din floare-n floare,
Ca s-adune tot nectarul și parfumu-n stupul lor.
Înfășată-n ceață sură, e pădurea după ploaie
Muntele, în depărtare, stă îmbrobodit și mut.
Soarele și-arată mândru strălucita lui splendoare…
E atâta frumusețe pe pământu-acesta-n floare
Că îmi vine-așa de-odată să-ngenunchi și să-l sărut.
 Gheorghe S. ȘERBAN

„Cine uită, nu merită.”
(Nicolae IORGA
IORGA)
GA)

NICOLAE IORGA - 140 DE ANI DE LA NAȘTEREA ISTORICULUI,
PUBLICISTULUI ȘI CRITICULUI LITERAR (1871)
Nicolae Iorga (nume original: Nicu N. Iorga, născut pe 6 iunie 1871 Botoșani, a fost un
istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru,
parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. După cum a afirmat
George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX,
„rolul lui Voltaire”.
După studii elementare și gimnaziale în Botoșani, a urmat Liceul Național din Iași în
1888. A absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma "magna cum laude", apoi a
continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul (1893) la numai 23
de ani.
Iorga devine in 1893, la numai 23 de ani, membru corespondent al Academiei Române.
În 1894, la 24 de ani, obține prin concurs catedra de istorie la Universitatea din București. Din
1911 este membru activ al Academiei Române. Începând din 1908 ține cursuri de vară la Vălenii
de Munte, județul Prahova.
Dotat cu o memorie extraordinară, cunoștea istoria universală și în special pe cea română
în cele mai mici detalii. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu din istoria românilor fără să
constați că Nicolae Iorga a trecut deja pe acolo și a tratat tema în mod fundamental. În timpul
regimului comunist opera sa istorică a fost în mod conștient ignorată, istoria României fiind
contrafăcută în concordanță cu vederile regimului de către persoane aservite acestuia. Iorga a fost
autor al unui număr uriaș de publicații, cel mai mare poligraf al românilor: circa 1.250 de volume
și 25.000 de articole.
Nicolae Iorga a fost fondatorul (1920) și director al Școlii Române din Paris ("Fontenayaux-Roses"). A editat și condus numeroase ziare și reviste ("Neamul românesc", "Revista
istorică", "Revue Historique du Sud-Est-Européen", "Floarea darurilor" etc.). Unul dintre
doctrinarii sămănătorismului (a condus revista "Sămănătorul" în perioada 1905-1906).
A întocmit numeroase volume de izvoare, documente (Notes et extraits pour servir à
l'histoire des Croisades au XV-e siècle, Studii și documente cu privire la istoria românilor, ș.a.).
Deși structural refractar subordonării faptului istoric unui sistem filosofic, a îmbogățit gândirea
istorică cu o nouă viziune, dominată de factorul spiritual și întemeiată pe unele "permanențe",
coordonate ale dezvoltării istorice. În domeniul istoriei naționale, a elaborat monografii și sinteze
de mare valoare (Istoria lui Mihai Viteazul, Istoria bisericii românești și a vieții religioase a
românilor, Istoria armatei românești, Istoria comerțului românesc, Geschichte des rumänischen
Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen, Istoria românilor, 10 vol. ș.a.) și a integrat istoria
României în istoria universală (La place des Roumains dans l'histoire universelle, 3 vol.),
relevând originalitatea culturii românești și interdependența istoriei poporului român cu istoria
altor popoare. Contribuția la cercetarea istoriei universale la cercetarea istoriei literaturii române,
ca și vastitatea operei și preocupărilor sale, îl situează între marii istorici ai lumii. Împreună cu
un grup de profesori, fizicieni și alți oameni de știință a ajutat la pornirea mișcării de cercetași
din România și la dezvoltarea organizației Cercetașii României.
Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind ridicat de la vila sa din Sinaia și asasinat la 27
noiembrie 1940 de către legionari. Membrii Gărzii de Fier îl considerau responsabil de uciderea
comandantului lor, Corneliu Zelea Codreanu în timpul regimului de autoritate monarhică a
regelui Carol al II-lea, când în urma unei scrisori deschise adresate de Codreanu către Iorga,

acesta fiind și consilier regal, i-a intentat proces și liderul legionarilor a fost condamnat pentru
calomnie. Ulterior, Codreanu a fost asasinat din ordinul regelui. După aflarea veștii despre
asasinarea lui Iorga, 47 de universități și academii din întreaga lume au arborat drapelul în bernă.
Activitățile științifice ale lui Iorga reflectă credințele sale de-o viață. Fiind un naționalist
moderat și un apărător al tradiționalismului țărănesc (aspect observabil și din asocierea sa cu
Sămănătorul), Iorga a devenit interesat în documentarea istoriei domeniilor rurale din vechea
Valahie și Moldova. Constatând lipsa de surse privind istoria română din Evul Mediu și
încercând să descrie procesul de tranziție de la Dacia romană la un popor vorbind o limbă
romanică (vezi Originile românilor), Iorga și-a concentrat eforturile în direcția cercetării modului
în care au fost păstrate obiceiurilor romane în zonele rurale.
 prof. Petra MICULESCU

„Poezia - o împărtăşanie a orelor de taină.”
(Vasile GHICA)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII
ÎNDRĂGOSTIT. ȘI O DUC BINE…
noiembrie 5, 2010 — Cristian LISANDRU
Iubindu-te în fiecare ceas,
Cu-aceeaşi patimă de la-nceputuri,
Eu mă redefinesc lipsit de glas
Chiar şi atunci când sunt lovit de şuturi.
Că viaŃa asta ne oferă rar
PerfecŃiunea, nu-i o noutate,
Dar prin inflexiuni de chihlimbar
Eu te percep mai bună decât toate.
Şi n-aş dori să fiu considerat
Subiectivul ameŃit de gânduri,
Dar te admir cu poftă de bărbat
Când scriu, cum am mai scris, destule rânduri.
Obositoarele incertitudini
Sunt decupate, logic, din decor,
Iar printre insolenŃi şi platitudini
Eu te iubesc cu gândul c-am să mor.
Şi nu-mi ajunge clipa, nici minutul,
Să pun pe trupul tău sărut târziu,
Îmi vine să mângâi şi aşternutul
Pe care mă înăbuşi frăgeziu.
Miraculos mă cauŃi prin arhive
Păstrate într-un suflet pătimaş,
Dar eu scriu rugăciuni definitive
Şi pentru mulŃi am stofă de vrăjmaş.

Îmi voi permite să declar războaie,
Să cad lângă reduta care eşti,
Spălându-mă de rele şi de zoaie,
Atât de încântat că mă iubeşti.
Suntem inseparabili prin uitare,
Suntem comprehensibili în amor,
Eu fac din tine marea încercare,
Punând accent pe substantivul dor…

„Cunoaşterea înseamnă împlinire; a cunoaște
este a fiuza sufletului.
(Will DURANT)
DURANT)

ŞTIAłI CĂ…

 Prima referire la o pată solară datează din anul 350 î.e.n noastre și aparține lui Teofrastus
din Atena.
 Primele notații despre eclipse datează de peste 3000 de ani și sunt datorate caldeenilor.
 Masa Soarelui este de 330.000 de ori mai mare decât a Terrei.
 În Austria există un lac, Alm, cu o mică insulă care are proprietatea neobișnuită de a se
muta periodic de la un mal la altul.
 Cea mai înaltă autostradă din Europa este Pichaco de Valeta din Spania la o altitudine de
3.500 m.
 Singura carte din lume sun forma unei inimi a fost donată în anul 1509 soției regelui
Saxoniei și cuprindea sfaturi gospodărești.
 Oceanul planetar conține între altele și aur care, adunat la un loc, ar face lingouri în
greutate totală de 8 miliarde de tone.
Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„ViaŃa o poŃi înŃelege numai privind înapoi,
dar trebuie trăită numai privind înainte.”

(CONFUCIUS)
CONFUCIUS )
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA IULIE

1 iulie
AveruŃa IACOB
Vasilica PANAITA
Vasile STOIAN
Vasile łÎRGHEŞ

Daniel MITRESCU
Cornelia BUCUROIU
Corina Elena DRĂGHICI
Ionela ŞERBAN

Alexandru IonuŃ ŞERBAN
Valentin MOROE

Costinel Florin CRĂCIUN
Mathias Valentine ZÂRNĂ

2 iulie
Vasile ARON
Clement GRECU
Dumitru ILIE
Adrian MĂTUŞA
Eugenia DINIŞOR
Cătălina MOROE
Tatiana ENESCU
Ion George ARON
Daniela Elena BADEA
IonuŃ Cristian DUMITRU
Petrică MOREANU

6 iulie
Dumitru DOBRA
Cornel DUMITRU
Florin MITRESCU
Sabina Maria NECŞOIU
Marian Bogdan łÎRGHEŞ

3 iulie
Nicolae GRECU
TarsiŃa NEACŞU
Georgeta BÎRLIGEANU
Irina IONAŞ
Gabriela NEAGA
Gabriel Emil BURTOIU
Flaviana Mihaela MOROE
Andreea Cerasela FĂŞIE
4 iulie
Aneta NEGULESCU
Marieta BĂLAŞA
Emil DRĂGHICI
Leonica OPROIU
Gheorghe IOSIF
Ramona Elena MILEA
5 iulie
Elena MIHAI
Dumitru GRECU
Victor MIHAI
Alexandru ŞETREANU
Gheorghe BUCUROIU
Gheorghe MOISE
Elena SAVU
IonuŃ MILEA
Liviu Marian GHIŞAN
Aurlian OPINCARU
Daniel MOROE

7 iulie
Emilia MĂGUREANU
Valeria IONAŞ
Polixenia NEAGA
GheorghiŃa DRĂGHICI
Teodor POPESCU
GheorghiŃa BIłOC
Mircea BUCUROIU
Georgeta BĂLAŞA
Ciprian RADU
Adrian SUSANU
8 iulie
Ion CIOCODEICĂ
Margareta BĂLAŞA
Elena MOREANU
Micşunica SCRIPCARU
Mircea BUCUROIU
Mihai DOBRESCU
Emil FLOREA
Vasile ANTOFIE
Marius Sandu VĂSIAN
Silvia FĂŞIE
9 iulie
LuminiŃa STOIAN
Severina Florina FĂŞIE
Ciprian GOGU
Elena Mirabela ENACHE
Elena Izabela ODAGIU
10 iulie
Mircea PIOARU
Onore PIOARU
Alexandra Ionela CIOCAN
Ana Maria DRĂGHICI

Maria Florentina CHIORNIłĂ
11 iulie
Gheorghe MOREANU
Emilian ŞETREANU
Valentina COMAN
Elena BUCUROIU
Gheorghe TRONECI
Vasile Daniel STOIAN
Corina Georgiana UNGUREANU
Constantin Lucian STÎNGACIU
Andrei VlăduŃ MIHĂLCESCU
12 iulie
Ortansa VĂCARU
Ovidiu Valentin BĂLAŞA
Maria STÎNGACIU
Florin MIHAI
Elena Corina DOBRESCU
13 iulie
Elena PIOARU
Marius FĂŞIE
Ilie BOBLEACĂ
Andreea Elena SPÎNU
Alexandra Mihaela IOSIF
Adriana Elena COMAN
14 iulie
ARON Melania
OPREA Elena
Mugurel Constantin RĂU
Constantin ŞERBAN
15 iulie
Maria ŞETREANU
Ana Maria LUPU
Mihai Stelian ILIE
Corneliu Sebastian BOBRESCU
Gabriela Antonia GAFIłOIU
Florin Daniel BOBLEACĂ
16 iulie
Elisabeta GRECU
Mircea TRONECI
Nicolae PONORICĂ
Aurel FĂŞIE

Costin NIłESCU
Maria BADEA
Traian DINU
Nestor CIOCAN
Mădălina MĂGUREANU
Beniamin DOBRESCU
Ioana MOREANU
Antonia Ionela BURCĂ
17 iulie
Dorina ZEGHERU
Elisabeta MIHAI
Aurel SPÂNU
Viorel IUREA
Delioara Gabriela BĂLAŞA
Ilie BADEA
Răzvan TUDOR
Andreea GRECU
Alexandra Andreea OLARU
Sergiu Marian ŞERBAN
Carlos George MIHAI
18 iulie
Ioan SPÂNU
Ion GRECU
Ion DINIŞOR
Mioara BĂLAŞA
Constantin STÎNGACIU
Ion FĂŞIE
Florin ILIE
GheorghiŃă Adrian TEODORESCU
Robert Iulian NICOLĂESCU
Lorin Vasile POPA
Maria Raluca MIHAI
19 iulie
Maria BÎRLOG
Elena Cristina ENE
Vasile ILIE
Gabriela POPESCU
Liliana IONESCU
Ioana Izabela POPESCU
Beatrice Ionela BĂLAŞA
20 iulie
Gheorghe GRECU

Natalia NICOLAE
Floarea BĂLAŞA
Ion BRÎNZICĂ
Valentin NEGULESCU
Adriana Adela POPA
Eugen MOREANU
Iuliana Mihaela BADEA
21 iulie
Mihail SZILVESZTER
Ilie SAVU
Raluca MITRESCU
Maria Loredana SĂVULESCU
Antonia Ştefania STOIAN
22 iulie
Vasile JOIłA
Silvia SUSANU
Mihaela MEDREGA
Corneliu BUCUROIU
Elena Alina PÎRVU
IonuŃ SARU
Laura Ana Maria SAVU
23 iulie
Haralambie ILINESCU
Gheorghe ARON
Adriana ENESCU
Daniel SPÎNU
Dumitru POPESCU
Marinela SteluŃa ARON
Ecaterina Filofteia CIOCODEICĂ
24 iulie
Rodica MĂGUREANU
Aurelia RĂDOI
Vasile GRECU
Rodica MILEA
Georgiana Larisa DOBRESCU
Antonia Mihaela ILIE
25 iulie
Elena GRECU
Ion BÂRLIGEANU
Elena OPROIU
Niculina VĂCARU

Elena Roxana VASILE
Andreea Georgiana STOICA
Maria Izabela GRECU
George Valentin DRĂGHICI
Antonia Maria DUMITRU
26 iulie
Rita STOIAN
Floarea łUłUIANU
Vasile NEGULESCU
Florin MIHAI
Elena Alina ŞETREANU
Eusebiu Cristian JOIłA
27 iulie
Ion GRECU
Elena-Mihaela DUMITRESCU
Mihail Cristian MILEA
Leontina Cristiana POPESCU
Oana Andreea LOPOTARU
Dumitru Nicolae CIOCODEICĂ
28 iulie
Victor GRECU
Gabriel Ion POPESCU
IonuŃ Eusebiu MITRESCU
29 iulie
Emil DOBRESCU
Nicolae ENE
Gheorghe MIHAI
Floarea ŞERBAN
Ioneta MILEA
Ilie Mihail FĂŞIE
Simona Georgiana SAVU
Marius Constantin MĂGUREANU
Marvin Costin FĂŞIE
Patrick Andrei Cristian GRANCEA
Vlad MOREANU
30 iulie
Vasile GRECU
Ion Marian BUCUROIU
Adrian DINIŞOR
Corina BÎRLIGEANU
Maria Raluca OPREA

31 iulie
Emil TRONECI
Eugenia MOREANU

Georgian HoraŃiu CIOCAN
Maria Nicoleta CIOCĂU
IonuŃ Daniel ZEGHERU
Georgiana Alexandra CURĂVALEA
„ViaŃa este o epigramă al cărei ac
înŃepător este moartea.”
(Ugo FOSCOLO)
FOSCOLO)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ, ÎN CURSUL LUNII IUNIE:
DECESE::
 PIOARU Nicolae – n. 15.08.1929 – d. 19.06.2011;

CĂSĂTORII::
 Maria-Iuliana SPÎNU și Florin MIHAI – 11.06.2011
 Constanța TUDOSE și Marian STOIAN – 18.06.2011
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