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ŞI TOTUŞI ACASĂ… 
 

 
 

           Vorbeam în numărul trecut despre frenezia cu 
care așteptăm vacanța (concediul), despre zilele 
premergătoare plecării (care totdeauna par 
inteminabile!), despre posibile destinații pe plaiurile 
noastre mioritice... Acum vreau să vă împărtășesc 
câteva gânduri, câteva sentimente ce m-au încercat la 
întoarcere... 

Agitație, oboseală – evident plăcută – sute de 
nebunii făcute, de locuri minunate văzute pe cărările 
umblate în acest concediu... Nu știu alții cum sunt, dar 
eu, atunci când pornesc în vacanță închid într-un 
„cufăr” toate grijile și mă transform într-un copil 

zglobiu (poate prea zglobiu!!!), fac toate lucrurile care-mi vin în minte – lucruri pe care în viața 
cotidiană mi le reprim din motive lesne de înțeles... 

Bun! Iată-mă ajunsă acasă... Acasă la mine (Doamne cât de bine sună!) - liniște, fericire, 
sentimentul acela de siguranță și stabilitate pe care ți-l conferă spațiul dintre pereții casei tale, locul 
unde întotdeauna te întorci cu drag... 

Prima seară pe terasa dormitorului meu... parcă era prima seară când deschideam ochii... 
Ciripit de păsări pregătindu-și cuiburile de culcare, o 
adiere de vânt ca o mângâiere de mătase, vocea vecinului 
ce-și îndemna animalele să intre fiecare la locul știut și, 
de jur împrejur, dealurile încununate de pădure.... Atâta 
frumusețe în jur de simțeam că mi se taie respirația... 
Oriunde ți-ai fi îndreptat privirea, inima tresărea. Unde 
fusesem EU până atunci de nu văzusem toate astea??? 

Dragilor, greu m-am dezlipit de ceea ce mi se 
dezvăluia ochilor... Doar întunericul nopții m-a 
determinat să intru în casă, să mă așez în patul meu drag 
și să visez în liniște la teiul înflorit de lângă casă ce-și 
aruncase generos miresmele pe fereastra camerei mele... 

“ViaŃa este un voiaj spre acasă.� 
((((Herman MELVILLE)Herman MELVILLE)Herman MELVILLE)Herman MELVILLE) 

 



Concluzionez acum: plecarea în concediu este de două ori benefică – odată că, evident ne 
deconectează, ne transformă, ne încarcă „bateriile” și în alt sens ne ajută să redescoperim ceea ce e în 
jurul nostru, lucruri pe care în zile obișnuite uităm să le vedem sau poate, doar, privim prin ele și nu 
la ele... 

Mi-am promis că de acum înainte, o parte din concediu mi-l voi petrece acasă imaginându-mi 
că mă aflu undeva, departe, fără să fac altceva decât să savurez clipă de clipă feeria ce ne înconjoară 
aici, la noi, la Vulcana! 

                                      
 

                                                                                                   ���� Pompilia BĂJENARU, 
                                                                                                                      BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 
 
 
 

 

 

 

CEI MAI GOSPODARI VULCĂNENI 
INTERVIU CU DOMNUL Irinel UȚA, OMUL CARE......SFINȚEȘTE LOCUL 

 
 

 
Ne aflăm în sezonul în care cei mai mulți dintre noi 

consumăm preponderent fructe și legume – doar e chiar sezonul 
lor! Piețele orașelor sunt pline de oameni iar sacoșele lor 
îngreunate de roșii, castraveți, varză și tot felul de fructe. 

La Vulcana-Băi piață nu avem dar, dacă dorești legume 
proaspete, toată lumea te îndeamnă: „Mergi la Irinel că are de 
toate!” Evident că și anul trecut tot de la Irinel cumpăram dar... 
îmi trimiteam copiii ori rugam vreo vecină de care aflam 
întâmplător că merge la el. Toți îmi spuneau că la acest om în 

curte totul este... altfel, totul este bine organizat, bine pus la punct, iar legume găsești în permanență 
din belșug. Și ce legume... Mâncam roșiile ca pe măr... Mari, dulci, aromate, proaspete, ușor 
acidulate – adevărate roșii de grădină! 

               
Cred că a meritat incursiunea mea la acest GOSPODAR și-mi veți confirma probabil acest 

lucru după ce veți parcurge în rândurile de mai jos interviul pe care cu multă amabilitate mi l-a 
acordat. Spun asta deoarece, neobositul Irinel împreună cu întreaga sa familie compusă din soția 
Alexandra și cele două frumoase fete – Rebeca și Roxana, înarmați cu furci și greble, se pregăteau să 
plece la strânsul fânului. 

Fără să șovăie, întâi au stat de vorbă cu mine, apoi am plecat împreună fiecare la treaba lui. Și 
iată ce am discutat: 

Pompilia BĂJENARU: De cât timp v-ați apucat de grădinărit? 
Irinel UȚA: De trei ani, atunci când fabrica Romlux s-a închis și am fost trimis în șomaj. La 

vârsta mea (51 de ani) nu aveam alternativă. Speranțe de angajare nu mai aveam... 
Pompilia BĂJENARU: Cum v-a venit ideea cu grădinăritul? 
Irinel UȚA: Rămânând fără serviciu a trebuit să mă apuc de ceva și la asta m-am gândit 

atunci. Mai mult, îmi place ceea ce fac, iar pe aici nu sunt multe persoane care au grădini de zarzavat 

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



de asemenea dimensiuni. Oamenii din zonă sunt extrem de ocupați vara cu fânul, sapa, ei cultivă mai 
mult cartofi. Și, sincer, o fac și pentru bani. La ora asta este singura noastră sursă de venit. Eu am 
terminat șomajul de mai bine de un an. 

Pompilia BĂJENARU: Am înțeles că lucrați numai ecologic, că nu folosiți deloc produse 
chimice. Așa este? 

Irinel UȚA: Așa este. Folosesc numai îngrășăminte naturale singura excepție fiind soluțiile 
ce combat mana. 

Pompilia BĂJENARU: Oamenii spun că și pentru mană ați pregătit și aveți la îndemână o 
soluție ecologică, ceva de genul urzici macerate. Am auzit bine? 

Irinel UȚA: Da, este adevărat! Alternez substanțele chimice cu acest preparat din urzici 
macerate. Aș fi folosit doar această soluție dar e riscant. Anul acesta, mai exact până la ora aceasta, 
am investit 2000 de lei și nu-mi permit să risc. 

Pompilia BĂJENARU: Profitul e mulțumitor presupun că, la ceea ce văd aici, de dimineață 
până seara nu prea e timp de odihnă? 

Irinel UȚA: Relativ mulțumitor... Profit există. Anul acesta l-am estimat la 3000-3500 de lei. 
Va fi oricum mult mai mic decât anul trecut deoarece prețul pe kilogramul de roșii este mic față de 
anul trecut. Totul depinde de prețul pieței. 

Pompilia BĂJENARU: Văd că aveți roșii, castraveți, ardei, vinete, varză. Care produs se 
vinde mai bine? 

Irinel UȚA: Roșia se caută cel mai bine. Ținând cont că localnicii au, marea majoritate, vaci, 
cu brânză în acest sezon, se consumă multe roșii. 

Pompilia BĂJENARU: Cultivați un soi anume de roșii? Vă întreb asta deoarece m-au 
impresionat mărimea și numărul acestora pe fir. 

Irinel UȚA: Merg pe un hibrid olandez. Cumpăr în fiecare an sămânța aceasta, confecționez 
ghivecele din folia recuperată de e solar, le umplu cu pământ și pun fiecare sămânță în ghivecelul ei. 
Aș putea folosi pahare de unică folosință dar îmi ocupă mult spațiu; sunt voluminoase pentru 
cantitatea de răsad ce-mi trebuie mie. Apoi acestea necesită încălzire în răsadniță pentru că în 
februarie când eu fac lucrul acesta, gerurile sunt puternice. Am acolo o sobă pe rumeguș unde fac foc 
continuu.  

Dacă aș cumpăra răsadul, cele 1000 de fire cât am eu aici, m-ar costa extrem de mult. Este 1 
leu firul, deci 1000 de lei ar fi doar investiția în răsad, așa, cumpărând sămânța, m-a costat doar 400 
de lei, scutind astfel 600 de lei, bani pe care tot în scopul propus îi voi investi. 

Pompilia BĂJENARU: V-ați temut la început că acești bani îi riscați? Până la urmă 
grădinăritul este o loterie, depinde de mulți factori naturali… 

Irinel UȚA: Ba da. La început am cultivat mult mai puține legume tocmai din acest motiv. 
Ulterior, văzând că merge treaba m-am apucat de cultivat cantități mai mari până am ajuns să am 
ceea ce vedeți azi aici. 

Pompilia BĂJENARU:  Când aveați serviciu vă ocupați și atunci de grădină? 
Irinel UȚA:  Da, dar nu la nivelul acesta. Acum 22 de ani ne-am mutat la țară. Până atunci 

am locuit la bloc. De atunci, în puținul timp liber de după serviciu, asta făceam. Am plecat de la oraș 
pentru că nu mă mulțumea faptul că nu aveam ce face după serviciu. Eu sunt genul de om care tot 
timpul trebuie să facă ceva, nu pot sta pur și simplu. 

Pompilia BĂJENARU:  Fetele, soția, vă ajută? 
Irinel UȚA:  În această privință nu mă pot plânge; fără ele nu aș fi făcut mare lucru… Mai 

mult, fata cea mare, Rebeca, este tehnologul – a terminat facultatea de Științe ale mediului. Roxana, 
fata cea mică este, de asemeni, permanent lângă mine, iar de soție nici nu mai vorbesc – tot timpul 
prinsă în diverse activități cum sunt marea majoritate a femeilor. 

Pompilia BĂJENARU:  Desfacerea produsului finit, a legumelor coapte, o faceți doar acasă 
sau mergeți și în piață? 

Irinel UȚA:  Nu, nu am avut nevoie până acum. Anul trecut nici nu am făcut față cererii 
locuitorilor din Vulcana. A fost un an în care a dat mană și chiar și cei care aveau în grădina proprie 
legume au rămas fără ele din cauza manei, așa că toți veneau la mine să cumpere. 

Pompilia BĂJENARU:  Aceasta este singura dumneavoastră sursă de venit? 
Irinel UȚA:  Da. Eu am terminat șomajul de mai bine de un an. 
Pompilia BĂJENARU:  Totul aici, la dumneavoastră, este minunat, dar ceea ce încântă 

ochuil este heleșteul acesta decorat cu plante, cu un foișor și în care se zbenguie mulți pești. 



Irinel UȚA:   Cu peștii am început mai demult. Mi-au trebuit vreo 3-4 ani să mă lămuresc 
cam ce specii se pretează la clima de aici și să se și poată reproduce. Merg cel mai bine tenul și 
carasul. Am în jur de 100 de kg de pește aici. Îmi este de folos și prin faptul că profit de momentul în 
care schimb apa din heleșteu și o folosesc la irigat. 

                 
Pompilia BĂJENARU:  De unde ați învățat tot ceea ce știți despre îngrijirea tuturor 

plantelor? Aveți și livadă de meri, pruni, viță de vie. Vă pricepeți cam la toate văd. 
Irinel UȚA:   Mi-au plăcut plantele dintotdeauna și încă de pe vremea când locuiam în oraș 

mergeam în librării și numai astfel de cărți cumpăram. Nimeni nu mi-a spus sau arătat nimic, totul 
am citit din aceste cărți apoi am aplicat în practică. 

Acum aș mai avea o mare dorință – aș avea nevoie de un motocultor care mi-ar ușura enorm 
munca, dar nu mi-l pot permite. Costă în jur de 5300-5400. Și-ar scoate el banii în timp, dar... 
momentan nu am acești bani, așa că totul facem doar cu mâinile noastre. Cu ajutorul lui Dumnezeu 
le facem pe toate... 

 
 

 

 

          CONSILIUL LOCAL 

 AL COMUNEI VULCANA-BĂI 

 

DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL 

Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:  
   a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform 

prevederilor legale;  
   b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinŃe ordinare consecutive nicio hotărâre;  
   c) în situaŃia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate 

completa prin supleanŃi.  
Primarul, viceprimarul, secretarul unităŃii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană 

interesată poate să sesizeze instanŃa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute mai sus. 
InstanŃa analizează situaŃia de fapt şi se pronunŃă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanŃei 
este definitivă şi se comunică prefectului.  

Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiŃiile legii. Referendumul se 
organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puŃin 25% din numărul cetăŃenilor cu 
drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităŃii administrativ-teritoriale.  

Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suportă din bugetul local.  
Referendumul local este organizat, în condiŃiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, 

compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al 
consiliului judeŃean şi un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicŃie se află unitatea administrativ-
teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituŃia prefectului.  

Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puŃin jumătate plus unu din numărul total al 
locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunŃat în 
acest sens cel puŃin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.  

Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea 
prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi 
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la 
validarea rezultatului referendumului.  

„Munca fiecărui om este portretul său.” 
           ((((Samuel BUTLERSamuel BUTLERSamuel BUTLERSamuel BUTLER)))) 



Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenŃa acestuia, secretarul unităŃii 
administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, potrivit 
competenŃelor şi atribuŃiilor ce îi revin, potrivit legii.  

Consiliile locale pot organiza, din proprie iniŃiativă sau din iniŃiativa primarului, după caz, comisii mixte 
formate din consilieri locali, funcŃionari publici şi alŃi specialişti, pe perioadă determinată. ComponenŃa 
comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităŃii acestora se stabilesc prin hotărâri ale 
consiliilor locale. ŞedinŃele comisiilor mixte sunt publice. 
 

În luna august 2011, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi se va reuni în şedinŃă ordinară 
programată pentru această lună. 

 
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 

 

 

 

 
 

ADORMIREA MAICII DOMNULUI 

 
            

Biserica Ortodoxă prăznuiește în fiecare an la 15 august „Adormirea Maicii Domnului”, cea 
mai de seamă dintre sărbătorile Sfintei Fecioare Maria.  

Printre persoanele sfinte, stabilite de Dumnezeu spre a lua parte la opera de mântuire a 
neamului omenesc, Prea Curata Fecioara Maria ocupă un loc distinct, unic, ca fiind Maica 
Domnului.  

Deşi a fost dintre noi, cu aceeaşi fire pământească, născându-se pe cale firească, asemenea 
nouă, Maica Domnului, s-a născut din darul lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile împodobite cu 
lacrimi şi cu jertfe ale SfinŃilor PărinŃi Ioachim şi Ana. A primit cinstea de a fi crescută în templul 
din Ierusalim, în Sfânta Sfintelor, locul cel mai curat de pe pământ, unde se păstra chivotul legii date 
de Dumnezeu lui Moise şi numai arhiereul avea voie să intre, o singură dată pe an. 

Aici, Sf. Fecioară Maria şi-a împodobit sufletul cu cele mai alese virtuŃi: rugăciunea, postul, 
smerenia, privegherea, ascultarea şi munca sfântă, ca să fie vrednică de înalta misiune pentru care a 
fost aleasă. Odată cu Buna-Vestire, prin Pogorârea Duhului Sfânt, Fecioara Maria a primit cinstea să 
nască, să poarte în braŃe şi să crească pe Fiul lui Dumnezeu, fiind găsită mai aleasă decât orice 
făptură, fapt ce i-a dat posibilitatea să se ridice la cea mai înaltă culme a sfinŃeniei. 

Ea e dragostea revărsată peste neamul creştinesc care cunoaşte bucuriile şi durerile vieŃii. 
După înviere şi înălŃare, rămasă în grija Sfântului Apostol Ioan (Ioan 19, 27), dar şi a 

celorlalŃi ucenici ai Mântuitorului, Prea Curata Fecioară Maria a continuat să fie prezentă în mijlocul 
apostolilor şi a primilor creştini din Ierusalim, stând în centrul primei comunităŃi creştine, întemeiată 
în Ierusalim. 

Când s-au împlinit zilele ce le-a avut de trăit pe pământ, cu gândul şi dorul de Iisus, Fecioara 
Maria a murit! Ea a murit fiindcă tot ce-şi trage originea din pământ, în pământ trebuie să se 
întoarcă. Maica Domnului a murit ca toŃi oamenii, supunându-se legii generale a omenirii lui Adam. 
Dar moartea Fecioarei Maria n-a fost amară şi dureroasă ca a celorlalŃi oameni, ci a fost o "adormire" 
uşoară, un somn dulce, o trecere lină spre starea nestricăciunii. 

Fără dureri i-a fost naşterea, fără dureri adormirea. TradiŃia creştină a consemnat faptul că la 
Adormirea Maicii Domnului, SfinŃii Apostoli - în afara Sfântului Apostol Toma - s-au adunat în 
cetatea sfântă, însoŃind trupul ei adormit şi aşezându-l în mormânt în grădina Ghetsimani, de la 
poalele Muntelui Măslinilor: "Ceata ucenicilor s-a adunat să îngroape pe Maica cea de Dumnezeu 
Născătoare, venind de la margini cu voinŃa cea atotputernică" (Stihira de la Stihoavna sărbătorii). 

„Rugăciunea este cea mai importantă lucrare în 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.� 

((((O. HALLESBYO. HALLESBYO. HALLESBYO. HALLESBY))))    



Dar numai trei zile mai târziu, când a sosit şi Sfântul Apostol Toma din îndepărtata Indie, dorind să 
mai vadă o dată faŃa Preacuratei, s-a rugat de ucenici să deschidă mormântul. Mormântul s-a deschis, 
dar trupul Prea Sfintei Născătoare n-a mai fost aflat, mormântul era gol: Trupul Maicii Domnului 
fusese mutat în chip tainic la cele cereşti. 

Creştinul poate întâlni astăzi mormântul gol al Maicii Domnului în partea stângă a grădinii 
Ghetsimani - o adevărată biserică subterană, în formă de cruce, într-o galerie de stâncă. O scară 
largă, cu 48 trepte, coboară în incinta acestei biserici, în care piatra de mormânt serveşte ca prestol 
pentru oficierea zilnică a Sf. Liturghii. 

Să ne străduim fiecare din noi să ne curăŃim viaŃa de patimi, iar cuvântul lui Dumnezeu ce se 
găseşte în Biserică, să încolŃească în inimile noastre iar Maicii Domnului să-i mulŃumim pentru 
binefacerile pe care le revarsă peste noi, să o cinstim, aducându-i imne de laudă, la praznicul 
Adormirii sale, zicând: "întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de 
Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viaŃă, fiind Maria VieŃii şi cu rugăciunile tale mântuieşte din 
moarte sufletele noastre". Amin. 

 
                                                                   ����  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus 
 

 
 

 
 

                                                         
DREPTUL COPILULUI LA JOACĂ 
 
 
 

 „Jocul este expresia cea mai înaltă a dezvoltării 
umane în copilărie, deoarece este singura expresie liberă 
a ceea ce se află în sufletul unui copil”, spunea Frederich 
FÖEBEL. 

Când un copil zâmbeşte, înseamnă că se joacă, iar 
când se joacă interesul lui este îndrumat de propriul 
instinct. Copiii sunt determinaŃi să rezolve problemele 
care formează mediul lor înconjurător, fizic şi social. 

Când se joacă, copiii experimentează posibilitatea 
de a deveni mai flexibili în gândirea lor şi în rezolvarea 
problemei. Procesul acesta este mult mai important decât 

rezultatele pe care le obŃin.    
Când se joacă, ceea ce fac sau creează de multe ori, exprimă ceva diferit. Ei reprezintă 

experienŃele lor în simboluri. Jucându-se în acest fel, încep să gândească abstract. 
Când copiii se joacă, vorbesc mai mult. Ei folosesc cuvinte multe şi vorbesc pentru o 

perioadă de timp mai lungă decât în alte situaŃii. 
Când manipulează obiectele, ei descoperă locul şi rolul acestora. 
Şi, în final, când se joacă, copiii devin devotaŃi activităŃii. AtenŃia nu le poate fi distrasă uşor. 
AdulŃii recunosc că jocul este esenŃial pentru dezvoltarea copilului. În acest sens, „DeclaraŃia 

drepturilor omului” alătură dreptul copilului la joacă drepturilor la nutriŃie sănătoasă, la adăpost, la 
ajutor medical şi educaŃie. 

În şcoala normală am învăŃat şi am acceptat aceste lucruri ca pe nişte adevăruri absolute. 
Practica pedagogică mi-a prezentat mostre de învăŃare prin joc. Dar abia după ce am început să-mi 
onorez meseria de dascăl am înŃeles sensul profund al instrucŃiei şi al educaŃiei prin joc şi, mai ales, 
am învăŃat să respect dreptul la joacă al copilului. 

Cei nouă ani de experienŃă în grădiniŃă m-au orientat spre acele strategii didactice prin care 
pot satisface nevoia de joacă a preşcolarului. 

Materialele şi echipamentul sunt importante, însă ele nu trebuie să fie prea complicate. Cel 
mai important lucru este acela ca educatoarea şi părinŃii să încurajeze jocul copilului. 

„ViaŃa nu are decât un singur farmec: 
farmecul jocului.” 

           ((((CharlesCharlesCharlesCharles    BAUDELAIREBAUDELAIREBAUDELAIREBAUDELAIRE)))) 



Jocul însă, nu este suficient; adulŃii trebuie să creeze condiŃii pentru ca fiecare copil să înveŃe 
din propriile sale acŃiuni, activităŃi şi observaŃii. Este necesar să li se vorbească despre caracterul 
oamenilor şi lucrurile care-l înconjoară. Ei trebuie încurajaŃi pentru a învăŃa cât mai mult. Prin joacă, 
copiii ajung să înŃeleagă realitatea şi îşi creează diferite feluri de a o aborda. 

În „Săptămâna EducaŃiei Globale”, la aria „ARTĂ”, prin joc, copiii au realizat un minialbum 
intitulat „Portretul comunei mele – VULCANA-BĂI”. Astfel, ei au şnuruit coli cu bandă tricoloră, 
au numerotat filele, au denumit şi recunoscut instituŃii importante din comună imprimate pe file, au 
realizat cuprinsul şi coperŃile. Prin joacă au reuşit să-şi cunoască mai bine comuna natală. 

  
Într-o altă activitate, la aria „BIBLIOTECĂ”, le-am propus un joc didactic intitulat „Ce o 

învățăm pe Maricica?”. Considerând că au acumulat un bagaj suficient de cunoștințe în cei doi ani 
petrecuți în grădiniță, copiii au avut ca sarcină de lucru să aplice, prin joc, reguli de igienă personală. 

După momentul organizatoric, am captat atenția copiilor prin câteva remarci referitoare la 
costumația lor și prin introducerea în scenă a unei fetițe dezordonate, pe care ei o cunoșteau dintr-o 
poveste: „Maricica”. 

Am discutat despre contrastul dintre ei și fetiță, referitor la aspectul fizic. Astfel, copiii au 
observat părul nepieptănat al fetiței, unghiile netăiate, fața nespălată, hainele rupte și pantofii 
murdari. 

Am obținut astfel de la ei obiectivele principale: dorința de a-și exprima propriile păreri 
referitor la regulile de igienă personală, compasiune față de fetiță și implicarea lor în schimbarea 
înfățișării acesteia. 

I-am anunțat că ne vom juca un joc frumos, care se numește: „Ce o învățăm pe Maricica?”. 
Le-am explicat că se vor juca cu jetoane, vor identifica obiectul de pe jetonul ales și vor 

preciza la ce folosește acesta, ocazie pentru Maricica de a învăța reguli de igienă personală: cum 
trebuie să se spele, cum să se îmbrace, cum trebuie să arate încălțămintea ei etc. 

Jetoanele le-am așezat într-un coșuleț. Am urmărit ca jocul să fie cât mai atractiv, să aibă cât 
mai multe elemente noi pentru a le menține atenția. 

După ce au ales un jeton, au denumit obiectul de pe jeton și au precizat la ce folosește acesta. 
Tot timpul s-au adresat direct Maricicăi. După ce au explicat ce au observat pe jeton, l-au așezat în 
gentuța Maricicăi, în ideea de a-i folosi acesteia în viitor și pentru a se simți ei înșiși folositori. 

Am precizat regula jocului astfel: copilul vine, ia un jeton, denumește obiectul desenat pe 
jeton, îl descrie și precizează la ce folosește acesta, vorbește direct cu Maricica, după care așează 
obiectul în gentuța fetiței. 

Am urmărit tot timpul exprimarea corectă a copiilor în propoziții simple și dezvoltate, 
precum și realizarea unei vorbiri directe cu Maricica. După demonstrarea jocului de probă, s-a trecut 
la executarea propriu-zisă a jocului. 

„Cine vine la coșuleț?” 
„Ce este desenat pe jeton?” 
„La ce folosește?”     
„- Maricica, pe jetonul meu este desenat un prosop mic, galben cu care tu te poți șterge după 

baie.” 
Copilul așează jetonul în gentuță. 
La complicarea jocului le-am cerut copiilor să închidă ochii și apoi să-i deschidă, timp în care 

am strecurat o greșeală pe gentuța de pe panou. Copiii au observat greșeala și au explicat în ce a 
constat aceasta.  

Jocul s-a încheiat prin ajutorul dat Maricicăi de a se spăla pe mâini și pe față, prin schimbarea 
hăinuțelor și curățarea pantofilor acesteia. 

De asemenea, copiii au interpretat cântecul „Dis-de-dimineață”. 
Pentru curajul de a da sfaturi și pentru altruismul lor, copiii au fost recompensați cu câte o 

medalie dulce (un bănuț de ciocolată prins pe o bandă tricoloră). Astfel, copiii s-au simțit mândri și 
importanți. 

După desfășurarea unei astfel de activități, mă simt împlinită că, în ziua respectivă, și eu și 
copiii am mai învățat ceva. Copiii au învățat prin joc lucruri noi, iar eu am învățat să le respect 
dreptul lor la joacă. 

Deși cerințele pedagogice sunt într-o continuă schimbare, copilul își păstrează acest dar nativ, 
de a se juca, iar noi trebuie să-l respectăm ca atare. 
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În perioada 29.07.2011 - 01.07.2011 o delegație a României, condusă de către domnul Emil 
DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din România a participat la concursul Secondery 
school competition 2011- organizat de Comitetul Regiunilor la Bruxelles. 

Iata impresiile participantelor la aceasta competitie: 
Roxana Florentina FĂȘIE: 
Excursia la Bruxelles a fost pentru mine o adevărată experiență din mai multe puncte de 

vedere, lăsând o amprentă importantă în procesul meu de inițiere. Am avut ocazia să zbor cu avionul, 
ceea ce m-a impresionat foarte mult, vizitând astfel şi cele mai mari aeroporturi ale Europei precum 
Frankfurt, Munchen, Bruxelles etc. 

Capitala Belgiei ne-a lăsat o impresie deosebită. Arhitectura oraşului mi-a atras atenŃia încă 
de la început, ceea ce m-a făcut să nu las neexplorată nicio străduță şi magazin din centrul oraşului. 

De asemenea, condiŃiile de cazare au fost excelente, asigurându-ne confortul dorit pe 
parcursul celor trei zile în care ne-am delectat cu mâncăruri foarte bune şi cu untul specific Ńării, pe 
care îl serveam înainte de masă. 

După o zi de acomodare şi plimbări, în cea de-a doua zi a excursiei am întâmpinat emoŃiile 
prezentării şi întâlnirii cu membrii Comitetului Regiunilor şi câştigătorii celorlalte state, cu care chiar 
dacă nu am avut multe conversaŃii, am putut să aflăm diverse şi interesante lucruri despre fiecare, 
prin intermediul filmuleŃelor prezentate de aceştia. 

Având în vedere faptul că am participat pentru prima dată la o activitate de acest fel şi că am 
avut onoarea să prezentăm regiunea şi şcoala în care studiem, emoŃiile au fost pe măsură, însă ne-am 
descurcat foarte bine şi, consider eu, am reuşit să transmitem un mesaj călduros din partea României 
celorlalŃi, prezentarea noastră fiind una dintre cele mai frumoase. 

După această întâlnire am luat masa împreună, reuşind să ne cunoaştem mult mai bine şi să 
facem schimb de experienŃă cu toŃi ceilalŃi câştigători, după aceea urmând şedinŃa foto alături de 
Preşedintele Comitetului Regiunilor. 

Pentru mine, unul dintre cele mai impresionante lucruri ale acestei excursii a fost vizita la 
Parlamentul European. O experienŃă unică şi memorabilă. Înainte însă de a vizita acest loc minunat 
am asistat la o prezentare detaliată despre Uniunea Europeană, care pentru mine a însemnat foarte 
mult deoarece mi-am îmbogăŃit cunoştinŃele despre această importantă instituŃie, faŃă de care oricine 
ar trebui să arate un interes deosebit, aici luându-se decizii importante care ne privesc în mod direct 
pe toŃi, şi dacă poate părinŃii noştri au o reticentă în ceea ce priveşte Uniunea Europeană şi deciziile 
acesteia, măcar noi, cei tineri, să ne implicăm mai mult şi să înŃelegem importanŃa InstituŃiilor 
Europene în bună funcŃionare a societăŃii. 

La întoarcerea din excursie am avut parte şi de o mică peripeŃie, de care dacă atunci eram 
puŃin supăraŃi, acum ne aducem aminte de ea cu zâmbetul pe buze şi putem chiar să ne amuzăm de 
cele întâmplate. Făcând o escală în Frankfurt, din cauză că avionul a întârziat, am pierdut legătura 

„Teoriile nu-s decât mostre fără valoare. Numai 
fapta contează.”  

(Constantin BRÂNCUŞI(Constantin BRÂNCUŞI(Constantin BRÂNCUŞI(Constantin BRÂNCUŞI) 



spre Bucureşti şi astfel, trebuind să mai rămânem o noapte în Germania. Dar lucrurile s-au mobilizat 
rapid, şi a doua zi am luat primul avion spre casă. Iar ca totul să se termine într-o notă hazlie, la 
aterizarea în Ńara, am constatat că bagajul Evelinei s-a pierdut, urmând să îi fie trimis a doua zi acasă. 

Cu toate acestea, eu consider că peripeŃiile sunt cele care dau farmec unei călătorii, mai ales 
atunci când totul se termină cu bine. 

Din păcate însă, este imposibil să exprimăm prin cuvinte tot ce am văzut şi impresiile cu care 
am rămas, cert este faptul că pentru mine această excursie nu a fost numai o plimbare, ci o adevărată 
călătorie de iniŃiere, în urma căreia am câştigat puŃină experienŃa internaŃională şi m-am introdus 
într-o lume care până acum îmi era necunoscută.  

În cele din urmă, nu pot lăsa nemenŃionat faptul că mi-a făcut o deosebită plăcere să am 
alături în această excursie nişte persoane deosebite, cărora vreau să le mulŃumesc din suflet pentru 
clipele petrecute împreună, pentru sfaturile şi sprijinul acordat, şi mai ales domnului primar care ne-a 
tratat pe toŃi nemaipomenit, având grijă să nu ne lipsească nimic. 

Evelina Cosmina STOIAN: 
UN COLł DIN PĂMÂNTUL APARENT NEMĂRGINIT 
EmoŃiile deveneau din ce în ce mai puternice. Privindu-mi „adversarii” sentimental se 

amplifica, dar dorinŃele arzătoare de a câştiga îmi exersa ambiŃia, încrederea şi voinŃa. 
Era un concurs între membrii consiliului întâilor premianŃi care testa atât cunoştinŃele despre 

propria-Ńi persoană (cine, al cui şi de unde sunt?), cât şi cultura generală. După o săptămână urma să 
aflăm rezultatul. Timpul avea o nesfârşită răbdare, dar iată că ziua mult aşteptată a sosit şi mi s-a 
spus că voi merge la Bruxelles. 

Pe data de 29 iunie am mers pentru prima data cu avionul. A fost...minunat!!! SimŃeam cum 
lumea îşi oglindea chipul în privirea mea încărcată de uimire... părea atât de mică, iar eu... eu mă 
simŃeam dominată întru totul de un sentiment nemaiîntâlnit. În scurt timp, întorcându-mă la realitate 
am înŃeles că sunt aşa de mică şi neînsemnată, iar lumea este mai mare decât îmi închipui eu, nu am 
văzut decât o firimitură, decât un colŃ din pământul aparent nemărginit şi mai am foarte multe de 
văzut. NuanŃa albastrului infinit ce picta cerul cu desăvârşită atenŃie năştea în mine setea de 
cunoaştere, dorinŃa de a descoperi totul: ceea ce îi este dat omului să cunoască, dar şi ce se află 
dincolo de această barieră. 

Urma să am ocazia de a petrece mai mult timp alături de una dintre cele mai dragi persoane, 
doamna dirigintă Alina STOIAN şi de a mă împrieteni cu Antoanela SARU şi Roxana FĂŞIE, cele 
care au prezentat la Comitetul Regiunilor localitatea noastră, Vulcana-Băi, dar şi liceul la care învaŃă. 
Am cunoscut-o pe domnişoara Oana SOARE, jurnalist la TTV,  i-am avut alături şi i-am privit dintr-
o cu totul altă lumină  pe doamna Raluca MOREANU şi pe domnul primar Emil DRĂGHICI, căruia 
îi mulŃumesc încă o dată pe această cale pentru că mi-a dăruit şansa de a merge la Bruxelles, de a 
vizita Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Grande Place, Atomium şi cea mai frumoasă 
catedrală pe care am văzut-o vreodată: Catedrala Sf. Mihail. 

„Picanteriile” şi-au făcut simŃită prezenŃa abia la Frankfurt, unde am pierdut avionul. Ne-am 
întors acasă următoarea zi, dar la aeroport bagajul meu lipsea. Din fericire l-am recuperat. 

A fost o experienŃă de neuitat şi sper că voi mai avea prilejul să mai merg la Bruxelles. 
Antoanela Valentina SARU: 
Deplasarea în Belgia a reprezentat pentru mine o experienŃă deosebită, deoarece mi-a lărgit 

orizontul de cunoaştere şi mi-a oferit posibilitatea să intru în contact cu oamenii care iau decizii la 
cel mai înalt nivel la Parlamentul European din Bruxelles. 

Totodată, m-a impresionat frumuseŃea locurilor, originalitatea monumentelor şi nu în ultimul 
rând, ospitalitatea celor din jur. Deplasarea nu a fost lipsită de peripeŃii, fapt un motiv în plus de 
aducere aminte a acestei excursii. Pentru că am considerat-o o experienŃă unică în viaŃă, pe lângă 
fotografii, am luat ca amintire o serie de suveniruri ce reprezintă Catedrala din Bruxelles şi un alt loc 
minunat vizitat de toŃi turiştii, numit Atomium. 

Un alt loc care mi-a plăcut a fost hotelul ce ne-a găzduit pe parcursul celor trei zile, Hotelul 
Ibis, având condiŃii mult mai bune decât cele din Ńara noastră şi ciocolata, aceasta fiind specialitate 
locală. Locul cel mai des vizitat de turişti este piaŃa din centru, piaŃa Grand Place şi statuia cu 
dorinŃe, văzută şi fotografiată de toŃi ce trec pe lângă ea. In egală măsură mi-a plăcut  zborul cu 
avionul, fiind prima experienŃă de acest gen. 

În concluzie, a fost o experienŃă de neuitat, minunată si îmi doresc ca acesta să fi fost doar 
începutul şi să mai particip şi la alte activităŃi şcolare şi extraşcolare în alte Ńări.   

Prof. Alina STOIAN: 



Am păşit cu emoŃie în avion. Cu emoŃia omului care face ceva cu totul nou, ca un copil care 
pleacă pentru prima oară în tabără, cu emoŃia omului care a muncit din greu pentru toate victoriile, 
dar şi pentru neîmpliniri, a omului care, pentru prima dată, şi-a lăsat familia în urmă, profitând de 
oportunitatea care i s-a oferit, aceea de a însoŃi delegaŃia României la Bruxelles. Am plecat să 
descopăr ,,lumea” în câteva zile. Şi nu exagerez. Bruxellul este o ,,lume” miniaturală, un amalgam de 
civilizaŃii şi culturi, un furnicar în care oameni veniŃi din toate colŃurile lumii: marocani, chinezi, 
turci, africani, pentru a da doar câteva exemple, alcătuiesc un caleidoscop uriaş, haotic. Nimeni nu se 
grăbeşte aici, ,,timpul pare să aibă infinită răbdare”, nimeni nu pare deranjat de ambuteiajele de pe 
şosea, nu interesează pe nimeni ce faci (exceptând poate conaŃionalii), doar toleranŃă. Nu te poŃi 
simŃi străin într-un loc în care nimeni nu este străin, dar nimeni nu este de-al locului. 

Acolo, unde toată lumea pare să comunice printr-un limbaj non-verbal tacit acceptat, clădiri 
uluitoare de prin 1600, cu o arhitectură deosebită, conservate 
ireproşabil, stăpung infinitul cu zeci de turnuleŃe ascuŃite. 
Printre ele, un joc de străduŃe înguste, pavate, pe care aştepŃi 
oricând să se ivească o trăsură care să ducă un nobil ... 
undeva. Şi-n mintea mea şi-au făcut loc imagini ale unei 
lumii medievale, aprope tangibile. Imaginile mele sunt 
stricate de bliŃul unui aparat de fotografiat şi aura medievală 
a Grand Place-ului este întinată de turiştii aşezaŃi turceşte pe 
pavajul  bătrân, de cei care savurează delicioasele căpşune 
glazurate, de cei care se miră, ca şi mine, de grandoarea 
clădirilor ce par să se agaŃe de cer. 

Acolo, printre clădiri care ascund poveşŃi şi istorie, şi-au găsit loc uriaşii din striclă şi fier 
care adăpostesc  instituŃiile europene. Două dintre acestea au fost Ńinta noastră: Comitetul Regiunilor 
şi Parlamentul European. Fetele noastre, Antoanela şi Roxana, 
au prezentat „Şcoala mea, regiunea mea” în limba română, 
într-un filmuleŃ extraordinar,  cel mai frumos dintre toate. Au 
prezentat în limba noastră pentru că fiecare persoană care 
merge acolo îşi reprezintă specificul naŃional şi pentru toate 
cele 23 de limbi oficiale ale UE există interpreŃi. Impresionant! 
Impresionant şi cum preşedintele, secretarul şi alte personalităŃi 
ale CoR au stat de vorbă cu noi, noi – elevi şi profesori din 
diferite Ńări europene, ne-au tratat prieteneşte, au servit masa cu 
noi şi ne-au făcut să ne simŃim aşa cum ar trebui să ne simŃim 
în fiecare zi, importanŃi, să înŃelegem că la viitorul lumii putem ajuta şi noi. 

Deci, dragi copii, învăŃaŃi cel puŃin o limbă străină care să vă permită să vă descurcaŃi oriunde 
în lume şi informaŃi-vă, ŃineŃi pasul cu mersul tehnologiei şi implicaŃi-vă în tot felul de activităŃi. Din 
fiecare veŃi avea ceva de învăŃat şi nu se ştie de unde vor apărea oportunităŃile de dezvoltare 
personală! 

 

 
 

 
                                                                                                                      ����  Prof. Alina STOIAN 

ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
„Podoaba vieŃii este talentul, cununa 

talentului – caracterul.” 
    (Simion MEHEDINłI)(Simion MEHEDINłI)(Simion MEHEDINłI)(Simion MEHEDINłI)    

 



 

 

 O NOUĂ EXPERIENȚĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNVĂȚARE 
 PE TOT PARCURSUL VIEȚII 
 

 
 

 
 

Programul GRUNDTVIG își propune să ofere alternative 
educaționale și să îmbunătățească accesul celor care, indiferent de 
vârstă, doresc să dobândească noi competențe prin forme de 
educația adulților. GRUNDTVIG vine în întâmpinarea nevoilor de 
predare/învățare ale adulŃilor și se adresează instituțiilor sau 
organizațiilor care asigură sau facilitează educația acestora. 

Acțiunea permite adulților care învață să participe la 
ateliere/ workshops (seminarii și activități educaționale) care au loc într-o altă țară europeană decât 
cea de origine, cu condiția ca aceasta să participe la Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. 
Atelierele reunesc persoane sau grupuri mici de adulți din diferite țări care doresc să experimenteze 
modalități inovative și multinaționale de învățare, care să contribuie la dezvoltarea lor personală, 
potrivit nevoilor acestora. Adulții sunt, de asemenea, încurajați să își împărtășească competențele și 
cunoștintele în mod activ cu ceilalți participanți. 

Title of the Workshop 
Titlul seminarului 

A Thing Is Not the Thing 
Un lucru nu este același lucru 

Host institution 
Instituția gazdă 

KUFR, o. s. 
Brno, Republica Cehă 

Dates of the Workshop 
Data desfășurării 

18/06/2011 - 24/06/2011 

 
Acesta este seminarul Grundtvig, condus de o echipă de profesioniști din Republica Cehă, la 

care am participat  împreună cu colega mea Gabriela ȘERBAN și cu adulți din Franța, Slovacia, 
Germania, Republica Cehă, Letonia, Finlanda – psihologi, profesori pentru învățământul preșcolar și 
primar, actori.  

Un program bine gândit care să puncteze patru axe principale – psihomotricitate, drama în 
educație , teatru , jonglerie. Activitățile practice au fost îmbinate cu cele teoretice, cu spectacole de 
jonglerii, teatru de păpuși, vizite în grădinițe cu program Waldorf sau pentru copii cu deficiențe de 
auz, diverse jocuri. 

Sesiunile teoretice ne-au fost prezentate de specialiști ai sistemului Waldorf  - sistem ce 
aduce în actul predării în mod armonios grija pentru cele trei componente ale fiinŃei umane: gândire, 
simŃire şi voinŃă. Ea uneşte gândirea analitică şi sintetică, intelectul obiectiv, de lucrul consecvent, cu 
sens şi calitativ înalt, prin intermediul simŃirii artistice şi morale. 

O altă experiență care se va răsfrânge asupra copiilor din Vulcana-Băi, pentru că în urma 
participării la astfel de stagii ei sunt beneficiarii indirecți. 



 

 
����  Maria Manuela GHEORGHE 

 PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 
 

 
 
 
 
 
VULCANA-BĂI - ETNOGRAFIE 
 

I.  ETNOISTORIA AŞEZĂRII 
 

Explicarea unor toponime 
              
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 CATALIN. 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 –

„Scrie cu sufletul tău şi reciteşte cu sufletul 
altora.”        

((((Nicolae IORGANicolae IORGANicolae IORGANicolae IORGA)))) 
 



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 – fâneaŃă. 
Barbos – izlaz comunal. 
II Tipul de aşezare: 
Localitatea este răsfirată şi este compusă din  satul Vulcana de Sus, satul Vulcana de Jos şi 

cătunul Nicolaeşti. 
III OcupaŃii: 
a) Albinăritul – sunt  câteva familii care se  ocupă cu această îndeletnicire: Emil 

DRĂGHICI, Ion BULIGIOIU, Gheorghe Sp. ŞERBAN, Gheorghe  MITRESCU,  Mihai 
MOREANU,  Sabina  ŞERBAN,   Dumitru ILIE. 

Creşterea vitelor este, aş putea  spune, ocupaŃia de bază a locuitorilor din comuna Vulcana-
Băi.  Aproape fiecare familie deŃine una bovină pentru consum propriu de lapte şi produse lactate, un 
porc. Sunt  şi câteva familii care cresc oi:  Mişu GOGU persoană de 85 ani tată şi fiul Mihai GOGU,  
Ion ILIE. 

b) Agricultura în comuna Vulcana-Băi 
Este cunoscută prin cultivarea pomilor fructiferi. Se cultivă mărul  Ionathan, Golden  dar  

puŃine sunt familiile  care  se  ocupă cu această îndeletnicire: Simonica DRĂGHICI, CrăiŃa 
ŞERBAN, Mihai MICULESCU,  Ion OPROIU,  Mihai MOREANU. 

Cu peste 50 ani în urmă se cultiva inul şi cânepa, care se  punea la topit, se meliŃa, se pieptăna  
şi din fibră se confecŃiona  preşuri din câlŃi. Acum, în anul 2011 despre aceste plante nici nu se mai 
vorbeşte . 

Ca plante medicinale se mai cultivă şi mai există prin curŃile unor familii mai în vârstă izma 
folosită  pentru ceaiuri împotriva durerilor de stomac . 

Florile se cultivă  aproape  în toate  gospodăriile. Se cultivă  trandafiri, crăiŃe, garofiŃe,  
tufănică, crini, begonie, cârciumărese, ochiul boului, muşcate . 

 IV. Industria  casnică.  
a) Prelucrarea lutului. Cu peste 50 ani în urmă se făceau chirpici cu paie pentru a construi  

case, grajduri de animale. Astăzi, cărămida,  BCA și ale materiale au luat locul acestora. 
b) łesutul macatelor, cuverturilor pentru pat, preşurilor era o meserie ce o practica în comuna 

Vulcana-Băi de către: DĂNCIOU Agripina – decedat, GRECU Maria născută în 1913, dar care 
datorită vârstei nu mai poate practica această meserie. Tinerii din ziua de astăzi  nu  mai  ştiu despre  
aceste meserii mai nimic. 

c)  Lemnul se mai prelucrează şi astăzi şi chiar aş spune de persoane tinere : 
 Vasile DOBRESCU născut la data de 22.02. 1970, Dumitru ILIE născut la data de  

20.06.1968, Nicolae MOREANU şi maeştrii artizani  GheorghiŃa DOBRA născut la 07.10.1957 şi 
Dumitru DOBRA născut la 06.07.1947. Aceste persoane  dulgheresc şi sculptează în lemn de diferite 
esenŃe. 

d) Despre argăsit, tăbăcit  piei  nu mai putem vorbi de prin anii 1970. Un singur  locuitor se 
mai ocupă de  cojocărit, Virgil DRĂGHICI născut în anul 1937, iar cismăria o mai practică în 
localitatea Vulcana Băi  Cristofor  FĂŞIE, născut în anul 1956. 

         În mare acestea  sunt ocupaŃiile  vulcănenilor. 
 

 (Continuare în numărul următor) 
 

 
                                                                            ���� Constanța SPÎNU, 

                                                                                              REFERENT  
 



 
 
 
 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ! 
„BUNĂ DIMINEAȚA! MĂ BUCUR CĂ EȘTI AICI!” 
 
 
 
Credem sau nu, fiecare zi de școală este importantă pentru un copil. Zilnic el are 

posibilitatea să scrie, să citească, să învețe ceva, să se joace, uneori chiar să se distreze. Procesul 
instructiv-educativ, cu toate componentele lui, pus în practică de dascăli bine pregătiți, harnici și 
devotați meseriei lor, dorește să le ofere copiilor o dezvoltare din toate punctele de vedere. Trebuie 
să se insiste asupra dezvoltării aptitudinilor sociale de bază necesare unor cetățeni activi. Copiii 
trebuie încurajați să facă alegeri, să-și asume responsabilitatea pentru propriile decizii, să-și exprime 
ideile în mod creativ, să utilizeze abilitățile de cooperare, să-și dezvolte gândirea critică și să 
exerseze gândirea independentă. Într-un cuvânt, ei trebuie înzestrați cu o adevărată cultură 
democratică. În acest sens, „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ” este o activitate planificată, 
structurală ce poate ocupa un loc important în rogramul zilnic al claselor responsabile. Personal, 
acestei activități derulată la câteva din seriile mele de copii, am alocat 20-25 minute la începutul 
fiecărei zile, momente ce creează o atmosferă pozitivă în clasă pe tot parcursul zilei. 

Întâlnirea de dimineață reprezintă uniunea întregii clase cu cadrul didactic la începutul zilei. 
Așezați într-un cerc pentru a se putea vedea unii pe alții, copiii își salută colegii și vizitatorii 

cu atenție și respect. În momentul următor, pe rând, fiecare copil prezintă o experiență personală 
colegilor care îl ascultă cu atenție și participă prin comentarii și întrebări. Scopul este de a imprima 
un sentiment de unitate și non-competivitate în interiorul grupului. Întâlnirea de dimineață se încheie 
cu știrea zilei. 

În mod tradițional, această activitate cuprinde 4 componnte: salutul, împărtășirea experienței 
cu ceilalți, activitățile de grup, știrile zilei. 

SALUTUL este o practică imortantă a clasei democratice centrată pe copil. Am încercat să 
introduc o varietate de saluturi disctractive, atrăgătoare, respectuoase și mobilizatoare, astfel încât 
fiecare copil s-a simțit important, au căpătat curaj și încredere. 

ÎMPĂRTĂȘIREA este momentul în care copiii își prezintă propriile idei, griji, experiențe – 
de fapt, are loc un schimb de impresii prin care se promovează respectul pentru ideile și contribuțiile 
colegilor. 

Prin ACTIVITATEA DE GRUP am promovat jocuri cu caracter non-competitiv având ca 
obiectiv esențial dezvoltarea unității grupului, și anume: 

- încurajarea copiilor pentru instalarea veseliei; 
- încurajarea cooperării și a rezolvării problemelor; 
- sprijinirea muncii academice în clasă; 
- cultivarea agilității și a rezistenței la efort. 
ȘTIRILE ZILEI reprezintă un mesaj scurt și direct. De fiecare dată elevii s-au întrecut în a 

imita pe unul dintre prezentatorii preferați pentru prezentarea știrilor importante pentru ziua 
respectivă. Fiecare, prin rotație, a avut rol de prezentator, care mai de care cu știri inedite, de maximă 
curiozitate. Astfel s-a creat o atmosferă plăcută de care copiii au fost încântați ba chiar nerăbdători să 
participe cu mare plăcere la aceste întâlniri. 

Ideea este că astfel de activități i-au ajutat pe elevi să câștige sentimentul identității și valorii 
personale dând dovadă de toleranță, acceptare, simpatie, compasiune și înțelegere. 

Recomand această activitate tuturor persoanelor indiferent de locul unde-și desfășoară 
activitatea. 

 
 

���� înv.Flori ENESCU 
 Școala „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
 
 

„EducaŃia este îmblânzirea unei flăcări, nu 
umplerea unui vas.”        

((((SOCRATESSOCRATESSOCRATESSOCRATES)))) 
 



 
 
 
 

  

FUNDAȚIA COPIII NOȘTRI 
PROIECTUL – CENTRUL DE RESURSE ȘI SPRIJIN ÎN EDUCAȚIE 
 
 
ECHIPA DE PROIECT: 
Maria-Manuela GHEORGHE 
Adriana BĂNESCU 
Silvia CRUCERU 
Ortansa MIHAI 
 

COPIII DIN COMUNA VULCANA-BĂI, CUPRINŞI ÎN PROIECT 
 

Petre Constantin BUCUROIU                                     George Daniel NEAGA 
Lidia Elena BOBLEACĂ                                              Elena Alexandra NECŞOIU 
Lăcrămioara Andreea CHIRCĂ                                   LaurenŃiu Sebastian NECŞOIU 

Alexandra Georgiana CHIORNIłĂ                              Miriam POPESCU 
Maria Alexandra DINIŞOR                                          Georgiana Andreea SAVU 

Nicolae Albert DIACONESCU                                     Alexandru Ilie SAVU 
Alina-Elena ILIE                                                           Ştefan Valentin STOICA 

George Adelin MILEA                                                  Lăcrămioara Georgiana ŞETREANU 
Nicolae Cătălin MILEA                                                 Ioana Maria UŞURELU 
Constantin Iulian UDROIU                                          Denisa ZAMFIRESCU. 

 
              Acesta este grupul de copii care beneficiază de un spaŃiu mobilat, plin de jucării şi  jocuri 
adecvate vârstei lor. Tot ei au avut posibilitatea să meargă într-o excursie gratuită, iar în zilele în care 
vin la centru, se bucură de o masă caldă.                                           
            Partenerii acestui proiect sunt: 
            Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza consultării celorlalte 
institutii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a 
învaŃămantului, stabileşte obiectivele sistemului de învaŃămant în ansamblul său, precum şi 
obiectivele educaŃionale pe niveluri şi profiluri de învatamant. Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi 
Inovării elaborează, coordonează şi aplică politica naŃională în domeniul educaŃiei.  
              În acest scop exercită urmatoarele atribuŃii: coordonează şi controlează sistemul naŃional de 
învaŃământ; organizează reŃeaua învaŃământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare; 
aprobă Curriculumul naŃional şi sistemul naŃional de evaluare; coordonează activitatea de cercetare 
ştiinŃifica din învaŃământ; asigură cadrul pentru producŃia manualelor şcolare; asigură finanŃarea 
şcolilor pentru achiziŃionarea de manuale, conform legii; elaborează criteriile generale de admitere în 
învăŃământul superior; aprobă înfiinŃarea liceelor şi a şcolilor postliceale; elaborează studii de 
diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învaŃământului şi contribuie la 
perfecŃionarea cadrului legislativ; asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producŃia 
mijloacelor de învăŃământ; asigură şcolarizarea specializată şi asistenŃă psihopedagogică adecvată a 
copiilor şi a tinerilor cu deficienŃe fizice, senzoriale, mentale sau asociate; analizează modul în care 
se asigură protecŃia socială în învaŃământ şi propune măsuri corespunzatoare Guvernului şi 
autorităŃilor publice locale abilitate; răspunde de formarea şi perfecŃionarea personalului didactic; 
răspunde de evaluarea sistemului naŃional de învaŃământ; elaborează şi aplică strategiile de reformă, 
pe termen mediu şi lung, ale învaŃământului şi educaŃiei; elaborează norme specifice pentru 
construcŃiile şcolare şi pentru dotarea acestora; stabileşte pentru învaŃământul preuniversitar de stat 
structura anului şcolar etc. 
              ORGANIZAłIA PAIDEEIA DIN BULGARIA 
              OrganizaŃia Paideeia este o organizaŃie neguvernamentală de interes public înfiinŃată 
în 1999 care are ca scop sprijinirea modernizării sistemului de învaŃământ în Bulgaria. 

“Sunt succese care te înjosesc şi 
înfrângeri care te înalŃă.” 

((((NicolaeNicolaeNicolaeNicolae    IORGAIORGAIORGAIORGA)))) 
 



OrganizaŃia Paideeia urmăreşte în activităŃile sale 2 direcŃii principale: - ridicarea calităŃii 
învaŃământului prin programe menite să dezvolte competenŃe de bază tinerilor bulgari, care să 
le permită acestora o integrare dinamică în societatea contemporană; - atragerea unui larg 
sprijin public pentru modernizarea sistemului de învaŃământ în Bulgaria, prin implicarea 
diferitelor tipuri de beneficiari şi actori din comunitate, ca de exemplu studenŃi, părinŃi, 
profesori, manageri ai firmelor private, precum şi alte organizaŃii aparŃinând societatii civile 
sau de afaceri din Bulgaria.  
              OrganizaŃia Paideeia are o experienŃă semnificativă în: - crearea de resurse de informare în 
scopuri educative atât pe suport tradiŃional cât şi electronic (12 materiale tiparite şi 5 în formă 
electronică transmise în 12.000 copii; pagini de internet specializate care au 42.000 vizitatori pe 
lună) -retele pentru sprijinirea cauzei învŃământului (756 şcoli din toate cele 28 de regiuni ale Ńării 
sunt membre ale reŃelei naŃionale „LecŃii Europene” iar 28 de coordonatori locali voluntari sunt 
membri ai echipei OrganizaŃiei Paideeia) - instruirea cadrelor didactice în domenii ca politici 
europene şi programe de formare continuă, pentru crearea unei societati civile moderne (1200 de 
cadre didactice din toate regiunile Ńării) - formarea de coaliŃii în scopul modernizării sistemului de 
învaŃământ (6 forumuri regionale şi naŃionale pentru discutarea diferitelor aspecte ale politicilor 
educaŃionale cu participarea reprezentanŃilor Ministerului EducaŃiei şi ŞtiinŃelor Bulgaria şi a 
inspectoratelor regionale din domeniul educaŃiei, a cadrelor didactice, autorităŃilor locale şi 
comunităŃii de afaceri) - analiză şi cercetare: analiza standardelor educaŃionale şi a conŃinutului 
curiculumului naŃional. 
              În cei 8 ani de activitate, OrganizaŃia Paideeia a realizat 15 proiecte ca aplicant principal în 
acest domeniu, 5 dintre acestea fiind realizate cu fonduri europene. OrganizaŃia Paideeia 
implementează în prezent proiectul pilot de prevenire a abandonului şcolar la nivel municipal şi 
şcolar, la cererea Ministerului EducaŃiei şi Stiintelor, cu sprijinul financiar al UNICEF – Bulgaria ( 
2008-2009). În anul 2005 a realizat o primă analiză a situaŃiei şi a politicilor privind calificarea 
cadrelor didactice în Bulgaria si un studiu pentru evidenŃierea nevoilor reŃelei de învaŃământ public 
din regiunea Kardjali în conformitate cu priorităŃile stabilite prin planul regional de dezvoltare. În 
anul 2006 a realizat analiza situaŃiei şi a politicilor pentru optimizarea reŃelei de învaŃământ public în 
Bulgaria. O altă cercetare şi analiză a politicilor naŃionale de prevenire a abandonului şcolar a fost 
iniŃiată în cadrul proiectului naŃional „Motive ale abandonului şcolar” desfăşurat în comun de 
Ministerul EducaŃiei şi ŞtiinŃelor şi UNICEF - Bulgaria. (2006-2007). În anul 2008 a realizat studiul 
„Politica în domeniul învaŃământului în Bulgaria”, care facea o analiză a situaŃiei existente în 
domeniul respectiv. OrganizaŃia Paideeia a participat în anul 2009 la desfăşurarea Proiectului de 
Prevenire a Abandonului Şcolar în Bulgaria prin realizarea unui studiu privind politicile actuale în 
acest domeniu. 
 
              ASOCIAłIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 
 
              AsociaŃia Comunelor din România a fost înfiinŃată în anul 1997, ca o asociaŃie de 
autorităŃi locale, având ca membri comunele din România.  Numărul membrilor este de 1657 
de comune, din toate judeŃele României. AsociaŃia Comunelor din România este persoana 
juridică de drept privat, fară scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul 
de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituita în temeiul OrdonanŃei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 264/2005. OrganizaŃia a fost declarată ca fiind de utilitate publica în februarie 
2008. AsociaŃia Comunelor din România urmareşte reprezentarea unitară a intereselor 
membrilor sai în relaŃia cu instituŃiile centrale, dar şi cu cele de la nivel european sau 
internaŃional.  
              Începând cu anul 2006, AsociaŃia Comunelor din România este membru cu drepturi depline 
al unei organizaŃii ce are ca membri asociaŃiile de autorităŃi locale şi regionale din aproape toate 
statele Europei. Principalele activităŃi desfăşurate de AsociaŃia Comunelor din România vizează 
participarea activă la modificarea cadrului legislativ pentru lărgirea autonomiei locale, 
descentralizarea competenŃelor şi modernizarea administraŃiei publice locale, conform 
standardelor existente la nivelul statelor europene.  
              AsociaŃia Comunelor din România reprezintă, de asemenea, în mod unitar, interesele 
aleşilor locali şi ale funcŃionarilor publici de la nivelul comunelor din România, conform 
statutelor specifice ale acestora. În paralel, organizaŃia este preocupată de pregatirea 



profesională a tuturor categoriilor de personal de la nivelul administraŃiei locale, desfaşurând 
în acest scop cursuri de perfecŃionare şi de instruire pentru aleşii locali şi funcŃionarii publici. 
O alta activitate deosebit de importantă consta în efectuarea periodică de studii, analize şi 
cercetări privind situaŃia economico-socială a comunelor din România. 
                                                     

                                                                                  ���� Ortansa MIHAI 
                                         INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI  

PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ    
 
 
 
 
 
 
       

DIN CREAȚIA COPIILOR 
 
  

SIMPLE ÎNTÂMPLĂRI… 
(compunere) 

 

Razele sunt lacrimile soarelui, picăturile de ploaie sunt lacrimile cerului, frunzele sunt 
lacrimile copacilor, eu sunt una dintre lacrimile pământului, dar…lacrimile mele ce sunt? Sunt 
limbajul mut al durerii care, cu fiecare clipă ce trece, îmi înconjoară misterios toate colŃişoarele 
ascunse ale trupului şi sufletului meu. 

Mi-aş dori să uit, însă…nu pot! Mi-e atât de dor de…vara ce-a trecut… Uhh!... începe să 
plouă, ador asta. Ascult, văd … cade în faŃa ferestrei, ies afară… Aşteptam demult momentul în care 
îmi voi lua într-o mână poalele rochiei mov, iar în cealaltă pantofii albi şi voi alerga desculŃă prin 
ploaie…, în natură …unde acest fenomen  aducător de viaŃă, este asociat cu stări de tristeŃe, 
singurătate şi melancolie. 

Plâng în continuu: simt cum, din gene, ape moarte mi se preling pe faŃă, se zdrobesc pe trup şi 
îmi umplu lăuntricul univers cu puritatea lor, cu un limpede al cerului care-mi curăŃă întreg sufletul, 
de unde izbucnesc, din nou, asemenea unui vulcan, acele lacrimi menite spre a-l mântui. 

Plouă şi nu vrea să se oprească...şi mă doare şi mai tare cu fiecare strop care-mi atinge 
faŃa... Simt că  mă descompun de la atâta ploaie... ca şi cum aştept să mă unesc cu noroiul de pe jos... 
să fiu una cu el... să fiu uitată şi, în acelaşi timp, să fiu prezentă peste tot... încă aştept să tune 
asurzitor ca să nu mai aud cum plâng vocile speriate  din gândul meu, provocate de nuanŃele 
transparente ale ploii. 

Ciudat, dintr-o dată văd o lumină, o rază ce se destramă în pulbere de soare, este raza ce-mi 
învăluie tristeŃea într-o aură numită “TRECUT”. 

Parcă am reînviat… 
Aş vrea să fie real, dar nu e; există doar un joc în mintea mea… Pare-se că totul s-a 

terminat… 
Simt că de acum vor fi doar lacrimi de fericire. M-am trezit zâmbind, nu am mai fost 

niciodată aşa fericită. Mi-am văzut visul de-o viaŃă împlinit… am trecut prin toate stările sufleteşti pe 
care le poate avea fiinŃa umană: fior, iubire, extaz, nelinişte, durere, dezamăgire, ură, iertare, 
resemnare... 

Totul, alături de tine, copile… vis devenit parte a realităŃii. 
Ştii ce e azi? E ziua în care am realizat că pot plânge de durere, dar mai ales de fericire. 
Da! Sunt fericită, fericită, fericită! 
Am rămas aceeaşi fiinŃă îndrăgostită de un vis, de un sentiment… acela de a te face şi pe tine 

fericit! 
Dragostea necondiŃionată ce Ńi-o ofer este precum o salcie care îŃi îmbrăŃişează trupul atât de 

firav şi tremurând. 
Iartă-mă pentru zilele în care te-am dezamăgit, nu-mi doream asta. 
Acum, alunec în amintire… e-aşa de mult de-atunci… de acum două minute când ai plecat;  

în mine se mai vorbeşte şi acum despre tine… 

„De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. 
Sunt din copilăria mea ca dintr-o Ńară.”  

((((Antoine de SAINTAntoine de SAINTAntoine de SAINTAntoine de SAINT----EXUPERY)EXUPERY)EXUPERY)EXUPERY) 
 



Simt lipsa ta şi a tot ceea ce reprezinŃi. Mi-e dor de mâna ta dreaptă ce se juca mereu în părul 
meu rebel … 

Încă îŃi simt respiraŃia pe fiecare alee din parc, paşii sfioşi…în fiecare melodie. 
Ştii, chiar nu am regrete; acum plâng iar, dar plâng de bucurie… 
 

���� Diana Mihaela MOROE 
Elev clasa a VIII-a 

Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi 
 
 

 
 
 
 
                                       

  
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 ("Fontenay-aux-
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 

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

 



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 

 

 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

DRAGOSTE TÂRZIE 
de Tudor ARGHEZI 
 

Da, te-aș iubi cum mă iubești și tu. 
Inim-ar spune da, cugetul nu. 
Te-ai așteptat vâltoarea să mă ia 
Și să mă ardă în dogoarea ta. 
De unde te-ai ivit să mă-mpresori 
Cu-atâtea stele și cu-atăți fiori? 
Nu ți-ai dat seama, și de-abia 
Vedeam și eu că ai putea 
Să fii copila mea. 
Simțirea dragostei, ades nebună, 
Răzlețele streine le-mpreună, 
Și vârstele le face deopotrivă. 
Femeie patimașă, aprinsă, uscățivă, 
Ești tânără, trufașă și frumoasă. 
Mă vrei al tău și-atât, și nu-ți mai pasă 
De toți ai tăi, de toți ai mei, 
Jertifiți unei femei. 
Ai vrut să te desfaci dintre dantele, 
Să mi te dai ca versurilor mele. 
Beția te prinsese de o dată, 
Și vreai să fii a mea de tot și toată, 
Calcând o pravilă, uitând 
Că ai ieși din rând. 
Și te-am facut să suferi, știu, 
În ce aveai în tine mai zvâcnit și viu. 
M-am prefăcut că nu-nțeleg, 
Ca să rămâi ce ești, și eu întreg, 
Și te-am jignit cu voie, să mă ierți, 
Poți să blestemi și să mă cerți 
Din depărtarea care îți ascunde, 
Cu plânșii ochi, și coapsele rotunde. 

„În orice om, o lume îşi face încercarea.” 
(Mihai EMINESCU)(Mihai EMINESCU)(Mihai EMINESCU)(Mihai EMINESCU) 



 

 

ŞTIAłI CĂ… 

 

� apa îmbuteliată reprezintă una din cele mai mari afaceri existente în domeniul alimentar?  
� în mod normal, apa nu are gust, miros sau culoare? Totuși, apa pe care o bem noi prezintă 

aceste însușiri datorită diferiților factori cu care intră în contact (roci, substanțe de purificare, 
poluare etc). 

� peste 30% din resursele mondiale de apă sunt localizate în Asia? 
� în medie, un om are nevoie de 2.5 litri apă pe zi? Această cantitate variază în funcție de 

activitatea fizică, poziționarea geografică, clima etc. Specialiștii recomandă să consumăm apa 
la o temperatură medie de 5 grade C. 

� corpul uman elimină apa prin rinichi (urină), transpiraŃie, plâns dar şi respiraŃie? Astfel, 
aproximativ 1.5 litri de apă sunt eliminaŃi prin rinichi, 500 ml prin respiraŃie iar restul prin 
transpiraŃie. Când plângem „pierdem”, în medie, aproximativ 1 ml de lacrimi.  

� corpul unei meduze este format în proporŃie de 98% din apă? Corpul uman, în schimb, 
conŃine un procent de 60-70% apă. 

� aproximativ 24% din capacităŃile de desalinizare existente pe glob se află în Arabia Saudită? 
Peste 70% din apa consumată aici provine din aceste uzine de desalinizare. 
 

                                                                                                              Culese de: 
���� prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUȚI ÎN LUNA AUGUST 
 

 

1 august 
Elena MOREANU 
Olimpia ILIE 
Vasilica GRECU 
ConstanŃa TUDOR 
Nicolae BURCĂ 
Vasile PIOARU 
Constantin FĂŞIE 
Ionela Roxana BUCUROIU 
Denisa Georgiana DUMITRESCU 
 
2 august 
Ştefan MOISE 
Georgeta GRECU 
GheorghiŃa LĂCĂTUŞ 
Corina NICOLĂESCU 
Andreea Gabriela FLOREA 
Alexandru Robert POPESCU 
Alexandru Cătălin POPESCU 
 
3 august 
Virgil DRĂGHICI 

Irina CIOCAN 
Alexandru MITRESCU 
Gheorghe TUDOR 
Constantin FLOREA 
Geanina ŞTEFAN 
Nadia OPROIU 
Camelia FĂŞIE 
Dumitru Cosmin ILIE 
Vasilica Andrada DOBRESCU 
 
4 august 
Traian FĂŞIE 
Ion BADEA 
Alisa Cosmina SAMFIRESCU 
Luigi IonuŃ CIOCODEICĂ 
Mihaela Mădălina ILINCA 
Maria Alexandra MITRESCU 
Orlando Octavian SARU 
 
5 august 
Elena SPÂNU 
Valentina NEGULESCU 

„Tot ce e gândire corectă este sau matematică sau 
susceptibilă de matematizare.”  

(Grigore MOISIL)(Grigore MOISIL)(Grigore MOISIL)(Grigore MOISIL)    
 

„Sunt un om programat. Trebuie să răspund 
pentru fiecare minut pe care l-am irosit.” 

(Eugen BARBU)(Eugen BARBU)(Eugen BARBU)(Eugen BARBU)    



Daniela PETRESCU 
Andreea Georgiana ŞERBAN 
Alexandru Cristinel DOBRESCU 
 
6 august 
Silvia DUMITRESCU 
Ion IONIłĂ 
Vasilica BRÂNZICĂ 
Ion PANAITA 
Mihai Vasile GHEORGHE 
Vasile DănuŃ STÎNGACIU 
Ciprian Ion SĂVULESCU 
Lorina Elena MILEA 
 
7 august 
Agripina ZEGHERU 
Vasile ANTOFIE 
Constantin NEMUł 
PetruŃa OPROIU 
Dumitru GAFIłOIU 
Petru DOBRESCU 
Constantin SUSANU 
Mădălina Elena MIHAI 
Maria Larisa COMAN 
 
8 august 
Ion BURCĂ 
Gheorghe ŞERBAN 
Ion MOREANU 
Sever DUMITRESCU 
Gheorghe MARINESCU 
Rodica FĂŞIE 
Ion ZEGHERU 
Vasile ION 
Marius Costinel IONESCU 
Sebastian Gabriel GHEORGHE 
 
9 august 
Stelian SARU 
Adina GHEORGHE 
Ramona FĂŞIE 
Magdalena ILIE 
Georgiana BURCĂ 
Constantin STÎNGACIU 
Cristian Andrei Dragoş BADEA 
Daiana PetruŃa Bianca UŞURELU 
 
10 august 
Vasilica GHEORGHE 
Nicolae GRECU 
Emilia POPESCU 
GheorghiŃa Cornelia IONESCU 
Mirela LOPOTARU 
IonuŃ Daniel PIOARU 
Ştefan Valentin STOICA 
 
11 august 

Emilian BRÂNZICĂ 
VeruŃa ŞERBAN 
Vasile BULIGIOIU 
Pompiliu GHEORGHE 
Izabela STOICA 
Cătălin FĂŞIE 
Mihai Corneliu ANTOFIE 
Andrei Bogdan POPESCU 
Eduard Samuel NEAGU 
Alexandru OACHEŞU 
 
12 august 
Mihail MOREANU 
Elena FĂŞIE 
Natalia MOREANU 
Mihai GOGU 
Elena PONORÎCĂ 
Vasile BUCĂ 
IonuŃ Ciprian GIUVLETE 
Aurelian Adrian DRĂGHICI 
Bianca Andreea POPESCU 
Constantin Evastian SPÎNU 
 
13 august 
Valeria BUCĂ 
Vasilica ŞETREANU 
Minodora GRECU 
Adrian DUMITRU 
Georgiana Claudia MITRESCU 
Vasile SUSAI 
Adriana Nadia BOBLEACĂ 
Marinela Cerasela ŞTEFAN 
Raluca Ana Maria GRECU 
 
14 august 
Maria GRECU 
Maria GRECU 
Mioara LenuŃa DRAGOMIR 
Mariana Daniela JOIłA 
Maria ILIUłĂ 
Roxana Maria BADEA 
 
15 august 
Nicolae PIOARU 
Ortansa MIHAI 
Marius Florin DUMITRESCU 
Marinela GheorghiŃa FĂŞIE 
Marian Octavian POPESCU 
Maria Daniela BUCUROIU 
 
16 august 
Viorica CIOCODEICĂ 
Daniela GOGU 
Angela ENACHE 
Aurel Mihai BRÎNZICĂ 
Erik Roxana TRONECI 
Mihai Ilie PĂUNESCU 



 
17 august 
Domnica NICOLĂESCU 
Alexandrina JOIłA 
Dumitru GRECU 
Elena BURLĂCIOIU 
Agripina DUMITRU 
Elena POPESCU 
Roberta George PARASCHIVA 
Alexandru Daniel ŞETREANU 
Bianca Mihaela MOISE 
Cristian Marian STOICA 
 
18 august 
Gheorghe MITRESCU 
Marsilia MILEA 
Mihail BUCUROIU 
Irinel Nicuşor MILEA 
Dorin Ciprian STOICA 
Mihaela PETRESCU 
Cristina GHEORGHE 
Cornel Constantin DUMITRU 
Lavinia Nicoleta BĂLAŞA 
Ana Maria BADEA 
 
19 august 
Mariana BURTOIU 
Vasilica NICOLĂESCU 
Filareta BADEA 
Alexandra BĂLAŞA 
Manuela Simona UłA 
Diana Mihaela POPESCU 
Eduard Marian FÂŞIE 
 
20 august 
Ion BADEA 
Ion CIOCODEICĂ 
Iulian DănuŃ STÎNGACIU 
Larisa Gabriela NEAGA 
Dragoş Marian ŞETRANU 
Maria Luiza SMARANDA 
Robert Marian GHIŞAN 
Alexandru Constantin FĂŞIE 
PetruŃ Nicolae STAN 
 
 
21 august 
Vasile STÂNGACIU 
Mircea OPROIU 
Valeriu Mihail SMARANDA 
Carmen FĂŞIE 
Ilie MARIN 
Florin SARU 
Georgiana Daniela DOBRESCU 
Răzvan IonuŃ BRÎNZICĂ 
 
22 august 

Serghe MILEA 
Nestor łUłUIANU 
Maria BERECHET 
Petre CUCUTEANU 
Adriana BĂLAŞA 
Mioara ZEGHERU 
Ioan SARU 
Ecaterina NEGULESCU 
Mihaela GRECU 
Marian MITRESCU 
Carmen PIOARU 
Eduard Andrei STOIAN 
 
23 august 
Iulian ARON 
Maria BUCUROIU 
ConstanŃa VLĂDUCĂ 
IonuŃ Bogdan BÎRLIGEANU 
 
24 august 
Valentina ŞETREANU 
Gheorghe Romică ZAHARIA 
Florina BUCUROIU 
 
25 august 
Maria NIłOI 
Aurica TRONECI 
Nicolae BURCĂ 
Vasilica TRONECI 
Romu ZEGHERU 
Elena Corina VASILE 
Ion Romică MACSIMENCU 
Florentina MACSIMENCU 
Vasile Flavius CRĂCIUN 
Georgian PIOARU 
Bogdan Alexandru MĂRGĂRIT 
Alin Constantin DUMITRU 
Matei STOIAN 
 
26 august 
Vasilica ŞETREANU 
Ion ILINESCU 
Dorina SAVU 
Ion GOGU 
Loredana Elena STÎNGACIU 
Alina Elena NICOLĂESCU 
Andreea MEDREGA 
Gheorghe Cătălin NEGULESCU 
 
27 august 
Agripina SAVU 
Vasile MOREANU 
Sabina GRECU 
Corneliu MILEA 
Florica BUCUROIU 
Maria Mădălina UDROIU 
Bogdan Adrian BRATU 



 
28 august 
Niculina ŞETREANU 
Ion ZEGHERU 
Gheorghe NEGULESCU 
Maria IONESCU 
Mariana IVAŞCU 
Gheorghe SAVU 
Mihai Ciprian SPÎNU 
 
29 august 
Vasile UDROIU 
Nicolae BUCUROIU 
IonuŃ Daniel BĂLAŞA 
 
30 august 
Emil GRECU 
Daniela GHERGHIN 
Constantin SOARE 
Gheorghe BADEA 
Sorina ŞTEFAN 
Nicoleta Iuliana ZEGHERU 
 
31 august 
Rodica GRECU 
Gheorghe ŞERBAN 
Nicolae Constantin ANTOFIE



 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ, ÎN CURSUL LUNII IULIE: 

DECESE:: 

� ȘERBAN Constantin – n. 21.05.1930 – d. 06.07.2011; 

 

CĂSĂTORII:: 

� Ana Maria GEALĂ și Corneliu Mihai TRONECI – 02.07.2011 

� Nela PETRESCU și Nicolae BUCUROIU – 23.07.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

COLECTIVUL DE REDACłIE:   
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   
Maria MOREANU – consilier juridic, 
Dionisie BURCĂ – secretar 
Adrian FĂȘIE – administrator IT 
 

„ViaŃa este o ciudată comedie care amestecă împreună 
şi dureri şi bucurii, punând lacrimi lângă zâmbet, 

punând zâmbet lângă plâns.” 
 ((((Alexandru MACEDONSKIAlexandru MACEDONSKIAlexandru MACEDONSKIAlexandru MACEDONSKI)))) 

 



 


