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„NICIODATĂ TOAMNA NU FU MAI FRUMOASĂ”… 
 

 
 

 

Şi în numărul trecut am scris despre toamnă… 
Nu rezist tentaţiei de a scrie ceva ce poate completează 
gândurile înşirate anterior. De ce? Impulsul de a spune 
tuturor ceea ce simt acum m-a învins. Toamna e 
anotimpul care mă pune pe gânduri. Nu sunt ele dintre 
cele mai minunate, dar parcă mă ating într-un alt fel 
decât o fac gândurile de vară. Meditez, savurez, mă 
întristez, mă minunez, simt mai mult şi mai multe decât 
în restul anului. E timpul când sufletul meu este cerul pe 
care se perindă norii, anotimpurile însăși în veșnica lor 
călătorie... 

Poate cineva ar putea să întrebe: „De ce să iubim toamna?” Pentru simplul fapt că există!!!  
Pentru că e momentul în care putem să ne simţim un nor de ploaie, o frunză obosită în legănare, o 
vrăbiuţă împovărată… Ne-am „zbenguit” în acest septembrie călduros care, extrem de darnic, s-a 
străduit din răsputeri să ne prelungească vara… Însă, mirosul de toamnă se adună în noi, un miros ce 
adună în el ceaiul de iasomie, căldura şemineului, iubirea şi chimia noastră de îndrăgostiţi rătăciţi… 

Ei bine, azi și nu mâine e cea mai frumoasă zi din viața noastră – o zi superbă de toamnă. 
Există o lege a ritmului, fie că ne convine sau nu. Fiecare rază de soare, fiecare nor de ploaie are 
nevoie de pauză. Cam așa se întâmplă și cu viețile noastre. Nu putem avea mereu soare în viață sau 
mereu o ploaie de necazuri. Însă, dincolo de orice anotimp, dincolo de nori e un cer senin. Indiferent 
de anotimp, esenţa fiinţei noastre trebuie să fie senină… 

Îmi bucur ochii de toată dezlănţuirea de culori a toamnei ştiind că, în curând, iarna va acoperi 
cu ninsori toate păcatele noastre, chiar și pe cele ancestrale, obligându-ne să ne întoarcem, din nou, 
la puritate. De acum încolo vom aștepta zgribuliți în fața șemineului legănarea suavă a primilor fulgi, 
așternerea lor domoală peste pârtiile care, sincer, pe mine și acum mă tentează. De fapt, fiecare 
anotimp, dealtfel ca și oricare zi (așa cum am mai spus-o) are în el ceva dumnezeesc. Toate ne-au 
fost date să ne bucurăm de ele. Ne-a mai rămas doar să învățăm să facem acest lucru... 

 
           ���� Pompilia BĂJENARU                                                                                                                  

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

„Toamna este primăvara iernii.” 
((((Henride Toulouse LAHenride Toulouse LAHenride Toulouse LAHenride Toulouse LAUTREC)UTREC)UTREC)UTREC) 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
OAMENI CARE AU FĂCUT ISTORIA... 
INTERVIU CU DOMNUL Ion ȘERBAN -  VETERAN DE RĂZBOI 

 
 

Pompilia BĂJENARU: Scopul vizitei mele la dumneavoastră este acela de a vă ruga să-mi 
acordați un interviu în calitate de veteran de război pentru ziarul local ce se numește ACUM.  

Ion ȘERBAN: În general cui luați interviu pentru ziar? 
Pompilia BĂJENARU: Persoanelor importante din comunitatea noastră. 
Ion ȘERBAN: Eu nu sunt o persoană importantă. Eu sunt un om ca toți oamenii, un om pe 

care l-a ajuns bătrânețea cu toate necazurile ei: nu mai am ținere de minte, mă mișc mai greu, mă mai 
dor oasele... 

Pompilia BĂJENARU: Cum să nu fiți? Dumneavoastră și cei ca dumneavoastră sunt cei 
care au luptat pentru ca noi să fim liberi azi, să ne mândrim cu faptul că suntem români. Tocmai 
desprea asta vreau să-mi vorbiți – despre cele prin care ați trecut atunci când erați pe front luptând să 
vă apărați patria. 

Ion ȘERBAN: E! Sunt multe de spus și nu știu cui ar folosi să știe tot ce s-a întâmplat 
atunci acolo... 

Pompilia BĂJENARU: Eu cred că tinerii ar trebui să afle. 
Ion ȘERBAN: Bine atunci. Eram tânăr, aveam 22 de ani când am plecat în armată. Am 

făcut armata la vânători de munte. Eram caporal. Nici n-am apucat bine s-o termin și a izbucnit 
războiul. Un an de zile am luptat pe front... 

Pompilia BĂJENARU: Povestiți-ne de pe front! 
Ion ȘERBAN: Frontul nu are nicio regulă. Eram față în față cu inamicul, stăteam în groapă 

și trăgeam. Cum ieșeai din groapă erai mort. Eu trăgeam cu mitraliera. Trăgeai și nu te uitai câți au 
murit, câți au scăpat, că erau de-ai noștri sau de-ai lor... Nu aveai timp să te gândești la nimic. Erau 
oameni răniți pe care brancardierii nu-i puteau ridica de pe câmpul de luptă că trăgeau și în ei. Toată 
noaptea le auzeam vaietele răniților rămași acolo... 

Existau și branduri cu care se trăgea vertical și care te putea omorî chiar și în groapă. Nu 
erai în siguranță nicăieri. Din război doar norocul te salvează. Nu contează că ești mai deștept. Ești 
doar la mâna norocului. 

Pompilia BĂJENARU:  Înfiorător ce povestiți. Pentru ce oare se războiesc oamenii, n-am 
înțeles niciodată… 

Ion ȘERBAN: Părerea mea, și nu mi-e frică s-o spun, este că aici există o politică. Am mai 
spus-o: politica începe războaiele și tot politica le termină. După mine, statele între ele fac o 
convenție ca să diminueze populația. Cum nu poate rusul să-și omoare compatriotul și neamțul la fel, 
se stabilește de comun acord declanșarea unui război tocmai pentru asta. Gândiți-vă că în acest 
război au murit 50 de milioane de oameni. Apoi s-a făcut pacea. Pentru ce au murit acești oameni și 
s-au distrus viețile familiilor lor? Ce-am câștigat noi spre exemplu? Am făcut țara mai mare? Din 
contră – am făcut-o mai mică... 

Pompilia BĂJENARU:  Ați fost rănit pe front? 
Ion ȘERBAN: Nu. M-a ferit Dumnezeu. Nicio zgârietură n-am avut. Norocul de care vă 

vorbeam... 

„Dacă nu pot să fac istoria, o îndur...” 
    ((((Octavian PALEROctavian PALEROctavian PALEROctavian PALER))))    



Pompilia BĂJENARU:  După ce s-a încheiat războiul v-ați întors acasă. Cum ați găsit 
familia? 

Ion ȘERBAN: Ar fi fost bine... Rușii m-au luat prizonier și am stat 4 ani în lagăr. Patru ani 
am lucrat la ruși în mină. 

Pompilia BĂJENARU:  Povestiți-ne de acolo. Cum erați tratați? Mâncarea cum era? 
Condițiile în general. 

Ion ȘERBAN: Eram mulți colegi de suferință. Dar în suferință toți eram ca frații – pica 
unul te ridica celălat. Suferința îl întărește pe om.  

Dimineața ne trezeam și căram trupurile celor care muriseră peste noapte și-i îngropam în 
nisip. Eu am fost mai rezistent. Atâta doar că din cauza gerului năprasnic picioarele mi se umflaseră, 
s-au infectat și au plesnit. Aveam acolo trei doctori – unul român, altul neamț și altul rus. Ne tratau 
bine toți. Aveau și medicamente. Nu știu ce mi-au făcut dar m-am vindecat. Când ne-am eliberat 
mulți au plecat fără mâini și fără picioare... Te gândești pentru ce? 

Mâncare? Varză cel mai des. Când primeam fasole era sărbătoare. Mâncare proastă. 
Românii comparativ cu ceilalți erau prost hrăniți și prost îmbrăcați. Rușii erau îmbrăcați cu niște 
pufoaice de puteau dormi în zăpadă. Ca să nu mai vorbim și de faptul că eram prost instruiți. Un 
neamț știa să meargă și cu bicicleta și cu motoreta și cu mașina, știa să mânuiască un car de luptă, un 
tanc, știau să tragă cu tot felul de armament. Românul nu știa să tragă decât cu arma cu care fusese 
instruit. Când s-a sunat retragerea câmpul era plin de mașini dar românul nu știa nici să le pornească. 
Foarte prost hrăniți și foarte prost instruiți. 

Pompilia BĂJENARU:  Puteați comunica cu cei de acasă? 
Ion ȘERBAN: Prin 1945 sau 1946, nu mai știu am scris o carte poștală alor mei în care le 

spuneam că sunt prizonier, că sunt bine și sănătos. Nu eram sigur că va ajunge. Prin Crucea Roșie s-a 
făcut asta. A ajuns mi-au spus ai mei apoi. Ei spun că mi-au răspuns, însă eu n-am primit nimic. 

Pompilia BĂJENARU:  După patru ani ați revenit acasă. Ce ați făcut apoi? 
Ion ȘERBAN: După ce m-am întors am lucrat pe șantier la Fieni apoi la Cimentu. 30 de 

ani de muncă cu naveta făcută pe jos peste deal. 
De multe ori când mă gândesc prin ce am trecut, câte am îndurat, nu-mi vine să cred că mai 

trăiesc. Nepoții îmi ascultă povestirile dar poate nici nu cred toate câte le spun. Să-i ferească 
Dumnezeu să treacă prin ce am trecut eu! Să nu ajungă nimeni acolo că, așa cum scrie cartea, mai 
bine o pace strâmbă decât un război drept. 

Am pierdut cei mai frumoși ani din viață (22 – 28)... 
Prin câte am trecut, o spun sincer – nici n-aș vrea să mă mai nasc odată. Sunt oameni care 

se nasc fără noroc ori Dumnezeu știe ce soartă mai au... 
Pompilia BĂJENARU:  Slavă Domnului că acum sunteți sănătos, aveți copiii mari, nepoți 

și un strănepot. Să vă trăiască! 
Ion ȘERBAN: Doar copiii au fost și sunt bucuria mea. Să dea Dumnezeu să trăiască!  
Mai trebuie să spun doar un lucru: toată suferința mea de pe front și din lagăr este răsplătită 

acum cu o pensie de veteran care este de 250 de lei doar. Mă gândesc mereu la ce pensie au cei care 
au fost la revoluția din 1999 și mă întreb dacă pentru câteva ore sunt atât de bine răsplătiți, eu cam 
cât aș fi meritat pentru cei șase ani de chin? Dar asta e lumea în care trăim și mă închin la Dumnezeu 
doar de sănătate că oricum nu orânduim noi lucrurile astea... 

 

 

 

 

 



 

 

           
PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL 
 
 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 
persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  

   Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României.  
   Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la 

celebrarea căsătoriilor.  
   Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  
   Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  
   a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;  
   b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  
   c) atribuţii referitoare la bugetul local;  
   d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  
   e) alte atribuţii stabilite prin lege.  
   Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin 
lege.  

Primarul:  
   a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;  
   b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;  
   c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.  
   d) exercită funcţia de ordonator principal de credite;  
   e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare consiliului local;  
   f) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de 

titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;  
   g) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor 

la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.  
   h) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publică de interes local;  

   i) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;   
   j) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local;  
   k) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local;  

   l) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 
local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;  

   m) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 
normative;  

   n) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi 
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 
din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.  

„Asta e condiția fiinŃei: viaŃa, nu durata 
vieŃii.” 

           ((((Ion Luca CARAGIALEIon Luca CARAGIALEIon Luca CARAGIALEIon Luca CARAGIALE)))) 



 
(Continuare în numărul viitor) 

 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 632 din 21 septembrie 2011 a convocat 

în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marţi, 27 septembrie 2011 şi a propus 
următoarea ordine de zi: 

1.  Informare privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2011; 

2. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată domnului Nicolae N. POPESCU 
pentru donaţia de carte la Bibliotecă Comunală „Grigore ALEXANDRESCU” Vulcana-Băi;  

3.  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Comunei Vulcana-
Băi, pentru anul 2012; 

4. Aprobarea de măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; 

5. Stabilirea de măsuri referitoare  la  prelungirea  Contractului de negociere în vederea  
accesului S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, la terenul  proprietatea privată a  comunei Vulcana-
Băi. 

 

 

����   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 
SFÂNTA LUMINĂ DE LA IERUSALIM 

 
            

FOCUL CARE SE POGOARĂ DIN CER 
O enigmă pentru ştiință, un miracol pentru cei mai mulţi dintre 

oameni şi o Minune Dumnezeiască pentru creştinii ortodocşi, Focul Sfânt 
care apare la Ierusalim în Sâmbăta Paştelui este cunoscut ca cel mai mare 
dintre toate miracolele lumii.            

Apariţia acestuia are loc o singură dată pe an, în acelaşi timp, în 
acelaşi fel şi în aceeaşi formă de sute de ani. 

Sâmbăta mare a Paştelui. E ziua în care de la primele ore ale 
dimineţii în Biserica Învierii Domnului din Ierusalim şi mai cu seamă în 
Sfântul Mormânt se sting, rând pe rând, toate candelele. Pe piatra de 
deasupra Sfântului Mormânt se așează vată curată, apoi în prezenţa 
paznicilor, câţiva poliţişti civili necreştini - un arab, un turc şi o persoană din 

partea statului Israel, se sigilează uşa Sfântului Mormânt. Aceasta nu înainte de a se fi cercetat 
fiecare colţişor pentru a înlătura orice sursă ce ar putea produce sau întreţine focul. Începând de 
acum uşa pecetluită cu ceară şi panglici puse în formă de X este păzită cu străşnicie, paza 
schimbându-se la fiecare trei ore. Credincioşi meditativi alături de fanatici zgomotoşi încep să umple 
biserica ce devine neîncăpătoare. Emoţiile tuturor celor prezenţi cresc clipă de clipă. Genunchi 
plecaţi ori mâini mişcate frenetic însoţesc rugăciuni tăcute ale creştinilor de pretutindeni sau 
zgomotoasele manifestări ale creștinilor arabi. Un amestec de evlavie si fanatism umple biserica.  

La miezul zilei începe procesiunea, în biserică se aşterne liniştea. Tensiunea devine maximă 
la apariţia Patriarhului Bisericii Ortodoxe din Ierusalim. Însoţit de numeroşi mitropoliţi, preoţi şi 
diaconi, acesta se opreşte în faţa Sfântului Mormânt, unde se dezbracă de hainele preoţeşti rămânând 
doar într-un stihar alb, ce simbolizează Giulgiurile cu care Iisus a fost înmormântat. Patriarhul este 

„Este un privilegiu de a te numi creştin, dar fiind şi 
credincios poŃi deveni o binecuvântare.ˮ 

((((Ion BIon BIon BIon BERBECERBECERBECERBEC) 



percheziţionat apoi de gărzi astfel încât nici un chibrit nu poate trece cu acesta. Sfântul Mormânt este 
desigilat, iar Patriarhul păşeşte înăuntru. În jurul Sfântului Mormânt totul zace în întuneric, 
Patriarhul se roagă profund preţ de câteva minute, credincioşii aşteptând emoţionaţi săvârşirea 
minunii. 

La un moment dat, de sus, din marea cupolă a bisericii se coboară o lumină alb-albăstruie, 
foarte puternică. În mulţime se aud rugăciuni şi strigăte de emoţie în toate limbile. E imposibil de 
descris ce se întâmplă în aceste momente în biserică. Lumina intră în Sfântul Mormânt, iar pe 
lespedea de piatră se formează o rouă de lumină alb-albăstruie care aprinde vata. Deşi arată ca şi 
lumina unui foc, totuşi timp de câteva minute nu arde ca o flacără obişnuită. Patriarhul pune vata 
aprinsă în cupe de aur după care aprinde două buchete mari de câte 33 de lumânări. Ieşind cu ochii 
scăldaţi în lacrimi în faţa mulţimii extaziate şi nerăbdătoare ce aşteaptă cu mâinile întinse, Patriarhul 
strigă de trei ori către aceasta “Veniţi de luaţi lumină”. În chip minunat se aprind singure şi candelele 
de argint aflate deasupra Sfântului Mormânt. Lumina se întinde ca un val, dintr-o dată, întreaga 
biserică fiind scăldată în lumină. Clopotele încep să bată, iar credincioşii se bucură de Dumnezeiasca 
Lumină primită, într-o trăire fantastică. 

Lumea a primit lumina din cer, Lumina cea Adevărata. Toţi se bucură, se închină sau strigă 
fascinaţi de marea minune. Mulţi îşi ating cu lumina flăcării feţele şi frunţile transpirate de emoţie, 
aceasta neproducându-le nici o arsură, ci o intensă stare de pace interioară. O bucurie de nedescris le 
umple sufletul, iar lucrurile încep să capete alt sens, lumea este văzută altfel, Lumina Dumnezeului 
celui Viu EXISTĂ. Hristos a înviat şi e veşnic viu. Cuvintele ţâşnesc parcă singure: am atins lumina. 
Am fost martorul unei minuni dumnezeiești. Minunea s-a întâmplat aici, acum, în mod real. 

SUTE DE LUMINI APRINSE SINGURE 
Un lucru semnificativ este că miracolul nu se întâmplă doar în camera unde se află 

mormântul, ci este văzut manifestându-se în toată biserica. În fiecare an mulţi credincioşi povestesc 
cum lumina miraculoasă aprinde şi lumânările din mâinile lor. Chiar şi candelele cu ulei de la 
balcoanele bisericii se aprind singure în faţa pelerinilor. 

Mulţi aşteaptă cu lumânările pregătite în speranţa că vor fi aprinse de Focul Sfânt. Flacăra 
albastră este văzută mişcându-se în diferite locuri din biserică. Numărul mare de pelerini care 
mărturisesc despre aprinderea spontană a lumânărilor atestă realitatea acestui fapt. Persoanele care 
asistă la această minune de la o distanţă apropiată părăsesc Biserica şi Ţara Sfântă schimbaţi. Viaţa 
lor se împarte în două: înainte si după minunea Focului Sfânt.                                                                            

                                                                               (Continuare în numărul viitor) 

 
                                                                   ����  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                         
MODUL DE FUNCŢIONARE A POLIŢIEI LOCALE  

ORGANIZATE ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 
            AL PRIMARULUI COMUNEI VULCANA-BĂI 

 
 
Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor.  

 Atribuțiile și obligațiile poliției locale, sunt stabilite prin Regulamentului de 
organizare și funcţionare a Poliţiei Locale la nivelul comunei Vulcana-Băi,  în următoarele domenii 
de activitate: 

    a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;  
    b) circulaţia pe drumurile publice;  

„Dreptatea este deasupra noastră și este una pentru 
toată lumea și pentru toate timpurile”. 

           ((((Camil PETRESCUCamil PETRESCUCamil PETRESCUCamil PETRESCU)))) 



     c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;  
   d) protecţia mediului;  
             e) activitatea comercială;  
     f) evidenţa persoanelor;  
            g) alte domenii stabilite prin lege. 
 Poliţia locală se organizează şi funcţionează ca un compartiment funcţional în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei și îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii 
locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cât şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei 
executive ale administraţiei publice locale, în conformitate cu reglementările specifice fiecărui 
domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale.  

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia locală cooperează cu unităţile, respectiv cu 
structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române 
şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane 
fizice şi juridice, în condiţiile legii. 

Poliţia locală solicită intervenţia unităţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei 
Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce excedează atribuţiilor ce îi revin, 
potrivit legii. Aceasta poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de cooperare 
având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei 
structuri, pentru a oferi sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice 

Poliţia locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de 
încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţă cu ocazia 
îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice.  

În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri 
pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente 
şi predă făptuitorul, în vederea continuării cercetărilor.  

În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale 
Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru 
dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei 
Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.  

Personalul poliţiei locale este compus din:  
   a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local;  
   b) personal contractual. 
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, personalul poliţiei locale îşi exercită 

competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale a comunei Vulcana-Băi în folosul comunității. 
 
         
                                                                                                                                  ����  Roxana Elena VASILE 
                                                                                                                      ŞEFUL POLIŢIEI LOCALE 

 
  
 

 
 
 
 
NEVOILE COPILULUI 

 

1) Nevoia de a fi plăcut, iubit, înţeles şi acceptat; 
 ŢIE ÎŢI PLACE COPILUL TĂU? 

Îţi place de el aşa cum este, chiar dacă nu e tocmai  aşa cum l-ai visat, nu are ochii tăi 
albaştri, părul zulufat şi auriu al soţiei, ori nasul fin, gura frumoasă ale mamei tale, chiar dacă nu ţi-a 
moştenit niciunul dintre talente şi nu e interesat  de nimic din ceea ce te interesează pe tine? 

Întreabă-te dacă nu cumva tu ţi-ai făcut o imagine despre el, despre cum o să fie şi ce va face, 
încă  înainte de a se naşte şi nici acum nu vrei să renunţi la plăsmuirea ta. E ca şi cum ai avea nişte 

„Cel mai important lucru este să nu te opreşti 
niciodată să întrebi.”  
((((Albert EINSTEINAlbert EINSTEINAlbert EINSTEINAlbert EINSTEIN)))) 



piese de puzzle care compun  o altă imagine decât ce credeai, însă te încăpăţânezi  să le tot aranjezi, 
doar-doar vei reuşi  să alcătuieşti desenul pe care ţi l-ai propus. 

2) Nevoia de încredere şi libertate; 
Copilul ne satisface îngrozitor de bine vanitatea. Spunem că micuţul ne priveşte ca pe 

Dumnezeul lui. Simţim acest lucru, ne simţim puterea şi ne bucuram de ea.Unii se bucură atît de 
mult, încât refuză să i-o cedeze, aşa cum este firesc, copilului, pas cu pas, în decursul a 18-20 de ani, 
cât timp el creşte la trup şi minte şi învaţă să fie om în toată firea şi să se descurce ca un adult. Unii 
părrinţi aleg să rămână ei Calea, Adevărul şi Viaţa pentru cel pe care l-au adus pe lume cât mai mult 
timp şi, daca se poate, pentru totdeauna. EFECTUL  ESTE DEVASTATOR.  
 Rolul părintelui este de a-şi pregăti copilul pentru viaţă.Copilul creşte, însă cum creşte 
depinde de părintele lui. El trebuie să-l înveţe de mic cât mai multe lucruri din tot ce are nevoie să 
ştie, fără să fie cocoloşit. 

Copilul are nevoie să înveţe ce şi cum trebuie să facă, să-şi exerseze cunoştinţele, priceperile 
şi abilităţile căpătate şi să se obişnuiască treptat să ia singur decizii, să-şi rezolve singur problemele. 
Pentru aceasta însă are nevoie de libertate, or, această libertate nu i se poate da fără încredere. 

Un părinte care nu acordă încredere şi libertate copilului său este ca un antrenor care, deşi şi-
a pregătit sportivul să devină campion, nu-l lasă să meargă  la nicio competiţie de frică să nu eşueze, 
să nu se accidenteze, să nu i se întample ceva. 

Când altcineva ia mereu decizii pentru tine, te absolvă de orice libertate, dar şi de orice 
responsabilitate. Devii un olog ale cărui picioare, de nefolosire, se atrofiază. În biologie se spune că 
funcţia creează organul. ÎNCĂ DE LA VÂRSTE FRAGEDE, COPILUL TREBUIE „ANTRENAT” 
SĂ IA DECIZII ŞI, CA ORICE ANTRENAMENT, TREBUIE FĂCUT GRADAT, ÎN AŞA FEL 
ÎNCÂT, PE MĂSURĂ CE CREŞTE, SĂ SE POATĂ DESCURCA SINGUR DIN CE ÎN CE MAI 
BINE. 

UN COPIL CARE NU ARE LIBERTATEA DE A LUA O DECIZIE, CARE NU 
PRIMEŞTE NICIO SARCINĂ, CARE NU ARE NICIO RESPONSABILITATE SE SIMTE: 

� incapabil să facă ceva; 
� neînsemnat; 
� plictisit; 
� invidios; 
� prost; 
� lipsit de putere. 

 SE VA TEME: 
� să nu rămână singur şi neajutoarat, fără sprijinul celorlalţi; 
� să nu devină „invizibil” pentru ceilalţi; 
� să încerce ceva chiar dacă  nu îşi doreşte foarte mult acel lucru. 

VA CĂUTA SĂ : 
� aştepte mereu de la ceilalţi să primească ajutor ca un om neputincios; 
� îşi umple mereu timpul cu ceva ca să-i alunge plictisul (99% pozne); 
� se ferească de eşec, de muncă şi de asumarea vreunei responsabilitatăţi prin  : „ NU POT” , 

„SUNT PREA MIC”. 
 Nu te teme că este prea....mic pentru a avea îndatoriri şi nu-ţi spune „ îl mai las eu  să crească 
puţin”. Cu cât învaţă mai curând, cu atât mai bine. 

3) Nevoia de identitate; 
 Omul are nevoie să  simtă că face parte dintr-un grup (nevoia de apartenenţă) şi, în acelaşi 
timp să simtă că, în cadrul grupului din care face parte, este cineva (nevoia de identitate). 
 Când părintele/cadrul didactic  nu responsabilizează copilul, când nu-i dau nimic de făcut, ba 
chiar îi refuză ajutorul, îi înăbuşă iniţiativa. O răspundere dată copilului îl face să se simtă important, 
apreciat, investit cu încredere. Îi dă ocazia să se afirme, să-şi găsească şi el un rol şi un statut. În lipsa 
unui rol, copilul simte că nu are nici un statut şi, atunci, îşi caută  unul pe care să-l însuşească. Ce? 
Orice. Dacă toţi îi repetă des „eşti obraznic”, simte că este datoria lui să fie obraznic şi orice îi iese 
pe gură trebuie să sune obraznicm astfel, cine mai este el? Dacă toţi ăi reproşează că este timid, nu va 
îndrăzni niciodată să facă ceva pentru  că ştie că este timid. Copiii, din nevoia de identitate, din 
nevoia de a se afirma într-un fel sau altul în cadrul unui grup, sunt foarte dornici  să primească 
„etichete” şi se bucură chiar şi de cele care nu le fac cinste.În mintea lor îşi spun că şi aşa e mai bine  
decaât nimic şi vor face orice ca să-şi păstreze „renumele”. 



4) Nevoia de stimulare şi învăţare 
Așa cum ţie nu-ţi place să fii luat de prost, tratat cu superioritate de parcă nu ai şti nimic, tot 

aşa nici copilului nu-i place să fie tratat ca un bebeluş. Cum ţie îţi vine greu când  ţi se dă mai mult 
decît poţi face, tot aşa şi copilul suferă  cînd pretinzi  de la el mai mult decât  poate tratându-l ca pe 
un adult. Prin urmare, copilului nu-i place să nu i se ceară nimic, dar nici  să i se  ceară lucruri prea 
grele, pe care nu le poate realiza. 

Copilului trebuie să-i ceri un lucru suficient de simplu  ca să-l poată realiza cu priceperiile şi 
deprinderiile dobândite, dar şi suficient de dificil încât să-i stimulezi gândirea, talentul, cunoştinţele, 
priceperile, imaginaţia şi la sfârşit să se simtă mândru de ceea ce a realizat. 

Nu uita că ai de partea ta: curiozitatea de explorare, de a afla, de a şti. Este dovedit ştiinţific: 
între 0-7 ani creierul omenesc are nevoie intensă de stimulare pentru dezvoltarea ulterioară:orice 
lucru nou pe care copilul îl învaţă, orice deprindere, abilitate, cuvânt, mişcare, senzaţie descoperită, 
se traduce prin realizarea unor sinapse. 

COPILUL ARE NEVOIE DE EXPLORARE. 
Oprit să exploreze, copilul: 
� începe să  facă într-ascuns, pe la spatele său (învaţă să devină făţarnic, mincinos, necinstit şi 

se supune riscurilor de accidente); 
� nu mai prezintă interes pentru nimic, nici pentru învăţare (performanţe şcolare slabe). 

5) Nevoia de joacă şi de mişcare în aer liber.Jucăriile copilului; 
Un mare beneficiu al jocului (mai ales în aer liber) este acela că-i dă copilului şansa de a-şi 

consuma enormele rezerve de energie de care dispune. Un copil care nu se joacă e plictisit de moarte. 
Dacă nu este scos afară, e un pachet de nervi. Jocul este vital pentru copil. La fel ieşitul în aer liber.
 Jucăriile cele mai bune nu sunt şi cele mai sofisticate şi scumpe. Jucărie poate fi orice obiect 
care îl mobilizează pe copil la o activitate vioaie, care îi pune la muncă gândirea, imaginaţia 
creatoare, abilităţile şi deprinderiile dobândite, memoria, spiritul de observaţie. 

JOCUL ESTE O DIATRCŢIE ŞI ÎNVĂŢARE, ŞI MIŞCARE, ŞI EXPLORARE, ŞI 
EXERCIŢIU ŞI COMUNICARE. 

(BIBLIOGRAFIE: „Şi tu poţi fi supernanny”, Irina Petrea) 

 
                                                                                              ����  Educatoare Elena NECULĂESCU 

GRĂDINIȚA „PARADISUL COPIILOR” VULCANA DE SUS 
 
 
 

 

 

 PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII                                               

 

 

Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educației 
 

Obiective 
► Facilitarea schimbului de informații și de experiență între factorii de decizie și specialiștii 

din domeniul educațional pentru interesele comune ale țărilor participante, în special în domeniile 
educației pre-primare, primare, generale, tehnice și vocaționale secundare (în unele cazuri - în funcție 
de temele de studiu alese - și în domeniul educației superioare). 

► Sprijinirea participanților în cunoașterea măsurilor deja adoptate în domeniul educației la 
nivel european. 

► Furnizarea informațiilor de ultimă oră legate de educația în Europa 

„Prostia este suferinŃa nedureroasă a 
inteligenŃei.” 

    ((((Emil CIORANEmil CIORANEmil CIORANEmil CIORAN))))    
 



► Oferirea oportunității de a încuraja, iniția sau sprijini activități legate de alte acțiuni din 
Programul de învățare pe tot parcursul vieții 

► Încurajarea participanților în scopul conștientizării rolului pe care trebuie să-l joace și ca 
inițiatori sau persoane resursă, dându-le oportunitatea să stabilească numeroase contacte în timpul 
vizitei lor de studiu 

► Acordarea unei atenții deosebite temelor care fac referire la procesul Lisabona. 
Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul formarii profesionale 
Obiective și descrierea acțiunii: 
► asigurarea unui forum de discuții, schimb și învățare reciprocă a temelor de interes general 

la nivel european; 
► realizarea a trei obiective generale: 
► să permită participanților să-și amelioreze înțelegerea aspectelor specifice ale politicii de 

formare profesională și a temelor de interes comun din țările lor; 
► să genereze un schimb continuu de sfaturi, idei și informații între toți participanții în 

program, incluzand atât vizitatorii, cât și gazdele; 
► îmbunătățirea fluxului de informații dintre Statele Membre și la nivel comunitar. 
Vizitele de studiu se vor desfășura în grupuri mici, de câte 10-15 persoane, toate activând în 

domeniul formării profesionale în UE și în țările asociate. Vizitele se vor desfășura într-un interval 
de 3-5 zile. Vizitele se organizează la nivel local si regional sub coordonarea Agențiilor Nationale, la 
nivel național.  

Temele pentru vizitele de studiu sunt selectate în contextul temelor dezvoltate de program și 
ținând seama de prioritățile la nivelul UE și la nivel național (Agenda Lisabona, Prioritățile 
Copenhaga-Maastricht-Helsinki). 

Cine poate candida pentru vizitele de studiu destinate specialiștilor din domeniul educației? 
- directori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar; 
- inspectori din domeniul educatiei din Inspectoratele Școlare Județene; 
- directori ai Caselor Corpului Didactic; 
- inspectori și directori din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 
De o astfel de vizită beneficiez, la Riga –Letonia, în perioada  25-30 septembrie 2011, unde mă 

aflu în acest moment și de unde voi veni cu foarte multe informații despre școala inclusivă. 

(Continuare în numărul viitor) 

����  Prof.... Maria Manuela GHEORGHE 
 
 

 
 
VULCANA-BĂI - ETNOGRAFIE 
 

I.  ETNOISTORIA AŞEZĂRII 
(Continuare din numărul anterior) 
 

CULTURA SPIRITUALĂ 
          MOARTEA 

În Vulcana –Băi  ceremonialul morţii păstrează în folclorul nostru credinţe şi datini cu o mare 
vechime. Marea despărţire, trecerea într-o altă lume, restabilirea echilibrului social rupt prin plecarea 
celui mort. Se spune că moartea e vestită de  pasărea – bufniţă – ciuf care de obicei cântă în jurul 
casei în care se întâmplă acest eveniment trist. De asemenea, urletul câinelui familiei respective 
prevesteşte moartea unuia dintre membrii, vise prevestitoare, căderea icoanei din perete, spargerea 
oglinzii, etc. 

Ceremonialul înmormântării  cu toate secvenţele sale, atrage participarea întregii colectivităţi în 
funcţie de vârsta celui decedat. 

Când o persoană este suferindă şi se chinuie să moară se zice că Dumnezeu nu a iertat-o curând  
pentru a o pregăti pentru viaţa veşnică.  Invocarea morţii – Doamne iart-o! 

Persoana suferindă când este aproape să-şi  dea duhul este păzită de rude, preotul este invitat 
să-l spovedească, să-l împărtăşească. În ultimele clipe „i se ţine  lumânarea” pentru ca  persoana să 

„Istoria este un tribunal în care se 
judecă popoarele şi naŃiunile.”        

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



mai vadă puţină lumină şi să aibă lumină şi pe lumea celor drepţi. După ce şi-a dat sufletul, se  
scaldă, se îmbracă  cu haine noi  şi se aşează  în coşciugul împodobit cu „respect” - o dantelă care se 
pune  peste mort. 

De obicei se respectă dorinţele mortului  cum ar fi: hainele ce se dau de pomană la anumite 
perioade de timp (dacă  persoana decedată cât a fost în viaţă a numit persoana care să-i poarte 
hainele, apoi dorinţa trebuie respectată, cu ce   haine a dorit  să fie înmormântată etc. Nopţile  se 
organizează păzitul (veghea mortului). 

Oglinzile din casă se acoperă, pisica se închide să nu treacă pe sub masa unde este aşezat 
mortul, se zice că nu este bine dacă se vede mortul în oglindă sau dacă pisica trece pe sub masa unde 
este aşezat acesta. 

De obicei după trei zile mortul se duce la cimitirul satului. Înainte de  a pleca  cu mortul spre 
cimitir  vine preotul  acasă  şi face o slujbă denumită „citirea stâlpilor” după care se zice că mortul se 
schimbă la faţă. Dacă este vesel se zice că mai moare repede cineva, iar dacă este trist se zice că îi 
pare rău ca a murit. Convoiul de lume ce însoţeşte mortul pe ultimul drum, împreună cu preotul  şi 
dascălul, duce  către  biserică coşuri cu  pachete cu mâncare, coroane cu flori în semn de respect. La  
răscruce de străzi se citeşte de preot o slujbă scurtă şi se aruncă cu bani despre care se spune că sunt  
buni de pus în apa în care se face baie în special copiilor pentru sperietură. 

Mortul se  boceşte, se jeleşte – bocetul, jelitul fiind exprimarea de sentimente de mare durere 
faţă de cel decedat. După înmormântare  se împarte la poarta bisericii colivă, covrigi, pachete şi se 
obişnuieşte să se facă „aburel” o pomană cu mâncare gătită la domiciliul  mortului. La trei zile, trei şi 
şase săptămâni, o jumătate de an, la un an  şi apoi  din an în an până la şapte ani se fac pomeni şi 
parastase de pomenire. 

Moartea prematură 
Dacă se întâmplă să moară un tânăr sau o tânără se obişnuieşte să se îmbrace fata în mireasă, 

iar băiatului i se face brad care este dus la mormânt cu vârful în jos. Nu se obişnuieşte să fie convoiul  
însoţit  de muzicanţi. 

Ritualuri  tradiţionale 
Începând din anul 1994, manifestările prilejuite de ZIUA COMUNEI VULCANA-BĂI 29 

iunie – SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI  PAVEL, au fost realizate an de an în 
colaborarea cu Radio Antena Satelor, constituind o premieră la nivel naţional, iar  din anul 2001 s-a 
organizat şi concursul   „Vulcana-Băi în zi de sărbătoare”  având două secţiuni: dansuri populare şi 
cântece populare  româneşti unde participă  10-15 localităţi. 

În comuna Vulcana–Băi, în vara anului 1998, Banca Internaţională a Religiilor a început 
construirea a trei imobile de cult – biserica ortodoxă, sinagoga şi moscheea, dotate cu tot necesarul 
religios. Hramul bisericii ortodoxe se  sărbătoreşte  de  Sfântul Ioan BOTEZĂTORUL adică pe  29 
august. În prezent, biserica ortodoxă este păstorită de protosinghel Agatanghel - Anghel 
BĂRBULESCU. 

Hramul bisericii din  satul Vulcana de Sus se sărbătoreşte de Sfânta Treime, în prezent  este 
ctitorită de preotul Constantin MILEA fiul fostului preot paroh Vasile MLEA care a cutezat să 
sfideze regulile impuse de regimul comunist şi a construit  lăcaş de  cult nou în anii  1976-1983. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Vulcana-Băi este păstorită de doi tineri preoţi: 
George SĂVULESCU, fiul fostului preot paroh Florin SĂVULESCU şi pr. Alexandru POPESCU. 
Biserica a fost  târnosită în anul 1939. 

Mânăstirea BUNEA a fost ctitorită în anul 1654, iar între anii 1998-2001 a fost  construită 
Biserica ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon şi Sfânta Cuvioasa Maria Egipteanca”,  
aceasta din urmă fiind ctitorită  de  preacuviosul Zosima ( Petru G. VLASE). 

Cu ocazia sărbătoririi numelui bisericilor,  se  ţine slujba , după care  se pregăteşte o masă unde 
participă  enoriaşii comunei. Ca o legătură între  biserică şi căminul cultural,  amintim că  acestea se  
organizează în sala  căminului cultural. 

      (Continuare în numărul următor) 
 

                                                                            ���� Constanța SPÎNU, 
                                                                                           REFERENT  

 
 
 

 

„Oamenii învaŃă învăŃând pe alŃii.”        
((((SENECASENECASENECASENECA)))) 

 



ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR 
LA JOURNĖE EUROPĖENNE DES LANGUES 
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 
 

 

                      "J'ai appris l'italien pour parler au pape; l'espagnol pour parler à ma mère; l'anglais 
pour parler à ma tante; l'allemand pour parler à mes amis; le français pour me parler à moi-même."                           

(Charles Quint)                                       

 Din 2001, Anul european al limbilor moderne, pe 26 septembrie 
este celebrată în întreaga Europă ,,Ziua europeană a limbilor moderne“. 
Această zi este o iniţiativă a Consiliului Europei şi vizează promovarea 
diversităţii culturale şi lingvistice, a plurilingvismului şi permiterea 
învăţării limbilor străine pe tot parcursul vieţii. În Uniunea Europeană  
există 23 de limbi oficiale şi 3 alfabete diferite, susţinîndu-se astfel 
patrimonial cultural al fiecărei ăţri membre şi, în egală măsură, 
plurilingvismul. Primă zi europeană a limbilor moderne a fost 
sărbătorită în 2001, acesta fiind şi. De atunci, annual, în toată Europa 
au loc activităţi care pun în lumină diversitatea lingvistică şi 
încurajează învăţarea acestora. 

Celebrarea limbilor străine înseamnă celebrarea diversităţii. A 
vorbi limba celuilalt înseamnă să te îndrepţi către el, să ridici barierele 
şi neînţelegerile. A învăţa o limbă străine este o poartă deschisă către 
ceilalţi, către culturi şi orizonturi noi. Acestea au fost premisele de la 

care am pornit şi noi în realizarea activităţii noastre dedicate acestei zile. Ne-am propus să creştem 
calitatea actului educativ, să-i sensibilizăm pe elevi pentru studiul limbilor străine şi, de asemenea, să 
punem în valoare cunoştinţele dobândite de elevii.  

De altfel,  activitatea este deja una cu tradiţie. Anul acesta am făcut echipă cu doamnele 
profesoare de limbi străine şi geografie şi cu elevii din Şcoala cu clasele I-VIII ,,Ion MAREŞ” 
Vulcana-Băi şi am realizat un program atractiv şi bogat. Am realizat postere de prezentare a unor ţări 
europene, ba chair am pregătit şi feluri de mâncare tradiţionale din ţările respective şi ne-am destins 
cu un karaoke. Ne-au fost alături invitaţi de seamă: dnul Emil DRĂGHICI, primarul comunei, dna 
Filofteia ŞERBAN, viceprimarul comunei, dna Maria MOREANU, dna Pompilia BĂJENARU, 
bibliotecar, doamne şi domni profesori, elevi şi părinţi, dar şi un grup de elevi de la Şcoala Gura 
Vulcanei, însoţiţi de doamna profesoara Florica CONSTANTINESCU.  Pavoazarea a fost una 
deosebită şi a contribuit la crearea atmosferei calde şi primitoare, iar pentru încununarea activităţii, 
tuturor participanţilor tricouri şi rucsacuri de la reprezentanţii autorităţilor publice locale. 

     

 

���� Prof. Alina STOIAN 
 Școala „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
       

DIN CREAȚIA COPIILOR 
 
  

 

 

Miracolul cuvântului 
 
Cuvântul, adevărat sau fals, din inimă sinceră sau mincinoasă, e mereu schimbător. Zis uneori 

pentru a bucura sau pentru a întrista, pentru a jigni sau pentru a complimenta, poate fi rostit pe un ton 
melodios sau răutăcios. 

Există un cuvânt pentru fiecare cuvânt pentru fiecare sentiment, pentru fiecare copil, pentru 
fiecare sfat, culoare, minune. Cuvintele sunt pentru a ne exprima sentimentele reale sau imaginare. 
Fiecare cuvânt este special, dar vorbele pe care le spunem nu sunt întotdeauna gândurile noastre 
adevărate. Spunem cuvinte fără să gândim şi apoi regretăm, cuvintele sunt pentru a împărtăţi veştile 
bune, dar şi pe cele rele, dau glas lucrurilor pe care le ţii ascunse în inimă de mult timp.  

Cuvintele sunt pentru oameni ca lumea pentru scriitor şi cartea pentru elev. Dacă ştii ce să 
spui şi cum, să spui, descoperi lumea. La fel ca lacrima poetului, aşa este cuvîntul spus de om, mereu 
cu sens diferit, este unealta omului. Fără cuvânt nimic nu ar avea sens. 
  

 
���� Alexandra Elena GAFIȚOIU 

CLASA A VII-A 
Şcoala „Ion MAREȘ” Vulcana-BĂI 

 
 
 

Ochi umezi, inimă curată 
 
Coborând încet, pe o rază de soare pală, o picătură ca de rouă se zăreşte abia printre genele 

dese. Alunecă pe obrajii rumeni, mângăie bărbia şi cade lin la pământ. Este captivată de o frunză, dar 
continuă să se zbată şi cade, cade pe carapacea unui gândăcel. Este o lacrimă...  

Gândăcelul, speriat, aproape înecat, se supără şi se urcă voiniceşte pe trupul de dinaintea 
ochilor. Se caţără, se caţără şi ajunge în vârful năsucului. Dintr-o dată este capturat de mâna gingaşă 
a unei fetiţe: 

- Bună, gândăcel. O, văd că eşti ud. Oare lacrima stârnită de amintiri te-o fi enervat? Ştiu, 
este normal să plângi. Totul vine din suflet, totul este stârnit de sentimente, de durere, de amar, de 
singurătate, de lipsa unei inimi calde. 

Fetiţa dă libertate gândăcelului şi aleargă, iar gândăcelul uimit plânge. 
 
 

���� Ana Maria Andrea CIOCAN 
CLASA A VII-A 

Şcoala „Ion MAREȘ” Vulcana-BĂI 
 
 

 

 

 

„Un copil poate oricând să înveŃe un adult trei 
lucruri: cum să fie mulŃumit fără motiv, cum să nu 
stea locului niciodată şi cum să ceară cu insistenŃă 

ceea ce îşi doreşte.”  
((((Paulo COELHO)Paulo COELHO)Paulo COELHO)Paulo COELHO) 

 



 
 

 
 
 

                                       
  

CIPRIAN PORUMBESCU (1853) – 158 DE ANI DE LA NAŞTEREA 
COMPOZITORULUI ROMÂN 
 
Ciprian Porumbescu se naște la 14 octombrie 1853, la Șipotele Sucevei, într-o casă modestă 

de țară, ca fiu al Emiliei și al preotului Iraclie Golembiovski. Viitorul compozitor va utiliza la 
început numele de Golembiovski, apoi, pentru o perioadă Golembiovski-Porumbescu și mai apoi, 
Porumbescu. 

Din cauza sărăciei, Ciprian Porumbescu nu s-a putut bucura de o formare muzicală continuă 
și completă. A început studiul muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conduce corul Societății 
Culturale „Arboroasa”. În anul 1871, la aniversarea a 400 de ani de la zidirea Mănăstirii Putna, la 
festivități, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, A.D. Xenopol, Nicolae Teclu și alții, participă și 
tânărul Ciprian Porumbescu, uimind asistența cu minunatul său cântec de vioară. 

Apoi, cu ocazia unei burse, își continuă studiile la „Konservatorium fur Musik” din Viena, 
unde dirijează corul Societății Studențești „România Jună”. Aici va scoate, în anul 1880, colecția de 
douăzeci de piese corale și cântece la unison, reunite în „Colecțiune de cântece sociale pentru 
studenții români” („Cântecul gintei latine”, „Cântecul tricolorului”, „Imnul unirii - Pe-al nostru 
steag”), prima lucrare de acest gen din literatura noastră. 

După această perioadă, urmează cea mai frumoasă etapă a vieții sale artistice. La 11 martie 
1882 are loc premiera operei sale „Crai nou”, piesă în două acte scrisă de Ciprian Porumbescu pe 
textul poeziei poetului Vasile Alecsandri. Succesul imens impune reluarea spectacolului în 12 și 23 
martie, pe aceeași scenă. În același an, opereta este montată și la Oravița. 

Ciprian Porumbescu a fost arestat pentru activitatea sa politică, timp în care a scris piesele 
sale cele mai valoroase. Printre lucrările sale se numără „Rapsodia română pentru orchestră”, 
„Serenadă”, „la malurile Prutului”, „Altarul Mănăstirii Putna”, „Inimă de român”, „Gaudeamus 
Igitur”, „Odă ostașilor români” și altele. 

Mult prea devreme, la doar 29 de ani, fiind bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu, se 
stinge din viață, în casa de la Stupca, sat numit azi Ciprian Porumbescu în onoarea marelui 
compozitor, sub ochii tatălui său și ai surorii sale, Mărioara, la 6 iunie 1883. 

Mormântul lui Ciprian Porumbescu se află în cimitirul satului Stupca, în apropiere de altarul 
Bisericii „Sf. Dumitru”. El a fost inclus pe Lista Monumentelor Istorice din județul Suceava din anul 
2004, având codul SV-IV-m-B-05697. 

 
 

���� prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Muzica este vibraŃia iubirii pe înŃelesul 
fiecărei inimi.”    

((((Ioan Gyuri PASCU)Ioan Gyuri PASCU)Ioan Gyuri PASCU)Ioan Gyuri PASCU)    
 



 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

TOAMNA CU DOR 
de Romeo MORARI 
 
 

Miroase înc-a toamnă dezmăţată 
aceste gânduri calde când îţi scriu. 
Nici tu nu vii, nici nu mă laşi să viu... 
te mai ştiu oare, cea adevărată?... 

Rememorez, mă zbat între extreme, 
Mă tem de vorbe, le rostesc precaut 
Şi-apoi pornesc din nou ca să te caut... 
Da, te aştept iubito, nu te teme. 

Miroase înc-a pajişti prin artere, 
A fân cosit şi-a-nvăluiri de ape... 
Miroase-a clipa când erai aproape... 
Cât te iubesc! 
   Iar restul e tăcere... 

 

 
 
 

 

ŞTIAŢI CĂ… 

 

� Denumirea continentului Europa provine de la cuvântul fenician "ereb" care înseamnă "apus 
de soare". Aşa spuneau fenicienii ţinuturilor de la vest de Marea Egee, de unde porneau corăbiile lor 
spre Marea Mediterană, faţă de Asia, care se situa la răsăritul Soarelui. 

� Altitudinea maximă este de 4 807 m în Vârful Mont Blanc din Alpi, iar la limita între Europa 
şi Asia  se află vârful Elbrus, din Munţii Caucazul Mare, de 5 642 m. 

� Neavând scurgere în Oceanului Planetar, Marea Caspică este şi cel mai mare lac de pe glob 
(371 800km 

� Denumirea Africa este dată de romani provinciei nou create odată cu cucerirea Cartaginei (secolul II 
î.Hr.) şi provine de la numele tribului berber ,,Afridi", care locuia în această regiune în secolul I Î.Hr. 
Denumirea s-a extins apoi pentru tot continentul. Etimologic „afri" = peşteră, în limba berberă, ,,afrigo" = 
fără ger, în limba latină, ,,afak" = uscat, în limba arabă. 

� Suprafaţa Africii este aproximativ egală cu cea a satelitului natural al Terrei, Luna: 
29.287.000km2 

� Suez este cel mai lung canal maritim din lume (161 km); pe acest canal se înregistrează cel mai 
mare trafic dintre toate canalele maritime (peste 300 mil.t). 

� Triunghiul Bermudelor este locul producerii unui enigmatic fenomen natural. În spaţiul 
marin, de forma triunghiulară, dintre Insula Bermude, Insula Puerto Rico şi Peninsula Florida 
acţionează forţe insolite, electromagnetice sau de altă natură. În cadrul expe-diţiei sale, în preajma 
Insulelor Bahamas Cristofor Columb a zărit o sferă de foc care a făcut înconjurul corabiei sale; în  
acelaşi moment busola s-a dereglat, acul ei făcând rotiri complete. În această regiune au dispărut 
inexplicabil numeroase vase,    

 
Culese de: 

���� prof.  Mihai MICULESCU 

„Paradoxurile de astăzi sunt prejudecăŃile de 
mâine.”  

((((Marcel PROUST)Marcel PROUST)Marcel PROUST)Marcel PROUST)    
 

„EmoŃia şi poezia se strecoară în toată 
vieŃuirea.”  

(Tudor ARGHEZI(Tudor ARGHEZI(Tudor ARGHEZI(Tudor ARGHEZI)))) 
 



 
 
 

  
 

 
 
 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 
NĂSCUȚI ÎN LUNA OCTOMBRIE 
 

 
 
1 octombrie 
Floarea G. BĂLAŞA 
Ion C. NEAGA 
Virginia I. MITRESCU 
Floarea I. IOSIF 
Amalia I. ARON 
Micşunica N. MĂGUREANU 
Niculae G. GRIGORE 
Ahmed M. HUSSEIN 
Elena G. ANTOFIE 
Elena V. DOBRESCU 
Florin I. POPESCU 
Vasile V. MEDREGA 
Ecaterina G. DUMITRU 
Leon A. FĂŞIE 
Andrei A. PLĂMĂDEALĂ 
Mihai I. GRECU 
Constantin Bogdan G. BURLĂCIOIU 
Mihaela Cristina D. POPESCU 
Adriana Rebeca S. NECŞOIU 
Irina Alexandra I. ŞERBAN 
 
2 octombrie 
Ion G. LĂCĂTUŞ 
Margareta C. ŞERBAN 
Olimpia D. MILEA 
Filareta M. SAVU 
Bogdana I. NEUVILLE 
Romeo Iosif G. NEAGA 
Corneliu I. GOGU 
Constantin V. VASILE 
Constantin Roberto M.M. ARON 
Cătălin Dumitru A. DRĂGHICI 
Roxana Mihaela V. NEGULESCU 
 
3 octombrie 
Dumitru C. NEAGA 
Elisabeta I. SFETCU 
Georgeta G. FĂŞIE 
Stelian V. BURCĂ 
Mihai L.. ZAMFIRESCU 

Nicolae G. MILEA 
Geaninna I. PIOARU 
Silvia F. GHEORGHE 
Camelia V. BĂLAŞA 
Maria Magdalena G. BĂLAŞA 
Simona Nicoleta A. TRONECI 
Vasile Emanuel I. ZEGHERU 
Florin Adrian G. LOPOTARU 
Denisa Gabriela A. DINIŞOR 
 
4 octombrie 
Filofteia G. BĂLAŞA 
Cornel C. NEAGA 
Floarea I. MIHAI 
Casandra S. BĂLAŞA 
Ierotei N. GRECU 
Petru G. VLASE 
Valerică S. BOBLEACĂ 
Nicoleta M. DRĂGHICI 
Ionuţ Sebastian G. MILEA 
Alexandra Mihaela I. JOIŢA 
 
5 octombrie 
Constantin G. SARU 
Elena BADEA 
Anghel C. BĂRBULESCU 
Vasilica I. SAVU 
Spiridon G. PIOARU 
Mihail D. GHEORGHE 
Dănuţ V. DOBRESCU 
Ion G. ŞERBAN 
Constantin O. PETRESCU 
Antonia Gabriela D. BÎRLOG 
 
6 octombrie 
Olimpia  D. PINTILIE 
Iulian V. ENESCU 
Luminiţa C. GRECU 
Cornel Aurel C. BADEA 
Ion I. STOICA 
Rodica V. DOBRESCU 

„În mijlocul iernii, în sfârşit am învăŃat că în 
mine sălăsluieşte o vară invincibilă.”  

((((Albert CAMUSAlbert CAMUSAlbert CAMUSAlbert CAMUS))))    

 



Marian M. MEDREGA 
Cosmin Nicolae I. BADEA 
Mădălin Florin I. BADEA 
Miruna Florentina O. PIOARU 
 
7 octombrie 
Maria I. DRAGOMIR 
Gheorghe D. ŞERBAN 
Nicolae I. UDROIU 
Gheorghiţa I. DOBRA 
Emilian T. DINU 
Eugen Gabriel L. MILEA 
Vasilica N. NEDELCU 
Mirela I. STANA 
Elena Diana P. MILEA 
Roxana Elena V. NICOLĂESCU 
Mioara Andreea G. POPESCU 
Vasile Viorel V. BĂLAŞA 
Iuliana C. SAVU 
Mario Adrian M. IONAŞ 
 
8 octombrie 
Floarea P. ENESCU 
Emilian E. UŢA 
Vasile Ş.I. LOPOTARU 
Ion Eugen I. ŞTEFAN 
Mihaela M. FĂŞIE 
Dragoş Gheorghe M. GOGU 
Ghieorghiţa G. ŢUŢUIANU 
Robert George C. NEMUŢ 
Lucia Florentina R.M. RASU 
 
9 octombrie 
Gheorghe I. MILEA 
Ion S. NEMUŢ 
Valentina G. SOARE 
Eugenia G. NECŞOIU 
Alexandru G. BOBLEACĂ 
Anghel Gheorghe A. STOIAN 
Răzvan V. ŞETREANU 
Ştefan Robert Ş. TUDOR 
Izabela Ioana DOBRESCU 
Vasile Marius V. CIOCAN 
Antonio Eduard E. SAVU 
 
10 octombrie 
Ion D. ILIE 
Mircea G. GHEORGHE 
Anghel N. STOIAN 
Sever I. SAVU 
Stelian I. GOGU 
Constantin Florin I. ŞTEFAN 
Longin D.D. PETRESCU 
Manuela Victoriţa V. CIOCAN 
Dănuţa Georgiana D. ANTOFIE 
Daniel M. MARIN 
Ştefan Alexandru E. SAVU 

 
11 octombrie 
Daniil G. BANU 
Ion I. OPREA 
Floarea C. DOBRESCU 
Elena A. DOROBANŢU 
Dumitru I. BULIGIOIU 
Sorin I. NICA 
Nicolae D. MANTA 
Constanţa D. STÎNGACIU 
Constantin C. ŢÎRGHRS 
Ion C. DOBRESCU 
Marian G. MILEA 
Marian Emil S. FĂŞIE 
Naomi Ecaterina N. DUMITRESCU 
Nicolae Cătălin N. MILEA 
12 octombrie 
Valeria I. DRAGOMIR 
Maria I. MILEA 
Vioreta I. UDROIU 
Cristian M. MILEA 
Constantin T. POPESCU 
Andra Maria I. BRÎNZICĂ 
 
13 octombrie 
Nicolae I. OANCEA 
Paraschiva I. STANCIU 
Romulus V. BÎRLOG 
Sever G. SMARANDA 
Ion I. OACHEŞU 
Corneliu C. SAVU 
 
14 octombrie 
Anastase N. SAVU 
Moni C. GHEORGHE 
Ion I. IANCU 
Emilia I. OPROIU 
Gheorghe G. TEODORESCU 
Vasile Andrei M. MARIN 
 
15 octombrie 
Spiridon V. ŞERBAN 
Lucia I. VASILE 
Petre MIHĂLCESCU 
Elena G. BĂLAŞA 
Marilena D. POPESCU 
Cristian S. FĂŞIE 
Corina Florentina C. CÎRSTIAN 
Nicolae Marius N. OANCEA 
 
16 octombrie 
Vasilica I. STÎNGACIU 
Floarea I. POPESCU 
Floarea V. NIŢESCU 
George Ciprian L. MILEA 
Florian M. ŞERBAN 
 



17 octombrie 
Gheorghe I. GHEORGHE 
Maria G. POPESCU 
Maria V. MOREANU 
Elena I. BÎRLOG 
Ion Marius G. DRĂGHICI 
Elena Alexandra V. GAFIŢOIU 
 
18 octombrie 
Vavila I. ZEGHERU 
Romică N. SARU 
Mihai Marian G. OPREA 
Ana Maria G. IONESCU 
Alexandru Valentin V. CIOCAN 
 
 
19 octombrie 
Georgeta S. LĂCĂTUŞ 
Vasilica S. MOREANU 
Sorina Mihaela I. STANCIU 
Laurenţiu G. MILEA 
Serafim I. BUTCĂ 
Rebeca M. UŢA 
Eduardo Adrian C.A. OLARIU 
Daniela Ana Maria D. MOROE 
 
20 octombrie 
Elena N. POPA 
Petra S. MICULESCU 
Valeriu I. MARIN 
 
21 octombrie 
Margareta I. ZAMFIRESCU 
Anca N. BĂLAŞA 
Ionela Raluca T. DOBRESCU 
Constantin Cosmin C. ŢÎRGHEŞ 
 
22 octombrie 
Vasile I. VASILE 
Maria I. DRĂGHICI 
Genoveva I. TUDORESCU 
Constanţa Maria I. ŞERBAN 
Ioneta G. STOIAN 
Elena I. ŞETREANU 
Mihaela V. POPESCU 
Veronica N. JOIŢA 
Dumitru Gabriel V. GRECU 
Mihaela I. ZEGHERU 
Ionuţ Flavian A. FĂŞIE 
Beatrice Maria F. POPESCU 
 
23 octombrie 
Vergil N. ŞETREANU 
Paulina I. GOGU 
Dumitru G. IORDĂCHESCU 
Clement A. PETRESCU 
Dumitru Alexandru D. ŞETREANU 

Liviu Romeo R. ZEGHERU 
Dumitru Iulian D. POPESCU 
 
24 octombrie 
Ilorenta V. OANCEA 
Emil Cristinel E. TRONECI 
Marian V. ILIE 
Andreea Evelina M.V. ANTON 
Gheorghe Costin V. MEDREGA 
Paul Daniel G. MITRESCU 
Gheorghe Ionuţ G. STANCIU 
 
25 octombrie 
Tudor T. ILIE 
Gheorghe G. TUDOR 
Dacian S. ION 
Dumitru I. GRECU 
Cornelia G.DRĂGHICI 
Mihaela M. PISICĂ 
Maria I. DOBRESCU 
Marius Adrian V. DRĂGHICI 
Emanuela Florentina TUDORACHE 
Mihai Răzvan M. NICOLĂESCU 
Constantin Sebastian F. VASILE 
Eusebio Antonio V. NEGULESCU 
 
26 octombrie 
Elena I. JOIŢA 
Maria V. BÂRLOG 
Niculina V. TOMESCU 
Neonila A. ŞETREANU 
Cocuţa G. FĂŞIE 
Gheorghiţa D. STAN 
Gabriela C. ZEGHERU 
Daniela I. MITRESCU 
Gheorghe G. BERECHET 
Dumitru D. PANAITA 
Alina G. BADEA 
Mădălina Ştefania BUDULECI 
Dariana Irina C. VASILE 
 
27 octombrie 
Vasilica N. FĂŞIE 
Ion N. MIHAI 
Dumitru O. GHEORGHE 
Elena M. BĂLAŞA 
Alexandru Octavian M. MICULESCU 
Constantin L. GHEORGHE 
Ana Maria I. NECŞOIU 
Melania E. ŞERBAN 
Ilie Carlos I. MARIN 
Marius Florin F. POPESCU 
 
28 octombrie 
Dumitru Doru L. PETRESCU 
 
29 octombrie 



Natalia G. OANCEA 
Laurenţiu Iulian G. JOIŢA 
Vasilica N. MILEA 
Mircea M. GHEORGHE 
Bianca Andreea G.R. ZAHARIA 
 
30 octombrie 
Dumitru I. POPESCU 
Elena M. PARASCHIVA 
Violeta Denisa N. MILEA 
George Eduard G. VASILE 
Marian I. BRÎNZICĂ 
 
31 octombrie 
Alexandru I. ENE 
Mişu N. GOGU 
Verona I. MIHAI 
Vergil D. GRECU 
Nicolae I. SPÂNU 
Aurora Maria C.S. RĂDULESCU 
Stelian S. ILIE 
Vasile I. MĂGUREANU 
Valeria Ştefania V. NEMUŢ 
Ion V. FĂŞIE 
Olguţa Mihaela V. UDROIU 
Andrada Mihaela M. SPÎNU 
 

 

 



 

 

 

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

 

 

DECESE:: 

� SAMFIRESCU Maria – n. 24.03.1923 – d. 05.09.2011; 

� COMAN Sofia – n. 27.04.1917 – d. 12.09.2011; 

� MIHAI Nicolae – n.11.09.1929 – d. 16.09.2011; 

� STOICA Elena – n. 13.06.1954 – d. 26.09.2011 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

„Primul simptom al morŃii este naşterea.” 
 ((((Stanislaw Jerzy LECStanislaw Jerzy LECStanislaw Jerzy LECStanislaw Jerzy LEC)))) 

 


