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LA MULŢI A�I ROMÂ�IA! 
 
 
 

 
„...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. 

Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui 
guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu 
putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l 
călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.”...spunea Florin CO
STA
TI
IU  în 
opera sa „O istorie sinceră a poporului român” 

Dar cine sunt cei care au luptat, au muncit şi au murit pentru ca noi să avem astăzi ceea ce 
avem? Sunt ei, eroii! Sunt încă lângă noi parte dintre ei, sunt veteranii cărora trebuie să le mulţumim, 
în faţa cărora trebuie să ne plecăm cu recunoştinţă frunţile... 

Când ţara i-a chemat, ostaşii, eroi de ieri, astăzi veterani de război, de la soldat la general n-
au şovăit, eu au înţeles că Patria este în pericol şi că erau chemaţi să-şi îndeplinească sfânta datorie 
ostăşească. De aceea, au lăsat în pragul casei familia cu lacrimi în ochi, rostind „Doamne-ajută!” şi 
cu semnul mare al crucii au pornit la lupta pentru apărarea destinelor Ţării.  

Vreme de ani, curajoşii veterani s-au târât prin noroi şi zăpadă, sub ploaia de gloanţe şi 
schije, au asaltat cazemate şi clădiri din care se revărsau rafale de foc ucigaşe. Deseori i-au chinuit 
foamea şi setea, gerurile năpraznice ori arşiţa soarelui, dar le-au suportat cu stoicism. Mulţi veterani 
poartă astăzi pe pieptul lor diferite ordine şi medalii pentru faptele de bravură săvârşite pe câmpul de 
bătălie cu care Ţara se mândreşte. Mulţi dintre foştii camarazi de arme nu s-au mai întors la casa 
părintească, la soţie şi copii, la prieteni, osemintele lor rămânând pe pământuri străine, fără cruci la 
căpătâi, flori sau lumânări.  

Anii au trecut, veteranii au îmbătrânit, părul le-a albit, dar şi astăzi îşi aduc aminte de ororile 
războiului, de foştii lor camarazi de care s-au despărţit datorită timpului. Să-i onorăm prin clipe de 
adâncă tăcere a reculegerii noastre. Dumnezeu să-i odihnească! 

„Niciodată mintea nu conduce; ea arată numai 
alternativele. DirecŃiunea finală o hotărăşte inima.” 

((((Titu MAIORESCU)Titu MAIORESCU)Titu MAIORESCU)Titu MAIORESCU)    
 



Şi pentru că inima mi-a vibrat când am citit o poezie scrisă de unul dintre aceşti „titani ai 
istoriei noastre” şi dedicată chiar lor, celor care au trăit pe viu grozăviile războiului, v-o voi 
împărtăşi: 

 
 

SE STI�G VETERA�II! 
 
 
Se sting veteranii, lăsaţi în uitare, 
Încet, în tăcere şi-n lacrimi, se sting. 
Şi nimeni nu-i plânge! Pe nimeni nu-l doare 
Că mor veteranii! 
ici ei nu mai plâng! 
Priveşte-i! Mai mişcă! Mai sunt încă vii! 
Şi-aşteaptă să sune… un ultim atac, 
Căci astăzi sunt iarăşi în linia-ntâi 
Şi-aşteaptă semnalul. Şi rabdă. Şi tac. 
Priveşte-i trecând, resemnaţi, spre vecie, 
Păşind măiestuos, ca lumea să ştie 
Că ei n-au cerşit, nu s-au plâns, n-au crâcnit! 
Au luptat, au muncit, au tăcut… şi-au murit! 
De-au fost generali, de-au fost simpli soldaţi 
Pe front nu contează ! 
u este o lege 
Să-ţi apere gradul. Eşti doar un bărbat 
În lupta cu moartea. Şi moartea n-alege. 
Din Est până-n Vest, întregul pământ 
Cu sângele lor în război l-au udat. 
Cu trupuri uitate sub cruci de mormânt 
Tot drumul Golgotei a fost jalonat. 
Iar cei ce-au scăpat de cumplitul infern 
La matcă întorşi, au fost aşteptaţi 
Potrivit obiceiului nostru etern 
La Aiud, la Sighet, la Piteşti, la Galaţi. 
De-aceea, copile, când trec veteranii 
Cu feţele supte, de sfinţi bizantini, 
Opreşte-te-n loc, că ei sunt titanii 
Istoriei noastre! Şi… lor să te-nchini. 
Sunt candele sfinte! Cât pâlpâie încă 
Mai dă-le onorul! Aceşti oameni trişti 
Ţi-au clădit viitorul în piatră şi-n stâncă 
Şi-au murit pentru tine! Ca tu să exişti! 
 
Col.(r) Gheorghe LĂCĂUŞU – Veteran de război. 
 

 
Să ne uităm la cei de lângă noi şi să spunem, cu mâna pe inimă, dacă astăzi,  împreună, putem 

colabora pentru împlinirea binelui comun sau a unui ideal naţional, trecând peste ceea ce temporar şi 
meschin ne desparte. Trag nădejde că răspunsul pe care-l vom da cu toţii este asemănător cu acela pe 
care românii din 1918, spre cinstea lor, l-au dat... 

1 DECEMBRIE reprezintă ziua tuturor românilor! 
LA MULŢI A�I ROMÂ�IA, LA MULŢI A�I ROMÂ�I DE PRETUTI�DE�I! 
 

 
         ���� Pompilia BĂJE�ARU                                                                                                                             

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMU�ALĂ „Grigore ALEXA
DRESCU” 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Î�DATORIRILE FU�CŢIO�ARILOR PUBLICI 
 
 

 

 

Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în 
conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.  

Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele 
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei 
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.  

Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică 
prevăzute de lege.  

Funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de conducere în structurile sau 
organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, 
ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale 
fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.  

Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizaţii 
cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile 
care funcţionează pe lângă partidele politice.  

Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la 
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze 
vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor 
politice.  

Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia 
publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.  

Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii 
ierarhici.  

Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor 
primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o 
formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta 
este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al 
persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.  

Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în 
exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.  

Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei 
sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.  

La numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii 
publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii.  

Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii 
ierarhici, lucrările repartizate.  

Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în 
competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea 
atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.  

Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de 
interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.  
 

 (în numărul viitor: Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici ) 
 
 

„Începe să faci ceea ce poŃi face sau visezi că poŃi 
face. Curajul conŃine geniu, putere şi magie.” 

    ((((GOETHEGOETHEGOETHEGOETHE))))    



Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 620 din 13 noiembrie 2012 a convocat în 
şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marţi, 21 noiembrie 2012 şi a propus 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii pe trimestrul III/2012.  
2. Prezentarea vizitei din Republica Letonia în perioada 07-10 noiembrie 2012, în cadrul 

proiectului Comenius Regio aferent Programului de „Învăţare pe tot parcursul vieţii”;   
3. Prelungirea contractului de închiriere nr. 3.995 din 28.11.2002 dintre comuna Vulcana-

Băi şi Farmacia Speranţa, cu sediul în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa; 
4. Prelungirea contractului de închiriere nr. 4.939 din 17.12.2005/ J174 din 08.12.2005 

dintre comuna Vulcana-Băi şi Oficiul Judeţean de Poştă Dâmboviţa; 
5. Aprobarea planului privind măsurile şi acţiunile care se întreprind la nivelul comunei, pe 

perioada sezonului rece 2012 - 2013; 
6. Aprobarea taxei speciale de habitat cu destinaţia specială de salubrizare pentru anul 

2013; 
7. Aprobarea Programului  achiziţiilor publice pentru anul 2013; 
8. Validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 624/2012 privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2012; 
9. Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare a Strategiei 
aţionale Anticorupţie 2012-2015; 
10. Probleme curente ale administraţiei publice locale; 
 

 

 
����   Maria MOREA�U, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DIRECŢIA PE�TRU MO�ITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMI�ISTRATIVE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COACTIO� – PROIECT COME�IUS REGIO 

 

 

La începutul săptămânii trecute, în cadrul 
proiectului Comenius Regio în care este implicată 
şcoala noastră, a avut loc cu o vizită în Letonia, ţara 
parteneră. De data aceasta, ne este partener în acest 
proiect Consiliul local şi ACOR (Asociaţia Comunelor 
din România), împreună cu ai căror membri am călătorit 
până la Jakabpils, un mic oraş din Letonia, cu care 
aveam să descoperim că avem foarte multe lucruri în 
comun. 

 

„Trăieşte ca şi cum ai muri mâine. ÎnvaŃă ca şi 
cum ai trăi veşnic.” 

           ((((Mahatma GANDHIMahatma GANDHIMahatma GANDHIMahatma GANDHI)))) 



În timpul vizitei am cunoscut cei trei parteneri 
letoni, am vizitat instituţiile gazdă şi am organizat grupuri 
de lucru prin intermediul cărora am identificat 
problemele comune, ale şcolilor şi ale comunităţilor, şi 
am găsit soluţii care vor fi implementate în următorii doi 
ani şi, de ce nu, şi mai departe. 

 

 

         

Fiecare proiect al Uniunii Europene este un pas pe care comunitatea noastră îl face către 
Europa, către o lume mai bună pentru fiecare dintre noi, condiţii mai bune de studiu şi de viaţă şi o 
mai bună înţelegere a rolului nostru, deloc neglijabil, pe harta Europei. 

Mă bucur că am posibilitatea de a participa la acest gen de proiecte, fiindcă ştiu că fiecare 
nouă experienţă într-un cadru multicultural, european, mă ajută să mă dezvolt în calitate de cadru 
didactic, ca persoană şi, de ce nu, ca membru adoptat al comunităţii din Vulcana-Băi. 
În curând veţi putea urmări pe blogul dedicat proiectului şi mărturiile celorlalţi membri implicaţi în 
proiect, fotografii, relatările acţiunilor realizate în cadrul proiectului şi, mai ales, rezultatele palpabile 
ale acestora pentru şcoala şi pentru comunitatea noastră. 

 
����   Prof.... Prof. Sorina PÂRVU 

ŞCOALA VLAD ŢEPEŞ VULCA�A DE SUS  
 

 

 

 
 
 
 

�AŞTEREA DOM�ULUI - CRĂCIU�UL 
 
 

 
Sărbătoarea Crăciunului este izvorul credinţei noastre în Dumnezeu şi 

temelia adevărului că cele ce Domnul a făgăduit pentru mântuirea noastră se 
împlinesc, dacă noi suntem „tari în credinţă "   şi urmăm calea credinţei celei 
adevărate, orânduită nouă de Sfânta Biserică. 

 După Buna Vestire, când îngerul Gavriil a anunţat-o în legătură cu 
marea taină a �aşterii, Sfânta Scriptură ne spune că Fecioara Măria s-a dus 
la rudenia sa Elisabeta, care a întâmpinat-o cu cuvintele: „ Fericită este aceea 
care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul".                          
  Îndată, Sfânta Fecioară a rostit vestitul şi frumosul imn: „Măreşte 
suflete al meu pe Domnul şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul 

„Trebuie să ne golim de prea plinul EU, ca să mai intre 
în noi un pic de DUMNEZEU.” 

((((Petre łUłEAPetre łUłEAPetre łUłEAPetre łUłEA))))    



meu. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a 
făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui". 

Imnul Fecioarei Maria, izvorât din credinţa ei nezdruncinată, ne arătă că Dumnezeu este 
credincios cuvântului Său şi împlineşte făgăduinţele pentru mântuirea neamului omenesc. 
 Sărbătoarea �aşterii Domnului ne dă încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în 
marea Lui iubire pentru om, şi ne descoperă adevărul că Dumnezeu nu a lăsat lumea la voia 
întâmplării după ce a creat-o, ci o călăuzeşte spre continuă înnoire prin pronia Sa, iar pe om îl 
ajută să îndeplinească voia Lui cea sfântă.        
 Dumnezeu, în atotbunătatea Lui, doreşte ca „toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la 
cunoştinţa adevărului. S-a descoperit pe Sine în repetate rânduri, a grăit prin prooroci arătând 
calea mântuirii, iar, în cele din urmă, a trimis pe Unul-�ăscut, Fiul Său   şi, astfel, a avut loc 
unicul   eveniment al �aşterii după trup a Domnului Hristos . 

Această minune dumnezeiască a devenit piatră de hotar pentru începutul unei epoci noi în 
istoria omenirii, pentru începutul unei vieţi noi pline de sfinţenie, de credinţă şi de dragoste între 
oameni, pentru că în Iisus Hristos, Dumnezeu S-a descoperit în chip desăvârşit şi deplin. 
 La fiecare sărbătoare a Crăciunului, creştinii sunt chemaţi să vină şi să se închine 
dumnezeiescului Prunc. Dar noi nu-L putem vedea în trup, aşa cum L-au văzut păstorii şi magii, 
ci nouă ni S-a dat puterea şi darul de a ne apropia de El, de a-L „ vedea " şi de a ne închina Lui 
prin credinţă. Pe lângă multele daruri cu care Dumnezeu 1-a înzestrat pe om este şi acela al 
credinţei, care este mijlocul prin care noi creştinii primim descoperirea adevărurilor mântuitoare. 
 Credinţa este o putere, o lumină cerească după care ne călăuzim în viaţă. Este o metodă de 
cunoaştere a adevărului religios, este posibilitatea de a fi mereu în legătură cu Dumnezeu. „Fără 
credinţă nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu", spune Sfânta Scriptură.  Credinţa 
propovăduită de Mântuitorul este lumina, puterea, bucuria şi temelia vieţii creştine; ea este 
rădăcina tuturor virtuţilor. De aceea, prin credinţă Îl cunoaştem pe Dumnezeu, ne apropiem de 
El, ne luminăm,ne întărim sufleteşte, prin credinţă Îl iubim pe Dumnezeu şi pe oameni şi ne 
bucurăm de darurile şi de binefacerile Lui.  Credinţa este sprijinul tuturor gândurilor şi 
sentimentelor bune; ea este steaua călăuzitoare a vieţii creştinului. Fără credinţă am rătăci şi ne-
am slăbi toate puterile sufleteşti, ne-am întoarce la necunoaşterea lui Dumnezeu şi la păcatele 
lumii înainte de Hristos.  

De aceea, Mântuitorul a cerut oamenilor deplină încredere în El, în puterea Sa  
dumnezeiască, în bunătatea şi iubirea Sa  de oameni. Celor care Îi cereau vindecare de boli, le 
cerea să creadă în El cu toată convingerea că îi poate tămădui. Credinţa este condiţia cea dintâi a 
mântuirii, din partea omului. „ Cel ce va crede şi se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede 
se va osândi" , a zis Mântuitorul ucenicilor Săi. El a venit „ca tot cel crede în El sa nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică". 

În învăţătura Mântuitorului păstrată în Sfânta noastră Biserică, virtutea credinţei este 
înţeleasă şi unită cu celelalte virtuţi, îndeosebi cu nădejdea şi dragostea, apoi cu cele derivate din 
acestea: smerenia, evlavia, mila creştinească,   bunătatea, curăţenia sufletească.  
 Fiecare virtute creştină are frumuseţea, harul şi semnificaţia ei, dar la începutul 
tuturor stă credinţa ca temelie, regulă şi condiţie   a mântuirii noastre. 

Aşadar, datoria noastră de creştini este să ne păstrăm credinţa, să o sporim, să o 
apărăm de numeroasele atacuri din partea unor rătăciţi de la  dreapta credinţă. Să ne întărim 
în credinţă, în nădejde şi în dragoste, căci „astăzi ni S-a născut Mântuitor, Care este Hristos 
Domnul. Plecându-ne genunchii cu smerenie, bucurie şi recunoştinţă împreună cu Magii, să-I 
oferim Pruncului Iisus din vistieria sufletului nostru: aurul credinţei, tămâia rugăciunii şi 
smirna iubirii.  

În această atmosferă de pace sfântă, să-L rugăm fierbinte pe Mântuitorul Hristos să ne 
învrednicească pe toţi a-L primi în ieslea inimilor noastre, pentru a ne putea, astfel, împărtăşi 
de nepământeasca lumină, căldură şi bucurie a comuniunii noastre cu El, cu Biserica Sa, cu 
familia noastră şi, sufleteşte, cu toţi semenii noștri. 

                                               
                
                                                                   ����  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus                      
 

 



 

 

 

 

                                               

 
AFECŢIU�I DE SEZO� 
 
 
 

Iarna ne duce cu gândul la imagini în care fulgii albi şi pufoşi de zăpadă cad, la săniuş, la ski, 
patinaj, plimbări la munte şi multe alte plăceri, dar şi multe inconveniente. Unul dintre acestea constă 
în faptul că iarna poate fi şi anotimpul bolilor şi afecţiunilor, dar este şi un anotimp în care mulţi 
dintre noi putem să ne menţinem o stare optimă de sănătate dacă luăm măsurile necesare de 
prevenţie. 

Scăderea temperaturii aerului şi umiditatea accentuată, caracteristică acestei perioade a 
anului, sunt printre principalii factori care duc la agravarea stării sănătăţii noastre, în special în ceea 
ce priveşte bolile cronice şi infecţiile respiratorii. Cei mai afectaţi de schimbarea vremii sunt copiii, 
bătrânii şi persoanele care suferă de boli cronice – reumaticii, astmaticii, cardiacii. 

Gripa, răceala şi alte boli respiratorii sunt cele mai frecvente afecţiuni acute pe timp de iarnă. 
Deşi virusurile contagioase sunt active pe tot parcursul anului, toamna şi iarna oamenii devin mai 
vulnerabili în faţa acestora, deoarece petrec mai mult timp în spaţii închise. De asemenea, iarna, sunt 
pline spitalele de oameni cu mâinile sau picioarele imobilizate în ghips, din cauza stratului de 
zăpadă, alunecuşurilor sau... neatenţiei. 

În acest sezon pot apărea degerăturile, acestea fiind leziuni ale ţesuturilor provocate de frig, 
în urma situaţiilor de expunere la temperaturi scăzute, hipotermia care este caracterizată de scăderea 
anormală a temperaturii corpului. Nasul, obrajii, urechile, degetele de la mâini şi picioare sunt 
afectate cel mai frecvent. Toţi oamenii sunt sensibili, chiar şi persoanele care trăiesc în zone cu climă 
rece. De aceea este foarte important să ne protejăm organismul purtând haine groase şi confecţionate 
din materiale sănătoase, cât mai naturale. 

Pentru numeroşi bolnavi cardiovasculari, aflaţi în diverse stadii de boală, temperaturile 
scăzute, frigul umed, vântul sunt factori solicitanţi ai aparatului cardiovascular, la care acesta 
reacţionează prin modificarea tensiunii arteriale şi a frecvenţei cardiace. Pentru a conserva căldura 
corpului, vasele de sânge se contractă, dar, odată cu îngustarea lor, şi presiunea sângelui creşte, de 
aici şi riscul mai mare de atac de cord sau de accident vascular cerebral. Acestui risc sunt expuse în 
mod special persoanele cu hipertensiune şi cele cu diabet sau cu boli renale cronice. De aceea este 
recomandat  persoanelor ce suferă de boli cardiovasculare  faptul că ar trebui să evite să iasă din casă 
atunci când este frig şi vânt, să nu facă plimbări pe distanţe mari dimineaţa şi seara, când este mai 
frig. Dacă totuşi ies din casă,  trebuie să poarte haine călduroase. 

Iarăşi, în sezonul rece al anului, cu frig şi umezeală, o altă  afecţiune care influenţează viaţa la 
o mare parte a populaţiei o constituie durerile reumatismale. Bolile reumatice sunt meteosensibile, 
scăderea temperaturii şi vremea înnorată producând exacerbarea durerilor. Pentru evitarea 
acutizărilor provocate de temperaturile scăzute, aceste persoane trebuie să evite expunerea la frig şi 
umezeală.  

Şi pentru că încet, dar sigur, Crăciunul se apropie iar magia lui ne învăluie cu tot felul de 
ispite...care mai de care mai dulci, mai grase, mai calorice şi, de ce nu?, mai pline de E-
uri…ATENŢIE la indigestii! Consumul moderat de alimente şi alcool, în special în această perioadă 
a sărbătorilor, poate preveni riscul declanşării unor afecţiuni digestive sau modificarea 
metabolismului mai ales în cazul persoanelor cu afecţiuni cronice, cum ar fi diabetul zaharat, 
 hipertensiunea arterială şi obezitatea. 

Primul mecanism de apărare al organismului este imunitatea înnăscută sau naturală, însă 
obţinerea imunităţii organismului se poate face şi prin alte mijloace: vaccinare, administrare de 
vitamine, homeopatie etc. Odată imunizaţi, organismul nostru este mai capabil de a lupta împotriva 
bolilor cu care vine în contact. 

Pentru a evita toate acestea, iată câteva sfaturi esenţiale: consumaţi lichide sănătoase, 
odihniţi-vă, evitaţi pe cât posibil consumul de zahăr, spuneţi DA usturoiului, consumaţi 

„Apa este o emoŃie care curge.” 
    ((((AlbAlbAlbAlberto Casiraghyerto Casiraghyerto Casiraghyerto Casiraghy)))) 



alimente bogate în zinc (stridii, ficat, dovleac, porc, curcan, miel, susan şi iaurt.), consumaţi fructe 
şi legume, faceţi cât de multă mişcare!  

  

 

 

         ���� Dr. Adriana SIMIO� 
MEDIC CABI�ET MEDICAL I�DIVIDUAL VULCA�A-BĂI 

 
 
 
 
 
 

        

                        
 

GEORGE-EMIL PALADE – CE�TE�ARUL �AŞTERII MEDICULUI ŞI 
BIOLOGULUI (1912) 

 
 

 

 
S-a născut la Iaşi în 1912, într-o familie de cadre 

didactice, tatăl fiind profesor de filozofie, iar mama 
profesoară de liceu. La vârsta de 7 ani, el şi-a început 
pregătirea şcolară la şcoala „Mihail Kogălniceanu” din 
Iaşi, aflată pe str. Lascăr Catargiu nr. 28, unde a învăţat 
timp de trei ani (1919-1922). 

În 1930 s-a înmatriculat ca student la Facultatea 
de Medicină a Universităţii din Bucureşti. A absolvit-o 
în 1940, obţinând titlul de doctor în medicină cu o teză 
asupra unor probleme de structuri histologice. În 
perioada 1942 - 1945, Palade a servit în Corpul Medical 
al Armatei Române. 

În 1946 s-a căsătorit cu fiica industriaşului Nicolae Malaxa, Irina Malaxa, cu care a avut doi 
copii: o fiică, Georgia Palade Van Dusen, şi un fiu, Philip Palade. A plecat cu soţia sa în Statele 
Unite ale Americii, unde a fost angajat pe post de cercetător la Universitatea Rockefeller din New 
York. Acolo l-a întâlnit pe Albert Claude, omul de ştiinţă care i-a devenit mentor. Claude lucra la 
Rockefeller Institute for Medical Research şi l-a invitat pe Palade să lucreze împreună cu el în 
departamentul de patologie celulară. George Palade a realizat importanţa excepţională a microscopiei 
electronice şi abiochimiei în studiile de citologie. Cum nu era biochimist, a iniţiat o colaborare 
cu Philip Siekevitz. Împreună au combinat metodele de fracţionare a celulei cu microscopie 
electronică, producând componenţi celulari care erau omogeni morfologic. Analiza biochimică a 
fracţiunilor mitocondriale izolate a stabilit definitiv rolul acestor organule subcelulare ca un 
component major producător de energie. 

Cel mai important element al cercetărilor lui Palade a fost explicaţia mecanismului celular al 
producţiei de proteine. A pus în evidenţă particule intracitoplasmatice bogate în ARN, la nivelul 
cărora se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui Palade. Împreună 
cu Keith Porter a editat revista The Journal of Cell Biology („Revista de Biologie Celulară”), una 
dintre cele mai importante publicaţii ştiinţifice din domeniul biologiei celulare. 

În 1961 G. E. Palade a fost ales membru al Academiei de Ştiinte a SUA. În 1973 a părăsit 
Institutul Rockefeller, transferându-se la Universitatea Yale, iar din 1990 a lucrat la Universitatea 
din San Diego (California). 

În 1974 dr. Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu 
Albert Claude şi Christian de Duve for discoveries concerning the functional organization of the cell 
that were seminal events in the development of modern cell biology (în traducere: „pentru descoperiri 

„Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nici 
o limită." 

((((Petre łUłEAPetre łUłEAPetre łUłEAPetre łUłEA))))    



privind organizarea funcţională a celulei ce au avut un rol esenţial în dezvoltarea biologiei celulare 
moderne”), cu referire la cercetările sale medicale efectuate la Institutul Rockefeller pentru Cercetări 
Medicale) 

Prezentarea făcută de Palade la ceremonia conferirii oficiale a premiului Nobel a avut loc la 
12 decembrie 1974, cu tema Intracellular Aspects of the Process of Protein Secretion, („Aspecte 
intracelulare în procesul de secreţie a proteinelor”). Textul a fost publicat în 1992 de Fundaţia 
Premiului Nobel. 

George Palade a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1975. În 1989 a 
fost ales membru de onoare al Academiei româno-americane de arte şi ştiinţe (ARA) la Universitatea 
din California. 

La 12 martie 1986, preşedintele Statelor Unite Ronald Reagan i-a conferit Medalia 
aţională 
pentru Ştiinţă pentru „descoperirea fundamentală” a unei serii esenţiale de structuri complexe cu 
înaltă organizare prezente în toate celulele biologice.  

În 2007, preşedintele Traian Băsescu l-a decorat cu Ordinul naţional „Steaua României” în 
grad de Colan. 

După moartea primei soţii, s-a recăsătorit cu Marilyn Gist Farquhar, expertă în biologie.  
George Emil Palade a murit în Statele Unite la vârsta de 96 de ani.  
Extrasul următor este un citat din Autobiografia doctorului Palade, publicată în documentele 

Fundaţiei Premiului Nobel: În anii 1960, am continuat să lucrez în domeniul procesului de secreţie 
intracelulară, folosind în paralel sau succesiv ambele moduri de abordare a problemei. Primul mod 
foloseşte exclusiv metoda fracţionării celulare şi a fost dezvoltată în colaborare cu colegii Philip 
Siekevitz, Lewis Greene, Colvin Redman, David Sabatini şi Yutaka Tashiro; această abordare a dus 
la caracterizarea granulelor de zimogen şi la descoperirea segregării produşilor de secreţie în 
spaţiul cisternelor din reticulul endoplasmatic (RE). Al doilea mod de abordare a utilizat în 
principal metode de radioautografie şi a implicat experienţe pe animale 'intacte', cu secţiuni din 
pancreas. Acestea au fost efectuate în colaborare cu Lucien Caro şi îndeosebi cu James Jamieson. 
Această serie de experienţe a dus în bună parte la ideile actuale privind sinteza şi procesarea 
intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei. O prezentare critică, de ansamblu, a 
acestui mod de abordare se găseşte în textul cuvântării mele ţinută la ceremonia de acordare a 
premiului 
obel. 

 
���� prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

DI�TRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

 

CO�TRASTE 
Virgil CARIA�OPOL 

                
 
Sunt bucurii care-ntristează,  
Sunt întristări ce fericesc,  
Sunt zile fără de lumină  
Şi nopţi adânci ce strălucesc. 

„Bogatul face o nedreptate şi tot el se mânie. 
Cel sărac suferă nedreptatea şi tot el se roagă 

de iertare.”  
((((SEPTUAGINTASEPTUAGINTASEPTUAGINTASEPTUAGINTA))))    

 



Sunt adevăruri ce doboară  
Şi sunt minciuni care ridică,  
Sunt împăraţi, atotputernici 
Ce însă tremură de frică. 
 
Sunt vieţi ce-au strălucit în viaţă,  
Dar când s-au stins parcă n-au fost,  
Palate care nu pot ţine  
Cât o cocioabă adăpost. 
 
Sunt oameni albi pe dinafară,  
Dar negri în adâncul lor  
Şi negri în afară, negri,  
Da-n ei de-un alb strălucitor. 
 
Sunt dulciuri ce-amărăsc ca fierea,  
Dar şi amaruri ce-ndulcesc  
Sunt nedreptăţi care îndreaptă,  
Dreptăţi care nedreptăţesc. 
 
Sunt multe contradicţii, multe: 
Sunt uri adânci ce nasc iubiri,  
Sunt suferinţi ce-aduc lumină 
Şi fericiri nefericiri!... 

 

 
 

 

 

 

ŞTIAŢI CĂ… 

 

 

� ...lângă oraşul Maribor (Slovenia) se găseşte cea mai veche viţă-de-vie din lume? Are 400 de 
ani şi produce numai 25 litri de vin.  

� ...cel mai mare paricopitat din familia cervidelor este elanul? Trăieşte în nordul Eurasiei şi al 
Amercicii de Nord.  

� ...cea mai dramatică schimbare de temperatură în decurs de 24 de ore a avut loc în Browning, 
Montana pe 23 ianuarie 1916? Temperatura a scăzut de la +44º la -56ºF. 

� ...prin „meandru” se înţelege un cot al unui curs de apă? Este un cot foarte strâns în formă de 
U. 

� ...în georgrafie prin erg se înţelege un deşert de nisip, cu dune, format de obicei în porţiunile 
mai coborâte ale suprafeţei terestre? Se foloseşte pentru a denumi acest tip de deşert în Africa de 
Nord. 

� ...„hindi” este o limbă indo-europeană din ramura indo-iraniană? Din 1965 a devenit limba 
oficială în India, fiind scrisă în alfabetul nagari. 

� ...toate oceanele lumii sunt traversate de dorsala oceanică? Acest lanţ mutos subacvatic are o 
lungime de aproximativ 80.000 km.  

„Ce e greu? A se cunoşte pe sine. Şi ce e uşor?  Da 
sfaturi altora.”  

((((THALESTHALESTHALESTHALES    
 



� ...mâncarea pentru căţei a fost inventată în 1860? Invenţia îi aparţine americanului James 
Spratt care a creat celebrii biscuiţi sub formă de os realizaţi dintr-un amestec de făină, sfeclă şi sânge 
de vită. 

� ...„Manciuria” înseamnă nord-est? Chinezii o mai numesc şi Dong Bei. 
� ...temperaturile maxime ale aerului din toate deşerturile fierbinţi depăşesc 40º? Cea mai 

ridicată temperatură: 58º - a fost înregistrată în Libia. 
� ...Opera din Sydney a fost inaugurată în 1973? Proiectul clădirii aparţine lui Jorn Utzon. 
  

 

 

 

 

Culese de: 
���� prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DI� CREAŢIA COPIILOR 
 

 
 

„Profesorii” fără catedră…. 

„Copiii” naturii mi-au fost profesori pe parcursul acestei vieţi. 
Vântul m-a învăţat să nu îmi fac simţită prezenţa şi să mă controlez în momentele critice. 
Frunza m-a învăţat să fiu feminină, să am graţie şi atunci când va veni timpul să îmi iau adio 

de la cel ce m-a suportat atâta timp şi a asistat  la toate transformările mele, cu zâmbetul pe buze fără 
să îmi pierd aceste calităti. 

Piatra m-a învăţat că trebuie să ştii unde să ţinteşti şi mai ales că o dată ce ai aruncat-o nu se 
mai întoarce, adică trebuie să ştim cum să ne comportăm cu ceilalţi pentru  că o să îi pierdem treptat. 

Cerul m-a învăţat că e bine să fii cu ochii în patru  şi să ai putere să treci peste orice în lumea 
asta, fie ele bune sau rele. 

Marea m-a învăţat că trebuie să fiu şi liniştită şi un pic agitată făcând valuri în jurul meu, că 
trebuie să ţii  în străfundul tău adevăratele  minunăţii şi doar atunci când ai încredere în cineva să 
începi să dezvălui. 

Soarele m-a învățat că şi dacă unii oameni te lasă în spate şi îţi blochează calea, trebuie să fii 
paşnic şi doar  să ai răbdare. 

Să fii bun cu toţi şi să le dăruieşti iubire în mod egal şi mai ales că după ceva rău urmează 
ceva bun,după ploaie apare soarele şi mai apoi lumea multicoloră. 

Stelele m-au învățat că lucrul bun se face întotdeauna în echipă,că indiferent dacă vei cădea 
trebuie să ai putere să te ridici. 

Copacii  m-au învăţat să fiu stabilă şi să mă lupt cu orice uragan pentru că într-un final voi 
descoperi rodul muncii. 

Focul m-a învăţat că tot ce se aprinde se şi stinge, dar îl poţi şi întreţine dacă vrei să nu moară 
curând.   

„Prietenia este iubire fără aripi.” 
((((Lordul BYRONLordul BYRONLordul BYRONLordul BYRON))))    

 



Umbra m-a învăţat că trebuie să fii peste tot chiar dacă nu eşti şi cu trupul şi că e bine să îţi 
laşi amprenta în viaţa cuiva. 

De la orice lucru care pare nesemnificativ pentru unii, poţi învăţa multe lucruri diferite de 
cele de la școală. 

Și cel mai mărunt lucru are o semnificație, toate trebuiesc descoperite, puse în valoare, 
protejate, îngrijite şi mai ales iubite. 
 

 
���� Iulia-Andreea GHEORGHE 

Clasa a VIII-a 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „IO� MAREŞ“ VULCA�A-BĂI 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
1 decembrie 

Margareta-Vioreta STÂNGACIU 
Gheorghe VIŞAN 

Gheorghe MITRESCU 
Elena ŢÎRGHEŞ 

Nicolae IONESCU 
Florina ENE 

Emil-Florin VIŞAN 
Valentin-Nicolas NECŞOIU 

 
2 decembrie 

Dorin-Ionuţ STOICA 
Simona-Cecilia VASILE 

Ionuţ ŞERBAN 
Andreea-Cerasela SARU 

 
3 decembrie 
Ion ŞERBAN 

Filofteia OACHEŞU 
Emilia MILEA 

Gheorghe STOICA 
Cristina GRECU 

Nicolae-Alin DRAGOMIR 
Florentina-Alina STANCIU 

 
4 decembrie 

Nicolae SARU 
Nicolae STOICA 

Elvira MILEA 

Gheorghe BURCĂ 
Georgian GRECU 

Nicola-Ştefania STÎNGACIU 
 

5 decembrie 
Elena SARU 

Emil POPESCU 
Nicolae POPESCU 

Georgian-Florin BURTOIU 
Nicolae-Eduard MITRESCU 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 
Valentin-Mihail AMBROZIE 

 
6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 
Ioan JOIŢA 

Avida GRECU 
Ion-Petre UŞURELU 

Dumitru-Răzvan PÂRVU 
Nicolae-Marian DUMITRU 

 
7 decembrie 

Ion NEGULESCU 
Petrică SMARANDA 

Monica-Mihaela PANAITA 
 

8 decembrie 
Dumitru ŞETREANU 

Vasile IOSIF 

SĂ �U UITĂM SĂ LE SPU�EM LA MULŢI A�I! 

LOCUITORII COMU�EI VULCA�A-BĂI 
�ĂSCUŢI Î� LU�A DECEMBRIE 

 

„ViaŃa e ca mersul pe bicicletă.Pentru a-Ńi menŃine 
echilibrul trebuie să continui să mergi înainte." 

 ((((Albert EINSTEINAlbert EINSTEINAlbert EINSTEINAlbert EINSTEIN)))) 
 



Alexandru ŞERBAN 
Elena GRECU 

Luminiţa GRECU 
Ion-Robert ENESCU 

 
9 decembrie 

Steliana MITRESCU 
Gheorghe SMARANDA 
Gabriela ŞETREANU 

Mihaela-Sabina OPROIU 
Daniela BADEA 

Elena-Cristina OANCEA 
Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 

Mihai-Alexandru STOIAN 
 

10 decembrie 
Nicoleta ILIE 

Cornelia ARON 
Gabriela STÎNGACIU 
Ilarion DOBRESCU 

Vasile-Bogdan MOREANU 
Gheorghe-Ciprian BADEA 

 
11 decembrie 

Valerian ZEGHERU 
Maria ILIE 

Ion MITRESCU 
Cristina COMAN 

Ionel-Ciprian ŞETREANU 
Iulian-Danil BUCUROIU 
Vasile-Florian GRECU 

 
12 decembrie 
Ionela GRECU 

Spiridon-Cristian OPREA 
 

13 decembrie 
Constantin NICOLĂESCU 

Elena NECULAESCU 
Ionuţ BĂLAŞA 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 
Maria-Mădălina MIHAI 

Ionuţ-Alin ILIE 
Ioana-Alexandra ANTOFIE 

 
14 decembrie 

Natalia NEAGA 
Constantin SPÂNU 

Vasilica MIHAI 
Daniela SARU 
Mihaela JOIŢA 
Victor OPROIU 
Gabriel FĂŞIE 

Elena-Consuela PIOARU 
Ion-Adelaberto ŞETREANU 

Andreea-Stănica ILIE 
Andreea-Izabela SOARE 

Nicolae-Aurel BĂLAŞA 
Rareş-Ştefan STOICA 

 
15 decembrie 

Gheorghe IONIŢĂ 
Vioreta POPESCU 
Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 
Maria IOSIF 

Gheorghe NEAGA 
Mihaela POPESCU 
Emilia DOBRESCU 

 
16 decembrie 

Maria POPESCU 
Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 
Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 
 

17 decembrie 
Magdalena OACHEŞU 

Ionela-Cristina DINIŞOR 
Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU 

 
18 decembrie 

Zenovia ŞETREANU 
Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU 
Gheorghe MOREANU 

Cosmin OACHEŞU 
 

19 decembrie 
Emilian ENESCU 
Ion BRÂNZICĂ 

Floarea BUCUROIU 
Mihaela-Andreea ARON 
Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UŞURELU 
Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 
 

20 decembrie 
Filofteia GRECU 

Ion RADU 
Vasile BĂLAŞA 

Victoria GHEORGHE 
Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana POPESCU 
 

21 decembrie 
Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 
Ştefania PIOARU 

Mariana CHIORNIŢĂ 
Cristian-Constantin ANTOFIE 

Petruţa-Simona BADEA 



 
22 decembrie 
Ion CIOCAN 
Ion VASILE 
Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 
Cătălin-Georgian SAVU 
Georgiana STÂNGACIU 
Andreea-Maria TRONECI 

Ştefania-Denisa GOGU 
 

23 decembrie 
Floarea POPESCU 

Ion BADEA 
Magdalena STÎNGACIU 

Ion ŞERBAN 
Aurel GHEORGHE 

Ionuţ-Marius SOARE 
Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 

 
24 decembrie 

Elvis-Gabriel FĂȘIE 
Corneliu DOBRESCU 

Iuliana PISICĂ 
Ionuţ-Georgian POPESCU 

Ionuţ-Adrian UDROIU 
 

25 decembrie 
Vasilica VASILE 

Andreea-Emilia BĂLAŞA 
Robert-Marian PETRESCU 
Simona-Roxana ZEGHERU 

Cristian-Emanuel FĂŞIE 
 

26 decembrie 
Aurica VASILE 
Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 
Stelian NEGULESCU 

Lenuţa MARIN 
Miţa BURCĂ 

Vasilica-Cristina TEODORESCU 
Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 
Silviu-Octavian BĂJAN 

Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 
 

27 decembrie 
Salomia BÂRLOG 

Melania MITRESCU 
Maria ARON 
Valeria FĂŞIE 

Ion BUCUROIU 
Ionuţ-Daniel DINIŞOR 

 
28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 

Andrei BOBLEACĂ 
Pompilia-Andree GHEORGHE 

 
29 decembrie 

Cornelia DOBRESCU 
Vasilica MILEA 

Vasile GHEORGHE 
Alina-Daniela MIHAI 

 
30 decembrie 

Vasile MEDREGA 
Vasilica GRECU 
Vasile NEAGA 
Aurel GRECU 

Corina STOIAN 
Romeo-Ionuţ MIHAI 

Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 
Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian Vasile BĂLAŞA 
Paul-Cristian STOICA 

 
31 decembrie 

Ion FĂŞIE 
Vasile-Viorel NECŞOIU 
Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Ion BOBLEACĂ 
Bogdan-Georgian BURCĂ 
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�OIEMBRIE: 

 

 

 

�AŞTERI: 

♦ FĂŞIE Elvis-Gabriel – 24.12.2010 

 

CĂSĂTORII: 

� FĂŞIE Ion şi PIOARU Veronica – 22.11.2012 

 

DECESE:: 

� STOIAN Paraschiva – n. 14.10.1933 – d. 06.11.2012; 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   
Pompilia BĂJE�ARU – bibliotecar,   
Maria MOREA�U – consilier juridic, 
Dionisie BURCĂ – secretar 
 

„Cred în Dumnezeu aşa cum cred în soare, nu pentru 
că îl pot vedea, ci pentru că, datorită lui, toate 

lucrurile se pot vedea.”    
 ((((C. S. LEWISC. S. LEWISC. S. LEWISC. S. LEWIS)))) 


