Apare la fiecare început de lună.
Băi.

Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea

Vulcana-

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

Nr. 24 din 1 ianuarie 2013

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

Nr
„Orice nou început coincide cu sfârşitul altui început.”
(SENECA)

LA MULŢI ANI 2013!

Cât ne-am aflat pe drumul anului ce tocmai s-a încheiat, am avut poate parte de multe
bucurii şi momente plăcute. Niciun sfârşit de drum nu trebuie privit cu melancolie şi regret, ci
cu încredere şi speranţă. Este bine să ne luăm rămas bun cu zâmbetul pe buze şi cu încredere în
faptul că ceea ce urmează este încă mai bun şi mai frumos. Vechiul trebuie să moară pentru ca
noul să se nască, ceea ce nu însemnă însă că noul e posibil fără ca vechiul să fi fost. Tot ce va
veni vine din ce a fost….
Fiecare an, fiecare zi, de fapt, fiecare fracţiune ce ne măsoară viaţa este presărată şi cu
bune, şi cu mai puţin bune (să le spunem aşa!)... Toate aceste alternanţe reprezintă, în afara
firescului, „sarea şi piperul” existenţei noastre...
Am încheiat un an bun, spun eu... De ce îl numesc bun? Păi, în primul rând, uite că
suntem alături şi putem să ne spunem „La mulţi ani!”, am realizat destul de multe în acest
interval atât în plan personal cât şi profesional, am demonstrat că suntem mai puternici decât
criza care – chiar dacă ne-a dat şi ne dă în continuare bătăi de cap – o dominăm şi, de ce nu... am
scăpat de APOCALIPSĂ!!! Măi fraţilor, speculaţiile acestea elucubrante chiar i-au pus pe
gânduri pe unii! Chiar acum mi-am amintit că am văzut la ştiri într-o seară că un munte

considerat sacru (numele îmi scapă) a fost declarat drept zonă interzisă pentru.... citez: „a se evita
o eventuală sinucidere în masă”!!! Pe mine, sincer, aceste zvonuri chiar m-au amuzat copios....
Revenind la faptul că intrarăm în 2013, doar vorbe bune se spun la început de an şi asta
trebuie să fac şi eu acum. Deci, vă doresc să fiţi sănătoşi, să fiţi blânzi şi buni şi iertători, vă mai
doresc să iubiţi din tot sufletul şi să fiţi răsplătiţi cu aceeaşi iubire, să vi se îndeplinească toate
visele pe care le aveţi deja, dar şi cele care se vor contura pe parcursul acestui an ...
VĂ DORESC UN AN NOU CÂT MAI FRUMOS ŞI MAI FERICIT DIN CARE
SĂ RĂZBEASCĂ UN NOU ÎNCEPUT… DE CÂT MAI MULŢI ANI VIITORI!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„A fi simplu dar cinstit e mai preţios decât a fi genial
dar necinstit.”
(Honore de BALZAC)

PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile
şi pregătirea profesională.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul anual propriu sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
organizată la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.
Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională,
beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice.
Funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională, a căror durată
este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate
din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în
administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proporţional cu numărul
zilelor de perfecţionare profesională, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă
perioadă.
Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile
alineatului de mai sus, ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 97 lit. b),
d) şi e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
înainte de împlinirea termenului prevăzut sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor
efectuate pentru perfecţionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada

perfecţionării, calculate în condiţiile legii proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea
termenului.
Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine
funcţia publică din motive neimputabile acestuia.
În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecţionare, dar nu au absolvit-o
din vina lor, sunt obligate să restituie instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor
efectuate pentru perfecţionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionării,
calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publică.
Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul de
stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în condiţiile legii, planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor
publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de
perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul
autorităţii sau instituţiei publice.
(în numărul viitor: Cariera funcţionarilor publici )
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 688 din 12 decembrie 2012 a
convocat în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 27 decembrie 2012 şi
a propus următoarea ordine de zi:
1.
Informare privind distribuirea ajutoarelor alimentare care au provenit din
stocurile de intervenţie comunitare şi au fost destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din comuna Vulcana-Băi,
2.
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la
nivelul comunei Vulcana-Băi, în anul şcolar 2013-2014;
3. Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2013;
4.
Validarea Dispoziţiilor primarului comunei nr. 679/2012 şi 687/2012 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2012;
5.
Analiza şi aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea
de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al IV-lea 2012;
6.
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013;
7. Stabilirea de măsuri pentru deszăpezirea străzilor din comună în condiţii de
economicitate, eficacitate şi eficienţă;
8. Modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2008
privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
9. Înfiinţarea Cimitirului comunal;
10. Analiza cererii depusă de Biserica Baptistă „Betania” din oraşul Pucioasa, strada
Aleea Ardealului, nr.18;
11. Probleme curente ale administraţiei publice locale;
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Blândeţea în vorbă şi moravuri .ste cea mai
frumoasă podoabă a prieteniei”
(CICERO)

„CENTRUL DE RESURSE ŞI SPRIJIN ÎN EDUCAŢIE VULCANA-BĂI”

În luna decembrie, în cadrul Centrului de Resurse şi Sprijin în Educaţie (CRSE)
Vulcana-Băi, activităţţie copiilor s-au axat pe sărbătorile de iarnă dar nu în ultimul rând le-a fost
explicat copiilor: Ce reprezintă sărbătoarea Crăciunului?
De Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului. Aceasta începe cu Postul Crăciunului, care
se ţine, fie prin mâncare şi mai ales prin bunătate, mersul la biserică în post şi ajutorarea celor în
nevoie
Apoi colindul copiilor, în zona noastră, în dimineaţa zilei de 21 decembrie 2012. Anul
acesta s-a organizat două dintre cadrele didactice de la Şcoala „Ion MAREŞ” Vulcana-Băi,
acestea sunt Alina STOIAN şi CÂRNARU, care au însoţit copiii de la şcoală şi i-au
supravegheat pe timpul colindului. În satul Nicolaeşti, se mai păstrează obiceiul colindului de
seară. Colindul este urmat de Gătitul bradului şi aşteptarea lui Moş Crăciun iar de Ignat, tăiatul
porcului sacrificat în gospodăria fie cărui proprietar, în zona noastră prin asomare.
Pentru masa de Crăciunul se mai ţine încă, obiceiul sarmalelor si al cozonacilor copţi
acasă, fie la aragazul din bucătărie fie la tradiţionalul cuptor din curte.
Se face tot posibilul pentru a petrece această sărbătoarea în familie, în timp ce în multe
zone, de Crăciun oamenii petrec Sărbătoarea Crăciunului la diverse pensiuni din prejmă.
În aceste vremuri tinerii, mai ales, ştiu despre Crăciun următoarele: aceasta sărbătoare
înseamnă mâncare şi băutură multa, feluri tradiţionale, masa întins timp de trei zile, cadouri, zile
libere multe pentru cei care muncesc, timp în plus pentru cumpărături etc.
Copiii au colorat Cizmuliţa lui Moş Crăciun, pe Moş Crăciun, Obiecte pentru gătitul
bradului, pe care apoi le-au decupat şi în funcţie de cum terminau, pune-au lucrarea pe un panou
şi apoi pune-au un glob în brăduţul de la CENTRU. Astfel am terminat lucrul şi gătitul bradului
în acelaşi timp. Trebuie să precizez că această activi8tate a fost realizată pe echipe şi în prezenţa
părinţilor, care au dat o mână de ajutor copiilor.
Am ataşat atâtea poze pentru a vă demonstra fericirea din ochii acestor ingeri...

La final, eleva Ana-Maria ŞETREANU, a jucat rolul unui spiriduş, în jurul brăduţului,
printre crengile căruia îl vedea şi auzea pe Moş Crăciun,
Pe toată perioada activităţii am ascultat colinde tradiţionale.

Echipa de proiect: Maria-Manuela GHEORGHE, Adriana BĂNESCU, Silvia
CRUCERU şi Ortansa MIHAI, s-a ocupat de pregătirea a tot ceea ce înseamnă acest eveniment,
destul de importat, de pe meleagul comunei Vulcana-Băi iar la final copiii au primit cadouri de la
Moş Crăciun. Trebuie să mărturisim că ne-a şoptit un spiriduş că au suferit foarte mult copiii
când de Moş Nicolae cadourile nu s-au mai ajuns şi pentru ei. Dar Moş Crăciun aşa receptiv cum
îi este firea a fost atent cu copiii de la Centru.
Cred că sunteţi în asentimentul nostru şi trebuie să recunoaşteţi că un astfel de eveniment
nu ar putea avea loc fără sprijinul primarului comunei, Emil DRĂGHICI, veşnic îndrăgostit de
copiii cetăţenilor comunei Vulcana-Băi.
 Ortansa MIHAI
INSPECTOR ÎN CADRUL SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

„Iubeşte pe păcătos, urăşte păcatele lui.”
(pr. Constantin GALERIU)

SFINŢII TREI IERARHI

În luna ianuarie Biserică Ortodoxă cinsteşte pe cei trei mari
ierarhi ai creştinătăţii: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi
Ioan Gură de Aur. Pe Sfântul Vasile cel Mare îl sărbătorim pe 1 ianuarie iar
toţi trei la un loc îi sărbătorim pe 30 ale lunii.
Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan sunt lauda Ortodoxiei,
cununa Bisericii lui Hristos, apostolii pocăinţei, tâlcuitorii cei mai adânci ai
Sfintei Scripturi.

Pe aceşti trei mari ierarhi, învăţători şi luminători ai lumii, îi sărbătorim la un loc pentru
că sunt vase alese ale Sfântului Duh, părinţi ai evlaviei noastre, păstori plini de râvnă ai
creştinilor, dascăli ai dreptei credinţe, hrănitorii săracilor, apărătorii văduvelor şi povăţuitorii
călugărilor.
Sfinţii Trei Ierarhi sunt cele trei vârfuri ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe, care au întrecut
cu înălţimea vieţii şi a învăţăturii lor pe mulţi şi ca nişte apostoli au strălucit în lume. Toţi trei
fiind luminaţi de Duhul Sfânt, au avut aceeaşi înţelegere a Bisericii, au întărit canoanele şi
învăţăturile dumnezeieştii Scripturi. Aceste trei vase ale Duhului Sfânt, pline de sfinţenie şi
binecuvântate cu darul facerii de minuni şi al frumoasei vorbiri, au mărturisit în lume dreapta
credinţă, au explicat dogmele Bisericii, au îmbogăţit sfintele slujbe şi au vindecat şi alinat multe
boli şi suferinţe trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor. Fiind luminaţi de Dumnezeu şi dăruiţi cu
multă înţelepciune, au uimit pe filosofii timpului lor, au mustrat pe împăraţii rău credincioşi, au
smerit pe cei mândri, au împărţit la săraci averile bogaţilor, au mustrat cu mare îndrăzneală
păcatul, mai ales necredinţa, eresul, mândria, desfrâul, lăcomia şi zgârcenia, scriind multe
învăţături creştineşti. Ei au lăsat Bisericii lui Hristos, pe lângă viaţa lor sfântă, zeci de cărţi
teologice, care apără dogmele ortodoxe şi viaţa morală şi care formează un mare tezaur al lumii
creştine. Au trăit în secolul IV al erei creştine, secol numit pe drept cuvânt „secolul de aur al
creştinismului”.
Sf. Vasile cel Mare s-a născut în oraşul Cezareea Capadociei, în anul 330 din părinţi
creştini, care i-au dat o creştere aleasă şi o educaţie pe măsură. După studii de filozofie la
Cezareea, Constantinopol şi Atena, s-a retras în părţile Pontului, unde a înfiinţat o mânăstire şi a
stat acolo în rugăciune şi în meditaţie până când a fost hirotonit mai întâi preot şi apoi episcop al
Cezareei, păstorind pe credincioşii săi până la moarte. S-a mutat la Domnul la 1 ianuarie 379,
când nu împlinise nici 50 de ani, plâns de întreaga sa turma şi numit încă de atunci „cel Mare”. A
rămas în istoria Bisericii ca primul ierarh care, cu averea moştenită de la părinţi, a înfiinţat
primele instituţii de asistenţă socială, numite după numele său „vasiliade”. Sf. Grigore de
Nazianz , a văzut lumina zilei în anul 309 în satul Nazianz din Capadocia. În casa părintească a
primit o educaţie aleasă de la mama sa, Nona. A făcut studii la Cezareea Capadociei, Alexandria
şi Atena, unde a fost coleg cu Sf. Vasile cel Mare. Întors de la studii, a fost botezat de tatăl său,
după care s-a retras la o mănăstire din Pont întemeiată de prietenul său Vasile cel Mare, unde s-a
îndeletnicit cu studiul şi asceza.
A fost hirotonit fără voia lui de către Vasile cel
Mare ca episcop de Sasima. În anul 380, împăratul Teodosie cel Mare l-a numit patriarh al
Constantinopolului, iar în anul următor i s-a încredinţat prezidarea lucrărilor sinodului al II-lea
ecumenic. Datorită tulburărilor şi intrigilor unor episcopi care-l acuzau că a umblat după scaunul
patriarhal, pe care l-ar fi ocupat în mod necanonic, Sf. Grigore, mâhnit, s-a retras din scaunul
patriarhal şi s-a dus în Capadocia, unde a trăit în singurătatea până în anul 390.
Sf. Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia, în anul 354. A primit o educaţie aleasă de
la mama sa, Antuza, rămasă văduvă la 20 de ani în urma morţii tatălui său Secundus, care fusese
un mare dregător militar. A învăţat filosofia şi retorica iar după terminarea studiilor s-a botezat
şi a început să se îndeletnicească cu studiul Sfintei Scripturi, mai întâi în casa părintească, apoi
într-o mănăstire. A fost hirotonit diacon şi apoi preot în Antiohia, unde a păstorit 12 ani. În anul
397 a fost înălţat fără voia sa pe scaunul de patriarh al Constantinopolului, unde s-a remarcat prin
aprige cuvântări prin care biciuia viciile în special celor de la curtea împărătească, şi chiar pe
împărăteasa Eudoxia, care era o femeie cu moravuri uşoare. Datorită acestui lucru împărăteasa a
pus la cale îndepărtarea sa din scaun de două ori. A doua oară a fost trimis în exil în Armenia,

dar pe drum, din cauza maltratărilor la care a fost supus, a murit la anul 407.
Rămăşitele
sale au fost aduse după 31 de ani cu mare cinste la Constantinopol.
În viaţa şi opera lor, Sf. Trei Ierarhi au multe puncte comune dar şi câteva însuşiri
caracteristice prin care ei se completează, formând o unitate care-i recomandă întotdeauna
împreună. Împodobiţi cu asemenea daruri, Sfinţii Trei Ierarhi au fost slăviţi în toata lumea
creştină, dar, mai cu deosebire, în biserica de răsărit, atât de mult, încât, în chip neaşteptat,
cinstirea lor a ajuns o pricină de dezbinare între credincioşi, pe vremea împăratului Alexie
Comneanul. Erau creştini care-l socoteau pe Vasilie mai mare dintre cei Trei Ierarhi ca unul care,
a unit cuvântul său cu fapta. Alţii, îl socoteau fruntaş al lor, pe Grigorie, cuvântătorul de
Dumnezeu, atât pentru mulţimea cuvintelor lui, cele dulci ca mierea, cât şi pentru puterea şi
adâncimea gândului. Alţii, dădeau întâietate lui Ioan, cel cu gura de aur, mai meşter la cuvânt
decât toţi şi îndemnător la aspră pocăinţă. Neînţelegerea ajunsese atât de mare, încât creştinii se
împărţiseră în cete, care se duşmăneau între ele. Văzând Sfinţii Trei Ierarhi că se dezbină
Biserica din cauza lor, s-au arătat în vis, câte unul, apoi toţi trei împreună, lui Ioan, mitropolitul
cetăţii. Şi, ascultând porunca Sfinţilor, Ioan episcopul a rânduit pomenirea laolaltă a Sfinţilor
Trei Ierarhi, la 30 ianuarie, adunând, ca într-un singur glas, cele trei chemări ale Ortodoxiei:
chemarea călugărească a Sfântului Vasile, înalta teologie a Sfântului Grigorie si Evanghelia
practică a Sfântului Ioan. Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, se roagă şi astăzi înaintea
Preasfintei Treimi pentru întărirea dreptei credinţe, pentru pacea şi unitatea Sfintei Biserici şi
pentru mântuirea sufletelor noastre.
 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Soarta este o prăpastie în care cădem numai dacă
privim prea mult în ea."
(Lucian BLAGA)

IOAN ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEŞTI – ZIUA DE NAŞTERE A
SCRIITORULUI TÂRGOVIŞTEAN (1868)

Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti vede lumina zilei la 1
ianuarie în Târgovişte, în anul 1868, ca descendent al unei familii de
boieri. În casa părintească din Târgovişte şi din Brăteşti, sat din
apropierea Târgoviştei, viitorul scriitor ascultă muzică şi istorisiri
captivante ale unchiului Alexandru Voinescu, povestitor de un
farmec irepetabil. Întrebat ce ar vrea să fie în viaţă, micul Ioan a
răspuns: „Povestitor, ca nenea Alexandru”. Urmează clasele primare

în satul natal. În anul 1881 publică prima sa poezie în revista „Armonia” condus de Alexandru
Vlahuţă.
Eroul din nuvela „Neamul Udreştilor” e un strămoş al scriitorului. A făcut Liceul şi
Universitatea la Bucureşti. A fost judecător în Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Craiova şi Târgovişte,
unde în anul 1896 s-a stabilit definitiv. A fost membru al Academiei Române. În anul 1945 a
câştigat Premiul Naţional Pentru Proză.
În literatură a debutat sub îndrumarea lui Titu Maiorescu, care i-a fost profesor. Primul
volum, culegerea „Nuvele şi schiţe” i-a apărut în 1903. A urmat în 1906 „În lumea dreptăţii”, iar
în 1912, „Întuneric şi lumină”. În anii primului război mondial a scris, în colaborare cu A. de
Herz (1887-1936), o piesă de teatru numită „Sorana”. În perioada interbelică a publicat puţină
proză epică.
Este cunoscut în special pentru scrierile sale pentru copii: „Puiul” (tragica moarte a unui
pui de prepeliţă), „Privighetoarea”, „Bietul Tric”, „Niculăiţă Minciună” (un copil isteţ de la ţară
neînţeles de săteni), ş.a.
I. Al. Brătescu Voineşti şi-a dobândit renumele său literar, între altele, şi pentru
adâncimea cu care a abordat problemele morale, privitoare la comportamentul oamenilor în
societate. Opera sa, alcătuită numai din nuvele şi schiţe, din câteva istorisiri cu păsări şi animale,
din câteva amintiri, nu este de o mare întindere.
Brătescu Voineşti rămâne în literatura română ca un admirabil nuvelist şi autor de
schiţe. Nuvela este istorisirea amănunţită a unei întâmplări sau urmărirea unui şir anumit de
fapte, toate legate de un singur personaj, scoţând în lumină, în formă condensată, principalele
sale trăsături de caracter, evoluţia sa, destinul său. Este, cum se spune, istoria unui personaj, a
unui caracter, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă din viaţa sa.
Puiul, Bietul Tric, Moartea lui Castor, sunt numai schiţe; tot schiţe sunt şi alte lucrări ale
scriitorului ca: Nicuşor, Călătorului îi şade bine cu drumul, Blana lui Isaia, Privighetorea,
Microbul. Între nuvele, aşadar naraţiuni ample, cu o desfăşurare de fapte mai bogată, cu subiect
mai dezvoltat, urmărind mai îndeaproape viaţa eroului principal, sunt Niculăiţă Minciună, Pană
Trăsnea Sfântul, În lumea dreptăţii, Neamul Udreştilor, Sminteala lui Radu Finuleţ, etc.
La 14 decembrie 1946 se stinge din viaţă, la Bucureşti, lăsând posterităţii o moştenire
literară pe deplin meritorie.
 prof. Petra MICULESCU

„Persoanele destinate să se întâlnească se vor întâlni
aparent întâmplător, dar exact când trebuie.”
(Ralph Waldo EMERSON)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CE FERICIŢI AM FI-MPREUNĂ
Alexandru VLAHUŢĂ
Noi nu ne-am spus-o dar, vezi bine
Că ne iubim; şi ochii tăi
De mult aşteaptă de la mine
Să spun cuvântul greu dintâi.
Când ne-ntâlnim, e-o fericire,
Ce-am fost dorit-o amândoi;
Nu-i limba-n stare să înşire
Din ochi câte ne spunem noi!...
Se sorb, adânci şi însetate,
A noastre lacome priviri,
Acelaşi gând şi dor ne-abate,
Aceleaşi tainice porniri.
Ş-atâta ţi-i de înţeleasă
Cerşirea ochilor mei trişti
Că te roşeşti, ca o mireasă,
Clipeşti, nervos buzele-ţi mişti…

Şi dulce-mi cânţi o dezmierdare,
Pe-ascuns un zâmbet îmi trimeţi:
În noi, întunecat, tresare
Misterul veşnicei vieţi.
O, ne-nţelegem de minune,
Cu cât ne întâlnim mai des,
Şi, totuşi ne sfiim a spune
Ce fiecare-am înţeles.
De rămânem singuri vrodată,
Stăm muţi, cu ochii în pământ.
Tu parc-aştepţi înfiorată,
Eu în deşert mintea-mi frământ…
De ce nu vrei? …Mai lesne-ţi vine
Să-mi faci tu cale la-nceput:
Apropie-te blând de mine

Şi-ntinde-mi mâna s-o sărut.
Din vraja dulcilor ispite
Nemaicătând să te abaţi,
Ne-om pomeni, pe negândite,
Ca de când lumea-mbrăţişaţi.
La ce vrei să se risipească
Atâtea visuri în zadar?
La ce comoara ta firească
Să ţi-o îngropi, ca un avar?...
Acum ţi-I inima fierbinte,
Frumoasă eşti, iubită eşti…
Ce mai aştepţi, aşa cuminte,
Şi-n taină singură tânjeşti?
Nu simţi cum prinde să te-mbete
Tăria-nfrântelor dorinţi?
Nu vezi cum arzi de sfânta sete
A sărutărilor fierbinţi?...
Îndemnul tinereţii tale
Ascultă-l cât e de-nţelept!
Cu-atâta dor îţi cat în cale!
E-atâta timp de când te-aştept!...
Ce fericiţi am fi-mpreună!...
Ne-am alinta, ca doi copii.
Acu ni-I vremea, numai bună,
De dezmierdări, de nebunii!...
O, vino, fă ce vrei din mine,
Stăpâna vieţii mele fii,
Rentoarce-mi vremile senine,
Comoara de copilării!...

„Nu poţi învăţa nimic pe nimeni; poţi doar să
ajuţi pe cineva să se descopere.”
(Galileo GALILEI)

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.
 ...Marea Neagră este cea mai izolată mare a Oceanului Planetar, unica mare ce are două
straturi de apă total diferite: la suprafaţă (până la 180-200 m adâncime) un strat cu o salinitate de
16-17‰, relativ mai uşor, cu oxigen dizolvat, în care se dezvoltă viaţa, iar la adâncime (de la
200 de m încolo) un strat mai sărat cu o salinitate de 21-22‰, mai greu, cu hidrogen sulfurat,
fără oxigen şi lipsit de viaţă?
 ...Volga este cel mai lung fluviu din Europa, 3696 km, cu un debit mediu multianual la
vărsare de 8000 m³/secundă?
 ...Monaco este statul cu cea mai mare densitate a populaţiei (16.548,7 loc/km² în anul
2004), principat pe coasta Mării Mediterane, situat pe un promontoriu axat pe prelungirile
calcaroase ale Alpilor Maritimi, în apropierea oraşului francez Nisa?
 ...Mont Blanc este tunelul rutier (11.600 m) care străbate masivul muntos cu acelaşi
nume din Alpii Francezi, este cel mai înalt de pe continentul european?
 …Londra este oraşul cu primul metrou din lume (10 ianuarie 1863) şi cea mai extinsă
reţea de metrou (435 km)?
 ...Grota Mamutului (din Munţii Alpi, Austria-Salzburg), desfăşurată pe 55 km, este cea
mai lungă din Europa?
 ... Marea Baltică este marea cu cea mai scăzută salinitate - 2‰?
 ...Seil Sound este cea mai îngustă strâmtoare marină cunoscută pe glob (6 m)? Ea separă
insula Seil de Scoţia.
 ...altitudini sub nivelul Oceanului Planetar (28 m) se găsesc în apropierea Mării Caspice?
 ...Holloch este cea mai lungă peşteră din lume (104 km), situată în Alpii Calcaroşi din
partea centrală a Elveţiei?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei."
(Alexandru VLAHUŢĂ)

SĂ NU UITĂM
SĂ LE
SPUNEM LA MULŢI ANI!
Vasile
DUMITRESCU
Lucica OALRU
Mihai-Silviu
MICULESCU
LOCUITORII COMUNEI
VULCANA-BĂI
Vasile
POPESCU
NĂSCUŢI ÎN LUNA IANUARIE
Constanţa ARON
Vasile IORDACHE

1 ianuarie

6 ianuarie

Nicolae OANCEA
Margareta SAVU
Gabriel ANTOFIE
Mihaela ARON

Cristian-Dumitru GHEORGHE
Adriana-Nicoleta FLOREA
Ion-Cristian NEAGA
Georgian GRECU
Alexandru-Georgian STANCIU
Vergina LUŢĂ
Vasile BURCĂ

2 ianuarie
Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA
Vasile FĂŞIE
Virginia ILIE
Aurel BERECHET
Vasile-Constantin ANTOFIE
Florin CHIORNIŢĂ
Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU

7 ianuarie
Ion MILEA
Ion ŞERBAN
Valerică OANCEA
Ioan BADEA
Camelia PIOARU

3 ianuarie
Ion SARU
Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ
Ion VASILE
Violeta IVAŞCU
Mircea NECŞOIU
Ion COMAN
Cristina VASILE

4 ianuarie
Mihaela MOROE
Marian-Aurel BRÂNZICĂ
Ioana-Liliana CRĂCIUN
Ion POPESCU
Ion FĂŞIE
Florina DÎNGEANU
Ioana-Maria UŞURELU

5 ianuarie
Ion MITRESCU
Lămîiţa ŞETREANU
Viorica SAVU
Eugeniu CREMENEANU
Elena BERECHET

9 ianuarie
Petru-Samuel ŞERBAN
Genoveva PIOARU
Ion STOICA

10 ianuarie
Daniela MĂGUREANU
Daniel-Vasile BUCUROIU
Georgian-Valentin MARIN
Darius-Georgian MOROE
Maria-Alexandra DINIŞOR
Elena POPESCU
Dumitru CIOCAN
Ionela SMARANDA

11 ianuarie
Zenovia-Mihaela ŞETRENU
George-Petrişor HOGIOIU
Florentina ŢUŢUIANU
Vasile-Laurenţiu POPESCU
Iulia-Maria MILEA
Marius-Ionuţ ŞERBAN

12 ianuarie
Ionela ŞTEFAN
Nicolae SAVU
Ancuţa-Florina MOROE
Oana-Florica ZAHARIA
George MANTA
Daniela STOICA

13 ianuarie
Virgiliu MĂGUREANU
Vasile UŞURLU
Anca-Elena ION
Gheorghe MITRESCU
Silviu-Mihai RADA
Elena-Daniela GHEORGHE
Dumitru-Sebastian ENESCU
Daria-Ioana IONESCU
Felicia DRĂGHICI
Daniel IOSIF

14 ianuarie
Florin TUDOR
Mihaela ŞERBAN
Diana-Florentina NECŞOIU
Natalia STÎNGACIU
Maria DOBRESCU
Vasile ANTOFIE

Gabriela TOMA-CUŢARU
Stelian FĂŞIE
Dumitru BRATU

19 ianuarie
Robert DRĂGHICI
Adrian GHEORGHE
Mihaela-Florina STOICA
Cosmina-Ştefania SARU
Gheorghe SMARANDA
Gheorghe GRECU
Ion ANGHEL
Maria ŞERBAN
Gheorghe MITRESCU
Laurenţiu GHEORGHE

20 ianuarie
Cornelia STANCIU
George-Romeo MOREANU
Izabela-Nicoleta UŞURELU
Filofteia DOBRESCU
Ion APOSTOL
Octavian PUIESCU
Maria GRIGORE
Liliana BURCĂ
Dănuţ-Gabriel POPESCU

21 ianuarie
15 ianuarie
Florica GOGU
Sabina NEAGA
Viorel BURCĂ

16 ianuarie
Nicu-Robert VASILE
Mălina-Adriana PETRESCU
Oana-Valentina PETRESCU
Nicoleta-Alice BERECHET
Marin MEDREGA
Elena DUMITRESCU

17 ianuarie
Melania-Elena BUCUROIU
Marius-Constantin FĂŞIE
Silvia VASILE
Ion OANCEA
Mariana SMARANDA
Mihaela-Lidia UŞURELU

Alina GAFIŢOIU
Gabriela POPESCU
Mădălina NEAGA
Florina-Filareta POPESCU
Stelian MIHAI
Ionuţ-Gabriel STOICA
Ionela-Daniela MAICAN
Emilia-Ioana ARON
Diana-Mihaela MOROE
Genoveva IONIŢĂ
Nicolae MITRESCU
Ion-Romeo DRĂGHICI
Filareta BURCĂ
Iuliana ENESCU

22 ianuarie

18 ianuarie

Gigel COMAN
Mircea BUCĂ
Florica ILIE
Iulian ILIE
Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU
Emilia JOIŢA

Cristina-Liliana PREDA
Nicolae ANTOFIE
Vasile DOBRESCU
Claudiu-Iulian JOIŢA
Olimpia PETRESCU

Vasile-Adrian MIHAI
Georgian-Dănuţ DOBRESCU
Ştefan BÎRLIGEANU

23 ianuarie

Mihai GRECU
Aurelian DRĂGHICI
Irina-Cateluţa MĂGUREANU

24 ianuarie
Daniel FĂŞIE
Elena POPESCU
Elise-Marie-Helene SAVU
Vasile STANCIU
Gheorghe STANCIU
Elena STANCIU
Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ

25 ianuarie
Adrian-Valentin GRECU
Ionela-Cosmina SORA
Melania DOBRESCU
Dumitru LĂCĂTUŞ
Florina NICOLĂESCU

26 ianuarie
Gheorghe STANCIU
Ana-Maria SAVU
Gabriel FĂŞIE
Diana-Elena ŞETREANU
Dragoş-Gabriel ŞETREANU
Sofia ANTOFIE
Floarea GHEORGHE
Maria MIHAI
Mihail SANFIRESCU
Cristina BĂLAŞA

27 ianuarie
Nicolae MOREANU
Ion BUCUROIU
Giorgiana-Adelina BUCĂ
Elena ŞERBAN
Nicolae DOBRESCU
Vasile TOMESCU

28 ianuarie

Maria-Magdalena BADEA
Nicolae MITRESCU
Ana-Maria ILIE
Ionela-Bianca OANCEA
Maria VORNICU
Elena SMINCHIŞE
Rareş-Ştefan DOBRESCU

29 ianuarie
Georgeta IOSIF
Maria GAFIŢOIU
Avida DOBRESCU
Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN
George-Silviu ZAMFIRESCU
George-Tiberiu RUSU
Ionuţ-Daniel DUMITRU
Eduard-Florin OPROIU
Elena STOIAN
Mariana PIOARU
Vasile SPÎNU
Elena VĂCARU
Alexandru-Florin TRONECI

30 ianuarie
Ileana BURCĂ
Vasilica CUCUTEANU
Constantin SAVU
Georgeta TEODORESCU

31 ianuarie
Vasile SAVU
Cornel BURCĂ
Gheorghe DUMITRU
Renata-Ionela STÎNGACIU
Georgeta ENESCU
Nicolae NECŞOIU
Gheorghe LUNGU
Maria ENESCU
Vasile BIŢOC
Gheorghe BANU
Spiridon ŞETREANU

„Timpul nu trece, ci omul trece prin timp.”
(Constantin NOICA)
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