Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
Nr. 31 din 1 august 2013

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

Nr
„Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranţa.”
(Anatole FRANCE)

COPII CU CARE NE MÂNDRIM…
INTERVIU CU LEON-GEORGIAN OPROIU, CÂȘTIGĂTOR DE PREMII LA
OLIMPIADELE NAȚIONALE DE LIMBI ROMANICE

Pompilia BĂJENARU:

Ești elev la Colegiul Național
Nicolae TITULESCU PUCIOASA. De unde pasiunea pentru limba
italiană?
Leon-Georgian OPROIU: Am plecat în Italia când aveam 12
ani împreună cu familia. Am fost înscris acolo într-o clasă superioară,
mai exact în clasa a VII-a. Nu știam niciun cuvințel în limba italiană pe
atunci. Profesoara a făcut cu mine ore suplimentare pentru a învăța
limba. M-a ajutat mult similitudinea dintre limba noastră și italiană.
Inițial înțelegeam 30% din ceea ce mi se spunea. După 8 luni știam
esențialul.
Am terminat cele 8 clase urmând examenul de capacitate care a
constat în 2 probe la limba italiană, 2 probe la matematică, o probă
engleză și una franceză, plus probe orale la toate materiile. Am obținut
nota 10 la toate probele de limbă italiană.
Intrat la liceul Blaise Pascale am constatat că exigența era cu
mult mai mare decât la gimnaziu. În tot acest răstimp de trei ani nu am
vorbit românește decât 5-10 minute acasă în familie.
Revenirea în țară a fost una bruscă și neașteptată. Veniți inițial
în concediu, părinții decid să rămânem în țară. M-am înscris la Colegiul Național din Pucioasa optând către
profilul limbi străine. Locurile erau ocupate însă șansa mea a fost că cei veniți din străinătate erau primiți
necondiționat. Sincer, nu mi-a fost ușor să socializez din nou cu alții copii… Era a treia oară când schimbam
colectivul.
Profesoara de italiană m-a remarcat imediat; colegii mei erau începători, iar eu mă cam plictiseam la
oră. Profesoara a lucrat diferențiat cu mine cam de la început, mi-a adus teste de nivel de bacalaureat și mi-a
propus apoi participarea la olimpiadă.

Prima mea olimpiadă a fost cea din 2011, faza locală unde am obținut locul I. Au urmat două
săptămâni de pregătire apoi faza județeană la care m-am calificat și am ajuns la faza națională, la Craiova în
perioada 1-5 februarie 2011 unde am luat mențiune. Eram extreme de fericit…
Trebuie să fac o mențiune: există în cadrul profilului de limbi străine clase cu studio intensive pe
limbi. La olimpiade, cei care studiază intensive o limbă primesc subiecte diferențiate, mai exact nivelul de
dificultate al subiectelor primite este net superior.
La faza locală participam aproximativ 20 de elevi defalcați pe clase. Dacă obțineam nota de trecere,
mergeam mai departe. Ne calificam la faza județeană cam aproximativ jumătate dintre noi rămânând cam unul
pe clasă.
Urmează următorul an școlar: 2011-2012. Profa îmi aducea mereu material ca să „mă antrenezeˮ, cum
îi plăcea să spună. În februarie a fost din nou faza locală, în martie cea județeană și, sincer, nu mă așteptam să
mă calific din nou, asta deoarece în anul precedent văzusem cam care e nivelul celor care se prezentau acolo și
eram sceptic.
A urmat olimpiada națională, la Timișoara, în perioada 1-5 aprilie 2012. Am luat tot mențiune. Sunt
foarte ambițios, pun mult suflet în tot ceea ce fac, motiv pentru care eram extreme de stresat. Am fost oarecum
mulțumit de rezultat; se dau numai două mențiuni. Diferența dintre cele cinci premii era de maxim un punct,
deci lupta era foarte strânsă.
Nu prea mă mai trăgea inima deoarece pretențiile în clasele a XI-a și a XII-a erau foarte mari și miza
mare – nota conta la admiterea la facultate. Profesoara nu m-a lăsat, așa că am ajuns anul următor din nou la
faza locală, apoi la cea județeană unde am luat 95 de puncte ajungând din nou la faza pe țară, a treia oară
consecutive, la Bacău (2-6 aprilie 2013). A fost cel mai tare premiu obținut până atunci – mențiune specială
pentru maturitate în gândire și rafinament în exprimarea orală – singurul care s-a dat. A fost prima oară când
am dat oral și i-am uimit pe cei din comisie și, sincer, m-am uimit până și pe mine…
La olimpiadele naționale ajung copiii cei mai buni din București, Timișoara, Cluj, Craiova, Constanța.
Eu eram singurul din mediul rural. La limba italiană, liceul nostru e singurul din județ care a adus premii…
Sunt indecis să mai particip și anul acesta, adică a 4-a oară deoarece vine bacalaureatul și voi avea cu
mult mai mult de învățat și la alte materii. Oricum, consider că visul mi l-am împlinit. Sau, cred că voi
participa dar sunt sceptic în ceea ce privește performanța de această data, dat fiind că timpul îl voi împărți în
mod egal pentru toate materiile ce le voi susține la bac.
Pompilia BĂJENARU: Ce ți-ai propus pe viitor? După ce termini liceul ce facultate vei alege?
Leon-Georgian OPROIU: Vreau să fac Universitatea din București, evident de limbi străine, cu
italiana în principal și mi-aș alege ca altă limbă, una dificilă, mai neobișnuită, săi spun așa, pentru că-mi plac
provocările în primul rând iar în al doilea rând, visul meu e să ajung translator.
Pompilia BĂJENARU: Ai fost recompensat pentru toate aceste merite?
Leon-Georgian OPROIU: Am primit în fiecare an diplome de la primarul orașului Pucioasa (se
acordă în fiecare an în luna octombrie tuturor elevilor care au obținut premii la olimpiadele naționale). Anul
acesta, în luna mai, în cadrul ședinței de Consiliu Local, am fost invitat de către domnul Emil DRĂGHICI,
primarul comunei noastre unde mi s-a înmânat o scrisoare de mulțumire publică. Este, recunosc, premiul meu
de suflet…
Pompilia BĂJENARU: Doamne ajuta! Ține-o tot așa ca să avem un motiv în plus să ne mândrim
cu comuna noastră!
Leon-Georgian OPROIU: Mulțumesc! Voi atașa câteva din diplomele primite de-a lungul timpului.
Doar câteva, că am foarte multe…

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Munca stăruitoare învinge totul.”
(Nicolae IORGA)

CARIERA FUNCȚIONARILOR PUBLICI
SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu
excepţiile prevăzute la art. 34;
a1) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu
excepţiile prevăzute la art. 34;
a2) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul
unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale,
pentru perioada respectivă;
d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii;
e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în concediu
medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a
soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii;
h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o
lună, în condiţiile legii;
i) carantină, în condiţiile legii;
j) concediu de maternitate, în condiţiile legii;
k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
l) forţa majoră;
m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de
natura celor prevăzute la art. 54 lit. h);
n) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o
abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de
disciplină;
o) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept,
dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept, funcţionarul
public este obligat să informeze în scris persoana care are competenţa legală de numire în funcţia
publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia
publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public, cu excepţia
cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) şi l).
Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică are obligaţia să asigure, în
termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condiţiile necesare reluării activităţii
de către funcţionarul public.
Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului
cu handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte
situaţii decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c);

d) pentru participare la campania electorală;
e) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii.
Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public, pentru un
interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1), pe o
perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.
Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile
calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1)
lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei.
Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) şi la art. 94
alin. (1), precum şi în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul
prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenţa numirii în funcţia
publică.
Dispoziţiile art. 94 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru cazurile prevăzute la
alin. (1) şi (2).
Reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală
de numire în funcţia publică.
Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de
serviciu, precum şi cel prin care se dispune reluarea activităţii de către funcţionarul public se
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
emiterii.
Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să
rezerve postul aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în
condiţiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu pot
înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul funcţionarului public în cauză.
Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. c) şi art. 95 alin.
(1) lit. c) se consideră vechime în funcţia publică.
(în numărul viitor: Încetarea raportului de serviciu)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 270 din 18 iulie 2013 a convocat în
şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 25 iulie 2013 şi a propus următoarea
ordine de zi:
1. Conferirea, post-mortem, a titlului de cetăţean de onoare al comunei Vulcana-Băi
institutorului Ion G. SARU;
2. Adoptarea scrisorilor de mulţumire publică adresate domnului Nicolae POPESCU şi
domnului Dumitru TIUTIUCA care au donat cărţi Bibliotecii Comunale „Grigore
ALEXANDRESCU” Vulcana-Băi;
3. Adoptarea scrisorilor de mulţumire publică adresate conducerii Grupului Şcolar
„Voievodul Mircea” Târgovişte şi domnişoarei Florentina-Roxana FĂŞIE din comuna Vulcana-Băi
care a promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 cu media 10,00 (zece);
4. Situaţia statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea/2013;
5. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
I/2013;
6. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I/2013. Măsuri
pentru eficientizarea acestei activităţi;
7. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei Vulcana-Băi pe
semestrul I/2013. Măsuri pentru optimizarea acesteia;
8. Aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare ale bugetului local
al comunei în trimestrul al II-lea pe anul 2013;
9. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Vulcana-Băi pentru aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013;
10. Probleme curente ale administraţiei publice locale:
a) analiza cererii depusă de către domnul Mihai SPÎNU privind efectuarea unui schimb de
terenuri cu comuna Vulcana-Băi;

b) analiza ofertei transmise de către RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. lichidator al
BĂNCII INTERNAŢIONALE A RELIGIILOR – Banca în faliment privind vânzarea imobilului
„Sediu Bancar”;
c) analiza cererii transmise de către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Valea Ialomiţei”
privind suplimentarea cotizaţiei;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare.
Concursul şcolar „ÎNTRE LICEE”, ediţia a VII-a
2-4 iulie 2013, Bruxelles
În perioada 2-4 iulie 2013, s-a desfăşurat la Bruxelles în cadrul Comitetului Regiunilor,
Grupul Alianţa Europeană cea de-a VII-a ediţie a concursului şcolar „Între licee”.
Domnul Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, membru în Comitetul Regiunilor
şi al grupului politic AE (Alianţa Europeană), grup care organizează din 2007 această competiţie, a
avut misiunea de a desemna liceul care va reprezenta România.
Anul acesta, liceul câştigător a fost Colegiul Naţional „Constantin CANTACUZINO” şi, cu
mândrie afirm, liceul meu de suflet, pentru că şi eu sunt absolventă a acestui liceu de prestigiu din
judeţ. Elevii care au reprezentat liceul au fost Andreea GRECU şi Ioana-Izabela POPESCU, ambele
fiice ale comunei Vulcana-Băi.
Cele două eleve au fost însoţite de către doamna directoare a liceului prof. dr. Gabriela
ISTRATE, precum şi de eleva
Iulia-Andreea GHEORGHE,
câştigătoare a concursului
organizat pentru Consiliul
Întâilor Premianţi de la nivelul
comunei Vulcana-Băi şi, din
septembrie 2013, elevă a
Colegiului
Naţional
„Constantin
CANTACUZINO”.
Pe parcursul zilei de
2 iulie de şedere la Bruxelles,
delegaţia României, însoţită
de către domnul Emil
DRĂGHICI, a avut parte de
vizitarea simbolului naţional
belgian Atomium, precum şi
de plimbări prin zona centrală
numită Grand Place.
Ziua de 3 iulie a fost
dedicată, în totalitate, întâlnirii cu
membrii Comitetului Regiunilor.
Lucrările au fost conduse de către
domnul Uno SILBERG din Estonia,
preşedintele grupului AE (Alianţa
Europeană) şi domnul Gerhard
STAHL din Germania, secretarul
general al grupului. În cadrul acestei
întâlniri
au
fost
prezentate
filmuleţele de către elevii din cele 8
ţări participante, astfel:
1. Polonia reprezentată de
trei unităţi de învăţământ:
a) Zespol Szkol;

b) Gimnazjun Nr. 1 im. Ksiazat;
c) School No. 6;
2. Scoţia reprezentată de Woodfarm High School;
3. Estonia reprezentată de două unităţi de învăţământ:
a) Põlva Co-Educational Gymnasium;
b) Kiviõli 1 Secondary School;
4. Irlanda reprezentată de Coláiste Muire;
5. Lituania reprezentată de două unităţi de învăţământ:
a) Krekenavos M. Antanaicio gymnasium;
b) Pagegiai Algimantas Mackus gymnasium;
6. Slovacia reprezentată de Gymnázium Leonarda Stöckela;
7. Regatul Unit reprezentat de Strode College;
8. România reprezentată de Colegiul Naţional „Constantin CANTACUZINO”.
Fiecare prezentare a făcut o scurtă radiografie a ţării respective, cu accent pe localitatea de
unde provine fiecare participant, precum şi a şcolii pe care o reprezentau.
Elevele de la Colegiul Naţional „Constantin CANTACUZINO”, cu o prezentare în limba
engleză, pentru prima dată în cele şapte ediţii la care au participat elevi români, şi-au expus cu
mândrie rădăcinile vorbind de ţara noastră, România, de locul lor natal, comuna lor de suflet,
„Vulcana-Băi, my home town!” cum au afirmat ele, precum şi despre liceul pe care îl reprezintă,
despre profilul vocaţional pe care îl are liceul, activităţile, concursurile şi rezultatele obţinute.
După încheierea prezentărilor, în cadrul sesiunii luărilor de cuvânt, doamna directoare
Gabriela ISTRATE a felicitat
preşedintele
grupului
pentru
realizarea site-ului cu datele de
identificare ale unităţilor de
învăţământ de la care vin
participanţii în scopul constituirii
de parteneriate educaţionale între
aceste unităţi de învăţământ pentru
realizarea
schimbului
de
experienţă şi a exemplelor de bune
practici şi a subliniat importanţa
constituirii acestor parteneriate
educaţionale. Totodată, a remarcat,
în prezentările unor şcoli, ideea de
a constitui o zi sau o săptămână
tematică, ceea ce a inspirat-o în
realizarea unor astfel de activităţi
şi
la
Colegiul
Naţional
„Constantin CANTACUZINO”.
A urmat sesiunea de fotografii cu preşedintele Comitetului Regiunilor iar, în a doua parte a
zilei, delegaţiile au vizitat Parlamentul European şi au mers în sala de şedinţe a Comitetului
Regiunilor.
Un moment deosebit de important, surprins cu această ocazie şi care şi-a făcut simţită
prezenţa prin nenumărate bannere şi fotografii în curtea exterioară a Parlamentului European,
precum şi prin mesajele de felicitare aduse în cadrul celei de-a 102-a sesiuni plenare a Comitetului
Regiunilor, a fost aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013.
Elevii au legat prietenii, au făcut schimb de adrese, mărturie stând fotografiile surprinse în
holul Parlamentului European:

Ziua de 4 iulie, ziua plecării, a fost dedicată unei vizite în centrul Bruxelles-ului, ulterior
delegaţiile întorcându-se la hotel şi fiind notificate fiecare despre ora plecării către aeroport.
Pe această cale, aducem mulţumiri doamnei Lindsey KIRK DENCH şi domnului Vykintas
AUGILIUS pentru profesionalismul cu care s-au ocupat de organizarea în cele mai mici detalii a
acestui eveniment şi pentru faptul că au însoţit pas cu pas delegaţiile pe parcursul acestor două zile.

CONCLUZIILE COPIILOR:

„Deplasarea la Bruxelles a însemnat pentru mine o avalanşă de experienţe pentru că acest
oraş a devenit pentru prima clipă un element de noutate. M-am simţit minunat la Comitetul
Regiunilor şi, abia aşteptam să-mi prezint regiunea din care provin, Vulcana-Băi, dar şi liceul la
care învăţ - Colegiul Naţional „Constantin CANTACUZINO” Târgovişte.
Domnul Jerzy ZAJAKALA, vicepreședinte al grupului AE, ne-a felicitat spunându-ne că
prezentarea noastră a fost foarte bună. Totodată, m-a întrebat care a fost prima mea impresie,
aflându-mă pentru prima oară la Bruxelles şi i-am răspuns: „Je suis très enchantée!”
Datorită domnului primar Emil DRĂGHICI, am văzut capitala Belgiei într-o zi vizitând
„Atomium”, „Grand Place”, etc. ....
Doamna director Gabriela ISTRATE a apreciat că am legat prietenii cu ceilalţi elevi din
celelalte delegaţii şi sperăm la multe proiecte şi parteneriate între şcoli.
În concluzie, Bruxelles este un oraş special, iar eu am rămas cu amintiri frumoase pe care
le voi păstra mereu.ˮ
Andreea GRECU,
elevă în clasa a XI-a la
Colegiul Naţional „Constantin CATACUZINO” Târgovişte

„Pentru mine acest proiect a reprezentat o ocazie extraordinară de a vizita un loc nou, de a
cunoaşte oameni proveniţi dintr-un alt mediu. Am avut şansa de a călători pentru prima oară în
viaţa mea cu avionul şi de a vedea un apus de soare de la bordul acestuia şi, spre surprinderea mea,
mersul cu avionul nu este deloc cum spuneau rudele mele care reuşiseră să mă sperie. Nu am avut
nici o problemă în a călători, nici cu mâncarea primită în avion.
Aş dori să mai merg în Bruxelles dar nu ştiu dacă o să mai am ocazia vreodată să intru în
clădirile Comisiei Europene şi să audiez o şedinţă în cadrul acestora.
Am văzut mulţi cetăţeni străini în capitala Belgiei, foarte mulţi chinezi, arabi, turci şi mulţi
negri, dar şi cetăţeni români. Am întâlnit o româncă foarte drăguţă, angajată la Comisia Europeană
care ne-a lăsat să intrăm pe internet pe contul de administrator, o persoană angajată la recepţia
hotelului în care am fost cazaţi care, atunci când a trebuit să intru la bufetul de dimineaţă şi am spus
numărul camerei la repezeală în română, el m-a corectat spunând: „four thousand eight” şi una
care fabrică un produs tradiţional belgian, un desert extraordinar cu un blat pe care îţi poţi adăuga
la alegere căpşuni, frişcă, nuttela, ciocolată şi multe alte bunătăţi.

Am fost uimită de faptul că bătrânii se implică în activităţi de genul celor de ziua oraşului,
îmbrăcându-se în costume medievale.
Nu voi uita nici goana prin magazine, când încercam să găsim ceva „unic”, ce nu găsim în
România. Am găsit ceva care să-mi placă abia în ultima zi când mi-am achiziţionat câteva accesorii
şi nişte pantofi.
Am fost cazaţi în centrul oraşului şi, din această cauză, camerele la hotel au fost cam mici,
dar nu a contat prea mult deoarece nu am petrecut prea mult timp în camere.
Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns în capitala Belgiei a fost să compar
lucrurile pe care le văd cu cele pe care le observ în România. Prima remarcă răutăcioasă a fost pe
drumul de la aeroport la hotelul unde ne-am cazat când, observând o mică gropiţă în asfalt am
exclamat că nu suntem singurii. Nu am mai remarcat alte gropi pe parcursul vizitei mele acolo. Al
doilea lucru care m-a deranjat au fost gunoaiele de la intrarea într-o biserică unde toată lumea îşi
făcea poze şi adolescenţii care stăteau pe trepte. Pe parcurs, după ce am început să vizitez mai multe
obiective turistice din oraş, atenţia a fost captivată de ceea ce vedeam şi am început să nu mă mai
gândesc foarte mult la România, de clădirile în stil medieval la care se ajunge pe străzi pavate, nu
asfaltate. Singurele clădiri care nu păstrează arhitectura exterioară veche sunt sediul Comisiei
Europene şi sediile companiilor mari de la periferia oraşului.
La întoarcerea în ţară am fost indignată să văd că româncele care văd curăţenia din
toaletele din străinătate nu o pot păstra şi în cele din aeroporturile din România.
Sper că prin prezenţa mea la acest concurs între licee şi, prin prezentarea făcută alături de
colega mea, am lăsat celorlalţi o impresie bună despre România şi, că măcar câţiva, vor veni să
viziteze frumuseţile acestei ţări. ˮ
Ioana-Izabela POPESCU,
elevă în clasa a XI-a la
Colegiul Naţional „Constantin CATACUZINO” Târgovişte
„Nu mă gândeam că voi ateriza în capitala Europei alături de domnul Emil DRĂGHICI,
primarul comunei Vulcana-Băi, directoarea liceului doamna Gabriela ISTRATE, două eleve ale
Colegiului Național „Constantin CANTACUZINO” şi jurnalistul grupului. O echipă de la care am
avut ce învăţa în doar trei zile. Oamenii de acolo erau ospitalieri, tot timpul cu zâmbetul pe buze,
deşi vremea era foarte schimbătoare.
Deşi timpul a fost scurt, am vizitat oraşul cu numeroase atracţii turistice ce te fascinează:
Atomium, Piaţa Grand Place, dar şi clădirile înalte în care membrii Comitetului Regiunilor dezbat
subiecte de interes european, iar parlamentarii îi spun „Bun venit!” Croaţiei în Uniunea
Europeană.
Bruxelles - un oraş de care te îndrăgosteşti la prima vedere!
A fost o experienţă unică şi, cu siguranţă, aş mai repeta-o dacă aş avea ocazia.ˮ
Iulia-Andreea GHEORGHE,
câştigătoare a concursului organizat pentru
Consiliul Întâilor Premianţi de la nivelul comunei Vulcana-Băi,
din septembrie 2013, elevă în clasa a IX-a la
Colegiul Naţional „Constantin CANTACUZINO” Târgovişte

 Rodica DOBRESCU,
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

"Religia este, ca să spunem aşa, adâncul
liniştit al mării, care rămâne liniştit oricât
de înalte ar fi valurile."
(Ludwig WITTGENSTE)

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI
MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI – 11 AUGUST 2013

ȘI

Cu încredere în Dumnezeu şi aleasă bucurie duhovnicească,
sărbătorim, în fiecare an, în ziua de 11 august, pe Sfântul Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Țării Româneşti, simbol
al sfinţeniei din vechea Cetate de Scaun a Țării Româneşti, statornic
învăţător şi promotor neobosit al valorilor Evangheliei Mântuitorului
Hristos, de la începutul secolului al XVI-lea, care a marcat, cu rodnicie,
spirituală şi culturală, destinul bisericesc şi istoric al Ortodoxiei
româneşti.
Valoros reper duhovnicesc, moral, social şi cultural, Sfântul
Ierarh Nifon este cel dintâi sfânt canonizat, la noi, la români, dar şi
marele înnoitor şi reorganizator al Bisericii muntene, cel care a pus
bazele impresionantei înfloriri a vieţii bisericeşti de mai târziu, fiind
îndrumătorul spiritual al Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi cel care
a îndemnat la utilizarea tiparului, cel mai nou mijloc de comunicaţie
social al vremii aceleia, pentru a sprijinii activitatea pastoral-misionară
a Bisericii noastre, şi a oferi optime căi de transmitere a principiilor
evanghelice. Astfel, la îndemnul său, au fost tipărite, la Târgovişte, de
către celebrul Ieromonah Macarie, cunoscutele capodopere:
Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512), celebrate de noi, nu cu mult timp
în urmă, în mod omagial, la jumătate de mileniu de la apariţia lor (2008, 2010, 2012).
Figura luminoasă şi blândă, exemplul moral riguros, ampla cultură duhovnicească, viaţa
curată şi pilduitoare, dar şi prestigioasa sa activitate de îndrumare a poporului lui Dumnezeu, de aici,
de la Târgovişte, şi-au pus definitiv amprenta asupra vieţii bisericeşti româneşti a timpului său, dar şi
peste secole.
Astăzi, Sfântul Ierarh Nifon este iubit, omagiat şi lăudat de către credincioşii din Eparhia
noastră, dar şi din întreaga ţară, ca o autentică pildă de smerenie, măreţie a slujirii, moralitate,
excelenţă culturală şi profundă tărire duhovnicească, aşa cum vedem, atât cu ocazia impresionantului
pelerinaj de la 11 august al fiecărui an, cât şi din evlavioasa închinare la moaştele Sfântului Ierarh,
din Catedrala Arhiepiscopală şi Mitropolitană, ce are loc, în fiecare zi.
Bucuria prăznuirii Sfântului Ierarh Nifon, din acest an, va fi sporită şi de sărbătorirea Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena, şi a celor 1700 de ani de la emiterea Edictului de toleranţă de la
Mediolanum, carta libertăţii creştine şi a libertăţii religioase, a 325 de ani de la urcarea pe tronul
Ţării Româneşti a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu (1688) şi a 420 de ani de la urcarea pe
tron a Voievodului martir Mihai Viteazul (1593), primul şi exemplarul unificator al românilor într-un
singur stat.
Să-l rugăm pe Sfântul Ierarh Nifon, să ne dăruiască, tuturor, ajutor şi călăuzire pe drumul
vieţii, precum şi folositoare roade duhovniceşti!
Extras din „Scrisoarea pastorală adresată de IPS NIFON Arhiepiscopul şi
Mitropolitul Târgoviștei, cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi
Mitropolitul Ţării Româneşti şi a pelerinajului la moaştele Sfântului în Catedrala Arhiepiscopală şi
Mitropolitană din Târgovişte -11 august 2013 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

"Adevărurile mari sunt aşa de aproape şi de imediate că
tocmai de aceea nu le găsim, fiindcă le căutăm. Ar trebui
numai să deschidem ochii şi să privim: dar aceasta este
foarte greu."
(Lucian BLAGA)

COACTION – STRIGĂTUL NOSTRU DE LUPTĂ!

Coaction
este
strigătul
nostru de luptă şi proiectul sub egida
căruia, drumul şcolii şi al comunităţii
noastre s-a deschis către Europa.
Uniţi de dorinţa de cunoaştere
specifică vârstei, sub îndrumarea
atentă a unui grup de profesori
inimoşi, veseli şi creativi, am pornit în marea aventură a vacanţei de vară, în ceea ce ştiam cu
siguranţă că avea să devină una dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei noastre.
Proiectul Comenius Regio, COACTION, ne-a oferit ocazia de a pleca într-o aventură unică,
în căutarea moştenirii noastre culturale, însă, aventura mult aşteptată, avea să ne ofere mult mai mult
decât speram. Locuri pline de mister şi spiritualitate, oameni noi care ne-au primit cu căldură în
mijlocul micilor lor comunităţi, arătându-ne că ospitalitatea este, într-adevăr, o trăsătură definitorie a
neamului nostru, destinaţii pline de istorie, lecţii inedite de geografie, istorie, artă şi cultură şi, pe
lângă acestea, cea mai importantă lecţie, aceea prin care am înţeles că suntem cetăţeni europeni şi că,
în ciuda graniţelor ţării noastre dragi, pe care o numim cu nostalgie acasă, întreaga Europă este casa
noastră.
Căutarea identităţii naţionale şi culturale nu este o sarcină uşoară şi, cu siguranţă, nu este
una ce poate fi atinsă din comoditatea propriilor case sau limitându-ne la împrejurimile satului
nostru. Adevăratul sens al unităţii culturale şi spirituale îl putem percepe doar străduindu-ne să
vedem şi să înţelegem cât mai mult din tot ceea ce înseamnă România. Înţelegând România, vom
putea înţelege rolul ei în Europa şi rolul nostru în marea familie europeană.
Aşa se face că, în data de 8 iulie, am pornit la drum, însetaţi de cunoaştere şi emoţionaţi
către destinaţia mult aşteptată: Băile Herculane.
Înainte de a ajunge la Băile Herculane, am făcut cunoştinţă cu opera unuia dintre cei mai
mari artişti români, poate cel mai puternic şi influent ambasador al României din toate timpurile:
Constantin Brâncuşi.
Aşa cum spiritualitatea şi cultura românp se întrepătrund asemenea firelor colorate în
modelele complicate ale iei tradiţionale şi itinerariul călătoriei noastre a îmbinat vizitele de interes
cultural cu cele în locuri de o spiritualitate şi emoţie aparte.
Am vizitat, plini de emoţie, mănăstirile Tismana şi Hurezi (cel mai mare complex monahal,
ctitorită de însuşi Constantin Brâncoveanu, în 1693).
Întregul program al taberei a presupus acţiuni destinate cunoaşterii şi descoperirii de locuri
şi experienţe noi, nelipsind jocurile şi timpul petrecut la piscină, dar nici expediţiile în unele dintre
cele mai reprezentative locuri din acea zonă a ţării: Paralela 45, oraşul Herculane, cascada Bigăr, una
dintre cele mai frumoase cascade din lume, statuia lui Decebal din golful Mraconia, cazanele Dunării
si hidrocentrala Porţile de Fier.
Peste tot am purtat cu mândrie logo-ul şi spiritul COACTION şi am cântat imnul nou-născut
al proiectului. În amalgamul de activităţi nu am uitat nici de ţara noastră parteneră, Letonia
organizând concursuri şi activităţi legate de cultura şi istoria ei, toate cu scopul de a ne spori şi fixa
cunoştinţele despre aceasta.
Printre nenumăratele întâmplări de care ne vom aminti mereu cu plăcere, trebuie să amintim
şi de vizita în comuna Eftimie Murgu unde am fost întâmpinaţi cu multa căldură şi prietenie de însuşi
primarul acesteia, Imbrescu Ilia Licu, membru în Asociaţia Comunelor din România.

Prin amabilitatea domnului primar am putut vizita o serie de case tradiţionale, specifice
zonei, precum şi şcoala din localitate şi un inedit muzeu organizat în cadrul acesteia. Tot atunci am
avut pentru prima dată ocazia de a vizita un sit mulinologic, unic în România.
Anii trec, amintirile se estompează şi doar cele cu adevărat marcante rămân. Asemenea apei
care a modelat până la perfecţiune stânca peste care se revarsă vălul cascadei Bigăr, tabăra Coaction
şi-a pus amprenta asupra noastră, ne-a dat aripi şi ne-a arătat o multitudine de lucruri, locuri şi
oameni de la care putem învăţa şi care ne pot inspira să fim mai buni şi să facem cât mai mult pentru
noi înşine, pentru semenii noştri şi pentru comunitatea din care facem parte.
Mulţumim tuturor celor care au făcut acest proiect şi această tabără posibile şi sperăm că
spiritul COACTION va continua să existe mult timp după ce proiectul nostru se va încheia.
Latvia an Romania
Are together,
In this project.
Come with us,
If you feel the same,
In Coaction’s game.
“Acest proiect a fost finantat cu sprijinul comisiei europene. Acesta publicatie (comunicare)
reflecta numai punctul de vedere al autorului si comisia nu este responsabila pentru eventuala
utilizare a informatiilor pe care le contine.”
Responsabil educativ,
Prof. Sorina PÎRVU
 Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Învăţătura îţi predă o singură lecţie: Îndoiala."
(George Bernard SHAW)

ALEXANDRU PIRU – 90 DE ANI DE LA NAȘTEREA CRITICULUI LITERAR (1917)
Alexandru Piru (n. 1917, în jud. Bacău - d. 1993,
București) a fost un critic și istoric literar român, profesor de
literatură la Facultatea de Litere a Universității din București.
A fost unul dintre asistenții lui George Călinescu, alături
de Dinu Pillat și Adrian Marino, până la „radierea" (îndepărtarea)
acestuia din Facultate, și a îngrijit re-editarea monumentalei
Istorii a literaturii române de la origini și până în prezent,
semnând prefața ediției a doua, publicată în 1982 de Editura
Minerva.
A scris de asemenea o istorie a literaturii române,
influențată ca manieră de abordare de cea a lui G. Călinescu,
Istoria literaturii române de la origini până la 1830 (publicată în
1977), Istoria literaturii române (publicată postum în 1994) și nu
în ultimul rând foarte utila Istorie a literaturii române vechi,
considerată a fi a doua ca valoare după cea interbelică a lui Nicolae Cartojan. Alexandru Piru este și
autorul unei retrospective a deceniului literar cinci, intitulată Panorama deceniului literar românesc
1940-1950 (apărută în 1968). În anul 2006 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.

Absolvă liceul în orașul natal (1936); student al Facultății de Litere și Filosofie a Univ. din
Iași (1936-1940) și al Acad. Pedagogice din București (1941). Prof. la „Liceul Național" din Iași
(1943-1944), după care se mută definitiv la București; asistent la catedra lui G. Călinescu (1 ian.
1946); doctoratul cu o teză despre opera lui G. Ibrăileanu (iun. 1947) și dr. docent în științe filologice
(1967). Ulterior, prof. univ., șeful Catedrei de literatură română; membru titular al Acad. de Științe
Sociale și Politice „Ștefan Gheorghiu". Debutează în Jurnalul literar (1939). A mai colaborat la
Ramuri (redactor-șef, 1969-1974), Luceafărul, România literară. Prima carte Viața lui G. Ibrăileanu
(1946) este urmată imediat de Opera lui G. Ibrăileanu (editata abia în 1959). Împiedicat să publice
până în 1955, cum însuși afirma, și-a adunat paginile de critică de după război în Panorama
deceniului literar românesc 1940-1950 (1968). Critic al actualității literare este PIRU și în Poezia
românească contemporană. Cursurile de Literatură română veche (1961) și Literatură română
premodernă (1964), după revizuiri succesive, au fost reunite în Istoria literaturii române de la origini
până în 1830 (1977). Același spirit de sinteză, dublat de simțul, rar la istorici, al inefabilului, e vizibil
și în studiile cu caracter monografic: Introducere in opera lui Vasile Alecsandri, 1978, Liviu
Rebreanu, 1965 (tradus în franceză, engleză, germană), C. Negruzzi, 1966, Poeții Văcărești, 1967, G.
Călinescu, unele reluate în Permanențe românești (1978). A îngrijit și prefațat numeroase ediții, din
scriitori clasici și moderni, de la Eminescu și Creangă la Arghezi, Bacovia, Emil Botta și G.
Călinescu (Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 1982). Romanul Cearta (1969), ca
și versurile din Jurnalul literar, confirmă talentul literar al criticului. Mult prea îndatorat inițial
modelului călinescian, de care apoi se desprinde, nu atât prin voință cât prin formula firească a
talentului propriu, PIRU este unul dintre cei mai importanți critici și istorici literari români.
PIRU s-a format și afirmat la școala exigentă a Jurnalului literar; încă de la început G.
Călinescu remarcă la elevul său ambiția „de a se documenta, în articole speciale, încet și adânc,
preocupat îndeosebi de stabilirea valorilor. El e un spirit critic tinzând la construcție". Primul examen
mai convingător, în acest sens, îl va da PIRU cu ampla cercetare critică a vieții și operei lui G.
Ibrăileanu, monografie indiscutabil valoroasă, prin seriozitatea investigației complete, cu numeroase
intuiții și judecăți personale, de aspect uneori inconformist, sfidând anume prejudecățile, unele locuri
comune, dar și canoanele cam rigide ale genului. Nu-i lipsesc tânărului critic inteligența, ironia și
mai ales talentul literar, care însuflețește sinteza, dar nu o supradimensionează. Nici fascinația
exemplului oferit de Viața lui Mihai Eminescu sau de alte lucrări ale maestrului necontestat, G.
Călinescu, nu diminuează originalitatea de substanță a demersului întreprins. E drept că deși necălinescian prin structura, PIRU va rămâne în continuare adeptul formulei creatoare de tip
călinescian, care pretindea criticului nu numai obiectivitate, ci și cultura, gust si mai ales să scrie,
eventual să trateze în cât mai multe genuri. Să fie, cu alte cuvinte, un scriitor total. Contextul criticii
curente devine în mod obligatoriu istorie, adică „spiritul integral al unei literaturi", în timp ce
istoricul literar, stabilind valori, trebuie să fie și critic. Ideea este de domeniul evidenței: critica fără
perspectivă istorică integratoare este oarbă; pe de altă parte, istoria literară necălăuzită de simțul
inefabilului se degradează în factologic. Cunoscutul compendiu din 1981, la fel ca și studiile
monografice, îmbină de fapt cercetarea surselor în spiritul metodei lansoniene (adică epurând „de
elemente subiective cunoașterea în profitul obiectivității") cu lectura critică a textelor, subliniind
fenomenul estetic și despărțind ceea ce este viabil de ceea ce s-a perimat. PIRU este, poate, singurul
spirit cu adevărat limpede, aplicat pe dimensiunea întregii literaturi române din perspectiva
actualității, mergând întotdeauna direct la țintă în evaluările și verdictele sale. Nu se poate reține mai
mult, din unghiul unei sensibilități critice actuale, din Bolintineanu, Alecsandri sau Eliade
Rădulescu, pentru a da numai aceste exemple, decât reține PIRU în glosele sale, aparent prea concise
și de o transparență care frizează simplismul. Aceeași severitate aplicată scriitorilor în viață sau celor
din epoci mai apropiate pare (și uneori și este) injustiție.
Adept al călinescianismului în ipostaza lui vie, activă, PIRU nu disprețuiește nici metodele
cantitative, statistica în speță. Se remarcă de îndată justa proporționare a comentariilor și a datelor
biobibliografice, izolând cu tâlc detaliul savuros caracteristic, ceea ce sugerează deja o judecată de

valoare. Nu mai puțin stilul descriptiv, utilizat adesea e justificat într-o istorie pentru a nu rarefia
informația. Firește, dominanta în compendiu e privirea de sus, dar nu doar pentru a survola suprafețe,
ci pentru a limpezi conture și a trasa mai ferm profiluri cât mai concentrate în spațiu și timp,
proiectându-le în relief adâncimea, făcând-o adică vizibilă de la distanțe mari și cu ochiul liber.
Maiorescian în argumentație, prin aducerea discuției pe terenul strict al disociațiilor elementare și
prin tonul cerebral apodictic, PIRU e structural un spirit raționalist, cerebral, iubitor de esențe. Are
capacitatea de a situa exact o operă sau un scriitor si de a spune esențialul în puține cuvinte, fără
inutile divagații. Concizia la el nu e numai un mod de a formula, ci de a intui calea cea mai scurtă
spre evidente. Spirit polemic de temut, PIRU mai mult demistifică decât minimalizează; demistifica
impostura mediocrității literare, iar, pe de altă parte, locurile comune ale demersului critic, frazele
uzate. Forța criticii sale constă - am văzut - în știința superioară a contextului istoric inefabil, la care
trebuie să adăugăm simplitatea concepției asupra a ceea ce înseamnă critica și a modului cum trebuie
făcută
Excelent cronicar literar, prin decizia tonului și comentariul critic reținut, PIRU nu se
dezminte nici când se ocupă de debutanți, pe care-i tratează cu seriozitate. După paginile dedicate
poeziei contemporane românești, aici transpare cel mai bine interesul, fie și latent, pentru biografia
interioară a generațiilor, o dată cu vocația portretului și erudiția vie a criticului și istoricului literar.
Niciodată convențional binevoitoare, critica aceasta trece uneori prea drastică în ton și prea
expeditivă în formulare și analiză. Criticul a ținut să precizeze că de fiecare dată s-a apropiat cu
simpatie, în sens estetic, de opere și scriitori. Chiar când devine malițios, mânuind cu suplețe ironia,
în cele mai savuroase pagini ale criticii sale, PIRU nu se lasă furat de efecte secundare. Scopul e de a
merge totdeauna la țintă, fără menajamente, ca atunci când denunță „procedeul mecanic al parodiei"
la Marin Sorescu, incontinența verbală și expresia pletorica la Adrian Păunescu sau asociațiile liber
absurde din poemele lui Ion Gheorghe, ca să dăm numai câteva exemple. Asemenea pagini se citesc
întotdeauna cu încântare, dar nu întunecă nici funcția funciar valorizatoare a actului critic. Spirit
critic ofensiv, bătăios, de largă cuprindere a fenomenului literar, autor de solide monografii, mai apoi
și al unei istorii complete „de la început până azi" a literaturii române, PIRU se numără printre
figurile reprezentative de autoritate ale mișcării literare românești postbelice, deși mai degrabă
contestat decât recunoscut fără rezerve.
 prof. Petra MICULESCU

"Învăţându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca
tu să devii mai sărac.".”
(proverb indian)

CITAȚII PUBLICE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Nr. 3.213 din 30 iulie 2013

CITAȚIE

Judecătoria Pucioasa, județul Dâmbovița, în temeiul art. 945, alin (2) din Codul de
procedură civilă, prin intermediul Comunei Vulcana-Băi, în dosarul nr.520/283/2013, aflat pe rolul
instanței, având ca obiect declararea judecătorească a morții, citează pe DRAGOMIR Ionuț, cu
ultimul domiciliu cunoscut în comuna Vulcana-Băi, satul Vulcana de Sus, str. Mihai Eminescu,
nr.29, județul Dâmbovița, pentru data de 02 septembrie 2013, ora 09:00, în calitate de intimat.

VULCANA-BĂI,
30 iulie 2013

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
…………………….
Emil DRĂGHICI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Nr. 3.214 din 30 iulie 2013

CITAȚIE

Judecătoria Pucioasa, județul Dâmbovița, în temeiul art. 945, alin (2) din Codul de
procedură civilă, prin intermediul Comunei Vulcana-Băi, în dosarul nr.521/283/2013, aflat pe rolul
instanței, având ca obiect declararea judecătorească a morții, citează pe ILIE Nicoleta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Vulcana-Băi, satul Vulcana de Sus, str. Mihai Eminescu, nr.92,
județul Dâmbovița,pentru data de 02 septembrie 2013, ora 09:00, în calitate de intimată.

VULCANA-BĂI,
30 iulie 2013

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
…………………….
Emil DRĂGHICI

„Prieten este cel cu care poţi rămâne în linişte.”
(Camillo SBARBARO)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

RĂMAS BUN…
de Irina. B.
Prieten drag, îți cer astăzi iertare
că n-am împachetat frumos prietenia,
că nu am căutat profit ca fiecare,
că între noi am prețuit doar omenia.
N-am căutat să par mai bună pentru tine
căci am crezut că mă vei prețui
așa cum sunt: cu rele și cu bune
cum știu c-ar trebui să facă prietenii…
N-am căutat să-mi dai, am vrut să îți ofer
și mi-a păsat cu-adevărat de tine
dar poate-n viață totu-i efemer
de ai ales să te îndepărtezi de mine.
Prieten drag, îți cer astăzi iertare
că n-am făcut mai multe pentru tine,
că poate n-am avut mereu răbdare,
dar îți doresc tot ce-i mai bun în lume.

"Dacă refuzi să te îndrepţi când eşti verde, nu te

vei mai îndrepta când vei fi uscat."
(proverb african)

ŞTIAŢI CĂ…
 ... Delta Dunării este cea mai bine conservată deltă din Europa?
 ... 29 iulie 1948 - După o întrerupere de 12 ani cauzată de cel ce-al doilea război mondial, la
Londra începea o nouă ediție a Jocurilor Olimpice de Vară?
 ... 28 iulie 1976 - Avea loc devastatorul cutremur de la Tangshan, în nord-estul Chinei, al
treilea cel mai catastrofal cutremur din toate timpurile și cel mai mare cutremur al secolului trecut
după numărul de victime: peste 242.000 de morți (conform datelor oficiale; neoficial peste 650.000
de decese) și peste 164.000 de răniți grav.?
 ... în lume există aproximativ 60 de specii de canguri?
 ... Arcul de triumf din București, la cei 27 de metri înălțime ai săi, pare un pitic pe lângă
omologul său nord-coreean care este cel mai mare arc de triumf din lume, măsurând 60 de metri
înălțime și 50 de metri lățime?

 …că leul berber a fost, înainte de extincția sa, cea mai mare specie de lei din lume?
 ... pentru a ajunge în vârful Turnului Eiffel trebuie să urcați 1792 trepte?
 ... insula Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud este cea mai izolată insulă locuită? Cele mai
apropiate teritorii sunt Africa de Sud la 2.816 kilometri și America de Sud la 3.360 kilometri.
 ... există o specie care se cheamă peștele-șoim? Trăiește în recifurile de corali din Atlantic,
Pacific și Oceanul Indian și poate ajunge până la 22 centimetri lungime.
 … orașul Ushuaia din Argentina este cel mai sudic oraș din lume? Orașul de 63.000 locuitori
se găsește la 54° latitudine sudică.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Un suflet se măsoară după dimensiunile dorinţei
sale.”
(Gustave FLAUBERT)

DIN CREAŢIA COPIILOR

Împărăţia inocenţei
Cine sunt? Sunt o floare într-o împărăţie a florilor, care creşte şi înfloreşte indiferent de
anotimp, care răzbate toate obstacolele, care se îndoaie în faţa vremii grele sau avântului, devenind
mai puternică şi mai sigură! Un crâmpei de culoare într-un curcubeu universal, un zâmbet într-o
poveste amară, o lacrimă a cerului, ţesută în perdeaua unei ploi de vară ... un copac cu crengile
înflorite de fericire.
Sunt un fluture aşezat pe o frunză ... sunt un copil ca toţi copiii, care priveşte copilăria ca e un
tărâm al visurilor, unde magicienii sunt părinţii. Ei vrăjesc lumea şi încearcă să o facă mai bună
pentru noi, fără vrăjitoare sau balauri.
Sunt o zână bună care se plimbă agale prin lumea copiilor, lumea inocenţei şi a speranţei.
Dincolo de toate, sunt un copil cu potenţial, cu gânduri măreţe şi multe idealuri! Sunt o fărâmă de
noroc, înconjurată de familia mea, care mă protejează la fiecare pas. O visătoare care vrea multe de
la viaţă, căreia nu îi este frică de viitor!
M-am privit în oglindă şi am văzut în ea chipul fericirii! Oare fericirea reflectată pe chipul
meu se va păstra peste ani? Sau va fi efemeră asemeni clipei? Oricum, sunt un pui de om care crede
că o armă puternică împotriva răutăţilor este copilăria. Este magică! Nu ştim unde şi cum începe şi
nici când s-a sfârșit! Este singura perioadă a vieţii în care trăim cu intensitate, în care râdem şi
plângem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm într-o secundă!
Cine voi fi? Un adult cu multe griji, care nu se va mai bucura de ceea ce i se oferă, cave va
zâmbi tot mai puţin şi nu va mai crede în poveşti! Păcat! Voi ajunge la vârsta la care voiu dori să
arunc peste umăr un pumn de speranţe şi să mă întorc în împărăţia inocenţei! Însă...

 Ana-Maria POPESCU
Clasa a VII-a
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION MAREŞ“ VULCANA-BĂI

"Nu poţi învăţa nimic pe nimeni; poţi doar să ajuţi pe
cineva să descopere."
Galileo GALILEI)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULŢI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA AUGUST
1 august
Elena MOREANU
Olimpia ILIE
Vasilica GRECU
Constanţa TUDOR
Nicolae BURCĂ
Vasile PIOARU
Constantin FĂŞIE
Ionela-Roxana BUCUROIU
Denisa-Georgiana DUMITRESCU
2 august
Ştefan MOISE
Georgeta GRECU
Gheorghiţa LĂCĂTUŞ
Corina NICOLĂESCU
Andreea-Gabriela FLOREA
Alexandru-Robert POPESCU
Alexandru-Cătălin POPESCU
3 august
Virgil DRĂGHICI
Irina CIOCAN
Alexandru MITRESCU
Gheorghe TUDOR
Constantin FLOREA
Geanina ŞTEFAN
Camelia FĂŞIE
Dumitru-Cosmin ILIE
Vasilica-Andrada DOBRESCU
4 august
Traian FĂŞIE
Ion BADEA
Alisa-Cosmina SAMFIRESCU
Luigi-Ionuţ CIOCODEICĂ
Mihaela-Mădălina ILINCA
Maria-Alexandra MITRESCU
Orlando-Octavian SARU
5 august
Elena SPÂNU
Valentina NEGULESCU
Daniela PETRESCU
Andreea-Georgiana ŞERBAN
Alexandru-Cristinel DOBRESCU

6 august
Silvia DUMITRESCU
Ion IONIŢĂ
Vasilica BRÂNZICĂ
Ion PANAITA
Mihai-Vasile GHEORGHE
Vasile-Dănuţ STÎNGACIU
Ciprian-Ion SĂVULESCU
Lorina-Elena MILEA
7 august
Agripina ZEGHERU
Vasile ANTOFIE
Constantin NEMUŢ
Petruţa OPROIU
Dumitru GAFIŢOIU
Petru DOBRESCU
Constantin SUSANU
Maria-Larisa COMAN
Livioara BRAȘOVANU
8 august
Gheorghe ŞERBAN
Ion MOREANU
Sever DUMITRESCU
Gheorghe MARINESCU
Rodica FĂŞIE
Ion ZEGHERU
Vasile ION
Marius-Costinel IONESCU
Sebastian-Gabriel GHEORGHE
9 august
Stelian SARU
Adina GHEORGHE
Ramona FĂŞIE
Magdalena ILIE
Georgiana BURCĂ
Constantin STÎNGACIU
Cristian-Andrei-Dragoş BADEA
Daiana-Petruţa-Bianca UŞURELU
10 august
Vasilica GHEORGHE
Nicolae GRECU

Emilia POPESCU
Gheorghiţa-Cornelia IONESCU
Mirela LOPOTARU
Ionuţ-Daniel PIOARU
Ştefan-Valentin STOICA
11 august
Veruţa ŞERBAN
Vasile BULIGIOIU
Pompiliu GHEORGHE
Izabela STOICA
Cătălin FĂŞIE
Mihai-Corneliu ANTOFIE
Andrei-Bogdan POPESCU
Eduarod-Samuel NEAGU
Anexandru OACHEŞU
12 august
Mihail MOREANU
Elena FĂŞIE
Natalia MOREANU
Mihai GOGU
Elena PONORICĂ
Vasile BUCĂ
Ionuţ-Ciprian GIUVLETE
Aurelian-Adrian DRĂGHICI
Bianca-Andreea POPESCU
Constantin-Evastian SPÎNU
13 august
Valeria BUCĂ
Minodora GRECU
Adrian DUMITRU
Georgiana-Claudia MITRESCU
Vasile SUSAI
Adriana-Nadia BOBLEACĂ
Marinela-Cerasela ŞTEFAN
Raluca-Ana-Maria GRECU
14 august
Maria GRECU
Maria GRECU
Mioara-Lenuţa DRAGOMIR
Mariana Daniela JOIŢA
Maria ILIUŢĂ
Roxana-Maria BADEA
15 august
Ortansa MIHAI
Marius-Florin DUMITRESCU
Marian-Octavian POPESCU
Maria-Daniela BUCUROIU
16 august
Viorica CIOCODEICĂ
Daniela GOGU
Angela ENACHE

Aurel-Mihai BRÎNZICĂ
Erik-Roxana TRONECI
Mihai-Ilie PĂUNESCU
17 august
Domnica NICOLĂESCU
Alexandrina JOIŢA
Dumitru GRECU
Elena BURLĂCIOIU
Agripina DUMITRU
Elena POPESCU
Robeta-George PARASCHIVA
Alexandru-Daniel ŞETREANU
Bianca-Mihaela MOISE
Cristian-Marian STOICA
18 august
Gheorghe MITRESCU
Marsilia MILEA
Mihail BUCUROIU
Irinel-Nicuşor MILEA
Dorin-Ciprian STOICA
Mihaela PETRESCU
Cristina GHEORGHE
Cornel-Constantin DUMITRU
Lavinia-Nicoleta BĂLAŞA
Ana-Maria BADEA
19 august
Mariana BURTOIU
Vasilica NICOLĂESCU
Filareta BADEA
Alexandra BĂLAŞA
Manuela-Simona UŢA
Diana-Mihaela POPESCU
Eduard-Marian FĂŞIE
20 august
Ion BADEA
Ion CIOCODEICĂ
Iulian-Dănuţ STÎNGACIU
Larisa-Gabriela NEAGA
Dragoş-Marian ŞETREANU
Maria-Luiza SMARANDA
Robert-Marian GHIŞAN
Alexandru-Constantin FĂŞIE
Petruţ-Nicolae STAN
21 august
Vasile STÂNGACIU
Mircea OPROIU
Valeriu-Mihail SMARANDA
Carmen FĂŞIE
Ilie MARIN
Florin SARU
Georgiana-Daniela DOBRESCU
Răzvan-Ionuţ BRÎNZICĂ

22 august
Serghe MILEA
Maria BERECHET
Adriana BĂLAŞA
Mioara ZEGHERU
Ioan SARU
Ecaterina NEGULESCU
Mihaela GRECU
Marian MITRESCU
Carmen PIOARU
Eduard-Andrei STOIAN
23 august
Iulian ARON
Maria BUCUROIU
Constanţa VLĂDUCĂ
Ionuţ-Bogdan BÎRLIGEANU
24 august
Valentina ŞETREANU
Gheorghe Romică ZAHARIA
Florina BUCUROIU
25 august
Maria NIŢOI
Aurica TRONECI
Nicolae BURCĂ
Vasilica TRONECI
Romu ZEGHERU
Ion-Romică MACSIMENCU
Florentina MACSIMENCU
Vasile-Flavius CRĂCIUN
Georgian PIOARU
Bogdan-Alexandru MĂRGĂRIT
Alin-Constantin DUMITRU
Matei STOIAN
26 august
Ion ILINESCU
Dorina SAVU
Ion GOGU

Loredana-Elena STÎNGACIU
Alina-Elena NICOLĂESCU
Andreea MEDREGA
Gheorghe-Cătălin NEGULESCU
27 august
Agripina SAVU
Vasile MOREANU
Sabina GRECU
Corneliu MILEA
Florica BUCUROIU
Maria-Mădălina UDROIU
Bogdan-Adrian BRATU
28 august
Niculina ŞETREANU
Ion ZEGHERU
Gheorghe NEGULESCU
Maria IONESCU
Mariana IVAŞCU
Gheorghe SAVU
Mihai-Ciprian SPÎNU
29 august
Vasile UDROIU
Nicolae BUCUROIU
Ionuţ-Daniel BĂLAŞA
30 august
Emil GRECU
Daniela GHERGHIN
Constantin SOARE
Gheorghe BADEA
Sorina ŞTEFAN
Nicoleta-Iuliana ZEGHERU
31 august
Rodica GRECU
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae-Constantin ANTOFIE

„Inima este un lacăt, care însă nu poate fi
deschis cu un şperaclu."
(proverb evreiesc)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN CURSUL LUNII
AUGUST:
NAȘTERI:
 Maia-Antonia BRÎNZICĂ– 21.01.2013;
 Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ – 14.04.2013.
CĂSĂTORIE:
 Marian OANCEA – Elena-Mihaela CODREANU – 20.07.2013;
 Victor BÂRLOG – Maria DINU – 27.07.2013;
 Andrei-Dănuț LĂCĂTUȘ – Nicoleta MATEESCU – 27.07.2013
DECESE::
 Constantin-Renato CHIRCĂ – n. 20.05.1990 – d. 23.07.2013.

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

