
                                 

 

 

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. 33 din 1 octombrie 2013 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 
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                   UN NOU AN ȘCOLAR – UN NOU ÎNCEPUT … 

 

 

 

Începutul unui nou an școlar, dincolo de momentul festiv și al bucuriei, că o nouă generație de 

școlari pășește pentru prima dată pragul școlii, ne reamintește că a sosit momentul să urcăm încă o 

treaptă spre maturitate, spre cunoaștere. Învățătura este mijlocul prin care putem atinge cunoașterea și, 

pentru a realiza acest lucru, trebuie depuse eforturi deopotrivă de elevi și profesori, dar, categoric, cu 

sprijinul părinților și a întregii 

societăți. Aceste eforturi vor fi 

încununate de succes datorită noii 

generații de tineri, formată și pregătită 

pentru multele examene ale vieții. 

Pe 16 septembrie s-au 

redeschis porțile școlilor. Ca în fiecare 

an, la Vulcana-Băi s-au strâns în 

spațiul generos al curților școlilor, 

copii, părinți, bunici, cadre didactice, 

preotul, reprezentanți ai autorităților 

locale și, ca invitat de seamă al 

domnului primar,   Florentina-Roxana 

FĂȘIE, eleva despre care am scris în 

numărul anterior, cea care a obținut 

„Nu este alta şi mai iscusită şi mai de folos în 
viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” 

 (Miron COSTIN) 



media 10 la bacalaureat anul acesta. M-am 

aflat acolo (tot ca în fiecare an) în primul rând 

să-mi conduc către cea de-a doua clasă 

primară pe băiețelul meu și-n al doilea rând, 

sincer, n-am ratat și n-aș rata o astfel de 

festivitate. E o sărbătoare, o bucurie fără 

margini când vezi cum freamătă de emoție 

suflețelele celor mici și ale părinților ce-i 

însoțesc… 

Am decis să scriu despre acest 

eveniment deoarece anul acesta a fost altfel… 

A fost un adevărat festin, o primire care 

demonstrează că un început merită și poate fi 

organizat sub forma unei adevărate sărbători sau chiar ca un miracol ce-ți umple sufletul de bucurie. 

Elevii mai mari, evident sub îndrumarea cadrelor didactice, i-au primit pe cei mici printre ei printr-o 

arcadă plină de flori prin care, ulterior, toți copiii și-au dorit să treacă… 

O altă idee extraordinară din punctul meu de vedere a fost aceea ca doi copii să strige catalogul 

pentru cadrele didactice, presărând cu câte o glumiță obiectul fiecărei materii ce o vor studia. A fost un 

moment impresionant și foarte hazliu când fiecare învățător ori profesor răspundea „PREZENTˮ atunci 

când era strigat… Sincer, a fost altfel 

decât atunci când eram eu copil și altfel 

decât toate deschiderile de an școlar de 

până acum… Din tot ce s-a petrecut acolo, 

atunci, nimic nu se poate uita, motiv 

pentru care vreau să felicit organizatorii și 

să remarc că atunci când există dragoste și 

dăruire din cel mai neînsemnat lucru poate 

ieși ceva spectaculos. Felicitări Manuela 

(directorul școlilor), felicitări colegilor tăi! 

Voi, educatorii sunteți grădinarii, 

iar copiii sunt florile pe care le îngrijiți, le 

ocrotiți si le formați pentru viață. Ce 

minunată menire și gradină aveți! Și chiar 

de e puțin mai târzie urarea mea, o fac din tot sufletul: tuturor mult succes în noul an școlar! 

 

 

 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

          DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE 

 INTERES PUBLIC

 

Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public 

se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei 

desemnate în acest scop.  

Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi 

instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice 

sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.  

Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza 

dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei 

publice respective.  

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele 

informaţii de interes public:  

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice;  

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;  

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;  

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;  

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  

f) programele şi strategiile proprii;  

g) lista cuprinzând documentele de interes public;  

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;  

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin 

informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).  

Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, 

cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  

     

(în numărul viitor: Accesul la informaţiile de interes public) 
 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 383 din 23 septembrie 2013 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 30 septembrie 2013, ora 17:00, la 

Centrul Ecumenic, în cadrul complexului monahal al Bisericii „Sf. Ioan BOTEZĂTORUL” – centru 

social, strada Armoniei, nr. 47 şi a propus următoarea ordine de zi: 

 

1. Depunerea jurământului de către doamna Ioana BUCUROIU, doamna Elena-Gabriela 

SĂVULESCU şi domnul Florin STOICA, persoane care au intrat în Corpul funcţionarilor publici; 

„Când munca e o plăcere, viaţa-i frumoasă!.Când 
munca e o povară, viaţa-i robie.” 

 (Maxim GORKY) 



2. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Comunei Vulcana-Băi, 

pentru anul 2014; 

3. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/1997 privind constituirea 

Consiliului Întâilor Premianţi;  

4. Analiza cererii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Valea Ialomiţei” privind 

suplimentarea cotizaţiei; 

5. Analiza cererii depusă de către domnul Romeo-Iosif NEAGA pin care solicită teren pentru 

construirea unei locuinţe; 

6. Analiza cererii depusă de către domnul Mihai SPÎNU privind efectuarea unui schimb de 

terenuri cu comuna Vulcana-Băi; 

6
1
. Schimbarea denumirii străzii „Văcăreşti” în strada „Parcani”; 

6
2
. Aderarea comunei Vulcana-Băi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „CIVITAS” 

Târgovişte; 

7. Probleme curente ale administraţiei publice locale: 

a) anunţ public pentru prezentarea raportului privind situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, 

în cadrul comunei Vulcana-Băi pe anul 2012; 

b) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului local de publicitate; 

c) analiza ofertei transmise de către C.N. Poşta Română S.A., Oficiul Judeţean de Poştă 

Dâmboviţa privind demararea proiectului de franciză; 

8. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare. 

          

   Rodica DOBRESCU, 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                 

             SFÂNTUL IERARH NECTARIE

 

Sfântul Ierarh Nectarie s-a născut la 1 octombrie 1846, 

în Silivria, un orăşel situat în provincia Tracia din nordul 

Greciei, pe malul mării Marmara. Părinţii săi au fost oameni 

săraci, dar foarte evlavioși. A primit numele de Anastasie la 

botez, bucurându-se din pruncie de o aleasă educaţie 

creştinească. După primii ani de şcoală, Anastasie este trimis să 

înveţe carte la Constantinopol, unde studiază teologia şi scrierile 

Sfinților Părinţi. Aici, sufletul său începe să-L descopere pe 

Hristos prin rugăciune, prin citirea cărţilor sfinte şi prin 

cugetarea la cele dumnezeieşti. 

La vârsta de douăzeci de ani, tânărul Anastasie se 

stabileşte în insula Hios, povăţuit de Duhul Sfânt, unde predă 

„Când Domnul vrea să-l piardă pe om, trimite 
asupra lui trufia."  

(Michael FARADAY) 



religia la o şcoală. Intră apoi în nevoinţa monahală, lăsând cele ale lumii, spre a-L urma  pe Hristos, în 

vestita chinovie, numită "Noua Mănăstire”, primind tunderea monahicească la şapte noiembrie 1876, 

sub numele de Lazăr. Mai târziu, la tunderea în sihastru (pustnic), avea să primească numele de 

Nectarie, pe care l-a purtat tot restul vieţii. 

După ce a absolvit studiile teologice la Atena, în anul 1885, Nectarie a fost luat de patriarhul 

Sofronie ca ucenic la Alexandria, fiind hirotonit preot şi apoi mitropolit de Pentapole, o veche eparhie 

ortodoxă din Libia superioară. Mai mulţi ani evlaviosul mitropolit a slujit ca secretar al patriarhiei, 

predicator la biserica Sfântul Nicolae din Cairo, devenind un iscusit slujitor şi povăţuitor de suflete, 

fiind dăruit de Dumnezeu cu multă răbdare, smerenie şi blândeţe. De aceea era mult căutat de 

credincioşi şi iubit de toţi.  

             La bătrâneţe a dorit să se retragă la mai multă linişte. A construit între anii 1904-1907, cu 

ajutorul multor credincioşi şi ucenici, o frumoasă mănăstire de călugăriţe în insula Eghina, unde a 

rânduit aici viaţă desăvârşită de obşte, după tradiţia Sfinţilor Părinţi. Apoi se retrage definitiv în această 

mănăstire şi duce o viaţă înaltă de smerenie şi slujire, de dăruire totală şi rugăciune neadormită.  

              Pentru viaţa sa înaltă, Dumnezeu l-a învrednicit pe Cuviosul Nectarie de Harul Duhului Sfânt. 

Pentru aceasta mulţi bolnavi şi săraci alergau la biserica mănăstirii din Eghina şi cereau ajutorul lui. Mai 

ales după primul război mondial, numeroşi săraci şi bolnavi, lipsiţi de orice ajutor, veneau la el ca la 

părintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă maicilor ce se nevoiau în mănăstirea sa să 

împartă la cei lipsiţi orice fel de alimente şi să nu păstreze nimic pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila 

Sa, îi hrănea şi pe unii şi pe alţii. Dar şi cei bolnavi se vindecau cu rugăciunile fericitului Nectarie, căci 

se învrednicise de darul facerii de minuni.  

              Atunci când şi-a simţit sfârşitul aproape, pe când făcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului 

în insula Eghina, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. S-a 

îmbolnăvit şi a fost dus la un spital din Atena. Dar el răbda cu tărie toată boala şi ispita, aşteptând cu 

bucurie ceasul ieşirii sale din această viaţă.  

             După aproape două luni de suferinţă, Sfântul Nectarie şi-a dat sufletul cu pace în mâinile lui 

Hristos, la 8 noiembrie, 1920 şi s-a învrednicit să se numere în ceata sfinţilor lui Dumnezeu. Ucenicii 

săi, după ce l-au plâns mult, l-au înmormântat, după rânduială în biserica zidită de el, făcând multe 

minuni de vindecare cu cei bolnavi, care alergau cu credinţă la ajutorul lui.  

             După 20 de ani, trupul său s-a aflat în mormânt întreg şi neputrezit. La 3 septembrie 1953, 

sfintele sale moaşte au fost scoase din mormânt şi aşezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru 

cinstire şi binecuvântare.           

 În anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, după ce a constatat numeroasele minuni care se 

făceau la moaştele sale, l-au declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie.            

 De atunci Sfântul Nectarie, vindecătorul de boli, a devenit unul dintre cei mai veneraţi sfinţi 

din bisericile ortodoxe. Zilnic, credincioşii se închină la moaştele Sfântului Nectarie şi la mormântul 

său, făcând din mănăstirea sa din insula Eghina unul dintre cele mai populare locuri de pelerinaj din 

toată Grecia. 

 

 

                                                         
                                                                     Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 COACTION – STRIGĂTUL NOSTRU DE LUPTĂ! 

 

 

 

 

“English language integration in the pre-school game lessons” 

 

PROIECT MULTILATERAL COMENIUS, 2013-2015 

 

Obiective: 

- integrarea unei limbi străine (engleză) în curriculum; 

- învățarea unei limbi străine prin metode folosite în educația bilingvă; 

- creșterea nivelului de cunoaștere a limbii engleze în rândul profesorilor, elevilor și părinților; 

- extinderea rețelei de cooperare prin stabilirea de relații de lucru între școlile partenere; 

- sporirea înțelegerii și acceptării culturale prin cooperare și activități care presupun interacționarea în 

limba engleză. 

 

 

          În anul școlar 2013-2014 se vor desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului multilateral 

Comenius din cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, “English language integration in 

the pre-school game lessons”, nr. referință 13-PM-629-DB-LV. 

 În perioada 16-22 septembrie a avut loc  prima reuniune de proiect organizată de către 

coordonatorul proiectului  din Salapils, Letonia. 

Delegația școlii noastre a fost alcătuită din doamna 

director Maria-Manuela GHEORGHE- coordonatorul 

proiectului și domnișoara responsabil de proiecte 

europene Sorina PÎRVU. Nefiind la prima experiență de 

acest gen s-au integrat foarte repede în  grupul format din  

reprezentanții celor șapte țări partenere (1Turcia, 2 

Polonia, 2 Spania, 4 Italia,9 Ungaria și echipa gazdă din 

Letonia).  În cadrul  acestei întâlniri, echipele de proiect 

au avut ocazia să se cunoască, singura legătură fiind doar 

cea virtuală. 

 Programul a început prin cunoașterea zonei, a 

localității, a istoriei a împrejurimilor Sigulda, Ligatne, 

Riga. S-au vizitat  Consiliul Local Salaspils unde 

responsabilul educativ în cadrul primăriei ne-a prezentat colaborarea cu grădinițele din localitate și 

sprijinul pe care îl oferă copiilor. Vizita a continuat la grădinițele „Atvasīteˮ, „Daugaviņaˮ , 

„ Omul trebuie să înveţe logica nu pentru a învăţa să judece 
corect, ci pentru a învăţa mai repede să judece corect."  

(Grigore MOISIL) 



„Jantarpinsˮ, „Sauliteˮ. Imaginile următoare vor arăta cât de armonios este amenajat spațiul educațional 

încât preșcolarii să se simtă ca acasă. 

 Fiecare partener și-a prezentat țara și  instituția din care provine, au stabilit programul de lucru al 

primului an de proiect - activități locale și comune, datele următoarele vizite de proiect, blogul 

proiectului.       

 Fiecare grădiniță a oferit oaspeților  un scurt program artistic susținut de copii și de profesorii de 

specialitate din grădinițe - muzică și sport. 

 S-a dat deci starul unui proiect foarte important pentru  Grădinița cu program normal Paradisul 

Copiilor Vulcana de Sus, un pas mare pentru atingerea unei dorințe mai vechi de a introduce limba 

engleză în activitățile zilnice, pas ce ne apropie mai mult  de Europa. 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) 

reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare 

a informațiilor pe care le conține.   

 
 

                       
 

                                                                     Maria-Manuela GHEORGHE 

                                                                             DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

 
 

                  

 

 SERGHEI ESENIN – 75 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI RUS (1895) 

 

 

 

Serghei Alexandrovici Esenin, (n. 3 octombrie 1895, 

d. 27 decembrie 1925) a fost un poet liric rus celebru. 

Născut într-o familie de țărani din satul 

Constantinovo (astăzi Esinino), din Rusia, Serghei Esenin a 

fost abandonat de părinții săi în copilărie și a trăit cu bunicii 

săi. A început să scrie poezii la nouă ani. Copil-minune al 

literaturii, în 1912 s-a mutat la Moscova, unde s-a întreținut 

muncind ca și corector la o tipografie. În anul următor s-a 

înscris la Universitatea de Stat din Moscova, unde a studiat un 

an și jumătate, ca student extern. În această perioadă a scris 

poezii inspirate din folclorul rus și a devenit un apropiat al 

poeților Alexandr Blok, Serghei Gorodetsky, Nikolai Kliuev și 

Andrei Belîi. Esenin spunea că Belîi i-a dat înțelegerea formei, 

în timp ce Blok și Kliuev l-au învățat lirica. 

În 1915, Serghei Esenin a publicat prima sa carte de 

poezii, intitulată Radunița, urmată curând de Slujbă pentru 

morți (1916). Prin poeziile sale pătrunzătoare despre dragoste 

și despre viața simplă devenise unul dintre cei mai populari 

poeți din vremea sa. 

În 1916-1917, Serghei Esenin a fost înrolat în armată, dar curând după Revoluția din 

Octombrie din 1917, Rusia a ieșit din Primul Război Mondial. Crezând că revoluția va aduce o viață 

mai bună, a susținut-o pentru o perioadă scurtă, dar, curând, a devenit dezamăgit și, uneori, chiar a 

criticat regimul bolșevic în poezii ca Sumbrul Octombrie m-a dezamăgit. 

În septembrie 1918, Esenin și-a înființat propria editură, numită „Трудовая Артель 

Художников Словаˮ („Compania de muncă a artiștilor cuvântului din Moscova.") 

Dăruit cu frumusețe fizică și cu o personalitate romantică, s-a îndrăgostit frecvent și, într-o 

perioadă scurtă, a fost căsătorit de cinci ori. Prima dată s-a căsătorit în 1913, cu o colegă de la 

tipografie, Anna Izriadnova, cu care a avut un fiu, Iuri. În timpul epurării staliniste, Iuri Esenin a fost 

arestat și a murit în 1937, într-un lagăr de muncă forțată din Gulag. 

În 1918, Esenin s-a căsătorit pentru a doua oară, cu actrița Zinaida Raikh. Cu aceasta a avut o 

fiică, Tatiana, și un fiu, Constantin. 

În toamna anului 1921, în timp ce vizita atelierul pictorului Gheorghi Iakulov, a cunoscut-o pe 

dansatoarea americană stabilită la Paris, Isadora Duncan, o femeie cu 17 ani mai în vârstă, care nu 

vorbea rusa, iar el nu vorbea engleza. Au reușit să comunice în limba franceză și s-au căsătorit în 2 mai 

1922. Esenin și-a însoțit noua și celebra soție într-un turneu prin Europa și prin Statele Unite ale 

Americii, dar în acest punct al vieții, dependența față de alcool scăpase de sub control. Adesea aflat sub 

influența alcoolului sau a drogurilor, în timpul unor crize violente de furie, Esenin a distrus camere de 

"O poezie este culminaţia unui mers lăuntric: mers 
în străchini sau mers astral."  

(Eugen IONESCU) 
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hotel sau a provocat scandaluri în restaurante, acțiuni care au avut parte de multă publicitate în presa 

lumii. Căsnicia cu Isadora Duncan a durat doar o scurtă perioadă și, în mai 1923, s-a întors la Moscova. 

Aici, are o relație cu actrița Augusta Miklașevskaia și se crede că s-ar fi căsătorit cu ea printr-o 

ceremonie civilă de îndată ce a obținut divorțul de Isadora Duncan. 

Comportamentul lui Esenin a devenit tot mai dezechilibrat și, în același an, are un fiu, 

Alexandr, cu poeta Nadejda Volpin. Serghei Esenin nu a apucat să-și cunoască acest fiu, dar Alexander 

Esenin-Volpin a devenit un poet important și un activist în mișcarea dizidentă din Uniunea Sovietică a 

anilor 1960, alături de Andrei Saharov și de alții. După ce s-a stabilit în Statele Unite, Esenin-Volpin a 

devenit un matematician respectat. 

Ultimii doi ani din viața lui Esenin au fost plini 

de rătăciri constante și comportament de alcoolic, dar a 

continuat să scrie opere poetice de calitate. În primăvara 

lui 1925, un Serghei Esenin foarte aerian o cunoaște și se 

căsătorește cu a cincea soție, Sofia Andreievna Tolstaia, o 

nepoată a scriitorului Lev Tolstoi. Ea a încercat să îl ajute, 

dar Esenin a suferit o criză mentală și a fost spitalizat 

vreme de o lună. Cu două zile înaintea externării de 

Crăciun, și-a tăiat venele de la mână și a scris un poem de 

adio, cu propriul sânge, după care s-a spânzurat de țevile 

de la încălzire de pe tavanul unei camere a hotelului 

„Anglia” din Sankt Petersburg 

Serghei Esenin este înhumat în Cimitirul 

Vagankovskoie din Moscova. Mormântul său este marcat 

cu o sculptură din marmură albă.  

Cu toate că a fost unul dintre poeții cei mai 

îndrăgiți ai Rusiei și că a avut parte de funeralii îngrijite de 

stat, multe dintre scrierile sale au fost interzise de către 

Kremlin în timpul conducerilor lui Stalin și Hrușciov, dar 

în 1966 operele sale complete au fost republicate. 

În zilele noastre, poeziile lui Esenin sunt învățate pe de rost de elevi și unele au fost puse pe 

muzică, fiind înregistrate drept cântece populare. Moartea timpurie, antipatia elitei literare 

contemporane lui, iubirea oamenilor simpli, purtarea ieșită din comun, toate au contribuit la imaginea 

persistentă și aproape legendară a poetului rus. 

Poetul a fost tradus în limba română încă din anii '30, de către Zaharia Stancu și George 

Lesnea. Tălmăcirile lui Lesnea au rămas cunoscute ca fiind unele dintre cele mai reușite traduceri 

românești din lirica universală. George Călinescu a identificat influența lui Esenin printre poeții români 

Virgil Carianopol, Zaharia Stancu, Vladimir Cavarnali, George Lesnea, chiar dacă, în realitate, cel puțin 

un poet dintre cei enumerați mai sus (Carianopol) fusese, de fapt, influențat de Ilarie Voronca, un 

imagist puternic ca și Esenin. În perioada postbelică, influența lui Esenin s-a resimțit în poeziile lui 

Mircea Dinescu, ale lui Ioan Alexandru și ale lui Adrian Păunescu. 
  

 prof. Petra MICULESCU 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 BRAD BĂTRÂN

de Nicolae IORGA 

                

A fost tăiat un brad bătrân 

Fiindcă făcea prea multă umbră 

Și-atuncea din pădurea sumbră 

S-a auzit un glas păgân. 

 

O, voi ce-n soare cald trăiți 

Și-ați răpus strămoșul vostru 

Să nu vă strice vouă rostul 

De ce sunteți așa grăbiți? 

 

În anii mulți cât el a fost 

De-a lungul ceasurilor grele 

Sub paza crengilor rebele 

Mulți au aflat un adăpost 

Moșneagul, stând pe culme drept, 

A fost la drum o călăuză 

Și-n vremea aspră și ursuză 

El cu furtunile-a dat piept  

 

Folos aduse cât fu viu 

Și mort acuma, când se duce, 

Ce altă poate-a vă aduce 

Decât doar încă un sicriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Scrisul tău să fie ca răşina ce curge din brad: viaţa 
revărsată.”  

(Nicolae IORGA) 
 



 

 

 ȘTIAȚI CĂ…

 …Transfăgărășanul, una dintre cele mai importante șosele din România și dintre cele mai 
spectaculoase din Europa, fiind denumit și „drumul printre nori"? 
 ... inima unei pisici bate de două ori mai repede decât a unui om? 
 ... cea mai mare grădină din lume se găsește în Dubai? „The Miracle Gardenˮ - Grădina 

Miracolelor – este o adevărată capodoperă de design. Peste 72.000 de metri pătrați găzduiesc 

aproximativ 45 de milioane de flori naturale. 

 ... plămânii conțin mai mult de 300.000 milioane de capilare care, așezate unele lângă altele ar 

totaliza 2.400 de kilometri? 
 … este imposibil să strănutăm cu ochii deschiși, iar în acel moment toate funcțiile corpului se 

opresc? De asemenea, viteza unui strănut este de aproximativ 64 km/h. 
 ... numai oamenii plâng? Acest mod în care ne exprimăm emoțiile aparține exclusiv oamenilor.  
 … întreaga cantitate de salivă produsă în timpul unei vieți poate umple două piscine? 
 ... memoria este afectată de poziția corpului? Modul în care stăm ne poate readuce în minte 

anumite informații din trecut. 
 ... zâmbetul este cea mai folosită expresie facială, iar pentru a zâmbi avem nevoie de minim 

5 perechi de mușchi, iar câteodată se folosesc chiar și 53 de perechi de mușchi? 
 ... albatrosul este cea mai puternică și cea mai rezistentă pasăre din lume? Transportat cu avionul 

într-o insulă din Pacific, un albatros s-a înapoiat după 32 de zile la locul de plecare, parcurgând 6.630 
km în zbor deasupra oceanului. 

 … dacă bărbații nu și-ar bărbieri barba aceasta ar crește până ar avea 9 m lungime într-o viață de 

om? În medie, un bărbat petrece 3.300 de ore din viața sa pentru a se bărbieri. 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 Împărăția inocenței 

 

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 

"E mai greu să-l convingi pe un om că e prost 
decât să-l minţi că e deştept."  

 (Jean d'OMERSSON) 

 

„Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o datorie, 
te ucide.” 

(Max JACOB) 
 



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 fericiriii! 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, care va 

zâmbi tot mai puţin  şi nu va mai crede în poveşti! Păcat! Voi ajunge la vârsta la care voi dori să arunc 

peste umăr un pumn de speranţe şi să mă întorc în împărăţia inocenţei! Însă... 

 

 

 

  Ana-Maria POPESCU 

Clasa a VII-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 
 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI  

NĂSCUȚI ÎN LUNA OCTOMBRIE 
 

 

1 octombrie 

Ion NEAGA 

Virginia MITRESCU 

Floarea IOSIF 

Amalia ARON 

Micşunica MĂGUREANU 

Niculae GRIGORE 

Ahmed HUSSEIN 

Elena ANTOFIE 

Elena DOBRESCU 

Florin POPESCU 

Vasile MEDREGA 

Ecaterina DUMITRU 

Leon FĂŞIE 

Andrei PLĂMĂDEALĂ 

Mihai GRECU 

Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU 

Mihaela-Cristina POPESCU 

Adriana-Rebeca NECŞOIU 

Irina-Alexandra ŞERBAN 

2 octombrie 

Ion LĂCĂTUŞ 

Margareta ŞERBAN 

Olimpia MILEA 

Filareta SAVU 

Romeo-Iosif NEAGA 

Corneliu GOGU 

Constantin VASILE 

Constantin-Roberto ARON 

Cătălin-Dumitru DRĂGHICI 

Roxana-Mihaela NEGULESCU 

 

3 octombrie 

Dumitru NEAGA 

Elisabeta SFETCU 

Georgeta FĂŞIE 

Stelian BURCĂ 

Mihai ZAMFIRESCU 

Nicolae MILEA 

Geaninna PIOARU 

„Ce-i viaţa, dacă nu umbra unui vis care fuge?"  

(Umberto ECO) 



Silvia GHEORGHE 

Camelia BĂLAŞA 

Maria-Magdalena BĂLAŞA 

Simona-Nicoleta TRONECI 

Vasile-Emanuel ZEGHERU 

Florin-Adrian LOPOTARU 

Denisa-Gabriela DINIŞOR 

 

4 octombrie 

Filofteia BĂLAŞA 

Cornel NEAGA 

Floarea MIHAI 

Casandra BĂLAŞA 

Ierotei GRECU 

Petru VLASE 

Valerică BOBLEACĂ 

Nicoleta DRĂGHICI 

Ionuţ-Sebastian MILEA 

Alexandra-Mihaela JOIŢA 

 

5 octombrie 

Constantin SARU 

Elena BADEA 

Anghel BĂRBULESCU 

Vasilica SAVU 

Spiridon PIOARU 

Mihail GHEORGHE 

Dănuţ DOBRESCU 

Ion ŞERBAN 

Constantin PETRESCU 

Antonia-Gabriela BÎRLOG 

 

6 octombrie 

Iulian ENESCU 

Luminiţa GRECU 

Cornel-Aurel BADEA 

Ion STOICA 

Rodica DOBRESCU 

Marian MEDREGA 

Cosmin-Nicolae BADEA 

Mădălin-Florin BADEA 

Miruna-Florentina PIOARU 

 

7 octombrie 

Maria DRAGOMIR 

Gheorghe ŞERBAN 

Nicolae UDROIU 

Gheorghiţa DOBRA 

Emilian DINU 

Eugen-Gabriel MILEA 

Vasilica NEDELCU 

Mirela STANA 

Elena-Diana MILEA 

Roxana-Elena NICOLĂESCU 

Mioara-Andreea FĂȘIE 

Vasile-Viorel BĂLAŞA 

Iuliana SAVU 

Mario-Adrian IONAŞ 

 

8 octombrie 

Floarea ENESCU 

Emilian UŢA 

Vasile LOPOTARU 

Ion-Eugen ŞTEFAN 

Mihaela FĂŞIE 

Dragoş-Gheorghe GOGU 

Ghieorghiţa ŢUŢUIANU 

Robert-George NEMUŢ 

Lucia-Florentina RASU 

 

9 octombrie 

Gheorghe MILEA 

Ion NEMUŢ 

Valentina SOARE 

Eugenia NECŞOIU 

Alexandru BOBLEACĂ 

Anghel-Gheorghe STOIAN 

Răzvan ŞETREANU 

Ştefan-Robert TUDOR 

Izabela-Ioana DOBRESCU 

Vasile-Marius CIOCAN 

Antonio-Eduard SAVU 

 

10 octombrie 

Ion ILIE 

Mircea GHEORGHE 

Anghel STOIAN 

Sever SAVU 

Stelian GOGU 

Constantin-Florin ŞTEFAN 

Longin PETRESCU 

Dănuţa-Georgiana ILIE 

Daniel MARIN 

Ştefan-Alexandru SAVU 

 

11 octombrie 

Daniil BANU 

Ion OPREA 

Floarea DOBRESCU 

Elena DOROBANŢU 



Dumitru BULIGIOIU 

Sorin NICA 

Nicolae MANTA 

Constanţa STÎNGACIU 

Constantin ŢÎRGHRȘ 

Ion DOBRESCU 

Marian MILEA 

Marian-Emil FĂŞIE 

Naomi-Ecaterina DUMITRESCU 

Nicolae-Cătălin MILEA 

 

12 octombrie 

Valeria DRAGOMIR 

Maria MILEA 

Vioreta UDROIU 

Cristian MILEA 

Constantin POPESCU 

Andra-Maria BRÎNZICĂ 

 

13 octombrie 

Nicolae OANCEA 

Paraschiva STANCIU 

Romulus BÎRLOG 

Sever SMARANDA 

Ion OACHEŞU 

Corneliu SAVU 

 

14 octombrie 

Anastase SAVU 

Moni GHEORGHE 

Ion IANCU 

Emilia OPROIU 

Gheorghe TEODORESCU 

Vasile-Andrei MARIN 

 

15 octombrie 

Spiridon ŞERBAN 

Lucia VASILE 

Petre MIHĂLCESCU 

Elena BĂLAŞA 

Marilena POPESCU 

Cristian FĂŞIE 

Corina-Florentina CÎRSTIAN 

Nicolae-Marius OANCEA 

 

16 octombrie 

Vasilica STÎNGACIU 

Floarea POPESCU 

Floarea NIŢESCU 

George-Ciprian MILEA 

Florian ŞERBAN 

 

17 octombrie 

Gheorghe GHEORGHE 

Maria POPESCU 

Maria MOREANU 

Elena BÎRLOG 

Ion-Marius DRĂGHICI 

Elena-Alexandra GAFIŢOIU 

 

18 octombrie 

Vavila ZEGHERU 

Romică SARU 

Mihai-Marian OPREA 

Ana-Maria IONESCU 

Alexandru-Valentin CIOCAN 

 

19 octombrie 

Georgeta LĂCĂTUŞ 

Vasilica MOREANU 

Sorina-Mihaela STANCIU 

Laurenţiu MILEA 

Rebeca UŢA 

Eduardo-Adrian OLARIU 

Daniela-Ana-Maria MOROE 

 

20 octombrie 

Elena POPA 

Petra MICULESCU 

Valeriu MARIN 

 

21 octombrie 

Anca BĂLAŞA 

Ionela-Raluca DOBRESCU 

Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ 

 

22 octombrie 

Vasile VASILE 

Maria DRĂGHICI 

Genoveva TUDORESCU 

Constanţa-Maria ŞERBAN 

Ioneta STOIAN 

Elena ŞETREANU 

Mihaela POPESCU 

Veronica JOIŢA 

Dumitru-Gabriel GRECU 

Mihaela GRECU 

Ionuţ-Flavian FĂŞIE 

Beatrice-Maria POPESCU 

 



23 octombrie 

Vergil ŞETREANU 

Paulina GOGU 

Dumitru IORDĂCHESCU 

Clement PETRESCU 

Dumitru-Alexandru ŞETREANU 

Liviu-Romeo ZEGHERU 

Dumitru-Iulian POPESCU 

 

24 octombrie 

Ilorenta OANCEA 

Emil-Cristinel TRONECI 

Marian ILIE 

Gheorghe-Costin MEDREGA 

Paul-Daniel MITRESCU 

Gheorghe-Ionuţ STANCIU 

 

25 octombrie 

Tudor ILIE 

Gheorghe TUDOR 

Dacian ION 

Dumitru GRECU 

Cornelia DRĂGHICI 

Mihaela PISICĂ 

Maria DOBRESCU 

Marius-Adrian DRĂGHICI 

Emanuela-Florentina TUDORACHE 

Mihai-Răzvan NICOLĂESCU 

Constantin-Sebastian VASILE 

Eusebio-Antonio NEGULESCU 

 

26 octombrie 

Elena JOIŢA 

Maria BÂRLOG 

Niculina TOMESCU 

Neonila ŞETREANU 

Cocuţa FĂŞIE 

Gheorghiţa STAN 

Gabriela ZEGHERU 

Daniela MITRESCU 

Gheorghe BERECHET 

Dumitru PANAITA 

Alina BADEA 

Mădălina-Ştefania BUDULECI 

Dariana-Irina VASILE 

 

27 octombrie 

Vasilica FĂŞIE 

Ion MIHAI 

Dumitru GHEORGHE 

Elena BĂLAŞA 

Alexandru-Octavian MICULESCU 

Constantin GHEORGHE 

Ana-Maria NECŞOIU 

Melania ŞERBAN 

Ilie-Carlos MARIN 

Marius-Florin POPESCU 

 

28 octombrie 

Dumitru-Doru PETRESCU 

 

29 octombrie 

Natalia OANCEA 

Laurenţiu-Iulian JOIŢA 

Vasilica MILEA 

Mircea GHEORGHE 

Bianca-Andreea ZAHARIA 

 

30 octombrie 

Dumitru POPESCU 

Elena PARASCHIVA 

Violeta-Denisa MILEA 

George-Eduard VASILE 

Marian BRÎNZICĂ 

 

31 octombrie 

Alexandru ENE 

Mişu GOGU 

Nicolae SPÂNU 

Aurora-Maria RĂDULESCU 

Stelian ILIE 

Vasile MĂGUREANU 

Valeria-Ştefania NEMUŢ 

Ion FĂŞIE 

Olguţa-Mihaela UDROIU 

Andrada-Mihaela SPÎNU 
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