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

Nr
„Pentru orice persoană care vrea să fie cinstită şi
plăcută, viaţa este un studiu continuu.”
(Marquis d ARGENSON)

COPII CU CARE NE MÂNDRIM…
INTERVIU CU Nicolae-Cristinel DOBRESCU, STUDENT LA CONSERVATOR –
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ BUCUREȘTI

Pompilia BĂJENARU: Anul acesta ai intrat la
Conservator în București al doilea pe țară. Felicitări în
primul rând! Povestește-ne care a fost evoluția ta de până
acum, ce eforturi ai depus și ce greutăți ai întâmpinat în tot
acest timp!
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Am început în clasa
a II-a când m-am înscris la Școala de Arte unde am studiat
orga timp de doi ani, cu domnul profesor Stelian APOSTOL.
Din clasa a V-a m-am înscris la Liceul Bălașa Doamna la
clarinet. Am dat un examen prin care trebuia să demonstrez
că am ureche muzicală, ritm, înclinație. Nu a fost ușor pentru
că orga și clarinetul sunt două instrumente total diferite. Am
luat-o practic de la capăt.
După patru luni am participat la Olimpiada care a
avut loc la Făgăraș unde am obținut premiul I. De aici am
mers mai departe la Olimpiada Națională (Suceava) la care

am obținut diploma de participare. Trebuie să menționez – fără însă a fi considerată drept laudă – că
după patru luni eram primul în clasă.
În clasa a VI-a am participat la Olimpiada Zonală de la Târgu Mureș unde am obținut premiul II.
În clasa a VII-a am participat tot la Olimpiada Zonală desfășurată de data asta la Târgoviște și m-am
întors tot cu premiul II.
Pompilia BĂJENARU: Vorbește-ne puțin despre clarinet – instrumentul la care cânți acum!
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Fiecare instrument are tehnica lui, secretele lui. Clarinetul este
un instrument care se folosește la aproximativ toate felurile de muzică. Este un instrument cu sunet cald,
are 4 octave și este un instrument de bază în orchestră. Dar se poate cânta și individual nu numai cu
orchestra. Ca și componente, este alcătuit din pâlnie, partea inferioară, partea superioară, butoiaș,
muștiuc, ancie și brățară. Cam așa aș descrie pe scurt acest instrument.
Pompilia BĂJENARU: Povestește-ne în continuare evoluția ta!
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Tot în clasa a VII-a am fost plecat într-un schimb de experiență
în Italia, la Salermo, unde am susținut mai multe concerte. În clasa a VIII-a am participat la Olimpiada
Zonală de la Sibiu de aici întorcându-mă cu premiul I. În clasa a IX-a am participat la Concursul
internațional de interpretare George ENESCU, la Tulcea și am obținut premiul I. În clasa a X-a, la
același concurs am luat tot premiul I și am cântat în gală pentru marele premiu. Au urmat clasele a XI-a
și a XII-a în care nu am mai participat deoarece
pregătirea pentru admiterea la facultate îmi
ocupa mai tot timpul.
Sincer, mie mi-ar fi plăcut extrem de
mult saxofonul, dar nefiind catedră în cadrul
liceului pentru acest instrument, profesorul meu
de atunci – Stelian APOSTOL – m-a îndrumat
către clarinet, iar acum am ajuns să-mi placă
foarte mult.
Pompilia BĂJENARU: E diferență
mare între cele două instrumente?
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Timbrul face în primul rând diferența între cele două
instrumente și întinderea, mai exact octavele. Acum studiez în particular saxofonul. Ambele instrumente
îmi plac în egală măsură.
Pompilia BĂJENARU: Iată-te ajuns la facultate! Cum este? Ce părere ți-ai format acum după
câteva săptămâni?
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Îmi place, este frumos, atmosfera e una cladă, însă e extrem de
mult de muncă. Ca materii fac engleză, auz, solfegiu, dictare (profesorul cântă iar noi scriem notele) și
sport. În afară de acestea avem fixate lucrări de interpretat în fiecare lună. Acum, de exemplu, am de
studiat lucrarea „Carnavalul de la Venețiaˮ de Gianni Pieri. Urmează „Sonataˮ lui Camil Sensance,
Concertul nr. 10 al lui Stanitz, Studiul nr. 3 din metoda lui Ion Cudalbu plus, ca studiu – istoria muzicii,
armonie, acompaniament, orchestră. Programul este unul destul de încărcat dar fac ceea ce-mi place,
deci nu prea sunt motive să mă vait. Muzica este pentru mine o a doua natură. Cântând mă relaxez.
Fiind instrument de suflat facem și lecții de respirație. De la respirația necorespunzătoare te poți
îmbolnăvi. Respirația contează într-un procent de aproximativ 60% - 70%, cam 10% talent și restul
muncă. Eu, personal, studiez cam 2 – 3 ore pe zi în timpul liber, iar în cursul săptămânii 5 – 6 ore, iar
când spun studiu mă refer strict la cântatul la clarinet, restul îmi mai ocupă câteva ore bune. Nu-mi pot

permite pauze prea lungi deoarece după o săptămână de pauză îmi sunt necesare cam două săptămâni de
muncă pentru a-mi reveni la forma inițială, deci, prefer să nu prea fac întreruperi că tot eu muncesc
apoi.
Pompilia BĂJENARU: Înțeleg că studiul zilnic este absolut necesar. După admitere te-ai relaxat
și tu o vreme? Cam cât timp ți-ai permis?
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Cam două săptămâni. Sincer, eu nu prea știu ce înseamnă o
vacanță adevărată. A fost bacalaureatul, apoi admiterea… După cele două săptămâni m-am apucat de
studiu din proprie inițiativă. Am început să studiez notele lungi, gamele, diverse studii.
Pompilia BĂJENARU: La prima vedere poți interpreta o piesă?
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Da! Acum depinde însă și de dificultatea ei…
Pompilia BĂJENARU: Ce crezi că ne-ai mai putea spune legat de ceea ce faci tu?
Nicolae-Cristinel DOBRESCU: Păi sunt multe de spus… Clarinetul mi l-am cumpărat singur.
Am dat 3.000 lei pe el. Referitor la viața de student pot spune că spre deosebire de cei de la alte facultăți
care pot învăța numai în sesiune ori atunci, în perioada premergătoare ei, noi trebuie să studiem zilnic
pentru a nu ne pierde dexteritatea. La Conservator facem 4 ani, apoi se dă un concurs ca să te poți
angaja ori afirma, dar nimeni nu-ți garantează vreun post. Totul depinde de munca și talentul meu. Îmi
doresc să ajung profesor la Conservator și, în afară de asta, mi-aș dori un post la Filarmonică. Dar,
repet, în afară de faptul că vreau să fac carieră în acest domeniu, eu cânt în primul rând de plăcere.
Pompilia BĂJENARU: Nu-ți pot ura decât multă baftă, să-ți ajute Dumnezeu să-ți îndeplinești
visele și să ne reprezinți cu mândrie comuna Vulcana-Băi oriunde te vor purta pașii! Suntem mândrii de
tine!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Civilizaţia este o metodă de a trăi, o atitudine de
respect egal faţă de toţi oamenii.”
(Jane ADAMS)

ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Accesul la informaţiile de interes public prevăzute în articolul din numărul trecut se realizează
prin:
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al
României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet
proprie;
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui
scop.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate
contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul
acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în
sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).
Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în
condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora,
informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea
informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea
răspunsului.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de
interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în
funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul
în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile,
răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris
despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de
la primirea petiţiilor.
Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite
condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi
relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de
interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.
În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să
solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute
la art. 7.
Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim
stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va

desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după
programul de funcţionare.
Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară
separat.
Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi
comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute
de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile
legii.
Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate
în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul
fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.
Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri
la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte
alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces
la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile
legii.
Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în
condiţiile art. 9.
Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la
dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii
publice.
(în numărul viitor: Excepţii de la accesul la informaţiile de interes public)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 449 din 24 octombrie 2013 a convocat în
şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 31 octombrie 2013, ora 17:00, la sediul
său situat pe str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18 şi a propus următoarea ordine de zi:
1. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată doamnei inspector şcolar general prof.
Luminiţa PREDA pentru sprijinul acordat menţinerii tuturor claselor de învăţământ la nivelul ambelor
şcoli, având în vedere densitatea populaţiei şcolare din comună; *
2. Modele de urmat în viaţă: conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU şi lect. univ. dr. MariaMihaela SENCOVICI; *
LAUDATIO: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
3. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică şi a TITLULUI DE ELEV DE ONOARE AL
COMUNEI VULCANA-BĂI domnului David-Florin CIOCODEICĂ pentru rezultatele obţinute la
sesiunile de comunicări ştiinţifice la nivel naţional; *
4. Situaţia statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea/2013;
5. Informare privind activitatea desfăşurată de către Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al Comunei Vulcana-Băi de la ultima analiză şi până la 31 decembrie 2012;
6. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii pe trimestrul III/2013.
7. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul comunei Vulcana-Băi pe
anul 2014;
8. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2013-2014;
9. Validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 425/2013 pentru rectificarea bugetului local
pe anul 2013;
10. Aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare ale bugetului local
al comunei în trimestrul al III-lea pe anul 2013;

11. Stabilirea de măsuri în domeniul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice la
nivelul comunei Vulcana-Băi;
12. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;
13. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Modernizarea DC 139A Vulcana-Băi-Pietrari”;
131. Analiza cererii OMV PETROM S.A. Divizia Gaze Naturale;
14. Probleme curente ale administraţiei publice locale:
a) anunţ public privind constituirea unei societăţi comerciale cu acţionar unic Comuna
Vulcana-Băi;
15. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare.
* La şedinţa Consiliului local este invitat şi Consiliul Întâilor Premianţi din mandatul actual.

 Rodica DOBRESCU,
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul
serii."
(Mahatma GANDHI)

SOBORUL SFINȚILOR MIHAIL ȘI GAVRIL

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinsteşte
Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti
celor fără de trupuri. Lumea îngerească a fost creată de
Dumnezeu din nimic, nu din ceva preexistent şi nici din fiinţa Sa.
Referatul biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod precis despre
crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi afirma că la creaţie nu se vorbeşte
explicit despre îngeri din două motive: evreii, înclinaţi spre
idolatrie, ar fi căzut uşor în rătăcirea idolatra a popoarelor vecine
şi al doilea motiv ar fi ca în cartea Facerii se urmăreşte numai
înfăţişarea începutului lumii văzute.
În ceea ce priveşte ierarhia îngerească, Dionisie
Areopagitul vede cetele îngereşti în număr de nouă, aşezate în câte
trei grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii,
Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri. Biserica şi-a dat
consimţământul asupra acestei ierarhii prin introducerea ei în
pictura bisericească.
Pentru că îngerii sunt netrupeşti, la ei nu se poate vorbi de
sex şi nici de o transplantare a speciei (Fac 6,2), deci, ei nu se căsătoresc, nu se înmulţesc (Matei 22,30)
şi nici nu mor (Luca 20, 35-36). Îngerii îşi transmit unii altora propriile lor gânduri şi hotărâri fără să
rostească cuvinte. Însă, pentru îndeplinirea slujbei lor, pot lua înfăţişare omenească (II Reg 6,17), pot să

vorbească, să mănânce, să apară îmbrăcaţi şi uneori purtând aripi (Fac. 32,25; Luca 24, 4; Matei 28,3;
Apoc 14,6).
Lucrarea principală a îngerilor este aceea de a-l întări şi susţine pe om în a transfigura lumea.
Sărbătoarea Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil
Această sărbătoare a fost la origine o simplă aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a
Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele
mai vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a de-venit o
sărbătoare comună a tuturor Sfinţilor îngeri.
În Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru zile liturgice consacrate pomenirii Sfinţilor Arhangheli
sau unor minuni făcute prin puterea lor:
- La 6 septembrie, se săvârşeşte pomenirea unei minuni făcute de Sf. Arhanghel Mihail, la
Chones, în Colosse din Frigia;
- La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri, prăznuim Soborul (Adunarea) maimarelui voievod Gavriil;
- La 13 iulie, prăznuim al doilea Sobor al Ar-hanghelului Gavriil, care este la origine ziua
sfinţirii unei bi-serici vestite a Sfântului Arhanghel Gavriil;
- Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în ziua de 11 iunie (fără slujbă), când se
comemorează apariţia acestui sfânt Arhanghel la o chilie din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi învăţat pe
un călugăr să cânte pentru prima oară partea de la început a Axionului Sfintei Fecioare: Axion ești,
adică: Cuvine-se cu adevărat...; faptul s-ar fi întâmplat prin sec. X, iar serbarea a rămas până azi
limitată la mănăstirile atonite.
Sfântul Arhanghel Mihail
În limba ebraică, numele sau înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. El este cel care „strigă”:
„Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina,
acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu?” şi aşa s-a întocmit soborul, adică adunarea şi
unirea tuturor îngerilor. Pe seama sa se pune şi călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din
Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel. Îi scoate din cuptor pe cei trei tineri din
Babilon, îl sprijină în luptă pe Ghedeon, îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din închisoare pe
Sfântul Apostol Petru. Conform Scripturii, toți morţii se vor ieşi din morminte la glasul trâmbiţei
Sfântului Arhanghel Mihail.
Sfântul Arhanghel Gavriil
În limba ebraică, Gavriil înseamnă „bărbat - Dumnezeu”. Numele său conţine concentrat vestea
că Dumnezeu Se va face bărbat, că va asuma firea omenească. Vesteşte Sfinţilor Părinţilor Ioachim şi
Ana naşterea Maicii Domnului, îi descoperă lui Zaharia naşterea Înaintemergătorului. Păstorilor le arată
ca li S-a născut Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, îl întăreşte ca să nu se îndoiască de nimic, călăuzeşte
Sfânta Familie în Egipt şi aduce femeilor mironosiţe vestea Învierii Domnului.
Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a
descoperi proorociile cele înalte ale îngerilor și prin ei oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul zice despre
Arhangheli: "Aceștia sunt cei care înmulțesc sfânta credință între oameni luminând înaintea lor cu
lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credinței celei drepte".
Sfinții îngeri și arhangheli ne sunt ajutători în viață și izbăvitori de duhurile cele rele, iar
înaintea Tatălui ceresc, rugători pentru mântuirea sufletelor noastre.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Cultura este un al doilea soare pentru cei culţi."
(HERACLIT)

COACTION – STRIGĂTUL NOSTRU DE LUPTĂ!

Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene
COM-12-PR-28-DB-LV
“Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania
to improve educational offer”
2012-2014
Vizita de proiect 21-25 octombrie 2013
ZIUA 1 (21.10.2013)
În după-amiaza zilei de 21 octombrie 2013, cei 10 membri ai delegației letone au fost preluaţi
de la Aeroportul Otopeni şi însoţiţi la Hotelul Minerva, Bucureşti, unde au fost cazaţi şi unde a avut
loc prima întâlnire. Întâlnirea a fost condusă de coordonatorul leton Gunta DIMITRIJEVA şi Sorina
Pîrvu - responsabil educativ în cadrul proiectului. S-au înmânat mapele de lucru, ecusoanele, programul
de lucru pentru vizita din România.
S-a realizat o scurtă plimbare prin centrul vechi al Bucureştiului pentru descoperirea bogăţiilor
culturale.
ZIUA 2 (22.10.2013)
În dimineaţa zilei, delegaţia română
reprezentată de Maria Manuela GHEORGHE –
coordonator proiect, Sorina PÎRVU- responsabil
educativ, Filofteia ȘERBAN - viceprimar,
reprezentantul Consiliului Local al comunei VulcanaBăi, Emil DRĂGHICI - președinte A.CoR, Dumitru
GRECU – consilier local şi delegația letonă Gunta

Dimitrijeva - coordonator de proiect, Inta Tomāne director Centrul de Cultură și Sport Rubeni, Zita
Goldberga - profesor, Baiba Gabranova –profesor,
Biruta Vaivode - secretar de proiect, contabil,
Nadežda Balode - profesor, Sandra Radina-profesor,
Ilona Kantāne-profesor, Edvīns Meņķis președinte al

municipiului Jekabpils, Aivis Kokins, responsabil pentru activitățile sportive din Jekabpils, s-au întâlnit.
Primarul comunei Vulcana-Băi a ţinut un discurs de bun venit.
În continuare au vizitat Palatul
Parlamentului - element de referinţă pentru
România.
A urmat deplasarea către Tulcea Luncaviţa - Filiala Judeţeană A.Co.R.
Întâlnirea oficială a avut loc la
Hotel Delta, Tulcea, unde fiecare partener
de proiect a prezentat progresul proiectului
şi rezultatele obţinute după primul an de
implementare.
ZIUA 3 (23.10.2013)
Ziua a debutat cu primirea
invitaților de către primarul comunei Luncaviţa, preşedintele filialei judeţene A.Co.R. Tulcea. Fiecare
participant s-a prezentat, a ţinut un mic discurs despre instituţia pe care o reprezintă şi implicarea la
nivelul proiectului.
A urmat vizitarea Liceului Tehnologic „Simion Leonescuˮ, unde doamna director Ana
ARCUŞ, a prezentat date despre şcoală,
curriculum,
proiecte
naţionale
şi
internaţionale, proiectul Leonardo da Vinci
prin LLP, exemple de colaborare cu
comunitatea locală. S-au prezentat valorile
locale - cultură, arta culinară specific
dobrogeană, localitatea fiind la şapte
kilometri de malul Dunării.
S-au vizitat biblioteca şcolară şi
cercurile de pictură/fotografie.
A avut loc vizita la grădiniţă, unde
grupul folcloric a prezentat o suită de dansuri
populare dobrogene care i-au încântat pe membrii delegaţiei ce au stau de vorbă cu instructorul şi cu
părinţii elevilor.
Vizita a continuat cu prezentarea bazei sportive din localitate ce poartă numele unor mari
personalităţi din lumea sportului - Taohare COCA-COZMA – crainic sportiv şi fiu al satului şi
Gheorghe POPESCU- fotbalist. S-au evidenţiat rezultate sportive ale echipei Partizanii Luncaviţa,
implicarea cetăţenilor în activităţile sportive, reţelele locale şi colaborarea pe toate palierele.
A urmat croaziera pe Dunăre, descoperirea bogăţiilor naturale ale României.
Timp de o oră coordonatorii
fiecărei instituţii implicate în proiect au
discutat despre reţelele create la nivelul
comunităţilor, dar şi la nivelul ţării prin
Asociaţia Comunelor din România. A
urmat o sesiune de evaluare.
ZIUA 4 (24.10.2013)
Drumul dintre Tulcea şi
Constanţa a fost de fapt un drum al
cunoaşterii, al resurselor locale, al
diferenţelor dintre regiuni – Sud
Muntenia şi Sud Est Dobrogea.

Primirea la Cumpăna - Constanţa a fost anunţată printr-un comunicat de presă şi a fost oficiată
de primarul comunei, Mariana GÂJU – primvicepreşedintele A.Co.R, preşedintele filialei judeţene
Constanţa.
La seminarul „Local networks and
resources for sustainable development” au
participat
consilieri locali, profesori, medici, preoţi,
funcționari publici.
Au fost prezentate date despre
comună, proiectele derulate și rețelele dintre
instituțiile din localitate. Au fost vizitate
şcoala, grădiniţa, sala de sport, canalul Dunăre
– Marea Neagră - importantă resursă pentru
localitate, biserica ortodoxă, moscheea.
S-a discutat despre diversitatea
culturală, meniul etniilor.
Resursele locale – Constanţa - portul, acvariul, cazinoul, țărmul Mării Negre, podul Anghel
Salini au adus valoare întâlnirii, echipa letonă apreciind la superlativ în cadrul întâlnirii de seară, toate
aspectele din timpul zilei.
ZIUA 5 (25.10.2013)
Zi dedicată discuţiilor finale - moderarea blogului proiectului, programul din vizita de proiect
nr. 4, 5-10 mai 2014, Letonia- componenţa delegaţiei, broşura – Dialogul - arta de a fi împreună.
Rezultatele întâlnirii:
Proiect multilateral Comenius – Liceul Tehnologic Luncaviţa - Școala Zasa;
Proiect Comenius Regio Comuna Luncaviţa, RO – Viesite, LV;
Înfrăţire Jekabpils - Cumpăna;
Proiect multilateral Comenius Liceul Cumpăna - Şcoala Rubeni, Jekabpils.
Delegația a beneficiat în a doua
parte a zilei de o o plimbare de seară prin
Bucureşti – parada militară de Ziua
Armatei, religie şi artă, teatru.
Seara s-a încheiat cu o întâlnire
care a constat în prezentarea progresului
proiectului și înmânarea de către domnul
primar Emil DRĂGHICI a certificatelor de
participare membrilor delegației letone și a
oferirea de mici suveniruri care să le
amintească de această întâlnire.
Cina festivă a fost urmată de un
concert BZN, artiști internaționali care au prezentat spectacolul în limba engleză şi au amintit
oaspeţilor noştri de trecut.
Rezultatul final al întâlnirii - O imagine excepţională a României şi a relaţiilor dintre oameni.
Activităţi de diseminare:
Articole de presa:
-http://www.atacdeconstanta.ro/articole/4846-la-cumpana-se-implementeaza-comenius-regioun-program-educational-la-nivel-european.html
http://www.telegrafonline.ro/1382648400/articol/249490/educatia_singura_noastra_sansa.html
- http://www.gazetadenavodari.ro/delegatie-romano-letoniana-in-vizita-la-cumpana/
- http://www.ziaruldetulcea.ro/proiect-comenius-regio-la-luncavita/

-http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/raja-comunicate/proiectul-comenius-regio474003.html
- http://www.orasul-tulcea.ro/stiri/proiect-comenius-regio-la-luncavia.html
“Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei europene. Acestă publicaţie (comunicare)
reflectă numai punctul de vedere al autorului şi comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.”

 Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Munca unui om se poate plăti. Caracterul,cultura
lui, nici gând."
(Mihai EMINESCU)

LITTLE BIRD – LITTLE TALE
După succesul proiectului
multilateral
„The
Youngest
Entrepreneurs of Europe” pe care școala
noastră l-a desfășurat în perioada 20102012, o nouă provocare ne solicită
atenția, creativitatea și efortul susținut.
Este rândul Grădiniței cu Program
Normal „Albă ca zăpada” să fie
beneficiara unui proiect multilateral
Comenius, proiect din care fac parte 12
instituții de învățământ, din 11 țări
partenere. Proiectul, intitulat „Little
Bird-Little Tale”, nr. ref. 13-PM-630DB-LT, a debutat în luna august, iar în luna
octombrie a avut loc prima vizită de proiect
în Lituania, țara coordonatoare (0512.10.2013).
În decursul celor cinci zile de
vizită, partenerii au avut ocazia de a se
cunoaște mai bine, dar și de a stabili
activitățile din primul an de proiect. Sub
atenta supraveghere a coordonatoarei de
proiect, care are o impresionantă experiență
în domeniu (peste 10 proiecte Comenius la
activ), au fost create și planificate activități

creativ-educative, specifice particularităților de vârstă a elevilor, s-au stabilit date și teme pentru
videoconferințe, precum și numeroase activități care presupun comunicarea și schimbul de experiență
între țările partenere. Vizita a fost, de asemenea, o ocazie de a cunoaște sistemul de învățământ din
Lituania, țara cu care avem foarte multe lucruri în comun. Sentimentul că ne leagă foarte multe
asemănări a fost întărit de vizitele cultural-educative, care ne-au oferit o mai bună înțelegere a istoriei,
culturii și a contextului socio-politic al noii noastre țări partenere și prietene.
Pe tot parcursul săptămânii, încărcate cu activități care presupun interacțiunea și lucrul susținut
între parteneri, am avut ocazia să realizăm, încă o dată, faptul că, printre numeroasele beneficii ale unui
proiect european de acest tip, se numără și faptul că avem ocazia să ne reprezentăm țara cu mândrie,
contribuind, chiar dacă într-o mică măsură, la dărâmarea miturilor și stereotipurilor legate de prezența
românilor în Europa.
Am revenit acasă cu numeroase sarcini legate de proiect, dar și cu noi relații de prietenie și cu
sentimentul că am intrat într-o mare familie europeană, în care vom construi, în următorii doi ani,
lucruri frumoase, durabile și vom educa cetățeni europeni moderni, creativi, însetați de cunoaștere,
preocupați de problemele de mediu și deschiși către experiențe noi.
Educația europeană, modernă, începe de la cele mai fragede vârste și este datoria noastră să
aducem în cadrul comunității și școlii noastre valorile europene care vor constitui baza societății noastre
peste câteva decenii.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicație (comunicare)
reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare
a informațiilor pe care le conține.

 PROF. Sorina PÎRVU
ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI
COORDONATOR PROIECT ROMÂNIA

„Multe lucruri aş fi fost capabil să înţeleg dacă nu
mi se explicau."
(Mark TWAIN)

MARK TWAIN – 175 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI (1835)

Mark Twain, a fost un scriitor, satirist și umorist american,
autorul popularelor romane „Aventurile lui Tom Sawyer”, „Prinț și
cerșetor”, „Aventurile lui Huckleberry Finn” și „Un yankeu la curtea
regelui Arthur”.
Samuel Langhorne Clemens, cunoscut sub pseudonimul
literar Mark Twain s-a născut în localitatea Hannibal, statul Missouri,
într-un hambar, fiul lui John Marshall și Jane Lampton Clemens, al
șaselea din șapte copii. Se spune că a avut o copilărie nefericită.
Când Samuel avea patru ani, familia s-a mutat la Hannibal, un
oraș portuar pe fluviul Mississippi, care mai târziu a servit ca inspirație
pentru orașul fictiv St. Petersburg din „Aventurile lui Tom Sawyer” și
„Huckleberry Finn”. Missouri s-a numărat printre statele americane în
care sclavia a fost legală din 1821, și de la o vârstă fragedă Twain a
fost expus sclaviei, temă pe care a explorat-o în operele sale. Ca
amănunt interesant, Twain a fost daltonist, fapt care i-a stimulat
discuțiile ironice din cercurile sociale de atunci.
În 1867, călătorind prin Europa și Orientul Mijlociu (eveniment aflat la baza colecției de
scrisori de călătorie The Innocents Abroad), Twain l-a cunoscut pe Charles Langdon, care i-a arătat o
fotografie a surorii sale, Olivia. Twain susține că s-a îndrăgostit la prima vedere; abia în anul următor a
cunoscut-o pe Olivia. Cei doi s-au logodit în 1869 și s-au căsătorit în februarie 1870, la New York.
După ce s-au stabilit la Buffalo, Olivia a născut un băiat, Langdon, care din nefericire a murit de difterie
la vârsta de un an și șapte luni. Twain și soția au mai avut trei fiice: Susy, Clara și Jean Clemens.
Căsnicia lor a durat timp de 34 de ani, până la decesul Oliviei în 1904.
Twain a trăit mai mult decât Jean și Susy. El a trecut printr-o perioadă de depresie profundă,
începută în 1896, pe când se afla într-un turneu de lecturi în Anglia, la aflarea veștii că fiica sa favorită,
Susy, a murit de meningită. Decesul soției, precum și decesul altei fiice, Jean, la 24 decembrie 1909, i-a
adâncit depresia.
Samuel Langhorne Clemens - Mark Twain - a murit de angină pectorală la 21 aprilie 1910 în
Redding, Connecticut. La aflarea veștii, președintele Statelor Unite, William Howard Taft a declarat:
„Mark Twain a dat bucurie -- distracție cu adevărat intelectuală -- la milioane de oameni, iar
operele sale vor continua să facă plăcere altor milioane din generațiile următoare... Umorul său a fost
american, dar el a fost aproape la fel de apreciat de englezi și alte nații ca și de conaționalii săi. El a
creat o parte trainică a literaturii americane.”
Mark Twain a fost înmormântat lângă soția sa în cimitirul Woodlawn din Elmira, statul New
York.
 prof. Petra MICULESCU

„Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care
catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu
planete lui în cer.”
(Tudor ARGHEZI)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII
ȚARA DE PRIPAS
de Alexandru VLAHUȚĂ
Un vechi tolbaş de vorbe late,
Om norocos din cale-afară,
S-a pomenit pe neaşteptate
Stăpân peste întreaga ţară.
Din ea-şi făcu o prăvălie,
Şi ca un negustor de treabă,
Pentru ca-n lume să se ştie,
Prinse-a striga de la tarabă
Poftiţi aici! Oricine are
Obrazul fără de ruşine
Ş-o conştiinţă de vânzare…
Poftiţi să faceţi târg cu mine!
Prostie, lene, linguşire,
Eu cumpăr tot. Veniţi aici!
Şi cei mai nărăviţi din fire
Mi-or fi tovarăşi şi amici.
Eu dau tot felul de noroace,
Căci sunt atoateţiitorul,
Măriri, averi… Să vie-ncoace
Toţi trântorii ce le duc dorul!…
Aşa, sunt zece ani de când
Pe norocosul negustor
Îl auzim mereu strigând,
Şi muşteriii vin de zor.
În zece ani ce de-a lingăi
Nu se văzură-n slujbe mari,
Câţi oameni fără căpătâi
N-ajunseră milionari!
Veniţi şi voi, străini calici,
Şi strângeţi tot ce-a mai rămas!…
Ce să mai faci? Ce să mai zici?
Sărmană ţară de pripas!

„Cultura e aflarea mai mult sau mai puţin
conştientă a esenţei lucrurilor."
(Vasile BĂNCILĂ)

ȘTIAȚI CĂ…

 …în medie, un adult râde de 15 ori pe zi, în timp ce un copil reușește să ajungă să râdă de
aproape 400 de ori în aceeași zi?
 ...ciocolata este cunoscută încă de acum 2.500 de ani?
 ...Franța ocupă locul doi în privința populației de câini
 ...în lume există aproape 20.000 de specii cunoscute de fluturi?
 …ochiul uman este capabil să diferențieze aproximativ 10 milioane de nuanțe?
 ...două pahare cu apă băute imediat după ce te trezești ajută la activarea organelor interne?
 …somnul în plus poate fi mai eficient decât calmantele? Potrivit unui studiu, 2 ore de somn în
plus poate reduce sensibilitatea la durere.
 ...în Laponia soarele nu este prezent pe cer timp de 52 de zile în timpul iernii iar vara nu apune
timp de 67 de zile?
 ...niciun inginer nu a supraviețuit vreunui naufragiu? Au stat toți la posturi pentru ca ceilalți să
se poată salva.
 ...cel mai mare pepene din lume a intrat în Cartea Recordurilor în 1998 având greutatea de 118
kg?
 …nu toți oamenii visează în culori? Cercetătorii estimează că o persoană din 8 are visuri în alb
și negru.
Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Omul este un suveran glorios de coroana lui care este
gândirea, și tot atât de sceptrul lui care este expresia.ˮ
(I.L. CARAGIALE)

EXEMPLE DEMNE DE URMAT

Dacă ești vulcănean și, întâmplător, într-o discuție auzi numele de MICULESCU ori OPROIU,
OACHEȘU, NIȚESCU sau ENESCU, invariabil gândul te poartă către școală. De ce? Păi aproape 40 de
ani aceste nume s-au contopit cu numele instituției unde au muncit. Și au muncit cu sufletul, cu întreaga
lor ființă, au dăruit tot ce aveau mai bun pentru ca aluatul pe care îl modelau să fie unul de calitate. Au
lucrat cu cea mai sensibilă și minunată materie primă – SUFLETE DE COPII.... Nu contau neajunsurile

zilnice, nu contau supărările și nici grijile atunci când erau la catedră, cu catalogul în mână... A fi dascăl
înseamnă nu numai muncă imensă, dragoste, înțelegere, trebuie să fii și un bun actor care să-și joace
rolul vieții lui, aici, în fața celui mai critic spectator. La catedră ești dascăl, mentor, exemplu și cârmaci
al corabiei la timona căreia te afli...
Prin profesia nobilă pe care au avut-o și încă o au, ei au contribuit la modelarea unor caractere,
la dezvoltarea vocaţiei unor elevi. Au fost hărăziţi cu o însuşire deosebită, şi anume eternitatea. Ei
rămân veşnic în inimile şi memoria copiilor deveniţi adulţi. Cu toate condiţiile vitrege, cu toate
vicisitudinile vieţii, nu şi-au abandonat niciodată activitatea, bucurându-se de succesele copiilor şi
întristându-se deopotrivă de insuccesele lor.
Şirul gândurilor alese este lung. Cu siguranţă că spre vârsta înțelepciunii toți acești dascăli
vulcăneni păşesc cu un buchet imens de amintiri frumoase, cu dulcea împăcare a unui capitol bine scris.
Iar anii dăruiţi nobilei meserii de dascăl s-au transformat în respect şi firească neuitare.
Ei bine, la Vulcana-Băi, uitarea nu există…
În frumoasa zi de toamnă din 14 octombrie, domnul primar Emil DRĂGHICI a convocat
Consiliul Întâilor Premianți la Primărie. De aici, dumnealui însoțit de viceprimarul comunei, doamna
Filofteia ȘERBAN ( fostă elevă a acestor cadre didactice și, ulterior, fostă colegă a dumnealor) și
acești copii – cei mai buni dintre cei buni – au pornit în vizită la cei care au fost și vor rămâne
DASCĂLII DE SUFLET ai școlilor noastre. Au poposit pe rând la fiecare dintre aceste cadre didactice
acum ajunse la pensie. Nu vă puteți imagina câtă bucurie s-a citit pe fața dumnealor când au văzut
curțile pline de copiii însoțiți de reprezentanții autorităților administrației publice locale. E un sentiment
minunat când constați că cei din jurul tău nu numai că nu te-au uitat, ci că te și respectă în continuare pe
tine ca OM și munca unei vieți întregi. Nu i-am însoțit, însă printre aceste cadre didactice de mare
valoare se află și părinții mei, și ei au fost vizitați, mi-au povestit cât de încântați și în același timp
surprinși au fost și sunt convinsă că toți ceilalți au simțit același lucru… Felicitări inițiatorului și cinste
tuturor care știu că „Cine uită, nu merităˮ, așa cum spunea marele Nicolae IORGA!

Și pentru că cei mai mulți dintre copiii care fac parte din Consiliul Întâilor Premianți nu-i
cunoșteau personal pe acești foști profesori vulcăneni, domnul primar i-a rugat să ne spună câteva
concluzii despre aceste vizite de suflet. E rândul lor:
Ana-Maria POPESCU (clasa VII-a Vulcana-Băi):
„Părerea mea este că domnul primar a avut o idee minunată propunându-ne o vizită la cadrele
didactice pensionare. În primul rând i-am cunoscut pe acești minunați oameni și am văzut și unde
locuiesc. În al doilea rând am fost impresionată de dragostea cu care dumnealor povesteau despre
meseria pe care au practicat-o cu tot sufletul.
De asemenea, trebuie să-i mulțumesc mult domnului primar pentru inițiativă deoarece, dacă nu
aveam ocazia să cunosc acum aceste valori din Vulcana, nu știu dacă mi s-ar mai fi ivit această onoare
vreodatăˮ.
Laura-Gabriela NEAGA (clasa a VII-a Vulcana-Băi):
„Fac parte din Consiliul Întâilor Premianți încă din clasa a VI-a, reușind să iau premiul I în
fiecare an.
Luni a avut loc o întrunire a acestui Consiliu, iar la sugestia domnului primar Emil DRĂGHICI,
am făcut o vizită profesorilor pensionari din localitatea noastră, oameni foarte importanți atât pentru
școala noastră cât și pentru colectivitatea locală.
Primul dascăl care ne-a primit cu brațele deschise a fost doamna învățătoare Gheorghița
ENESCU, extrem de bucuroasă de o asemenea vizită deosebită. Am ascultat cu drag amintirile
dumneaei legate de școala unde astăzi învăț eu, însă doar o parte dintre ele deoarece timpul s-a scurs
foarte repede. Următoarea oprire a fost la doamna profesoară Florica NIȚESCU, unde, la fel, am fost
primiți cu mare bucurie, chiar dacă sufletul dumneaei era trist din cauza unor probleme legate de
familie. Împreună i-am dăruit o floare, lucru care a făcut-o extrem de fericită. De aici ne-am îndreptat
către casa profesorilor MICULESCU, niște oameni minunați. Am aflat de la domnul primar că domnul
MICULESCU a fost un renumit profesor de istorie și geografie, iar doamna MICULESCU le-a
împărtășit părinților noștri tainele matematicii. Am băut la dumnealor un pahar de must bun dar care nu
era „de aruncat cu căciula după câineˮ - expresie pe care am aflat-o de la dânșii și care înseamnă a te
îmbăta. Și aici am ascultat povești legate de activitatea dumnealor la catedră și o scurtă istorie a școlii
din Vulcana de Sus. Ne-am îndreptat apoi către casa domnilor profesori OPROIU. Aici, primiți tot cu
multă bucurie și… niște prăjituri de casă, hmmm! Și acum aș mai mânca… Am aflat de la domnul
profesor OPROIU despre cum decurgeau atunci orele de predare, despre cât de multă disciplină exista,
despre inspecțiile care veneau în școli. Doamna profesoară se mândrea foarte tare cu trecutul școlii în
care a predat o viață întreagă.
Concluzia mea este că timpul se grăbește însă amintirile și, mai ales, valorile rămân!ˮ
Beatrice-Maria POPESCU (clasa a VI-a Vulcana-Băi):
„O frumoasă zi de 14 octombrie… Am primit cu bucurie invitația domnului primar Emil
DRĂGHICI. Ajunsă la primărie aflu că vom merge într-o «expediție» la profesorii pensionari din
comuna noastră. Am fost la casele domnilor profesori, care, deși aflaseră de vizita noastră doar cu
câteva minute mai înainte, ne-au primit cu multă căldură și emoție.. Acești oameni deosebiți i-au ghidat
pas cu pas pe părinții noștri. Ne-au impresionat cu felul de a vorbi, cu lucrurile pe care le spuneau, cu
amintirile plăcute pe care le-au trăit…
Toată viața trebuie să avem un deosebit respect pentru dascălii noștri!ˮ
Andreea FĂȘIE (clasa A VIII-a Vulcana de Sus):
„Vizita făcută doamnelor și domnilor profesori pensionari m-a impresionat extrem de mult prin
ceea ce sunt dumnealor ca oameni și prin lucrurile noi pe care le-am aflat. Consider acest moment drept

o întâmplare fericită a vieții mele. Îi mulțumesc domnului primar Emil DRĂGHICI și doamnei
viceprimar Filofteia ȘERBAN că ne-a oferit această ocazie!ˮ
Constantin PETRESCU (clasa a VII-a Vulcana de Sus):
„Pe 14 octombrie, domnul primar ne-a convocat pe toți membrii Consiliului Întâilor Premianți
vrând să ne facă o surpriză. Ne-a propus ca împreună cu dumnealui și doamna viceprimar să mergem în
vizită la niște persoane foarte importante din comună, mai exact la cadrele didactice pensionare. Fiecare
dintre cei vizitați ne-au primit încântați și uimiți de această vizită unică până atunci. Doamnelor le-am
oferit câte un buchet de flori roșii iar domnilor albe. Am aflat multe lucruri de pe vremea când
dumnealor erau în activitate sau chiar de pe vremea când, la rândul lor, au fost elevi.
Am rămas plăcut surprins de această vizită și, dacă aș putea, aș da timpul înapoi să mai văd din
nou acele sclipiri pe care acești foști dascăli le aveau în ochi atunci când povesteau de copilăria și
profesia dumnealor…ˮ
Alexandru PIOARU (clasa a VI-a):
„În cadrul vizitei la domnii profesori pensionari mi-a plăcut foarte mult că am cunoscut
persoane pe care nu le-am știut personal pana acum si pentru ca am învățat mai multe despre istoria
comunei noastre, despre școlile comunei și despre locuitorii acesteia. Am mai învățat și că, indiferent de
vârsta pe care o au, unele persoane nu trebuie să le uităm și să la avem mereu în inimile noastre.ˮ

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi
curat din adâncurile fiinţei şi la care omenirea aleargă fără
încetare să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste,
de bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune..”
(Francesco ORESTANO)

DIN CREAȚIA COPIILOR
Vis de vară…
Era vară. Era cald, frumos şi mă simţeam mai bine ca niciodată. Banca devenise, ca întotdeauna,
„prietenul meu de vis“. De când am descoperit-o prima oară, în ziua aceea de sfârşit de toamnă, am
devenit cele mai bune prietene. Mi-a arătat lumi noi, mi-a descoperit oameni calzi, interesanţi, pe care
altfel nu aş fi avut cum să îi descopăr. În zilele cu soare, m-a primit cu braţele deschise şi mi-a
împărtăşit din tainele ei. Şi au fost multe. M-a lăsat să visez, să privesc oamenii cu admiraţie şi să învăţ
să trăiesc.
Era vară. Stăteam pe bancă umedă de roua dimineţii şi privind un grup gălăgios de copii, care se
bucurau de ciocolata pe care o primiseră. Mi-am adus aminte brusc de zilele când priveam cu aceeaşi
inocenţă viaţa şi eram fericită. Am închis ochii şi soarele a devenit mai luminos. Razele lui cicălitoare
îmi penetrau cu toată încăpăţânarea pleoapele la fel de încăpăţânate. Am văzut opaci, mari, verzi,
falnici, îmbrăţişaţi în lumina lui puternică. Mi-am deschis puţin ochii, ca să înţeleg ce se întâmplă, şi am

văzut o umbră. O umbră vie, care parcă mă privea. Dar a dispărut într-o secundă, s-a prefăcut în scrum.
Am căutat-o cu disperare, pentru că simţeam că trebuie să o ating, că trebuie să o cunosc.
Nu mă simţeam deloc obosită, ca şi cum nu alegasem.. am călcat flori superbe în picioare şi îmi
părea rău pentru ele, dar trebuia să găsesc umbra. Şi am găsit-o, era exact aşa cum mi-am imaginat-o: un
om pe care aveam să îl iubesc şi care avea să mă iubească. Am fost fericiţi mai mult timp decât mi-aş fi
imaginat. Am avut o viaţă plină de aventură şi am fost împliniţi…
Soarele şi-a domolit strălucirea şi am deschis involuntar ochii. Am dat cu privirea de trecătorii
care treceau nepăsători pe alee, în drumul lor spre muncă. Mă gândeam că printre ei se află şi umbra
mea şi mă aşteaptă să o găsesc. Şi eram dispusă să o caut, pentru că ştiam că deznodământul va fi
fericit., că eu voi fi fericită. Priveam din nou copiii care îşi terminaseră ciocolata, dar încă păreau
mulţumiţi. Le-am surâs recunoscătoare că mi-au amintit cum să mă bucur că trăiesc. Ei nu ştiau câtă
nevoie aveam de asta … Chiar dacă va dura mult, mult timp, voi învăţa să fiu fericită.
Visul meu de vară se va împlini…

 Miriam POPESCU
Clasa a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Viaţa este un mister, nu o problemă care trebuie
rezolvată."
(Albert EINSTEIN)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE
1 noiembrie
Elena VASILE
Maria DINCĂ
Corneliu ANTOFIE
Cristina IOSIF
Gabriela POPESCU
Alexandru BADEA
Vasile SARU
Elena-Cristina BURCĂ
Mihaela-Ariana POPESCU
2 noiembrie
Gheorghe JOIŢA
Eugenia ZAMFIRESCU
Ana GRECU
Maria ILIE
Maria-Cristina ŞERBAN
Georgian GRECU

Aurel-Cristian BERECHET
Ilarion TRONECI
Robert-Andrei ŞTEFAN
3 noiembrie
Maria SARU
Vasile STOIAN
Gheorghiţa ENESCU
Maria MAXIMENCO
Vasile CIOCAN
Dumitru BERECHET
Valentina-Gabriela MEDREGA
4 noiembrie
Margareta IONESCU
Floarea STÎNGACIU
Gabriel FĂŞIE
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU

5 noiembrie
Avida TUDORACHE
Floarea DRĂGHICI
Nicolae CHIŢU
Vasile SPÂNU
Teodor DOBRESCU
Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU
Ion IONIŢĂ
Petruţa-Mihaela ARON
6 noiembrie
Rodica FÂŞIE
Maria GRECU
Cecilia HOGIOIU
Maria SAMFIRESCU
Mirela STOIAN
Maria-Alexandra TRONECI
Vasilica-Cătălina TUDOR
7 noiembrie
Paraschiva STÂNGACIU
Decebal DUMITRESCU
Mihai SPÂNU
Verina MOREANU
Ecaterina BERECHET
Alexandru-Remus BULIGIOIU
Ionuţ-Gabriel BADEA
Georgian BADEA
8 noiembrie
Mihai GRECU
Mihai MICULESCU
Dumitru ENESCU
Ion GAFIŢOIU
Adrian STOIAN
Cati-Mihaela GRECU
Cristina BUCUROIU
Mihai IONAŞ
Mihaela ILIE
Robert-Gabriel BURCĂ
Vasilica-Mihaela NECŞOIU
9 noiembrie
Alexandru NICULAE
Elena IORDACHE
Petruţa POPESCU
Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ
Mihai FĂŞIE
Severică-Gabriel DUMITRESCU
Ionuţ-Eugen GRECU
Ana-Maria DINIŞOR
Georgiana-Roxana DINIŞOR
Andreea-Mihaela FĂŞIE
Claudia-Gabriela SMARANDA
Gabriela-Bianca MĂTUŞA

10 noiembrie
Aurelia ŞERBAN
Mihai MEDREGA
Ioana-Mihaela COMAN
11 noiembrie
Filareta TUDOR
Marian-Dumitru IVAN
Loredana-Mihaela CIOCAN
Gheorghe-Claudiu SAVU
Liviu-Ionuţ MILEA
Robert-Andrei FĂŞIE
12 noiembrie
Ilona ISTRĂTOIU
Virgil DUMITRU
Ionuţ MOREANU
Marin PETRESCU
Ana-Maria GRECU
Ionuţ-Daniel DOGARU
Teofil NEGULESCU
Ştefan-Christian BÎRLOG
13 noiembrie
Eugenia POPESCU
Maria FĂŞIE
Gheorghe ŢUŢUIANU
Gheorghe ZAMFIRESCU
Gheorghiţa ŞTEFAN
Corneliu DOBRESCU
Silvia-Diana DRĂGHICI
Lorena-Maria GRECU
Alexandra-Elena MOROE
Patrik-Rafael SOLOMON
14 noiembrie
Floarea ILIE
Tatiana NEAGA
Maria ENESCU
Elena TRONECI
Elena BADEA
Ilarion FĂŞIE
Elena-Nicoleta BADEA
Adrian-Cătălin ENE
Ionuţ BURTOIU
Ciprian-Adrian NEGULESCU
Cristian-Constantin DUMITRU
15 noiembrie
Cornelia ENESCU
Elena ŞERBAN
Luciea PETRESCU
Romică FĂŞIE
Mircea BUCUROIU
Ana-Maria MIHAI
Ionuţ-Stelian GRECU
Luca-Sebastian DOBRESCU
Alessia-Maria DUMITRESCU

16 noiembrie
Viorica ZEGHERU
Rozica ARON
Maria ILIE
Daniela-Mihaela ILIE
Ion MITRESCU
Ionuţ DINIŞOR
Petruţa-Cristina BOBLEACĂ
Gabriela-Maria BOBLEACĂ
17 noiembrie
Gheorghe SAVU
Elena SAVU
Mihail-Gabriel MILEA
Codruţ-Adrian OLARIU
Nicolae-Cătălin POPESCU
Sorin-Vasile IFRIM
18 noiembrie
Radu-Ştefan DĂNILĂ
Loredana-Andreea STOIAN

25 noiembrie
Maria PARASCHIVA
Ion MILEA
Dumitru-Nicolae DÎNGEANU
Daniela SAVU
Marius MIHAI
Constanţa MĂTUŞA
Olimpia OACHEŞU
Emil-Cosmin NEGULESCU
Ciprian STÂNGACIU
26 noiembrie
Nicolae BULIGIOIU
Constantin FLOREA
Nicolae-Dragoş DOBRESCU
Cătălin SUSANU
Gabriel CHIRCĂ
Hermina-Elena STÎNGACIU
Mihaela FĂŞIE
Elena-Georgiana ILIE

19 noiembrie
Elena ION
Mario-Ruben LUPU

27 noiembrie
Gheorghe BIŢOC
Mihaela-Cristina ANTOFIE
Beatrice-Andreea PARASCHIVA

20 noiembrie
Iulian MITRESCU
Sofia RĂDOI
Maria BRÂNZICĂ
Ştefan POPESCU
Nicolaie BĂLAŞA
Crăiţa SUSAI
Adrian-Mihai VASILE
Alexandra-Ioana ARON

28 noiembrie
Elena LOPOTARU
Elena FĂŞIE
Mihaiela FĂŞIE
Elisabeta DOBRESCU
Adriana-Emilica BADEA
Corneliu-Constantin NICOLĂESCU
Florina-Raluca MITRESCU
Mihai-Daniel STOICA

21 noiembrie
Vasilica BUCUROIU
Virgil OPROIU
Nicolae SARU
Vasile GHEORGHE
Ştefan OPREA
Emil-Gabriel ŞETREANU

29 noiembrie
Nicolae ARON
Gheorghe DUŢĂ
Petru MORARU
Liliana FĂŞIE
Loredana DUMITU
Elena-Ramonica ANTOFIE
Remus-Mihai TOMESCU
Romulus-Marian TOMESCU
Ion-Eugen GOGU

22 noiembrie
Raluca-Mihaela UDROIU
23 noiembrie
Ion STOICA
Longin MIRA
Mihai-Ionuţ COMAN
24 noiembrie
Silvia DUŢĂ
Vasile DOBRESCU
Adrian-Dumitru DUŢĂ
Dario-Andrei STÎNGACIU

30 noiembrie
Ion NEDELCU
Maria-Magdalena FĂŞIE
Roxana-Andreea FĂŞIE
Emanuel DOBRESCU
Ştefania-Andreea MEDREGA
Andreea-Nicoleta IONAŞ

„Viaţă. O saramură spirituală care fereşte trupul de
descompunere. Trăim cu teama zilnică a pierderii ei;
totuşi, când este pierdută, nu îi simţim lipsa.
(Ambrose BIERCE)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE
ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE:
CĂSĂTORII:

6 OCTOMBRIE 2013

13 OCTOMBRIE 2013

DECESE::

Florin POPESCU

Gheorghe SMARANDA

n. 01.10.1965 d. 01.10.2013

n. 19.01.1934 d. 03.10.2013

Salomia BÂRLOG

Ion ȘERBAN

n. 27.12.1926 d. 12.10.2013

n. 16.06.1937 d. 22.10.2013

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

Dumitru MOREANU
n. 26.09.1926 d. 27.10.2013

