
                                 

 

 

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. 35 din 1 decembrie 2013 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

    Nr  

 

 

 

 

              

                   LA MULȚI ANI ROMÂNIA! 

 

 

 

 

Ziua de 1 Decembrie 1918 

încununează  lupta românilor transilvăneni 

pentru Unitate Naţională şi marchează 

momentul creării României Mari, situându-se 

în continuarea precedentelor acţiuni unioniste 

ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi 

Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). 

 Deci prima provincie românească 

care s-a unit cu România a fost Basarabia. În 

faţa ameninţărilor Rusiei şi Ucrainei, 

Basarabia îşi proclamă independenţa iar Sfatul 

Ţării, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor 

naţionalităţilor, a adoptat, cu majoritate de  

voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni cu 

România. 

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, convocată pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 

1918, a fost considerată de contemporani decisivă pentru „unitatea naţională a tuturor românilor". Toate 

apelurile au subliniat importanţa istorică a actului ce urma să se decidă la Alba Iulia: „Veniţi cu miile, cu 

zecile de mii - se scria în apelul Consiliului naţional din Blaj. E ziua când se va hotărî asupra sorţii 

noastre pentru o veşnicie. Veniţi şi juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi rămânem de aici înainte cu fraţii 

noştri de pe cuprinsul pământului românesc, sub una şi nedespărţită cârmuire". 

Așa cum sublinia și istoricul Florin CONSTANTINIU, „…Marea Unire din 1918 a fost şi 

rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii 

naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a 

„Succesul, în marea parte , stă în voinţa de a 
învinge; să ne străduim deci şi să stăruim." 

 (SENECA) 

http://www.citatepedia.info/citate-despre-succes-succesul-in-mare-parte-sta-in-vointa-de-invinge-sa-ne-straduim-deci-si-sa-staruim-a-878.html
http://www.citatepedia.info/citate-despre-succes-succesul-in-mare-parte-sta-in-vointa-de-invinge-sa-ne-straduim-deci-si-sa-staruim-a-878.html


întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii 

neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă 

spre ţelul dorit. 

Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizanii Antantei, nici 

cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-

ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere intre state: victoria 

Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o 

biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii 

să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat.  

O necesitate istorică - naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional - s-a dovedit mai 

puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare 

naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.” 

Să fim mândri că ne-am născut într-o țară atât de frumoasă, atât de bogată și atât de râvnită! 

Chiar dacă vremurile sunt așa cum sunt, am convingerea că fiecare poartă în suflet dragostea față de 

plaiurile mioritice, trufia că istoria ne este glorioasă și convingerea că românul este om de omenie… 

 

LA MULȚI ANI ROMÂNIA! LA MULȚI ANI ROMÂNI! 

 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          EXCEPȚII LA ACCESUL  LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

 

 

 

 

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11
1
, 

următoarele informaţii:  

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 

categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;  

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele 

economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;  

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, 

potrivit legii;  

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;  

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, 

sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;  

„Devotamentul este nobleţea însăşi..” 

 (Honore de BALZAC) 

http://www.citatepedia.info/citate-despre-succes-devotamentul-este-nobletea-insasi-a-1432.html


f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 

unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;  

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.  

Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor 

prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi 

instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.  

Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie 

publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.  

Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes 

public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.  

Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în 

temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele 

informaţii potrivit art. 2.  

  

(în numărul viitor: Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la 

informaţiile de interes public) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 481 din 13 noiembrie 2013 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marţi, 19 noiembrie 2013, ora 17:00, la sediul 

său, situat pe str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18 şi a propus următoarea ordine de zi: 

 

1. Revedere şi dialog cu domnul dr. Ion POPESCU, cetăţean de onoare al comunei Vulcana-

Băi, în semn de aleasă preţuire pentru contribuţia adusă la dezvoltarea comunei; 

2. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată domnului Vasile STOICA care şi-a 

încetat activitatea prin pensionare; 

3. Aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru anul 2014; 

4. Validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 460/2013 privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2013 şi a Dispoziţiei primarului comunei nr. 483/2013 privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2013; 

5. Aprobarea cotizației/contribuției comunei Vulcana-Băi la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în 

Judeţul Dâmboviţa”, pe anul 2014; 

 

6. Eșalonarea datoriilor reprezentând cotizații restante pe care comuna Vulcana-Băi le 

înregistrează la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, 

Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa”; 

7. Stabilirea de măsuri pentru aprovizionarea locuitorilor comunei Vulcana-Băi cu 

principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau de război, în perioada 2013-2016;  

8. Analiza cererii depusă de către S.C. ALFREDO S.R.L. Pucioasa prin care solicită 

închirierea spaţiului situat pe str. Alexandru Ioan CUZA, nr. 85A; 

8
1
. Asigurarea facilităţilor în vederea acordării ajutorului de minimis pentru achiziţionarea 

unui tanc de răcire a laptelui de către Asociaţia crescătorilor de animale AGROVET Vulcana-Băi; 

8
2
. Adoptarea scrisorii de mulţumire publică adresată domnului ing. Cristian COVACIU, 

directorul general al S.C. IPEC S.A. Alba-Iulia pentru acordarea de produse ceramice de menaj de 

diverse mărimi; 

9. Probleme curente ale administraţiei publice locale; 

10. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare. 

          

 

   Rodica DOBRESCU, 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

               

       POSTUL NAȘTERII DOMNULUI 

 

 

 

Postul Naşterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost instituit 

în sec. IV-V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor Paşti. Este un post al 

pocăinţei, dar nu cu aceeaşi intensitate ca Postul Sfintelor Paşti. Nu 

există în el slujbe speciale cu metanii, nu există un canon de pocăinţă 

precum Canonul Sfântului Andrei Criteanul pe care îl citim în Postul 

Sfintelor Paşti. Desigur, orice post ne cheamă la pocăinţă, însă Postul 

Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia şi fapta bună, la care ne 

îndeamnă Evangheliile dinaintea şi din timpul acestui Post.  

Despre acest post Preafericitul Părinte DANIEL Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, spune: este un post de pregătire 

duhovnicească, de curăţire duhovnicească, ca să primim în noi, în 

peştera trupului nostru şi în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul 

Iisus Hristos, Care vine în lume şi Se face om, pentru ca pe oameni 

să-i ridice la viaţa duhovnicească şi dumnezeiască. De aceea, în 

Catavasii se spune: „Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, 

întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!” Programul acestui post 

este concentrat în cuvintele citate acum, care provin dintr-o predică a Sfântului Grigorie Teologul. Ele 

au următorul înţeles: Hristos, Care coboară din Ceruri, vrea să coboare în sufletele noastre, să ne 

lumineze viaţa noastră şi să ne ridice pe noi la viaţa duhovnicească sau cerească. Astfel, postul acesta 

este un post de pregătire spirituală, ca noi să devenim un templu, un sălaş al prezenţei Mântuitorului 

Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca El să ne arate astfel iubirea lui Dumnezeu Tatăl. De aceea prima mare 

sărbătoare din Postul Crăciunului este Intrarea Maicii Domnului în biserică, la 21 noiembrie. Aceasta 

înseamnă că Maica Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a deveni ea însăşi templu sau 

„biserică sfinţită şi rai cuvântător”, cum o numesc cântările noastre liturgice. Asemenea Maicii 

Domnului, care prin rugăciune, curăţie şi căutarea sfinţeniei se pregăteşte să primească în ea taina 

Întrupării lui Dumnezeu, şi noi, creştinii, trebuie să ne pregătim, să ne curăţim, ca să devenim templu 

sau biserică, să devenim locaş în care poate să locuiască Hristos Domnul. 

Postul acesta al Crăciunului este, deci, în primul rând, o pregătire, o sfinţire a gândurilor, 

a simţirilor, a trupului şi sufletului nostru prin pocăinţă, prin Spovedanie şi Împărtăşanie, prin 

citirea mai deasă a Sfintei Scripturi şi a scrierilor sfinţilor şi printr-o atenţie spirituală deosebită 

ca să devenim „biserică sfinţită” în sufletele şi în trupurile noastre. 

În al doilea rând, vedem că o sărbătoare foarte populară sau foarte cunoscută din timpul 

Postului Crăciunului este pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea şi a 

îmbinat apărarea Ortodoxiei cu grija faţă de săraci, de orfani, de oamenii necăjiţi, însinguraţi şi 

înfriguraţi. Deci, în această perioadă a Postului înţelegem că, pe lângă pregătirea noastră 

duhovnicească interioară, trebuie să facem şi milostenie sau să fim milostivi ca Sfântul Nicolae, 

dăruind altora, ca semn al iubirii noastre frăţeşti, daruri spirituale şi daruri materiale, după 

putinţă, iar dacă nu avem niciun dar material, măcar să oferim un cuvânt bun, o mână de ajutor, 

o încurajare unui om sărac, singur şi deznădăjduit, întristat sau îndoliat. Această milostenie sau 

această dăruire către alţii este pregătirea noastră pentru a primi pe Cel ce este Marele Dar, pe 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dăruit de Dumnezeu Tatăl „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră 

mântuire.” 

Prin urmare, Postul Crăciunului, ca abţinere de la produse de origine animală, se uneşte cu 

rugăciunea şi cu împărtăşirea euharistică mai deasă, pentru sfinţirea noastră, dar şi cu milostenia, ca 

„Religia mea este foarte simplă. Religia mea este 
bunătatea."  

(Dalai LAMA) 

http://www.citatepedia.info/citate-despre-religie-religia-mea-este-foarte-simpla.-religia-mea-este-bunatatea.-a-2094.html
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semn al prezenţei iubirii milostive a lui Hristos în noi. De fapt, când primeşti un dar material ţi se 

umple mâna, dar când dăruieşti cu bucurie şi smerenie ţi se umple inima de prezenţa lui 

Dumnezeu Cel milostiv în tine. Astfel, Postul Naşterii Domnului este perioada darurilor care se arată 

în milostenie şi culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri 

duhovniceşti pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa şi prin naşterea Sa ca om în peştera 

Betleemului. 

Să ne rugăm lui Dumnezeu să devenim un Betleem sfinţit, un loc în care să poată veni 

Mântuitorul Iisus Hristos sau întreaga Sfântă Treime prin harul Duhului Sfânt în inimile noastre, ca să 

devenim şi noi, ca şi Maica Domnului, „biserică sfinţită şi rai cuvântător”. Să ne ajute Hristos Domnul 

să înţelegem această perioadă de post nu ca pe o perioadă de oprelişti sau de restricţii, ci ca timp de 

sporire în evlavie şi dărnicie. Păcatul lăcomiei ne face robi, dar rugăciunea unită cu milostenia ne face 

liberi. Când ne rugăm, ne unim cu Dumnezeu Cel necuprins şi netrecător, primind în suflet pace şi 

bucurie. Însă când folosim pătimaş lucrurile materiale, ne unim cu realităţi limitate şi trecătoare, care 

limitează dorinţa spirituală a sufletului uman după iubire infinită şi eternă. Deci, postul adevărat este 

prilej de libertate duhovnicească: libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu mai mult prin rugăciune şi 

libertatea de a-i iubi pe semenii noştri mai mult prin fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, 

mântuirea noastră şi bucuria semenilor. 

 

 
 

 

                                                         
                                                                     Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus     

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 LITTLE BIRD-LITTLE TALE – PROIECT MULTILATERAL COMENIUS 

 

 

 

 

Începând cu 1 septembrie 2013, Grădinița cu Program normal „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi, 

derulează Proiectul Multilateral Comenius  Little Bird-Little Tale  , în parteneriat cu 11 instituții din 

următoarele țării: Lituania (coordonator proiect), Spania, Bulgaria (2 parteneri), Grecia, Italia, Islanda, 

Marea Britanie, Letonia, Polonia, România, Turcia. 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar primit în cadrul programului sectorial Comenius al 

Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, școala beneficiind astfel de un grant de 15.000 de euro 

„Dacă îţi place ceea ce faci, niciodată nu va fi o 
muncă."  

(CONFUCIUS) 

http://www.citatepedia.info/citate-despre-munca-daca-iti-place-ceea-ce-faci-niciodata-nu-va-fi-munca.-a-2417.html
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necesari implementării în bune condiții a activităților propuse în proiectul care se va derula în perioada 

2013- 2015. 

Printre obiectivele proiectului se numără: sprijinirea și motivarea elevilor cu o situație 

materială precară, asigurarea unei mai bune integrări europene în domeniul educativ, dobândirea și 

dezvoltarea unor abilități fundamentale folositoare în viață, în domenii precum citire, scriere, înțelegere 

după auz, gândire critică,pentru a deveni adevărați cetățeni europeni și, nu în ultimul rând, dezvoltarea 

unei baze de date virtuale, utilă în procesul de învățare. 

Parteneriatul „Little Bird– Little Tale” se concentrează pe aptitudinile de învățare pe termen 

lung, folosind cunoștințele despre păsări și natură. Copiii vor participa la activități creative și vor spune 

povești folosind diferite programe și unelte electronice. 

Activitățile îi vor ajuta să acumuleze cunoștințe despre mediul înconjurător și să înțeleagă că 

natura nu are limite, observând habitatul păsărilor endemice, construindu-le locuințe, comparându-le cu 

speciile existente în alte țări partenere din proiect, vizitând rezervații naturale. 

Prima vizită din cadrul proiectului se va desfășura în Lituania, în perioada 06.10.2013– 

12.10.2013. Vom reveni în scurt timp cu informații suplimentare. 

Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de 

proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul 

acestor informații. 
 

 

                                                                     Prof. Sorina PÎRVU 

ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

CU SĂNĂTATEA LA UN SUC! 

 

 

Sucul de morcovi întărește 

vederea si ajută la 

vindecarea erupțiilor pielii.  

 

 

 

 

„Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi.ˮ 
 (BUDDHA) 

 



 

 

 

                             Sucul de țelină e recunoscut pentru 

                                         puterea sa de curățare a tenului.  

 

 

Sucul de varză ajută la 

funcționarea tractului gastrointestinal 

și vindecă ulcerul. 

Sucul de ghimbir reduce 

inflamațiile din corp, alină 

artrita și taie greața. 

 

 

Sucul de lămâie e excelent 

pentru arderea grăsimilor, 

ajută ficatul si detoxifică 

organismul. 

 

 

 

 

      

Sucul de mere este recomandat 

 în caz de constipații, 

vindecă intestinele și 

reduce calculii biliari. 

 

 

 

 



Sucul de ridichii sprijină 

funcționarea tiroidei.                                

                                                          Sucul de struguri purifică 

                                                                sângele, inhibă apariția 

                                                             herpesului și ține departe 

                                                                  virusurile. E folosit ca 

                                                                  remediu și în hepatite. 

Sucul de napi sau de varză 

furajeră întărește oasele 

datorită conținutului bogat de 

calciu, potasiu si vitamina A. 

 

Sucul de rodie omoară 

viermii intestinali, alină 

afecțiunile gingivale și 

înzdrăvenește mucoasele 

bolnave. 

                  

 

                        

           

                                                  Sucul de roșii tratează 

                                           diareea și indigestia cronică. 

                                                              

 

Ce-ar fi să-ţi scoţi sănătatea la un suc? Sucurile proaspete determină în 90% dintre cazuri efecte de 

eliminare foarte rapidă a substanțelor nocive din organism. Toate sucurile proaspete conțin cantități mai mici sau 

mai mari de vitamina C, un antioxidant excelent care previne apariția cancerului.  

 

 

 Diana-Mihaela MOROE 

Clasa a XI-a 

 Liceul Teoretic „Voievodul MIRCEAˮ 
 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

NICOLAE LABIȘ – 75 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI (1935)  

 

 

 

 

 

Fiu de învățători (Eugen și Ana-Profira), Nicolae Labiș 

învață să citească pe la 5 ani, de la elevii mamei sale. 

Școala primară o începe în satul natal (în clasa mamei 

sale); apoi, din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, o continuă 

în refugiu, în comuna Mihăești (lângă Câmpulung-Muscel), unde 

va urma clasa a III-a, obținând numai note de 9 și 10. 

În mai 1945, familia se întoarce acasă și se stabilește la 

Mălini. Compunea poezii și povești încă din copilărie, iar debutul 

publicistic are loc la nici 15 ani, în ziarul Zori noi - Suceava (1950) 

și Viața Românească (1951). A urmat Liceul „Nicu Gane” din 

Fălticeni (1947 - 1951). 

În noiembrie 1949 a început să scrie un roman, Cărări 

spre Victorie, pe un caiet de școală, descoperit trei decenii mai 

târziu. În mai 1951 a primit premiul de top în limba română, la o 

Olimpiada de nivel național ce a avut loc în București. Luna 

următoare a debutat în Viața Românească la București. El a început 

să atragă atenția personajelor literare, inclusiv Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi. 

În ianuarie 1952, Labiș a fost transferat la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Iași, unde a condus 

în cadrul școlii discuții literare. În vara anului 1952 a întrerupt cursurile liceale, reluându-le anul 

următor. Obține nota maximă la limba română la examenul de absolvire în Fălticeni, în august 1954. 

La data de 15 septembrie 1952, Labiș a intrat la școala de Literatură și Critică Literară „Mihai 

Eminescu” din București. Printre profesorii lui au fost Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu și Camil 

Petrescu. Începând din toamna lui 1955 urmează cursurile Facultății de Filologie a Universității din 

București, însă renunță după doar un semestru. Poemul său cel mai celebru, Moartea Căprioarei, apare 

în Viața Românească în acest an. 

În 1955-1956, Labiș a scris opere lirice. Multe dintre ele, deși publicate în reviste, nu a făcut 

parte din primul său volum, Primele iubiri, care a apărut cu întârziere în toamna anului 1956. (La scurt 

timp înainte de aceasta, el a publicat o lucrare pentru copii, Puiul de Cerb). Unele dintre aceste poezii 

au rămas în manuscris, fiind, în cele din urmă, publicate postum după 1962. 

În noaptea de 9-10 decembrie 1956, la scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, Labiș, 

care petrecuse câteva ore cu cunoștințe și băuse cafea și țuică la Casa Capșa și apoi la restaurantul 

Victoria, a plecat să ia un tramvai. El a fost condus acasă de Maria POLIVOI, o dansatoare în trupa 

Armatei pe care o întâlnise în acea seară. Era după miezul nopții și mijlocul de transport public tocmai a 

început să se miște de pe loc. Aparent, el și-a pierdut echilibrul și a fost prins în grilajul dintre vagoane, 

lovindu-se cu capul de trotuar și fiind târât pe o distanță scurtă.
[necesită citare]

 O investigație oficială 

stabilește că ebrietatea a fost cauza căderii lui, dosarul fiind rapid închis. Locul accidentului din Piața 

Universității se afla peste drum de Spitalul Colțea unde a fost transportat imediat. Măduva spinării a fost 

secționată, trupul fiind paralizat (la 02:30 un chirurg a notat: „traume craniene și vertebrale, paralizie”). 

„Noi avem o existenţă efemeră prinsă între «totul» 
din urma noastră şi «nimicul» de dinaintea 

ochilor."  
(Haruki  MURAKAMI) 
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Spre zori, el a fost dus la Spitalul de Urgență. Acolo, el a șoptit un poem pentru prietenul său Aurel 

Covaci: 

Pasărea cu clonț de rubin 

S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat. 

Nu mai pot s-o mângâi. 

M-a strivit, 

Pasărea cu clonț de rubin, 

Iar mâine 

Puii păsării cu clonț de rubin, 

Ciugulind prin țărână, 

Vor găsi poate 

Urmele poetului Nicolae Labiș 

Care va rămâne o amintire frumoasă... 

El a fost înmormântat la cimitirul Bellu, după ce procesiunea funerară a trecut prin fața 

mormântului lui Mihai Eminescu. 

Trei scenarii există cu privire la moartea sa. În primul rând moartea a fost accidentală. Colegul 

lui Gheorghe IONIȚĂ a scris: „Labiș nu prezintă nici un pericol real pentru regim, dimpotrivă, a fost în 

interesul lor să facă din el un poet de curte. După toate acestea, el a fost cel mai talentatˮ. Al doilea 

este că a fost sinucidere: în anii 1980, prietenii lui au început să spună că, după cum a simțit că vârful 

talentului său a trecut, el a făcut acest pas deoarece nu dorea să-și petreacă restul vieții în mediocritate. 

Al treilea este că a fost o lovitură din partea Securității. În dimineața următoare, el însuși a spus unui 

prieten: „După ce am căzut pe liniile de tramvai, am văzut roata venind spre capul meu. Apoi a fost 

ceva ce mă împingea de la spate și din nou mă apropiam de roți. Acest lucru s-a întâmplat de trei oriˮ. 

Un alt prieten a observat, „El a încercat să urce la bordul tramvaiului în față, la scaunele de clasa a 

doua, dar cineva l-a împins și în ultimul moment a prins grila de la mijloc, dintre vagoane: am ținut 

ochii larg deschișiˮ. Mai mult, Maria POLIVOI, l-a văzut pe cel care l-a împins de la spate, dar, 

amenințată în repetate rânduri cu moartea, a preferat să păstreze tăcerea asupra identității lui, ducând 

secretul cu ea în mormânt în 1978. 

Chiar dacă el nu a fost asasinat, Labiș a fost cu siguranță un ghimpe în coasta regimului. După 

Revoluția română din 1989, Gheorghe Tomozei a scris, „Labiș este primul poet român disident .... El a 

anunțat o pauză feroce între poezie și ideologia zilei. Mai mult decât sigur, închisoarea nu era prea 

departe pentru el”{nc}. Securitatea a făcut notă din convorbirile sale private că a „defăimat regimul 

comunist”, iar poemele lui conțineau prea multe teme voalat anti-comuniste.
[necesită citare]

 Inerție, în titlul 

celui de al doilea volum poate să se fi referit la absența unei destalinizări veritabile a regimului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej. El și prietenii săi au discutat despre problema Basarabiei. La data de 03 

noiembrie 1956, la o nuntă la care au participat aproximativ o duzină de oameni, el a cântat imnul 

Regatului din România, Trăiască Regele. La Capșa, în timpul unei discuții anti-sovietice privind 

revoluția maghiară recentă, s-a ridicat și a recitat cu voce tare Doina lui Eminescu poem patriotic 

interzis. De asemenea el a participat la reuniuni în cursul mișcării studențești în București, din 1956, 

care au fost urmate de represiuni viguroase. Având în vedere popularitatea lui în creștere, un proces ar fi 

fost incomod. 
  

 prof. Petra MICULESCU 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 IMN IUBIRII

de Boris IOACHIM 

 

 

Viața pân’ la urmă e doar scrum, 

E, mai mult, cădere și-njosire… 

Poți trăi oriunde și oricum 

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Un copil privește-n viitor,  

Un bătrân scrutează-n amintire… 

Poți trăi plenar – sau fără spor 

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Anotimpurile-ți pot fi reci, 

Sau scăldate-n caldă strălucire… 

Poți trăi plângând sau să petreci – 

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

În colibă viața poți să-ți duci, 

Ca un câine poți lătra-n neștire… 

Pe cărări greșite poți s-apuci – 

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Cine-i, oare, în lume acel om 

Să nu cadă o dată-n rătăcire?! 

Poți fi mărăcine, poți fi pom – 

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Poți trăi-n picioare – sau pe brânci, 

Laș sau brav poți fi-n nenorocire… 

Poți și din gunoaie să mănânci –  

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Poți, cum crește iarba să asculți, 

Sau, nepăsător fiind din fire, 

Poți trăi în văi sau vârf de munți – 

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

S-ar putea, de nimenea dorit, 

Să trăiești în neagră părăsire… 

Dar, oricât ai fi de părăsit –  

Tot nu poți trăi fără iubire. 

 

„ Dacă n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă.”  
(Grigore VIERU) 

 



Fericirea-i, cel mai des, un vis, 

Ce sfârșește în dezamăgire… 

Poți trăi pe nori sau în abis –  

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Hei, prietene, privește-n sus, 

Cerul lumii, soarbe-l în privire… 

Poți fi răsărit, poți fi apus –  

Dar nu poți trăi fără iubire. 

 

Poți pleca în viața de apoi, 

Liniștit gândind la nemurire… 

Floare dac-ai fost – sau un gunoi – 

Doar o dată de-ai simțit iubire. 

 

…Viața pân’ la urmă e doar scrum, 

E-an coșmar sau albă nălucire… 

Poți păși pe drept sau silnic drum –  

Dar nu poți trăi fără iubire… 

 

 
 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 …de la 30 de ani oamenii încep să scadă în înălțime? Dimineața corpul este mai lung cu circa  
1-2 centimetri. 
 ... greutatea medie a creierului unui bărbat este de 1350 grame, iar la femei de 1200 grame? 
 ... pisicile de mare detectează o picătură de sânge de la 45 de metri distanță? 

 ... veninul anumitor specii de scorpioni poate ucide un câine în 7 minute și un om în câteva ore? 
 …rândunica de mare planează prin aer și până la 200-300 de metri, la o înălțime de până la 5-6 

metri? 
 ...peștii Piranha atacă și pradă în grup? Ei pot consuma în doar câteva secunde, până la schelet 

chiar și animale mari. 
 …lăcusta Weta Alpina se transformă iarna într-un țurțure de gheață, iar primăvara revine la viață 

ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? 
 ...cel mai veninos șarpe din lume este Parademansia Microlepidotus al cărui venin este de până 

la 300 de ori mai puternic decât al șarpelui cu clopoței și de până la 20 de ori mai puternic decât al 
cobrei indiene? 

 ...cel mai mare ochi din regnul animal, diametrul acestuia fiind de circa 40 de centimetri îl are 
caracatița? Cu toate acestea puiul de caracatiță nou-născut are doar dimensiunile unei muște. 

 ...omul primește 83% din informațiile externe prin văz, 11% prin auz, 3% prin miros, 1,5% prin 
tact și 1,5% prin gust? 

 …inima pompează în organism cam 5 litri de sânge pe minut? În 70 de ani de viață, inima 
pompează cam 180000 tone de sânge. 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

„Fără un strop de înţelepciune, celelalte virtuţi rămân 

nefolositoare.ˮ 

 (XENOFON) 



 

 

 

 SĂ VINDECĂM ABANDONUL ȘCOLAR! 

 

 

Educația este percepută ca o funcție vitală a 

societății, iar școala drept principala instituție prin care 

societatea își perpetuează existența. Astfel școala este un 

„factor cheieˮ al dezvoltării. De la școală se așteaptă astăzi 

totul: să îi ajute pe tineri să cunoască trecutul și să 

înțeleagă prezentul, să îi ajute să conștientizeze și să își 

asume responsabilitatea pentru a se implica în orientarea 

destinului colectivităților către un viitor dorit. Din acest 

punct de vedere, orice problemă cu care se confruntă acest 

sistem de învățământ trebuie analizată, dezbătută și trebuie 

căutate soluții pentru o eventuală ameliorare. Pe aceasta 

linie se înscriu și problemele de risc de abandon școlar și problemele comportamentale. 

Imediat după 1989, mai exact odată cu trecerea la democrație, elevii tind tot mai mult să 

părăsească băncile școlii. Acest aspect este strâns legat sau poate chiar favorizat, în special, de 

atitudinea părinților pentru care educația nu mai reprezintă o prioritate, nu mai este o garanție a 

asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea părinților, are efecte dezastruoase asupra copiilor 

care, fie că sunt lăsați la rude care se ocupă superficial de situația școlară a acestora, fie își urmează 

părinții abandonând destul de repede școala acolo din diverse motive. Pe termen lung, societatea va fi 

grav afectată de acest aspect deoarece, efectele eșecului școlar se vor regăsi în eșecul social, în 

incapacitatea tinerilor de astăzi de a se adapta cerințelor sociale și profesionale.  

Factorii care generează acest abandon sunt mulți și variați: familii dezorganizate, relația 

defectuoasă dintre părinți și copii, migrația, situația financiară precară, analfabetismul părinților, nivel 

redus de dezvoltare economică a unor zone, comunități cu grad înalt de infracționalitate, etc. 

În România, potrivit statisticilor, unul din cinci copii renunță la școală. Criza economică a dus la 

creșterea numărului copiilor săraci din România la peste 350.000, dar și la triplarea ratei abandonului 

școlar. România și Bulgaria sunt printre primele țări europene în ceea ce privește rata abandonului 

școlar, înaintea noastră situându-se doar Malta și Portugalia. 

Printre acțiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în țara noastră ar fi: 

integrarea elevilor cu risc de renunțare la educație și menținerea acestora în sistemul școlar, creșterea 

responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflați în abandon, monitorizarea stării 

sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce 

privește factorii de abandon școlar. 

Fiecare abandon școlar reprezintă o poveste unică… El este produsul mai multor factori interni 

și externi aflați într-o configurație specifică pedagogică, psihologică și socială care face ca șansele de 

autorealizare și integrare ale tânărului sau adultului respectiv să fie semnificativ reduse. Potențialul său 

se stinge, societatea devine mai săracă și fiecare dintre noi pierdem un aliat în lupta pentru bunăstare. 

Mândria noastră, a celor din Vulcana, este aceea că, datorită eforturilor unite ale cadrelor 

didactice, reprezentanții autorităților locale și a preoților, acest fenomen nu există. 

 

 

 

          Prof. Silvia CRUCERU                                                                                                       

                                                                            ȘCOALA „VLAD ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS          

„Când zeii au dat înţelepciune omului, i-au dat cea 

mai frumoasă dintre comori.ˮ 

 (SOFOCLE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 Daruri pentru colegi 

 

 

Azi e zi de sărbătoare 

Ne-ntâlnim cu mic cu mare, 

Toți colegii să petrecem 

Și în daruri să ne-ntrecem. 

 

Eu am pentru fiecare 

Câte-o jucărie mare: 

Ursuleți, mașini, păpuși… 

Toți ne vom juca acuș! 

 

 

 

  Ioana MOREANU 

Clasa a III-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS 

 

 

Corinei jucării, 

Lui Alex ce o fi, 

Ioanei mărgele, 

Cristinei – ciuboțele. 

 

Lui Andrei botoșei, 

Lui Mircea acadele, 

Elizei ciocolată 

Și Inei gogoșele. 

 

Lui Ionel – un cățel, 

Lui Ioan tobogan, 

Mariei să-i dăm cercei 

Și lui Denis clopoței. 

 

 

 

  Ioana GRECU 

Clasa a III-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS 

 

„Chiar şi cei mai puternici oameni au nevoie de 
prieteni.” 

(Mario PUZO) 
 



 

De-aș putea, aș dărui 

Cărți și jocuri la copii. 

Pe colegi i-aș întreba: 

Cărți sau dulciuri? Ce ar vrea? 

 

Unii vor și cărți și dulciuri, 

Alții vor doar jucării. 

Chiar de am crescut un pic, 

Noi rămânem tot copii! 

 

 

 

  Darius-Georgian MOROE 

Clasa a III-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS 

 

 

 

   Școala ne-a făcut prieteni, 

Ne-a dat lecții zi de zi 

Și-am știut de la-nceput 

Că prieteni noi vom fi. 

 

De aceea, dragi colegi, 

Pentru voi eu îmi doresc: 

Cunoștințe luminate 

Și multă dragoste de carte! 

 

Tot ce-n școală ne-nsușim 

Spre bine să folosim! 

 

 

 

  Alexandru-Ștefan SAVU 

Clasa a III-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS 

 

 

 

La sfârșit de an școlar 

La colegi le dau un dar. 

La fete le dau tablete, 

Dar vreau să fie discrete… 

Tablete de ciocolată, 

Doar cu mine să le-mpartă! 

La băieți le dau cărți 

Să învețe chems și toci!! 

Cărți de joc, cred c-ați ghicit. 

Ce credeați, că…m-am smintit?! 

 

 

 

  Evelina-Alexandra ȘETREANU 

Clasa a III-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Vlad ȚEPEȘˮ VULCANA DE SUS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 
 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI  

NĂSCUȚI ÎN LUNA DECEMBRIE 
 

 

1 decembrie 

Margareta-Vioreta STÂNGACIU 

Gheorghe VIŞAN 

Gheorghe MITRESCU 

Elena ŢÎRGHEŞ 

Nicolae IONESCU 

Florina ENE 

Emil-Florin VIŞAN 

Valentin-Nicolas NECŞOIU 
 

2 decembrie 

Dorin-Ionuţ STOICA 

Simona-Cecilia VASILE 

Ionuţ ŞERBAN 

Andreea-Cerasela SARU 
 

3 decembrie 

Ion ŞERBAN 

Filofteia OACHEŞU 

Emilia MILEA 

Gheorghe STOICA 

Cristina GRECU 

Nicolae-Alin DRAGOMIR 

Florentina-Alina STANCIU 
 

4 decembrie 

Nicolae SARU 

Nicolae STOICA 

Elvira MILEA 

Gheorghe BURCĂ 

Georgian GRECU 

Nicola-Ştefania STÎNGACIU 
 

5 decembrie 

Elena SARU 

Emil POPESCU 

Nicolae POPESCU 

Georgian-Florin BURTOIU 

Nicolae-Eduard MITRESCU 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 

Valentin-Mihail AMBROZIE 

 

6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 

Ioan JOIŢA 

Avida GRECU 

Ion-Petre UŞURELU 

Dumitru-Răzvan PÂRVU 

Nicolae-Marian DUMITRU 
 

7 decembrie 

Ion NEGULESCU 

Petrică SMARANDA 
 

8 decembrie 

Dumitru ŞETREANU 

Vasile IOSIF 

Alexandru ŞERBAN 

Elena GRECU 

Luminiţa GRECU 

Ion-Robert ENESCU 
 

9 decembrie 

Steliana MITRESCU 

Gheorghe SMARANDA 

Gabriela ŞETREANU 

Mihaela-Sabina OPROIU 

Daniela BADEA 

Elena-Cristina OANCEA 

Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 

Mihai-Alexandru STOIAN 
 

10 decembrie 

Nicoleta ILIE 

Cornelia ARON 

Gabriela STÎNGACIU 

Ilarion DOBRESCU 

Vasile-Bogdan MOREANU 

Gheorghe-Ciprian BADEA 
 

11 decembrie 

Maria ILIE 

Ion MITRESCU 

Cristina COMAN  

Ionel-Ciprian ŞETREANU 

„Viaţa nu trebuie să fie perfectă ca să fie minunată."  

(Annette FUNICELLO) 



Iulian-Danil BUCUROIU 

Vasile-Florian GRECU 
 

12 decembrie 

Ionela GRECU 

Spiridon-Cristian OPREA 
 

13 decembrie 

Constantin NICOLĂESCU 

Elena NECULAESCU 

Ionuţ BĂLAŞA 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 

Maria-Mădălina MIHAI 

Ionuţ-Alin ILIE 

Ioana-Alexandra ANTOFIE 
 

14 decembrie 

Constantin SPÂNU 

Vasilica MIHAI 

Daniela SARU 

Mihaela JOIŢA 

Victor OPROIU 

Gabriel FĂŞIE 

Elena-Consuela PIOARU 

Ion-Adelaberto ŞETREANU 

Andreea-Stănica ILIE 

Andreea-Izabela SOARE 

Nicolae-Aurel BĂLAŞA 

Rareş-Ştefan STOICA 
 

15 decembrie 

Gheorghe IONIŢĂ 

Vioreta POPESCU 

Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 

Maria IOSIF 

Gheorghe NEAGA 

Mihaela POPESCU 

Emilia DOBRESCU 
 

16 decembrie 

Maria POPESCU 

Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 

Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 
 

17 decembrie 

Magdalena OACHEŞU 

Ionela-Cristina DINIŞOR 

Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU 
 

18 decembrie 

Zenovia ŞETREANU 

Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU  

Gheorghe MOREANU  

Cosmin OACHEŞU 

19 decembrie 

Emilian ENESCU 

Ion BRÂNZICĂ 

Floarea BUCUROIU 

Mihaela-Andreea ARON 

Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UŞURELU 

Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 
 

20 decembrie 

Ion RADU 

Vasile BĂLAŞA 

Victoria GHEORGHE 

Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana POPESCU 
 

21 decembrie 

Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 

Ştefania MOREANU 

Cristian-Constantin ANTOFIE 

Petruţa-Simona BADEA 
 

22 decembrie 

Ion CIOCAN 

Ion VASILE 

Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 

Cătălin-Georgian SAVU 

Georgiana STÂNGACIU 

Andreea-Maria TRONECI 

Ştefania-Denisa GOGU 
 

23 decembrie 

Floarea POPESCU 

Ion BADEA 

Magdalena STÎNGACIU 

Ion ŞERBAN 

Aurel GHEORGHE 

Ionuţ-Marius SOARE 

Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 
 

24 decembrie 

Elvis-Gabriel FĂȘIE 

Corneliu DOBRESCU 

Ionuţ-Georgian POPESCU 

Ionuţ-Adrian UDROIU 
 

25 decembrie 

Vasilica VASILE 

Robert-Marian PETRESCU 

Cristian-Emanuel FÂŞIE 

 

26 decembrie 

Aurica VASILE 

Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 



Stelian NEGULESCU 

Lenuţa MARIN 

Miţa BURCĂ 

Vasilica-Cristina TEODORESCU 

Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 

Silviu-Octavian BĂJAN 

Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 
 

27 decembrie 

Salomia BÂRLOG 

Melania MITRESCU 

Maria ARON 

Valeria FĂŞIE 

Ion BUCUROIU 

Ionuţ-Daniel DINIŞOR 
 

28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 

Andrei BOBLEACĂ 

Pompilia-Andree GHEORGHE 

29 decembrie 

Cornelia DOBRESCU 

Vasilica MILEA 

Vasile GHEORGHE 

Alina-Daniela SARU 
 

30 decembrie 

Vasile MEDREGA 

Vasilica GRECU 

Vasile NEAGA 

Aurel GRECU 

Corina STOIAN 

Romeo-Ionuţ MIHAI 

Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 

Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA 

Paul-Cristian STOICA 
 

31 decembrie 

Ion FĂŞIE 

Vasile-Viorel NECŞOIU 

Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Ion BOBLEACĂ 

Bogdan-Georgian BURCĂ 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII NOIEMBRIE: 

CĂSĂTORII: 

 
 

2 NOIEMBRIE 2013 

„Viaţa este o epigramă al cărei ac înţepător este 

moartea.ˮ  

(Ugo FOSCOLO) 



DECESE:: 

 
Valerian ZEGHERU 

n. 11.12.1933   d. 31.10.2013 

 

  
Maria NIȚOI 

 n. 25.08.1925   d. 7.11.2013

 

 
Emilia ZAMFIRESCU 

n. 11.07.1928   d. 10.11.2013 

 

 

Natalia NEAGA 

 n. 14.12.1929   d. 19.11.2013

 

 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


