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
„Adevărata fericire costă puţin; când costă mult
nu e adevărată.ˮ
(François-René de CHATEAUBRIAND)

SĂ AVEM UN AN MAI BUN!

Fie că este sărbătorit în noaptea de 31 decembrie sau în altă dată, în funcţie de calendarul pe
care-l foloseşte un popor, Anul Nou reprezintă pentru toată lumea înnoirea simbolică a timpului, o nouă
şansă de început. La trecerea dintre ani, cele rele trebuie să rămână în urmă şi se fac planuri pentru ca
anul care vine să fie mai bun. Punte între vechi şi nou, noaptea dintre ani este însoţită, oriunde în lume,
de obiceiuri şi superstiţii păstrate din cele mai vechi timpuri şi transmise în fiecare an mai departe,
noilor generaţii. Românii au o mulţime de obiceiuri pentru trecerea spre un an nou – pluguşorul, jocul
caprei, al ursului, uratul şi sorcovitul fiind doar câteva dintre ritualurile aducătoare de noroc, sănătate şi
prosperitate celui care le primeşte în casa lui.
Un nou an, un nou început. Aşa gândim uneori, însă Viaţa nu ţine cont de cifre arbitrare.
Fiecare zi este un nou început, fiecare clipă îşi are valoarea ei. Acordăm semnificaţii mai mari anumitor
momente si se spune ca această practică este şi ceea ce ne diferenţiază de celelalte ființe, adică faptul că
avem sărbători. Într-adevăr, îşi au importanţa lor sărbătorile, însă Viaţa este aici şi acum, Fericirea este
Acum, Împlinirea este aici.
Urările pe care ni le facem unii altora chiar sunt foarte importante! Este minunat să ne
transmitem unii altora urări de bine, gânduri pozitive, sentimente frumoase, gânduri de susţinere, de
bine, credinţa în succes sau în bucurie. De aceea și eu vă urez ca tot ceea ce vă doriți să se împlinească,
să aveți parte de sănătate și iubire, vă doresc tuturor o viaţă prosperă pe toate planurile, dar mai ales în
iubire şi înţelepciune!
LA MULȚI ANI!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Găseşte curajul de a fi tu însuţi, chiar dacă
încă nu ştii cine eşti.ˮ
(Paulo COELHO)

DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND ACCESUL MIJLOACELOR DE
INFORMARE ÎN MASĂ LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de
mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice
informaţie de interes public.
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul
compartimentelor de informare şi relaţii publice.
Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de
presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice
informaţii de interes public.
Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi
reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist
numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc
opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu
afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare
în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare
în masă la acţiunile publice organizate de acestea.
Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să
desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele
activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia
profesională.
Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile
sau de instituţiile publice.
(în numărul viitor: Sancţiuni)

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 591 din 17 decembrie 2013 a convocat în
şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 23 decembrie 2013, ora 17:00, la sediul
său, situat pe str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18 şi a propus următoarea ordine de zi:
1. Colinde protocolare;
11. Adoptarea scrisorilor de mulţumire publică pentru elevii premianţi la Concursul
„Regiunea mea, tradiţiile mele” organizat de Grupul Alianţa Europeană din cadrul Comitetului
Regiunilor de la Bruxelles;
2. Adoptarea scrisorilor de mulţumire publică adresate doamnei Iuliana GEORGESCUDONA, domnului Vasile BÂRLOG, domnului Gheorghe MIHAI și domnului Ion MIHAI, ctitori şi
celorlalţi participanţi la edificarea troiţei din punctul „Oacheşu”;
3. Informare privind distribuirea ajutoarelor alimentare care au provenit din stocurile de
intervenţie comunitare şi au fost destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din comuna
Vulcana-Băi;
31. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuţiilor specifice;
4. Aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la
nivelul comunei Vulcana-Băi pentru anul școlar 2013-2014;
5. Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2014;
6. Validarea Dispoziţiei primarului comunei nr. 524/2013 privind rectificarea bugetului local
pe anul 2013, a Dispoziţiei primarului comunei nr. 552/2013 privind rectificarea bugetului local pe
anul 2013, a Dispoziţiei primarului comunei nr. 587/2013 privind rectificarea bugetului local pe anul
2013, precum şi a Dispoziţiei primarului comunei nr. 590/2013 privind rectificarea bugetului local pe
anul 2013;
7. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de închiriere a spaţiului în care îşi
desfăşoară activitatea Ghişeul poştal Vulcana-Băi;
8. Analiza propunerii de concesionare depusă de domnul Lazăr POPESCU privind suprafeţe
de teren în parcul comunal Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Vulcana-Băi;
9. Darea în folosință cu titlu gratuit a terenului aferent stației de reglare-măsurare gaze
naturale din comuna Vulcana-Băi;
10. Stabilirea amplasamentului unde vor fi îngropate, după incinerare, animalele moarte în
urma unor boli grave;
101. Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013 privind aprobarea achiziţionării
unui sistem de poziţionare globală (GPS) pentru activitatea de cadastru şi carte funciară;
11. Probleme curente ale administraţiei publice locale:
a) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2013;
b) anunţ public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2014;
c) anunţ public privind supunerea spre analiză a raportului de activitate pe anul 2013 a
viceprimarului comunei şi a fiecărui consilier local;
d) anunţ public privind supunerea spre analiză a raportului privind liberul acces la informaţiile
de interes public pe anul 2013;
e) anunţ public privind supunerea spre analiză a raportului privind transparenţa decizională pe
anul 2013.
12. Propuneri pentru asigurarea conducerii şedinţei următoare.

 Rodica DOBRESCU,
DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Iubeşti viaţa?
Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din
timp este făcută viaţa!."
(Benjamin FRANKLIN)

BOTEZUL DOMNULUI – 6 IANUARIE

Sărbătoarea Botezului Domnului, numită şi Epifania sau
Teofania, este una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii. Ea are
o semnificaţie deosebită pentru viaţa creştină, deoarece nimeni nu poate
deveni creştin fără Botez.
Sărbătoarea Botezului Domnului, a Epifaniei sau a Teofaniei,
este şi sărbătoarea arătării Preasfintei Treimi, pentru că la Botezul
Domnului S-a arătat, deodată, lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului
Duh. Această minune dumnezeiască s-a făcut când Mântuitorul Iisus
Hristos a ieşit în public şi S-a botezat în apele Iordanului, la vârsta de 30
de ani. Atunci, deodată cu Persoana lui Dumnezeu Fiul devenit Om din
iubire pentru oameni, Se arată şi Celelalte două Persoane ale Preasfintei
Treimi. Duhul Sfânt în chip de porumbel coboară peste Fiul lui
Dumnezeu devenit Om, îndată după ce a ieşit din apele Iordanului, iar
glasul Tatălui ceresc se aude zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit
întru care am binevoit" (Matei 3, 17). Din acest motiv, troparul
Botezului Domnului pune accentul tocmai pe arătarea Preasfintei
Treimi: "În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea (adorarea) Treimii s-a arătat, că glasul
Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul, în chip de porumbel, a adeverit
întărirea (tăria) cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie".
Prin Botezul Său, Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit botezul creştin. Când se botează un copil,
primeşte binecuvântare nu numai copilul respectiv, ci şi familia şi Biserica întreagă, pentru că Botezul
nu este numai un eveniment personal, ci şi unul comunitar, eclesial. Botezul este un izvor de mare
bucurie pentru familie, pentru parohie şi pentru Biserica întreagă, sobornicească.
Copiii care nu sunt botezaţi, sub pretextul că nu sunt suficient de maturi ca să înţeleagă Taina
Botezului, sunt lipsiţi de o binecuvântare unică, aceea a unirii lor personale cu Sfânta Treime în Sfânta
Biserică, iar dacă se întâmplă să moară nebotezaţi, ei nu se pot bucura deplin de bucuria vieţii veşnice,
după cum spun Sfinţii Părinţi.
Biserica Ortodoxă consideră că trebuie sfinţită nu numai viaţa matură a omului, ci şi copilăria
şi tinereţea lui.
Când se botează copilul, în aceeaşi zi el primeşte şi Taina Mirungerii, rostindu-se formula:
pecetea darului Sfântului Duh. Atunci copilul botezat primeşte o mulţime de daruri duhovniceşti spre a
fi cultivate, iar apoi el, mergând la biserică împreună cu mama, tata, bunica şi cu alţi copii, creşte
duhovniceşte în iubirea de Dumnezeu şi de Biserică. Totodată, în aceeaşi zi în care copilul primeşte
Botezul şi Mirungerea, în mod obişnuit la vârsta de 6 săptămâni, el primeşte şi Sfânta Taină a
Euharistiei. Aceasta nu se amână pentru mai târziu sub pretextul că nu o înţelege copilul la vârsta de 6
săptămâni. De fapt, nici la o vârstă înaintată nu înţelegem cum pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi
Sângele Domnului, dar înţelegem că în Taina Sfintei Euharistii sau a Sfintei Împărtăşanii se află iubirea
sfântă a lui Dumnezeu pentru noi, Care ne dăruieşte viaţă veşnică.
Faptul că Biserica botează copiii, îi mirunge şi îi împărtăşeşte în aceeaşi zi arată că un copil
este o persoană umană întreagă. După cum Dumnezeu Copilul, Care S-a născut în peştera din Betleem,
era Persoană, tot aşa fiecare copil botezat este o persoană pusă în legătură de iubire eternă cu Persoanele
Sfintei Treimi. El nu este o parte dintr-un om, ci el este un om întreg, este o persoană şi are o valoare
unică şi eternă. Din momentul conceperii sale, copilul este om, iar prin Botez, el devine persoană
binecuvântată, având un nume şi un chip îndreptat spre numele şi chipul Tatălui, Fiului şi Duhului

Sfânt, deoarece după chipul Sfintei Treimi a fost creat omul când Dumnezeu a zis: "Să facem om după
chipul şi asemănarea Noastră" (Facere 1, 26).
În ziua sărbătorii Botezului Domnului, la finalul Sfintei Liturghii, se săvârşeşte Sfinţirea cea
Mare a apei. Această apă pe care Duhul Sfânt o sfinţeşte este apă de binecuvântare, apă de sfinţire a
sufletului şi a trupului şi a naturii înconjurătoare, dar şi izvor de bucurie pentru oamenii care o primesc
cu credinţă, evlavie şi dragoste.
Sfinţirea cea Mare a apei sau Aghiasma Mare, care se săvârşeşte numai cu prilejul sărbătorii
Botezului Domnului, este una dintre cele mai frumoase slujbe ale Ortodoxiei. Ea se săvârşeşte în afara
bisericii pentru că Mântuitorul Iisus Hristos S-a botezat nu într-un spaţiu închis, ci în râul Iordan. De
obicei, această slujbă se săvârşeşte lângă un râu curat sau un izvor, iar dacă nu se poate acolo, aceasta se
săvârşeşte în apropiere de biserică, unde sunt vase multe cu apă, pregătite cu multă grijă şi cu multă
evlavie pentru momentul acesta sfânt.
Aghiasma Mare se gustă pe nemâncate timp de opt zile, pentru că ea ne cheamă să căutăm
viaţa şi bucuria veşnică în iubirea Preasfintei Treimi (cifra 8 fiind simbolul veşniciei şi al infinitului).
Aghiasma Mare ne aduce vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti, eliberare de patimi şi alungarea
duhurilor celor rele. De aceea e bine să ne rugăm Domnul Iisus Hristos să ne dăruiască bucuria de a fi
binecuvântaţi cu apa sfinţită, noi şi casele noastre, cei dragi ai noştri şi toate activităţile noastre, pentru
ca viaţa noastră să fie lumină din lumina lui Hristos şi bucurie din bucuria sfinţilor.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Orice lucru are frumuseţea lui dar nu oricine o
vede."
(CONFUCIUS)

PROIECT COMENIUS
ENGLISH LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRE-SCHOOL GAME
LESSON – A DOUA ÎNTÂLNIRE (12 – 13. 11.2013, CHIRIVEL, SPAIN)

O întâlnire în care Letonia şi-a luat în serios rolul
de coordonator, ajutând echipa Spaniei care se află la primul
proiect. Am primit informații despre documentele obligatorii
în cadrul proiectului – invitaţii, certificate, rezultatele
proiectului, produse finale, rapoarte. Esenţial ca numele
proiectului să apară pe toate documentele English language
integration in the pre-school game lessons”, numărul de referinţă 2013-1-LV1-COM06-05409, logoul (despre care cu mândrie spunem că a fost realizat în format electronic de România - prof. Sorina
PÎRVU corelând ideile tuturor partenerilor, a se vedea mai jos).

Ne-am pus de acord asupra celorlalte întâlniri.
3 – Romania 10-16 martie 2014 (suntem gazde);
4 – Poland 26 mai – 01 iunie 2014;
5 – Hungary 6 – 12 octombrie 2014
6 – Turkey 20 – 26 aprilie 2015
7 – Italy 26 – 30 iunie 2015
Blogul proiectului este gata, Turcia fiind responsabilă de realizarea lui şi toţi coordonatorii de
proiect postează periodic activităţile desfăşurate, în special cele legate de tema proiectului, inserează
fotografii, filme.
Link către blog unde vă invităm să ne urmăriţi
http://englishforplaytime.blogspot.ro/.
În curând pe fereastra grădiniţei va apărea afişul de
promovare care este de fapt chiar logo-ul proiectului. Piesa de
rezistenţă a întâlnirii a fost chiar un produs al proiectului - calendarul
2014
http://englishforplaytime.blogspot.ro/search/label/Romania.
Partenerii au schimbat între ei calendare ce vor fi afişate în grădiniţe.
Un alt aspect important este prezentarea metodologiei de
predare a limbii engleze în grădiniţă şi utilizarea limbii engleze în
activitatea de zi cu zi - sport,muzică, activităţi în aer liber, activităţi
pe centre tematice. Interesant e că fiecare grădiniţă realizează o
statistică în fiecare lună, referitoare la dezvoltarea competenţelor lingvistice la preşcolari.
Având în vedere că până în martie nu ne vom putea vedea decât virtual se stabilesc datele
videoconferinţelor, subiectele de discuţie şi partenerii în perioada noiembrie - ianuarie.
Pentru întâlnirea din România fiecare ţară va realiza un dicţionar cu cuvintele învăţate de elevi
în primul semestru şi o colecţie de cântece în limba engleză.
Pe data de 13 decembrie toate grădiniţele din proiect vor decora bradul de Crăciun, vor cânta
colinde şi vor pregăti felicitări pentru toţi partenerii pe care le vor trimite celorlalţi pe email sau prin
poştă.

Delegaţia României prezentă la această întâlnire a fost formată din educatoare Mihăila
PETRESCU, prof. Sorina PÎRVU şi prof. Maria-Manuela GHEORGHE- coordonator de proiect.
„Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul comisie europene. Acesta publicaţie (comunicare)
reflectă numai punctul de vedere al autorului şi comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.”
 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Un om de succes este acela care poate construi o
fundaţie solidă cu cărămizile pe care alţii le
aruncă în el."
(David Charles BRINK)

NICOLAE LABIȘ – 129 DE ANI DE LA MOARTEA SCRIITORULUI
(1885)

Date biografice: n. 25.03.1885, Bucureşti - d.
17.01.1936, Bucureşti. Poet, prozator şi istoric al heraldicii.
Mateiu Caragiale a fost fiul natural al lui Ion Luca
Caragiale, fapt ce îi va marca întreaga viaţă prin speranţele legate
de posibile origini aristocratice. Studii elementare şi liceale
(1892-1902) apoi Facultatea de Drept la Bucureşti, Berlin şi iar
Bucureşti (1903-1909), pe care nu o termină. Sprijinit de tatăl
său, care îi aprobă hotărârea de a se dedica scrisului, debutează
cu versuri în revista ieşeană Viaţa Românească (1911). Deşi
ocupă posturi semnificative în diverse ministere, viaţa
prozatorului va fi un zbucium permanent cauzat de prăpastia
dintre existenţa cenuşie şi aspiraţia devenită obsesie către titluri
nobiliare. Adevărată tortură, ce se va atenua întrucâtva după
căsătoria, în 1923, cu Marica Sion, o obişnuită a saloanelor
bucureştene, fiica scriitorului Gheorghe Sion. La scurt timp
cunoaşte consacrarea literară odată cu publicarea nuvelei
Remember şi a romanului Craii de curte veche la care a lucrat, cu
intermitenţe, 16 ani (1910 -1926). Craii de curte veche,
capodoperă a literaturii române, este o somptuoasă evocare lirică,
pe alocuri nostalgică, a Bucureştiului (încă) balcanic al începutului de veac XX.
Stilul şi problematica scrierilor lui Mateiu Caragiale rămân inconfundabile. Nimeni în literatură
română nu a reuşit să evoce atât de plastic promiscuitatea şi turpitudinile urbei “de la porţile Orientului”,
îndrăgită şi dispreţuită în egală măsură.
Opera: Remember (1924); Craii de curte veche (publicat iniţial în Gândirea începând cu 1926, în
volum în 1929); În chestia unei aberaţii (heraldica, 1930); Sub pecetea tainei (roman neterminat, publicat
fragmentar în Gândirea între 1930-33); O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor (1935); Pajere
(poeme, volum postum, 1936); Opere (1936)
Aprecieri critice:
Mihail Sebastian: Ce operă frumoasă această carte. Nu poate fi vorba de un roman. Este cu
siguranţă însă o admirabilă poveste. Sunt unele cărţi care nu se sfârşesc acolo unde le moare eroul. (...).
Craii de curte veche este una din aceste puţine cărţi.
Ion Barbu: Este prima dată în literatura noastră şi a doua oară poate în literatura universală (...)
când natura planetară se substituie naturii biologice, sociale ori simplu umane, a eroului de roman obişnuit
(...). Nu cunosc meditaţie mai gravă asupra ticluirii şi aventurii fiinţei ca această carte de înţelepciune.
 prof. Petra MICULESCU

„Lângă cel mai înalt pisc al fericirii se află cea
mai adâncă prăpastie a durerii.”
(Octavian PALER)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CÂRMACII
de Al. VLAHUȚĂ

Din bordei de lângă vatra unde stă nenorocirea
Ca o strajă neclintită ridicatu-mi-am privirea
Sus, spre sfetnici, şi văzut-am a lor feţe luminoase,
Ş-am văzut maimuţăria, strâmbăturile greţoase
Astor molii, ăstor ciocli, dezmăţaţi copii ai spumei,
Care-n aur văd, smintiţii, sufletul şi cinstea lumei,
Inimi dogorâte-n para poftei de-a se-navuţi,
Stând ca viermii pe-un cadavru, ce-a-nceput a se-mpuţi.
I-am văzut păpuşi gătite, tologiţi în jeţuri moi,
Trântori, fără nici o grijă, şi străini de-orice nevoi,
Răscolind în a lor cuget ale ţării măruntaie
Şi cătând, nesocotiţii, ca din trupul ei să taie
Partea ce-a mai rămas bună, membrul ce-a mai rămas teafăr.
Pieptul lor, plin de medalii, strălucea ca un luceafăr.
Dar înlăuntru sub medalii şi sub hainele bogate
Clocoteşte-n oala cărnei, otrăvită de păcate,
La a negrelor lor pofte, la a infamiei pară
Clocoteşte crima . . . Stoarceţi, stoarceţi măduva din ţară!
Nu vă pese! Striviţi totul! Cugetaţi că poate mâini
O să pierdeţi cârma ţării ş-or să vină alţi stăpâni.
Deci, pârjol şi jaf! Opinca hoitul să rămână os
Ca să nu mai aibă alţii, după voi, nimic de ros…
Voi, cucoane mari, avute, ce-n mătăsuri şi-n dantele
Vă-nveliţi a voastră carne, voi, ce-n câteva inele
Purtaţi hrana ce lipseşte unei jumătăţi de ţară,
Spuneţi, nu cumva vreodată s-a-ntâmplat să vi se pară
Că a voastre diamante se topesc şi vi s-arată
Ca atâtea lăcrimi curse dintr-o geană întristată?
Vai, acele pietre scumpe ochi focoşi sub geana serii
Credeţi voi că sunt podoabe? Nu! sunt lăcrimile ţării!
Dar te-a-ncălecat de-acuma, cal, te du unde te mână
Călăreţul, o maimuţă, care ţine-n a ei mână
Frâul tău a ta viaţă. Du-o unde vrea să meargă!
Când uscatele-i călcâie bat în burta ta, aleargă,

Iar când frâul tău îl strânge, de-ţi trosnesc dinţii din gură,
Te opreşte: să răsufle vrea scârboasa pocitură.
Vai, nenorocită ţară, rele zile-ai mai ajuns!
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi fără milă l-au străpuns
Şi-n bucăţi împart, infamii, carnea ta, avutul tău!
Tot ce s-a găsit pe lume mai stricat, mai crud, mai rău,
Ăşti nemernici fără suflet, fără nici un căpătâi,
Ţin a tale zile-n mână, ş-a ta cinste sub călcâi.
Şi călări pe tine, ţară, se cred zei aceste bestii,
Cum se cred ades copiii împăraţi călări pe trestii.
Ei sunt mari şi tari, şi nu au nici ruşine, nici sfială
Că-ntr-o zi, poate, urmaşii le vor cere socoteală
De-a lor fapte. Ce le pasă? Lopătari, la cârma ţării
Sunt stăpâni pe vas, pe vânturi, şi pe valurile mării!
Şi când cugeţi c-aceşti trântori, astă haită de samsari
Prin tertipuri şi prin intrigi au ajuns puternici, mari,
Şi când vezi pe-a vieţii scară unde-au fost şi unde sunt,
Când îi vezi cu ce mândrie, cu ce ochi semeţi şi crunt
Privesc azi din înălţime spre norodul tăvălit
În mizeriile-n care ei, călăii, l-au trântit,
Când te uiţi cum se răsfaţă, cum îşi fac de cap mişeii,
Vai, începi să crezi că-n ceruri adormit-au de mult zeii!
Ş-apoi, după ce-au dat palme, şi-au scuipat în faţa ţării,
După ce-a-mbrâncit poporul în prăpastia pierzării,
După ce n-a rămas lucru nebatjocorit de ei,
Au curajul aceşti oameni de nimic, aceşti mişei
Au curaju-n faţa lumii ca să strige-n gura mare:
Ne vrea ţara! Îi vrea ţara? Auziţi neruşinare!
Vai, de-ar fi pe voia ţării, ştiţi voi unde v-aţi trezi!
Într-o ocnă da! acolo oasele v-ar putrezi!
Cum să mai vedem în ţară cinste, muncă, propăşire,
Când spoiala azi e totul, când vezi că prin linguşire
Şi făţărnicii, netoţii, au ajuns aşa departe!
Cum să-ţi mai trudeşti viaţa ca să-nveţi puţină carte
Când te uiţi că-n astă ţară, dată pradă celor răi,
Înţelepţii sunt victime, ticăloşii sunt călăi!
Fii viclean, corupt, sperjur, pune-ţi mască, fă-te blând,
Pleacă-ţi fruntea ta cucernic, bate-ţi pieptul tău strigând:
Scumpa, draga Românie, idolul vieţii mele!
Şi când vei fi Leu, pisică, scoate-ţi ghearele din piele!
Iată norma după care poţi s-ajungi unde pofteşti!
Ş-apoi, ca să n-ai mustrare, nici vreodată să roşeşti,
Înainte de-a purcede pe-ale crimei negre căi,
Cearcă-ţi sabia în gâtul conştiinţei tale-ntâi!
Asta-i lecţia pe care o lăsaţi posterităţii!
Ah, cumplit v-aţi râs de lege şi de cumpăna dreptăţii,
Şi de oameni, şi de ţară, şi de tot ce-i sfânt pe lume!
Peste veacuri depărtate vor pluti a voastre nume,
Şi vor spune că sub soare n-au stat răi, călăi, bandiţi,
Nici atât de cruzi la suflet, nici atât de iscusiţi.
(lui V. A. URECHIA)

„Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale! Trăieşteți viaţa aşa cum ţi-ai imaginat-o!ˮ
(H. D. THOREAU)

ȘTIAȚI CĂ…

 …cei mai tineri părinți din istorie (doi copii cu vârste de 8, respectiv 9 ani) au trăit în China?
Copilul lor s-a născut în anul 1910
 ...pe suprafața unui corp uman trăiesc mai multe vietăți decât oameni pe întreaga planetă?
 ...în prezent, pentru prima dată în istoria planetei, numărul persoanelor cu vârste de peste 60 de
ani îl depășește pe cel al copiilor cu vârsta sub 5 ani?
 ...în statul american, Dakota de Nord, nu s-a înregistrat niciodată un cutremur?
 …dacă vreți să fiți în siguranță în fața unor nisipuri mișcătoare, întotdeauna să călăriți un catâr?
Dacă măgarii sau caii se scufundă în nisipurile mișcătoare, un catâr nu o va face niciodată?
 ...marea piramidă a lui Keops conține suficientă piatră încât să poată fi construit un zid înalt de
50 de centimetri care să înconjoare planeta la Ecuator?
 …dacă vorbiți la telefonul mobil timp de o oră, numărul bacteriilor din urechea voastră va crește
de cel puțin 700 de ori?
 ...durerea are și ea o unitate de măsură? Aceasta se numește „dolˮ iar instrumentul menit să
măsoare durerea se numește dolorimetru.
 ...în urmă cu 3.000 de ani, majoritatea egiptenilor antici nu trăiau mai mult de 30 de ani?
 ...în absolut toate țările lumii, indiferent de cultură, religie sau zonă geografică, soldații execută
salutul numai cu mâna dreaptă?
 …cele mai mari nave transoceanice plătesc cate 250.000 de dolari de fiecare dată când străbat
Canalul Panama? Trebuie spus că o treime din economia acestui stat este susținută de acest canal.

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Numai în imperfecţiune se poate învăţa.ˮ
(Emil CIORAN)

PROGRAMUL TRANSVERSAL/ PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE PE TOT
PARCURSUL VIEȚII

LIMOGES –FRANȚA
Niciodată nu e prea târziu să învățăm. Dar mai
important este să aplicăm ceea ce învățăm. Acesta este
motivul pentru care am încercat să particip la o vizită se
studiu, prin Programul transversal ,,Programul de
învățare pe tot parcursul vieții” și am reușit.
Astfel în perioada 2-6 decembrie 2013,am
participat la o vizită de studiu la Limoges –Franța.
Tema vizitei ,,Angajament și cetățenie-ce să pună în
practică tinerii noștri?”.La vizită au participat :2
persoane din Spania ; 2 persoane din Italia; 2 persoane
din România și o persoană din Portugalia. Gazda vizitei
a fost Patrick ESCOLA reprezentantul AROEVEN din
Limoges.
Drumul spre Limoges a început în aeroportul Otopeni. Am aterizat pe aeroportul Charles du
Gaulle din Paris iar de aici, prin Gara Austerlitz am
mers cu trenul,aproape 400 km, până la Limoges.
Întâlnirea cu colegii de vizită a fost
emoționantă ,mai ales că a trebuit să conversăm în
limba franceză
( fără translator). E adevărat că nu
mai exersasem cam demult această limbă, dar
exercițiile făcute cu prilejul pregătirii vizitei, m-au
ajutat.
Vizita a cuprins întâlniri de lucru cu elevi și
cadre didactice de la licee din Limoges, dezbateri pe
tema responsabilizării elevilor în luarea deciziilor,
rolul autorităților locale în acest domeniu, vizite la
obiective turistice. Am vrut să învăț din experiența
altor țări.
Noua lege a educației apropie sistemul educațional român de sistemul celorlalte țări europene
și subordonează școala autorităților locale, ce are ca țintă reușita școlară, deoarece elevii de azi sunt
cetățenii de mâine.
În cursul vizitei realizate la Limoges, am aflat cum sunt implicați tinerii în educația pentru
cetățenie. Elevii sunt familiarizați cu valorile si principiile democrației și participă activ atât in clasă, cât
și în școală. Procesul democratic înzestrează tinerii cu abilități și competențe și îi face să participe
efectiv la viața școlară.

O cultură școlară participativă (voință, angajament și colaborare cu adulții) aduce succesul
organizației. Am constatat că școala este un loc al vieții în
toate dimensiunile sale, nu doar un loc de învățare, ci este
dezvoltat sentimentul de apartenență la școală.
În cadrul vizitei am avut oportunitatea de a vizita
licee de elită din Limoges( Lycee Maryse Bastie, Lycee
Turgot, Lycee Gay Lussac, Lycee Leonard Limosin), de a
ne întâlni cu echipele educative și de elevi, dar și cu
reprezentanți de la nivelul inspectoratului și prefecturii
(factori de decizie în procesul de învățământ).
Tot în cadrul programului au fost incluse întâlniri
și discuții cu jurnaliștii ziarului licean, reprezentanți ai
instituției organizatoare, ateliere de lucru - pictură pe
porțelan de Limoges, sesiuni de lucru pentru redactarea raportului final.
În organizarea învățământului din Franța am regăsit învățământul din anii când eu eram elevă
de liceu. Ceea ce numesc ei astăzi MAISON DES LYCEENE (MDL), LA VIE SCOLAIRE, este viața
elevilor de liceu care locuiesc în internat, cu organizarea timpului liber, cu responsabilitățile în
gospodărirea internatului. De asemenea am întâlnit școlile profesionale de la noi, din anii de demult,
care la ei sunt Licee tehnice, cu ateliere de lucru foarte bine dotate, de unde elevii în urma unui
bacalaureat profesional, ies specialiști în electronică, electrotehnică, imprimerie, dar bineînțeles că au și
locuri de muncă în domeniile pentru care s-au specializat.
M-au impresionat și alte lucruri: nu-ți vine să crezi că la intrarea în liceu elevii semnează un
contract de punctualitate și de asiduitate; că programul lor începe dimineața și se termină după orele
16:00 (cu masa de prânz în liceu); că nu este interzis fumatul, dar toți elevii fumători ies afară din curtea
școlii; că nu au uniforme, dar nici zorzoane, nici machiaj; că este un interes deosebit din partea
liceenilor pentru învățătură; că pentru a deveni student trebuie să faci doi ani preperatori.
Nu vreau să critic învățământul din România dar desființarea școlilor profesionale a fost o
mare greșeală .Ar trebui ca elevii să fie și motivați dar să fie și responsabili în acțiunile lor.
Ideile inovative însușite în cadrul vizitei vor aduce un plus activității locale prin diverse acțiuni
deosebite – voluntariat, elevii mari vor putea fi mentori pentru elevii mici, (spiritual în acest caz este
similar cu cel al ,,fratelui mai mare”).
În plan personal, participarea la această vizită a însemnat un pas în cariera mea. Deși la o vârstă
când colegi de generație se gândesc poate la pensie, vizita a contribuit la creșterea încrederii în forțele
proprii, la dezvoltarea competențelor în limba franceză și plăcerea unor conversații personale si
profesionale cu colegii din alte țări. Voi împărtăși colegilor mei informațiile asimilate, voi prezenta cele
văzute la Limoges și voi implementa cele
învățate.
Am inițiat discuții în timpul vizitei,
legate de scrierea unui proiect Comenius
Regio, în calitate de membru al Consiliului

Local, având ca partener școala din localitate. Este de
dorit ca în cadrul programului Erasmus să existe
acțiuni complementare de educație pentru cetățenie, în
special în cadrul unei dimensiuni europene, de aceea
tema proiectului se dorește a fi ,,Educația pentru
cetățenie, educația pentru valori”.

Voi păstra legătura cu colegii și cu organizatorii, atât pentru viitoare proiecte cât și pentru a ne
împărtăși viitoarele experiențe și ce a aplicat fiecare la întoarcere, în instituția de proveniență. Toți
participanții la vizită au fost de origine latină, fapt ce a determinat o coeziune de grup plăcută și în
același timp propice desfășurării activităților
comune.
Am prezentat și eu Consiliul Întâilor
Premianți, ca un exemplu de responsabilizare a
elevilor, arătând cine face parte din acest consiliu,
cum funcționează, care sunt obiectivele acestuia, ce
activități desfășoară, cum participă la ședințele
Consiliului Local, dar și la concursul inițiat de
Primarul comunei, Emil DRĂGHICI, pentru
alegerea celui care va participa la ședința
Comitetului Regiunilor de la Bruxelles.
Au fost impresionați de această inițiativă.
Am prezentat de asemenea și Consiliul Elevilor, dar
și activitățile extrașcolare ale elevilor din școlile
noastre, precum și rolul autorităților locale în desfășurarea în bune condiții a învățământului în comuna
noastră.
Toți membrii comunității educative din instituțiile de învățământ pot contribui la dezvoltarea
responsabilizării elevilor, pot ajuta elevii să fie responsabili.
Limoges, orașul porțelanului, dar și vatră veche romană, a fost locul unde am întâlnit oameni
deosebiți atât din Franța cât și din Spania, Italia, Portugalia, de la care am învățat lucruri noi despre
învățământ, despre rolul autorităților locale, unde am pictat într-un atelier pe renumitul porțelan, dar și
unde am dus numele comunei mele de suflet, VULCANA-BĂI.

 Filofteia ȘERBAN
VICEPRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI

„Dintre toate lucrurile, timpul ne dă cel mai mult
de cugetat. ˮ
(Lucian BLAGA)

DIN CREAȚIA COPIILOR
Început
Cei bătrâni şi înţelepţi spun că demult, tare demult, pe atunci când oamenii vorbeau prin semne,
sunete asemănătoare cu ale gorilelor, purtau frunze, fiindcă haine nici vorbă să existe, trăia un om
obişnuit, ca toți ceilalți, dar care avea un adăpost mai izolat de restul, se afla prin mijlocul unei păduri
tare misterioase. Totuși, pe acele vremuri se trăia mult mai sănătos faţă de cum trăim noi. Nu știa
nimeni de tehnologie, internet, iPhone, nu ţinea nimeni cont de calorii, proteine, că se îngraşă sau
slăbeşte, nu găteau felurite mâncăruri, consumau fructe si legume, pe care culegeau din natura
mărinimoasă. Tânărul despre care vă povesteam stătea mai izolat faţă de ceilalţi, deoarece el era ca şi
cum nu ar fi, nimeni nu-l băga în seamă, nimeni nu avea nevoie de el, … inutil, inutil, inutil... Dar ce nu

știau ceilalţi era că acest tânăr ştia să scrie, ştia să „deseneze“ litere. Pe masa din coliba lui, în care îşi
expunea valoarea, se ascundea ceva necunoscut omului. Era un tărâm miniatural, făpturile de acolo
semănau cu literele pe care tânărul le făcea. Probabil că literele lui au prins viaţă? Cum ar fi posibil aşa
ceva?
Da, este adevărat. Şi așa se explică şi faptul că acesta desena mai multe litere pe o frunza și apoi
dispăreau. Mai multe dintre ele s-au luat de mână şi au format un rege care era cât şase, fiind aşezate în
ordinea următoare: C,U,V,Â,N,T. Aşa că l-au numit Cuvânt. Dar să revenim la tânărul neconsiderat
folositor, care căuta prin pământ sperând că va găsi ceva util pentru gospodăria sa. Şi tot căutând şi
aruncând cu pietre, una dintre ele îi sparse o bucată de sticlă pe care o găsise zilele trecute. Intră de
grabă şi găsi toate cioburile pe masa … fermecată să-i spunem. Când se apropie, văzu prin acele cioburi
literele! Descoperise lumea Cuvântului. Dădu cioburile la o parte şi luă în palmă Cuvântul şi celelalte
litere. Acesta şi-a dorit să le aşeze pe o nouă frunză de stejar şi să formeze ceva ce nimeni nu ştia pe
atunci, numită de el POEZIE.
Dar credeţi că a reuşit? Normal că nu, fiindcă personajul principal al acestei poveşti, Cuvântul, a
trecut prin toate peripeţiile, doar ca să nu fie aşezat pe frunza de stejar. Nu suporta stejarul. Când tânărul
încerca să îl aşeze, deîndată sărea până la tavan şi apoi pe podea. Era cât pe ce să se taie în unul din
cioburile de la geam, să se despartă de litere, prietenele sale, să fie călcat în picioare de pisică, a doua
oară sări în faţa unui foc uriaş, aproape să fie ars, a trecut prin muuuulte până şi-a dat seama tânărul să
schimbe frunza. Așa că a luat una de plop, l-a aşezat frumos, iar lângă el a așezat literele, formând
poezia care sună cam aşa: ,,Cuvânt fermecat,/Proaspăt inventat,/Te-aşezaşi îndată/Pe frunza
cealaltă./Aventuri ai avut,/Prin multe ai trecut,/Ca să mă faci poet/Să n-ai niciun regret!''.
Şi aşa a apărut primul poet al acestei naţiuni. Oare a mai scris şi alte poezii? Doar Cuvântul
ştie, prietenul său de nădejde.

 Laura-Gabriela NEAGA
clasa a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Orice existenţă nu-i, în ultimă instanţă, decât un
număr finit de motive."
(Tudor OCLAVIAN)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE
LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUŢI ÎN LUNA IANUARIE

1 ianuarie
Vasile DUMITRESCU
Lucica OALRU
Mihai-Silviu MICULESCU
Vasile POPESCU
Constanţa ARON
Vasile IORDACHE

Nicolae OANCEA
Margareta SAVU
Gabriel ANTOFIE
Mihaela ARON

2 ianuarie
Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA
Vasile FĂŞIE
Virginia ILIE
Aurel BERECHET
Vasile-Constantin ANTOFIE
Florin CHIORNIŢĂ
Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU
3 ianuarie
Ion SARU
Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ
Ion VASILE
Violeta IVAŞCU
Mircea NECŞOIU
Ion COMAN
Cristina VASILE
4 ianuarie
Mihaela MOROE
Marian-Aurel BRÂNZICĂ
Ioana-Liliana CRĂCIUN
Ion POPESCU
Ion FĂŞIE
Florina DÎNGEANU
Ioana-Maria UŞURELU
5 ianuarie
Ion MITRESCU
Lămîiţa ŞETREANU
Viorica SAVU
Eugeniu CREMENEANU
Elena BERECHET
6 ianuarie
Cristian-Dumitru GHEORGHE
Adriana-Nicoleta FLOREA
Ion-Cristian NEAGA
Georgian GRECU
Alexandru-Georgian STANCIU
Vasile BURCĂ
7 ianuarie
Ion MILEA
Ion ŞERBAN
Valerică OANCEA
Ioan BADEA
Camelia PIOARU

9 ianuarie
Petru-Samuel ŞERBAN
Genoveva PIOARU
Ion STOICA
Vlad-Nicholas ȘERBAN
Eric-Ioan ȘERBAN
10 ianuarie
Daniela MĂGUREANU
Daniel-Vasile BUCUROIU
Georgian-Valentin MARIN
Darius-Georgian MOROE
Maria-Alexandra DINIŞOR
Elena POPESCU
Dumitru CIOCAN
Ionela SMARANDA
11 ianuarie
Zenovia-Mihaela ŞETRENU
George-Petrişor HOGIOIU
Florentina ŢUŢUIANU
Vasile-Laurenţiu POPESCU
Iulia-Maria MILEA
Marius-Ionuţ ŞERBAN
12 ianuarie
Ionela ŞTEFAN
Nicolae SAVU
Ancuţa-Florina MOROE
Oana-Florica ZAHARIA
George MANTA
Daniela STOICA
Paola-Ștefania FĂȘIE
13 ianuarie
Virgiliu MĂGUREANU
Vasile UŞURLU
Anca-Elena ION
Gheorghe MITRESCU
Silviu-Mihai RADA
Elena-Daniela GHEORGHE
Dumitru-Sebastian ENESCU
Daria-Ioana IONESCU
Felicia DRĂGHICI
Daniel IOSIF
14 ianuarie
Florin TUDOR
Mihaela ŞERBAN
Diana-Florentina NECŞOIU

Natalia STÎNGACIU
Maria DOBRESCU
Vasile ANTOFIE
Raisa-Cristiana ȘETREANU
15 ianuarie
Florica GOGU
Sabina NEAGA
Viorel BURCĂ
16 ianuarie
Nicu-Robert VASILE
Mălina-Adriana PETRESCU
Oana-Valentina PETRESCU
Nicoleta-Alice BERECHET
Marin MEDREGA
Elena DUMITRESCU
17 ianuarie
Melania-Elena BUCUROIU
Marius-Constantin FĂŞIE
Silvia VASILE
Ion OANCEA
Mariana SMARANDA
Mihaela-Lidia UŞURELU
Bianca-Maria CRĂCIUN
18 ianuarie
Cristina-Liliana PREDA
Nicolae ANTOFIE
Vasile DOBRESCU
Claudiu-Iulian JOIŢA
Olimpia PETRESCU
Gabriela TOMA-CUŢARU
Stelian FĂŞIE
Dumitru BRATU
19 ianuarie
Robert DRĂGHICI
Adrian GHEORGHE
Mihaela-Florina STOICA
Cosmina-Ştefania SARU
Gheorghe GRECU
Ion ANGHEL
Maria ŞERBAN
Gheorghe MITRESCU
Laurenţiu GHEORGHE

20 ianuarie
Cornelia STANCIU
George-Romeo MOREANU
Izabela-Nicoleta UŞURELU
Filofteia DOBRESCU
Ion APOSTOL
Octavian PUIESCU
Maria GRIGORE
Liliana BURCĂ
Dănuţ-Gabriel POPESCU
21 ianuarie
Alina GAFIŢOIU
Gabriela POPESCU
Mădălina NEAGA
Florina-Filareta POPESCU
Stelian MIHAI
Ionuţ-Gabriel STOICA
Ionela-Daniela MAICAN
Emilia-Ioana ARON
Diana-Mihaela MOROE
Genoveva IONIŢĂ
Nicolae MITRESCU
Ion-Romeo DRĂGHICI
Filareta BURCĂ
Iuliana ENESCU
David-Andres LUPU
22 ianuarie
Gigel COMAN
Mircea BUCĂ
Florica ILIE
Iulian ILIE
Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU
Emilia JOIŢA
23 ianuarie
Vasile-Adrian MIHAI
Georgian-Dănuţ DOBRESCU
Ştefan BÎRLIGEANU
Mihai GRECU
Aurelian DRĂGHICI
Irina-Cateluţa MĂGUREANU
24 ianuarie
Daniel FĂŞIE
Elena POPESCU
Elise-Marie-Helene SAVU
Vasile STANCIU
Gheorghe STANCIU

Elena STANCIU
Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ
Ștefania-Roberta PETRESCU
25 ianuarie
Adrian-Valentin GRECU
Ionela-Cosmina SORA
Melania DOBRESCU
Dumitru LĂCĂTUŞ
Florina NICOLĂESCU
26 ianuarie
Gheorghe STANCIU
Ana-Maria SAVU
Gabriel FĂŞIE
Diana-Elena ŞETREANU
Dragoş-Gabriel ŞETREANU
Sofia ANTOFIE
Floarea GHEORGHE
Maria MIHAI
Mihail SANFIRESCU
Cristina BĂLAŞA
27 ianuarie
Nicolae MOREANU
Ion BUCUROIU
Giorgiana-Adelina BUCĂ
Elena ŞERBAN
Nicolae DOBRESCU
Vasile TOMESCU
28 ianuarie
Maria-Magdalena BADEA
Nicolae MITRESCU
Ana-Maria ILIE
Ionela-Bianca OANCEA
Maria VORNICU
Elena SMINCHIŞE
Rareş-Ştefan DOBRESCU

29 ianuarie
Georgeta IOSIF
Maria GAFIŢOIU
Avida DOBRESCU
Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN
George-Silviu ZAMFIRESCU
George-Tiberiu RUSU
Ionuţ-Daniel DUMITRU
Eduard-Florin OPROIU
Elena STOIAN
Mariana PIOARU
Vasile SPÎNU
Elena VĂCARU
Alexandru-Florin TRONECI
30 ianuarie
Ileana BURCĂ
Vasilica CUCUTEANU
Constantin SAVU
Georgeta TEODORESCU
31 ianuarie
Vasile SAVU
Cornel BURCĂ
Gheorghe DUMITRU
Renata-Ionela STÎNGACIU
Georgeta ENESCU
Nicolae NECŞOIU
Gheorghe LUNGU
Maria ENESCU
Vasile BIŢOC
Gheorghe BANU
Spiridon ŞETREANU

„Moartea trebuie privită cu indiferenţă.ˮ
(CHRIS SIMION)
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