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!

„Vara şi cântecele se cântă singure.ˮ
(William Carlos WILLIAMS)

VARA E PROPRIUL EI PARADIS!

Astăzi este oficial prima zi de vară… Gândurile și sufletele noastre chiar sunt mai vioaie, mai
săltărețe, mai luminoase asemeni soarelui de vară, chiar dacă acesta se înduplecă greu să se arate…
Abia aștept! Soare, flori, aer curat și proaspăt, dimineți răcoroase cu iarba umedă, după-amiezi
calde și liniștite… O plăcere. Gândul la apropiata vacanță și la muntele liniștit care ne așteaptă ne face
mai vioi și mai energici… Luați-vă un minut să visați la o pajiște cu flori, la un copac de la poalele
muntelui, la un câmp de floarea soarelui ori maci sângerii sau la un pârâu proaspăt și neliniștit ce curge
printre stânci! Împrumutați puțin din pacea lor și din bucuria lor de viață! Acum nu-i așa că toate vi se
par mai frumoase, mai ușoare, mai vii?
Absolut genială această definiție, dacă vreți, pe care Octavian PALER a dat-o acestui minunat
anotimp:
„În principiu, nu cred că există ceva mai minunat ca o după-amiază de vară calmă, fără vânt,
când nu se clatină nicio frunză, iar lumina se filtrează printre crengi. Stai culcat în iarbă, ascultând
zumzetul insectelor care ciuruie liniștea, privești bucățile de cer ce se văd prin frunzișul unui copac,
simți în nări mirosuri amețitoare, ești fericit și nu știi pentru ce. Nu-ți mai trebuie nimic în afară de ce
ești. Totul e extraordinar de simplu, într-un fel… Vara m-a ajutat să obțin prin simțuri ce nu mi-a fost
dat să am prin credință. N-a fost nevoie să aflu de la alții că sacrul există în natură, că divinul poate fi
atins, uneori, cu degetele. Vara, până și tristețile mi se păreau luminoase.ˮ
Și să nu uităm că azi e ziua tuturor acelora care ne dau sens vieții. E ziua copiilor și mi-aș dori ca
fiecare copilaș să simtă acest lucru. Haideți să facem din această zi o sărbătoare pentru noi toți!
LA MULȚI ANI COPII DE PRETUTINDENI!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Nu există educaţie mai bună ca aceea a
adversităţii.ˮ
(Benjamin DISRAELI)

STATUTUL ALEȘILOR LOCALI

Prin aleși locali, în sensul Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, se înțelege
consilierii locali și consilierii județeni, primarii, primarul general al municipiului București,
viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene. Este asimilat aleșilor locali și delegatul
sătesc.
Consilierii locali și consilierii județeni, precum și primarii se aleg prin vot universal, egal,
direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în
care urmează să-și exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale.
Viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene sunt aleși prin vot secret
indirect, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și
completările ulterioare.
Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are caracter
public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își exercită mandatul.
În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității locale.
În asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de
autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.
Exercitarea mandatului de către consilierii locali
și consilierii județeni
Consilierii locali și consilierii județeni își exercită drepturile și își îndeplinesc îndatoririle pe
întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleși.
Consilierii validați intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal
constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările
ulterioare.
Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți.
Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Consilierii validați după ședința de constituire a consiliului intră în exercițiul mandatului de
consilier după depunerea jurământului.
Consilierii locali și consilierii județeni, ale căror mandate au fost validate, depun în fața
consiliului local, respectiv a consiliului județean, următorul jurământ în limba română: „Jur să respect
Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru
binele locuitorilor comunei (orașului, județului). Așa să-mi ajute Dumnezeu.” Jurământul poate fi depus
și fără formula religioasă.
Consilierii locali și consilierii județeni care refuză să depună jurământul sunt considerați
demisionați de drept.
După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcție li se eliberează o
legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar, respectiv de președintele
consiliului județean.
Consilierii locali și consilierii județeni primesc un semn distinctiv al calității lor de
reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

Modelul legitimației de consilier și cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului. Cheltuielile pentru confecționarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimația și
însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează la data declarării ca legal
constituit a noului consiliu ales.
Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a
reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu
excepția cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de
libertate;
g) punerea sub interdicție judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) deces.
Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de
consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului
județean sau a oricărui consilier.
În cazurile prevăzute la lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de
contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel
mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este
definitivă și irevocabilă.
Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință,
respectiv președintele consiliului județean, care ia act de aceasta. Președintele propune consiliului
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.
Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii
corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia
consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea
primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația
apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.
Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de
secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al
județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.
(în numărul viitor: Exercitarea mandatului de către primar)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 248 din 21 mai 2014 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 27 mai 2014, ora 10:00, la Mănăstirea Bunea,
situată pe str. Armaș BUNEA, nr. 20 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Informare privind stadiul introducerii cadastrului general prin proiectul CESAR, în
comuna Vulcana-Băi.
Prezintă: domnișoara Roxana-Florentina DAVID – directorul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară al Județului Dâmbovița;
2. Aprobarea Imnului Comunei Vulcana-Băi „Gură de rai”;
3. Promovarea propunerii pentru atribuirea denumirii străzii „dr. Ion POPESCU” unui
tronson din strada Armoniei, situată în satul Vulcana-Băi, în vederea analizei și avizării de către
Comisia de atribuire de denumiri județeană Dâmbovița;
4. Promovarea
propunerii pentru schimbarea denumirii Căminului Cultural „Ion
MINULESCU” Vulcana-Băi în Căminului Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, în vederea
analizei și avizării de către Comisia de atribuire de denumiri județeană Dâmbovița;

5. Promovarea propunerii pentru schimbarea denumirii Bibliotecii Comunale „Grigore
ALEXANDRESCU” Vulcana-Băi, în Biblioteca Comunală „dr. Dinu MAREȘ” Vulcana-Băi, în
vederea analizei și avizării de către Comisia de atribuire de denumiri județeană Dâmbovița;
6. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli PETRU și PAVEL - Ziua
Comunei Vulcana-Băi – 29 iunie 2014;
7. Probleme curente ale administrației publice locale;
8. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de
necazuri şi Dumnezeu se roagă de om să-şi
schimbe purtările. Socotiţi acum, care de cine
să asculte mai întâi?."
(Pr. Arsenie BOCA)

DUMINICA CINZECIMILOR (A RUSALIILOR) – 8 IUNIE

La cincizeci de zile după înviere şi la zece zile după înălţarea la cer,
Biserica Ortodoxă prăznuiește Pogorârea Duhului Sfânt peste Ucenicii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt Mângâietorul, a treia
persoană a Preasfintei Treimi a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, pentru a desăvârşi opera de răscumpărare şi mântuire a
neamului omenesc prin jertfa Sa de pe Cruce. Înainte de înălțarea Sa la
cer, Mântuitorul a poruncit ucenicilor Săi să nu se depărteze de
Ierusalim, ci să aștepte împlinirea făgăduinței Tatălui ceresc, adică
primirea Duhului Sfânt.
Și li s-a spus că atunci vor fi îmbrăcați cu putere de sus, vor fi
luminați și întăriți să predice Evanghelia în toată lumea, să învețe
toate neamurile și să le boteze în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh și astfel să-I fie martori până la marginea pământului
și până la sfârșitul veacului.
Făgăduința s-a împlinit în Duminica Cincizecimii Era ziua
Rusaliilor, zi de mare sărbătoare, stabilită în amintirea acelei zile când Moise a primit din mâna lui
Dumnezeu, pe muntele Sinai, tablele Legii. Întreg Ierusalimul îmbrăcase haină de sărbătoare. La
Ierusalim sosise o mulţime mare de popor, venit din toată lumea, pentru a cinsti împreună, la loc sfânt,
această mare zi de sărbătoare. Toată lumea se pregătea să meargă la templu, pentru a se ruga şi a aduce

jertfele cuvenite. Apostolii se adunară în acea oră de rugăciune în camera unde Domnul cinase cu
dânşii, şi îşi îndreptară gândul şi inimile către Domnul din ceruri, rugându-L, cu rugi fierbinţi, să nu-i
lase singuri. Sf. Evanghelist Luca ne spune că deodată „a venit vuiet ca de vijelie care trece şi a umplut
toată casa... şi li s-au arătat împărţite nişte limbi de foc şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt”. Aceste limbi
de foc ale Duhului Sfânt, care s-au pogorât asupra lor, au făcut ca dintr-odată, să li se lumineze minţile.
Ei înţeleg acum pe deplin motivele pentru care Domnul a ţinut să-şi jertfească pe cruce, viaţa. A făcut-o
pentru mântuirea noastră. Frica lor dispare. Pătrunşi de un nou suflu de viaţă, ei văd că nu pot rămâne ca
până acum, tăcuţi, ci au datoria sfântă să iasă în faţa tuturor şi să spună lumii întregi cine este Domnul
Iisus Hristos şi ce a făcut El pentru omenire.
Duhul Sfânt, care pe cele neputincioase le tămăduieşte, pe cele neştiutoare le înţelepţeşte, pe cele
întunecate le luminează, pogorându-se asupra Apostolilor, le-a pătruns fiinţa şi i-a transformat,
pregătindu-i pentru marea misiune ce o aveau de făcut. Duhul Sfânt le-a luminat minţile să pătrundă
Scripturile şi sensul adânc al învăţăturii şi jertfei Domnului. Duhul Sfânt le-a întărit voinţa şi le-a
prefăcut frica în curaj, încât nu i-a mai putut opri nimic în misiunea lor, că nu i-au mai speriat
ameninţările, iar închisorile nu le-au putut înfrânge elanul. Umpluţi de Duhul Sfânt, ei au primit darul
de a se face înţeleşi de mulţimea iudeilor adunaţi la sărbătoare în Ierusalim, din toate părţile lumii.
Aceştia, care de multă vreme uitaseră limba părintească, vorbind fiecare limba poporului în mijlocul
căruia soarta îi aruncase, auzeau acum tainele lui Dumnezeu în limba pe care o înţelegeau.
Iudeii localnici nu înţelegeau nimic şi din această pricină li se părea că Apostolii sunt beţi.
Sfântul Apostol Petru, auzind aceste bănuieli, ia cuvântul şi le spune, cu multă îndrăzneală, şi cu multă
însufleţire, că ei nu sunt beţi de vin, căci este încă ora a treia din zi (9 dimineaţa), ci astăzi s-au împlinit
cuvintele profeţilor care, inspiraţi fiind de sus, cu multe veacuri înainte ziceau că vor veni vremuri când
Domnul din ceruri va trimite pe Duhul Său cel Sfânt şi îi îndeamnă să-şi amintească de proorocia lui
Ioil care zice: „în zilele cele din urmă voi turna din Duhul Meu peste tot trupul...” (Ioil 3, 1). Şi, vorbind
el aşa, fiecare a auzit şi a înţeles în graiul său ceea ce predica apostolul Domnului.
Însufleţiţi de cuvintele Apostolului Petru, ei acceptă, cu multă însufleţire, să se boteze. Trei mii
de oameni primesc în acea zi Botezul şi alţii îi urmează, punând în acest chip temelia văzută a Bisericii
lui Hristos. Aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt la cele dintâi Rusalii, când s-a arătat sub chipul
vântului ce sufla repede, şi al limbilor de foc. Aşa s-a născut Biserica.
Duhul Sfânt de atunci lucrează în lume şi împărtăşeşte omenirii dragostea şi bucuria, pacea şi
îndelungă răbdarea, bunătatea şi facerea de bine, credinţa, blândeţea şi înfrânarea (Galat. 5, 22-23).
Toate aceste revărsări de dumnezeiască dragoste se oferă în dar tuturor oamenilor și îndeosebi
creștinilor, care prin Taina Sfântului Botez s-au înscris în familia sfântă a fiilor lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt, deși este prezent în viața noastră pretutindeni și în orice vreme, El se face
simțit nouă doar dacă îl vrem, îl chemăm, îl dorim. Dacă nu vrem și nu dori m ajutorul Lui, El nu
ne silește..
În această zi de Rusalii se aduc în biserică pentru binecuvântare frunze de tei sau de nuc,
întrucât ele ne amintesc simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt
lucrător în ucenicii lui Hristos, trimişi de El să bine-vestească Evanghelia Sa în limbi diferite,
adică la neamuri sau popoare diferite, până la marginile pământului, începând de la Ierusalim.
Prezenţa acestor multe frunze la sărbătoarea Rusaliilor ne îndeamnă să ne rugăm Domnului nostru
Iisus Hristos să păzească Biserica Sa cea una sfântă alcătuită din persoane şi popoare diferite şi să
binecuvânteze cu harul Său întreaga natură sau creaţie pentru dobândirea vieţii veşnice.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Cele mai dulci clipe ale vieţii sunt şi cele mai
tăcute… O viaţă fericită constă în liniştea minţii."
(CICERO)

VIZITA DE LUCRU JEKABPILS, LETONIA

În perioada 5-10 mai 2014 a avut loc în Letonia,
la Jekabpils ultima întâlnire a celor două echipe implicate
în implementarea proiectului „Cross border cooperation
between regions in Latvia and Romania to improve
educational offer”, din cadrul Programului LLP –
Programul Sectorial Comenius – Comenius Regio.
Delegația din România a fost formată dintr-un
număr de 11 persoane, atât reprezentanți ai Consiliului
Local al comunei Vulcana-Băi, cât si cadre
didactice/reprezentanți din instituțiile partenere, primari din Asociația Comunelor din România.
Programul conferinței
ZIUA 1 – 5.05.2014

În după-amiaza zilei, membrii delegației române au fost preluați de către coordonatorul
de proiect de la aeroportul din Riga, tur prin centrul orașului universitar Jelgava și conduși cu autocarul
către Jekabpils. După cina de bun-venit delegația a fost cazată
la casa de oaspeți Brēķu Ezerbancāni.
ZIUA a 2-a – 06.05.2014
 Prima întâlnire de
lucru a avut loc la sediul
primăriei Jekabpils, într-un
cadru oficial la care au
participat
președintele,
viceprimarul,
directorul
executiv, contabilul și
coordonatorul de proiect, unde delegația română s-a prezentat si a
avut loc semnarea acordului de cooperare între Jekabpils şi
Cumpăna.
 Coordonatorul proiectului Gunta DIMITRIJEVA a prezentat regiunea Jekabpils, date
geografice, evenimente importante, proiectele implementare în ultimii ani.
 Primarul Mariana
Gîju a prezentat comuna Cumpăna
și dorința de înfrățire
exprimată încă de la vizita din
România, înfrățire ce va
asigura sustenabilitatea proiectului.
 După semnarea
acordului, a urmat vizita în oraș,
prezentarea celor mai
importante obiective turistice,
vizitarea punctului de
informare turistică și achiziționarea
materialelor ce vor fi
distribuite în comuna Cumpăna,

pentru promovarea partenerului cu care comuna s-a înfrățit, în acest caz cel de-al doisprezecelea
partener.
 Partea a doua a zile conferință a avut loc la Centrul de Cultură Rubeni și a cuprins trei momente
importante:
1. Prezentarea activităţilor locale implementate de Centrul de cultură și sport Rubeni
2. Prezentarea expoziţiei „Momente de dialog, cultură,
educaţie pe parcursul vieţii”
3. Prezentarea broşura "Dialog - arta de a fi împreună"
A urmat o sesiune de comunicare informală între
participanţi despre conferință și seara internațională
„Dialogul în cadrul culturii – o parte a procesului de
învăţare pe tot parcursul vieţii"- Pomul prieteniei în grădina
europeană, foc
de
artificii,
inimile simbolice cu urări de bine în engleză, română,
letonă.
 ZIUA a 3-a – 07.05.2014
Conferința finală a proiectului
1. Prezentare despre progresul proiectului, rezultate
în Jekabpils, Școala Zasa,
Centrul de cultură și sport – Rubeni - prezintă
reprezentanţi ai instituţiilor.
2. Prezentarea muncii de cercetare și rezultatul
–CD- cercetător Annita Prande
3. Prezentare despre progresul proiectului,
rezultate din Vulcana-Băi şi instituţiile
Partenere - coordonator de proiect MariaManuela GHEORGHE
4. Diseminarea rezultatelor.
Comunicare informală
1.
Analiza sustenabilității proiectului în
cele două regiuni - doi reprezentanţi din ambele regiuni.
2.
Evaluarea
beneficiilor
pentru grupul ţintă
scurt rezumat –
reprezentanţi ai grupului ţintă;
3.
Pregătirea pentru raportul
final (partea comună).
4.
Evaluarea proiectului.
Lucrările conferinței au continuat cu o
vizită la obiective turistice Daugavpils.

ZIUA a 4-a – 08.05.2014
Activităţi Zasa
1. Prezentare despre beneficiile
proiectului;
2. Prezentarea expoziţiei;
3. Concert;
4. Evaluarea proiectului de către elevi, profesori şi părinţi;
Activităţi Viesite

1. Întâlnirea cu primarul municipiului Viesite Domnul Janis Dimitrijevs;
2. Diseminarea rezultatelor proiectului.
3. Schimbul de experiență despre educaţia adulţilor în teritoriile rurale "resursele locale şi
provocările": vizită centrul de cultura Viesite, prezentări;
4. Muzeul Viesite.
5. Evaluarea conferinţei;
 ZIUA a 5-a – 10.11.2012
 Vizita culturală – Riga-vizitarea unor
importante obiective turistice : Turnul Praf de Pușcă,
Trei frați, Cântăreții din Bremen, Parlamentul leton,
Monumentul revoluției, Piața Primăriei, Statuia lui
Roland;
 Seara s-a încheiat cu un spectacol de rock and
roll .

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Copilăria e taina dezvăluirii viitorului."
(Grigore VIERU)

1 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

1 IUNIE, prima zi din CIREȘAR, cea mai frumoasă zi
din calendarul anului, granița dintre primăvară și vară, dintre
mireasma
florilor
de
mai
și fructele roșii, mari și cărnoase, gazdă de soare și lumină, a
fost declarata ZIUA COPILULUI, zi care nu este doar
sărbătoarea celor mici , deoarece EI, COPIII, antrenează în
frenezia bucuriei inocente atât pe părinții lor cat mai ales pe
bunicii grijulii, atenți și afectuoși permanent, iertători ai
micilor și nevinovatelor lor greșeli săvârșite fără intenție pe tot
parcursul copilăriei.
Este un prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă
din viaţa fiecărui om – copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de
a aprecia şi iubi copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din
toată lumea. A fost sărbătorită pentru prima dată la nivel
naţional în Turcia în data de 23 aprilie 1920. Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie, a intrat în istorie,
ca având începuturile în anul 1925, an în care la Geneva s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru
bunăstarea copiilor.

Nu este tocmai clar de ce ziua de 1 iunie a fost stabilită ca fiind Ziua Internațională a Copilului.
Una dintre teorii ar fi aceea că cel ce era consul chinez la San Francisco la acea vreme a strâns un
număr de orfani chinezi pentru a sărbători Festivalul Dragonului, sărbătoare care s-a întâmplat să fie
chiar pe 1 iunie, dată care a coincis de asemenea cu Conferința de la Geneva. De atunci s-a stabilit ca 1
iunie să fie Ziua Internaționala a Copilului, mai ales în țările comuniste. În vest, această zi este
sărbătorită în alte zile ale anului, dar nu i se acordă prea mare atenție. Astfel, această zi a fost
interpretată ca fiind o sărbătoare comunistă.
Ce ar trebui să fie 1 Iunie, la noi, în România? Multe bucurii pentru copii, baloane colorate,
jucării, dulciuri, hăinuțe noi, jocuri și distracții în parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocență,
puritate, duioșie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe asfalt, filme, urări, felicitări…
1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele tandre şi
plăcute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm încă o dată să
conştientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de
sprijinul şi atenţia noastră zi de zi. Această zi este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin
copiilor, de a inspira comunitatea și familia noastră, de a aprecia și iubi copiii și, de ce nu, de a-i pregăti
pentru un viitor sănătos, fericit și plin de succese.
Societatea noastră are nevoie de copii educaţi şi sănătoşi, copii, de care să fim mândri. Astăzi,
devine tot mai evidentă preocuparea structurilor atât la nivel naţional, cât şi internaţional, asupra
domeniului protecţiei drepturilor copilului. Prin ratificarea de către ţara noastră a Convenţiei
internaţionale cu privire la drepturile copilului, statul s-a angajat să asigure ocrotirea drepturilor
copilului, devenind responsabil pentru elaborarea şi adoptarea de politici naţionale clare
pentru protecţia copilului, precum şi folosirea unor mecanisme eficiente, iar în toate acţiunile sale, să
ţină cont de interesul prioritar al copilului.
LA MULȚI ANI COPII DIN LUMEA ÎNTREAGĂ! VOI AR TREBUI SĂ FIȚI
SĂRBĂTORIȚI ZI DE ZI…
 prof. Petra MICULESCU

„Cu cât mai lungă insula cunoaşterii, cu atât
mai lung malul uimirii.”
(Ralph SOKMAN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DESCÂNTEC DE PLOAIE
de Ana BLANDIANA
Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile,
Înnebunitele ploi și ploile calme,
Ploile feciorelnice și ploile-dezlănțuite femei,
Ploile proaspete și plictisitoarele ploi fără sfârșit,
Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile,
Îmi place să mă tăvălesc prin iarba lor albă, înaltă,
Îmi place să le rup firele și să umblu cu ele în dinți,
Să amețească, privindu-mă astfel, bărbații.

Știu că-i urât să spui “Sunt cea mai frumoasă femeie”,
E urât și poate nici nu e adevărat,
Dar lasă-mă atunci când plouă,
Numai atunci când plouă,
Să rostesc magica formulă “Sunt cea mai frumoasă femeie”.
Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă
Şi-mi stă bine cu franjurii ploii în păr,
Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că-i vânt
Şi rochia se zbate disperată să-mi ascundă genunchii,
Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că tu
Eşti departe plecat şi eu te aştept,
Şi tu ştii că te-aştept,
Sunt cea mai frumoasă femeie și știu să aștept
Și totuși aștept.
E-n aer miros de dragoste viu,
Şi toţi trecătorii adulmecă ploaia să-i simtă mirosul,
Pe-o asemenea ploaie poţi să te-ndrăgosteşti fulgerător,
Toți trecătorii sunt îndrăgostiți,
Și eu te aștept.
Doar tu știi Iubesc ploile,
Iubesc cu patimă ploile, înnebunitele ploi şi ploile calme,
Ploile feciorelnice și ploile-dezlănțuite femei…

„Orele în care mintea aste absorbită de
frumuseţe sunt singurele ore în care trăim cu
adevărat."
(Richard JEFFERIES)

ȘTIAȚI CĂ…

 …locuitorii din Maldive au cele mai multe motive să se teamă de încălzirea globală? Cu o
înălţime medie de aproximativ 1,8 metri deasupra nivelului mării națiunea lor este cea mai expusă de pe
Pământ în cazul creşterii nivelului oceanelor.
 …cu peste 95% din populație supraponderali, națiunea din mica insulă Nauru este, de departe,
cea mai grasă de pe Pământ? Epidemia de obezitate sa este atribuită importului de fast-food din Vest,
care a coincis cu un standard crescut de viață în secolul 20, datorită exporturilor sale de fosfat.
 …deoarece Guam nu are plaje din nisip natural, ci numai corali, insula națiune face asfalt
utilizând un amestec de corali de ulei, refuzând importul de nisip din străinătate?
 …cei aproximativ 3.000 de locuitori din Insulele Falkland cresc 1 milion de oi? Nu e de mirare,
pentru că lâna este cel mai important produs de export.
 …cu peste 3 milioane de lacuri, 60% din toate lacurile din lume se găsesc în interiorul granițelor
sale Canadei? 9% din teritoriul canadian este de fapt apă dulce.
 …la 4 persoane pe kilometru pătrat Mongolia este țara cel mai puțin populată de pe Pământ?
 …Arabia Saudită este țara fără nici un râu? Cele mai multe rezerve de apă proaspătă provin de la
centrale de desalinizare sau rezervoare subterane.
 …Niger este țara cu cea mai tânără populație din lume? În prezent, Niger deține această
distincție, cu aproximativ jumătate din populația sa abia ajunsă la pubertate (49%).

 …în aproape fiecare domeniu - cultural, economic, climatic, rasial, lingvistic, etnic și religios India este țara cea mai diversă din lume?
 …cu o scădere naturală a populației de 0.8% anual, Ucraina îşi va pierde până în 2050 cca. 30%
din locuitorii săi?
 …cu 99% din țară acoperită de deșert, Libia este unul dintre locurile cele mai aride din lume? În
unele dintre regiunile sale nu cade nici măcar o picătură de ploaie timp de decenii!
 …Siberia este acoperită de aproximativ 25% din pădurile lumii (o suprafață mai mare decât cea
a Statelor Unite), făcând din Rusia cel mai mare convertor de CO2 în compuși respirabili?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

ALTERNATIV
„E soarta unora prea sumbră –
S-ajungă propria lor umbră.
A altora e şi mai dură:
Propria lor caricatură.ˮ
(Ştefan CAZIMIR)

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!

Din șirul oamenilor de cultură care au avut și o importantă implicare în politica țării, am ales
astăzi o poezie a scriitorului Ștefan CAZIMIR însoțită de succinte date biografice ale domniei sale.
Ștefan CAZIMIR (n. 10 noiembrie 1932) este un critic literar, istoric literar și profesor de
literatură română contemporan. A fost profesor al Facultății de Litere a Universității din București până
în 2002. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Ștefan Cazimir a fondat Partidul Liber Schimbist din România, inspirat din piesa O scrisoare
pierdută a lui Ion Luca Caragiale. Ulterior, în 1996, partidul a dispărut când noua lege a cerut ca fiecare
partid să aibă minimum 10.000 de membri. Denumirea a fost preluată din discursul lui Cațavencu care
se declară un adept al „liber schimbismului”, curent economic care milita pentru liberul schimb al
mărfurilor și serviciilor (în limba engleză free trade), dar extins de Ștefan Cazimir și la alte sectoare ale
vieții sociale. A fost ales deputat pe listele Partidului Liber Schimbist. Ștefan Cazimir și-a continuat
activitatea parlamentară din 1992 în Partidul Social Democrat, după fuziunea dintre cele două partide.
Apoi în 1994 și 2000 a fost ales deputat pe listele PSD și a deținut funcția de membru al Comisiei
Juridice, de Disciplină și de Imunități a Camerei Deputaților în legislatura 2000-2004. A fost deputat în
Parlamentul României în trei legislaturi succesive.
ODĂ LA STATUIA LUI CARAGIALE
De Ștefan CAZIMIR
Mărire vouă, lupte seculare
Ce-aproape cinci decenii ați durat!
Obscuritatea în sfârșit dispare
Și-un soare radios s-a înălțat.

Lui nenea Iancu i-am turnat statuie
Ce mândră o să-nfrunte vânt și ploi.
Demers mai drept decât acesta nu e,
Că-ci el întâiul ne-a turnat pe noi.
Ne-a intuit genetica matrice
În care toate se aștern și curg.
Mai bine altul nu le poate zice
Decât le-a zis bătrânul dramaturg.
Zadarnic vreme trece, vreme vineri
Sub ochiul lui departe văzător;
Prin el trecutul în prezent revine
Și calcă triumfal spre viitor.

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Uneori trebuie să lăsăm curajul deoparte şi să
recunoaştem că ne e frică. ˮ
(Pam BROWN)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Splendoarea schimbării

Și te ador naturo, așa cum ești tu! De fiecare dată când îți scriu în jurnalul special mă gândesc la
tine, zână a purității, la ce reacție o să ai când vei citi toate impresiile mele. Ușor, ușor, încep să te
consider mai mult decât o prietenă căreia îi povestesc orice. Tu, tu ești specială, ești diferită de oameni,
poate ca de aceea ne înțelegem noi așa de bine. Crede-mă că m-am săturat de ei, de cei prefăcuți, de
oamenii care nu-s oameni și talentul lor de a-și schimba măștile fără vreo micuță amprentă. Deja nu îi
mai suport, iar când mă gândesc că am de trăit o viață alături de ei îmi vine să plâng. Dar...mă abțin,
căci mai sunt și persoane care merită tot ce îmi aparține, merită sentimentele mele, mă merită cu totul și
mă suportă așa cum sunt eu, cu bune și cu rele. Dar ce-i cu mine de vorbesc la ora asta târzie despre
tipurile de oameni și părerile mele despre ei? Încerc să mă concentrez pe realitate...
Astăzi m-am gândit să-ți aduc aminte că tu ești lumea, tu ești casa noastră. După cum am învățat
și la școală, lumea-i împărțită în mai multe „bucățele„ să le zicem. Pe una dintre acele bucățele locuiesc
și eu, și mulți alți oameni. E o parte din tine foarte specială și deosebită. E partea ta cea frumoasă.
Poartă numele de Europa, un minunat continent. Ai văzut ce revelație au anotimpurile, aici? Parcă
fiecare zonă are câte-un anotimp special, care schimbă splendoarea locului. Te modifici, draga mea, te

dezvolți! Știi cât de spectaculos e Parisul primăvara, când floricelele roz ale copacilor par că se unesc cu
cerul, lângă minunatul turn al arhitectului Effel, când privighetorile își pregătesc famfarele pentru
sărbătoare, când toată lumea se îmbată cu mirosul florilor sub adierea vântului și adoarme de glasul
mlădios al păsărilor! Și nu doar la Paris, ci peste tot îți faci remarcată rochia cea roz, mătăsoasă,
parfumul îmbătător și glasul duios. Te-ai gândit vreodată cât de frumos e la Roma, vara? Sau în Grecia,
la Atena, la acea minunată și antică cetate, când Soarele copleșitor parcă te trimite să simți briza mării,
să vezi vapoarele și navele cum sosesc la port, să adormi pe o băncuță alături de porumbei și când te
trezești, să vezi copiii cum înalță zmeul, parcă tipic zonei.? Și e liniște seara. Ți-ai imaginat o seară de
vară, când vântul subtil și răcoros îți aduce mirosul gamei variate de flori, când greierii își incep
concertul, când vezi pe cer lampioane colorate? Dar tu nu poți vedea toate astea, tu le simți. Și e păcat, e
păcat că nu ai cum să vezi Crăiasa poveștii, iarna. Acolo la Oslo, unde întotdeauna e iarna, e încântător,
dar nu așa de mult ca în România. Gândește-te cât de fastuos e Brașovul, când mii de copii sunt pe
stradă, bucurându-se de milioanele de fulgi de zăpadă! Și obiceiurile sunt speciale în această zonă. Cu
siguranță ți-am mai scris despre colindatul de seară, plugușorul și sorcova, cu toți copilașii care urează
fiecărui om împarte belșug și sănătate. Știi ce nu ți-am povestit? Despre sutele de luminițe și de brazi
împodobiți, care fac ca serile de iarnă să fie ca în povești. E minunat să stai seara și să cânți colinde
alături de cei dragi, gândindu-te că trebuie să sosească și Moș Crăciun. Și această postură de-a ta îmi
place, când porți imaculata rochie de mireasă și te scufunzi într-o mare de alb... A mai rămas toamna.
Dac-ai știi tu cât de frumos e și atunci... Cu toate că este o parte din tine mai retrasă și timidă, are și ea
calitățile ei.Ce calități? Păi încearcă să-ți închipui culorile pastelate ale copacilor, care ușor, ușor își
întind covorul, gândește-te că poți vedea păsărelele care călătoresc, stând pe o băncuță și savurând
delicioasele fructe care se coc toamna. Poți chiar să dansezi în ploaie, amintindu-ți de frumoasa vară pe
care ai petrecut-o și așteptând iarna. Ce-i mai frumos de atât?!
Sper că ți-ai imaginat cât de cât ce ți-am povestit. Dacă vreodată vei avea ocazia să te
transformi, să nu o faci. De ce? Pentru că ești specială așa, naturo! Ai văzut cu câte frumuseți ne încânți
tu pe noi? Stau și mă gândesc că noi nu-ți putem oferi nimic în schimb... Destinul știe mai bine!

 Laura-Gabriela NEAGA
CLASA A VII-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Când totul dă greş, doar curajul, dragostea şi
înţelepciunea răzbesc."
(Pam BROWN)

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

1 iunie
Ion MEDREGA
Vasile DUMITRU
Gheorghe-Valentin MARINESCU
Gheorghe SORA
Elena ŞERBAN
Liviu-Marian ILIE
Ion FĂŞIE
Gerorgian-Octavian ŞETREANU
Gabriela STANCIU
Filareta NEGULESCU
Elena GRECU
2 iunie
Maria STOIAN
Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Constantin ZEGHERU
Alexandru PIOARU
Vasile-Marian ŢUŢUIANU
Gheorghe OPREA
Maria-Simona ODAGIU
Nicolae IONAŞ
Nicolae IOSIF
3 iunie
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
Ionuţ-Vlăduţ STOIAN
Constanţa PIOARU
Marius-Gabriel ZEGHERU
Constantin-Mitică MACAVEI

Mirela MOREANU
Ionuț-Alexandru MIHĂESCU
4 iunie
Filian DRĂGHICI
Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU
Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cristina POPESCU
Maria PIOARU
Georgiana-Olguţa BĂLAŞA
Florica-Magdalena UŞURELU
Cornelia-Mirela IOSIF
Vlăduț-Andrei STANCIU
5 iunie
Angelica MIHAI
Cornelia GRANCEA
Mădălina-Elena CIOBU
Mara-Alexandra-Julie NICSICI
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdenmona CRĂCIUN
Elena BADEA
Maria BULIGIOIU
Constanţa SMARANDA
Constantin GRECU
Mihail MITRESCU
Floarea MITRESCU
Ion-Cristofor FĂŞIE

6 iunie
Gheorghe POPESCU
Valentin AMBROZIE
Ramona-Petruţa BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
Emil-Gabriel VASILE
Elena SPÎNU
7 iunie
Nicolae STOIAN
Ion STOICA
Dumitru POPESCU
Constantin-Mihai BĂLAŞA
Luiza-Daniela MITRESCU
Ion BULIGIOIU
Emilia FĂŞIE
8 iunie
Gheorghe CRĂCIUN
Nicolae-Silviu CRĂCIUN
Mircea-Gabriel BĂLAŞA
Simona-Luiza SAVU
Marius BUCUROIU
Bogdan-Nicolae ANTOFIE
Cristina-Adelina GHEORGHE
Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ
Florin-Dănuţ DOBRESCU
Emil PIOARU
Vasile-Cosmin PIOARU
Gheorghe VĂCARU
Alexandrina GRECU
Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU
Silviu-Vasile ILIE
Constantin-Stelian FĂŞIE
Elena-Iuliana OANCEA
Micşunica PETRESCU
9 iunie
Rodica SUSANU
Ion SUSANU
Silviu-Dumitru DUŢĂ
Adrian-Ionuţ PÎRVU
10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Aneliza POPESCU
Patrik-Costin MARIN
Genoveva ŞETREANU
Ramona MITRESCU
11 iunie
Iliana ENESCU
Sebastian-Ionuţ TRONECI
Ionuţ-Gabriel BĂLAŞA
Ana-Maria-Daniela DOBRESCU
Georgiana-Elena FĂŞIE
Adriana PIOARU

Vasile-Claudiu STOICA
Elena MEDREGA
Ecaterina ILIE
Steliana SIMION
Andrei-Răzvan FĂŞIE
12 iunie
Maria BANU
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina-Gabriela DOBRESCU
Mariana MICU
Elena-Mădălina ZEGHERU
Marius-Ionuţ PANĂ
Petruţa-Andreea BURCĂ
13 iunie
Steliana SAVU
Elena STOICA
Elena SARU
Maria MANTA
Mihaela-Corina MILEA
Alexandru PETRESCU
Evelina-Elena MORARU
Maria-Mirela SMARANDA
Bogdan-Lucian GRECU
14 iunie
Constanţa DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Andrei-Ronaldo POROJAN
Giuseppe-Gabriel FĂŞIE
Alexandra-Daniela BĂLAŞA
Cătălin-Andrei IONIŢĂ
Ciprian GRECU
Sabina NECŞOIU
15 iunie
Maria MARINESCU
Carmen-Elena GHEORGHE
Andrei-Cristian STOICA
Vlad-Andrei OPROIU
Maria PIOARU
Loredana-Daniela NEAGU
Ana-Maria GHEORGHE
Elena JOIȚA
16 iunie
Maria SARU
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Maria CRĂCIUN
Romică-Ciprian ZAMFIRESCU
Dănuţ ENESCU
Diana-Nicoleta MANTA
Roxana-Ionela BĂLAŞA
Marinel UŢA
Alexandru Rareş ILIE

17 iunie
Traian DINU
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA
Mihaela-Daniela PIOARU
Gheorghe VASILE
Gabriel ŞERBAN
Gheorghiţa MIHAI
Petru-Alexandro ARON
18 iunie
Filareta MICULESCU
Liliana POPESCU
Gheorghe-Sorin RĂDOI
Daniel FLOREA
Francesco-Nicolae DOBRESCU
Eugenia ŞERBAN
Emilia MIRA
Oana-Maria BURCĂ
Ioan-Daniel PETRESCU
Marian DINIŞOR
Luminiţa-Mirela STEULEA
Stelian FÂȘIE
Anastasia-Petruța FĂȘIE
19 iunie
Laurenţiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Andrea-Denisa BERECHET
Vasilica ŞETREANU
Aurel MOROE
Sofia ȘERBAN
20 iunie
Maria SARU
Vasile BUCUROIU
Veronica SARU
Corvin CHIRAN
Alexandra-Mariana PĂUNESCU
Alexandru-Ilie SAVU
Rebeca-Alexandra DOBRESCU
Maria BÂRLOG
Ion FĂŞIE
Gheorghe ŞETREANU
Sabin-Petruț OPROIU
Dragoş-Alexandru NICOLĂESCU
21 iunie
Maria-Simona VĂCARU
Cristina GHEORGHE
Ileana MILEA
Ioachim MIHAI
Vasile IOSIF
Ion-Claudiu ILIE
Mioara MÎNDROIU
Luminiţa ILIE

Raisa-Ioana MITRESCU
Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU
22 iunie
Ion ARON
Maria STÂNGACIU
Emil DOBRESCU
Cătălin-Petrică ILIE
Maria UDOIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE
23 iunie
Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIŢOC
Laura-Gabriela NEAGA
Lucia POPESCU
Viorica OACHEŞU
Florin ŢUŢUIANU
Petre ŞETREANU
24 iunie
Viorica CIOBU
Carmen-Luiza ENESCU
Nicolae GRECU
Ionela ILIE
Gheorghe VASILE
Aurel FĂŞIE
25 iunie
Elena CIOCAN
Mihail-Georgian DÎNGEANU
Irinuş-Alina TRONECI
Alexia-Ştefania ILIE
Mario-Andres VASIAN
Elena FĂŞIE
Aurica MITRESCU
Cătălin-Ionuţ FĂŞIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
Adriana MILEA
26 iunie
Vasile EPARU
Petruţa SAVU
Eufrosina PANAITA
Aurelian MITRESCU
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUŞ
Aurelian IOSIF
Miriam MIHAI
27 iunie
Ionică OPROIU

Liliana STÎNGACIU
Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ
Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ
Elena BÎRLOG
Nicolae ŢUŢUIANU
Elena STOICA
Anişoara MOISE
Corneliu FLOREA
Valeria BURCĂ
Petre ISTRĂTOIU
Petruţa-Corina UDROIU
Flavius-Andrei DOGARU

Petre MIHAI
Elena MIHAI
Vasile GAFIŢOIU
Petre DINU
Alina-Ionela STOIAN
Vasile-Victor STOIAN
Hermina-Petruţa DOBRESCU
Emilian-Codruţ PIOARU
Maria ŞERBAN
Petruţa-Cristina FĂŞIE
Aurel MIHAI
Antonio-Cornel NICOLAE

28 iunie
Ilarion GHEORGHE
Vasilica DOBRESCU
Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU
Ion CRĂCIUN
Vasile-Bogdan FĂŞIE

30 iunie
Vasile BĂLAŞA
Elena-Mirabela SPÎNU
Marian-Aurel NICOLĂESCU
Ionela COLȚOIAȘ
Florina STANCIU
Georgeta MORARU
Grigore BADEA

29 iunie
Nicolae ANTOFIE

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

