
                                 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU PREMIANȚII LA PLIMBARE… 

 

 

 

 

Pe 24 octombrie 1997, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57, se instituie Consiliul Întâilor 

Premianți ai Comunei Vulcana-Băi, având în componența sa elevii claselor VI – VIII de la școlile din 

comuna Vulcana-Băi care obțin, la sfârșitul anului școlar, premiul I. Începând cu anul 2011, în urma 

susținerii unui concurs între aceștia, unul dintre ei (câștigătorul), face parte din delegația care an de an 

participă la Bruxelles la Concursul între licee. Suntem participanți la acest concurs din anul 2008. 

Delegația era compusă până în 2011 din doi copii liceeni din Vulcana-Băi, dar de atunci, la inițiativa 

domnului primar, participă și unul dintre premianții școlilor gimnaziale din comuna noastră. Au 

participat de atunci  Evelina-Cosmina STOIAN – în 2011, Elena-Mădălina ZEGHERU – în 2012, Iulia-

Andreea GHEORGHE – în 2013 și Laura-Gabriela NEAGA anul acesta.   

Obiectivul instituirii Consiliului Întâilor premianți are ca finalitate însușirea cunoștințelor 

referitoare la problematica administrației publice locale, educarea în spiritul respectării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, al demnității și 

al toleranței, al schimbului liber de opinii precum și 

cultivarea sensibilității față de problematica și 

identitatea locală, față de valorile moral-civice, a 

respectului pentru natură și mediul înconjurător. 

Acest Consiliu se întrunește lunar în ședință, 

la convocarea primarului și, tot la inițiativa 

primarului, desfășoară diverse activități.  Cea mai 

recentă astfel de activitate a avut loc pe 14 iunie 

anul acesta, când domnul primar Emil DRĂGHICI 

le-a oferit drept recompensă pentru efortul și 

rezultatele lor o excursie în capitală având ca 

obiective participarea la un spectacol la Circul 

Globus, precum și vizitarea Muzeului Antipa.   

 

„De câte ori apare un om inteligent îl poţi 
recunoaşte după faptul că toţi tâmpiţii se 

aliază împotriva lui.ˮ 

 (Jonathan SWIFT) 

Nr. 42 din 1 iulie 2014 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 



Pozele sunt relevante. Zâmbetul de pe chipul 

lor ne dau de înțeles că această excursie a fost o 

reușită, însă haideți să ne spună ei!  

Andreea-Mihaela FĂȘIE (clasa a VIII-a – 

Școala gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus): 

Îmi revine deosebita plăcere ca acum, la 

finalul celor trei ani de colaborare, ca reprezentant al 

clasei mele în cadrul Consiliului Întâilor Premianți, 

să vă adresez cele mai senine gânduri în semn de 

adâncă recunoștință și prețuire pentru tot ce ați 

realizat pentru noi, pentru susținerea și onoarea pe 

care ne-ați acordat-o cooptându-ne în acest Consiliu. 

De asemenea, vă mulțumesc pentru invitația 

de a vă însoți sâmbătă la Circul Globus și Muzeul Antipa, lucru care pentru mine a însemnat una dintre 

cele mai frumoase experiențe din viața mea. 

Vă mulțumesc! 

Laura-Gabriela NEAGA (clasa a VII-a Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi): 

Mi-a plăcut foarte mult. A fost o experienţă de neuitat alături de colegii mei. Am fost la circ, 

unde am vizionat minunatele scene ale atleţilor, faimoşii călăreţi, concursul de cămile şi toate celelalte 

momente prezentate de „Îngerii albi”. M-a încântat, de asemenea, şi cea de-a doua vizită la Muzeul 

Antipa.  

Ne-am distrat pe cinste. A fost minunat! 

Constantin PETRESCU (clasa a VII-a Școala gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus):  

În urma călătoriei noastre în capitala României am rămas uimiți de momentele frumoase 

petrecute alături de domnul primar, doamna viceprimar și colegii mei. 

Am început ziua prin a privi uimitorul spectacol de circ. Am ieșit vrăjiți de numerele prezentate 

de „Îngerii albi”. Fericiți, am pornit către Muzeul Antipa unde am făcut numeroase poze. 

Excursia a fost una reușită și, pentru mine, uimitoare deoarece am avut ocazia să vizitez lucruri 

nemaivăzute de mine până acum. Aș repeta oricând o astfel de excursie. Mi-a plăcut enorm 

Vă mulțumesc frumos pentru tot! 

Alexandru PIOARU (clasa a VI-a – Școala gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus): 

M-am simțit extraordinar alături de domnul primar, doamna viceprimar, doamna Maria 

MOREANU și ceilalți elevi premianți din comuna Vulcana-Băi. Pot spune că a fost o extraordinară 

experiență. Am vizitat locuri uimitoare și mi-aș dori să se repete. 

Îi mulțumesc din suflet domnului primar! 

Ana-Maria POPESCU (clasa a VIII-a Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi): 

Vreau să încep  prin a-i mulțumi domnului primar pentru surpriza pe care ne-a făcut-o, pentru 

inițiativa și pentru încrederea și sprijinul pe care ni le-a  acordat în toți acești ani ! 
Circul mi-a arătat că străinii te pot face să râzi la fel de bine ca prietenii. Am văzut o dresură de 

cai foarte interesantă și captivantă. Dresoarea avea un costum foarte frumos. E adevărat că Circul 

Globus excelează la capitolul creații de costume. Acrobatele au fost la înălțime. Pe mine chiar m-au 

ținut cu gura căscată pe perioada spectacolului când se învârteau pe sus și făceau tot felul de mișcări cu 

frânghia, cu cercul. Una din ele stătea agățată doar în coc. Așa ceva nu am mai văzut. Chiar a fost 

palpitant. Dresura de cămile chiar dacă nu a fost ieșită din comun, m-a cutremurat. Cămilele au urcat cu 

două picioare pe marginea scenei. Și dresura de tigrii a fost bună. E destul de greu pentru un dresor să 

„mânuiască” șase tigrii în arenă și să iasă și viu de acolo. Mult curaj! 

Am fost uimiți, șocați, cu adrenalina în vene. Totul a fost splendid!!! 

Maria-Beatrice POPESCU (clasa a VI-a Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi): 

A fost o experiență de neuitat. Am râs împreună, ne-am distrat. Nu o să uit niciodată. Mulțumesc 

domnule primar pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a vedea spectacolul uimitor al Circului Globus, 

Muzeul Antipa dar și pentru că mi-ați oferit un șansa să petrec un timp împreună cu câțiva copii 

minunați! 

Și acum îmi dați voie să concluzionez și eu? O atitudine pasivă, lipsită de implicare, de idealuri 

și de efort personal, duce la ruinare fie ea pe plan personal sau profesional. Fără un scop în viață, fără 

dorința de a ajunge undeva, existența noastră este lipsită de sens. Nu putem realiza ceva doar așteptând 

ca totul să ne fie dat, să vină de la sine. Dacă ne lăsăm acaparați de această stare nu vom savura 

sentimentul de bucurie oferit de realizarea unei fapte prin puterile proprii. 



 Ei bine, la Vulcana-Băi există implicare, există inițiativă, există dorință de a face și realizăm 

atât de multe lucruri frumoase…  

Felicitări organizatorilor! Felicitări premianților! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE PRIMAR 

 

 

 

 
Primarul şi preşedintele consiliului judeţean îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle 

ce le revin pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.  

Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. 

După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează 

legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe 

care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în 

culorile drapelului naţional al României.  

Modelul legitimaţiei de primar, al semnului distinctiv şi al eşarfei se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului.  

Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, 

ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.  

Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.  

Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează la data 

depunerii jurământului de către noul primar şi, respectiv, de preşedintele consiliului judeţean.  

Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean 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;  

   d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 

libertate;  

   e) punerea sub interdicţie judecătorească;  

   f) pierderea drepturilor electorale;  

   g) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 

minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;  

   h) deces.  

În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin 

prin care constată încetarea mandatului primarului.  

Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi 

actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.  

Primarul poate demisiona, anunţând în scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a 

consiliului, preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie, care se consemnează în procesul-verbal. 

„Munca are, printre alte avantaje, şi pe acela 

de a scurta zilele şi a lungi viaţa.ˮ 

 (Denis DIDEROT) 



Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un extras 

din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor, care va propune 

Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar.  

Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate 

prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt 

imputabile.  

 

 

(în numărul viitor: Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii 

consiliului judeţean, de către viceprimari şi de către delegatul sătesc) 

 

 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 288 din 12 iunie 2014 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 20 iunie 2014, ora 10:00, la sediul său, situat 

pe str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi: 

1. Informare prezentată de doamna  ing. Elena PARGHEL, consultant în cadrul Camerei 

Agricole a județului Dâmbovița, pe următoarele teme: 

a) bunele condiții agricole și de mediu (GAEE); 

b) condiții legale în materie de gestionare (SMR); 

c) priorități MADR privind politica de dezvoltare rurală 2014-2020; 

d) informare cu privire la fișele măsurilor PNDR 2014-2010; 

e) investiții în active fixe în sectorul pomicol; 

f) măsura 121 a PNDR pentru fermele familiale, sesiune de depunere a proiectelor demarată 

pe data de 20.05.2014. 

2.  Informare privind etapele de lucru pentru finalizarea cadastrului general în comuna 

Vulcana-Băi; 

A prezentat: domnișoara Roxana-Florentina DAVID – directorul Oficiului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară al Județului Dâmbovița și domnul Ionel UNGUREANU – Project Manager 

CESAR; 

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2014 privind aprobarea Imnului comunei 

Vulcana-Băi „Gură de rai”; 

4.  Stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin comunei cu privire la 

organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate; 

5. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 267/2014 privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2014; 

6. Atribuirea denumirii străzii  „dr. Ion POPESCU” unui tronson din strada Armoniei, situată 

în satul Vulcana-Băi; 

7. Schimbarea denumirii Căminului cultural „Ion MINULESCU” Vulcana-Băi în Căminul 

cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi; 

8. Schimbarea denumirii Bibliotecii comunale „Grigore ALEXANDRESCU” Vulcana-Băi,  în 

Biblioteca publică „dr. Dinu MAREȘ” Vulcana-Băi; Probleme curente ale administrației publice 

locale; 

9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    TĂMÂIA – MIREASMĂ ADUSĂ LUI DUMNEZEU 

 
 

 

 

  „Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea Ta" spune 

un verset de psalm cântat la vecernie, de unde înţelegem că lui Dumnezeu 

îi place ca oamenii adunaţi la slujbă să facă gestul tămâierii. 

Folosită în creştinism ca o continuare firească a jertfelor din 

Vechiul Testament, tămâia este semnul "bunei miresme" aduse Domnului. 

Vechii evrei aduceau sacrificii de tămâie, dimineaţa şi seara, pe altarul 

tămâierii din Cortul Mărturiei, iar mai apoi în Templu.  

În cultul creştin se aduce tămâiere în biserici, potrivit canonului 3 

apostolic, care spune: „Dar să nu fie iertat a se aduce altceva în altar decât 

untdelemn pentru candele şi tămâie la vremea aducerii înainte". Tămâierea 

se face atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât şi în alte slujbe: vecernia, 

înmormântarea, parastasele, procesiunile. Despre felul şi momentul în care 

preotul trebuie să cădelniţeze se găsesc menţiuni în rânduielile Sfintei 

Liturghii lăsate de Sfinţii Apostoli Iacob şi Marcu, dar şi în cele ulterioare 

ale Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare. La începuturile 

creştinismului, obligaţia cădirii (actul de a tămâia) o aveau diaconii, de aceea Sfântul Arhidiacon Ştefan 

este reprezentat deseori cu cădelniţa în mână. Una dintre rugăciunile preoţilor la tămâiere este aceasta: 

„Tămâie îţi aducem Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, întru miros de bună-mireasmă duhovnicească, pe 

care primind-o în jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul Preasfântului Tău 

Duh". 

Tămâia este o răşină a unor arbori exotici care, în contact cu aerul, se solidifică. Smirna este o 

tămâie de mai mare calitate şi cu un parfum mai frumos. Pusă pe cărbune aprins, tămâia emană 

parfumul prielnic rugăciunii şi unei stări de meditaţie creştină, constituindu-se într-un dar plăcut lui 

Dumnezeu. Tămâierea făcută asupra moaştelor şi icoanelor reprezintă respectul adus acestora, iar când 

se tămâiază asupra lucrurilor se invocă coborârea harului de la Dumnezeu, timp în care se fac şi 

rugăciuni. Nu doar preoţii tămâiază, ci şi fiecare creştin în casa lui poate face aceasta, punând tămâie în 

vasul special numit căţuie.  

Socotra, pădurea de arbori de tămâie 

În antichitate, cu 2500 de ani înainte de Hristos, tămâia era căutată de egipteni pentru 

mumificarea faraonilor şi pentru ritualurile lor religioase, dar şi pentru efectul terapeutic (antiseptic, 

antibacterian, anestezic de putere medie)… Mai apoi, cei trei Magi de la Răsărit au adus ca ofrandă 

Pruncului Iisus, Fiul lui Dumnezeu: aur (ca simbol al regalităţii, Iisus este Împăratul tuturor), tămâie (ca 

simbol al spiritualităţii, recunoscând faptul că Iisus a venit să schimbe lumea din punct de vedere 

spiritual) şi smirnă ( ca simbol al sacrificiului, Aceluia care avea să pătimească şi să moară şi apoi să 

învie pentru păcatele omenirii întregi…). 

Tămâia a fost asociată aproape în toate marile religii ale lumii cu divinitatea, fumul acesteia 

ridicând rugăciunea spre cer. „Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea ta” spune psalmistul 

(Psalmul 140), iar preotul spune:” tămâie iţi aducem Ție, Hristoase Dumnezeule, ca miros de bună 

mireasmă duhovnicească pe care primind-o altarul Tău cel mai de sus din ceruri, trimite-ne nouă darul 

preasfântului Tău Duh…”  Pentru creştini, tămâia este una dintre materiile fără de care nu se poate 

înfăptui oficierea serviciilor divine ( pâinea, vinul, apa, untdelemnul, Sfântul Mir, tămâia, lumina). 

„Binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi 
sunt atât de multe, încât o parte dintre ele pot 

fi văzute doar cu ochii închişi."  

(Laura NEAGU) 

http://www.financiarul.ro/2014/01/07/socotra-padurea-de-arbori-de-tamaie/


Cu 3000 de ani înainte de Hristos, unul dintre marile şi foarte profitabilele drumuri comerciale 

care legau pe uscat Asia, Africa şi Europa şi utilizau trei întinderi de ape (Oceanul Indian, Marea Roşie 

şi Marea Mediterană)   a fost Drumul Tămâiei. Gloria acestuia a ţinut timp de cinci secole, între sec III 

î.H şi sec II d.H. Pe atunci, tămâia era evaluată în aur, ca urmare a cererii (mai ales a egiptenilor) 

niciodată acoperită de ofertă. 

Aşa încât micuţa Insulă Socotra, aflată în Oceanul Indian, la 380 km distanţă către sud de 

Peninsula Arabică şi la 240 km distanţă est faţă de Cornul Africii, situată pe acest traseu comercial, a 

devenit unul dintre cei mai importanţi furnizori de tămâie din lume, mai ales datorită calităţii 

excepționale a  tămâiei recoltata de aici. 

Pădurea de arbori de tămâie din Socotra 

Pădurea de arbori de tămâie din Socotra poate fi considerată relicva vie a gloriei vechiului Drum 

al Tămâiei din Antichitate. Cea mai mare şi mai veche pădure de arbori de  tămâie din lume produce în 

continuare această răşină ( cu miros diferit în funcţie de specia şi vechimea fiecărui copac) , dar acum 

locuitorii din Socotra vând pe plan local şi la preţuri mici marfa lor, de cea mai buna calitate din lume. 

Specia Boswellia Sacra este un arbore foios, de dimensiuni medii ( 2 – 8 m înălţime), cu unul 

sau mai multe trunchiuri. Copacul acesta creşte abundent în Oman şi sudul Yemenului, în regiuni aride, 

în păduri rare sau individual pe pante abrupte, până la o altitudine de 1200 m, mai ales pe sol 

calcaros. Copacul începe să producă răşină la vârsta de 8 – 10 ani. 

Răşina se extrage o dată pe lună, intre lunile iunie şi septembrie, printr-o incizie mică, 

superficială, pe trunchi sau pe ramuri sau prin îndepărtarea unei părţi din coaja arborelui ( care se 

exfoliază uşor). La momentul extragerii (colectare manuală), răşina aceasta este o substanţă lăptoasă ( 

uneori de culoare roşie) , care se coagulează în contact cu aerul, astfel producându-se ceea ce noi 

numim tămâie. 

Pentru a trăi, arborele de tămâie are nevoie de câteva condiţii de mediu specifice:temperaturi 

între 15 – 32 grade Celsius ( sub nici o forma sub limita de îngheţ), lumină de 7 – 8 ore pe zi ( dar ca să 

germineze, seminţele au nevoie de o oarecare umbră, dată de norii trecători, umbra protectoare a 

tufişurilor din apropiere sau a stâncilor), umiditate suficientă pentru a menţine solul uşor umed, strat 

superficial de sol uşor alcalin, indiferent că este erodat sau nu, strat calcaros… 

În Socotra, înmulţirea arborilor de tămâie se face natural, prin seminţe dispersate de vânt. Specia 

Boswellia Sacra Socotrana nu s-a putut aclimatiza în alta zonă geografică. 

În Insula Socotra cresc opt specii diferite de arbori de tămâie, fiecare cu arealul său specific, ca 

şi cu caracteristicile sale de aspect, botanice sau de aromă a răşinei. Întrucât, datorită poziţionării sale 

geografice, Insula Socotra a rămas „departe de lumea dezlănţuită” timp de 18 secole, putem spune 

că „descoperitorul” european al arborelui de tămâie din Socotra este Sir Isaac Bayley Balfour (1853 – 

1922),botanistul european care a studiat această insulă în care a descoperit şi alte sute de plante 

endemice (care trăiesc numai aici): arborele Sângele Dragonului ( a cărui răşină, insularii o folosesc 

împotriva hemoragiilor şi a bolilor de sânge), Arborele Sticlă (butelcuţă), arborele cu castraveţi şi multe 

altele… 

Revenind la istorie şi legendă, fenicienii, cei care au organizat în antichitate rutele maritime din 

zonă,  susţineau că cuibul legendarei Păsări Phoenix, cea care renaşte din propria ei cenuşă, era făcut 

din lemnul arborilor de tămâie şi mir şi era situat pe vârful Muntelui Haggeher, cel mai înalt munte al 

Insulei Socotra. 

                                                        

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                          Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A MAI TRECUT UN AN ȘCOLAR… DISCURSUL DE SFÂRȘIT DE AN 

 

 

 

 

Nu voi începe discursul meu cu „A mai trecut un an…”; solemnitatea nu este echivalentă cu 

formalismul dacă ai puțină imaginație și, în cazul meu, puțin umor. O să vă povestesc puțin de sfârșitul 

de an școlar de pe vremea când eram elevă… 

Îmi amintesc cu plăcere de școala primară și gimnazială și de festivitatea de premiere. Nu aveam 

cum să ratez evenimentul, doar eram premiantă! Era un amestec de jenă și mândrie urcatul acela pe 

podium. 

Despre discursuri… cine și le mai amintește? Sau, mai exact, cine se obosea să le asculte? 

Aveam mereu câte o coardă, un șotron de jucat sau câte un fazan!  

- Să vă traduc, copii ce înseamnă? Sunt jocurile copilăriei într-o vreme în care computerele 

nu existau în viața cotidiană și în care nu căutam wi-fi, ci vorbeam unii cu alții… 

Și, totuși, mi se pare nefiresc să nu marchezi în nici un fel sfârșitul de an. Adică, acele 

discursuri, premieri sunt…CEVA. Este semnalul (clopoțelul) care își spune că a mai trecut un an și că 

urmează trei luni de distracție! 

Pe vremea serbărilor cu coroniță, abia așteptam să văd ce cărți primesc, asta mă interesa în 

primul rând și de multe ori am fost dezamăgită din cauză că primeam iarăși „Pe drumuri de munte”, 

„Amintiri din copilărie” sau „România pitorească”… 

Mie îmi plăceau coronițele pentru premiu… Mamaie mi le făcea din trandafiri albi sau roșii. Le 

simt și acum mirosul dar și spinii care mă înțepau când tovarășa dirigintă îmi punea coronița pe cap. 

La sfârșitul de an erau garoafele în vogă… Și să nu uit  de gladiole! Știu că erau aproape așa de 

înalte… cât mine, așa că mama nu mă lăsa să le duc eu până la școală că le trăgeam cu vârfurile pe jos. 

Pe undeva am câteva poze alb-negru. Promit ca anul viitor să vi le arăt! 

Mie, obiceiurile îmi plac la sfârșit de an școlar. Discursul a fost cel care m-a traumatizat tot 

timpul… Dacă l-ar scurta, ar spune două vorbe scurte și la obiect (eventual și la suflet), ar ura vacanță 

plăcută elevilor și nu s-ar lungi cu plicticoșenii, ar fi perfect! De acord? De aceea, discursul meu acesta 

a fost. Vreau să vă bucurați că începe vacanța, să simțiți cu adevărat că s-a sfârșit anul școlar, să vă dați 

seama cât ați realizat. 

Mulțumim tuturor pentru efortul depus pe parcursul anului școlar 2013-2014, vă doresc vacanță 

frumoasă, absolvenților drum bun în viață și să ne vedem cu bine la 15 septembrie! 

 

 

 

                                                                Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

DIRECTOR ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI      

 

 

 

 

 

„Lenea e sinucidere blândă." 

(Nicolae IORGA) 



            

 

 

 

 

 

 

 LITTLE BIRD – LITTLE TALE: VIZITA DE PROIECT DIN BULGARIA – 25 IUNIE 2014

 

 

 În perioada 09-13 iunie 2014, Grădinița cu 

Program normal „Albă ca Zăpada‟ Vulcana-Băi a 

participat la întâlnirea de proiect desfășurată în Bulgaria 

(Burgas), în cadrul parteneriatului multilateral 

Comenius „Little Bird-Little Tale”. 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai celor 

11 țări  implicate în proiect şi anume: Lituania (doi 

profesori), Turcia (doi profesori), Grecia (4 profesori), Letonia (4 profesori), Islanda (3 profesori), 

Bulgaria (Vidin, un profesor), Spania (doi profesori), Polonia (doi profesori), Italia (cinci profesori), 

Romania (cinci profesori), profesorii și elevii din echipa de proiect a școlii gazdă. 

Școala noastră a fost reprezentată de profesorii Sorina PÎRVU (coordonator proiect), Manuela 

GHEORGHE, Sara VODĂ, Oana 

MIHĂILĂ și Lidia ZAMFIR. 

 Activitățile din cadrul întâlnirii s-au 

desfășurat conform programului propus de 

echipa școlii gazdă și au fost foarte bine 

structurate, fiind relevante pentru 

obiectivele proiectului. 

Întâlnirea  a debutat cu o călătorie 

scurtă în orășelul Sozopol, unde am vizitat 

muzeul de arheologie, biserica „St. Cyril 

and Methodius” și complexul istorico-

arhitectural „Southern Wall and Tower”. 

Am fost impresionați de clădirile bine 

conservate și de atmosfera frumoasă oferită 

de partenerii bulgari. 

După masa de prânz ne-am întors la 

Burgas. Seara, la grădina de vară a 

hotelului, am urmărit filmul „They 

Fly”, un film despre păsările sălbatice 

din Bulgaria.  

Prima parte a zilei de marți a 

fost dedicată grădiniței „Radost‟ și unei 

grădinițe afiliate acesteia. Prezentarea 

grădiniței partenere a fost făcută de 

către directorul acesteia, Svetla 

Guguchkova, care a ținut un discurs de 

bun venit și ne-a vorbit despre sistemul 

de învățământ din Bulgaria. Tot aici am 

asistat și la câteva lecții demonstrative 

realizate de partenerii bulgari. 

După vizitarea celor două 

grădinițe am fost la rezervația naturală 

de păsări „Poda”, unde, vreme de 

câteva ore, am observat păsările specific zonei în habitatul lor natural.  

Ziua de miercuri a fost dedicată unei conferințe unde s-au discutat aspect legate de completarea 

raportului intermediar după primul an de proiect, despre activitățile din anul următor, s-au stabilit 

„Învăţătura trebuie să fie uneori un drum; 
întotdeauna un orizont.” 

(Nicolae IORGA) 

http://ionmaresvulcanabai.files.wordpress.com/2013/10/eu_flag_llp_en-01.jpg


responsabilitățile pentru următoarea vizită de proiect care va avea loc în Turcia și am primit și 

certificatele de participare. 

Joi am fost invitați la un concert extraordinar susținut de elevii și profesorii de la Grădinița 

„Radost”, intitulat “Tale Story about the Child-Bird”. Au fost implicați în jur de 190 de preșcolari și 

peste 25 cadre didactice. 

Seara am participat la un spectacol de dansuri folclorice tradiționale. 

Vineri am avut în program mai multe vizite: Rezervația de păsări „Atanasovo Lake”, Muzeul 

sării de la Pomorie și am făcut turul cultural al orașului Nesebar. 

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă 

numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 

informaţiilor pe care le conţine. 
 
 

                                                                Prof. Sorina PÎRVU 

ȘCOALA „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul „Între licee” -  Secondary Schools Competition 2014 

 

 

În perioada 24-26 iunie 2014 a avut loc, la Bruxelles, cea de-a VIII-

a ediție a concursului „Între licee”, sponsorizat de Grupul Alianța 

Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor. 

Ca membru al Grupului Alianța Europeană, domnul Emil 

DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, a avut misiunea de a 

desemna liceul care va reprezenta România anul acesta. 

Liceul câștigător a fost Colegiul Național „Nicolae 

TITULESCU” din Pucioasa, liceu pe care și domnul Emil 

DRĂGHICI l-a absolvit. Elevii care l-au reprezentat a fost 

Giorgiana-Adelina BUCĂ și Marian-Bogdan ȚÎRGHEȘ, 

ambii fii ai comunei Vulcana-Băi. 

Cei doi elevi au fost însoțiți de doamna director adjunct 

al Colegiul Național „Nicolae TITULESCU” prof. Mihaela-

Cristina DIACONESCU, precum și de Laura-Gabriela 

NEAGA, câștigătoare a concursului organizat la nivelul 

comunei Vulcana-Băi pentru Consiliul Întâilor Premianți. 

După un 

zbor plăcut, în 

ziua de 24 iunie, delegația României, însoțită de domnul 

Emil DRĂGHICI a avut parte de surprize plăcute: vizitarea 

simbolului național belgian Atomium și plimbări în zona 

centrală – Grand Place, unde am savurat celebrul desert 

gofre. 

Ce-a de-a doua zi a fost dedicată, în totalitate, întâlnirii 

cu membrii Comitetului Regiunilor. Lucrările au fost 

conduse de președintele Grupului Alianței Europene, domnul Uno Silberg. 

„Cei care au privilegiul de a şti au datoria de a 

acționa.” 
(Albert EINSTEIN) 



În cadrul întâlnirii au fost prezentate 12 școli din Polonia, Scoția, Estonia, Irlanda, România, 

Slovacia, Lituania.  

În materialele realizate, cu o durată de 5 minute pentru fiecare liceu, elevii și-au prezentat regiunea 

și școala de proveniență.  

La finalul prezentările doamna Mihaela-Cristina DIACONESCU și domnul Emil DRĂGHICI au 

transmis gândurile în legătură cu evenimentul.  

După încheierea lucrărilor grupul a vizitat 

Parlamentul European, unde a avut loc o sesiune de 

fotografii alături de președintele Comitetului 

Regiunilor, domnul Ramón Luis Valcárcel Siso și 

de președintele Grupului Alianței Europene, domnul 

Uno Silberg. De asemenea, pentru a înțelege mai 

bine ce reprezintă Parlamentul European, a fost 

vizitat Parlamentarium cu ajutorul ghidurilor 

audiovizuale, unde activitățile și exponatele au fost 

unice și captivante. 

În ultima zi, 26 iunie, ziua plecării, delegația a 

avut parte de o plimbare cu autocarul prin Bruxelles, ulterior fiecare grup s-a îndreptat spre aeroport. 

De amintit este faptul că, în perioada 25-26 iulie, a avut loc și Ceremonia de sărbătorire a împlinirii 

celor 20 de ani de la înființarea Comitetului Regiunilor. 

 

Concluzii: 

 

„În perioada 24-26 iunie 2014 am avut parte de o deosebită experienţă profesională şi 

personală la Bruxelles, graţie iniţiativei Alianţei Europene din cadrul Comitetului Regiunilor. Grupul 

Alianţa Europeană organizează de nouă ani, competiţia dedicată liceelor din ţările de provenienţă a 

membrilor săi – Secondary Schools Competition.  

La invitaţia domnului Emil DRĂGHICI, primar al comunei Vulcana-Băi, preşedinte al 

Asociaţiei Comunelor din România, membru al grupului Alianţa Europeană, elevii Colegiului Naţional 

“Nicolae Titulescu” din Pucioasa, însoţiți de mine, au putut participa la această competiţie dedicată 

popularizării instituţiilor Uniunii Europene.  

Am sosit la Bruxelles marţi dimineaţa şi am avut posibilitatea de a descoperi oraşul deopotrivă 

istoric şi modern, tradiţional şi european, fascinant prin importanţa sa nu doar pentru Europa, ci 

pentru întreaga umanitate. Am călătorit spre Atomium cu metroul pe linia 6, pe direcţia Roi Baudouin – 

Koning Boudewijn, până la penultima staţie (Heysel-Heizel), după care am făcut o plimbare de 

aproximativ 5 minute în direcţia Bruparck. Am zărit Atomium-ul imediat după ieşirea din metrou şi îmi 

spuneam că nu voi merge în interior, cu atât mai puţin nu mă voi afla la ultimul etaj, dată fiind fobia 

mea pentru înălţime. Dar, pentru că sunt profesor de chimie şi pentru că invitaţia domnului primar de a 

urca până la ultimul etaj era de nerefuzat, am făcut-o… M-am aflat aşadar, la 102 metri înălţime şi m-

am bucurat să văd Bruxelles-ul de sus… Construit  între ani 1956 şi 1958 pentru Târgul mondial – 

Expo 58,  acest proiect a fost iniţial realizat doar pentru Târgul Mondial din Bruxelles, dar 

popularitatea pe care a avut-o, l-a făcut să supravieţuiască şi să devină un simbol al oraşului. 

Marţi am descoperit şi Grande Place, unul dintre cele mai frumoase locuri în care m-am aflat. 

Înconjurată de casele breslelor, de Primăria oraşului şi de Casa Regală (Maison du Roi),  piaţa este 

cea mai importantă atracţie turistică a oraşului şi principalul său reper, alături de Atomium şi 

Manneken Pis (pe lângă care am trecut, de asemenea). Ne-am plimbat prin faţa Palatului Regal din 

Bruxelles, situat in fata superbului Parc Bruxelles și a unei piețe foarte lungi numite chiar Place des 

Palais. Prima zi a fost şi cea în care am descoperit Bruxelles-ul cu toate simţurile: i-am văzut 

frumuseţea măreaţă, i-am simţit mirosul de tei şi ciocolată, i-am atins clădirile şi străzile, i-am auzit 

ritmul şi i-am gustat delicioasele waffe cu ciocolată… 

Dacă prima zi a fost una în care am descoperit oraşul vechi, cu ce are el mai tradiţional, a doua 

zi a fost cea în care am descoperit dimensiunea europeană a oraşului… 

Dimineaţa zilei de miercuri a fost dedicată prezentării liceelor de către reprezentanţii acestora 

(elevi din Polonia, Scoţia, Estonia, Irlanda, Lituania, Slovacia, România), găzduită de una dintre sălile 

grupului organizator. Ulterior, am avut posibilitatea de a participa la sesiunea plenară a Comitetului 

Regiunilor şi de a vizita Parlamentarium, un impresionant centru care permite vizitatorilor să fie parte 

a unei călătorii virtuale interactive prin Europa. Am avut şansa de descoperi şcoli preocupate, ca şi 



noi, de dezvoltarea propriei dimensiuni europene, interesate să promoveze deopotrivă valorile 

naţionale şi pe cele europene, să beneficieze de şansele oferite elevilor şi personalului din educaţie 

pentru îmbunătăţirea competenţelor cheie atât de importante pentru o bună integrare şi valorizare 

socială. Am fost mândră să mă aflu în una dintre sălile în care se organizează sesiunile plenare ale 

Parlamentului European, cu ocazia sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor. Am participat la o bună 

parte din activitatea Comitetului, am făcut o fotografie de grup cu preşedintele Comitetului, d-nul 

Ramón Luis Valcarcel Siso şi am fost copleşită de complexitatea activităţii văzute, dar mai ales 

nevăzute. Parlamentarium a reprezentat pentru mine, apogeul, cel mai potrivit loc pentru a fi în contact 

cu istoria trecută şi recentă a Uniunii Europene. Călătoria virtuală interactivă prin Europa, harta 

luminoasă în 3D a continentului, înregistrările video conţinând mesaje din partea deputaţilor noştri în 

Parlamentul European, mesajele oamenilor obişnuiţi din ţările europene – toate m-au impresionat şi m-

au făcut să doresc să revin…  

În ultima zi am beneficiat de un tur ghidat prin centrul oraşului, cu autobuzul turistic şi am 

descoperit ce înseamnă stilul arhitectural Art Nouveau în Belgia; clădirile realizate de arhitectul, 

designerul şi decoratorul Victor Horta sunt între cele mai frumoase şi distincte exemple de arhitectură 

şi design Art Nouveau. 

Pentru mine, această experienţă europeană, înseamnă şansa unor noi proiecte. Ca om care a 

beneficiat de numeroase stagii de formare în spaţiul european (două burse Comenius şi o vizită de 

studiu dedicată factorilor de decizie din educaţie, o vizită pregătitoare pentru scriere de proiecte şi 

multe alte mobilităţi în cadrul proiectelor Comenius - participant la 17 întâlniri  în diverse ţări 

europene), sunt convinsă că am capacitatea nu doar de a disemina frumoasa experienţă pe care am 

trăit-o la Bruxelles, ci şi de a o fructifica, prin iniţierea de noi proiecte cu liceele cu care am venit în 

contact. Căci frumuseţea experienţelor profesionale europene constă tocmai în împărtăşirea acestora şi 

facilitarea altora, în care nu doar beneficiarul direct ci şi alte persoane – elevi şi profesori pot fi 

implicaţi… 
 

PS: Mulţumesc domnului primar Emil Drăghici pentru şansa oferită mie, elevilor şi instituţiei 

mele. Sunt onorată că am cunoscut un om pentru care, profesional, nu există limite… 

Îi doresc Comitetului Regiunilor mulţi ani frumoşi şi fructuoşi… Am fost fericită să mă aflu la 

cea de-a 20 aniversare a Comitetului, la el acasă…  

Cu o mulţime de amintiri frumoase şi cu privirea spre înainte, cu gândul la noi întâmplări 

europene frumoase care aşteaptă să fie trăite… ” 
 

Mihaela-Cristina DIACONESCU, 

 director adjunct,  

Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”, Pucioasa 

 
 

„Fiind pusă în postura de a-mi aşeza pe hârtie impresiile din cel mai „dulce” oraş European, 

Bruxelles, îmi este destul de greu, deoarece nu există cuvinte să descriu sentimentele avute. Vreau să-i 

mulţumesc, în special, domnului primar că mi-a oferit oportunitatea de a vizita locuri minunate ce au în 

spate o istorie formidabilă. Mă simt un om norocos că am luat parte la un eveniment desfăşurat la 

Parlamentul European, o clădire impresionantă, unde se vorbeşte în permanenţă despre viitorul nostru, 

al europenilor. În aceste trei zile am cunoscut oameni noi, i-am descoperit pe cei de lângă mine şi am 

înfiripat noi prietenii. Arhitectura înmiresmată cu ciocolată, mi-a lăsat o amintire aparte, una care va 

sta tipărită în gândul meu pentru totdeauna. Vreau să spun că a fost o experienţă ce aş repeta-o de câte 

ori mi se va oferi ocazia. ” 
 

Giorgiana-Adelina BUCĂ, 

                                                                                                                elevă în clasa a X-a la 

Colegiul Național „Nicolae TITULESCU” Pucioasa 

 
 

„Pentru mine acest proiect a reprezentat o ocazie extraordinară pentru a cunoaște oameni din 

alte medii. 

Când, domnul primar Emil DRĂGHICI, m-a dus la Atomium şi în Grand Place efectiv am rămas 

fără cuvinte, pentru că văzusem ceva nou şi foarte interesant. 

În această călătorie am făcut foarte multe lucruri noi cum ar fi zborul cu avionul, vizita la 

Parlamentul European etc. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta


Am mâncat un desert extraordinar care este tradiţional belgian numit gofra. 

La Parlamentul European m-am simțit foarte bine şi încă sunt bucuros că am reuşit să văd acest 

loc şi ca am făcut o poză cu președintele Parlamentul European, dar şi cu preşedintele Comitetului 

Regiunilor. 

Ii mulțumesc domnului primar Emil DRĂGHICI pentru faptul că mi-a arătat atâtea locuri 

minunate şi pentru că mi-a oferit această şansă. ” 
Marian-Bogdan ȚÎRGHEȘ, 

                                                                                                                elevă în clasa a XI-a la 

Colegiul Național „Nicolae TITULESCU” Pucioasa 

 

 „S-a terminat mai repede decât mă aşteptam. Stau şi mă gândesc că totul a început acum un 

an, când eu, elevă în clasa a VI-a şi nou membru al Consiliului Întâilor Premianţi, am participat pentru 

prima dată la concursul desfășurat, al cărui câştigător va pleca la Bruxelles. Era ceva ciudat pentru 

mine, deoarece nici nu ştiam despre ce este vorba, iar din spusele celor mai mari, învățasem şi eu 

câteva date importante despre mine şi familia mea. Fireşte că nu am câștigat, dar  experienţa m-a 

pregătit pentru anul ce a venit. Odată ce am fost anunţată că acest concurs se va desfăşura şi anul 

acesta, am pus mâna pe Monografie, am luat datele de naştere ale bunicilor mei, iar de la ei i-am aflat 

şi pe străbunici. Am cercetat pe hartă împrejurimile comunei, ale judeţului Dâmboviţa şi, bineînţeles, 

ale ţării, am mai învăţat câte ceva despre Vulcana, iar următoarea zi eram pregătită. Mă gândeam că e 

puţin probabil să dea aceleaşi subiecte ca şi anul trecut, dar, după cum a spus şi domnul primar, 

„Repetiția este mama învăţăturii''. Norocul meu a fost că una dintre fişe era chiar cea de anul trecut, 

iar celelalte erau bazate pe date despre U.E., de care şi eu mă informasem. A trecut şi concursul, iar 

seara, când ajung acasă, aflu ca sunt câştigătoare. Iniţial, nu mi-a venit a crede, deoarece, obiceiul era 

să câştige un elev de clasa a VIII-a. Aşa că, eu am fost cel mai mic elev de până acum care a câştigat. 

Abia aşteptam să plec pentru prima dată din România, să merg pentru prima dată cu avionul, să cunosc 

pentru prima dată elevi din alte ţări... Am fost atât de încântată, încât şi timpul până la plecare trecea 

aşa de greeeu!  

A sosit şi ziua plecării. Am ajuns la aeroport, am decolat, sinceră să fiu, tremuram de emoţii... 

Ceea ce vedeam eu din acel avion era ceva special bazat pe nişte banali nori. În fine, am ajuns. Totul 

era diferit faţă de Vulcana mea cea liniştită: clădiri înalte, şosele mari, oameni eleganţi, străduţe cu 

multe magazine, peisaje superbe şi mâncare diferită faţă de a noastră.  

În prima zi am vizitat importantele obiective turistice din oraş. Eram cel mai încântat copil. Nu 

îmi venea să cred unde sunt şi ce se întâmplă cu mine. A doua zi, am avut onoarea de a participa 

alături de domnul primar, la două şedinţe importante în Parlamentul European. Nu am cuvinte să 

descriu cât de impresionant a fost. Ultima zi, ca şi celelalte, a sosit prea repede. Am făcut un tur al 

oraşului, cu autobuzul cu etaj, alături  de ceilalţi copii din grup, ne-am luat la revedere de la toate 

locurile frumoase de acolo, ne-am făcut bagajele şi ne-am pregătit de plecare. Am decolat, dar de data 

acesta a fost seara. Minunat se vedeau marile oraşe ale Europei pe întuneric. Miile de luminițe îmi 

accentuau şi mai mult dorul de casă, dar îmi demonstrau că „Esenţele tari se ţin în sticluţe mici!'', la fel 

cum a fost şi această specială călătorie, care a trecut prea repede peste mine.  

Ii mulţumesc foarte mult domnului primar Emil DRĂGHICI, care, după cum îl vad eu din ochii 

mei de copil, se implică foarte mult în activităţile şcolare, ţine foarte mult ca şcoala să colaboreze cu 

autorităţile locale şi nu în ultimul rând, doreşte ca viitori mari vulcăneni să descopere cât mai multe 

lucruri despre locul în care trăiesc. Alte mulţumiri sunt datorate tuturor educatorilor, învăţătorilor şi 

profesorilor care ne oferă marea EDUCAŢIE, pe care şi noi, când va veni timpul, va trebuie să o 

oferim mai departe. Şi cei mai importanţi pentru mine, cărora le mulţumesc, sunt părinţii, care de 

asemenea au contribuit foarte mult la dezvoltarea mea de om în societate, iar pentru asta eu încerc să îi 

cinstesc prin toate meritele mele. ” 

 
Laura-Gabriela NEAGA, 

 elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, 

câştigătoare a concursului organizat pentru 

Consiliul Întâilor Premianţi de la nivelul comunei Vulcana-Băi, 

 
Manuela-Victorița CIOCAN, 

inspector, 

 Serviciul public comunitar local d evidență a persoanelor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIL GÂRLEANU – 100 DE ANI DE LA MOARTEA PROZATORULUI ȘI 

PUBLICISTULUI (1878 – 1914)  

 

 

            

Emil GÂRLEANU (n. 5 ianuarie 1878, Iași, d. 2 iulie 1914, 

Câmpulung) a fost un prozator, regizor, scenarist de film și jurnalist 

român. Fiul lui Emanoil Gârleanu, colonel și al Pulcheriei, născută 

Antipa. Începe liceul la Iași în 1889 dar se retrage și se înscrie la Școala 

fiilor de Militari, unde devine coleg cu Jean Bart, apoi intră la Școala 

de Ofițeri de Infanterie, unde devine coleg cu Gheorghe Brăescu. A 

fost sublocotenent în armata română dar este exilat la Bârlad pentru 

activitatea sa publicistică, interzisă de regulamentul militar. 

S-a născut în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1878. Părinții locuiau 

în apropierea Copoului, în fața grădinii lui Vodă Sturza, loc cu o 

încântătoare priveliște de care scriitorul își va aminti. Copil ciudat, de o 

prea mare sensibilitate și concentrare, își îngrijorează mama prin 

îndelungile lui stări de visare. Se juca de-a soldații și citea cu nesaț 

„Povățuitorul copiilorˮ, editat de Creangă. După ani, când îl află printre 

cărți uitate, manualul e întreg, nemâzgălit. 

Părinții, locotenent colonelul Emanoil Gârleanu, aparținând 

unei familii de răzeși din Bacău și mama, Pulheria Antipa, de origine 

greacă, se despart, lăsând copilul în grija unor mătuși din Iași, care i-au cultivat înclinarea spre duioșie 

și frumos. 

Doi factori l-au îndrumat însă spre cariera armelor: influența tatălui, precum și faptul că locuind 

în aproprierea cazărmilor a avut deseori ocazia să vadă armele. 

A debutat la revista ieșeană „Arhiva” în 1900 cu schița Dragul mamei și cu poezia Iubitei sub 

pseudonimul Emilgar. A colaborat la revistele Arhiva, Evenimentul, Sămănătorul, Luceafărul, Albina, 

Convorbiri literare, Flacăra, etc. Ulterior, a fost redactor la revista sămănătoristă „Făt-Frumos” și 

colaborator la „Convorbiri critice”. A participat activ la înființarea Societății Scriitorilor Români în 

1908, al cărei președinte a fost între 1911-1912. Reprezentant de frunte al Semănătorismului. Foarte 

apreciat de Nicolae Iorga, căruia îi dedică volumul de debut, apoi devine discipol al lui Mihail 

Dragomirescu. 

Emil Gârleanu se stinge din viață la 2 iulie 1914, la Câmpulung-Muscel. 
 
 
 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tinereţea, chiar în mijlocul mâhnirilor, are o 
lumină a ei."  

(Emil GÂRLEANU) 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

SERENADA 

de Boris IOACHIM 

 

 

În părul tău se joacă vântul 

Pe-alături trec, șoptind, perechi. 

De dragul tău râde castanul 

Cu gura până la urechi. 

 

Cu bluza-ți roșie ca focul, 

Ochiul mi-l arzi când te privește 

Aș zice că-n sfârșit, norocul, 

Azi mi-a zâmbit dumnezeiește. 

 

De albul feței tale, ziua 

Pălește ca frunza sub brumă, 

Că te-a făcut așa frumoasă 

Ferice e de a ta mumă! 

 

Și nu-i cuvânt ca să descrie 

Pojarul ce-ai aprins în piept 

Ești tot ce mi-am dorit, frumoaso, 

De-o veșnicie te aștept. 

 

Născută nu erai când, tainic, 

Eu te iubeam în ceas pustiu 

Dar așteptându-ți întruparea 

Anii m-au nins fără să știu. 

 

Deci, bine ai venit, iubito, 

Ce bine-arăți, stând sub castani! 

Doar clipa cred că ai greșit-o 

Cu numai douăzeci de ani… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Există un singur remediu pentru dragoste:a 
iubi mai mult.”  

(Henry David THOREAU) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 …Pământul este cea mai densă planeta din sistemul nostru solar? 

 …de pe Lună cerul se vede negru pentru că Luna nu are atmosferă care să împrăștie lumina? 

 …pe Marte se găsește cel mai înalt vulcan din sistemul nostru solar, de 3 ori mai înalt decât 

Everestul? La polii planetei Marte se găsește gheață? 

 …Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul nostru? În ea ar încăpea toate celelalte 8 

planete. Suprafața lui poate fi acoperită de 11 suprafețe ale Pământului sau ți-ar trebui 1.000 de planete 

Pământ daca vrei să-i umpli volumul. 

 …galaxiile călătoresc în spațiu și câteodată se ciocnesc, galaxiile mai mici dispărând și fiind 

„mâncateˮ de cele mai mari? Galaxia din Andromeda se îndreaptă spre galaxia noastră, Calea Lactee.  

 …lumina este cel mai rapid lucru din univers și călătorește cu 300.000 de km pe secundă?  

 …daca știi culoarea unei stele, îți poți da seama de temperatura ei: cele roșii sunt mai reci, cele 

cu temperaturi medii sunt galbene și cele cu temperaturile cele mai mari sunt albastre. Nu există stele 

verzi...!!! 

 …Mercur orbitează Soarele mai repede decât orice altă planetă, în 88 de zile? Mercur, cea mai 

apropiată planetă de Soare, probabil are gheață la poli.  

 …cea mai apropiată stea de Pământ este Proxima Centauri aflată la 4,23 de ani-lumină, adică 25 

de milioane de milioane de km distanță de Soare? Asta înseamnă că, dacă am avea o navă spațială care 

ar călători cu 50.000 de km pe oră, ne-ar trebui 88.000 de ani ca să ajungem la ea. 

 …luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pământul? Dacă Soarele s-ar stinge acum, în 8 

minute am rămâne în întuneric.  

 …atunci când o cometa se apropie de Soare, coada o urmează? Când se îndepărtează de Soare, 

coada este cea care merge în față. 

 …pe Marte există un aliniament accidental de roci și alte formațiuni geologice care, privit dintr-

un anumit unghi, se întâmplă să arate ca un chip de om? 

 
   
  

 

 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Întâi trebuie să cunoşti bine întunericul ca să 
poţi aprecia lumina." 

 (MADELINE L'ENGLE) 
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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 Augustin DOINAȘ însoțită de succinte date biografice ale domniei 

sale. 

Ștefan Augustin DOINAȘ (n. Ștefan Popa, 26 aprilie 1922, Cherechiu, județul Arad - d. 25 

mai 2002, București) a fost un poet, eseist, traducător, deținut politic, academician, și politician român, 

senator în legislatura 1992-1996, ales în municipiul București pe listele Partidului Alianța Civică. 

Senatorul Ștefan POPA l-a înlocuit pe senatorul René-Radu POLICRAT de la data de 22 februarie 

1993. 

A debutat în 1939, cu o poezie, în Jurnalul literar, câștigând apoi, cu volumul Alfabet poetic, în 

1947, premiul Eugen LOVINESCU. Volumul însă nu a mai apărut, din cauza instaurării comunismului, 

eveniment tragic ce l-a trimis în spatele gratiilor, pentru convingerile sale, și pe poet. 

Astfel încât Ștefan Augustin DOINAȘ a reușit să debuteze în poezie abia în 1964, cu volumul 

Cartea mareelor, cuprinzând poeme preluate dintr-un volum mai vechi, rămas nepublicat, Alfabet 

poetic, dar și versuri de dată recentă, marcate de concesii făcute ideologiei oficiale (care reprezintă însă 

o excepție în creația sa). Volumul marca tranziția poeziei sale de la baladă la o poezie mai cerebrală. 

A teoretizat alături de alți poeți membri ai Cercului literar de la Sibiu (în special, Radu 

STANCA) estetica baladei în poezie. În timpul studenției clujeano-sibiene din anii războiului, a fost 

unul dintre membrii de seamă ai Cercului Literar de la Sibiu și a semnat chiar „Manifestul" acestuia, 

care a apărut în ziarul Viața în 1942. 

 

 

MISTREȚUL CU COLȚI DE ARGINT 

De Ștefan Augustin DOINAȘ 

 

 

Un prinț din Levant îndrăgind vânătoarea 

prin inimă neagră de codru trecea. 

Croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea,  

cânta dintr-un flaut de os și zicea: 

 

- Veniți să vânăm în păduri nepătrunse 

mistrețul cu colți de argint, fioros,  

ce zilnic își schimbă în scorburi ascunse 

copita și blana și ochiul sticlos... 

 

- Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne,  

mistrețul acela nu vine pe-aici. 

Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,  

ori vulpile roșii, ori iepurii mici ... 

 

Dar prințul trecea zâmbitor înainte 

privea printre arbori atent la culori,  

lăsând în culcuș căprioara cuminte 

și linxul ce râde cu ochi sclipitori. 

„Baza oricărei formaţii intelectuale, civice, 

morale, trebuie pusă în anii şcolii primare.ˮ 

 (Ştefan Augustin DOINAŞ) 
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Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte: 

- Priviți cum se-nvârte făcându-ne semn 

mistrețul cu colți de argint, nu departe: 

veniți să-l lovim cu săgeată de lemn!... 

 

- Stăpâne, e apa jucând sub copaci,  

zicea servitorul privindu-l isteț. 

Dar el răspundea întorcându-se: - Taci... 

Ți apa sclipea ca un colt de mistreț. 

 

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri: 

- Priviți cum pufnește și scurmă stingher,  

mistrețul cu colți de argint, peste plaiuri: 

veniți să-l lovim cu săgeată de fier!... 

 

- Stăpâne, e iarba foșnind sub copaci,  

zicea servitorul zâmbind îndrăzneț. 

Dar el răspundea întorcându-se: - Taci... 

Și iarba sclipea ca un colț de mistreț. 

 

Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste: 

- Priviți unde-și află odihnă și loc 

mistrețul cu colți de argint, din poveste: 

veniți să-l lovim cu săgeată de foc!... 

 

- Stăpâne, e luna lucind prin copaci,  

zicea servitorul râzând cu dispreț. 

Dar el răspunde întorcându-se: - Taci... 

Și luna sclipea ca un colț de mistreț. 

 

Dar vai! sub luceferii palizi ai bolții 

cum stă în amurg, la izvor aplecat,  

veni un mistreț uriaș, și cu colții  

îl trase sălbatic prin colbul roșcat. 

 

- Ce fiară ciudată mă umple de sânge,  

oprind vânătoarea mistrețului meu? 

Ce pasăre neagră stă-n lună și plânge? 

Ce veștedă frunză mă bate mereu?... 

 

- Stăpâne, mistrețul cu colți ca argintul,  

chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci. 

Ascultă cum latră copoii gonindu-l... 

Dar prințul răspunse-ntorcându-se. - Taci. 

 

Mai bine ia cornul și sună întruna. 

Să suni până mor, către cerul senin... 

Atunci asfinți după creste luna 

Și cornul sună, însă foarte puțin. 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 

 

 

Ce e iubirea într-o lume nepăsătoare ? 

 

 

 

 Ce e iubirea?  

 O adiere de vânt trecătoare? Un tatuaj permanent? O poartă deschisă către un univers 

necunoscut? Ce-i poţi spune unui copil mic care te întreabă „Ce e iubirea?“ Dar ce îi poţi spune unui 

adolescent care te întreabă ,,ce e iubirea?’’ Dar unui om trecut de 40 de ani ? Dar unei bunicuțe ?Ai 

crede că adolescenții, oamenii trecuți de 40 de ani și bunicuțele știu ce este aceea iubire, dar… dacă ai 

întreba pe fiecare dintre aceștia, ei nu ți-ar spune decât ceea ce simt ei. Însă tu nu simți așa, nu iubești 

aceleași persoane, nu iubești în același mod. Întreabă 10 persoane și vei primi răspunsuri înzecite. 

Întreabă un om care tocmai s-a despărțit de iubita sa ce este iubirea și îți va spune că e o dezamăgire 

continuă, o rană adâncă ce se cicatrizează și rămâne pe inimă la vedere, dar nu o pot vedea decât cei 

care nu văd cu ochii, ci cu inima; întreabă doi îndrăgostiți care își împart gesturi tandre ce este iubirea și 

îți vor spune că este un sentiment minunat care îți dă aripi, care te face să zbori, care te hrănește când 

ești înfometat, care te adoarme când nu poți dormi din cauza problemelor cotidiene; întreabă o bătrânică 

ce este iubirea și îți va spune că este tot ceea ce rămâne când noi plecăm, este cea care ne ține vii atunci 

când noi am adormit pe veci. Cuvinte profunde, adevărat, dar nimic nu te va convinge mai tare de 

adevărata definiție a iubirii decât răspunsul inocent al unui copil care îți va spune că iubirea este atunci 

când îi dai unui copil jucăria ta preferată. Cel care nu știe, de fapt, cunoaște cel mai bine. 

 Eu sunt o adolescentă.. sau un copil? Sunt o adolescentă atunci când îi spun mamei că vreau 

libertate, că vreau să mă bucur de tot și de toate, însă sunt un copil atunci când îi simt atingerea 

catifelată și mă înmoi, uitând de libertate și de tot, având în minte decât momentele în care mama mi-a 

fost alături, în care mi-a pupat bubița ca să treacă, în care m-a ridicat când cădeam cu bicicleta…Mama 

mi-a arătat definiția iubirii prin fapte, niciodată nu am întrebat-o ce este iubirea, pentru că îi știu 

părerea. Pentru mama, iubirea este atunci când te sună din 5 in 5 minute, îngrijorată de faptul că micuța 

ei fetiță nu e lângă ea, iubirea este atunci când te trimite să îți iei o bluză ca să nu răcești și, deși nu o 

asculți și nu îți iei, nu îți zice „ti-am zis eu“ când ești răcită cobză și nu te poți ridica din pat. 

 Atâtea definiții și… totuși, nici una. Câți dintre oameni mai spun despre iubire? De când cu 

internetul, oamenii își declară iubirea prin mesaje lungi și fără de înțeles găsite pe site-uri oarecare și 

scrise de niște oameni care, poate, au un intelect mai mic decât al lor. Este atât de trist să știi că motivul 

pentru care a fost creată lumea este tratat cu indiferență și, uneori, este spus în joacă sau în bătaie de 

joc… 

Și, totuși, vă întreb pe voi: Ce e iubirea într-o lume nepăsătoare? 
 

 

 

 

 Vasilica-Cătălina TUDOR  

CLASA A VII-A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

„Cine e înţelept, este înţelept doar pentru că iubeşte şi 
cine e nebun e nebun deoarece crede că poate înţelege 

iubirea.” 
(Paulo COELHO) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA IULIE 

 

1 iulie 
Averuţa IACOB  

Vasilica PANAITA  

Vasile STOIAN  

Vasile ŢÎRGHEŞ  

Daniel MITRESCU  

Cornelia BUCUROIU  

Corina-Elena DRĂGHICI  

Ionela ŞERBAN  

Alexandru-Ionuţ  ŞERBAN  

Valentin MOROE  

 

2 iulie 

Vasile ARON  

Clement GRECU 

Dumitru ILIE  

Adrian MĂTUŞA  

Eugenia DINIŞOR  

Cătălina MOROE  

Tatiana ENESCU  

Ion-George ARON  

Daniela-Elena BADEA  

Ionuţ-Cristian DUMITRU  

Petrică MOREANU 

Lavinia-Gabriela MIU 

Maria-Izabela ȘETREANU  

 

3 iulie 

Nicolae GRECU  

Tarsiţa NEACŞU  

Georgeta BÎRLIGEANU  

Irina IONAŞ  

Gabriela NEAGA  

Gabriel-Emil BURTOIU  

Flaviana-Mihaela MOROE  

Andreea-Cerasela FĂŞIE  

 

4 iulie 

Aneta NEGULESCU  

Marieta BĂLAŞA  

 

 

 

 

Emil DRĂGHICI  

Leonica OPROIU  

Gheorghe IOSIF  

Ramona-Elena MILEA  

Alexandra PREDA-NICOLĂESCU 

 

5 iulie 

Elena MIHAI  

Dumitru GRECU 

Victor MIHAI  

Alexandru ŞETREANU  

Gheorghe BUCUROIU 

Gheorghe MOISE  

Elena SAVU  

Ionuţ MILEA  

Liviu-Marian GHIŞAN  

Daniel MOROE 

Costinel-Florin CRĂCIUN  

Mathias-Valentine ZÂRNĂ  

Sergiana-Teodora PESCARU 

 

6 iulie 

Dumitru DOBRA 

Cornel DUMITRU  

Florin MITRESCU  

Sabina-Maria NECŞOIU  

Marian-Bogdan ŢÎRGHEŞ  

 

7 iulie 

Emilia MĂGUREANU  

Valeria IONAŞ  

Polixenia NEAGA  

Gheorghiţa DRĂGHICI  

Teodor POPESCU  

Gheorghiţa BIŢOC  

Mircea BUCUROIU  

Georgeta BĂLAŞA  

Ciprian RADU  

Adrian SUSANU 

Patricia-Teodora MIU 

Ancuța-Ionela GHENEA 

„Când totul dă greş, doar curajul, dragostea şi 
înţelepciunea răzbesc."  

(Pam BROWN) 



8 iulie 

Margareta BĂLAŞA  

Micşunica SCRIPCARU  

Mircea BUCUROIU  

Mihai DOBRESCU  

Emil FLOREA  

Vasile ANTOFIE  

Marius-Sandu VĂSIAN  

Silvia FĂŞIE  
 

9 iulie 

Luminiţa STOIAN  

Severina-Florina FĂŞIE  

Ciprian GOGU  

Elena-Mirabela ENACHE  

Elena-Izabela ODAGIU  
 

10 iulie 

Mircea PIOARU  

Onore PIOARU  

Alexandra-Ionela CIOCAN  

Ana-Maria DRĂGHICI  

Maria-Florentina CHIORNIŢĂ  

Vasilica-Cristina RIZEA 

 

11 iulie 

Gheorghe MOREANU  

Emilian ŞETREANU  

Valentina COMAN 

Elena BUCUROIU 

Gheorghe TRONECI  

Vasile-Daniel STOIAN  

Corina-Georgiana UNGUREANU  

Constantin-Lucian STÎNGACIU  

Andrei-Vlăduţ MIHĂLCESCU  

Cătălin-Gabriel STOIAN 

 

12 iulie 

Ortansa VĂCARU  

Ovidiu-Valentin BĂLAŞA  

Maria STÎNGACIU  

Elena-Corina DOBRESCU  

Florin GHEORGHE 

 

13 iulie 

Elena PIOARU 

Marius FĂŞIE 

Ilie BOBLEACĂ  

Andreea-Elena SPÎNU  

Alexandra-Mihaela IOSIF  

Adriana-Elena COMAN  

Elena FLOREA 

Narcis-Constantin HEAȘCĂ 

 

14 iulie 

OPREA Elena 

Mugurel-Constantin RĂU 

Constantin ŞERBAN 

15 iulie 

Maria ŞETREANU  

Ana Maria LUPU  

Mihai Stelian ILIE  

Corneliu Sebastian DOBRESCU  

Gabriela Antonia GAFIŢOIU  

Florin Daniel BOBLEACĂ  

 

16 iulie 

Elisabeta GRECU  

Mircea TRONECI 

Nicolae PONORICĂ 

Aurel FĂŞIE 

Costin NIŢESCU 

Maria BADEA 

Traian DINU 

Nestor CIOCAN 

Mădălina MĂGUREANU 

Beniamin DOBRESCU 

Ioana MOREANU 

Antonia-Ionela BURCĂ 

Iulia-Elena MĂGUREANU 

 

17 iulie 

Dorina ZEGHERU  

Elisabeta MIHAI  

Aurel SPÂNU 

Viorel IUREA  

Delioara-Gabriela BĂLAŞA  

Ilie BADEA 

Răzvan TUDOR  

Andreea GRECU  

Alexandra-Andreea OLARU  

Sergiu-Marian ŞERBAN  

Carlos-George MIHAI  

Alessia-Maria STÎNGACIU 

Vasile STAN 

 

18 iulie 

Ioan SPÂNU  

Ion GRECU  

Ion DINIŞOR  

Mioara BĂLAŞA  

Constantin STÎNGACIU  

Ion FĂŞIE  

Florin ILIE 

Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU  

Robert-Iulian NICOLĂESCU  

Lorin-Vasile POPA  

Maria-Raluca MIHAI  

 

19 iulie 

Maria BÎRLOG  

Elena Cristina ENE  

Vasile ILIE  

Gabriela POPESCU  

Liliana IONESCU  



Ioana-Izabela POPESCU  

Beatrice-Ionela BĂLAŞA 

Aurelia DOBRESCU 

Teodor-Mihai VĂCARU 

Iulian-Irinel VIŞOIU-SMINCHIŞE 

 

20 iulie 

Gheorghe GRECU  

Natalia NICOLAE 

Floarea BĂLAŞA  

Ion BRÎNZICĂ  

Valentin NEGULESCU  

Adriana Adela POPA 

Eugen MOREANU  

Iuliana-Mihaela BADEA  

 

21 iulie 

Ilie SAVU 

Raluca MITRESCU 

Maria-Loredana SĂVULESCU 

Antonia-Ştefania STOIAN 

 

22 iulie 

Silvia SUSANU 

Mihaela MEDREGA 

Corneliu BUCUROIU 

Elena-Alina PÎRVU 

Ionuţ SARU 

Laura-Ana-Maria SAVU  

Andreea-Daniela PESCARU 

 

23 iulie 

Haralambie ILINESCU 

Gheorghe ARON 

Adriana ENESCU 

Daniel SPÎNU 

Dumitru POPESCU 

Marinela-Steluţa ARON 

Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ 

 

24 iulie 

Rodica MĂGUREANU  

Aurelia RĂDOI  

Vasile GRECU  

Rodica MILEA  

Georgiana-Larisa DOBRESCU  

Antonia-Mihaela ILIE  

Emilia BELCU 

 

25 iulie 

Ion BÂRLIGEANU  

Elena OPROIU  

Niculina VĂCARU  

Elena-Roxana VASILE  

Andreea-Georgiana MOROȘANU  

Maria-Izabela GRECU  

George-Valentin DRĂGHICI  

Antonia-Maria DUMITRU  

Hanna DINU 

 

26 iulie 

Rita STOIAN  

Floarea ŢUŢUIANU  

Vasile NEGULESCU  

Florin MIHAI  

Elena-Alina ŞETREANU  

Eusebiu-Cristian JOIŢA  

 

27 iulie 

Elena-Mihaela DUMITRESCU  

Mihail-Cristian MILEA  

Leontina-Cristiana POPESCU  

Oana-Andreea LOPOTARU  

Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ  

Gheorghe POPESCU 

 

28 iulie 

Victor GRECU  

Gabriel-Ion POPESCU  

Ionuţ-Eusebiu MITRESCU  

 

29 iulie 

Emil DOBRESCU  

Nicolae ENE  

Gheorghe MIHAI  

Floarea ŞERBAN  

Ioneta MILEA  

Ilie-Mihail FĂŞIE 

Simona-Georgiana SAVU  

Marius-Constantin MĂGUREANU  

Marvin-Costin FĂŞIE  

Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA  

Vlad MOREANU  

Emilia TRONECI  

Gabriel FĂŞIE 

 

30 iulie  
Vasile GRECU  

Ion-Marian BUCUROIU  

Adrian DINIŞOR  

Corina BÎRLIGEANU  

Maria-Raluca OPREA  

Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU 

Lența MIRA 

 

31 iulie 

Emil TRONECI  

Eugenia MOREANU  

Georgian-Horaţiu CIOCAN  

Maria-Nicoleta SAVU  

Ionuţ-Daniel ZEGHERU  

Georgiana-Alexandra CURĂVALEA  

Adrian SCHIPOR 
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