
                                 

 

 

Apare la fiecare început de lună. 

Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi. 

Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează. 

Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat. 

 

Nr. 44 din 1 septembrie 2014 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINE NE-AI GĂSIT UN NOU SEPTEMBRIE! 

 

 

 

 

Am început să ne adunăm gândurile risipite prin briza mării, printre valuri, soare, flori…într-un 

cuvânt prin călătorii… Am început să umplem cămările cu de toate… Am început să fim puțin 

nostalgici și, cu siguranță, puțin mai responsabili, însă plini de forțe noi și cu un munte de amintiri ale 

peripețiilor încă unei veri frumoase… 

Chiar de vremea nu a fost extrem de generoasă mai la începuturi, soarele ne-a lăsat totuși răgaz 

să ne bucurăm de tot ce înseamnă VARĂ! 

Toamna, pentru mine, reprezintă un început. E începutul multor responsabilități – asemuind-o 

frecvent primăverii… Și, oare, de ce nu am considera fiecare etapă a naturii, a vieții însăși, un început? 

Așa trebuie să privim orice lucru, orice întâmplare! Pică o frunză…face loc unui muguraș… Se usucă o 

floare…își scutură sămânța pentru alta… Se coace un fruct…lasă locul unuia care va urma… 

Și să nu uităm! Mai e puțin și se vor anima străzile cu glasuri suave și gureșe de copii ce vor 

merge către școală. Unii mai somnoroși, alții mai puțin, dar cu toții atât de dulci și dragi nouă… 

Vara ne risipește….toamnele ne adună…! 

Toți avem fireasca tendință de a amâna puțin sosirea ei, amăgindu-ne și bucurându-ne de încă 

prezentul soare de vară. E un lucru minunat, dar să privim totuși acest anotimp ca pe un dar 

binecuvântat… 

Îmi recunosc slăbiciunile și nostalgiile legate de vară și, invariabil, când vine septembrie, îmi 

amintesc aceste versuri ale lui Ion MINULESCU din poezia Cu toamna în odaie: 

„Mi-a bătut azi-noapte Toamna-n geam, 

Mi-a bătut cu degete de ploaie... 

Şi la fel ca-n fiecare an, 

M-a rugat s-o las să intre în odaie…” 

„Toamna este o a doua primăvară, în care fiecare 

frunză este o floare.ˮ 
 (Albert CAMUS) 



Nu știu alții cum sunt, dar eu port veșnic vara în suflet! Asta vă doresc tuturor…un suflet 

estival!!! Purtați vara cu voi, băgați-o în ghiozdane și plimbați-o, până va reveni, cu voi la școală! 

BAFTĂ copilași în noul an școlar ce va începe curând! 

  

 

 

 

         Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          PROTECȚIA LEGALĂ A ALEȘILOR LOCALI 

 GRUPURILE DE CONSILIERI

 

 

 
 

 

 
În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.  

Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.  

Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea 

mandatului.  

Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, 

precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii 

administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către 

organele care au dispus măsurile respective.  

Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se 

bucură de protecţia prevăzută de lege.  

De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care 

agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în 

legătură cu exercitarea mandatului său.  

Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror 

liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.  

Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus pot constitui un grup prin asociere.  

Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor 

grupului.  

Prevederile de mai sus se aplică şi consilierilor independenţi.  

Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care 

nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.  

În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au 

deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.  

(în numărul viitor: Drepturile aleşilor locali) 

„Valoarea adevărată a unei persoane se 

măsoară în cât bine face în lume.ˮ 

 (MAHOMED) 



 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 315 din 2 iulie 2014 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 10 iulie 2014, ora 17:00, la sediul său, situat pe 

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

1. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind 

calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2013-2014. Asigurarea bunei 

desfășurări a învățământului în anul școlar 2014-2015; 

2. Promovarea propunerii privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat de la nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2014-2015 în vederea obținerii avizului de la 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

3. Desemnarea reprezentaților Consiliului Local, în Consiliul de administrație al Școlii 

Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 

4. Stabilirea de măsuri privind utilizarea microbuzului pentru transport elevi; 

5. Aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitat, de interes local; 

6. Probleme curente ale administrației publice locale; 

7. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NAȘTEREA MAICII DOMNULUI  - 8 SEPTEMBRIE 

 
 

 
 

 În fiecare an la 8 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuiește 

nașterea Sfintei Fecioare Maria. Această sărbătoare este numită în popor, 

Sfânta Maria Mică, spre deosebire de praznicul Adormirii Maicii 

Domnului (15 august), numit Sfânta Maria Mare. 
Sfânta Fecioara Maria s-a născut în familia sfinţilor şi drepţilor 

Ioachim şi Ana din Nazaret. După tatăl ei Ioachim se trăgea din seminţia 

lui Iuda şi avea ca strămoş pe regele David. Ana provenea din seminţia 

preoţească iudaică a lui Levi. Ea era fiica cea mai mică a preotului 

Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeţia că Mesia va 

avea o dublă descendenţă: împărătească şi preoţească. Pentru că nu aveau 

copii, Ioachim şi Ana au fost supuşi oprobriului public deoarece la evrei 

familiile care nu aveau copii erau considerate că nu au binecuvântare de la 

Dumnezeu din cauza păcatele lor sau ale strămoşilor lor. Astfel, o veche 

tradiţie arată că un evreu din seminţia lui Ruben l-a umilit pe bunul 

„Ţine minte: îţi trebuie foarte puţin pentru a-
ţi face o viaţă fericită."  

(Marcus Aurelius) 



Ioachim în timp ce se afla în templu spunându-i: „De ce aduci darurile tale înaintea altora? Eşti 

nevrednic, pentru că nu ai copii, pentru cine ştie ce păcate ascunse”. Cuvintele acestea l-au afectat foarte 

mult pe Dreptul Ioachim, precum şi pe Ana, atunci când auzi cele întâmplate. Într-o zi de mare 

sărbătoare, slujnica Iudit văzând-o iarăşi plângând pe Sfânta Ana, s-a apropiat de ea şi i-a spus: „Acum 

nu e bine să te întristezi pentru că a sosit ziua Domnului”. Ana tresări la auzul acestor cuvinte şi 

îmbrăcându-se în haine de sărbătoare a ieşit în grădină, unde la umbra unui dafin stătea şi se ruga lui 

Dumnezeu. Ascultându-i rugăciunile, Dumnezeu trimite pe îngerul Său care îi vesteşte Sfintei Ana că 

va avea un copil. Ioachim încă nu ştia nimic, deoarece se afla în mijlocul turmelor sale, unde întristat 

fiind, se dusese pentru a fi singur. Aflând vestea bucuriei, s-a întors acasă cu nădejde în Dumnezeu. La 

vremea cuvenită s-a împlinit cuvântul îngerului, iar Ana cea stearpă a născut pe Sfânta Fecioară Maria. 

Predania Bisericii ne spune că Maica Domnului a rămas în biserica din Ierusalim timp de 12 ani. 

Sfintei Fecioare Maria i s-au adus de către toţi creştinii, din toate veacurile, cinstire prea aleasă 

pentru darurile ei mari de care s-a învrednicit, de a fi Născătoare de Dumnezeu,de a fi și a rămâne 

Pururea Fecioară,de a fi rugătoare şi mijlocitoare creştinilor în faţa Tronului dumnezeiesc. Pentru 

aceasta este lăudată de toţi cu rugăciuni, numind-o „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de 

asemănare decât serafimii". 

Ea este chemată în ajutor ca una care se milostiveşte spre întreg neamul creştinesc. „Uşa 

milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce nădăj-

duim întru tine, ci să ne mântuim prin tine de nevoi". 

Din acelaşi simţ al venerării ei, imnografii cei mai iscusiţi i-au închinat talentul lor în imne de 

proslăvire, iconografii din toate timpurile i-au păstrat ca pe o comoară de mare preţ şi ca pe o zestre a 

sufletului lor chipul ei cel sfânt, din care radiază dragostea maternă; arhitecţii au înălţat în pomenirea ei 

biserici în toate locurile unde au existat creştini, iar slujitorii Bisericii au adresat, în cuvântările dedicate 

Sfintei Fecioare, cuvintele cele mai alese, asemănând-o cu tot ce este mai frumos şi mai sfânt în această 

lume. 

  Iată, de pildă, cum ne-o prezintă pe Pururea Fecioara Maria unul din marii predicatori, 

Mitropolitul Antim Ivireanul: „Aleasă eşti cu adevărat, ca soarele, pentru că eşti încununată cu toate 

razele darurilor dumnezeieşti şi străluceşti mai vârtos între celelalte lumini ale cerului. Aleasă eşti şi 

frumoasă ca luna care cu lumina ei străluceşte mai mult decât stelele cerului. Aleasă eşti, ca revărsatul 

zorilor, pentru că ai alungat noaptea şi toată întinăciunea păcatului, aducând în lume ziua cea purtătoare 

de viaţă. Aleasă eşti ca izvorul care cu curgerile cereştilor bunătăţi, adapă sfânta Biserică” (A. Ivireanul, 

Predici, pag. 88). 

Născătoarea de Dumnezeu rămâne o taină necuprinsă cu mintea şi pe care vorbitorul nu o poate 

descoperi, iar noi creştinii, în simţirea noastră, o cinstim punându-ne viaţa sub acoperământul ei cel 

sfinţit. O cinstim păstrându-i chipul ei sfânt în casele noastre, căruia ne închinăm şi înălţăm rugăciuni. 

La orice împrejurare pe buzele noastre e bine să fie numele Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. 

Maica Domnului este numită în cultul Bisericii noastre Preasfânta, Preacurata, 

Preabinecuvântata, Slăvita Stăpâna Noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, 

arătându-se astfel cinstirea  pe care Ortodoxia noastră românească o acordă Sfintei Fecioare Maria, 

lucru manifestat şi prin miile de biserici închinate ei în cuprinsul Patriarhiei Române. De aceea, pe bună 

dreptate România este numită Grădina Maicii Domnului şi noi o cinstim în fiecare zi rugându-ne ei prin 

cuvintele: „Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi 

preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită 

fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu - Cuvântul ai născut, pe tine cea 

cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.” 
 

 

 
 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LITTLE BIRD, LITTLE TALE 

 

 

 

 

 

 

 

Un proiect de succes  al Grădinițe cu program normal Albă ca Zăpada Vulcana-Băi, din care vă 

detaliem mai jos activitățile din primul an. Mulțumim cadrelor didactice, părinților și preșcolarilor 

pentru implicare și le urăm succes în noul an!  

23 septembrie 2013 

Lansarea proiectului: prezentarea proiectului în comunitate, părinților, pentru a introduce țările 

partenere și grădinițele implicate; planificarea activităților de proiect. 

30 septembrie 

Biblioteca păsărilor: achiziționare de cărți despre păsări, noi și donate, în fiecare instituție 

parteneră și amenajarea unei mici biblioteci cu acestea. 

01 octombrie 2013 

Pasărea națională: prezentarea păsării naționale elevilor și 

părinților, schimb de informații cu partenerii prin realizarea unui 

portofoliu ilustrat. 

05 – 10 octombrie 2013 

Întâlnire de proiect în Lituania : cunoașterea tuturor partenerilor 

de proiect; stabilirea programului de activități din primul an de proiect ; 

prezentarea sistemului de învățământ din Lituania ; stabilirea următoarei 

întâlniri. 

11 noiembrie 2013 

Proiectarea căsuţelor de păsărele: activitate cu implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii 

locale, colegi, profesori de la şcoala din localitate pentru a ajuta copiii să construiască diverse căsuţe de 

păsări care au fost amplasate în copacii din curtea grădiniței, curtea școlii și în apropiere. 

18 noiembrie 20013 

Observarea păsărilor: elevii au fost în vizită la câteva gospodării din localitate unde au observat 

diverse specii de păsări domestice, au învățat numele acestora, au aflat informații despre mediul în care 

trăiesc, modul de hrănire și ce foloase aduc oamenilor; au învățat despre migrația păsărilor și impactul 

activității umane asupra mediului înconjurător. 

02 decembrie 2013 

Vizionarea unei scenete despre păsări: elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială „Ion 

MAREȘ” au prezentat sceneta „Puiul” de I. Al. BRĂTESCU-VOINEȘTI. 

09 – 11 decembrie 2013 

Decorațiuni de Crăciun: crearea unor decorațiuni în formă de pasăre pentru decorarea pomului 

de Crăciun și trimiterea acestora prin poștă în țara selectată (Bulgaria, Vidin). 

19 decembrie 2013 

„Fii înţelegător – fiecare om duce o bătălie 
grea!." 

(John WATSON) 



Flash meeting: „Bird Tales – Merry Christmas”, preșcolarii din grădinițele implicate în proiect 

au intrat în legătură pe internet și au prezentat cântece specifice sărbătorilor de iarnă. 

20 decembrie 2013 

Decorarea pomului de Crăciun cu podoabele primite de la partenerul din Spania dar și cu cele 

create în cadrul atelierului cu părinții. 

13 -15 ianuarie 2014 

Povești tradiționale, legende: alegerea unei legende, citirea acesteia, ilustrarea legendei, 

traducerea în limba engleză a poveștii selectate și colaborarea cu partenerii pentru a face schimb de 

povești (România – Bulgaria, Burgas și Bulgaria, Vidin – România). 

18 – 25 ianuarie 2014 

Întâlnire de proiect în Spania: prezentarea sistemului de învățământ din Spania; schimb de 

povești cu partenerul tras la sorți; prezentarea activităților de proiect realizate până la momentul 

respectiv; stabilirea următoarei întâlniri. 

12 februarie 2014 

Activitate cu preșcolarii: lectură după imagini; prezentarea imaginilor primite de la partenerii 

bulgari, întrebări și răspunsuri, crearea unei povești pe baza imaginilor și trimiterea acesteia partenerilor 

din Bulgaria. 

29 martie – 5 aprilie 2014 

Întâlnire de proiect în Italia: prezentarea sistemului de învățământ italian, participare la orele de 

curs, monitorizarea postărilor pe eTwinning, stabilirea următoarei întâlniri. 

01 -07 aprilie 2014 

Săptămâna numărării păsărilor: copiii împărțiți pe grupe numără păsări în gospodăriile vizitate. 

14 mai 2014 

Atelier de lucru: confecționarea unor căsuțe din carton 

pentru păsărele în colaborare cu clasa pregătitoare și clasa a V-

a din Școala „Ion MAREȘ” din Vulcana-Băi. 

09 – 13 iunie 2014 

Întâlnire de proiect în Bulgaria: prezentarea sistemului 

de învățământ bulgar, vizitarea unor rezervații naturale, 

asistare la ore de curs, discuții despre raportul intermediar, 

stabilirea următoarei întâlniri de proiect. 

18 iunie 2014 

Prezentarea rezultatelor din primul an de proiect al 

elevilor, părinților, membrilor din comunitatea locală.  

 
 

 

 

 

                                                                Prof.Sorina-Vanessa PÂRVU 

COORDONATOR PROIECT     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENA VĂCĂRESCU – 150 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITOAREI FRANCEZE 

DE ORIGINE ROMÂNĂ (1864 – 1947)  

 

 

 

 

 

Elena VĂCĂRESCU (n. 21 septembrie 1864 București - 

d. 17 februarie 1947 Paris) a fost o scriitoare română stabilită în 

Franța, membră de onoare a Academiei Române, laureată în două 

rânduri cu premiul Academiei Franceze. A avut o bogată 

activitate politică și literară la Paris. 

S-a născut la București la început de octombrie, într-o 

foarte veche și vestită familie de boieri. Este poetă, prozatoare, 

autoare de piese de teatru de expresie franceză. Este fiica 

diplomatului Ioan Văcărescu și a Eufrosinei Fălcoianu, nepoată pe 

linie directă a lui Iancu Văcărescu („Familia din care scobor eu a 

fost familia de intelectuali cu deosebire a României de 

odinioară"; „Mama mea aparținea și ea unei vechi familii de 

boieri - Fălcoianii - prezenți în toate cronicele de altădată ale 

Valahiei"). Își petrece copilăria și adolescența la vatra 

Văcăreștilor de lângă Târgoviște. („Dintre toate locurile unde au 

viețuit poeții, Văcăreștii din Dâmbovița duc mai mult cu ei semnul unei ursite și vraja unei amintiri"). 

Primește o educație aleasă. Prin 1891 se află în Italia în exil, pentru ca după un scurt popas în țară, în 

1895 să se stabilească definitiv în Franța, unde se distinge în viața literară pe mai multe planuri. 

Debutează în anul 1886 publicând la Paris volumul Chants d'Aurore (Cântecele zorilor), premiat de 

Academia Franceză. A tradus în limba franceză din poeziile lui Eminescu, Blaga, Goga, Topârceanu, 

Minulescu, Vinea.  

În perioada primului război mondial, Elena Văcărescu a militat pentru realizarea marii uniri de la 

1918. Începând din anul 1919 este numită de către regele României ca secretar general al Asociației 

Române pe lângă Societatea Națiunilor pentru o perioadă de douăzeci de ani. Pentru meritele sale, 

guvernul francez îi decernează ordinul Cavaler al Legiunii de Onoare. Ca urmare, în anul 1925, Elena 

Văcărescu devine membru de onoare al Academiei Române, ea fiind prima femeie din România care a 

beneficiat de acest titlu.  

Moare la Paris, la 17 februarie 1947, și este înhumată în cripta familiei Văcăreștilor din cimitirul 

Bellu. Ea a lăsat moștenire Academiei Române, prin testament, majoritatea averii Văcăreștilor 

 

 

 

           

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

„Învăţaţi să lăsaţi pe chipul vostru să înflorească un 

zâmbet, este darul pe care-l oferiţi aproapelui, este 

darul pe care-l oferiţi întregului Univers!."  
(Octavian PALER) 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

OAMENI ȘI ȘERPI 

de Corneliu-Vadim TUDOR 

 
 

Motto: 

,,Ce oameni primitivi, murdari şi răi 

Şi ăştia, Doamne, sunt copiii Tăi?“ 

 

Ce lume mică e în jurul meu! 

Vieţuitoare fără idealuri 

Mă simt ca legendarul Prometeu 

Înlănţuit de stânci, bătut de valuri. 

Nu toţi sunt oameni, încă nu s-au tras 

Definitiv şi sigur din maimuţă 

Au haine scumpe, ochelari şi ceas 

Dar gena primitivă nu îi cruţă. 

Încep să cred că sunt reptilieni 

Trimişi la noi din altă galaxie 

Ei nu au sânge cald, de pământeni 

Fac dâre de şopârlă străvezie 

Te uiţi în ochii lor – nu vezi nimic 

Vorbeşti cu ei – exact pe dos fac toate 

Eu îi cunosc perfect şi ştiu ce zic: 

Ei nu fac parte din umanitate. 

Ei sunt sub-oameni, nu au fost creaţi 

De Dumnezeu, ci poate de Satana 

Feriţi-vă de monştrii deghizaţi 

Ei într-un lan de maci sunt buruiana. 

Eu am un simţ aparte, îi detest 

Privesc la ei cu silă şi cu milă 

Azi, Iuda ce se vinde dă şi rest 

Nu vă lăsaţi conduşi de o reptilă! 

E şarpele cel rău, primordial 

Din mitul biblic, cu Adam şi Eva 

El se adapă din Sfinţitul Graal 

Şi îi va lua Planetei toată seva. 

Nu toţi sunt oameni pe acest pământ 

Ei pregătesc, de zor, Apocalipsa 

N-au inimă, n-au creier, n-au cuvânt 

De vor pieri, nu le vom duce lipsa. 

E fără de sfârşit acest coşmar 

Trăiesc din plin cea mai lucidă dramă 

Trag clopotul alarmei în zadar 

Şi-mi vine să mă-mbăt din cramă-n cramă. 

 

„Trupul omenesc este frumos doar în măsura 
în care oglindeşte sufletul.”  
(Constantin BRÂNCUŞI) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 …zilnic, avem în jur de 70 000 de gânduri? 

 …unghia de la degetul mare crește cel mai încet iar cea de la degetul mijlociu cel mai repede? 

 …un om face într-un an aproximativ 2,5 milioane de pași? 

 …un bărbat obișnuit mănâncă în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieții pentru a 

menține o greutate de 80 de kg?  

 …stomacul trebuie să-și refacă membrana mucoasă de protecție la fiecare 3 zile pentru a evita 

autodigerarea cauzată de proprii acizi?  

 …secretăm circa un litru de salivă pe zi și înghițim în mediu de două ori pe minut?  

 …plămânul drept primește mai mult aer decât cel stâng? 

 …peste 70% din bolile existente în lume se transmit prin secrețiile din nasul și gâtul omului? 

 …persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult decât cei stângaci? 

 …pentru a desfășura „procesul gândirii” creierul are nevoie de mari cantități de energie? De 

aceea este posibil ca după un intens proces de gândire să resimțiți aceeași oboseală ca și în cazul muncii 

fizice. 

 …ochii pot distinge aproape opt milioane de nuanțe? 

 …mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism? El se contractă în mai puțin de o sutime de 

secundă. 

 …media înălțimii la femei este cu aproximativ 10 cm mai mică decât media înălțimii la bărbați? 

 …mâncarea ajunge în aproximativ 7 secunde din gura în stomac? 

 …  Își folosești aproximativ 200 de mușchi când faci un pas mergând? 

 
   
  

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA-I TEMELIA, POLITICA-I TICHIA!  

 

 

„Un om înţelept este  superior tuturor 
insultelor care i se aduc.” 

( MOLIÈRE) 

„Două lucruri sunt imposibile: a vedea cu ochii 

pe Dumnezeu şi a povesti dragostea.ˮ 

 (Adrian PĂUNESCU) 



 

 

Din șirul oamenilor de cultură care au avut și o importantă implicare în politica țării, am ales 

astăzi o poezie a scriitorului Mircea IONESCU-QUINTUS însoțită de succinte date biografice ale 

domniei sale. 

Mircea IONESCU-QUINTUS (n. 18 martie 1917, în Cherson, Ucraina) este un politician român, 

fost președinte al Partidului Național Liberal între 1993-2001, senator în legislaturile 1996-2000 și 

2004-2008, ales în județul Prahova pe listele partidului PNL. A deținut de asemenea funcția de ministru 

al justiției în guvernul Stolojan, primul guvern pluripartit de după 1989. 

Mircea IONESCU-QUINTUS figurează pe lista foștilor colaboratori ai organelor de securitate 

ca poliție politică publicate în Monitorul Oficial de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității. Acesta avea sa câștige procesul pe care l-a intentat CNSAS-ului, susținând ca nu a colaborat 

cu securitatea, ci doar a răspuns unor interogatorii la care a fost supus din cauza faptului ca fusese 

deținut politic. 

Mircea IONESCU-QUINTUS a primit în aprilie 2009 gradul de general de brigadă în retragere 

din partea președintelui Traian BĂSESCU. 
 
 

UNEI MIRESE GRĂBITE 

de Mircea IONESCU-QUINTUS 

 

Când nunii mari au să te cheme, 

Să guști din vinul purpuriu, 

Ca să te bucuri e devreme 

Iar să regreți e prea târziu! 

 

 

 

FUGIT IREPARABILE…. 

de Mircea IONESCU-QUINTUS 

 

Pentru cine lucră bine, 

Vreme trece, vreme vine; 

Pentru cine doar petrece, 

Vreme vine, vreme trece… 

 

 

 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/18_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1917
http://ro.wikipedia.org/wiki/Herson
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pre%C8%99edin%C8%9Bii_Partidului_Na%C8%9Bional_Liberal
http://ro.wikipedia.org/wiki/1993
http://ro.wikipedia.org/wiki/2001
http://ro.wikipedia.org/wiki/Senator
http://ro.wikipedia.org/wiki/1996
http://ro.wikipedia.org/wiki/2000
http://ro.wikipedia.org/wiki/2004
http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/PNL
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Stolojan
http://ro.wikipedia.org/wiki/1989
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monitorul_Oficial
http://ro.wikipedia.org/wiki/CNSAS
http://ro.wikipedia.org/wiki/CNSAS
http://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_B%C4%83sescu


 

 

 

 

 

 

 

  DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 

 

 

Timp ... anotimp 

 

Anotimpurile ... Oh! Trec aşa de repede, parcă nici nu ai timp să te bucuri de ele, deşi se repetă 

în fiecare an. Şi poate pare prostesc ceea ce spun, dar uneori uit ce anotimp este. Cu toate lucrurile ce ne 

preocupă pe noi, oamenii, uităm să dăm importanţă altor aspecte, precum ploaia, norii ... primăvara ... 

Da, poate par absurdă cu tonul acesta trist, de parcă cineva ar fi murit, dar când a fost ultima dată când 

aţi privit atent, dar atent, natura? Probabil nu de curând ... 

Natura este cea care ţine totul strâns în ordine, ea este crisalida noastră. Pentru ea, anotimpurile 

sunt ca şi perioadele vieţii pentru om. Primăvara este ca primii ani din viaţa noastră. Veselie, poftă de 

viaţă, prospeţime, strălucire. Niciun nor plumburiu pe cerul aşteptărilor, al dorinţelor. Ploaia aceea 

scurtă, răcoroasă doar a împrospătat verdele vieţii aprinse. Vara ... hm, vara este tinereţea. Fructul dat în 

pârg. Galbenul căldurii intense, al primelor sentimente aprige, dar şi al primei gelozii. Şi fierbinţeala 

soarelui ... imbolduri nestăpânite spre aventură. 

Ei, şi vine toamna. Fructul pârguit se coace. Şi ploaia devine tăioasă şi grea şi cerul se acoperă 

de norii negri ai grijilor primăverilor abia ivite. Şi culorile vii se diluează în nuanţe de cărămidă spartă şi 

albul cărunteţii acoperă frunţile îngrijorate. Şi oamenii, asemeni frunzelor, îşi iau zborul. Cei mai slabi 

sau, din contră, cei care şi-au împlinit menirea, se-nchină de toamna-devreme, cei mai puternici rămân 

prinşi de copac până târziu, în toamnă şi apoi se închină şi ei.  

Pentru mine, să cazi nu înseamnă numai să îţi pierzi echilibrul şi să iei contact cu solul într-un mod 

dureros. Pentru mine, să cazi înseamnă să te devalorizezi, să faci lucruri sub nivelul tău, care nu te 

reprezintă, dar care îţi dau senzaţia de împlinire, de luptă. Oamenii numesc asta vicii, deci capricii ... ale 

primăverii, ale verii, ale toamnei deopotrivă. Şi, pe nesimţite, ajungem iarna. Rece, alb, pur, izolare. 

Oamenii stau în case pentru a se feri de muşcătura frigului.  Frunzele rezistente, devenite fulgi bătrâni, 

îşi veghează nepoţii de la gura sobei şi le spun, cu înţelepciune, povestea anotimpurilor, anotimpurilor 

lor. 

Alte frunze palide, zac singure, uitate ... aşteptând ca o nouă primăvară să le acopere cu iarba 

prospeţimii... 

 

 

 

 Vasilica-Cătălina TUDOR  

CLASA A VII-A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

 

„Nu trăim după cum ne dorim ci după cum putem.” 
(TERENCE) 

 



 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE

                          
 

 

1 septembrie 

Gabriel MILEA 

Elena SMARANDA 

Emilia BUCUROIU 

 

2 septembrie 

Maria BULIGIOIU 

Mihail CHIRCĂ 

Cornelia GRECU 

Silvia CRUCERU 

Maria-Larisa ZEGHERU 

Roxana-Alexandra TEODORESCU 

Adina-Ioana MILEA 

Paul-Alexandru DINU 

 

3 septembrie 

Dumitru MOROE 

Leonida LĂCĂTUŞ 

Elena-Mihaela CIOCODEICĂ 

Georgiana-Mădălina RĂDOI 

Dumitru-Adrian GAFIŢOIU 

 

4 septembrie 

Horea FĂŞIE 

Vasile STOIAN 

Adrian ŞETREANU 

Mariana-Simona DOBRESCU 

Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA 

Cătălin-Constantin IVAŞCU 

Leonard-Ion  UŞURELU 

Andrada-Valeria BUCĂ 

Asi-Maria FĂŞIE 

Rebeca-Maria ARON 

 

5 septembrie 

Melania MEDREGA 

Gheorghe ANTON 

Georgeta NECŞOIU 

Nicolae OPREA 

Ion SAVU 

Ana-Maria OPREA 

Nicoleta LĂCĂTUȘ 

Ionuţ-Costin CIOCĂU 

Cristian-Gabriel MEDREGA 

Liviu-Daniel MIHAI 

Micael MILEA 

 

6 septembrie 

Ion STANA 

Mihai ŞERBAN 

Maria NEMUŢ 

Sabina ŞERBAN 

Ion ILIE 

Emilia BRÎNZICĂ 

Ciprian MITRESCU 

Maria-Mirela UDROIU 

Ionela-Mihaela OPROIU 

Ionela-Anabela PIOARU 

 

7 septembrie 

Ilarion DOBRESCU 

Dorina OPROIU 

Gheorghe BURLĂCIOIU 

Laurenția FLOREA 

Cătălin-Marian GRECU 

Adrian FĂŞIE 

Vasile SAVU 

Laurenţiu MIHAI 

Corina STOICA 

Elena-Mădălina SPÎNU 

Denisa-Georgiana IORDACHE 

 

8 septembrie 

Gheorghe ZAHARIA 

Vasile STOICA 

Ion MILEA 

Petre POPESCU 

Mariana DINIŞOR 

Maria ILIE 

Vasile SARU 

Georgian-Marian MIHAI 

Iulian-Vasile LOPOTARU 

 

9 septembrie 

„Există ceva pe lumea asta mai lipsit de farmec decât 
câştigul?"  

(R. L. STEVERSON) 



Alexandru ŞERBAN 

Margareta DOBRESCU 

Valeta NEGULESCU 

Genoveva NECŞOIU 

Ion GRECU 

Oltenica GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 

Gheorghe DOBRESCU 

Nicolae GOGU 

Daniel-Marius TRONECI 

 

10 septembrie 

Onoriu GHEORGHE 

Maria OPROIU 

Elena VASILE 

Ion BADEA 

Gheorghe ILIE 

Melania GHEORGHE 

Vasile ENESCU 

Ion BRÎNZICĂ 

Dumitru ANTOFIE 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Daniel ENE 

Marinela IORDACHE 

Florin DRĂGHICI 

Cuza-Vasile BUCUROIU 

Maria-Mirabela BURCĂ 

Ioana-Adelina LOPOTARU 

 

11 septembrie 

Maria BULIGIOIU 

Aurelia ŞTEFAN 

Vasile BURCĂ 

Manuela-Georgiana ZAMFIRESCU 

Florin STOICA 

Emil-Daniel SAMFIRESCU 

 

12 septembrie 

Vasile BUCĂ 

Ion ANTOFIE 

Elisabeta DRĂGHICI 

Onoriu BĂLAŞA 

Vasile TUDORACHE 

Alexandrina-Didina UŢA 

Dumitru BADEA 

Vasile SARU 

Elena-Georgiana MARINESCU 

Marius PETRESCU 

Diana-Alexandra NEDELCU 

Simona-Gabriela MIHAI 

Antoanela-Valentina SARU 

Diana NEGULESCU 

 

13 septembrie 

Georgeta TEODORESCU 

Ion BUCUROIU 

Alina-Ionela IFRIM 

Constantin BARBU 

Ana-Maria STOIAN 

Daniel-Alexandru OACHEŞU 

Gabriela STÎNGACIU 

Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ 

 

14 septembrie 

Steliana MOŢĂIANU 

Ion NICOLĂESCU 

Maria STOIAN 

Vasilica DOBRESCU 

Gheorghiţa CIOCAN 

Gheorghiţa MITRESCU 

Mihaela-Mădălina MARIN 

Cristina NICOLĂESCU 

Eduard-Gabriel APOSTOL 

Dumitru-Marian ANTOFIE 

Ioana-Cornelia BUCĂ 

Iulia-Claudia PIOARU 

Miruna-Ștefania SAVU 

 

15 septembrie 

Maria STÂNGACIU 

Serafim SAULEA 

Vasile DRĂGHICI 

Aurel RĂDULESCU 

Lucica COMAN 

Constantin-Andrei NECŞOIU 

Andreea FLOREA 

Daniela-Mihaela ENE 

Elena-Bianca ENACHE 

Mario-Corneliu BADEA 

Emilian-Valentin BĂLAŞA 

Aniţa-Maria SAVU 

Daniel Nicolas MITRESCU 

Darius Gabriel FĂȘIE 

 

16 septembrie 

Gheorghe BĂLAŞA 

Elena MIRA 

Daniil OPROIU 

Nicolae ALBU 

Nicolae ZAMFIRESCU 

Aurelian-Vasile IOSIF 

George-Lucian MOROE 

Maria-Andreea PIOARU 

Ştefania-Nicoleta OACHEŞU 

Alexandru-Ciprian SCRIPCARU 

Rareș-Ionuț DUMITRU 

 

17 septembrie 

Elena DINU 

Ion MIRA 

Ion IONIŢĂ 

Tiberiu DOBRESCU 

Nuţi-Violeta MĂGUREANU 

Iulian-Cosmin BUDULECI 



Robert-Gabriel ILINCA 

Andrei-Vasile BRÎNZICĂ 

Ion-Adrian BADEA 

Mara-Ioana GHEORGHE 

 

18 septembrie 

Petre ZAMFIRESCU 

Elena PETRESCU 

Eugenia GHEORGHE 

Maria MITRESCU 

Ilie BOBLEACĂ 

Vasile MITRESCU 

Vasile-Ciprian PANAITA 

Dorin-Adrian  MIHAI 

Ramona-Georgiana SPÎNU 

Cristian-Vasile DOBRESCU 

Valentin-Florin GRECU 

Ionuţ-Cristian ŞETREANU 

Ana-Gabriela ŞERBAN 

Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU 

Sergiu-Gabriel DOBRESCU 

 

19 septembrie 

Maria TRONECI 

Sanda MACSIMANCU 

Daniil VASILE 

Mihail STÎNGACIU 

Ion IONIŢĂ 

Stelian OACHEŞU 

Elena-Mihaela DRAGOMIR 

Maria-Lorena PETRESCU 

Mihail-Cătălin STÎNGACIU 

 

20 septembrie 

Genoveva JOIŢA 

Ioan BUCUROIU 

Gheorghe STOICA 

Floarea STÎNGACIU 

Dumitru ŞETREANU 

Gheorghe MILEA 

Elena PETRESCU 

Iuliana MANOLE 

Alexandra-Gabriela CHIRIAC 

Alexandra DUMITRESCU 

Iustin-Florin SĂVULESCU 

Gheorghe-Adrian BADEA 

Veronica PIOARU 

Ionuţ-Marian GRECU 

 

21 septembrie 

Vasile GHEORGHE 

Niculina DRĂGHICESCU 

Georgeta MILEA 

Maria-Ramona BUCĂ 

Florin POPESCU 

Maria-Alexandra MITRESCU 

Ştefan-Teodor POPESCU 

George-Adelin MILEA 

Lian SHAMASH 

 

22 septembrie 

Lucia GOGU 

Vasilica SARU 

Gheorghe MIHAI 

Maria SMARANDA 

Elena NUŢĂ 

Georgeta NEAGA 

Margareta PANAITA 

Ecaterina CRĂCIUN 

Vasilica SARU 

Gheorghe CĂPLESCU 

Vasilica-Neti BOBLEACĂ 

Vasile-Cosmin MOREANU 

Elena MITRESCU 

Stelian-Marius BURCĂ 

Iulia-Cristina MOREANU 

 

23 septembrie 

Ştefan-Ion LOPOTARU 

Silvia ANTOFIE 

Gheorghe ŞTEFAN 

Maria MARCOVICI 

Napoleon SUSANU 

Elena BADEA 

Maya-Maria STÎNGACIU 

 

24 septembrie 

Ion PETRESCU 

Rosa MILEA 

Lucreţia ŢUŢUIANU 

Filoftia SPÂNU 

Sofia TEODORESCU 

Andreea-Cristina SARU 

Ionuţ-Andrei IFRIM 

Diana-Ioana SARU 

 

25 septembrie 

Veronica MILEA 

Dumitru ILIE 

David DOBRESCU 

Filofteia STOIAN 

Eusebio-Antonio NEGULESCU 

 

26 septembrie 

Valentina ZAMFIRESCU 

Liviu BULIGIOIU 

Sorin DOBRESCU 

Avida TUDORACHE 

Gheorghiţa VĂCARU 

Camelia ZEGHERU 

Ilarion STÎNGACIU 

Aurelian-Marius BÎNĂ 

Diana-Cornelia DRĂGHICI 

Narcis-Gabriel ŞTEFAN 



 

27 septembrie 

Ion FĂŞIE 

Mircea NEAGA 

Gheorghe ILIE 

Sanda-Mihaiela POPESCU 

Dănuţ STOIAN 

Cătălin-Nicolae MOREANU 

Oana-Maria ILIE 

Adrian-Ilie IFRIM 

 

28 septembrie 

Mihai GHEORGHE 

Corneliu FLOREA 

Marinică STOIAN 

Viorica NEAGA 

Georgiana MILEA 

Maria-Magdalena NEGULESCU 

Nicolae UDROIU 

Ioan UDROIU 

 

29 septembrie 

Maria NICOLAE 

Filofteia SAVU 

Ion OPROIU 

Niculina VĂCARU 

Dionisie BURCĂ 

Cătălina-Corina FĂȘIE 

Nicolae TUDOR 

Florin LĂCĂTUŞ 

Elena MILEA 

Ionuţ-Ciprian MEDREGA 

Nicoleta UŞURELU 

Constanţa-Elena TELEAŞĂ 

Alexandra-Elena NECŞOIU 

Silviu-Mihai CRĂCIUN 

 

30 septembrie 

Ecaterina  APOSTOL 

Tudor ILIE 

Alexandru NEGULESCU 

Ana-Maria TRONECI 

Miriam POPESCU 

Evelina-Alexandra ŞETREANU 
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23 august 2014 

 

Ion OPREA și Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN 

 

 

24 august 2014 

„Îndrăzneşte şi lumea se va conforma mereu; şi dacă te 
înfrânge câteodată, provoac-o iar şi ţi se va supune."  

(W. M. THACKERAY) 



 

Cristinel OANCEA și Corina-Elena DRĂGHICI 

 

29 august 2014 

 

Vasile SAVU și Steliana SIMION 

DECESE:: 
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