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. 45 din 1 octombrie 2014

MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Tradiţia este suma valorilor învechite.ˮ
(Kazimierz BRANDYS)

15 SEPTEMBRIE - ADEVĂRATĂ ZI DE SĂRBĂTOARE LA VULCANA-BĂI

15 septembrie 2014. O zi pe care toți o
așteptăm cu drag și nerăbdare. Zi caldă de vară ceși întoarce răsfățul razelor calde încă spre noi…
Larmă mare în curtea școlii, voci cristaline de
copii fericiți de revederea colegilor, prietenilor, a
dascălilor. Unii mai timizi, alții mai gălăgioși, unii
cu chef de joacă alergând de colo până colo în
așteptarea festivității de deschidere, atmosferă
firească primei zile, cred eu, în fiecare curte de
școală.
Ei bine, aici, la Vulcana-Băi, spre deosebire
de anii anteriori, toată această festivitate s-a
desfășurat altfel, a fost o adevărată sărbătoare ce a
făcut să tresalte inima tuturor, până și a trecătorilor
care se opreau în drum să ne privească. Privind
copiii în drum către școală părea că asiști la
coborâtul oițelor de la munte!!! De ce? Absolut
fiecare participant la această festivitate, fie elev, fie
dascăl, fie reprezentant al administrației publice
locale, până și câțiva părinți, toți purtau straie de
sărbătoare. Și care-i cel mai frumos, cel mai vesel,
cel mai adevărat strai de sărbătoare decât portul
popular românesc?
Bătrânii îi opreau pe copii pe stradă

întrebându-i cu lacrimi în ochi de ce sunt îmbrăcați atât de frumos. Ei răspundeau în cor: „Azi începe
școala și așa a spus doamna să ne îmbrăcăm azi!”. Nu le venea să creadă că ceea ce poate vedeau
adeseori pe stradă în copilăria lor, revăd acum în 2014 în satul nostru.
Aici, la Vulcana-Băi, păstrarea tradițiilor a fost, este și cu siguranță va rămâne un cult. Primar,
viceprimar, secretar, cadre didactice, părinți și copii, toți în costume naționale, au dat acestui eveniment
nu numai caracterul unei adevărate sărbători, ci și acela al unui tablou mirific creionat parcă de
Creangă… Fotografiile sunt cele care descriu cel mai bine imaginile acestei memorabile zile, de aceea
vă rog, să nu fie cu supărare că voi insera mai multe decât fac de obicei. Nu din întâmplare mă regăsesc
într-una din aceste fotografii, ci pentru faptul că tare mândră am fost purtând fota pe care mi-a dăruit-o
cu mare drag bunica mea, fotă pe care, la rându-i a primit-o de la mama ei s-o poarte în ziua nunții. Așa
era pe atunci. Acesta era costumul unei mirese și tare frumos trebuie să fi fost…
Felicitări inițiatorului și, pe mai departe tot așa să fie!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Să nu ştii anumite lucruri este o mare parte
din înţelepciune.ˮ
(Hugo GROTIUS)

DREPTURILE ALEȘILOR LOCALI

Pe timpul exercitării mandatului de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al
consiliului județean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei
instituții ori autorități publice, respectiv la regii autonome sau la societăți comerciale cu capital integral
ori majoritar de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale.
Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele
didactice, cercetătorii științifici, ziariștii cu atestat profesional, oamenii de cultură și artă.
În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost
suspendate potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali pot fi numite
sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
Funcțiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de
către titular.
În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă funcțiile de aleși
locali prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, au loc
reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de
muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzător celor
deținute de acestea, cu respectarea legislației în vigoare.
La încetarea mandatului de primar, de viceprimar, de președinte sau vicepreședinte al consiliului
județean persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau acte de
numire. La stabilirea clasei și gradului de încadrare se vor lua în calcul și perioadele lucrate în funcțiile
de demnitate publică alese.
În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută
anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa instanței de judecată competente, cererea fiind
scutită de taxă de timbru judiciar.
Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori
acestea nu pot fi eliberate din funcție pe motive ce nu le sunt imputabile.
La încetarea mandatului, primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor
județene, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari,
beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul și
indemnizațiile lunare primite, în condițiile legii.
Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul
la o indemnizație de ședință. Președinților și vicepreședinților consiliilor județene nu li se acordă
indemnizație de ședință.
Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale
consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a
primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după
caz.
Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o ședință de consiliu
și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.
Plata indemnizațiilor se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv
județene.
Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în
condițiile legii.
Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și delegatului sătesc.

Primarii și viceprimarii, precum și președinții și vicepreședinții consiliilor județene au dreptul la
o indemnizație lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condițiile
legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, în condițiile legii.
Consilierii și delegatul sătesc, care participă la ședințele de consiliu organizate în mod
excepțional în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și
celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
Primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene beneficiază de concedii
de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum și de concedii plătite în cazul unor
evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente
familiale deosebite, primarii și președinții consiliilor județene au obligația de a informa, în prealabil,
consiliul local sau județean, după caz, indicând durata acestora și perioada în care vor avea loc. În
cazuri de urgență, informarea se va face în prima ședință de consiliu, organizată după terminarea
concediului.
Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în
cazul viceprimarilor și vicepreședinților consiliilor județene, se aprobă de către primar, respectiv de
către președinte.
Durata exercitării mandatului de primar și de viceprimar, de președinte și de vicepreședinte al
consiliului județean constituie vechime în muncă și în specialitate și se ia în calcul la promovare și la
acordarea tuturor drepturilor bănești rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea și la recalcularea
pensiei.
Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în
comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința
consiliului local, a consiliului județean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea
transportului.
Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională
organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local sau
județean.
Aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul
administrației publice locale, în decursul primului an de mandat.
Se exceptează de la prevederile mai sus citate aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat
de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția
de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice,
juridice sau administrative.
Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege.
Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.
Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit
competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.
Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.
În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal
constituite ale aleșilor locali vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate
problemele de interes local.
În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință
ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului și
consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile, iar în cazul consilierilor
județeni este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.
În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării.
(în numărul viitor: Obligațiile aleșilor locali)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 415 din 9 septembrie 2014 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 16 septembrie 2014, ora 17:00, la
Centrul Intercomunitar European, în cadrul complexului monahal al Bisericii „Sf. Ioan
BOTEZĂTORUL” – centru social, strada Armoniei, nr. 17 și a propus următoarea ordine de zi:

1. Scrisoare de mulțumire publică adresată familiei DINIȘOR, pentru participarea la
rezolvarea treburilor publice și menținerea unui climat armonios în comunitate;
2. Scrisoare de mulțumire publică adresată doamnei Silvia SUSANU, ce și-a încetat
activitatea prin pensionare;
3. Promovarea propunerii privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul
2015, în vederea avizării de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
4. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 privind Regulamentul
pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Vulcana-Băi, care nu se
supun înmatriculării;
5. Aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a taxei speciale de divorț pe cale
administrativă;
6. Analizarea cererii doamnei Florica BOBLEACĂ pentru acordarea de facilități fiscale
privind taxa specială de divorț pe cale administrativă;
7. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 363/2014 privind rectificarea bugetului local
pe anul 2014 și a Dispoziției primarului comunei nr. 399/2014 privind rectificarea bugetului local pe
anul 2014;
8. Probleme curente ale administrației publice locale;
9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Anumite gânduri sunt rugăciuni. Sunt clipe
în care, oricum ar sta trupul, sufletul e în
genunchi."
(Victor HUGO)

SFÂNTUL DIMITRIE BASARABOV - 27 OCTOMBRIE

Preacuviosul Părinte Dimitrie cel Nou de la Bucureşti, numit şi
„Basarabov", s-a născut în satul Basarabi, aflat la sud de Dunăre, la 2-3
kilometri depărtare de cetatea Rusciuc, pe râul Lomului. Părinţii Sfântului
erau ortodocşi, de origine valahă (română), şi se îndeletniceau cu
agricultura şi cu creşterea vitelor. Deşi nu s-au păstrat multe documente
scrise în legătură cu data naşterii Sfântului Dimitrie, se crede că aceasta sar fi întâmplat prin sec. XIII, pe vremea împăraţilor Petru şi Ioniţa Asan ai
statului româno-bulgar.
Ocupaţia de bază a tânărului Dimitrie era tot creşterea animalelor,
ca şi a părinţilor săi, dar adevărata sa vocaţie era aceea de a-l sluji pe
Hristos. De aceea, încă din tinereţe, a intrat în viaţa monahală. Nu putem
afirma cu certitudine unde şi-a început viaţa monahală tânărul Dimitrie,
dar sunt păreri că acesta ar fi dus o viaţă pustnicească, într-o peşteră ce se
afla în apropierea satului său natal, pe marginea Lomului. Luând însă în
considerare faptul că în prima jumătate a sec al XIII-lea exista o viaţă

monahală destul de bine organizată, este foarte probabil ca tânărul Dimitrie să-şi fi început viaţa
monahală într-o comunitate monahală mai bine cunoscută, ca de pildă cea de la Basarabi, din sudul
Dobrogei (Sciţia Mică).
Este posibil ca supranumele de Basarabov să i se fi dat în legătură cu această mănăstire, astfel de
numiri întâlnindu-se şi în cazul altor mari nevoitori ai vieţii noastre monahale: Nicodim de la Tismana,
Daniil Sihastrul, Paisie de la Neamţ, Calinic de la Cernica, etc. Ca atare, marii monahi au rămas
cunoscuţi în Biserică nu prin numele sau locului de naştere, ci prin numele locului unde s-au nevoit,
închinându-şi viaţa Domnului.
Despre chipul nevoinţelor sale, despre data trecerii la cele veşnice, despre locul în care s-a
întâmplat aceasta, despre cei ce l-au însoţit sau nu pe ultimul său drum, cât şi despre locul mormântului
său nu există nici un fel de date. Doar cântările Bisericii vorbesc despre nevoinţele acestui Sfânt: „Ca
un înger pe pământ viaţa ţi-ai săvârşit, în post şi rugăciune ziua şi noaptea petrecând, ca să înfrângi
pornirea ispitelor cu care te-ai luptat, ca un ostaş adevărat al lui Dumnezeu, a cărui voie ai împlinit-o
din tinereţe, Dimitrie, şi toateîntunecime le-ai socotit. Pentru aceasta şi noi cu credinţă te lăudam şi te
slăvim”.
Moaştele Sfântului aveau să fie descoperite în mod minunat, atunci când au crescut apele
Lomului, surpând intrarea în peştera Sf. Dimitrie. O copilă bolnavă a avut o viziune despre locul unde
se aflau moaştele Sfântului, viziune pe care a povestit-o părinţilor. Aceştia au anunţat preoţii Bisericii,
care adunându-se cu sobor mare la locul indicat de copilă, au descoperit acolo, în albia râului, moaştele
întregi ale Sfântului.Ca mărturie a revărsării Duhului Sfânt asupra Sfântului stă vindecarea acelei copile
bolnave, prin atingerea cu credință a sa de moaştele Sfântului.
De acolo, sfintele moaşte au fost duse cu cinste la biserica din satul său natal, unde au stat, fiind
cinstite cu evlavie, până în anul 1774, când, datorită invaziei armatelor otomane, ele au fost luate şi
trecute Dunărea, la români, cu scopul de a fi duse în Rusia. Însă, la Bucureşti, un creştin cu inima
aleasă, anume Hagi Dimitrie, a intervenit pe lângă autorităţile militare ruseşti, aflate în acel moment la
sud de Dunăre, pentru a dărui aceste sfinte moaşte românilor, având în vedere că Sfântul Dimitrie era de
neam vlah. Autorităţile ruseşti au fost de acord, totuşi s-au învoit ca măcar mâna dreaptă a Sfântului să
ajungă la Kiev, unde se crede că se păstrează şi astăzi în Lavra Pecerska.
În acest fel, sfintele moaşte au fost aduse la Bucureşti, întâmpinate cu mare alai, de toţi
credincioşii şi clericii bucureşteni, în frunte cu mitropolitul Grigorie al Ţării Româneşti. Ele au fost
aşezate în catedrala mitropolitană, astăzi actuala catedrală patriarhală, unde şi astăzi moaştele Sfântului
Dimitrie sunt izvor de binecuvântare duhovnicească. Sfântul a fost declarat ocrotitor al Bucureştiului,
iar harul său s-a făcut simţit şi prin numeroasele vindecări ce s-au petrecut la racla sa.
Luând în seamă aceste daruri dumnezeieşti ale Sfântului Dimitrie, Biserica Ortodoxă îl socoteşte
pe bună dreptate doctor iscusit al bolnavilor, izbăvitor al celor chinuiţi de duhuri necurate, , întăritor al
bătrânilor, învăţător al celor tineri, mângâietor al celor întristaţi, grabnic ascultător al celor ce se roagă,
izbăvitor al celor ce sunt în primejdii, sprijinitorul întregii creştinătăţi, precum şi ocrotitorul ţării
noastre.
Pentru multele sale binefaceri, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost declarat Ocrotitorul
Bucureștiului și al Țării Românești. În ședințele dintre anii 1950-1955, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât generalizarea cultului său în toată țara la 27 octombrie. Sute de mii de
pelerini trec anual pe la racla lui pentru a-i săruta mâna și a-i cere mijlocirea în fața lui Dumnezeu.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Dă-le celor pe care îi iubeşti aripi să
zboare, rădăcini la care să se întoarcă şi
motiv să rămână."
(Dalai LAMA)

„TOGETER FOR A HEALTHY EUROPE”
PROIECT ERASMUS + KA2

În atenția elevilor Școlii Gimnaziale „ION MAREȘ‟ Vulcana-Băi
Grup țintă: elevii claselor II-VIII. Aceștia sunt invitaţi să se înscrie la concursul de selecţie
pentru participarea la mobilităţile din cadrul proiectului Erasmus + „Together for a Healthy Europe”, cu
finanțare de la Comisia Europeană.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea calității vieții, promovarea incluziunii
sociale în cazul familiilor dezavantajate prin dezvoltarea de competențe cheie și echipare indivizilor cu
abilități menite să le asigure integrarea în societate.
Participanţii vor desfăşura activităţi diverse și complexe, în echipe, pe plan local, dar și în țările
partenere, activități care le vor dezvolta
abilităţile de comunicare în limba engleză,
abilitățile de învățare, de organizare și
planificare,
dezvoltarea
simțului
antreprenorial, dar și cel artistic, abilități
care, în acelaşi timp, vor acţiona şi asupra
competenţelor pe plan personal și
profesional.
Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe şi criterii:
• proba 1, eliminatorie: rezultate la învăţătură (media generală >= 8.00), rezultate bune la limba
engleză, frecvenţa la ore (peste 95%) şi nota 10 la purtare, din ultimul şi din prezentul an şcolar;
• proba 2 eliminatorie: interviul, ce se va desfăşura pe data de 30 octombrie 2014:
- se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa,
capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere) şi portofoliul candidatului;
- cunoştinţe de cultură generală (limba engleză, sport, geografie, alimentație sănătoasă);
• selecţie prin test: se va desfăşura pe data de 31 octombrie 2014, ora 1200, alcătuit din:
a) – probă sportivă (20 puncte);
b) – test de cultură generală (20 puncte);
d – test scris la limba engleză (50 puncte);
Se vor califica primii 20 de elevi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, plus 3 rezerve.
3. Afişarea rezultatelor: 03 noiembrie 2014, ora ora 900, la avizierul şcolii, pe blogul școlii şi pe
pagina de Facebook a coordonatorului de proiect, prof. Sorina PÎRVU.
Eventualele contestaţii la proba scrisă (selecţia prin test), se vor depune la secretariatul şcolii, în
data de 03 NOIEMBRIE , între orele 930-1030.
Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 04 noiembrie 2014, ora 1400, la avizierul şcolii, pe
blogul școlii şi pe pagina de Facebook coordonatorului de proiect, prof. Sorina PÎRVU.
SUCCES!
 Prof. Sorina-Vanessa PÂRVU
COORDONATOR PROIECT

„Cel care zâmbeşte în loc să se înfurie este mereu cel
mai puternic."
(Proverb japonez)

VASILE VOICULESCU – 130 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI,

MEDICULUI ȘI ACADEMICIANULUI (1884 – 1963)

Vasile Voiculescu a fost un scriitor și medic român. În
domeniul literar s-a distins în principal ca poet și prozator (a fost și
dramaturg).
Vasile Voiculescu s-a născut în comuna Pârscov, județul
Buzău, ca fiu al lui Costache Voicu (ulterior scriitorul luând numele
de Voiculescu), gospodar cu stare, și al Sultanei (născută Hagiu),
fiica unui negustor. Școala a început-o în satul Pleșcoi, Buzău în
1890. Cursul primar l-a absolvit la Buzău. A urmat studii liceale la
Liceul „Alexandru Hâjdeu” și apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din
București. Preocupat de materialism, pozitivism și evoluționism, îi
citește pe Littré Claude Bernard, Auguste Comte, Darwin și Spencer.
Studiază opera lui Wundt, Harald Høffding, Pierre Janet și W.
James, fiind atras de psihopatologie și psihofizică.
Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere și
Filosofie din București (1902 - 1903) și le-a continuat la Facultatea
de Medicină, în 1903. Doctoratul în medicină l-a obținut în 1910.
S-a căsătorit cu Maria Mittescu, studentă la medicină,
cunoscută din satul său natal, Pârscov. I-a dedicat poezii și scrisori
de dragoste. Voiculescu a debutat în Convorbiri literare (1912). A
practicat medicina la țară. În timpul Primului Război Mondial a fost medic militar la Bârlad, unde a
participat la serile culturale ale lui Vlahuță. Editorial, a debutat cu volumul Poezii (1916). Din același an
a colaborat la Flacăra lui C. Banu, la recomandarea lui Macedonski. A primit Premiul Academiei
pentru volumul Din țara zimbrului și alte poezii (1918).
A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935.
Începuturile poetice ale lui Vasile Voiculescu au stat sub influența poeziei lui Vasile Alecsandri,
Alexandru Vlahuță, George Coșbuc. Lirica sa din perioada interbelică se distinge prin puternice accente
religioase, generate de convingerea că există Dumnezeu. Ea se înscrie în curentul tradiționalismului
interbelic, care se va transforma în poezia gândiristă. Înclinația spre teluric și elementar, spre
sentimentul religios, este transpusă în simboluri și alegorii. Apar treptat semnele expresionismului:
tumultul vieții pulsând în vegetația din jur, sufletul devine spațiul unor frământări ca în pragul
apocalipsului. Temele religioase preferate sunt Nașterea, venirea Magilor, moartea Mântuitorului. În
volumul Poeme cu îngeri sunt foarte multe prezențe angelice, întreg universul poetic e cuprins de
această hierofanie.
Devine medic și doctor în medicină la București, ține la radio o serie de conferințe de medicină
pentru țărani (emisiuni renumite), dar pasiunea pentru scris se amplifică. A scris și povestiri fantastice.
În proză îi apar postum Capul de zimbru, Ultimul Berevoi, ambele volume de povestiri; romanul Zahei

orbul și Teatru, unele dintre povestiri au fost scrise în perioada când a fost exclus din viața literară, iar
din dramaturgie între altele: Duhul pământului, Demiurgul, Gimnastică sentimentală, Pribeaga.
În 1941 i-a fost conferit Premiul Național de poezie.
A fost timp de patru ani deținut politic în închisorile comuniste (1958 - 1962). A fost condamnat
din eroare judiciară alături de alți membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian
Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga
etc.)
Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, devenind
deținut la vârsta de 74 de ani, și luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de mare
rafinament artistic, din care fac parte și „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare ...”. Creațiile au
fost elaborate între 1954 - 1958. Cele 90 de sonete sunt o monografie închinată „paradisului și
infernului iubirii", conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu.
În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit doborât de boală în noaptea de 25 spre 26
aprilie 1963, în locuința sa din București (strada Dr. Staicovici nr. 34).

 prof. Petra MICULESCU

„Ai pensulele, ai culorile, pictează paradisul,
apoi sări în el.”
(Nikos KAZANTZAKIS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

DRAGOSTE TÂRZIE
de Tudor ARGHEZI
De, te-aș iubi cum mă iubești și tu.
Inim-ar spune da, cugetul nu.
Te-ai așteptat vâltoarea să mă ia
Și să mă ardă în dogoarea ta.
De unde te-ai ivit să mă-mpresori
Cu-atâtea stele și cu-atâți fiori?
Nu ți-ai dat seama, și de-abia
Vedeam și eu că ai putea
Să fii copila mea.
Simțirea dragostei, ades nebună,
Răzlețe streine le-mpreună,
Și vârstele le face deopotrivă.
Femeie pătimașă, aprinsă, uscățivă,
Ești tânără, trufașă și frumoasă.
Mă vrei al tău și-atât, și nu-ți mai pasă
De toți ai tăi, de toți ai mei,
Jertfiți unei femei.

Ai vrut să te desfaci dintre dantele
Să mi te dai ca versurilor mele.
Beția te prinsese de o dată,
Și vreai să fii a mea de tot și toată,
Călcând o pravilă uitând
Că ai ieșit din rând.
Și te-am făcut să suferi, știu,
În ce aveai în tine mai zvâcnit și viu.
M-am prefăcut că nu-nțeleg,
Ca să rămâi ce ești, și eu întreg,
Și te-am jignit cu voie, să mă ierți,
Poți să blestemi și să mă cerți,
Din depărtarea care îți ascunde,
Cu plânșii ochi, și coapsele rotunde.

„Înţelepţii nu se înconjoară cu dezordine… ei
îşi păstrează un loc pentru tăcere, gol şi pace.”
( Pam BROWN)

ȘTIAȚI CĂ…

 …în medie, un om parcurge pe jos în timpul vieții o distanță egală cu de trei ori înconjurul
lumii?
 …dacă întreaga populație a Chinei ar trece prin fața mașinii tale mergând într-un singur rând, ar
trebui să aștepți 30 de ani până când cel din urmă pieton să treacă strada?
 … după două săptămâni de purtat, o pereche de pantaloni conține 1.000 de bacterii în partea din
față, 2.500 de bacterii în partea din spate și peste 10.000 de bacterii între picioare?
 … există mai multe bacterii în corpul tău decât celule somatice?
 ….există o specie de pești arlechin care, în cazul în care femela moare, masculul dominant
devine femelă?
 …epoca în care a trăit regina Cleopatra este mai apropiată de aterizarea omului pe Lună decât de
perioada construirii piramidelor?
 …libelulele au picioare pe care le pot folosi doar la aterizare, nu și la mers?
 …la fiecare 10 ani, toate celule din corpul tău sunt înlocuite cu unele noi si că vechiul tău trup
nu mai are nimic în comun cu cel nou?
 …un atom are aproximativ 99,99% spațiu gol?
 …numărul de sinapse din creierul uman este de aproximativ 125 de trilioane, ceea ce reprezintă
numărul de stele pentru a „umple” 15 galaxii de mărimea Căii Lactee?
 …sunt mai mult stele în Universul vizibil decât toate boabele de nisip de pe toate plajele lumii?
 …este suficient de multă apă doar în Lacul Superior pentru a acoperi în totalitate America de
Sud si America de Nord cu un strat de 30 de cm de apă?
 …banalele ciuperci sunt înrudite mai mult cu omul decât cu plantele?
 …iPhone-ul este cel de-al doilea cel mai bine vândut produs din lume? Pe primul loc se află
Cubul Rubik.
 … iguana, koala și dragonul Komodo au două penisuri?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Cel mai important lucru în viaţă este să înveţi
să dăruieşti iubire şi să o primeşti.ˮ
(Morrie SCHWARTZ)

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 Dimitrie BOLINTINEANU însoțită de succinte date biografice ale domniei
sale.
Dimitrie BOLINTINEANU (n. 14 ianuarie 1819 sau 1825 după alte surse, Bolintin-Vale — d.
20 august 1872, București) a fost un poet român, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la
1848.
Era macedonean aromân de origine, părintele lui, Ienache Cosmad, a venit în țară din Ohrida. În
puțini ani ai tatălui său, Ienache, acesta își făcu în Valahia o situație acceptabilă. Arendaș, mic
proprietar, apoi subprefect, cu reședința la Bolintin, sat aproape de București; el nu apucă să-i lase celui
de al doilea născut, Dimitrie, o avere care să-l scutească de griji.
Orfan de ambii părinți încă din 1831, tânărul a fost crescut de rude mai avute. Se susține de
timpuriu, precum Grigore Alexandrescu, I. L. Caragiale, Mihai Eminescu, prin slujbe funcționărești. În
1841 era copist la Secretariatul de Stat, în 1843 - secretar la departamentul „pricinilor suditești". Printrun misterios concurs de împrejurări, e ridicat, în 1844, la rangul de pitar. Faptul că publicase în 1842
admirabila poemă „O fată tânără pe patul morții", prezentată elogios de Ion Heliade Rădulescu (și
invocată mai târziu de Mihai Eminescu în Epigonii), a jucat, probabil, un rol decisiv. Poemul „O fată
tânără pe patul morții" era o imitație după „La jeune captive" („Tânăra prizonieră"), de André Chénier,
și a fost publicat în „Curierul de ambe sexe".
La fel ca alți pașoptiști, tânărul nu se trudi prea mult să intre în grațiile principelui. Inima îl
trăgea mai curând spre lumea care „va să vină". Cooptat în Frăția și în Asociația literară, a adoptat rapid
mentalitatea de carbonar.
În acel timp se formase în București Asociația literară, sprijinită de frații Alexandru și Ștefan
Golescu care îl trimiseră pe la sfârșitul anului 1845 pe Bolintineanu la Paris. Plecat la Paris în 1845, cu
o bursă din partea Asociației literare, audiază și el cursurile lui Jules Michelet, Edgar Quinet și Adam
Mickiewicz. Nu trăiește decât pentru Revoluția pe care o presimte. Când aceasta izbucni la Paris, în
februarie 1848, tinerii studioși hotărâră să se întoarcă în țară. Conjurații îi dădură un rol de prim-ordin,
acela de a stabili contacte cu revoluționarii din Bucovina, ceea ce poetul nu putu să facă. Aga poliției,
Ion Manu, îl „mirosise" și, refuzându-i pașaportul pentru Moldova, îl amenințase cu un arest la
„mănăstire". Ar fi avut, poate, parte de el, dacă nu izbucnea revoluția...
Izbucnind revoluția din 1848, reveni în țară și redactă împreună cu Nicolae Bălcescu, Cezar
Bolliac ș. a. "Poporul suveran", dar - căzând revoluția - a fost exilat și se duse în Transilvania, apoi la
Constantinopol și, în sfârșit, la Paris ca să-și continue studiile întrerupte.
Întorcându-se în țară la 1859, intră în politică și devine ministru de externe, culte și instrucțiune
publică. Prin stăruințele lui, ale lui Costache Negri și ale lui V. A. Urechia, sunt înființate primele școli
la românii macedoneni. În același an, 1859, primește gradul al treilea în Loja Steaua Dunării din
București, iar în 1864 era membru al Lojii Frăția

O FATĂ TÂNĂRĂ PE PATUL MORȚII
de Dimitrie BOLINTINEANU
Ca robul ce cântă amar în robie,
Cu lanţul de braţe, un aer duios,
Ca râul ce geme de rea vijelie,
Pe patu-mi de moarte eu cânt dureros.
Un crin se usucă şi-n laturi s-abate
Când ziua e rece şi cerul în nori,
Când soarele-l arde, când vântul îl bate,
Când grindina cade torente pe flori;
Aşa făr' de veste pe zilele mele
O soartă amară amar a bătut,
Şi astfel ca crinul de viscole rele,
Pe patu-mi de moarte deodat-am căzut.
Abia-n primăvară cu zilele mele
Plăpândă ca roua abia am ajuns,
Atuncea când cântă prin flori filomele,
O crudă durere adânc m-a pătruns.
Amară e moartea când omul e june,
Şi ziua-i frumoasă, şi traiul e lin,
Când paserea cântă, când florile spune
Că viaţa e dulce şi n-are suspin!
Să moară bătrânul ce fruntea înclină,
Ce plânge trecutul de ani obosit;
Să moară şi robul ce-n lanţuri suspină,
Să moară tot omul cu suflet zdrobit!
Iar eu ca o floare ce naşte când plouă
Creşteam, pe cunună să am dezmierdări,
Şi mie amorul cu buze de rouă
Cu inimă dulce îmi da sărutări.
Ca frunza ce cade pe toamnă când ninge,
Suflată de vânturi aici pe pământ,
Ah! Juna mea viaţă acuma se stinge
Şi anii mei tineri apun în mormânt!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Grigore ALEXANDRESCU”

„Timp şi dragoste, acestea sunt cele mai de preţ
daruri.”
(Tony HAWKS)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Anotimpurile în Europa

Anotimpurile nu sunt simple diviziuni anuale. Ele înseamnă mult mai mult. Înseamnă
schimbare, reînviere, sentimente. Toamna, vara, primăvara, iarna oricare dintre ele înseamnă viaţă.
Toamna, anotimpul covorului de frunze aduce odată cu el sentimentul de melancolie. Vara, cea mai
caldă perioadă, este minunată. Ea simbolizează pofta de viaţă. Primăvara, anotimpul florilor, al
miresmelor calde. Zilele devin lungi, iar nopţile scurte şi toată natura reînvie. Iarna, cu mantia ei albă,
este mult aşteptată de iubitorii de sporturi de iarnă. Fiecare anotimp este inegalabil, special,
incomparabil. Cald sau rece, anotimpul te fascinează, te atrage într-o lume nemaivăzută. În Europa,
clima specifică fiecărui anotimp nu este aceeaşi cu cea de pe alte continente. Soare, zăpadă sau ploaie,
oricare fenomen este folositor.
Anotimpurile au o importanţă deosebită pentru plante, pentru animale, dar mai ales pentru
oameni. Ele sunt influenţate de orice schimbare de temperatură. Anotimpurile sunt unice în felul lor,
fiecare având specific un fenomen şi ne este de folos cu ceva. Chiar dacă plouă şi vremea este
mohorâtă, ne ajută mult acest lucru. Când soarele străluceşte, torul este readus la viaţă. Un anotimp ne
aduce mare bucurie nouă, celor care trăi în Europa. Ne simţim norocoşi că avem parte de patru
anotimpuri, spre deosebire de cei care trăiesc pe alte continente şi care au numai două: cald şi rece.
Dacă ne iubim continentul şi modul în care este împărţit el, trebuie să-i acordăm valoare,
importanţă, întrebuinţare. Anotimpurile ne ajută să ne dăm seama cât de importantă este natura, cât de
frumoasă şi de atrăgătoare este ea. O minune, o pictură colosală, pictată cu pensula unui pictor iscusit.
Aşa este ea, cu privelişti încântătoare, cu grădini întinse, cu păduri dese, cu izvoare proaspete şi plină de
vieţuitoare. Datorită anotimpurilor există toate acestea, datorită perioadelor călduroase, geroase sau
ploioase.
Anotimpurile în Europa sunt magice, asemenea cojoacelor purtate şi dezbrăcate de Baba Dochia.
Preţuiţi anotimpurile şi iubiţi-le!

 Adriana-Loredana FLOREA
CLASA A VI-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Anii nu ar trebui să însemne nimic pentru tine.
Cine ţi-a cerut să-i numeri sau să ţii cont de ei? În
natură timpul este măsurat doar în anotimpuri –
pasărea nu ştie ce vârstă are – trandafirul nu-şi
numără zilele de naştere."
(Marie CORELLI)

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

1 octombrie
Ion NEAGA
Virginia MITRESCU
Floarea IOSIF
Amalia ARON
Micşunica MĂGUREANU
Niculae GRIGORE
Ahmed HUSSEIN
Elena ANTOFIE
Marieta IFTIMI
Elena DOBRESCU
Vasile MEDREGA
Ecaterina DUMITRU
Leon FĂŞIE
Andrei PLĂMĂDEALĂ
Mihai GRECU
Gabriela MARINOIU
Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU
Mihaela-Cristina POPESCU
Adriana-Rebeca NECŞOIU
Irina-Alexandra ŞERBAN
Ariana-Nicoleta DUMITRESCU
2 octombrie
Ion LĂCĂTUŞ
Margareta ŞERBAN
Olimpia MILEA
Filareta SAVU
Bogdana NEUVILLE
Romeo-Iosif NEAGA
Corneliu GOGU
Constantin VASILE
Constantin-Roberto ARON
Cătălin-Dumitru DRĂGHICI
Roxana-Mihaela NEGULESCU
3 octombrie
Dumitru NEAGA
Elisabeta SFETCU
Georgeta FĂŞIE

Stelian BURCĂ
Mihai ZAMFIRESCU
Nicolae MILEA
Geaninna PIOARU
Silvia GHEORGHE
Camelia BĂLAŞA
Maria-Magdalena BĂLAŞA
Simona-Nicoleta TRONECI
Vasile-Emanuel ZEGHERU
Florin-Adrian LOPOTARU
Denisa-Gabriela DINIŞOR
Mihail-Cristian MIU
4 octombrie
Filofteia BĂLAŞA
Cornel NEAGA
Floarea MIHAI
Casandra BĂLAŞA
Ierotei GRECU
Petru VLASE
Ana DUMITRU
Valerică BOBLEACĂ
Nicoleta DRĂGHICI
Ionuţ-Sebastian MILEA
Alexandra-Mihaela JOIŢA
Cristian-Adrian CIOBU
Elisa-Maria DOBRESCU
5 octombrie
Constantin SARU
Elena BADEA
Anghel BĂRBULESCU
Vasilica SAVU
Spiridon PIOARU
Mihail GHEORGHE
Dănuţ DOBRESCU
Ion ŞERBAN
Dragoş-Gheorghe GOGU
Daniel-Ioan BOIANGIU
Constantin PETRESCU

Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ
Antonia-Gabriela BÎRLOG

Vasile-Marius CIOCAN
Antonio-Eduard SAVU

6 octombrie
Iulian ENESCU
Luminiţa GRECU
Cornel-Aurel BADEA
Ion STOICA
Rodica DOBRESCU
Marian MEDREGA
Cosmin-Nicolae BADEA
Mădălin-Florin BADEA
Miruna-Florentina PIOARU

10 octombrie
Ion ILIE
Mircea GHEORGHE
Anghel STOIAN
Sever SAVU
Stelian GOGU
Constantin-Florin ŞTEFAN
Longin PETRESCU
Dănuţa-Georgiana ILIE
Daniel MARIN
Ştefan-Alexandru SAVU

7 octombrie
Maria DRAGOMIR
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae UDROIU
Gheorghiţa DOBRA
Emilian DINU
Eugen-Gabriel MILEA
Mirela STANA
Elena-Diana MILEA
Roxana-Elena NICOLĂESCU
Mioara-Andreea FĂȘIE
Vasile-Viorel BĂLAŞA
Iuliana SAVU
Mario-Adrian IONAŞ
8 octombrie
Floarea ENESCU
Emilian UŢA
Vasile LOPOTARU
Ion-Eugen ŞTEFAN
Mihaela FĂŞIE
Dragoş-Gheorghe GOGU
Ghieorghiţa ŢUŢUIANU
Robert-George NEMUŢ
Lucia-Florentina RASU
9 octombrie
Gheorghe MILEA
Ion NEMUŢ
Valentina SOARE
Eugenia NECŞOIU
Alexandru BOBLEACĂ
Anghel-Gheorghe STOIAN
Răzvan ŞETREANU
Ştefan-Robert TUDOR
Izabela-Ioana DOBRESCU

11 octombrie
Daniil BANU
Floarea DOBRESCU
Elena DOROBANŢU
Dumitru BULIGIOIU
Sorin NICA
Nicolae MANTA
Constanţa STÎNGACIU
Constantin ŢÎRGHRȘ
Daniela BIȚOC
Ion DOBRESCU
Marian MILEA
Marian-Emil FĂŞIE
Naomi-Ecaterina DUMITRESCU
Nicolae-Cătălin MILEA
Erik-Gabriela DOBRESCU
12 octombrie
Valeria DRAGOMIR
Maria MILEA
Vioreta UDROIU
Cristian MILEA
Constantin POPESCU
Andra-Maria BRÎNZICĂ
Alina UȚĂ
13 octombrie
Nicolae OANCEA
Paraschiva STANCIU
Romulus BÎRLOG
Sever SMARANDA
Ion OACHEŞU
Corneliu SAVU
14 octombrie

Anastase SAVU
Moni GHEORGHE
Ion IANCU
Emilia OPROIU
Gheorghe TEODORESCU
Cristina MANEA
Vasile-Andrei MARIN
15 octombrie
Spiridon ŞERBAN
Lucia VASILE
Petre MIHĂLCESCU
Elena BĂLAŞA
Marilena POPESCU
Cristian FĂŞIE
Corina-Florentina CÎRSTIAN
Nicolae-Marius OANCEA
16 octombrie
Vasilica STÎNGACIU
Floarea POPESCU
Floarea NIŢESCU
George-Ciprian MILEA
Florian ŞERBAN
17 octombrie
Onorie BĂLAŞA
Gheorghe GHEORGHE
Maria POPESCU
Maria MOREANU
Elena BÎRLOG
Ion-Marius DRĂGHICI
Elena-Alexandra GAFIŢOIU
18 octombrie
Vavila ZEGHERU
Romică SARU
Mihai-Marian OPREA
Ana-Maria IONESCU
Alexandru-Valentin CIOCAN
19 octombrie
Georgeta LĂCĂTUŞ
Vasilica MOREANU
Sorina-Mihaela STANCIU
Laurenţiu MILEA
Serafim BUTCĂ
Rebeca UŢA
Eduardo-Adrian OLARIU

20 octombrie
Vasilica IONESCU
Elena POPA
Petra MICULESCU
Valeriu MARIN
21 octombrie
Anca BĂLAŞA
Ionela-Raluca DOBRESCU
Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ
22 octombrie
Vasile VASILE
Maria DRĂGHICI
Genoveva TUDORESCU
Constanţa-Maria ŞERBAN
Ioneta STOIAN
Elena ŞETREANU
Mihaela POPESCU
Veronica JOIŢA
Dumitru-Gabriel GRECU
Mihaela GRECU
Ionuţ-Flavian FĂŞIE
Beatrice-Maria POPESCU
Vasile-Liviu BOCANCIU
23 octombrie
Vergil ŞETREANU
Paulina GOGU
Dumitru IORDĂCHESCU
Clement PETRESCU
Dumitru-Alexandru ŞETREANU
Liviu-Romeo ZEGHERU
Dumitru-Iulian POPESCU
Mihaela-Alexandra SCUTARIU
24 octombrie
Ilorenta OANCEA
Emil-Cristinel TRONECI
Marian ILIE
Andreea-Evelina ANTON
Gheorghe-Costin MEDREGA
Paul-Daniel MITRESCU
Gheorghe-Ionuţ STANCIU
Ioana ENESCU
25 octombrie
Tudor ILIE
Gheorghe TUDOR
Dacian ION

Dumitru GRECU
Cornelia DRĂGHICI
Mihaela PISICĂ
Maria DOBRESCU
Marius-Adrian DRĂGHICI
Emanuela-Florentina TUDORACHE
Mihai-Răzvan NICOLĂESCU
Constantin-Sebastian VASILE
Marian-Gabriel BĂLAŞA
Eduard-Patrik MIRA
26 octombrie
Elena JOIŢA
Maria BÂRLOG
Niculina TOMESCU
Neonila ŞETREANU
Cocuţa FĂŞIE
Gheorghiţa STAN
Gabriela ZEGHERU
Daniela MITRESCU
Gheorghe BERECHET
Dumitru PANAITA
Alina BADEA
27 octombrie
Vasilica FĂŞIE
Ion MIHAI
Dumitru GHEORGHE
Elena BĂLAŞA
Alexandru-Octavian MICULESCU
Constantin GHEORGHE

Ana-Maria NECŞOIU
Ilie-Carlos MARIN
Marius-Florin POPESCU
28 octombrie
Dumitru-Doru PETRESCU
29 octombrie
Natalia OANCEA
Laurenţiu-Iulian JOIŢA
Vasilica MILEA
Mircea GHEORGHE
Bianca-Andreea ZAHARIA
30 octombrie
Dumitru POPESCU
Elena PARASCHIVA
Violeta-Denisa MILEA
George-Eduard VASILE
Marian BRÎNZICĂ
31 octombrie
Mişu GOGU
Nicolae SPÂNU
Aurora-Maria RĂDULESCU
Stelian ILIE
Vasile MĂGUREANU
Valeria-Ştefania NEMUŢ
Ion FĂŞIE
Olguţa-Mihaela UDROIU
Andrada-Mihaela SPÎNU

„Toată înţelepciunea umană poate fi rezumată în
două cuvinte – aşteaptă şi speră."
(Alexandre DUMAS)
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