
                                 

 

 

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. 49 din 1 februarie 2015 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 LEGENDA LUNII FEBRUARIE

 

 
                                                                             
 

 
Despre an bisect există în tradiţia populară româneasca o legendă, cea a Lunii 

Februarie şi a Sfântului Casian. De ce are luna februarie câte 29 de zile la fiecare 

patru ani? 

Odată Sfântul Casian (cu hramul la 29 februarie) s-a dus la Dumnezeu şi a 

început să se plângă Ziditorului că oamenii nu-l cinstesc şi pe dânsul, cum îi cinstesc 

pe ceilalţi sfinţi. Dumnezeu îl întrebă însă: 

- Ai făcut vreo faptă bună in lumea asta? Ceilalţi sfinţi au făcut multe fapte 

bune şi de aceea au câte o zi de ţinere. 

Nesfârşind încă vorba, iată că vine acolo Sfântul Nicolae, ud leoarcă. 

- Sfinte Nicolae, îl întreabă Dumnezeu, de ce eşti ud? 

- Uite de ce, răspunse sfântul. Din pricina vântului mare, era gata-gata să se înece o corabie; cum 

am văzut-o, m-am aruncat în apa şi am scăpat-o de primejdie, iar pe oamenii ei, de la moarte. 

Atunci Dumnezeu se întoarse către Sfântul Casian şi îi zise: 

- Auzi cum fac fapte bune cei care au ţinere? Fugi de-aici şi la fiecare 4 ani să vii şi tu o dată. 

Şi de-atunci, luna februarie are câte 29 de zile la fiecare patru ani o dată. 

În realitate, anii bisecţi sunt anii în care luna februarie este de 29 de zile în loc de 28 de zile, iar 

anul are 366 de zile în loc de 365 de zile. Ziua suplimentară necesară o dată la 4 ani, este pentru a 

corecta diferenţele calendaristice, deoarece anul calendaristic are în realitate 365 de zile şi aproximativ 

6 ore. 

Totodată, anii de care ne folosim pentru a exprima datele trebuie să se compună dintr-un număr 

exact de zile, în caz contrar existând situaţia ca o aceeaşi zi să aparţină în acelaşi timp atât anului ce se 

termină, cât şi anului care începe. Fără această zi suplimentară anotimpurile ar începe să se plaseze faţă 

de calendar, astfel încât în aproximativ 700 de ani luna iulie ar fi o lună de iarnă în emisfera nordică. 

Regula exactă din calendarul Gregorian este că un an este an bisect daca este divizibil cu 4, 

exceptând cazurile când este divizibil cu 100 fără a fi divizibil cu 400. Urmând această regulă durata 

„Un om care nu a făcut niciodată vreo 
greşeală, nu a încercat niciodată ceva nou.” 

(Albert EINSTEIN) 

 

http://www.plairomanesc.ro/imagini/legende/an-bisect.jpg


medie a anului calendaristic este de 365,2425 zile care este o aproximaţie destul de bună, dar nici ea 

exactă. 

Câteva exemple pentru a înţelege mai bine această regulă: 

• ani bisecţi : 1872, 1912, 1960, 2008, 2012, 2016, ... 

• excepţii de la regula de bază (nu sunt bisecţi): 1800, 1900, 2100, 2200... 

• sunt totuşi ani bisecţi: 2000, 2400, 2800 ... 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     CODUL DE CONDUITẶ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

 

 

 

 
 

 

Codul de conduită a funcționarilor publici reglementează normele de conduită profesională a 

funcționarilor publici.  

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii 

pentru persoanele care ocupă o funcție publică în cadrul autorităților și instituțiilor publice ale 

administrației publice centrale și locale, precum și în cadrul autorităților administrative autonome, 

denumite în continuare autorități și instituții publice.  

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creșterea calității serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și să contribuie la eliminarea 

birocrației și a faptelor de corupție din administrația publică, prin:  

   a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale 

și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului instituției funcției 

publice și al funcționarilor publici;  

   b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se 

aștepte din partea funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor publice;  

   c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici, pe 

de o parte, și între cetățeni și autoritățile administrației publice, pe de altă parte.  

Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici sunt următoarele:  

   a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au 

îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;  

   b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea 

de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;  

   c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, 

principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații 

identice sau similare;  

   d) profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini 

atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;  

   e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați 

să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea funcției publice;  

„Succesul înseamnă să-ţi faci griji pentru 
orice afurisit de lucru din lumea asta, mai 

puţin pentru bani.” 
(Johnny CASH) 
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   f) integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să 

solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în 

considerarea funcției publice pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;  

   g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici pot să-și 

exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;  

   h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună-credință;  

   i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii 

publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.  

 

(în numărul viitor: Norme generale de conduită profesională a funcționarilor publici) 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 18 din 15 ianuarie 2015 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 22 ianuarie 2015, ora 17:00, la sediul său 

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

1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2014 de către Comitetul Local pentru 

Situații de Urgență; 

 

2. Analiză privind modul de îndeplinire de către autoritățile administrației publice locale a 

sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare pe anul 2014. 

Stabilirea măsurilor ce se impun. 

Analiză privind activitatea desfășurată pe linia protecției civile pe anul 2014. Adoptarea de 

măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. 

Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2014. 

Stabilirea de măsuri pentru optimizarea acesteia. 

3. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al IV-lea/2014; 

4. Raport  privind  liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2014; 

5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul 

II/2014; 

6. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II/2014. Măsuri 

pentru eficientizarea acestei activități; 

7. Stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare la 

nivelul comunei Vulcana-Băi; 

8. Stabilirea destinației sumelor rămase neutilizate la finele exercițiului financiar 2014 pentru 

efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii ca urmare a calamităților;   

9. Aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2014; 

10. Aprobarea înlocuirii cu țiglă a acoperișurilor de la Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, 

Grădinița de copii „Alba ca Zăpada” Vulcana-Băi, Grădinița de copii „Paradisul copiilor” Vulcana 

de Sus și sediul serviciilor locale; 

11. Analiza cererii depusă de domnul Nicolae STREULEA; 

12. Propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale  

pentru secretarul comunei, pe anul 2014; 

13. Transformarea unei funcții publice prin încadrarea în numărul maxim de posturi; 

14. Probleme curente ale administrației publice locale; 

15. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                    SFÂNTUL MUCENIC HARALAMBIE

 

 

 

 

 

 

 

La 10 februarie Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul 

Mucenic Haralambie. Este unul dintre cei mai apropiaţi sfinţi de sufletul 

românilor, poate şi pentru aceea că în istorie şi-a arătat mila şi ajutorul 

când au fost epidemii de ciumă şi vremuri de foamete. Dar şi animalele le-

a ocrotit, aşa încât ţăranii noştri nu puteau să nu-l iubească. 

Sfântul Haralambie a trăit în secolul al II-lea şi este cel mai bătrân 

mucenic dintre cei cunoscuţi de Biserică. A fost episcop al cetăţii 

Magnezia din Asia Mică şi şi-a închinat viaţa lui Hristos şi îndrumării 

credincioşilor. Pentru că prin fapta şi cuvântul său a adus mulţi păgâni la 

creştinism, şi-a atras mânia prigonitorilor. În ciuda vârstei înaintate, de 113 

ani, i-au jupuit pielea de pe tot corpul şi i-au rupt carnea cu cârlige de fier. 

Văzând că sfântul rabdă durerile fără să scoată vreun cuvânt rău, doi 

soldaţi care îl păzeau şi-au mărturisit şi ei credinţa în Dumnezeul lui 

Haralambie, fiind şi omorâţi pe loc pentru aceasta. La fel, alte trei femei 

care au văzut puterea sfântului de a îndura chinurile L-au lăudat pe Hristos 

şi au fost şi ele imediat martirizate. Se spune că Luchie, comandantul armatei, cuprins de mânie, a 

apucat el însuşi instrumentele de tortură, începând să-l rănească pe sfânt, când, deodată, mâinile i-au 

căzut ca secerate. Atunci, l-a scuipat în faţă pe sfânt, dar gura i s-a strâmbat şi i s-a întors la ceafă. 

Luchie, disperat, l-a implorat pe sfânt să-l salveze cu rugăciunile sale şi să se milostivească de el. 

Sfântul Haralambie, în bunătatea lui, s-a rugat pentru Luchie, care s-a vindecat pe loc. Împăratul 

Septimiu Sever, când a auzit toate acestea, a fost cuprins de mânie şi a trimis pentru a-l aresta pe 

Haralambie şi a-l aduce în faţa lui. Ajuns în Antiohia, mucenicul a fost supus altor chinuri, însă s-a 

vindecat în chip miraculos. În cele din urmă, i s-a tăiat capul cu sabia. După execuţie, fiica împăratului, 

Galinia, care trecuse la creştinism, a îngropat trupul martirului cu multă evlavie. 

Izbăvitor de ciumă şi de foamete 
Credinţa şi minunile Sfântului Haralambie au rămas vii în conştiinţa creştinilor, de-a lungul 

veacurilor, istoria consemnând numeroase situaţii în care oamenii i-au cerut ajutorul în situaţii grele, iar 

el i-a ajutat. După cum se spune chiar în acatistul închinat lui, sfântul este "izbăvitor de ciumă şi de 

foamete". În 1813, În Ţara Românească s-a abătut o mare epidemie de ciumă, încât mureau zilnic 300 

de bucureşteni. Numită "ciuma lui Caragea", pentru că s-a petrecut în vremea acestui domnitor, aceasta 

a secerat 90.000 de morţi. În această situaţie, nădejdea oamenilor a fost pusă în Sfântul Mucenic 

Haralambie ca singurul care putea să-i izbăvească de boală. Într-adevăr, după multe rugăciuni şi cereri 

adresate lui, ciuma a dispărut. 

Locuri unde se află fragmente din moaştele sale 
Imediat după martiriul Sfântului Haralambie, creştinii au început să cinstească moaştele sale cu 

multă credinţă şi evlavie. Părţi din cinstitele sale moaşte se află în momentul de faţă în biserici din mai 

multe ţări, inclusiv la noi în ţară. Capul Sfântului Haralambie se păstrează la Mănăstirea "Sfântul 

Ştefan" din Meteora, unde se săvârşesc nenumărate minuni. Din hrisoavele existente la mănăstire aflăm 

că, în 1398, domnul ungrovlah Ioan Vladislav a donat mănăstirii un fragment din lemnul Sfintei Cruci, 

părticele din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul şi a închinat terenuri din Ţara Românească, iar nepotul 

său, vornicul Dragumar, a făcut să parvină acestui sfânt lăcaş capul Sfântului Mucenic Haralambie. În 

biserica Mănăstirii Miclăușeni, din Iași, se afla moaștele a treizeci de sfinți, printre care și ale Sfântului 

Haralambie. Părticele din moaștele sale se mai află și la Mănăstirea Rașca, la Catedrala episcopală din 

„Cea mai mare înzestrare a fiinţelor umane este 
că avem puterea de empatie.” 

(Meryl STREEP) 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stire


Galați, precum și la bisericile bucureștene „Sfântul Dumitru“ (Poșta), "Sfinții Arhangheli“ (Oțelari), 

"Sfântul Stelian“ și Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril - Stavropoleos. De asemenea o 

părticică din moaștele Sf.Haralambie se afla la biserica "Nașterea Maicii Domnului" - Mărgeanului din 

București. 

O altă biserică din Capitală cu acest hram este "Sfântul Dumitru" (Poştă), care a primit acest 

hram recent, pentru că în sfântul lăcaş se află părticele din cinstitele sale moaşte, iar al treilea sfânt lăcaş 

al Mucenicului Haralambie este Biserica "Sfinţii Arhangheli" (Oţetari). 

 

Apărătorul săracilor de la Flămânda 
În Bucureşti, una dintre bisericile cu hramul Sfântul Haralambie este situată pe Strada 

Olimpului, şi mai este cunoscută sub numele de Flămânda. Aceasta a fost ridicată în perioada fanariotă, 

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, la bariera sudică a Bucureştilor din acea vreme. Mahalaua 

Flămânda era atât de săracă pe atunci, încât nu a putut face faţă cheltuielilor ridicării bisericii decât cu 

ajutorul celor 100 de taleri acordaţi din fondul Vistieriei de către domnitorul Alexandru Constantin 

Moruzi (1793-1796). Aşa s-a înfiinţat aici, la marginea oraşului, un mic schit de lemn, după cum stă 

scris în pisania veche, preluată de actuala biserică de zid. Schitul a funcţionat doar scurtă vreme, 

deoarece în 1782 s-a început construcţia din zid a bisericii actuale, ctitorie a fraţilor Istrate Vel-Vornic 

şi Constantin Creţulescu. La începutul secolului al XIX-lea, starea materială a Bisericii "Sfântul 

Haralambie - Flămânda" s-a îmbunătăţit, întrucât breasla croitorilor, care începuse să ia avânt aici, a 

ajutat la împodobirea cu odoare preţioase a lăcaşului. Una este Biserica "Bălăneanu - Iancu Nou", 

ctitorită în 1827 de boierul Bălăneanu, cu dublu hram: "Sfântul Nicolae" şi "Sfântul Haralambie".  

În iconografia ortodoxă greacă, Sfântul Haralambie este reprezentat ca un preot, iar în cea rusă 

sub chip de ierarh.  

 

                                                                                           

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 EU SCRIU, NU MÂZGẶLESC!

 

 

 

          

 Joi, 22 ianuarie 2015, a avut loc lansarea concursului  „Eu scriu, nu mâzgălesc!”. Propunerea 

organizării acestuia a aparținut domnului primar, iar cadrele didactice au primit-o cu încântare. 

 

„Poate că ochii trebuie spălaţi cu lacrimi 
din când în când, pentru a putea să vedem 

iarăşi viaţa foarte clar.” 
(Alex TAN) 
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Câteva aspecte despre concurs: 

Argument 

Caligrafia reprezintă arta de a scrie frumos, iar frumosul constituie o prioritate în dezvoltarea 

armonioasă a elevului. Scrisul este un instrument al muncii intelectuale și trebuie acordată o atenție 

specială formării și consolidării deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, dar și dezvoltării gustului 

estetic, cultivării perseverenței și a unei atitudini pozitive față de munca intelectuală. 

 Scrisul îngrijit, aşezarea armonioasă în pagină sunt o marcă definitorie a personalităţii unui 

individ. Mai mult, concursul își propune și formarea capacității de scriere rapidă, respectând normele de 

ortografie și punctuație, familiarizându-i astfel pe elevi cu un ritm de scriere mai alert, care le va fi 

necesar nu doar în cadrul ciclului primar, ci pe parcursul întregii perioade de școlaritate și în activitățile 

extrașcolare care solicită activitatea de scriere. 

Concursul  de caligrafie „EU SCRIU, NU MÂZGĂLESC!” are la bază și promovează valori și 

atitudini: respect față de scrierea caligrafică și ortografică, considerarea scrierii corecte ca parte 

importanta a limbii și literaturii romane, asumarea responsabilității față de modul de scriere, implicarea 

activă în cadrul concursului, respect față de cei din jurul nostru, respect pentru scriitorii noștri. 

Concursul se desfășoară  pe nivelul de vârstă: 7-14 ani, respectiv clasele a II-a – a VIII-a. 
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Etapele concursului  

Art. 4. Concursul şcolar se desfăşoară la nivelul următoarelor etape: pe clasă și pe şcoală. 

Art. 5. Selecţia participanţilor la faza pe școală se face pe baza rezultatelor obţinute la faza pe 

clasă la care  participă elevii – se califică primii trei elevi. 

Art. 6. Graficul de desfăşurare a fazelor concursului se stabileşte de 

către  coordonatorii  proiectului astfel: 

 
Desfăşurarea concursului 

Etapa pe clasă – 2 februarie – 1 aprilie 2015 

Jurizarea lucrărilor -1-5 aprilie 2015 

Etapa pe școală – 6-9 aprilie 2015 (Săptămâna Școala Altfel) 

Jurizarea lucrărilor – 10 aprilie 2015 

       

În vederea evaluării lucrărilor de caligrafie se va ţine cont de următoarele: 

scrierea în duct continuu; 

proporţia literelor; 

forma şi înclinarea literelor; 

păstrarea distanţei între cuvinte şi între rânduri; 

ortografie; 

aşezare în pagină; 

https://ionmaresvulcanabai.files.wordpress.com/2015/01/dscn2312.jpg
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aspect estetic; 

utilizarea stiloului, încărcat cu cerneală albastră; 

               Expunerea caietelor –  28-30 aprilie 2015 

Se organizează o expoziţie cu  caietele premianților în cadrul Școlii Gimnaziale „ION MAREȘ” 

Vulcana-Băi. 

               

Premierea 

  La etapa pe școală ierarhia premianţilor se stabileşte de către un juriu extern format din foști 

profesori ai școlii și alți profesori din județ. Se acordă premiul I pe clasă. 

Art. 12. Premiul va consta într-o excursie. 

                        
Cuvântul domnului primar al comunei Vulcana-Băi:  

< De mai mult timp mă frământă constatarea că, pe an ce trece, grija pentru cultivarea 

respectului de sine nu mai constituie o prioritate instituțională, cu  consecințe imediate și irecuperabile 

în ceea ce privește respectul social. 

Apreciez că respectul de sine nicăieri nu poate fi mai bine cultivat în mentalul fiecărui elev decât 

în mediul școlar, acolo unde dascălii au menirea să transfere în personalitatea celui pe care-l educă tot 

ce e mai bun din personalitatea lor. De aceea, înainte de a pune bazele acestui concurs am inițiat un 

dialog cu dascălii unităților de învățământ din comuna Vulcana-Băi, asigurându-mă că am pe deplin 

sprijinul domniilor lor, mulțumindu-le și pe această cale. 

Astfel, am ales ca prim punct în consolidarea respectului de sine scrisul, caligrafia fiind 

abandonată ca disciplină de învățământ, știut fiind că: „Scrisul facilitează cristalizarea gândului, iar 

gândul constituie motivația acțiunii.”, „Stiloul este limba gândului.” și „Scrisul, pentru tine, este doar 

gândire prin intermediul degetelor tale.”. 

Cu încrederea că acest concurs va trezi atenția elevilor, a dascălilor, dar și a părinților micilor 

vlăstare vulcănene, vă mulțumesc, 

  

                                                               

                                                                Prof.Maria-Manuela GHEORGHE 
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 REZULTATE DE EXCEPȚIE…

 

…la O.N.S.Ș.(Badminton): calificare la faza  națională 

 
 Sâmbătă, 24.01.2015, s-a desfășurat la Titu, faza județeană la badminton, din cadrul Olimpiadei 

Naționale a Sportului Școlar, unde 3 sportivi de la Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi au urcat 

pe podiumul de premiere. 

 

La fete, Oana și Mălina PETRESCU au ajuns în finală, unde Oana s-a impus cu scorul de 2-1 la 

seturi. 

  

 

„Lucrul cel mai important este să fii gata 
în orice moment să sacrifici ceea ce eşti 

pentru ceea ce ai putea deveni.” 
(Charles DICKENS) 
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La băieți, Antonio NEGULESCU a pierdut finala „la mustață”, cu scorul de 1-2 la seturi, în fața 

unui sportiv din orașul gazdă. 

 

 
În urma acestor rezultate, Oana PETRESCU s-a calificat la faza națională, o performanță de 

excepție pentru comuna noastră. 
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Felicitări din inimă pentru toți trei și multă baftă Oanei în următoarea etapă! 

 

 

  Prof. Sorina PÎRVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUZEUL ȚẶRANULUI ROMÂN – 25 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

 

 

 

 

 

Muzeul Național al Țăranului Român este unul dintre cele 

mai diversificate muzee din familia europeană a Muzeelor de Arte și 

Tradiții Populare. Este situat în București pe Șoseaua Kiseleff nr.3, 

lângă Piața Victoriei. Clădirea unde se află actualul muzeu a fost 

construită în perioada 1912-1941, după planurile arhitectului N. 

Ghica-Budești.
[1]

 În 1953 se numea Muzeul Lenin-Stalin, apoi Muzeul 

Partidului, iar de la 5 februarie 1990 a fost redenumit în Muzeul 

Țăranului Român
[2]

. 

Muzeul Național al Țăranului Român este 

continuatorul Muzeului de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială înființat la 1 

octombrie 1906. Muzeul s-a mai numit Muzeul de Etnografie și Artă Națională, din 1912 Muzeul de 

Artă Națională iar mai apoi Muzeul de Artă Populară al Republicii. În 1978, muzeul s-a unit cu Muzeul 

Satului sub denumirea de Muzeul Satului și de Artă Populară. Muzeul este patronat de Ministerul 

Culturii. 

 

Colecţie de farfurii la Muzeul Ţaranului Român 

Muzeul a devenit cunoscut pentru colecțiile sale formate din 100.000 de obiecte. De la fondarea 

sa de către Horia Bernea pe 5 februarie 1990, funcționează într-o clădire în stil neo-românesc, declarată 

„Suferinţa apare atunci când aşteptăm ca ceilalţi 
să ne iubească în felul dorit de noi.” 

(Paulo COELHO) 
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monument istoric. Muzeografia sa specifică i-a adus în mai 1996 Premiul Muzeul European al 

Anului acordat de Forumul Muzeului European. 

 
Colecţia de costume populare 

Clădirea, ilustrare a stilului neoromânesc inspirat din tradiția brâncovenească, dispusă în forma 

incintelor de tip monastic, a fost finalizată în anul 1941, luînd înfățișarea actualului monument de 

arhitectură care este sediul Muzeului Țăranului Român. Zidăria aparentă din cărămidă roșie, arcadele și 

elementele traforate, foișorul amintind de clopotnițele vechilor mănăstiri, conferă clădirii 

somptuozitatea unui adevărat palat al artei. 

Muzeul deține colecții de ceramică, port popular, țesături pentru interior, lemn, mobile, 

feronerie, scoarțe. În curtea muzeului dinspre bulevardul Ion Mihalache a fost montată o biserică din 

lemn, monument istoric din secolul al XVIII-lea, strămutată aici în anul 1992. 

 

           

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

ÎNDOIALẶ 

de BORIS IOACHIM 

 

Că ne-am iubit – nu-i nici o îndoială 

Că ne iubim – ne îndoim puţin... 

Căci poate că stupida plictiseală 

Ne-a strecurat în suflete venin. 

În veacul strâmb şi plin de umilinţe 

Şi ros de piedici şi-ncercări groteşti, 

Lipsit de sensuri, taine şi credinţe – 

E tot mai greu şi tragic să iubeşti. 

Şi totuşi, plin mi-e sufletul de tine 

Iar inima mea bate-n pieptul tău... 

„Apui aici pentru a răsări altundeva… Ca şi 
în viaţă: când ţi se închide o uşă, se deschide 

alta…” 
(Ciprian STAVNIC) 
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Dar nu mai ştiu de asta-i rău sau bine – 

Şi tot mai des mă simt meschin şi rău. 

Mă arde-n noapte aspra întrebare 

De-i dragoste-ntre noi sau doar un joc... 

De nu cumva ne minţim cu ardoare – 

Şi-i aşteptăm sfârşitului soroc. 

Ce trist ar fi să fie doar minciună 

Să fim doar jalnici şi banali bufoni! 

În lumea asta – plină de ranchiună – 

Pe tabla ei de şah să fim pioni. 

... Că ne-am iubit – nu-i nici o îndoială 

Că ne iubim – ne îndoim puţin... 

Dar poate-i doar o simplă bănuială – 

Căci dragostea-i şi miere şi pelin... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ŞTIAȚI CẶ…

 

 

 …rețeaua de transport în comun de suprafață din București este cea de a patra cea mai mare 

din Europa (și una dinte cele mai dense de pe continent, transportând 2,3 milioane de pasageri pe zi). 

 …bancnota românească de 10 bani pusă în circulație în 1917 este cea mai mică bancnotă din 

lume. Dimensiunile acesteia erau de doar de 2,75 x 3.80 cm. 

  Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-Peri este cea mai înaltă biserică de lemn din lume. 

Construcția are o înălțime totală de 78 metri, se află pe malul Tisei și fost realizată între anii 1998 și 

2003. Turla mănăstirii este vizibilă de la o distanță de cinci kilometri peste Tisa și poate fi admirată 

de românii din Transcarpația, regiune a Maramureșului istoric rămasă în Ucraina. 

 Cel mai scump ziar din lume este un ziar românesc. Zimbrulu și Vulturulu, gazetă 

bisăptămânală politică și literară și primul ziar de orientare unionistă, a apărut pe 3 iulie 1850, la Iași. 

Un exemplar din 1858, expediat către un destinatar din Galați, a fost achiziționat în anul 2007 de 

către colecționarul londonez Joseph Hackmey pentru suma de 1.115.000 USD (830.000 euro). 

Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de faptul că acesta are aplicate pe prima pagina opt 

timbre din cea de a doua emisiune Cap de bour (unele dintre cele mai valoroase timbre din lume). 

  Există o religie născută pe teritoriul României și care este astăzi este răspândită în Statele 

Unite ale Americii, Scoția, Țările de Jos și Ungaria. Este vorba despre credința unitariană, care a 

apărut în Transilvania la mijlocul secolului al XVI-lea. 

 Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul trei în lume în topul celor mai lungi căi de 

navigație create de mâna omului (după Canalul Suez și Canalul Panama). Pentru construcția sa au 

fost excavați 294 milioane m3 la canalul principal și alte 87 milioane m3 la ramura nordică, Poarta 

„Te rogi să plouă? Trebuie să te descurci şi cu 
noroiul. Face parte din ea!” 
(Denzel WASHINGTON) 
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Albă-Midia Năvodari (mai mult cu 25 milioane decât la Canalul Suez și cu 140 milioane decât la 

Canalul Panama). Construirea canalului a necesitat o investiție de circa 2 miliarde de dolari, ceea ce 

presupune o durată de recuperare a investiției de peste 600 de ani… 

 Strada Sforii din Brașov este cea de a treia cea mai îngustă stradă a Europei (după 

Spreuerhofstraße din Germanania și Parliament Street din England Anglia). Strada are 83 de metri 

lungime, iar lățimea ei este cuprinsă între 1,11 și 1,35 m. 

 soprana Alma Gluck, una din cele mai faimoase artiste lirice ale lumii și prima cântăreață de 

operă care a reușit să vândă 1 milion de înregistrări, s-a născut La Iași, pe 11 mai 1884. 

 Cele mai vechi fosile de homo sapiens din Europa au fost descoperite în sud-vestul României, 

în Peștera cu Oase. Fosilele, provenind de la trei indivizi (numiți de cercetători „Oase 1″, „Oase 2″ și 

“Oase 3″), au fost datate la o vechime de 35.000 de ani, sau 40.500 folosind date calibrate. 

  Cea mai înaltă sculptură din Europa este chipul lui Decebal sculptat într-o stâncă de la 

Cazanele Dunării. Basorelieful are 55 m înălțime și o lățime de 25 m. Alte dimensiuni: lungimea 

ochilor: 4,3 metri; lungimea nasului: 7 metri; lățimea nasului: 4 metri. 

 Palatul Parlamentului este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din 

lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume. Cu o 

suprafață desfășurată de 330.000 m², se află pe locul 2 în lume la capitolul “Clădiri Administrative” 

(după clădirea Pentagonului), iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m³ ai săi, pe 

locul 3 în lume, după clădirea de asamblare a rachetelor spațiale de la Cape Canaveral din Florida și 

după piramida lui Quetzalcoatl din Mexic. 

 Muzeul Astra din Sibiu este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din Europa. Se întinde 

pe o suprafață de 96 hectare, din care expoziția propriu-zisă ocupă 42 de hectare. 

 Cea mai lungă poezie de dragoste din lume este Luceafărul, de Mihai Eminescu. Un record 

„oficializat” în februarie 2009. 

 Cel mai vârstnic atlet din lume care a câștigat o probă de maraton este românca Constantina 

Diţă. Aceasta a câștigat proba în 2008, la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, la vârsta de 38 de 

ani. 

 Pilotul de curse cu cea mai îndelungată carieră este românul Laurențiu Moldovan: 39 de ani și 

364 de zile. 

 Amfetaminele au fost descoperite și sintetizate pentru prima dată în lume de către 

românul Lazăr Edeleanu. Tot Lazăr Edeleanu este și inventatorul metodei moderne de rafinare a 

petrolului 

 
   

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 
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 DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 

 

Viaţa mea, 

va rămâne 

 iubită de creaţii, 

 ilustrată-n portrete, 

unde vor fi păstrate, 

 oare, atâtea pete? 

rătăcite în stele, 

 uimite de fiare, 

lăsate spre pierzare, 

dar cine o să ştie? 

 Eternitatea 

Dreaptă, pierdută 

 între vieţi... 

 iluzia e vie 

 nu are timp, 

 nu-i aptă, 

 dornică de mândrie. 

 E doar o ''ea'', pustie 

 din moartea iminentă… 

 E greu să fii mai bun 

 într-o viaţă ca asta, 

 nimeni nu stă pe gânduri, 

 totul este nebun... 

 Emoţii mă apasă, 

 luate de vânt, 

 de muguri... 

 Evlavia vieţii 

 e purtată de iubire, 

 Curajul luat de-acasă, 

 inima cu uimire uluită, 

 de moarte nestinsă, 

 de trecut, 

 evantai de durere, 

 apărat de un scut. 

  

  

 

                        Sărăcie înţeleaptă 

  

 Sărmanul om, 

 apus de muncă, 

 rănit de spada bătrâneţii, 

 a avut soarta-n două ruptă, 

 căci moartea i-a dat prilej vieţii 

 iar toţi copiii, acum, 

„Viaţa nu constă în a avea o carte bună, ci în a juca 
bine cu cele pe care le ai.” 

(Josh BILLINGS) 



 din luncă, 

 explică rolul greutăţii 

 în casă e pustiu, 

 iar focul 

             nu mai arde... 

             în  şemineu, 

             tot ce el a avut odată, 

            e mort acum, 

            la Dumnezeu, lăsate, 

           sunt toate acum el... 

            nu mai sta în acea casa 

           a vândut destinului totul 

           şi-a plecat... 

           Pătruns, prin pădurea deasă, 

           tăind câte un lemn uscat, 

           De gânduri, de teamă, de oameni 

           a rămas văduv, 

           a plecat... 
  

 

  Constantin PETRESCU, Bianca OANCEA, Andreea CIOCODEICĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SẶ NU UITẶM SẶ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA FEBRUARIE 
                          
 

 

 

 

1 februarie 

Ioan MITRESCU 

Aurica ILIE 

Ion ŞERBAN 

Ion RADU 

Florin BOBLEACĂ 

Florina NECȘOIU 

Roberta-Daria BIŢOC 

 

2 februarie 

Emil CRĂCIUN 

Eduard ŞERBAN 

Valentina VASILE 

Mircea IONESCU 

Denis-Gabriel ANTOFIE 

Mihaela STÎNGACIU 

„Timpul şterge, dar ştie să păstreze, ca nimeni altul, 
ceea ce nu trebuie pierdut.” 

(Amza PELLEA) 
 



Toma-Robert CIOCEA 

Florentina-Mirabela COMAN 

 

3 februarie 

Ion FĂŞIE 

Ion BOBLEACĂ 

Florin VASILE 

Nicolae GOGU 

Ilarion DORESCU 

Emil BURTOIU 

Petruţa DUŢĂ 

Dumitru NEAGA 

Ștefan-Alexandru MIU 

Ioana-Georgiana GOGU 

Claudia-Georgiana OACHEŞU 

 

4 februarie 

Alina-Constanţa BĂLAŞA 

Gheorghiţa GHEORGHE 

Mircea SAVU 

Maria DOBRESCU 

Ion NEAŢU 

Silviu DUŢĂ 

Petre-Georgian ŞETREANU 

Anastasia-Maria ILIE 

Dănuț-Andrei-Ianis ILIE 

 

5 februarie 

Tian ŞETREANU 

Vasile ILIE 

Cornelia ŞETREANU 

Silvia MOREANU 

Vasilica DRĂCILĂ 

Georgian BUCUROIU 

Georgeta-Daniela SIMIONESCU 

Florin-Cristian BUCUROIU 

Florian-Adrian POPESCU 

Theodor-David GHEORGHE 

Petre PIOARU 

Roxana UŢA 

 

6 februarie 

Dionisie ŞERBAN 

Steliana SHAMASH 

Iordan MITRESCU 

Avida CRĂCIUN 

Vasile OPREA 

Leon OPROIU 

Daniel-Ştefan MILEA 

Valentina GOGU 

Cornelia ENESCU 

Raisa-Ştefania MILEA 

 

7 februarie 

Valentin CRĂCIUN 

Gheorghe-Laurenţiu ŞETREANU 

Maria BADEA 

Aurora TRONECI 

Cornelia TRONECI 

Ion FĂŞIE 

Cornel ANTOFIE 

Andreea-Cristina STANCIU 

Ana-Maria-Gabriela IOSIF 

Antonela-Christina IRINA 

 

8 februarie 

Florin GRECU 

Vioreta DOBRESCU 

Petre ENESCU 

Vasile SAVU 

Ion VLĂDUCĂ 

Sorina POPESCU 

Florin-Dănuţ STANCIU 

Cornelia-Adriana DINIŞOR 

 

9 februarie 

Elena-Mădălina SARU 

Vera DUMITRESCU 

Florin-Daniel BURCĂ 

Mihai MITRESCU 

Carmen ŞETREANU 

Constantin ARON 

Maria-Delia ANTON 

BOLDE Elena 

FÂȘIE Gheorghe-Mihai 

BURCĂ Fernand-Adrian 

SMARANDA Mihai-Sorin 

 

10 februarie 

Filareta MOISE 

Ion FÂŞIE 

Floarea VIŞAN 

Rodica DĂNILĂ 

Elena BUCUROIU 

Marian MARIN 

Ştefan-Marian DOBRESCU 

Iolanda-Elena DUMITRU 

Nicolae-Ştefan SAVU 

Mihaela-Monica GAFIŢOIU 

Alexandra-Nicoleta POPESCU 



Florin-Nicolae BUCUROIU 

COLȚOIU Răzvan Gabrie 

 

11 februarie 

Ion ZAMFIRESCU 

Elena FLOREA 

Victor BĂLAŞA 

Eugen NECŞOIU 

Elena CIOCODEICĂ 

Gheorghiţa VASILE 

Cornel-Bogdan BĂLAŞA 

Alexandra-Bianca SPÎNU 

Ionuţ-Alexandru RĂDOI 

 

12 februarie 

Cristian-Costel ARON 

Georgian-Cristian NECŞOIU 

Carmen-Victoriţa MIHAI 

Ion FĂȘIE 

Loredana-Mihaela STÎNGACIU 

 

13 februarie 

Maria BURCĂ 

Paul RADU 

Dumitru ENESCU 

Elena DOBRESCU 

Nicolae-Eugen ENE 

Emil MITRESCU 

Daria-Ioana SAVU 

 

14 februarie 

Elisabeta GHEORGHE 

Gheorghe SAVU 

Vasile MOREANU 

Vasile NEGULESCU 

Georgiana FĂŞIE 

Adriana DUMITRU 

Valentin-Alexandru GHIŞAN 

 

15 februarie 

Verginia STANCIU 

Mariana BĂLAŞA 

Constantin ION 

Cristina IONAŞ 

Ciprian-Georgian STÂNGACIU 

Victor-Eduard DOBRESCU 

Iuliana-Elena GHEORGHE 

Ionuț-Lucian MILEA 

Denisa-Georgiana ŞTEFAN 

Luis-Adrian FĂȘIE 

Edoardo-Florin DUMITRESCU 

 

16 februarie 

Silvia BURCĂ 

Nicolae OPROIU 

Zenovia BUCUROIU 

Elena BULIGIOIU 

Simona OACHEŞU 

Adina POPESCU 

Vasilica PANAITA 

Nicolae-Ionuţ MITRESCU 

Mario-Gabriel VĂCARU 

 

17 februarie 

Elena UDROIU 

Vasile CIOBU 

Marius PETRESCU 

Elena-Diana FLOREA 

 

18 februarie 

Ion FĂŞIE 

Vasile ŞETREANU 

Maria TOMESCU 

Maria-Cristina STANCIU 

George-Cătălin MITRESCU 

Bogdan-Vasile BOBLEACĂ 

Georgiana-Roxana DRAGOMIR 

 

19 februarie 

Gheorghe ILINESCU 

Vasile CRĂCIUN 

Iuliana-Georgiana ZAMFIRESCU 

Florentina-Roxana FĂŞIE 

Nicoleta Ioana UDROIU 

 

20 februarie 

Aurelia-Camelia MILEA 

Vasilica NEAGA 

Sorin VASILE 

Ionela-Gianina MACSIMENCU 

Ştefania-Adriana BĂLAŞA 

Dănuţ-Mihăiţă STÎNGACIU 

Nicuşor-Andrei BOBLEACĂ 

 

21 februarie 

Casandra STANCIU 

Mihaela MILEA 

Iulian BĂLAŞA 

Iuliana MANTA 

Rodica-Marilena SMĂRĂNDESCU 



Florina-Aurora OPREA 

Iuliana DOBRESCU 

Alexandru-Georgian NEAGA-

UNGUREANU 

 

22 februarie 

Victor ILINESCU 

Mihail PIOARU 

Vasile DOBRESCU 

Nistor POPESCU 

Luminiţa FĂŞIE 

Ionela POPESCU 

Alexandra-Maria FLOREA 

 

23 februarie 

Gheorghe BURCĂ 

Constantin BUCUROIU 

Gabriela MITRESCU 

Florica GRECU 

Maria-Mirabela ANTOFIE 

Adrian-Ionuț BADEA 

 

24 februarie 

Vasilica GHEORGHE 

Vasile STOIAN 

Maria DUMITRESCU 

Gheorghe DRĂGHICI 

Victor-Ioan MILEA 

 

25 februarie 

Natalia STANA 

Ion ION 

Cornel MITRESCU 

Elena OPREA 

Constanţa-Loredana GOGU 

Andrei-Eduard BADEA 

 

26 februarie 
Laurenţiu ILINESCU 

Mădălina ANTOFIE 

Valeria UDROIU 

Vasile SPÎNU 

Ionela-Mihaela LĂCĂTUŞ 

 

27 februarie 

Filofteia CRĂCIUN 

Gheorghe FLOREA 

Floarea ANTOFIE 

Ioan SURUGIU 

Vasile STANCIU 

Constantin SOLOMON 

Mihaela MITRESCU 

Nadia-Alina DUMITRESCU 

Gheorghe MOREANU 

Iulian ŞERBAN 

Vilson-Gabriel DRĂGHICESCU 

Gabriela-Amalia SUSAI 

 

28 februarie 

Georgeta BUCĂ 

Gheorghe POPESCU 

Ilie GIUVLETE 

Laura ANTOFIE 

Elena-Valentina BURCĂ 

Vasile CHIRCĂ 

Nicolae CHIŢU 

Ion-Georgian GHEORGHE 

Robert-Marian ILIE 

Alessia-Ioana NEAGA 

Anastasia MOREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII IANUARIE: 

 

DECESE:: 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lucrul cel mai important este să fii gata în orice 
moment să sacrifici ceea ce eşti pentru ceea ce ai 

putea deveni.” 
(Charles DICKENS) 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


