
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 MARTIE - DUBLĂ SĂRBĂTOARE

 

 

 

 
                                                                             

Dragilor, a sosit iarăși primăvara!!! Nu știu ce 

simte altcineva, dar pe mine mă înnebunește această zi… 

E prima zi ce descătușează soarele azvârlindu-i razele 

către pământul care se va transforma miraculos sub 

mângâierea lui… Lăsăm în urmă zilele mohorâte și pășim 

încrezători și plini de speranțe către mult-așteptata vară. 

Nu am greșit spunând „către vară” deoarece primăvara 

nu-i altceva decât un dulce preludiu al verii! 

Eu ador astăzi forfota de pe străzi, fericirea din 

priviri, sute de buchete de flori plimbate timid de băieți 

către dragele lor, buchete purtate apoi cu o satisfacție 

infinită de către domnișoare, piepturile fetelor pline de 

mărțișoarele purtate ca pe niște trofee… Mai simplu spus, aerul e plin de iubire, fericire, speranță! 

Spun dublă sărbătoare, iar voi, cititorii mei fideli știți foarte bine de ce. Iată ce scriam în numărul 

14 al revistei ACUM, mai exact pe 1 martie 2012: „Realizez ca timpul trece și, odată cu el și noi... Azi 

„împlinim un ANIȘOR”!!! Îmi amintesc ce emoții aveam când am scris primul număr al meu al Revistei 

ACUM. Să vă povestesc... Cu două sau trei săptămâni înainte de a redacta acel prim număr (era de 

fapt al doilea număr al revistei), mai clar în februarie anul 2011, primesc e-mail de la domnul primar 

Emil DRĂGHICI în care mă ruga să continuu ceea ce se începuse cândva, mai exact 29 IUNIE 1999 și 

care se limitase la un singur număr. Nu pot să spun că am început „în vervă”. Aveam senzația că totul 

mă depășea. E acea senzație firească pe care o ai când te apuci de ceva ce n-ai mai făcut niciodată – 

CĂ NU ÎȚI VA IEȘI ÎN VECI. N-am cum să uit ceea ce mi-a spus chiar el, primarul, în momentul în 

care am început să-mi conturez chestiile incipiente: „Ceea ce scrii te responsabilizează extrem de 

mult!”. Asta mi-a rămas TABU și acum și sunt convinsă că-mi va rămâne... Un avertisment real, pe 

„Primăvara este felul naturii de a spune: «SĂ 
PETRECEM!»” 

(Robin WILLIAMS) 

 



fond un sfat bine gândit dacă reflectăm la ceea ce strămoșii noștri latini spuneau cu atâta timp în urmă: 

Verba volant, scripta manent!!!” 
Am recitit cu mare plăcere acest pasaj și nu am cum să trec peste această zi și să nu-mi amintesc 

emoțiile acelui început.. Și iată-ne ajunși la numărul 50! ACUM avem 4 anișori! Suntem de ceva vreme 

împreună și lucrurile s-au schimbat, spun eu, în bine. Nu numai că lucrez cu mare pasiune la această 

revistă, dar o fac cu dezinvoltura generată de experiența căpătată în timp. Dacă la început gândeam 

exact cum am redat în pasajul citat anterior, acum, nu de foarte mult timp, într-o discuție cu domnul 

primar, am ținut să-i mulțumesc pentru că mi-a cerut să fac asta. Uneori, așternând aici gândurile mele, 

simt că mă redescopăr, că mă eliberez cumva…  

Deci, revenind la ziua specială de astăzi, vă doresc să aveți cea mai frumoasă primăvară pe care 

ați avut-o până acum, să vă bucurați de fiecare rază a soarelui, de fiecare fir de iarbă ce vă iese în cale, 

de fiecare floare ce vă zâmbește, să iubiți și să fiți răsplătiți cu cât mai multă iubire! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ FUNCȚIONARILOR 

 PUBLICI

 
 

 

 
 

1. Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul 

realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.  

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament 

profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a 

menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 

2. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege 

Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării 

şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le 

revin, cu respectarea eticii profesionale.  

Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea 

exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute. 

3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei 

publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate 

produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  

Funcţionarilor publici le este interzis:  

„Munca e singurul lucru care dă substanţă 

vieţii..” 
(Albert EINSTEIN) 

 



   a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii 

sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu 

proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

   b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care 

autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;  

   c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege;  

   d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile 

instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;  

   e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de 

acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea.  

Prevederile de la pct. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 

2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.  

Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin 

asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă 

numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv 

îşi desfăşoară activitatea.  

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală 

a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca 

o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind 

protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează 

încălcări ale legii.  

4. Libertatea opiniilor 

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  

În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se 

lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii 

publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de 

păreri. 

5. Activitatea publică 

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în 

acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.  

Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 

trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau 

dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de 

vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.  

6. Activitatea politică 

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:  

   a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;  

   b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;  

   c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii 

ori sponsorizări partidelor politice;  

   d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate 

cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

 

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

 – parte a doua) 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 59 din 2 februarie 2015 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 9 februarie 2015, ora 17:00, la sediul său 

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

1. Rapoartele de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, pe anul 2014. 

lnk:LEG%20PRL%20571%202004%200


2. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 2014.  

3. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Vulcana-Băi 

pe anul 2014. 

4. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2014. 

5. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2014; 

6. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2014; 

7. Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2015; 

8. Probleme curente ale administrației publice locale; 

9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    SFÂNTA MARIA EGIPTEANCA

 

 

 

 

 

 

Pe data de 23 februarie a început vremea Marelui Post al Paștelui. 

În fiecare an în Duminica a V-a din Postul Mare (anul acesta  fiind pe data 

de 29 martie), Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Maria 

Egipteanca. Sfânta Maria Egipteanca s-a născut în Egipt în jurul anului 

445. La 12 ani părăsind casa părintească a plecat spre Alexandria 

Egiptului, unde timp de 17 ani s-a prostituat de bună voie. La vârsta de 29 

de ani, văzând mulți bărbați că se îmbarcau pe corăbiile ce plecau din 

Alexandria către Țara Sfântă pentru a se închina la Lemnul Sfintei Cruci 

de la Ierusalim, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în dorința ei pătimașă 

de a se desfrâna cu cât mai mulți bărbați, a plecat la Ierusalim, cu o 

corabie, s-a îmbarcat și ea pe una din aceste corăbii. Ajungând la 

Ierusalim, dorind să intre în biserică unde se afla cinstitul Lemnul al 

Sfintei Cruci, o putere nevăzută o împiedica să intre, ea încercând de trei 

ori și văzând că nu reușește și-a dat seama că nu putea intra din cauza vieții 

ei păcătoase. Apoi, în fața bisericii fiind, s-a rugat cu lacrimi la icoana 

Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cerându-i ca să îi fie îngăduită 

intrarea în biserică pentru a se putea închina cinstitului Lemn al Sfintei Cruci, promițând că de acum va 

renunța la viața ei desfrânată și că se va pocăi pentru păcatele ei întreaga sa viață. Maica Domnului a 

ascultat rugăciunea ei și i-a îngăduit să intre să se închine cinstitului Lemn al Sfintei Cruci pe care a fost 

răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.  Mulțumind apoi Maicii Domnului pentru că i-a ascultat rugăciunea, 

„Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul” 
(Albert EINSTEIN) 

 



după cum a consemnat Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului (care a păstorit scaunul patriarhal 

ierusalimitean între anii 633-638), aceasta a auzit un glas de departe strigând: De vei trece Iordanul, 

bună odihnă vei afla!. A doua zi, povățuită de Maica Domnului, a trecut cu o luntre Iordanul, ajungând 

la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, în imediata apropiere a locului în care fusese botezat Mântuitorul 

Iisus Hristos, unde s-a împărtășit cu Preacinstitele și de viață Făcătoarele Taine ale lui Hristos, 

retrăgându-se apoi în pustie pentru 47 de ani. În tot acest timp, s-a hrănit din cele trei pâini cu care 

plecase și cu ierburile crescute în nisip, luptându-se cu poftele cele nebunești. În urma rugăciunilor 

neîncetate rostite cu lacrimi ziua și noaptea, harul lui Dumnezeu s-a pogorât asupra ei întărind-o și 

ajutând-o să supraviețuiască și să se pocăiască pentru păcatele ei. În acea vreme trăia într-o mănăstire a 

Palestinei un ieromonah pe nume Zosima care își ducea viața în nevoințe și osteneli pustnicești. 

Ieromonahului i s-a arătat un înger al Domnului care, pentru a-l smeri și a-i arăta că nimeni nu este între 

oameni care s-ar putea arăta pe sine că este desăvârșit l-a trimis într-una dintre mănăstirile de pe lângă 

râul Iordan. Cuvioasa Maria Egipteanca, nevoindu-se în pustiu, a fost descoperită tocmai de către acest 

ieromonah Zosima, care ieșise dintr-o mănăstire din apropierea Iordanului, conform rânduielii 

monahilor de acolo, în prima Duminică din Post, după Sfânta Liturghie.   

După 12 zile de mers, el a întâlnit-o pe sfântă, care se îndepărta de el, trecând pe malul celălalt al 

unui pârâu uscat. Atunci Sfânta Maria Egipteanca l-a strigat pe nume și i-a cerut o haină să-și acopere 

goliciunea trupului. Auzindu-se strigat pe nume de către o femeie pe care nu o întâlnise până atunci, 

Zosima a fost cuprins de frică și de spaimă. După ce i-a dat sfintei o haină veche și ruptă ca să se 

acopere cu ea, Zosima a căzut la pământ cerând binecuvântare de la această femeie care îl strigase pe 

nume. La fel a făcut și Sfânta Maria Egipteanca, cerându-i binecuvântare pentru că era cinstit cu 

vrednicia preoției. După ce s-a interesat cuvioasa despre felul în care mai viețuiesc creștinii și împărații, 

despre cum sunt sfintele biserici, cei doi au hotărât să se roage. În vremea când stătea el la rugăciune, 

ridicându-și ochii din pământ, a văzut-o pe sfântă înălțată de la pământ, „ca un cot, stând în văzduh și 

rugându-se”.  După acestea, părintele Zosima aflând viața sfintei căzut în genunchi pentru a i se 

închina, însă ea, apucându-l pe bătrân, nu l-a lăsat să facă acest lucru. Sfânta Maria i-a cerut apoi 

preotului, ca în anul următor, să nu mai iasă, conform rânduielii din mănăstire, ci, în seara Cinei celei de 

Taină, să ia într-un vas sfânt din Făcătorul de viață Trup și Sânge al Lui Hristos, Dumnezeul nostru, și 

să vină să o împărtășească, „de partea cealaltă a Iordanului, care este aproape de locuința lumească”.  

 Respectând cuvintele ei, după ce a fost împărtășită, bătrânul monah a venit și în anul următor 

pentru a-i aduce Sfintele Taine, însă, de data aceasta a găsit-o moartă pe cuvioasă, cu următorul text 

scris pe pământ: „Părinte Zosima, îngroapă trupul smeritei Maria la locul acesta. Dă țărâna țărânei și te 

roagă Domnului pentru mine, care am răposat în noaptea mântuitoarelor patimi ale lui Hristos, după 

împărtășirea dumnezeieștii Cine celei de Taină”. Cu ajutorul unui leu care slujise Cuvioasei, Zosima a 

reușit să-i îngroape trupul, după care, întors în mănăstire, a povestit fraților tot ceea ce aflase despre 

această sfântă. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca a trecut la Domnul la data de 1 aprilie 522. Ea este 

sărbătorită în fiecare an la data de 1 aprilie. De asemenea, în cadrul Canonului cel Mare al Sfântului 

Andrei Criteanul care se citește integral în miercurea din Săptămâna a V-a a Postului Mare i se citește 

viața (anul acesta fiind la data de 1 aprilie, chiar de ziua sfintei). Totodată, Biserica Ortodoxă i-a 

consacrat și Duminica a V-a a Postului Păresimilor.  

 

 

 

                                                                                           

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 CERC PEDAGOGIC LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD ȚEPEȘ VULCANA DE SUS

 

 

 

Mereu dascălii au fost deschizători de drumuri, mereu au insuflat în mintea copiilor şi 

consătenilor o dragoste pentru tot ce e frumos, bun şi plăcut lui Dumnezeu. Respectul faţă de valorile 

lăsate de înaintaşi în cântec, dans, port popular, credinţe străvechi, ştiinţa de carte, s-a transformat în 

,,obiceiul de a fi vulcănean”. 

Astfel debuta ideea unei imagini – pliant, care va fi preîntâmpinat Cercul pedagogic al 

profesorilor de limba şi literatura română, din nordul judeţului. 

Le-am urat bun venit colegilor mei, prieteni, dascăli sensibili şi iubitori de 

frumos, pe  4 nov. 2014, la ora 9.00 . Agenda arăta cam aşa: 9.00-9.30 – primirea 

invitaţilor / 9.30 – 10.20 – lecţie demonstrativă la clasa a VIII-a ,,Genul liric. 

Recapitulare”, susţinută de prof. Gabriela Stîngaciu, prof. de limba şi literatura 

română / 10.30 – 11.00 – analiza lecţiei / 11.00 – 11.30 – pauză / 11.30 – 13.00 – 

atelier de lucru ,,Tratarea diferenţiată”. 

Eu,  şi copiii, i-am primit aşa cum le stă bine unor ,,vulcăneni”, în straie 

populare, cu sare şi colac, pe şervetul cusut de bunica. Sala de clasă i-a găzduit, cu 

decoruri de toamnă târzie, cu acorduri de chitară, cu altfel de elevi, parcă întorşi 

din timpurile povestitorului Ion Creangă.  

Lecţia a fost deosebită, pentru că toţi ne-am simţit ca acasă… lemnele 

trosneau în sobă, mirosea a mere şi a frunze, iar eu am păstrat pe tot parcursul 

lecţiei un ton cald, apreciind şi încurajând tot timpul copiii.  

Diana Negulescu ne-a întristat cu o doină,amintindu-ne de bunici, iar un 

grup de copii (Diana Negulescu, Constantin Petrescu, Mălina şi Oana Petrescu, 

Ana-Maria Drăghici) ne-a relaxat cu un cântec popular. Şi în acea atmosferă 

autentică, colegii mei au apreciat lecţia ca fiind naturală şi frumoasă, o adevărată şi sinceră poveste. 

 

     Vă mulţumesc, copii, pentru că aţi fost alături de mine pe parcursul orei demonstrative şi cu 

siguranţă am demonstrat că suntem ,,de aici”, din Vulcana noastră... 

  

                                                               

                                                                Prof. Gabriela STÎNGACIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Învăţământul ar trebui astfel conceput, 
încât ceea ce oferă să fie perceput ca un 

dar nepreţuit, iar nu ca o datorie 
apăsătoare.” 

(Albert EINSTEIN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COACTION – PROIECT COMENIUS REGIO 

 

 

        

 

La începutul săptămânii trecute, în cadrul proiectului Comenius Regio în care este implicată 

şcoala noastră, a avut loc cu o vizită în Letonia, ţara parteneră. De data aceasta, ne este partener în acest 

proiect Consiliul local şi ACOR (Asociaţia Comunelor din România), împreună cu ai căror membri am 

călătorit până la Jakabpils, un mic oraş din Letonia, cu care aveam să descoperim că avem foarte multe 

lucruri în comun. 

        

 

În timpul vizitei am cunoscut cei trei parteneri letoni, am vizitat instituţiile gazdă şi am organizat 

grupuri de lucru prin intermediul cărora am identificat problemele comune, ale şcolilor şi ale 

comunităţilor, şi am găsit soluţii care vor fi implementate în următorii doi ani şi, de ce nu, şi mai 

departe. 

„Diferenţa dintre geniu și stupiditate stă 
în faptul că geniul este limitat.” 

(Albert EINSTEIN) 
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Fiecare proiect al Uniunii Europene este un pas pe care comunitatea noastră îl face către Europa, 

către o lume mai bună pentru fiecare dintre noi, condiţii mai bune de studiu şi de viaţă şi o mai bună 

înţelegere a rolului nostru, deloc neglijabil, pe harta Europei. 

 

Mă bucur că am posibilitatea de a participa la acest gen de proiecte, fiindcă ştiu că fiecare nouă 

experienţă într-un cadru multicultural, european, mă ajută să mă dezvolt în calitate de cadru didactic, ca 

persoană şi, de ce nu, ca membru adoptat al comunităţii din Vulcana-Băi. 

În curând veţi putea urmări pe blogul dedicat proiectului şi mărturiile celorlalţi membri implicaţi 

în proiect, fotografii, relatările acţiunilor realizate în cadrul proiectului şi, mai ales, rezultatele palpabile 

ale acestora pentru şcoala şi pentru comunitatea noastră. 

 

 

  Prof. Sorina PÎRVU 
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 ZIUA MĂRȚIȘORULUI

 

 

 

 

Originile sărbătorii mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar prezența sa atât Români cât și 

la Bulgari (sub numele de Martenița) este considerată ca fiind datorată substratului comun Daco-Tracic, 

anterior romanizării la primii și slavizării la ultimii, deși legendele populare îi dau alte origini, care, la 

Bulgari, sunt legate de întemeierea primului lor hanat la Dunăre, în anul 681. Se mai consideră de 

asemenea că sărbătoarea mărțișorului a apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era 

sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci și al 

fertilității și vegetației. Această dualitate este remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând pace, 

iar roșu — război. Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie până la începutul secolului al XVIII-lea. 

Cercetări arheologice efectuate în România, la Schela Cladovei, au scos la 

iveală amulete asemănătoare cu mărțișorul datând de acum cca. 8 000 ani. Amuletele formate din 

pietricele vopsite în alb și roșu erau purtate la gât. Documentar, mărțișorul a fost atestat pentru prima 

oară într-o lucrare de-a lui Iordache Golescu. Folcloristul Simion Florea Marian presupune că 

în Moldova și Bucovina mărțișorul era compus dintr-o monedă de aur sau de argint, prinsă cu ață albă-

roșie, și era purtat de copii în jurul gâtului. Fetele adolescente purtau și ele mărțișor la gât în primele 

12 zile ale lui martie, pentru ca mai apoi să îl prindă în păr și să-l păstreze până la sosirea 

primilor cocori și înflorirea arborilor. La acel moment, fetele își scoteau mărțișorul și-l atârnau de 

creanga unui copac, iar moneda o dădeau pe caș. Aceste „ritualuri” asigurau un an productiv. 

În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom 

fructifer. Se crede că aceasta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își pune o 

dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, 

într-o mare parte a satelor României și Moldovei, pomii sunt împodobiți de mărțișoare. 

În Republica Moldova, în fiecare an are loc festivalul muzical „Mărțișor”, care începe pe data de 

1 martie și durează până la 10 martie. În acest an, festivalul se află la ediția a 48-a. 

În unele județe ale României, mărțișorul este purtat doar primele două săptămâni. În 

localitățile transilvănene mărțișoarele sunt atârnate de uși, ferestre, de coarnele animalelor domestice, 

întrucât se consideră că astfel se pot speria duhurile rele. În județul Bihor se crede că dacă oamenii se 

spală cu apa de ploaie căzută pe 1 martie, vor deveni mai frumoși și mai sănătoși. În Banat fetele se 

spală cu zăpadă pentru ca să fie iubite. Tot aici, fetele sunt cele care oferă mărțișoare băieților (in mod 

tradițional mărțișoarele sunt făcute de ele însele). În Dobrogea mărțișoarele sunt purtate până la sosirea 

cocorilor, apoi aruncate în aer pentru ca fericirea să fie mare și înaripată. În zona Moldovei pe 1 martie 

se oferă mărțișoare băieților de către fete, aceștia oferind la rândul lor fetelor mărțișoare de 8 martie (o 

mică diferență față de restul țării). 

Sărbătoarea mărțișorului se poate întâlni în zona Balcanilor la Aromâni și Megleno-Români, 

precum și la Bulgari care o numesc Martenița (Мартеница), și deasemenea în Macedonia și Albania. 

 

Voinicul care a eliberat Soarele 

 
Un mit povestește cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată preafrumoasă. Dar 

un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii au uitat de 

joacă și veselie, și lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr 

curajos a pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul un an încheiat, 

iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. Tânărul a învins creatura și a eliberat fata. Aceasta 

s-a ridicat înapoi pe Cer și iarăși a luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii și-au 

„Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că 
nu a încercat să facă nimic nou.” 

(Albert EINSTEIN) 
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recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le avuse. 

Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a lăsat pe tânăr fără suflare. În locurile în care zăpada 

s-a topit, au răsărit ghiocei — vestitori ai primăverii. Se zice că de atunci lumea cinstește memoria 

tânărului curajos legând cu o ață două flori: una albă, alta roșie. Culoarea roșie simbolizează 

dragostea pentru frumos și amintește de curajul tânărului, iar cea albă simbolizează ghiocelul, prima 

floare a primăverii. 

 

           

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

AȘ VREA… 

de GHEORGHE VĂDUVA 

 

 

Mi-e tare dor de tine și aș vrea  

Să fiu un cer cu stele-n calea ta, 

Buchet de flori sau doar un simplu gând,  

Iar când ţi-e cald, o umbră pe pământ,  

 

Când nu ţi-e somn, un vraf de amintiri,  

Când vrei să dormi, căldura din priviri, 

Când aţipești, un vis de cer frumos,  

Când te trezești, un zâmbet luminos…  

 

Când vrei să mergi, un drum pavat cu flori,  

Când te-odihnești, un pat de sărbători, 

Când ai tristeţi, un strop de bucurii  

Când te-ndoiești, un crez în armonii. 

 

Când cauţi flori, o floare de cais,  

Când vrei să zbori, o margine de vis, 

Când ai dureri, balsam vindecător,  

Când crezi în dor, un dor liniștitor…  

 

Când soarele te arde-ntr-un pustiu, 

O oază-n calea ta aș vrea să-ţi fiu 

Iar când nu știi pe care drum s-o iei, 

Să-ţi fiu o stea să mergi în urma ei… 

 

„Idealurile care mi-au luminat calea și din 
când în când mi-au dat curaj reînnoit de a 

întâmpina viaţa cu voioşie, au fost 

Bunătatea, Frumuseţea și Adevărul.” 
(Albert EINSTEIN) 



 …Mi-e tare dor de tine și aș vrea 

La mine-n suflet să te pot dura,  

Idee de lumină-în calea mea 

Să mă-înfășor în strălucirea ta, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ŞTIAȚI CẶ…

 

 

 …într-un minut soarele produce mai multă energie decât poate consuma toată omenirea într-un 

an? 

 …zilnic populația globului crește în medie cu 237 748 oameni? În fiecare secundă se nasc 

minim 4 copii. 

 …lumina care o produce soarele este egală cu lumina produsă de 4 miliarde miliarde (4 și 18 de 

zero) lămp? 

 …girafa are limba absolut neagră? Lungimea ei poate ajunge până la 45 cm. 

 …dinții elefantului pot avea o greutate de 9 kg? 

 …un fulg poate să zboare chiar și o oră până ajunge la pământ? 

 …perla crește cu o viteză de 0.1 mm pe an? 

 …până la 7 luni copilul poate să înghită și să respire în același timp? 

 …ochii noștri rămân aceiași de la naștere, însă nasul și urechile cresc pe tot parcursul vieții? 

 …conform statisticilor 80% din toți oamenii sunt optimiști? 

 …fluturii nu pot zbura în timpul cutremurului? 

 …în timpul celui de al 2-lea război mondial, în scopul economisirii metalului, statuietele 

„Oscar" erau făcute din lemn? 

 …în secolul 17 în Turcia era interzisă prin lege cafeaua, cei care încălcau legea erau imediat 

executați? 

 …parașuta a fost inventată de Leonardo Da Vinci în anul 1515? 

 …Antarctica nu este oficial un stat, ea este o rezervație științifică? 

 …în Africa de est, localnicii fac bere din banane? 
 …5 cele mai mari organe ale corpului omenesc sunt: ficatul, creierul, plămânii, inima și rinichii? 
 …tatuajele de pe umărul stâng al Angelinei Jolie - sunt coordonatele geografice ale locurilor, unde 

s-au născut fiecare din copii ei? 
 …două din cele mai bune rezultate ale testului IQ înregistrate în lume aparțin femeilor? 
 …Japonia consumă energie electrică mai mult decât oarecare țară din lume? 
 …oamenii și delfinii sunt unicele vietăți care fac dragoste pentru plăcere? 

 
   

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 
 
 

 

 

 

„Nu înţelegi un lucru pe deplin decât dacă poţi 
să i-l explici bunicii.” 
(Albert EINSTEIN) 
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 DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 

 

Suflete regăsite dintr-o viață anterioară 

 

 

 

 

Ieșise… 

Cu gândul să cunoască natura, să fie crăiasa Universului, a acelui univers infinit, pur și cald, care 

nu o rănea, care o lăsa să viseze, să-și dorească imposibilul, să guste libertatea, să se destindă într-o 

dumbravă orbitoare, care să-i reflecte strălucirea. Pășea ușor. Parcă puțin regret lăsa în urma ei. De ce ar 

mai fi rămas? Nu mai avea nimic. A fost trădată; încă nu i se iviseră acele pleoape care să ascundă sub 

paravanul lor molipsitor puritatea, adevărul, încrederea. Nu a avut niciodată parte de ele. 

Pădurea o primea. Parcă răsuna o chemare… Nu! Refuza să creadă ceea ce ochii ei contemplau. 

Și calul alb, ca în poveștile cu zâne, își purta prințul. Un prinț să fi fost? Era chipeș, cu părul bălai, 

pielea fină și curată. O figură înaltă și slăbuță s-a ridicat descălecând. Ea nu fugea și totuși îi era străin. 

Nu-l cunoștea. Nu l-a privit în ochi. El se apropia. Ei nu îi era teamă căci dacă era vreun pericol, dacă 

viața i-ar fi fost pusă în primejdie, nu avea ce pierde. Calul necheza… 

S-au îndrăgostit la prima vedere. Asta după ce ea și-a ridicat capul și l-a privit. Ochii lui 

migdalați, albaștrii, i-au deschis poarta către infinit… 

Ieșiseră din pădure călare pe sprintenul alburie. 

Ieșiseră… 

 

 

 

 

  Laura NEAGA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Încearcă să nu devii un om de succes, ci mai degrabă 
un om de valoare.” 

(Albert EINSTEIN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!

 

LOCUITORII COMUNEI VULCANA-BĂI 

NĂSCUȚI ÎN LUNA MARTIE 
                          
 

 

 

 

  

1 martie 

Emilia FLOREA 

Vasile-Cristian MĂGUREANU 

Ştefan-Nicolae GOGU 

Marcel MITRESCU 

Simonica DRĂGHICI 

Mihaela SPÎNU 

Marius-Adrian PREDA 

Gheorghe MITRESCU 

Andrei-Ionuţ STOICA 

Ion-Alexandru BOBLEACĂ 

 

2 martie 

Cristian RADU 

Gheorghe-Bogdan MARINESCU 

Vasile-Daniel ANTOFIE 

Nicolae-Mircea BUCĂ 

Vasile FĂŞIE 

Ion OANCEA 

Ion PIOARU 

Valentin ŞETREANU 

Ion GRECU 

Nicolae-Aurel UDROIU 

Vasile-Marian NEGULESCU 

Maria-Florentina CIOCODEICĂ 

 

3 martie 

Florin-Alin UȚĂ 

Gheorghe SMARANDA 

Ion FĂŞIE 

Gheorghe MITRESCU 

Andreea-Elena ŞERBAN 

Denis-Iulian NEGULESCU 

 

4 martie 

Constanţa ANTON 

Marian-Laurenţiu MILEA 

Ioana BUCUROIU 

Leon GHEORGHE 

Teodor-Cristian CIOCAN 

Valeria ŞETREANU 

Ileana ŞERBAN 

Lucia MITRESCU 

Nicolae ŢUŢUIANU 

Viorica NEDELCU 

Gheorghe BURCĂ 

Dumitru NEAŢU 

 

5 martie 

Ionuţ BĂLAŞA 

Victorița-Nicoleta NEACȘU 

Mihai POPESCU 

Delia-Valeria MOREANU 

Maria-Valentina BARBU 

Elena-Alina ILIE 

Vasilică Vlăduţ ILIE 

 

6 martie 

Vasile BĂLAŞA 

Didina SAVU 

Maria ZAMFIRESCU 

Elena BADEA 

Cătălin NEMUŢ 

Maria-Iuliana MIHAI 

Mario-Gabriel GHEORGHE 

Andreea-Diana POPESCU 

Iasmina-Nicoleta SAVU 

Gheorghe SPÎNU 

Cătălin FĂŞIE 

Mihaela GOGU 

 

7 martie 

Didina IONESCU 

Daniela NEMUŢ 

„Viaţa este ca mersul pe bicicletă. Ca să-ţi păstrezi 
echilibrul trebuie să rămâi în mişcare.” 

(Albert EINSTEIN) 
 



Gavril DOBRESCU 

Daria-Ştefania DOBRESCU 

Iosif-Alin MIU 

Ion VASILE 

Alexandrina BADEA 

Daniel SMARANDA 

Eduard PETRESCU 

 

8 martie 

Liviu-Cristinel BĂLAŞA 

Vasile TUDOR 

Vasile BADEA 

Vasilica-Adriana NEACŞU 

Mirela-Elena FLOREA 

Maria TRONECI 

Vasile ŢUŢUIANU 

Ştefan-Aurel STOICA 

Bogdan-Paul CIOCAN 

Anton-Florin TUDOROIU 

 

9 martie 

Vasile MILEA 

Gheorghe ŞERBAN 

Petre SAVU 

Liliana LĂCĂTUŞ 

Lavinia-Gabriela ANTOFIE 

Elisabeta MITRESCU 

Ion BADEA 

Alexandru-Ionuț ILIE 

Ovidiu ŞETREANU 

Ana-Maria GRECU 

 

10 martie 

Georgiana BĂLAŞA 

Laurenţiu GHEORGHE 

Maria MEDREGA 

Maria SANFIRESCU 

Ioneta DUŢĂ 

Ion MILEA 

Leon-Georgian OPROIU 

Elena-Alexandra MEDREGA 

David-Alexandru MEDREGA 

Sabin NECŞOIU 

Lidia STANCIU 

 

11 martie 

Cătălin-Nicolae SCRIPCARU 

Marcel-Mihai ARON 

Irina-Carmen MEDREGA 

Florin-Mirel BÎRLOG 

Marian IONIŢĂ 

Gheorghe-Valentin STOICA 

Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU 

 

12 martie 

Darius-Sebastian BĂLAŞA 

Maria ARON 

Ion DUMITRU 

Vasile MOROE 

Natalia NICSICI 

Eugen RADU 

Floarea BURCĂ 

Avida ŞERBAN 

Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ 

Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU 

 

13 martie 

Ioan MĂGUREANU 

Elena NEAGA 

Liviu SOLOMON 

Giorgiana BERECHET 

Maria-Diana GIUVLETE 

Denisa-Ioana DOBRESCU 

Vasile MOREANU 

Mihail BÎRLOG 

Loredana-Cătălina OANCEA 

Robert-Gheorghe SMARANDA 

 

14 martie 

Gheorghiţa BIŢOC 

Dănuţ-Marian BĂLAŞA 

Steliana MILEA 

Elena-Liliana GHEORGHE 

Alina-Ramona GHEORGHE 

Cristian FERENȚ 

Sorin MITRESCU 

Ionuț-Cornel OANCEA 

 

15 martie 

Sergiu-Petruţ SARU 

Vasile FĂŞIE 

Alexandru DRĂGHICI 

Georgeta IBRIAN 

Nicolae STREULEA 

Maria-Cristina BARBU 

Filip Adelin NECȘOIU 

 

16 martie 

Rodica UDROIU 

Luigia-Cecilia OPROIU 

Vasile DUMITRU 

Atena TRONECI 

Elena ARON 

Gheorghe TRONECI 

Neculae MITRESCU 

Laurenţiu GHIŞAN 

Virgil DRĂGHICI 

Florina IVAN 

Florica BOBLEACĂ 

 

17 martie 

Gheorghe STÂNGACIU 

Vasile GHEORGHE 

Vasilica SUSANU 



Daniela-Liliana ŞERBAN 

Daniel TRONECI 

Bogdan GOGU 

Cosmin-Georgian GOGU 

Nicoale BANU 

Gheorghe MIHAI 

Andreea-Valentina ZAMFIR 

Adrian-Florin DINESCU 

 

18 martie 

Maria ILINCA 

Maria DOBRESCU 

Evelina-Cosmina STOIAN 

Lucas-Ștefan MEDREGA 

Ilona GRECU 

Elena FĂŞIE 

Grigore-Gabriel VASILE 

Petruţa FĂŞIE 

Ionuţ-Mihai BARBU 

Andreea-Denisa SPÎNU 

 

19 martie 

Petrică BĂLAŞA 

Corneliu BADEA 

Maria ŞTEFAN 

Violeta DINU 

Gheorghiţa FĂŞIE 

Cornelia DOBRESCU 

Dumitru IOSIF 

Giorgeta GRECU 

Daniela FĂŞIE 

Ion-Bogdan STANCIU 

Denis-Ştefan STOICA 

 

20 martie 

Mihai-Bogdan PIOARU 

Victoria DUMITRU 

Nicolae ANTOFIE 

Rodica SAVU 

Elena ZAHARIA 

Maria-Antonela SARU 

Teodor VĂCARU 

Georgian-Ionuţ ILIE 

Olivia GHEORGHE 

Maria IVAN 

Valeria MOREANU 

Vilson FĂŞIE 

Ion GRECU 

Vasile SMARANDA 

Elena-Liliana NEGULESCU 

Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU 

Octavia-Roxana BÎRLOG 

Aurel-Ionuţ MIHAI 

 

21 martie 

Vasilica SAULEA 

Gheorghe MILEA 

Ion NEAGA 

Gabriela MOROE 

Nicolae-Cristinel DOBRESCU 

Oliviu PETRESCU 

 

22 martie 

Floarea STÎNGACIU 

Ion POPESCU 

Dorina DUMITRU 

Mihaela STOICA 

Vasile ARON 

Florentin BADEA 

Oana-Maria IVAȘCU 

Sofia BANU 

Maria DRĂGHICI 

Vasile PARASCHIVA 

 

23 martie 

Vasilica MILEA 

Lucia GHEORGHE 

Gheorghe SAVU 

Elisabeta BOBLEACĂ 

Emilia ŞTEFAN 

Mircea MEDREGA 

Andreea-Georgiana SAVU 

Valeria BÂRLIGEANU 

Ioan ILIE 

Maria FĂŞIE 

Viorica GRECU 

Iuliana GRECU 

Pompilia BĂJENARU 

Mihai BADEA 

Elena SMARANDA 

Marian OANCEA 

Mariana BÎRLOG 

Corneliu-Mihail TRONECI 

24 martie 

Vasile TĂNASE 

Florin STÎNGACIU 

Elena ILINESCU 

Maria LĂCĂTUŞ 

Damian ILIE 

Mari-Loredana GHIŞAN 

Nicolae NECŞOIU 

 

25 martie 

Ion POPESCU 

Ioan SAVU 

Vasilica MITRESCU 

Cătălina OANCEA 

Laurenţiu FÂŞIE 

 

26 martie 

Victoria ARON 

Ion TRONECI 

Florin MIHAI 

Petruţa-Ecaterina BUCUROIU 



Iulia-Andreea GHEORGHE 

Maria ISTRĂTESCU 

Iulian ILIE 

Gheorghe FĂŞIE 

Maria NEGULESCU 

Florica-Sorina MĂRGĂRIT 

Florin ŞERBAN 

Adrian FÂŞIE 

Alina-Elena ŢUŢUIANU 

 

27 martie 

Constantin BOBLEACĂ 

Marius BADEA 

Maria GHIŞAN 

Cristian NECŞOIU 

Matei-Nicuşor BĂJENARU 

 

28 martie 

Emilia DOBRESCU 

Nela BUCUROIU 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Liviu-Andrei ILIE 

 

29 martie 

Ion DUMITRESCU 

Emil STÂNGACIU 

Marin COMAN 

Alexandra-Hermina NEMUŢ 

Laura-Mihaela LOPOTARU 

Gheorghe PARASCHIVA 

Rodica FĂŞIE 

Dorel MÎNDROIU 

Aurelia MIHAI 

Nicoleta-Alina ȘERBAN 

Emilia GHEORGHE 

Raluca-Mariana MITRESCU 

Iulian-Sebastian NEGREANU 

Andreea-Elena GHEORGHE 

Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ 

 

30 martie 

Aurelia-Maria BĂLAŞA 

Gheorghe STOICAN 

Gheorghe STÎNGACIU 

Gheorghe LOPOTARU 

Mihaela STÎNGACIU 

Monica-Veronica STAN 

Marius-Cristian FÂŞIE 

 

31 martie 

Valentin CIOCAN 

Anca AMBROZIE 

Gheorghe NECŞOIU 

Silvia DRĂGHICI 

Marian FĂŞIE 

Adina ŞERBAN 

Iosif-Emanuel NICOLĂESCU

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII FEBRUARIE: 

 

DECESE:: 

 

 

 

                 

 

 

„Îndeplinirea unei dorinţe este una din cele mai triste 
glume ale sorţii.” 

(James Russell LOWELL) 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


