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. 51 din 1 aprilie 2015

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

„Miracolul nu este să zbori prin aer, sau să
păşeşti pe apă, ci să mergi pe pământ.”
(Proverb chinezesc)

ÎN MARTIE – AM DAT STARTUL LA DISRTACȚIE

Așa și trebuie, că doar suntem
femei!!! Am gândit, ca anul acesta să
ne unim forțele și să petrecem
împreună la Căminul Cultural. Și
astfel, eu împreună cu doamna
Nicoleta ILIE, ne-am pus în mișcare,
am făcut planuri de bătaie, am făcut
telefonie, invitații, aranjament în
cămin și am dat startul distracției. Neam strâns 55 de persoane. Nu mai
contează cât de obosită eram în ziua
respectivă (cumpărături, pregătiri,
servit…), important este doar faptul că
atât de bine ne-am simțit împreună,
atâta veselie și bună-dispoziție se citea
pe fața fiecăruia, încât, am intrat cu
fetele în niște sârbe, așa ca la noi, la
Vulcana!!!
Am avut și câțiva băieți pe care i-am antrenat la dans! Am promis și așa va rămâne – tradiție la
Vulcana-Băi, ca ziua de 8 martie s-o sărbătorim tot aici, împreună cu toatele fetele din comună.
Recunosc că am avut ceva emoții firești. E greu să antrenezi atâta lume și să nu se ivească și
vreo nemulțumire. Ei bine, după ziua aceasta, am primit doar telefoane de mulțumire și felicitări pentru
modul în care s-au derulat lucrurile. Sincer, am avut o satisfacție imensă că am putut face acest lucru și
că totul a ieșit așa cum mi-am dorit…

Deci, fete din Vulcana, la anul vă aștept în număr și mai mare să ne distrăm la maxim și, de ce
nu, luați și băieți cu voi!
Mai grăitoare sunt fotografiile!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Cel ce zâmbeşte în loc să se înfurie este
mereu cel mai puternic.”
(proverb japonez)

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ FUNCȚIONARILOR
PUBLICI – PARTEA A DOUA

7. Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcției publice deținute, funcționarilor publici le este interzis să permită
utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități
comerciale, precum și în scopuri electorale.
8. Cadrul relațiilor în exercitarea funcției publice
În relațiile cu personalul din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară
activitatea, precum și cu persoanele fizice sau juridice, funcționarii publici sunt obligați să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

Funcționarii publici au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității
persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și
persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, prin:
a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară
și eficientă a problemelor cetățenilor. Funcționarii publici au obligația să respecte principiul egalității
cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:
a) promovarea unor soluții similare sau identice raportate la aceeași categorie de situații de
fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea,
convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor,
eficiența activității, precum și creșterea calității serviciului public, se recomandă respectarea normelor
de conduită prevăzute la aliniatele precedente și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
9. Conduita în cadrul relațiilor internaționale
Funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații
internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au
obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau instituției publice pe care o
reprezintă.
În relațiile cu reprezentanții altor state, funcționarilor publici le este interzis să exprime opinii
personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.
În deplasările externe, funcționarii publici sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare
regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.
10. Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor
Funcționarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau
orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care
au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea
funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.
11. Participarea la procesul de luare a deciziilor
În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici au obligația să acționeze conform
prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.
Funcționarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau
instituția publică, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.
12. Obiectivitate în evaluare
În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici au
obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcția publică
pentru funcționarii publici din subordine.
Funcționarii publici de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile
de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă
avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale
sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
Se interzice funcționarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori
promovarea în funcția publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme.
13. Folosirea prerogativelor de putere publică

Este interzisă folosirea de către funcționarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege,
a prerogativelor funcției publice deținute.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative,
de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, funcționarilor publici le este interzisă
urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau
morale altor persoane.
Funcționarilor publici le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe
care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, pentru a influența anchetele interne ori externe sau
pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
Funcționarilor publici le este interzis să impună altor funcționari publici să se înscrie în
organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
14. Utilizarea resurselor publice
Funcționarii publici sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a
unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca
un bun proprietar.
Funcționarii publici au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând
autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice
deținute.
Funcționarii publici trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea
utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Funcționarilor publici care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități
didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice
pentru realizarea acestora.
15. Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri
Orice funcționar public poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele
interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
Dispozițiile de mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii
unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
Funcționarilor publici le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate
publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare,
concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.
(în numărul viitor: Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării
normelor de conduită profesională)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 151 din 18 martie 2015 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 25 martie 2015, ora 17:00, la sediul său din
strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1.
Înmânarea premiilor elevilor câștigători la Concursul „Regiunea mea, viitorul meu”
organizat de Grupul Alianța Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles;
2. Adoptarea unei scrisori de mulțumire publică domnului Emilian DOBRESCU, cetățean de
onoare al comunei;
3. Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei VulcanaBăi, pe anul 2015;

4. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate
prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2015;
5. Stabilirea de măsuri privind recuperarea costurilor generate de eliberarea atestatului de
producător și a certificatelor de comercializare a produselor din sectorul agricol;
6. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și a
operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii și
curățeniei în comună;
7. Aprobarea cotizației/contribuției comunei Vulcana-Băi la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide
în Județul Dâmbovița”, pe anul 2015;
8. Rectificarea bugetului local pe anul 2015;
9. Stabilirea de măsuri privind neutralizarea deşeurilor de origine animală;
10. Probleme curente ale administrației publice locale;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Speranţa e cea din urmă scânteie care se stinge
în orice inimă.”
(Alexandre DUMAS)

ÎNVIEREA DOMNULUI – 12 APRILIE

În mijloc de primăvară, în fiecare an, tot creștinul este copleșit
de bucurie și de entuziasm duhovnicesc, pentru că noi vestim cu toții că
HRISTOS A ÎNVIAT. Trăirea aceasta duhovnicească a Învierii lui
Hristos de către toți credincioșii a sărbătorilor de Paști are o semnificație
religioasă cu totul excepțională, pentru că Învierea Domnului este
sărbătoarea prin excelență a bucuriei, este sărbătoarea luminii și a vieții,
și aceasta datorită faptului că Învierea Mântuitorului este adeverirea
dumnezeirii Lui și semnul puterii Lui mântuitoare. Învierea
Domnului
este revărsarea harului dumnezeiesc, în mod special, asupra oamenilor şi
garanţia înnoirii vieţii noastre, pentru că, prin trupul Domnului Cel înviat
din morţi, toate trupurile omeneşti sunt chemate la înnoire şi la viaţă
veşnică. Prin Hristos, firea omenească a primit înlăuntrul său puterea
harului dumnezeiesc, care o îndreaptă, o întăreşte şi o ridică spre a fi

împreună cu El. Căci Domnul nu a luat trup omenesc, la Întruparea Sa, pentru că avea nevoie să poarte
asupra Sa natura omenească pentru Sine, ci a făcut aceasta numai pentru noi, ca, în acest mod, să ne dea
puterea harului şi a dumnezeirii Sale, pentru a genera învierea noastră.
De aceea, noi creştinii considerăm Învierea ca o glorificare a vieţii pe care trebuie să o trăim în
sfinţenie şi în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel,
care ne arată ce să facem ca să dobândim sfinţenia vieţii: „să îndepărtăm mânia şi răutatea, care sunt
chipul omului cel vechi, şi să ne îmbrăcăm în omul cel nou, care se înnoieşte prin faceri de bine, spre a
ajunge la cunoaştere, după chipul lui Hristos. Să ne îmbrăcăm, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu,
sfinţi şi iubiţi, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, îngăduindu-ne unul pe altul şi iertând unul altuia;
iar peste toate acestea să ne înveşmântăm în dragoste, care este legătura desăvârşirii şi pacea lui
Dumnezeu.” (Coloseni 3, 8-15).
Taina Sfintelor Paşti este, de fapt, iubirea Sfintei Treimi, revărsată în umanitate prin Întruparea,
Moartea şi Învierea Fiului lui Dumnezeu, Hristos Domnul. De aceea, în această sfântă zi, trăim cu toţii
puterea unificatoare a Învierii lui Hristos şi aceasta în ciuda faptului că suntem deosebiţi unii de alţii.
Distanţele de timp şi spaţiu, de stare socială sau de rang, dispar în aceste clipe de relevanţă
dumnezeiască a Paştilor. În această noapte, sfintele locaşuri ale Bisericii dreptmăritoare, de aici şi de
pretutindeni în lume, sunt împodobite prin prezenţa atât de numeroasă a celor ce vor să se împărtăşească
de bucuria şi lumina Învierii. Chiar şi cei care nu participă, în duminici şi sărbători, la sfintele slujbe,
care nu trăiesc în profunzime fiorul credinţei, nu pot rămâne indiferenţi faţă de taina acestei nopţi
pascale. Câteva clipe de prezenţă, în atmosfera cea sfântă a Paştelui, primirea luminii de către fiecare,
salutul de „Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”, toate acestea picură în sufletele tuturor bucuria de a fi
împreună, de a arăta iubire faţă de ceilalţi, de a acorda unul altuia iertare, de a simţi balsamul cântărilor
pascale şi de a ne putea privi faţă în faţă, cu mai multă bunăvoinţă şi încredere reciprocă.
Lumina împrăştiată din lumânarea purtată cu sfială sfântă de fiecare, descoperă chipuri noi, priviri
sincere, cu speranţa că această lumină izvorăşte în suflete sentimente de pace şi iubire, fără de care nu
pot exista unitatea şi comuniunea. Nu există ceva mai sfânt în cer şi mai necesar pe pământ, decât
unitatea şi comuniunea. De aceea, Învierea lui Hristos este taina unităţii şi comuniunii, ca rezultat
minunat al iubirii dumnezeieşti.
Se cuvine a trăi şi a învăţa că această dumnezeiască iubire se cere continuată în viaţa noastră, prin
credinţa în Dumnezeu şi Biserica Sa dreptmăritoare, prin inimă curată, prin îngăduinţa faţă de aproapele
şi identitatea lui, prin responsabilitate şi demnitate, în orice împrejurare. Starea aceasta de iubire
frăţească, izvorâtă din taina Învierii lui Hristos, trebuie prelungită şi trăită în familie, faţă de oameni, în
călătorii, în activitatea de zi cu zi, în toate împrejurările vieţii. (extras din Pastorala de sfintele
sărbători ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei)

HRISTOS A ÎNVIAT !

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Viaţa nu are limite cu excepţia celor pe
care ţi le impui singur.”
(Les BROWN)

CERC PEDAGOGIC LA GRĂDINIȚA DE COPII „PARADISUL COPIILOR”
VULCANA DE SUS

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 21 noiembrie 2014
Unitatea de învăţământ : Grădiniţa cu program
normal Vulcana de Sus
Educatoare: Elena Neculaescu
Grupa: Mare
Tema anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se
întâmplă”
Tema activităţii: „Aventuri de toamnă... gri”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activităţii: predare şi consolidare
Componenţa activităţii:
Activităţi de dezvoltare personală (Întâlnirea
de dimineaţă);
Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa I, etapa a- II-a);
Activităţi pe domenii experienţiale: Domeniul om şi societate ( E. S): „Balada unui greier mic” –
lectura educatoarei ;
Domeniul estetic creativ ( Educaţie artistico-plastică);
- tema plastică: Linia, punctul şi forma elaborată;
- subiect plastic : scenă din „Balada unui greier mic”
Scopul activităţii:
Însuşirea şi dezvoltarea valorilor morale şi a sentimentelor de empatie faţă de o vietate în
suferinţă;
Consolidarea tehnicilor de lucru specifice picturii şi dezvoltarea creativității și expresivității
diferitelor forme de limbaj artistico-plastic, prin realizarea unei scene din poezie.
Obiective: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
O1- să răspundă/formuleze întrebări legate de conţinutul poeziei „Balada unui greier mic”;
O2- să extragă/desprindă mesajul poeziei pe baza întâmplărilor şi din imaginile prezentate ;
O3- să exprime stările emoţionale provocate de întâmplare;
O4- să-şi imagineze un alt final al poeziei argumentând alegerea;
O5- să utilizeze tehnici de lucru cunoscute în redarea unei scene din poezia ” Balada unui greier
mic”de G. Topârceanu;
O6- să utilizeze creativ materialele descoperite în centrele de activitate deschise cu acest prilej.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: lectura educatoarei, conversaţia, explicaţia, observaţia, munca în echipă,
turul galeriei.
Material didactic: calendarul naturii, imagini /planşe, insecte, lupă, coli albe, acuarele, creioane
colorate, pensule, panou pentru expunerea lucrărilor, feţe vesele/feţe triste ( pentru Turul galeriei).

 Educatoare Elena NECULAESCU

„Orice start îndrăzneţ se ia din interiorul
fiinţei tale.”
(Eudora WELTY)

O ALTĂ CALIFICARE LA FAZA NAȚIONALĂ

În vederea valorizării și promovării experiențelor pozitive acumulate de unitățile de învățământ
preuniversitar în derularea proiectelor finanțate prin programele comunitare din domeniul educației și
formării profesionale, Ministerul Educației Naționale a lansat cea de-a IX-a ediție a Concursului
Național „Made for Europe”. Etapa județeană a avut loc vineri,13 martie 2015.

Având două proiecte în desfășurare la nivelul comunei, am fost și noi prezenți, fiind
reprezentați de două echipe, formate din:
Pentru proiectul „Little Bird-Little Tale”:
Delia STÎNGACIU și David MEDREGA;
Coordonator : prof. Sorina PÎRVU

Pentru proiectul „English Language Integration in the Preschool Grade Lessons”:
Antonia-Gabriela BÎRLOG și Denis-Ştefan STOICA.
Coordonator: prof. Maria-Manuela GHEORGHE

Efortul le-a fost răsplătit cu locul I și calificarea la faza națională (Antonia-Gabriela BÎRLOG
și Denis-Ştefan STOICA) și locul al II-lea (Delia STÎNGACIU și David MEDREGA).
Felicitări tuturor și succes la faza următoare! Etapa națională se va desfășura la Arad, în
perioada 06-10 aprilie 2014.

 Prof. Sorina PÎRVU
RESPONSABIL PROGRAME EUROPENE

„Ca să porţi coroana de om, trebuie să ai trei
etaje: minte, obraz şi inimă.”
(Liubiţa RAICHICI)

JEAN-PAUL SARTRE - 35 DE ANI DE LA MOARTEA FILOZOFULUI FRANCEZ,
SCRIITOR, JURNALIST ȘI MILITANT SOCIAL (1905 – 1980)

Jean-Paul
Sartre,
pe
numele
complet Jean-Paul Charles Aymard Sartre;
născut pe 21 iunie 1905, Paris, decedat pe 15
aprilie 1980, Paris) a fost un filozof francez,
reprezentant
al existențialismului,
scriitor
(Premiul Nobel 1964), jurnalist și militant social.
A influențat profund generația care i-a urmat, în
special tineretul din perioada de după cel de-al
Doilea Război Mondial, nu doar prin filozofia și
opera
sa
literară,
ci
mai
ales
ca
intelectual angajat.
Diversele
sale
angajamente sociale sunt inseparabile de
gândirea sa filozofică.
Jean-Paul Sartre se naște la Paris pe 21 iunie 1905. Este crescut de mamă (tatăl său moare în
1906, pe când el avea doar un an) și de bunicul matern, într-o familie de burghezi înstăriți care îi oferă o
educație conservatoare. În 1916 mama sa se recăsătorește și familia trebuie să se mute. Intră la liceul La
Rochelle.
Între 1924 și 1929 studiază
la École
Normale
Supérieure din Paris,
cu
accentul
de psihologie, sociologie și filozofie, fiind influențat de opera lui Henri Bergson, Essai sur les données
immédiates de la conscience; se va adăuga mai apoi interesul fundamental pentru
intenționalitatea husserliană și ontologia lui Heidegger.
O cunoaște pe cea care-i va fi alături întreaga viață, Simone de Beauvoir; relațiile lor (despărțite
dialectic în „necesare și contingente”) fiind caracterizate de o libertate reciprocă a implicării, pe care
amândoi o asumă plenar. Până la izbucnirea celui de al doilea război mondial, Sartre predă filozofia la
diferite licee din Le Havre, Laon și Paris, cu o întrerupere în 1933-1934, când are o bursă de studii
la Berlin, unde audiază prelegerile lui Edmund Husserl și o seamă de cursuri ale lui Martin Heidegger, a
cărui principală operă, Sein und Zeit, îi va inspira interpretări multiple asupra problematicii ființei;
ambii filozofi erau, pe atunci, puțin cunoscuți în Franța. Prima sa operă literară, La Nausée (Greața)
cuprinzând deja în germene ideile sale filosofice de mai târziu, în special cea a contingenței radicale a
existenței, apare în 1938. În 1940, concentrat, ia parte la așa-numitul „război ciudat”; după deschiderea
ostilităților este luat prizonier de germani, dar eliberat din stalag un an mai târziu. La Paris participă la
câteva grupuri intelectuale de rezistență împotriva ocupației germane (grupul „Socialisme et liberté”
care scotea revista cu același nume), activitate care a rămas necunoscută Gestapo-ului și autorităților de
ocupație, astfel că reușește să monteze în acei ani piesa de teatru Les Mouches (Muștele, 1943), cu o
tematică antiautoritară. Câțiva — Vladimir Jankélévitch, printre ei — aveau să-i reproșeze mai târziu,
cu toate acestea, o „lipsă de angajare politică” în acei ani ai ocupației. În 1943, publică cea mai
importantă operă a sa, care a pus bazele existențialismului în Franța, L'Être et le Néant (Ființa și
neantul).
În toamna lui 1973 devine fondatorul și conducătorul cotidianului de stânga Libération, dar
sănătatea șubredă îi limitează activitatea; în special scăderea progresivă a acuității vizuale până aproape
de orbire îl împiedică să mai scrie și îl constrânge să-și angajeze un secretar particular. Jean-Paul Sartre

moare în 15 aprilie 1980 la spitalul Broussais din Paris, în vârstă de 75 de ani, în urma unei embolii
pulmonare. Știrea morții sale provoacă o vie emoție în întreaga lume. Zeci de mii de oameni, veniți de
pe toate meridianele, vor însoți cortegiul funerar până la cimitirul Montparnasse din Paris pentru a-i
aduce ultimul omagiu. A rămas faimoasă remarca unui tânăr către tatăl său la sfârșitul acelei zile: „Am
fost la manifestația împotriva morții lui Sartre”. Considerat „filozoful libertății”, zeci de volume,
monografii și studii apar în fiecare an în întreaga lume despre ideile, opera și viața sa.

 prof. Petra MICULESCU

„În aritmetica iubirii, unu plus unu fac totul,
pe când doi minus unu este egal cu zero.”
(Mignon McLAUGHLIN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

MI-E IMPOSIBIL FĂRĂ TINE
de Adrian PĂUNESCU
Nici nu mai știu dacă erai frumoasă
Și nici în ce culori îți sta mai bine,
Știu doar că amintirea nu mă lasă
Și că mi-e imposibil fără tine.
Vizionez femei nenumărate,
Femei interesante mă mai sună,
Dar rece și străin mă simt de toate
Și nu mă văd cu ele împreună.
Nu pot nici să-mi explic întreaga dramă,
Care-a decurs din întâlnirea noastră,
Dar vechiul loc al dragostei mă cheamă
Și tu îmi faci cu mâna la fereastră.
Subtile explicații cui i-aș cere?
Tot prostul face pe interesantul
Și-n condamnarea asta la tăcere,
Mai conversez de-a surda cu neantul.
Și cum să transformăm iubirea-n ură,
De ce nu noi, ci solii să lucreze,
Și să pătăm simțirea cea mai pură,
Punând incendiul tot în paranteze?

N-aș vrea să te-ndârjesc sau să te sperii,
Nici să te fac să te-ndoiești de tine,
Dar eu te-am adorat fără criterii,
Este bolnav, al patimii depline.
De dragul tău, am fost cu lumea-n luptă,
Te-am apărat de bârfe și de crivăț,
Și după toată veghea ne-ntreruptă,
Cedez numai în lupta împotriva-ți.
Și totuși, tu ai fost cea mai frumoasă,
La mine-n brațe îți fusese bine,
Obsesia iubirii nu mă lasă
Și-mi este imposibil fără tine.
„Multe lucruri nu le vedem fiindcă le privim
prea de aproape.”
(Lucian BLAGA)

ŞTIAȚI CĂ…

 …de-a lungul vieții, omul se hrănește circa 4 ani și doarme în medie 25 de ani?
 …ceaiul este a doua băutură consumată în lume, cantitativ, după apă?
 …singurul aliment ce nu se deteriorează este mierea?
 …strugurii sunt pe locul 3 în topul celor mai cultivate fructe din lume după banane și portocale?
 …mărul este cel mai consumat fruct din Europa?
 …se consideră că banana este primul fruct plantat de om?
 …roșia și dovleacul sunt considerate, din punct de vedere botanic, fructe și nu legume?
 …cea mai veche legumă folosită de om este varza?
 …pe parcursul întregii sale vieți, o singură văcuță dă peste 200.000 de pahare de lapte?
 …laptele este asimilat în proporție de 97% de către organism?
 …ceapa este cea mai întrebuințată legumă din lume?
 …o găină face, în medie, între 250 și 270 de ouă pe an?
 …regina Egiptului, Cleopatra, era atât de frumoasă datorită băilor pe care le făcea în lapte de
capră, cunoscut pentru calitățile antiinflamatorii ale pielii?
 …coaja constituie 9 – 12% din greutatea totală a unui ou și conține pori care permit oxigenului
să pătrundă și dioxidului de carbon și umidității să iasă din ou?
 …există 20.000 de specii de pește, dintre care 200 se pescuiesc? Iată deci că ai de unde varia în
felurile de mâncare, deoarece peștele este bun pentru sănătate!
 …spirulina a fost recoltată prima dată de către azteci?
 …în Europa, capitala aflată la cea mai mare altitudine este capitala Principatului Andorra,
Andorra la Vela?
 …simbolul oraşului Copenhaga este Mica Sirenă?
 …Palatul Cotroceni a fost construit de către Carol I?
 …prima fabrică de chibrituri din Ardeal şi Banat a fost înfiinţată în anul 1883 la Timişoara?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Mai bine lângă o singură stea decât rătăcitor printre
toate.”
(Mihail GHEORGHE)

DIN CREAȚIA COPIILOR

Capra cu trei iezi
(reinterpretată)
A fost odată o capră şi ai trei iezi răsfăţaţi, din cale-afară.
Aceştia locuiau într-o vilă impresionantă, alături de mama lor şi şoferul personal.
Un prieten de-al caprei, lupul Hip-Hop, îşi dorea tare mult să-i prindă pe iezi (să-i vândă) şi-şi
făcea planuri când şi în ce fel să-i prindă acasă, singuri, cu muzica la maxim.
Într-o zi, capra se pregătea să plece la XXL, să cumpere salată, categoria întâi, la reducere.
Înainte să plece în trombă, îşi avertizează iezii să nu cumva să deschidă uşa, decât când vor auzi hitul lui
Jason Derulo ,,Wiggle”. Iezii au dat toţi din cap, în semn de aprobare şi au încuiat uşa, tastând codul
secret.
Lupul, care stătuse ascuns după ziduri, auzind spusele fiţoasei căpriţe, a fugit să-şi cumpere
un Samsung Galaxy S5. Şi-a descărcat melodia ,, Wiggle” şi s-a întors la vila iezilor, singuri acasă. Ce
nu ştia lupul e faptul că-şi descărcase un remix al melodiei. Iezii, ascultând melodia, şi-au dau seama că
nu este originalul şi nu au deschis uşa. Lupul a constatat că rămăsese şi fără baterie, cu o oră înainte,
jucându-se ,,Angry Birds” şi ,,Candy Crash” şi a alergat acasă, să-şi încarce noua achiziţie. A doua oară,
lupul a avut mai mult sussces, pentru că iezul cel mic, neascultător ( şi fără ureche muzicală) a deschis
uşa. Ceilalţi iezi, de frică, s-au ascuns repede pe unde au putut. Iedul cel mijlociu s-a vârât în jacuzzi, iar
cel mare s-a pitulat în dressing. Lupul îi prinde pe toţi trei îi leagă fedeleş, cu bandă adezivă şi-i aruncă
în portbagajul limuzinei de lux (împrumutată de la un mare mahăr).
Sosind capra acasă, îşi dă seama că iezii au fost răpiţi de lup şi pune la cale un plan, prin care
să-şi salveze odraslele. În aceeaşi seară (seara de Haloween), plănuieşte să-l viziteze pe cumătrul lup şi
să-i facă de petrecanie într-un mare stil. Se deghizează în Clopoţica şi porneşte spre vila lupului, cu 100
de km la oră. Ce-a urmat, cred că vă imaginaţi (ştiu că aveţi o imaginaţie bogată...), trecând peste faptul
că era prietenă la cataramă cu Superman şi Iron Man, i-a tras lupului o chelfăneală de zile mari, iar pe
iedul cel mic l-a înscris la o şcoala de muzică.

 Alexandru PIOARU
CLASA a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MAREȘˮ VULCANA-BĂI

„Timpul e moarte, spaţiul e luptă şi mişcarea e
suferinţă.”
(Mihai EMINESCU)

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

1 aprilie
Aurora BĂLAŞA
Rodica CIOCAN
Florina DOBRESCU
Ion-Lucian DOBRESCU
Serghe MILEA
Gheorghe MITRESCU
Adela MITRESCU
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Andres-Cristian MITRESCU
Mihăiţă OPROIU
Ioan POPESCU
Vasile SARU
Vasilica STÎNGACIU
Aurelia ŞERBAN
Vasilica ŞTEFAN
2 aprilie
Floarea ARON
Vlăduț Cristian BOBLEACĂ
Gabriela DOBRESCU
Vasile GRECU
Maria IANCU
Marius-Daniel NEGULESCU
Filofteia OPREA
Marian STOIAN
3 aprilie
Maria BOBLEACĂ
Maria-Magdalena DUMITRU
Olimpia MICULESCU
Gheorghe-Florin MITRESCU
Florin NEAGA
Filareta SARU

Vasile SAVU
Ion SAVU
Nicoleta STÎNGACIU
Laurenţia TUDOR
4 aprilie
Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA
Anola MITRESCU
Florina-Alexandra OAIE
Romeo POPESCU
Roberta STOIAN
Vasile STOICA
Neonila ŞERBAN
5 aprilie
Constantin-Ciprian ILIE
Mihaela MIHĂLCESCU
Steliana NICOLĂESCU
Andreea-Emilia PETRESCU
Dorina PIOARU
Emanuel SAVU
Maria SPÎNU
Mădălina ZAHARIA
6 aprilie
Iulian BÎRLIGEANU
Avida MARINESCU
Cosmin-Vasile MILEA
Florian POPESCU
Ion STÎNGACIU
David-Marian SUSAI
7 aprilie
Luminiţa ILIE

Romică-Iulian SARU
Antonio-Florin STOICA
Egiziu ŞERBAN
Andrei-Cristian ZEGHERU
8 aprilie
Răzvan-Ion FĂŞIE
Eufrosina NEAGA
Ion NEAGA
Ilie STOIAN
Ion-Justin ŞETREANU
9 aprilie
Elena-Antonia FĂȘIE
Gheorghe GHEORGHE
Daniel-Georgian GHEORGHE
Maria MIHAI
Elena MOCANU
Dumitru STOICA
Maria ZAMFIRESCU
10 aprilie
Larisa BADEA
Cristina-Mădălina ENESCU
Grigore FĂŞIE
Eugeniu IONESCU
Magdalena MIHĂESCU
Sever MITRESCU
Cosmin-Matei MIU
Ana-Maria POPESCU
Alexandra-Nicoleta SÂRBU
Ana-Maria ŞETREANU
11 aprilie
Florentina BURCĂ
Dănuţ GHEORGHE
Robert-Georgian GHEORGHE
Vasile GOGU
Simona-Elena MIHAI
Viorica OPREA
Floarea VASILE
Ana-Maria-Florentina FÂȘIE
12 aprilie
Elena ARON
Cornel DRĂGHICI
Vasile FĂŞIE
Elivia MIHAI
Maria MITRESCU
Andrei-Sorin NEAGA
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU
Eugen NECŞOIU
Elena PUIESCU
Steliana SARU
Corneliu-Daniel TUDOR
13 aprilie

Caliopia CIOCAN
Constantin DOBRESCU
Dumitru GAFIŢOIU
Alexandru ILIE
Ion OPREA
Gheorghiţa POPESCU
Lucia-Violeta POPESCU
Patricia STREULEA
14 aprilie
Mircea BĂLAŞA
Mariana BĂLAŞA
Corneliu BURCĂ
Teodora-Nicoleta CIOBU
Andrei GAFIŢOIU
Gheorghe MITRESCU
Iulia-Rosaura MITRESCU
Constantin SAVU
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ
Florina BANU
15 aprilie
Gheorghe-Cristian BURCĂ
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Darius-Sebastian GHEORGHE
Maria IONIȚĂ
Emilia MILEA
Florina MITRESCU
Nicolas-Marian MITRESCU
Dumitru MOREANU
Vasile-Sebastian SAVU
Alina-Mihaela STÎNGACIU
Ana-Florina TRONECI
Maria ŢÎRGHEŞ
16 aprilie
Marian-Claudiu ARON
Florica BOBLEACĂ
David-Florin CIOCODEICĂ
Emil-Adelin DOBRESCU
Floarea MILEA
Ion POPESCU
Georgiana-Lucica SARU
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Florian VASILE
17 aprilie
Simona ANTOFIE
Marcela BĂLAŞA
Adriana-Loredana FLOREA
Elena ILIE
Nicolae MILEA
Ana-Maria MITRESCU
Ioan PARASCHIVA
Costin-Leonard PURGHEL
Vasilica ŞERBAN

18 aprilie
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
Andra-Stephanie CONDRUZ
Vasile DRĂGHICI
Gianina IONESCU
Avida MOROE
Gheorghe SMARANDA
Ioan STÎNGACIU
Florin STOICA
Victor-Cătălin UNGUREANU
Vasilica UŢA
19 aprilie
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
Manina GAFIŢOIU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU
Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Ion ŞTEFAN
Vasile UDROIU
Florentina-Elena ZEGHERU
20 aprilie
Adina DÎNGEANU
Daniel DOBRESCU
Valeria FĂŞIE
Marieta MOREANU
Robert-Valentin MOROE
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU
Avian PETRESCU
Ion-Daniel SAVU
Vasile UDROIU
21 aprilie
Petre DOBRESCU
Ion-Georgian FĂŞIE
Irina LĂCĂTUŞ
Ionuţ-Valter NEAGA
Felicia OANCEA
Cornel STANA
Georgian-Adrian STANCIU
Mihai-Liviu STOIAN
Valeria STOICA
22 aprilie
Mihai BĂLAŞA
Elena MITRESCU
Victoria-Florentina PIOARU
Gheorghe POPESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Sofia-Maria STOIAN
Andreea-Georgiana VASILE
23 aprilie
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Georgel DRAGOMIR
Gheorghe FĂŞIE

Gheorghe-Florin ILIE
Georgeta MITRESCU
Georgian NEAGA
Georgeta NEAGA
Georgeta OACHEŞU
Denisa-Georgiana POPESCU
George SĂVULESCU
Elisabeta ŢUŢUIANU
Georgiana-Alice VLĂDESCU
24 aprilie
Vasile ARON
Constantin GHERGHIN
Elena MILEA
Carmen-Ximena NEGULESCU
Emilian PIOARU
Elisabeta POPESCU
Emil ŞETREANU
Mircea-Bogdan TRONECI
25 aprilie
Marian-Alexandru ANTOFIE
Florentina-Georgiana CIOBANU
Camelia CIOCAN
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Valentin-Iulian DOBRESCU
Ion ION
Marcu-Georgian MEDREGA
Gheorghe MOREANU
Elena-Mioara OANCEA
Georgian-Alexandru SAVU
Elena STÂNGACIU
Cristina STÎNGACIU
26 aprilie
Ion BĂLAŞA
Ioan-Florian GHERGHIN
Pericle OPROIU
27 aprilie
Maria-Mihaela FĂŞIE
Florina POPESCU
Leontina-Cristiana POPESCU
Gheorghe ZEGHERU
28 aprilie
Constanţa CONDOR
Vasilica DUMITRU
Constantin IONESCU
Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasile-Ciprian ŞETREANU
29 aprilie
Ionuț-Gabriel ANTOFIE
Cecilia BADEA
Claudiu DRĂGHICI
Danil MANTA

Gheorghe MOROE
Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU
Mihai-Alexandru VORNICU
Karina-Adriana ȘETREANU
30 aprilie
Maria BADEA

Ionela-Mădălina CHIŢU
Daniela ENESCU
Gheorghe GRECU
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ileana STOIAN
Mihai TOMESCU

„Viaţa este o epigramă al cărei ac înţepător este
moartea.”
(Ugo FOSCOLO)
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