
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E IARĂȘI 1 IUNIE… 

 

Nod 23  

de Nichita STĂNESCU 
 

Mi-am furat trupul de copil, 

l-am înfăşat 

şi l-am pus într-un coş împletit, - 

şi l-am azvârlit în fluviu 

să se ducă şi să moară în deltă. 

 

Nenorocitul, tristul şi tragicul de pescar milos 

mi-a venit cu el în braţe 

tocmai acum! 

 

Unicul, inegalabilul Nichita… Cât de frumos a exprimat copilăria veșnică a sufletului… 

 Sincer, în fiecare zi mi-e dor de copilărie… Doamne, și cât îmi doream atunci să mă fac și eu 

mare!  

Am fost un copil fericit în deplinătatea sensului acestui cuvânt. Îmi amintesc cât de mult 

regretam când se însera și mama ne chema de la joacă. Nu ne ajungea niciodată timpul pentru așa ceva 

și noaptea era prea lungă! O scurtam noi puțin chicotind încă ceva timp cu frații sub plapumă până se 

auzea vocea mamei care ne muștruluia știind prea bine că diminețile „trăgea” de noi, apoi, ca să pornim 

către școală! Nu oboseam niciodată; eram mulți copii, nu aveam calculatoare ori telefoane mobile, 

aveam mingii, sănii, rachete de tenis și, mă rog, nu foarte multe lucruri. Însă acestea ne ocupau 

timpul… Cel mai important era faptul că ne aveam unii pe alții chiar dacă ne și ciondăneam aproape 

zilnic, ne supăram rău timp de… maxim zece minute, după care reluam jocul de unde rămăsese! Și 

acum port cu mândrie, pe coate și pe genunchi, semnele acelor vremuri! Plutesc adesea spre copilăria 

mea unde era pace și liniște și fiecare zi era o sărbătoare… 

Și iată-mă cum toate cele pe care le știam și le trăiam atunci, în copilărie, le redescopăr și le 

învăț încă o dată prin copiii mei, cei mai mari, mai cinstiți și mai adevărați MAEȘTRII ai oricărui 

„Totul este ceremonie în grădina sălbatică a 
copilăriei.” 

(Pablo NERUDA) 

 



părinte care vrea să asculte, să privească, să observe, să simtă, să învețe, să crească și el, odată cu ei, cu 

copiii săi… 

George CĂLINESCU spunea: „Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul 

permanent din care decurg toate meandrele vieţii noastre”. Copilăria reprezintă, de fapt, o stare 

sufletească ce poate sălășlui permanent în viaţa noastră. 

LA MULȚI ANI COPII! LA MULȚI ANI ȘI VOUĂ…COPIILOR CU COPII ȘI DOR DE 

COPILĂRIE!!! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

 
 

 

 

 
 

Încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a 

funcționarilor publici, în condițiile legii.  

 

Comisiile de disciplină au competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de 

conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.  

Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu bună-

credință a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a 

normelor de conduită.  

 

În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi 

sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.  

 

Funcționarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea 

normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.  

 

Armonizarea regulamentelor interne de organizare și funcționare  

 

„Când cauţi o mână de ajutor, o găseşti la 
capătul braţului tău.” 

(CONFUCIUS) 
 



În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice 

vor armoniza regulamentele interne de organizare și funcționare sau codurile de conduită specifice, 

potrivit dispozițiilor prezentului cod de conduită, în funcție de domeniul lor de activitate.  

 

Asigurarea publicității  

 

Pentru informarea cetățenilor, compartimentele de relații publice din cadrul autorităților și 

instituțiilor publice au obligația de a asigura publicitatea și de a afișa codul de conduită la sediul 

autorităților sau instituțiilor publice, într-un loc vizibil.  

 

(în numărul viitor: Organizarea alegerilor) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 250 din 20 mai 2015 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 25 mai 2015, ora 10:30, la Mănăstirea BUNEA, 

situată pe strada Armaș BUNEA, nr. 20 și a propus următoarea ordine de zi: 

 

1. Cuvântul domnului prof. univ. dr. acad. Constantin IONESCU-TÂRGOVIȘTE - membru 

corespondent al Academiei Române; 

2. Depunerea jurământului de către domnișoara Livioara BRAȘOVANU și domnul Eugen-

Gabriel MILEA, care au intrat în Corpul Funcționarilor Publici; 

3. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – continuitate și noutăți în 

înregistrarea sistematică a imobilelor; discuții privind finalizarea lucrărilor la comuna Vulcana-Băi, 

în contextul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară; 

4. Analiza cererii depusă de părinții clasei a II-a de la Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 

5. Aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliției locale din aparatul de 

specialitate al primarului comunei; 

6. Stabilirea de măsuri privind proiectul „Parteneriat pentru un management instituțional 

performant”; 

7. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli  PETRU și PAVEL – ZIUA 

COMUNEI VULCANA-BĂI – 29 iunie 2015; 

8. Probleme curente ale administrației publice locale; 

9. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 
 
 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                  NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

 

 

 

 

 

 

La 24 iunie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Naşterea Sfântului 

Ioan Botezătorul. Aceasta este una dintre cele mai vechi şi mai pline de 

bucurie sărbători din cultul Bisericii. Ziua sa de naştere a devenit o zi de 

sărbătorire a celui care s-a învrednicit să pregătească venirea 

Mântuitorului în lume, mărturisindu-L drept răscumpărător al păcatelor 

întregii lumi, fapt pentru care este numit Înaintemergătorul Domnului. 

Prin mâna lui a primit Iisus Hristos botezul în apele Iordanului, moment 

în care Sfânta Treime S-a arătat în plinătatea Ei. Ducând o viaţa curată, 

dedicată în întregime lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul a 

întruchipat sfinţenia dobândită încă din timpul vieţii, Biserica numindu-l 

„înger pământesc şi ceresc”. Sfântul Ioan Botezătorul este singurul sfânt 

din calendarul creştin căruia îi sunt dedicate mai multe zile de prăznuire: 

Naşterea (24 iunie), Tăierea capului (29 august) şi Soborul Sfântului Ioan 

Botezătorul (7 ianuarie) şi alte trei mai mici: Întâia şi a doua aflare a 

capului (24 februarie), A treia aflare a capului (25 mai), precum şi 

Zămislirea (23 septembrie) Cea mai veche este dedicată naşterii sale, 

fiind atestată încă din primele secole creştine. Fixarea datei de 24 iunie nu este întâmplătoare, ci pleacă 

de la mărturia scripturistică. Astfel, se spune că zămislirea a avut loc după ce preotul Zaharia a încheiat 

zilele slujirii la templu. După cum se ştie, rânduiala templului a stabilit ca tămâierea în Sfânta Sfintelor 

să aibă loc o singură dată pe an, în luna a şaptea, ziua a 10-a (cf. Levitic 16, 29). În calendarul iudaic, 

luna a şaptea, numită Tişri, cuprindea o parte din septembrie şi o parte din octombrie. Luând în 

considerare zilele care au trecut până când Zaharia a ajuns acasă, Sfinţii Părinţi au stabilit ziua zămislirii 

la 23 septembrie (corespunzând Bunei Vestiri - 25 martie), fixând ziua naşterii Sf. Ioan la 24 iunie 

(corespunzând Crăciunului - 25 decembrie). Zilele de 24 iunie şi 25 decembrie corespund solstiţiului de 

vară (ziua începe să descrească), respectiv de iarnă (ziua începe să crească). Astfel se împlineşte ceea ce 

a spus Sfântul Ioan despre sine: „Acela trebuie să crească, iar eu să descresc” (Ioan 3, 30), arătând prin 

aceasta că el este cel mai mare (cea mai lungă zi din an) şi totuşi cel mai mic, după cum pe pământ 

Mântuitorul este cel mai mic (cea mai scurtă zi din an) şi totuşi cel mai mare.     

 Sfântul Evanghelist Luca este singurul care prezintă în amănunt naşterea Sfântului Ioan în 

capitolul 1 al Evangheliei Sale. Deşi erau oameni drepţi înaintea lui Dumnezeu, preotul Zaharia şi soţia 

sa, Elisabeta, nu au putut până la bătrâneţe să aibă copii. La poporul evreu, acesta era considerat un 

mare blestem ce se abătea asupra familiei, din partea lui Dumnezeu. Uneori, nici jertfele nu le erau 

primite la templul celor ce nu aveau copii. Dar, în vremea împăratului Irod, în timpul săptămânii când 

era de rând la templu, Zaharia a intrat să tămâieze, iar îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului 

tămâierii, i s-a arătat, anunţându-l că i-au fost ascultate rugăciunile şi că Dumnezeu le va da un copil, 

căruia trebuie să-i pună numele Ioan. Pentru că a fost neîncrezător în vestea adusă de Arhanghelul 

Gavriil, Zaharia a rămas mut până în ziua când s-au împlinit acestea.   

După ce a născut Elisabeta, în 8-a zi, când pruncul trebuia tăiat împrejur, s-au strâns vecinii şi 

rudele şi voiau să-l numească pe acesta Zaharia, ca pe tată. Dar Elisabeta a spus că se va chema Ioan. Şi 

cum toţi cei prezenţi obiectau, cerându-i părerea, Zaharia a scris pe o tăbliţă „Ioan este numele lui” 

(Luca 1; 63), iar în clipa următoare a putut din nou să vorbească. De naşterea lui, aşa cum a vestit 

îngerul, aveau să se bucure mulţi, „căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură 

ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi 

„Rugăciunea e respiraţia sufletului, iar postul 
este apa care stinge văpaia patimilor.” 

(Părintele Arsenie BOCA) 

 



va întoarce la Domnul Dumnezeul lor” (Luca 1, 15-16). Având conştiinţa măreţiei personalităţii 

Sfântului Ioan Botezătorul, Biserica îl numeşte în imnografia ei: „temeiul proorocilor“, deşi a fost 

ultimul dintre proorocii Vechiului Testament. Mai mult, este numit şi „cel mai mare dintre prooroci“. 

Pentru misiunea şi viaţa sa, în iconografia ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul este zugrăvit cu aripi, 

întrucât a dus, într-adevăr, o viaţă îngerească. 
 

 

 

                                                                                           

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITTLE BIRD – LITTLE TALE 

 ÎNTÂLNIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI COMENIUS

 

 

 

 

 

După doi ani de proiect, multe activități, multe vizite, multe emoții an fost în sfârșit gazde.  În 

perioada  04.05-08.05 2015,  o delegaţie  spaniolă a  participat la întâlnirea de proiect din comuna 

noastră, în care Grădinița cu program normal Albă ca Zăpada, a fost în centrul atenției. Proiectul 

LITTLE BIRD- LITTLE TALE este un proiect foarte 

îndrăgit e preșcolari care s-au pregătit pentru această 

mobilitate cu multe săptămâni,  realizând materiale despre 

proiect - desene, lucrări practice, machete. 

Programul întâlnirii a fost foarte variat – lecții 

demonstrative, momente artistice, recitări, Oaspeții noștri 

au asistat zilnic la activități având posibilitatea de a face 

cunoştinţă cu metodele şi mijloacele de predare din 

România, putând astfel să facă o comparaţie între cerinţele 

pe care trebuie să le satisfacă preșcolarii  din Spania  şi  cei 

din România.  

„Puţini sunt oamenii care-au învăţat să preţuiască 
prietenia.” 

(Tudor ARGHEZI) 

 



De asemenea, au avut loc activități de matematică – 

unde elevii au numărat păsări - rândunele, berze, ouă, în 

concordanță cu anotimpul primăvara, ore de muzică – cântece 

despre păsări în limba română, limba engleză și limba italiană, 

activități practice unde preșcolarii au realizat postere. 

Delegația a vizitat si cealaltă grădiniță din localitate, 

primăria 

comunei 

Vulcana-Băi, 

centrul Ecumenic. Au fost impresionați de zona rurală 

șu de ospitalitatea domnului primar și a carelor 

didactice. 

Mândri de zona în care locuim i- am însoțit în 

vizitare Mănăstirii Dealu, Curtea Domnească 

Târgoviște și alte locuri minunate din împrejurimi.  

Dacă la început nu știu nimic despre 

România, ei venind din Insulele Canare au plecat cu un bagaj cultural  de care sigur vor vorbi în țara lor. 

Faptul că am scris un nou proiect împreună întărește ideea ca doresc o colaborare cu țara noastră. 

Parteneriatul multilateral Comenius „ENGLISH LANGUAGE INTEGRATION IN THE PRE-

SCHOOL GAME LESSONS” este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul 

Programului de Învățare pe Toată Durata Vieții. Informațiile prezentate reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a echipei de proiect, iar Comisia Europeană și Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale nu sunt responsabile pentru felul în care 

este folosit conținutul acestor informaţii.  

 

 

  Prof. Maria-Manuela GHEORGHE 

 RESPONSABIL PROGRAME EUROPENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMIL CIORAN  -  20 DE ANI DE LA MOARTEA ESEISTULUI ȘI FILOZOFULUI 

 ROMÂN  (1911 – 1995)

 

 

 

 

 

Emil Cioran s-a născut la Rășinari, aflat pe atunci 

în comitatul Sibiu. Tatăl său, Emilian Cioran, a 

fost protopop ortodox și consilier al Mitropoliei din Sibiu. 

Mama sa, Elvira Cioran, era originară din Veneția de Jos, 

comună situată în apropiere de Făgăraș. Tatăl Elvirei, 

Gheorghe Comaniciu, de profesie notar, fusese ridicat de 

autoritățile austro-ungare la rangul de baron. Astfel, pe linie 

maternă, Emil Cioran se trăgea dintr-o familie din nobilimea 

transilvană. 

După studii clasice la liceul Gheorghe Lazăr 

din Sibiu, începe la 17 ani studiul filozofiei la Universitatea 

din București. A fost coleg cu Constantin Noica și elev al 

lui Tudor Vianu și Nae Ionescu. Bun cunoscător al limbii 

germane, a studiat în original pe Immanuel Kant, Arthur 

Schopenhauer, și mai ales pe Friedrich Nietzsche. Încă din 

tinerețe a arătat înclinație spre agnosticism, apărându-i 

evidentă „inconveniența existenței". În timpul studenției a 

fost în mod deosebit influențat de lectura lui Georg 

Simmel, Ludwig Klages și Martin Heidegger, precum și de 

filozoful rus Lev Șestov, care situase întâmplarea în centrul 

sistemului său de gândire. În 1933 obține o bursă, care îi 

permite să continue studiile de filozofie la Berlin, unde intră în contact cu Nicolai Hartmann și Ludwig 

Klages. 

Prima lui carte apărută în 1934 în România, Pe culmile disperării, a fost distinsă cu Premiul 

Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needitați și premiul Tinerilor Scriitori Români. Succesiv au 

apărut:Cartea amăgirilor (1935), Schimbarea la față a României (1936), Lacrimi și Sfinți (1937). Cel 

de-al doilea volum, Schimbarea la față a României a fost autocenzurat în ediția a doua apărută la 

începutul anilor '90, autorul însuși eliminând numeroase pasaje considerate extremiste, „pretențioase și 

stupide". 

Nevoia resimțită atunci de generația tânără a unei treziri spirituale pornită din exaltarea valorilor 

vitale, antiraționaliste, care din păcate a culminat într-un extremism de dreapta, a influențat viziunea 

tânărului Cioran. Deși nu a fost niciodată membru al Mișcării legionare, în perioada interbelică 

simpatizează cu ideile acesteia, fără a fi de acord cu metodele ei violente. Plecat cu o bursă la Berlin în 

1933, se declară într-un articol admirator al lui Hitler și justifică provocator Noaptea cuțitelor lungi. Va 

„Întunericul nu trebuie să-l luminăm ca să-l 
putem vedea.” 

(Lucian BLAGA) 
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repudia apoi definitiv, cu furie și rușine, această viziune, ca pe o inadmisibilă rătăcire a tinereții, 

argumentând prin ea refuzul oricărei implicări a individului în istorie. 

Reîntors în țară, ocupă vreme de un an (1936) postul de profesor de filozofie la Liceul „Andrei 

Șaguna" din Brașov. În 1937, pleacă la Paris cu o bursă a Institutului Francez din București, care i se va 

prelungi până în 1944. În 1940, începe să scrie Îndreptar pătimaș, ultima sa carte în limba română, 

limbă pe care a abandonat-o în favoarea francezei. Varianta definitivă a Îndreptarului (rămasă inedită 

până în 1991) a fost încheiată în 1945, anul în care Cioran s-a stabilit definitiv în Franța. După 

retragerea cetățeniei române de către autoritățile comuniste a trăit la Paris ca apatrid.  

Din acest moment Cioran va publica numai în limba franceză, operele lui fiind apreciate nu 

numai pentru conținutul lor, dar și pentru stilul plin de distincție și finețe al limbii. În 1949 îi apare 

la editura Gallimard - editură care va publica mai târziu majoritatea cărților sale - prima lucrare scrisă în 

limba franceză, Précis de décomposition, distinsă în 1950 cu premiul Rivarol. Ulterior, Cioran refuză 

toate distincțiile literare care i-au fost atribuite. 

Emil Cioran a locuit la Paris în Cartierul Latin, pe care nu l-a părăsit niciodată. A trăit mult timp 

retras, evitând publicitatea. În schimb a cultivat darul conversației cu numeroșii săi prieteni (Mircea 

Eliade, Eugen Ionescu, Paul Celan, Barbu Fundoianu, Samuel Beckett, Henri Michaux). Cioran a 

întreținut o vastă corespondență, dezvăluindu-se ca un remarcabil autor epistolar. 

Epuizând încă din tinerețe interesul pentru filozofia de catedră, Cioran a părăsit devreme 

gândirea sistematică și speculațiile abstracte, pentru a se consacra unor cugetări profund personale. „N-

am inventat nimic, am fost doar secretarul senzațiilor mele", va constata mai târziu 

Ironia destinului a vrut ca Emil Cioran să devină celebru tocmai în limba franceză, ale cărei 

constrângeri le repudiase în tinerețe 

           

 
 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

PLOAIE DE PRIMĂVARĂ 

de Ion Luca CARAGIALE 

 

 

I. Pastel optimist 

 

Când plouă lin în primăvară, 

Toţi zic: „Să dea Domnul să dea!” 

Şi de te culci pe prispă-afară, 

Mai vezi pe cer şi câte-o stea... 

 

„Mulţi oameni încă nu au învăţat că unul 
dintre principalele scopuri ale vieţii este să ne 

bucurăm de ea.” 
(Samuel BUTLER) 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Editura_Gallimard&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartierul_Latin&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_Fundoianu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
http://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Michaux


E cald, şi ploaia răcoroasă 

Ozon în aerul curat 

În urmă-i lasă; drăgăstoasă 

Natura-i toată un pupat. 

 

Se pupă corbi, de bucurie 

Că au scăpat de iarnă grea, 

Se pup' brabeţi cu gălăgie, 

Şi iată şi o rândunea... 

 

Şi-o barză calcă cu măsură 

Cu pasul grav, explorator, 

Se plimbă chiar prin bătătură 

Cu aerul nepăsător. 

 

Când plouă toate germinează, 

Pământul liber de zăpezi, 

Spălat de ploi se decorează 

Cu mii de mii de muguri verzi. 

 

În ţarini grâul încolţeşte, 

În dealuri via o desgrop; 

De ploaie tot se-nveseleşte 

Pe orice frunză e un strop. 

 

Şi soarele o caldă rază 

Trimite pe furiş prin nori; 

Iar flori şi pasări ca să-l vază 

Se-nalţă, zboară către zori. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 ŞTIAȚI CĂ…

 

 

 

 

 

 

 …capul bebelușilor emană feromoni – substanțe cu rol important în procesul de comunicare 

dintre specii? Atunci când mirosim un nou născut, îl îndrăgim imediat și simțim nevoia să-l 

protejăm. De aceea, când îl aducem de la maternitate, e bine să-l apropiem de frații mai mari și chiar 

de animalele de companie, pentru ca atașamentul față de noul venit să se producă mai repede.. 

 …în Moscova, câinii maidanezi au învățat să ia metroul din suburbii spre centru, unde caută 

de mâncare, iar seara se urcă din nou în metrou, ca să revină acasă? În 2001, o femeie care călătorea 

cu terrierul ei l-a înjunghiat mortal pe Malchik, un câine a cărui casă era stația de metrou 

„Ştiu că sunt prost. Dar când mă uit în jur, prin 
curaj.” 

(Ion CREANGĂ) 
 



Mendeleyevskaya, pe care o păzea de bețivi și de alți câini vagabonzi, lătrând la ei. Această faptă, 

care s-a petrecut la o oră de vârf, a provocat revoltă atât în rândul publicului, cât și al celebrităților. 

Femeia a fost arestată și judecată și a urmat timp de un an un tratament psihiatric. În acest timp, au 

fost strânse fonduri pentru ridicarea unei statui a lui Malchik in memoriam, care este plasată la 

intrarea în stație. 

 …pe când avea 13 ani, australianul James Harrison (n. 1936) a avut nevoie de 13 litri de 

sânge pentru o operație dificilă? Deoarece acest lucru i-a salvat viața, el a jurat că din momentul în 

care va împlini 18 ani o să devină donator de sânge. Așa s-a descoperit că plasma sângelui său 

conține un antigen rar, care vindecă boala Rhesus (Rh). De-a lungul vieții sale, „omul cu brațul de 

aur”, cum mai este numit, a donat sânge de 1.000 de ori, salvând de această boală cca 2 milioane de 

copii nenăscuți. James Harrison, acum în vârstă de 78 de ani, este deținătorul medaliei Ordinul 

Australiei. 

 …Olanda a închis recent 19 închisori, ca urmare a unei serioase lipse de infractori? 

 …Argyroneta aquatica este un păianjen care își petrece aproape toată viața sub apă? El își 

construiește o bulă de aer prin care respiră, și care acționează ca o branhie, extrăgând și dizolvând 

oxigenul din apă și eliberând bioxidul de carbon. 

 …În nord-estul Indiei, în una dintre cele mai umede regiuni de pe pământ, podurile nu sunt 

construite, ci crescute? Tribul Cherrapunji a transmis din generație în generație arta manipulării 

rădăcinilor unor anumiți copaci, creând un sistem de poduri vii. Deoarece cresc în permanență, 

acestea devin cu timpul din ce în ce mai rezistente, cele mai solide poduri având venerabila vârstă de 

500 de ani. 

 …Norvegia permite oricărui tânăr, din orice țară de pe glob, să studieze la una dintre 

universitățile sale publice, fără niciun fel de taxă? 

 …în Turkmenistan există un imens crater aprins, care are toate atributele unei porți către Iad? 

Cu 43 de ani în urmă, o echipă de geologi sovietici, forând în căutare de zăcăminte de gaze naturale, 

a dat peste o uriașă cavernă subterană. Terenul s-a prăbușit, iar din pământ s-a ridicat o cantitate 

mare de gaz. Temându-se de o poluare masivă, geologii au aprins gazul, în speranța că acesta se va 

consuma în câteva zile. Însă de atunci arde necontenit și pare să continue încă multă vreme, spre 

bucuria turiștilor, care se înghesuie să admire minunea… infernală. 

 …în anul 1975, presa de pe ambele maluri ale Atlanticului a vuit, transmițând știrea că un 

băiat de 17 ani, pe nume Erskine Lawrence Ebbine, a fost lovit mortal de un taxi în timp ce mergea 

cu motoreta prin Hamilton, capitala Insulelor Bermude? De ce a devenit acest accident o știre demnă 

să treacă oceanul? Datorită unei coincidențe care, din punct de vedere matematic, este aproape 

imposibilă chiarși pentru vastul univers în care trăim: Cu exact un an în urmă, fratele lui Erskine, 

care avea 17 ani, a fost omorât în timp ce conducea aceeași motoretă, în aceeași intersecție, de către 

același taxi, cu același șofer și cu același pasager! 

 
   
 
 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

 

 

Descoperirea - Călătoarea 

 

 

Vântul bătea nemilos și cu fiecare pas pe care îl făceam mă simțeam mai obosită, simțeam că 

nu o să ajung la destinație. Datorită vremii mohorâte călătoria mea a durat mai mult decât mă 

așteptam, puterile îmi slăbeau… Nisipul se ridica deranjant și îmi pătrundea în ochi împiedicându-

mă să mă deplasez. „Acasă”, acest cuvânt, acest loc domina întreaga mea minte; tot ce îmi doream 

era să ajung acolo. 

Patru ani… Patru ani au trecut de când, într-un moment de slăbiciune am decis să plec de 

acasă și să cutreier lumea. Îmi amintesc și acum cum, în pragul ușii, mama, plângând, mă ruga din 

priviri să rămân iar, din zâmbetul scos parcă dintr-un alt scenariu, îmi spunea că e mândră de fetița 

ei, mândră că am reușit să fac ceva ce ea nu a îndrăznit: să înfrunte și să accepte necunoscutul. 

Voiam doar să plec, nu conta unde, voiam să părăsesc toate lucrurile de acolo, să uit de ele și să nu 

mi le mai amintesc niciodată, voiam să las în urmă vechea eu, să parcurg drumul până la celălalt eu, 

indiferent cât de departe puteam ajunge… Eram sătulă de imaginea fetiței cu codițe împletite, ce 

ajungeau până la talia subțire, cu rochițe ce nu îndrăzneau să se ridice mai sus de genunchi și cu buze 

care nu pofteau a se deschide decât atunci când vorbeau… 

Fac ultimii pași – greoi de altfel – și, deschizând ușa larg eliberez un scârțâit ce părea să fie 

captiv de multă vreme. Nimic din îmbietoarea mea casă, decât mobila care, deși neschimbată, nu îmi 

mai oferea acea familiaritate pe care, obsesia mamei pentru curățenie mi-o dădea. Prăfuită și goală, 

casa părea să se fi resemnat cu singurătatea, creându-mi chiar impresia că acum, aici sunt numai o 

intrusă. 

Poza mamei, atârnată pe peretele dărăpănat, mă privea dubios, ca și cum nu m-ar fi 

recunoscut. Pășesc lent pe podeaua ce parcă arunca blesteme asupra mea și deschizând ușa fostei 

mele camere, dau de același aer neprimitor. Aici obișnuiam să fac tot ce-mi trecea prin cap. Ce s-a 

schimbat oare? Strigând parcă la mine, oglinda puțin prăfuită se arătă victorioasă pe peretele din fața 

mea. Scot batista din rucsac și o șterg puțin temătoare de ceea ce aș putea vedea. Din ziua în care am 

plecat de aici nu m-am mai privit în vreo oglindă, nu simțeam nevoia, însă acum eram tentată să văd 

cum am devenit acel alt eu…. 

Privindu-mă, observ umerii ce sub greutatea rucsacului meu vechi, nu mai sunt așa firavi, 

observ părul ce, în întreagă această călătorie, se scurtase și-și pierduse din strălucire, picioarele ce 

aparțineau parcă unei atlete, observ mâinile mele ce, după repetate legături de frânghii, au devenit 

aspre și dure, iar la final…îmi privesc ochii căprui, trădând o fire neînfricată, puternică, hotărâtă. 

Eram femeie…nimic care să semene cu vechea eu. Mi-am pierdut fața copilărească, însă m-am găsit 

pe mine: CĂLĂTOAREA! 

 

 

 

  Cătălina TUDOR 

CLASA a VIII-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

„Nu e corect să le ceri altora ceea ce nu vrei tu însuţi 
să faci.” 

(Eleanor ROOSEVELT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI 

 NĂSCUȚI ÎN LUNA IUNIE

 
 

 

 

 

1 iunie 

Elena ŞERBAN 

Filareta NEGULESCU 

Ion MEDREGA 

Elena GRECU 

Gabriela STANCIU 

Vasile DUMITRU 

Liviu-Marian ILIE 

Ion FÂŞIE 

Gerorgian-Octavian ŞETREANU 

 

2 iunie 

Maria STOIAN 

Nicolae IONAŞ 

Rodica GHEORGHE 

Otilia BUCĂ 

Nicolae IOSIF 

Maria-Simona ODAGIU 

Gheorghe OPREA 

Constantin ZEGHERU 

Vasile-Marian ŢUŢUIANU 

Alexandru PIOARU 

 

3 iunie 

Constanţa PIOARU 

Daniela SURUGIU 

Tiberiu ILINCA 

Mirela MOREANU 

Constantin-Mitică MACAVEI 

Marius-Gabriel ZEGHERU 

Ionuţ-Vlăduţ STOIAN 

Ionuț-Alexandru MIHĂESCU 

 

4 iunie 
Marioara TUDOR 

Galina FLOREA 

Gheorghe PIOARU 

Corneliu ENESCU 

Violeta DOBRESCU 

Cornelia-Mirela IOSIF 

Maria PIOARU 

Cristina POPESCU 

Florica-Magdalena UŞURELU 

Vlăduț-Andrei STANCIU 

 

5 iunie 

Elena BADEA 

Maria BULIGIOIU 

Constanţa SMARANDA 

Constantin GRECU 

Ion-Cristofor FĂŞIE 

Floarea MITRESCU 

Angelica MIHAI 

Cornelia GRANCEA 

Mihail MITRESCU 

Mădălina-Elena CIOBU 

Gabriel ZEGHERU 

Filian PIOARU 

Dresdenmona CRĂCIUN 

Mara-Alexandra-Julie NICSICI 

6 iunie 

Gheorghe POPESCU 

Valentin AMBROZIE 

Elena SPÎNU 

Maria-Manuela GHEORGHE 

„Fericirea înseamnă o sănătate bună şi o memorie 
proastă.” 

(Ingrid BERGMAN) 
 



Emil-Gabriel VASILE 

Edward-Florin-Constantin MITRESCU 

 

7 iunie 

Ion STOICA 

Ion BULIGIOIU 

Emilia FĂŞIE 

Dumitru POPESCU 

Constantin-Mihai BĂLAŞA 

Luiza-Daniela MITRESCU 

 

8 iunie 

Gheorghe VĂCARU 

Alexandrina GRECU 

Gheorghe CRĂCIUN 

Micşunica PETRESCU 

Elena-Iuliana OANCEA 

Emil PIOARU 

Mircea-Gabriel BĂLAŞA 

Nicolae-Silviu CRĂCIUN 

Simona-Luiza SAVU 

Constantin-Stelian FĂŞIE 

Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU 

Silviu-Vasile ILIE 

Marius BUCUROIU 

Bogdan-Nicolae ANTOFIE 

Cristina-Adelina GHEORGHE 

Florin-Ciprian LĂCĂTUŞ 

Vasile-Cosmin PIOARU 

Florin-Vlăduţ DOBRESCU 

 

9 iunie 

Rodica SUSANU 

Ion SUSANU 

Adrian-Ionuţ PÂRVU 

Elena-Alina NEGULESCU 

Silviu-Dumitru DUŢĂ 

Rareș-Ionuț SARU 

 

10 iunie 

Polixenia ANTOFIE 

Genoveva ŞETREANU 

Aneliza POPESCU 

Ramona MITRESCU 

Patrik-Costin MARIN 

 

11 iunie 

Iliana ENESCU 

Ecaterina ILIE 

Elena MEDREGA 

Steliana SAVU 

Adriana PIOARU 

Georgiana-Elena FĂŞIE 

Sebastian-Ionuţ TRONECI 

Vasile-Claudiu STOICA 

Ionuț-Gabriel BĂLAŞA 

Ana-Maria-Daniela DOBRESCU 

Andrei-Răzvan FÂȘIE 

 

12 iunie 

Maria BANU 

Cristinel-Petre DOBRESCU 

Adina-Gabriela DOBRESCU 

Mariana MICU 

Elena-Mădălina ZEGHERU 

Marius-Ionuţ PANĂ 

Petruţa-Andreea BURCĂ 

Gabriela-Ioana IACOB 

 

13 iunie 

Steliana SAVU 

Elena SARU 

Maria MANTA 

Ion GHEORGHE 

Maria-Mirela SMARANDA 

Mihaela-Corina MILEA 

Alexandru PETRESCU 

Evelina-Elena MORARU 

Bogdan-Lucian GRECU 

 

14 iunie 

Sabina NECŞOIU 

Constanţa DOBRESCU 

Adriana CIOCĂU 

Cătălin-Andrei IONIŢĂ 

Andrei-Ronaldo POROJAN 

Alexandra-Daniela BĂLAŞA 

Ciprian GRECU 

Giuseppe-Gabriel FÂŞIE 

 

15 iunie 

Maria PIOARU 

Maria MARINESCU 

Loredana-Daniela NEAGU 

Carmen-Elena GHEORGHE 

Ana-Maria GHEORGHE 

Andrei-Cristian STOICA 

Elena JOIȚA 

Vlad-Andrei NEAGA 

 

16 iunie 

Maria SARU 

Elena ANTOFIE 

Corneliu CIOCAN 

Marinel UŢA 

Maria CRĂCIUN 

Romică-Ciprian ZAMFIRESCU 

Dănuţ ENESCU 

Roxana-Ionela BĂLAŞA 

Bogdan-Vlăduț GRECU 

Diana-Nicolaeta MANTA 

Alexandru Rareş ILIE 

 

17 iunie 



Traian DINU 

Gheorghe VASILE 

Gheorghiţa MIHAI 

Constantin SAMFIRESCU 

Daniela STOICA 

Gabriel ŞERBAN 

Mihaela-Daniela PIOARU 

Petru-Alexandro ARON 

 

18 iunie 

Eugenia ŞERBAN 

Filareta MICULESCU 

Emilia MIRA 

Liliana POPESCU 

Stelian FĂŞIE 

Gheorghe-Sorin RĂDOI 

Marian DINIŞOR 

Luminiţa-Mirela STREULEA 

Daniel FLOREA 

Oana-Maria BURCĂ 

Ioan-Daniel PETRESCU 

Francesco-Nicolae DOBRESCU 

Anastasia-Petruța FÂȘIE 

 

19 iunie 

Vasilica ŞETREANU 

Laurenţiu MILEA 

Aritina DOBRESCU 

Aurel MOROE 

Andrea-Denisa BERECHET 

Sofia ȘERBAN 

 

20 iunie 

Maria BÂRLOG 

Maria SARU 

Gheorghe ŞETREANU 

Vasile BUCUROIU 

Veronica SARU 

Ion FĂŞIE 

Corvin CHIRAN 

Alexandra-Mariana PĂUNESCU 

Sabin-Petruț OPROIU 

Alexandru-Ilie SAVU 

Rebeca-Alexandra DOBRESCU 

Dragoş-Alexandru NICOLĂESCU 

 

21 iunie 

Ioachim MIHAI 

Mioara MÎNDROIU 

Ileana MILEA 

Luminiţa ILIE 

Maria-Simona VĂCARU 

Ion-Claudiu ILIE 

Cristina GHEORGHE 

Vasile IOSIF 

Robert-Ștefan-Gheorghe NEGULESCU 

Raisa-Ioana MITRESCU 

Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU 

 

22 iunie 

Ion ARON 

Maria UDROIU 

Maria STÂNGACIU 

Elena SPÎNU 

Elena ILIE 

Emil DOBRESCU 

Cătălin-Petrică ILIE 

 

23 iunie 

Lucia POPESCU 

Viorica OACHEŞU 

Petre ŞETREANU 

Ion BUCĂ 

Alexandru STAN 

Ion BIŢOC 

Florin ŢUŢUIANU 

Alecsandra-Simona NEGULESCU 

Laura-Gabriela NEAGA 

 

24 iunie 

Viorica CIOBU 

Aurel FĂŞIE 

Ionela ILIE 

Carmen-Luiza ENESCU 

Nicolae GRECU 

Gheorghe VASILE 

 

25 iunie 

Elena FĂŞIE 

Elena CIOCAN 

Aurica MITRESCU 

Teodor FĂŞIE 

Sorin GRECU 

Irinuş-Alina TRONECI 

Mihail-Georgian DÎNGEANU 

Adriana MILEA 

Cătălin-Ionuţ FĂŞIE 

Andreea-Beatris OANCEA 

Luis-Georgian MITRESCU 

Alexia-Ştefania ILIE 

Mario-Andres VASIAN 

 

26 iunie 

Eufrosina PANAITA 

Mircea DĂNILĂ 

Nicolae LĂCĂTUŞ 

Aurelian IOSIF 

Aurelian MITRESCU 

Miriam MIHAI 

 

27 iunie 

Valeria BURCĂ 

Elena BÎRLOG 

Ionică OPROIU 



Nicolae ŢUŢUIANU 

Elena STOICA 

Petre ISTRĂTOIU 

Anişoara MOISE 

Liliana STÎNGACIU 

Petruţa-Corina UDROIU 

Corneliu FLOREA 

Marian-Tiberiu LĂCĂTUŞ 

Petruţ-Antonio LĂCĂTUŞ 

Flavius-Andrei DOGARU 

 

28 iunie 

Ion CRĂCIUN 

Ilarion GHEORGHE 

Vasilica DOBRESCU 

Vlăduţ-Ionuţ ZAMFIRESCU 

Vasile-Bogdan FÂŞIE 

 

29 iunie 

Maria ŞERBAN 

Nicolae ANTOFIE 

Petre MIHAI 

Aurel MIHAI 

Antonio-Cornel NICOLAE 

Elena MIHAI 

Vasile GAFIŢOIU 

Petruţa-Cristina FĂŞIE 

Alina-Ionela STOIAN 

Petre DINU 

Emilian-Codruţ PIOARU 

Vasile-Victor STOIAN 

Hermina-Petruţa DOBRESCU 

 

30 iunie 

Vasile BĂLAŞA 

Georgeta MORARU 

Grigore BADEA 

Florina STANCIU 

Ionela COLȚOIAȘ 

Marian-Aurel NICOLĂESCU 

Elena-Mirabela SPÎNU 
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„Speranţa e cea din urmă scânteie care se stinge în 
orice inimă.” 

(Alexandre DUMAS) 
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