
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULCĂNENI DE SUCCES 

INTERVIU CU DOMNUL RADU CONSTANTIN – FOLCLORIST DÂMBOVIȚEAN 

 

 

 

 

 

Pompilia BĂJENARU:  Domnule, Radu 

CONSTANTIN, sunteți un vulcănean de-al nostru renumit. 

Lumea de aici vă cunoaște însă cu numele de Coca 

COMANDIRU.  De la ce vârstă v-ați apucat de cântat? 

Radu CONSTANTIN: Cânt de când mă știu… De mic 

am cântat. Prima oară am urcat pe scenă la grădiniță. Apoi, la 

școală, doamna învățătoare Maria MAREȘ m-a remarcat și m-

a încurajat. Susțineam muzical toate serbările școlare. Cânt la 

toate instrumentele de suflat: frunză, solz de pește, drâmbă, 

cimpoi, fluier, ocarină, pai, etc… 

 Pompilia BĂJENARU:  Povestiți-ne puțin despre 

viața dumneavoastră! 

Radu CONSTANTIN: Școala generală, așa cum am 

spus, am făcut-o aici, la Vulcana. Am continuat la Centrul 

Școlar din Târgoviște după care am continuat cu clasele a XI-a 

și a XII-a tot în Târgoviște, în paralel cu Școala Populară de 

Artă. După ce am terminat, în aprilie 1972, s-a organizat 

concurs pentru ocuparea postului de solist vocal la Ansamblul 

„CHINDIA” din Târgoviște. Am câștigat concursul și am fost 

angajat. Aveam 19 ani. 

Am început în forță – repetam intens apoi urma plecarea în turnee. Aveam zile când susțineam și 

câte trei spectacole. Era obositor dar o făceam cu plăcere. Am cântat cu toți artiștii consacrați 

„Viaţa este un trandafir la care fiecare 
petală este o iluzie, iar fiecare spin o 

realitate.” 
(Alfred de MUSSET) 

 



În anul 1978 m-am căsătorit și, din pricina 

turneelor dese și, de cele mai multe ori, prelungite, am 

renunțat la această carieră. M-am angajat la Cooperația de 

Consum pentru care a trebuit să urmez cursurile 

postliceale de contabilitate, secția comerț cooperație. 

La muzică însă nu am renunțat niciodată. 

Mergeam ocazional la spectacole, mai mergeam la nunți. 

Am cântat la nunți si aici, în Vulcana. Am avut și un 

spectacol aici, la Căminul Cultural, în toamna anului 

1972. Au fost și părinții mei în sală. Erau foarte mândrii 

de mine… Oamenii din Vulcana mă cunosc și mă iubesc. 

Prima mea înregistrare a fost la Radio Craiova. 

După ce lumea m-a plăcut și am fost consacrat am umblat 

prin toată țara și nu numai. Am colindat tot U.R.S.S.-ul, 

am cântat în Franța, Spania, Bulgaria, Ungaria, Italia, 

Germania. Frumoasă perioadă a vieții mele… Era totul 

doar cântec, plimbare și aventură. Apăream la televizor și 

ziarele au scris despre mine - Scânteia Tineretului, 

Dâmbovița. 

Pompilia BĂJENARU:  Mulțumim pentru 

amabilitatea de a-mi acorda acest interviu și, cu 

permisiunea dumneavoastră, voi reda un articol apărut în ziarul Dâmbovița, în anul 1973! 

 

 

Profil; Constantin Radu 

 

 

A crescut între dealurile subcarpatice care adăpostesc comuna Vulcana-Băi, situată la numai 

25 km de Târgoviște. Și, ca orice fecior al plaiurilor dâmbovițene, este adânc îndrăgostit de folclor. A 

învățat să cânte de la tatăl său a cărei măiestrie artistică în interpretarea unor doine și cântece de 

folclor local a lăsat o puternică impresie semenilor care, pe drept cuvânt, l-au numit „Comandirul”. 

Fiul său, Constantin, i-a fost primul și cel mai îndrăgit ucenic care, așa cum mărturisea, „de când eram 

cât lingura” s-a angajat să facă totul pentru a transmite nealterat, inedit folclorul dâmbovițean. 

„Foaie verde de mohor 

De-aș putea să trec în zbor 

Dealul vulcănenilor 

Să văd Dâmbovița toată 

Pe unde cântam odată 

Și să văd căsuța mea 

Să mă-ntâlnesc cu mândra” 

Și iată-l la lucru interpretând cu măiestrie cântecele sale în cadrul șezătorilor organizate în 

satul Vulcana și în satele învecinate precum și în cadrul căminului cultural considerat pe drept cuvânt 

punctul de plecare în activitatea sa artistică: 

„Dâmboviță, valul tău 

Trimite-l prin satul meu 

Să se oprească îndat′ 

Pe lângă moara din sat 

La casa cu liliac 

Unde am crescut cu drag. 

Ai grijă de murgul meu 

Adapă-l până vin eu 

Ca-nbătrânit, nu mai poate, 

Că numai el mi-a fost frate” 

Adesea este întâlnit în satele județului, preocupat de culegerea de noi comori ale folclorului 

dâmbovițean pe care-l iubește și-l interpretează cu vocea sa caldă, lingușitoare. Perfecțiunea vocală și-

a continuat-o în cadrul școlii populare de artă din Târgoviște, de astă dată având ca „comandir”pe 

prof. Constantin Ionescu-Aldea. 



La vârsta de numai 18 ani, Constantin Radu, în urma prezentării la concurs, în primăvara 

anului 1972, reușește să fie cel mai bun și, astfel, este încadrat ca solist vocal la orchestra populară 

„Chindia” a Consiliului Județean al sindicatelor Dâmbovița. 

Au urmat apoi nenumărate întâlniri cu publicul din satele și orașele județului precum și din 

județele: Argeș, Olt, Brașov, Prahova, Buzău, Suceava, Bacău, Neamț, Iași unde, cu ocazia turneelor la 

care a participat, a prezentat cu măiestrie cântece din folclorul dâmbovițean fiind admirat cu plăcere și 

mult apreciat de numerosul public spectator. 

 

NICOLAE PANĂ 

 

DIRECTORUL CLUBULUI PETROL TÂRGOVIȘTE 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    VULCANA-BĂI, ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE…
 

 

 

La 29 iunie 1991 se făceau primii paşi în a zămisli ceea ce Vulcana-Băi nu avea – o zi a sa – zi 

ce prin binecuvântarea lui Dumnezeu, avea să coincidă cu cea a Sfinţilor Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel.  

Acum, a devenit o tradiţie să ne întâlnim pe aceste meleaguri într-o atmosferă de sărbătoare, cu 

miros de flori de tei şi cetină de brad. 

Cu această ocazie s-au organizat activităţi cultural-artistice-recreative, cu caracter predominant 

folcloric şi de marcare a identităţii locale. 

 Astfel, duminică, 28 iunie, începând cu ora 15:15, la sediul autorităţilor administraţiei publice 

locale a avut loc o şedinţă festivă a Consiliului Local pentru a marca deschiderea oficială a Zilelor 

Comunei Vulcana-Băi. 

După şedinţa Consiliului local, de la ora 16:00, Căminul Cultural „Ecaterina OPROIU” 

Vulcana-Băi a fost gazda întâlnirii cu DASCĂLII DE ONOARE AI COMUNEI VULCANA-BĂI, 

seniorii comunei, cei care au împlinit în acest an, 50 de ani de căsnicie, cei care au împlinit venerabila 

vârstă de 80 de ani, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, ocazie cu care au primit Titlul de „Cetăţean 

al Comunei Vulcana-Băi”  

Luni, 29 iunie 2015, începând cu ora 11:30 au avut loc momente artistice prezentate de 

unităţile de învăţământ din comună sub îndrumarea dascălilor acestora, după ora 13:00 a urmat 

Concursul folcloric „VULCANA-BĂI, ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE”, aflat la cea dea  XV-a ediţie, având 

două secţiuni, cântece populare româneşti şi dansuri populare româneşti, la care au participat comunele 

Cornăţelu, Dragomireşti, Ocniţa, Voineşti şi Vulcana-Băi.  

Cu o permanentă preocupare pentru administrarea valorilor morale ale colectivităţii locale, fără 

a uita sau ignora aspectul că fără respect faţă de valorile morale nu putem avea nici identitate, nici 

„Oamenii care luptă pot pierde. Oamenii care 
nu luptă, au pierdut deja.” 

(Bertolt BRECHT) 
 



autoritate şi nici continuitate, Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi, ca autoritate deliberativă a 

administraţiei publice locale, dorind asigurarea memoriei trecutului în viitor, prin prezent, a instituit 

premiul „Virgiliu MAREŞ” – un premiu special care să marcheze personalitatea celui ce a fost vreme  

de aproape 4 decenii dascăl la şcoală şi mentor al vulcănenilor, atribuit elevilor cu rezultate deosebite la 

învăţătură, respectiv premianţii întâi ai claselor gimnaziale, cei ce cu certitudine vor fi ambasadorii 

locului în alte spaţii geografice şcolare, aceşti copii ce nu trebuie priviţi doar ca schimbul de mâine, ci 

ca o componentă a zilei de azi. 

După amiaza a continuat cu programe artistice prezentate de artişti consacraţi ai scenei 

folclorului românesc, printre care amintim: Aurelian PREDA, Simona DINESCU, Florina DINCĂ, 

Liliana MOCĂNESCU, Selena BOBEICĂ, Roxana CLOPOTARU, Florentina PĂUN, Trupa MAXIM, 

iar ca prezentator Victor MIHALACHE. 

 
 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SFÂNTUL MARE PROROC ILIE TESVITEANUL

 

 

 

 

 

În fiecare an la 20 iulie credincioşii ortodocşi îl sărbătoresc pe 

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Important prooroc din Vechiul 

Testament, Sfântul Ilie este mare făcător de minuni şi aducător de ploi în 

vreme de secetă. 

Sfântul Ilie a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care 

locuia în cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei cetăţi, 

avem şi numele prorocului de Tesviteanul. Se bucură de o cinstire 

deosebită din partea Bisericii, daca ţinem seama de faptul că ziua 

prăznuirii sale este însemnată în calendar cu roşu, însemnare ce nu apare 

în acest fel la niciun alt proroc. Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani 

înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Şi-a 

desfăşurat activitatea în regatul Israel din Samaria. 

Potrivit tradiţiei, Sovac a văzut la naşterea lui Ilie, oameni 

îmbrăcaţi în veşminte albe care îl înveleau pe fiul său în haine de foc şi îi 

dădeau să mănânce o flacără. Preoţii templului din Ierusalim au 

interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea 

profetică. Vechiul Testament istoriseşte despre faptele lui minunate în cărţile numite Regi (III Regi şi 

IV Regi). De aici aflăm că Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab şi îi vesteşte acestuia că Dumnezeu 

va pedepsi poporul prin secetă, dacă nu va lepăda credinţa în zeul Baal. Pentru că regele, împreună cu 

poporul lui Israel nesocotesc cele vestite de Ilie, nu va mai ploua timp de trei ani şi jumătate. 

„Zgârciţii adună ca şi cum ar trăi veşnic, 
risipitorii risipesc ca şi cum ar trebui să moară.” 

(ARISTOTEL) 

 



Sfântul Ilie este nevoit să se ascundă de mânia regelui Ahab la pârâul Cherit. Aici va fi hrănit în 

chip minunat de corbi, care îi vor aduce dimineaţa pâine şi seara carne. Această hrană era adusă de la 

Templul din Ierusalim, locul unde se aduceau jertfe de pâine şi de carne. Pâinea unită cu carnea, 

preînchipuia Euharistia, trupul Domnului. Mai târziu ajunge la văduva din Sarepta Sidonului, unde îl va 

învia pe fiul acesteia şi îi va înmulţi făina şi uleiul. Comentatorii acestei minuni susţin că Ilie nu se 

adresează în mod exclusiv poporului Israel, de vreme ce îl învie pe fiul unei femei păgâne. Iar această 

faptă ar demonstra universalitatea lui Iahve. Alţi comentatori spun că învierea fiului văduvei, 

preînchipuia învierea tânărului din Nain, iar faptul că făina nu se termina era chipul înmulţirii pâinilor 

pe care avea să o facă Hristos. 

Spre sfârşitul anilor de secetă, pentru cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi 

propune împăratului să ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel şi să se roage mai întâi prorocii lui Baal, 

apoi el lui Dumnezeu. Acesta a fost momentul în care Ilie a înlăturat cultul zeului Baal. El a reuşit să 

coboare foc din cer peste jertfa sa, ceea ce 450 de preoţi ai lui Baal nu au reuşit să facă. Din cartea a IV 

Regi, capitolul doi, aflăm ca prorocul Ilie după ce a lăsat ca urmaş pe Elisei, a fost luat de un car de foc 

şi înălţat la cer, fără a trece prin moarte. O parte din comentatorii acestui text susţin că Ilie a fost luat cu 

trupul la cer pentru că este chipul contemplaţiei, al răpirii de la materie. 

Alţi comentatori afirmă că scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer, este acela că el 

va reveni la sfârşitul lumii, ca un al doilea Înaintemergător al Mântuitorului, pentru a vesti a doua venire 

a lui Hristos spre a judeca neamul omenesc. 

Din Sfânta Scriptură aflăm că Ilie şi Enoh sunt cei care nu au cunoscut moartea, dar în momentul 

în care vor veni să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos în slavă, se vor lupta cu Antihrist şi vor 

fi omorâţi de el. Ei vor fi înviaţi de Hristos după ce Antihrist va fi nimicit. 

Cinstea deosebită de care s-a bucurat Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu, se vede în prezenţa sa 

pe muntele Taborului alături de Moise, atunci când Mântuitorul s-a schimbat la Faţă înaintea ucenicilor 

Lui. Moise şi Ilie au fost de faţă lângă Domnul în slavă, primul ca primitorul şi dătătorul Legii, al doilea 

ca cel mai neînfricat luptător împotriva duşmanilor lui Dumnezeu. Este de reţinut că în timpul vieţii 

sale, Ilie nu s-a învrednicit de o vedere "faţă către faţă" cu Dumnezeu. Potrivit relatărilor din cartea III 

Regi, cap. 19, se spune că atunci când i s-a arătat Dumnezeu, Sfântul Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, 

pentru că nu putea privi slava lui Dumnezeu. Dar această vedere devine posibilă după înălţarea sa la cer, 

când pe Muntele Taborului, Ilie a văzut slava lui Dumnezeu atunci când Hristos s-a schimbat la Faţă.  

Sfântul Ilie fiind cunoscut ca cel ce a adus prin rugăciunea sa seceta asupra poporului din Israel 

şi apoi ploaia care a salvat poporul de la moarte, a ajuns să fie cinstit şi ca cel ce aduce ploi. În 

Liturghier, la slujba care se oficiază la vreme de secetă, întâlnim o cerere în care este redată mijlocirea 

Sfântului Ilie pentru ploi: „Pentru ca rugăciunile noastre să fie bineprimite şi precum pe Ilie, oarecând, 

aşa să ne audă şi pe noi şi să ne miluiască, cu ploaie şi cu bună întocmire a văzduhului, Domnului să ne 

rugăm”. În ţara noastră, Sfântul Ilie este şi ocrotitorul aviaţiei şi al forţelor aeriene. 
 

 

 

 

                                                                                           

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LOCUL III LA OLIMPIADA UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ – ETAPA 

 NAȚIONALĂ (187,5 puncte)

 

 

          ~  Produsele muncii  în echipă ~ 

 

 

 

 

 

 

     Să vă prezint copiii, elevii, inimioarele, care ne-au bucurat atât de mult: LAURA, 

TEODORA, ANA-MARIA, ALEXANDRU. Ei sunt elevi din şcoli diferite, dar au un punct comun: 

limba şi literatura română. Au ştiut să formeze o echipă la Galaţi şi s-au întors triumfători. 

 

 

Limanul adolescenţei naive şi cochete, 

Anestezic dulce pentru venele lungi ale timpului, 

Uşoară carapace de clipe şi vremuri, 

Rămas bun, copilăriei cu şotron şi poveşti; 

Acordul dintre plus şi minus poezie. 

 

 

 

Tărâmul unei inocenţe de poveste, 

Emoţii de fluturi şi soare, 

Oare cât univers ar putea cuprinde 

Dragostea unei inimi în miniatură? 

„Tot ceea ce oamenii îţi vor spune că nu poţi face, 
încearcă şi vei afla dacă poţi.” 

(Henry David THOREAU) 

 



Oare cât infinit de fericire ar putea oferi? 

Rămâne să aşteptăm ca sufletul să-i crească 

Asemenea unei picturi însetate de culoare. 

 

 

Anotimpul fagurilor inocenţei sublime 

Năstruşnice jocuri de puzzle, 

Ascunse prin labirintul adolescenţei senine. 

 

Minunate clipe în zbor vertical, 

Amurg colorat transversal, 

Rimă imperfectă, 

Intrusă între dulce şi amărui 

Aceeaşi copilă - elevă cu ochi căprui. 

 

 

Anotimpul unei copil matur 

Legat de ploaie ca un contur. 

Emoţia întâiului joc de culoare, un 

Xilofon acordat perfect, 

Ameţitor de dulce şi corect. 

Nimic nu-l mai opreşte  

Din zborul de fluture-cocon. 

Răspunsul e acolo ca numai să-i dea ton, 

Urmând apoi să strige cu glas-foileton. 

 

Prof. Gabriela STÎNGACIU 
 

 

 

 

 

 



Frânturi de emoţii 

  

 

    Ca de fiecare dată când se anunţă un concurs, Laura îşi doreşte să participe . Vorbesc în felul acesta 

despre mine, fiindcă chiar aşa s-a întâmplat în fiecare an. Se anunţa concursul: emoţii, ore nesfârşite, petrecute în 

biblioteci, zile în care uitam de toate şi citeam. 

    Venea şi ziua mult aşteptată, atât de aşteptată, încât mă trezeam în miez de noapte să-mi aranjez 

gândurile şi să gonesc emoţiile. Nu pot uita calea încununată de bătrânii caişi, nici trilurile, nici simfoniile 

păsărelelor ce-mi acompaniau drumul către staţia de autobuz. Ajungând în sala de concurs, mă aşezam în banca 

indicată şi deja simţeam un gol în stomac, o teamă nedesluşită. Subiectele soseau repede şi timpul se curgea în 

minuscula clepsidră. 

    Ajungeam acasă., iar  jurnalul mă aştepta nerăbdător, la fel ca  bunica. Scriam cum, printr-un 

emoţionant concurs, am reuşit să-mi fac prieteni, prieteni pe care –i voi păstra întreaga viaţă. Nu voi uita 

niciodată acele momente de neînlocuit, acele emoţii molipsitoare şi lacrimile de bucurie din final, pentru că am 

reuşit să trec mai departe, că mi-am atins ţinta. 

 

         Laura NEAGA 

   

 

 

  Prof. Gabriela STÂNGACIU 

 ȘCOALA „VLAD ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O LACRIMĂ DE DESPĂRȚIRE… ULTIMUL CLOPOȚEL AL CLASELOR A VIII-A 

 

 

 

 
 

O ultimă filă… 

      

 

         Imaginaţi-vă această foaie ca fiind ultima mea urmă în această şcoală, iar cuvintele 

aşternute aici, ca ultima mea semnătură pe ultima pagină a romanului meu, scris aici, cu voi, dragi 

colegi. Credeam că vom fi veşnic împreună, că drumurile noastre au pun punct comun, că timpul nu mă 

va dezamăgi. ACUM, când toţi suntem uniţi, fix ACUM, ironia sorţii, ne vom despărţi. Vom pleca, ne 

vom face şi alţi prieteni. NU PLÂNGEŢI, CAMARAZI! Simţiţi,  nu plângeţi! Am navigat împreună pe 

nava aceasta, fiecare a avut rolul lui, prin ape limpezi, dar şi tulburi...am pierdut camarazi pe drum. 

Acum, împreună, am naufragiat aici, la sfârşit. 

       Povestea mea începe la grădiniţă. Acolo mi-am întâlnit camarazii şi am navigat cu ei alături 

de cârmuitorul nostru brav, doamna educatoare, timp de doi ani. Următorii doi ani, petrecuţi alături de 

doamna învăţătoare, ne-au creat o bază sentimentală. Am învăţat ceea ce se cheamă organizare, practic 

a fost şcoala pentru ce era să urmeze. La sfârşitul acelui timp, sub pretextul că eram prea mari ca să mai 

încăpem în bancă, timpul ne-a exilat pe o corabie la cârma căreia era o tânără, pricepută cârmuitoare, 

doamna învăţătoare, omul care ne-a pus în mână sabia şi scutul, stiloul şi foaia de hârtie, cu ele biruind 

fiecare luptă. Patru ani...patru ani în care ne-am cunoscut mai bine, iar straiele prieteniei începeau să se 

lege. Ne certam des, ne împăcam la fel e des, nu aveam dezvoltat spiritul frăţesc. Ajunşi la sfârşitul 

celei de-a doua părţi a călătoriei noastre, entuziamaţi până peste cap că scăpăm de calificative, dar trişti 

pentru că lăsam cârmuitorul în urmă, eram curioşi cine ne va cârmui spiritul pe ultima cărare a 

escapadei noastre în oceanul educaţiei. Urcând pe arca doamnei diriginte, auzind că este cel mai de 

temut guvernator de pe oceanul doamnei director, făceam fiecare pas cu mare teamă. Pe această arcă am 

întâlnit un întreg echipaj de piraţi, menit să se zbată cu orice preţ şi să se descurce în situaţii limită.  

       Dar, cum Londra nu e capitala României, cum Luceafărul nu e scris de Creangă, cum 

cuvântul dog nu înseamnă pisică, cum 2+1 nu fac 4, cum acidul sulfuric nu e compus din apă şi fier, 

cum omul nu aude cu ochii, cum preşedintele României nu e Obama, cum al doilea război mondial nu a 

adus fericire, cum galbenul nu e culoare rece, cum şcoala de arte nu ne face parlamentari, cum un hard-

„Durerea este inevitabilă. Suferinţa este 
opţională.” 

(M Kathleen CASEY) 

 



disc nu e compatibil cu orice computer, cum Coasta de Azur nu e vecinul Vulcanei, cum ,,futur proche” 

nu este perfectul simplu, nici eu nu sunt fericit că plec, dragi colegi şi profesori. 

 

 

Elev, 

 Constantin PETRESCU 

 

 

 

În lumina celor patru ani 

 

Au trecut cu bucurie 

Şi-or mai trece încă atât, 

O zi din copilărie, 

Patru ani cu mare-avânt. 

Chiar dacă am fost olimpici, 

Câte puţin am luptat 

Şi cu sârguinţă mare 

La badminton am excelat. 

 

Chiar dacă-n finala mare 

Eu cu Oana am jucat, 

Domnişoara m-a antrenat 

Şi următorul loc l-am luat. 

 

Chiar dacă am făcut probleme 

Sub formă de teoreme, 

Greşeala e corectată 

Şi nu va fi repetată. 

 

 Mălina PETRESCU 

 Cls. a VIII-a 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gânduri... 

 

       Nu e nevoie să mă gândesc de două ori ca să realizez că îmi va fi dor de voi toţi. Cu toate 

astea, vreau să vă mulţumesc pentru lucrurile bune care mi s-au întâmplat de-a lungul anilor. Am râs, 

am plâns, ne-am certat, ne-am împăcat, dar toate aceste lucruri au făcut parte din viaţa noastră, din anii 

de şcoală. E atât de dureros că din luna septembrie nu vă voi revedea şi îmi pare nespus de rău, dar 

acestea sunt etapele prin care trebuie să trecem toţi. Îmi pare rău că nu mai pot fi din nou copil... 

 Cu regret, 

                                                                                             ANONIM 

 

 

 
 

O filă de jurnal 

 

 

      Se pare că acum, o poartă  a viitorului e pe cale să se deschidă, însă lacătul ei încă mai e, preţ 

de câteva ore, în mâinile noastre. Un ultim clopoţel va suna înainte să păşim pe o potecă îngustă, care ne 

va conduce pe tărâmuri necunoscute, spre oameni străini, spre noi şanse...O să cunoaştem lumea cu 

bune şi cu rele, aşa cum aşa cum poteca va avea suişuri, dar şi coborâşuri. Vom simţi mirosul dulce al 

victoriei, cum calea noastră va fi încununată cu flori, cu miresme. Vom cunoaşte răul din jur, ne vor 

înţepa spinii trandafirilor când îi vom curăţa. Dar înainte de toate, va trebui să ne luăm rămas 

bun...timpul s-a scurs, acel moment a sosit. O să-mi fie dor de voi, dragi prieteni! O să-mi fie dor să mai 

putem petrece măcar o zi din cele care au trecut prea repede pe lângă noi, nişte copii care păşeam cu 

emoţii în clasa I, neştiind prin câte aventuri vom trece. Am legat prietenii încă de pe atunci, apoi am 

crescut împreună. Am început să ne maturizăm, dar nu suficient, căci şi acum râdem în hohote fără să 

ştim de ce, legăm colegilor ghiozdanele de scaune, ca să plece ultimii de la şcoală şi ne amuzăm cu drag 

de toate momentele stânjenitoare prin care am trecut. Aceştia suntem noi! Am ştiut să fim uniţi, ne-am 

susţinut la greu şi ne-am felicitat la reuşite. Acum totul s-a terminat! Poate că vom păstra legătura şi ne 

vom aminti, chiar şi la bătrâneţe, de şcoala generală.  

       Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care au făcut ca anii de şcoală să nu pară plictisitori şi 

stresanţi. Mă refer la dragii mei profesori, de la care am învăţat enorm de multe lucruri şi de la care am 

primit sfaturi preţioase pentru viitor. Vă mulţumesc pentru tot!  

      Rămas bun colegi, rămas bun domnule învăţător, rămas bun domnilor diriginţi, rămas bun 

stimaţi profesori. RĂMAS BUN, ŞCOALA MEA DE SUFLET! 

 

A d-voastră, 

Laura NEAGA 



Gânduri... 

 

       Nu e nevoie să mă gândesc de două ori ca să realizez că îmi va fi dor de voi toţi. Cu toate 

astea, vreau să vă mulţumesc pentru lucrurile bune care mi s-au întâmplat de-a lungul anilor. Am râs, 

am plâns, ne-am certat, ne-am împăcat, dar toate aceste lucruri au făcut parte din viaţa noastră, din anii 

de şcoală. E atât de dureros că din luna septembrie nu vă voi revedea şi îmi pare nespus de rău, dar 

acestea sunt etapele prin care trebuie să trecem toţi. Îmi pare rău că nu mai pot fi din nou copil... 

 Cu regret, 

                                                                                             ANONIM 

 

 

Rămas bun! 

 

În toţi aceşti ani, am străbătut un drum lung, am cunoscut OAMENI, profesori extraordinari care 

ne-au purtat pe drumul cunoaşterii. Ne despărţim acum de toţi cei care au ştiut să ne fie aproape în 

aceşti ani. Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce aţi făcut pentru mine şi îmi cer iertare dacă v-am greşit. 

Colegilor mei le urez multă baftă la examene şi sper să avem numai rezultate bune şi foarte bune. 

          Vă mulţumesc! 

 Elena JOIŢA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ZIUA IEI – 24 IUNIE 2015

 

 

 

 

Popoarele și comunitățile se construiesc și cresc în jurul poveștilor, iar 

poveștile dăinuiesc de dinainte de apariția scrierii, așa că, pentru a le 

descifra pe cele mai vechi, ne vedem nevoiți să apelăm la descifrarea 

«semnelor» transmise din vremuri imemoriale. Din fericire, pe alocuri, s-au 

salvat poveștile cusute de străbunele noastre, în punct mărunt și colorat de 

cusătură și câte nu învățăm din acele lecții de estetică, inspirație, bun gust, munca și sacrificiu, fiindcă 

povestea unei îi începe în lanul de cânepă și poate fi fără sfârșit dacă ajunge în mâinile unor strănepoți 

care știu să îi aprecieze valoarea. 

                    

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului 
în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea 

trecutului, fără de care nu există iubire de ţară.” 
(Mihai EMINESCU) 

 



Faimoasa „blouse roumaine”, imortalizată de Matisse, ne duce povestea mai departe, în centrul 

Pompidou, ii de o valoare inestimabilă ne servesc drept termen de comparație şi inspiraţie în 

Metropolitan Museum, tocmai la New York, în timp ce în satele noastre, neștiute și de prea multe ori 

neprețuite așa cum ar trebui, comori inestimabile își trăiesc ultimele clipe prin cufere prăfuite. 

Dar, istoria cu suișuri și coborâșuri a iei românești, pare să intre într-o noua epocă, una în care, 

grație inițiativei inimoase a unei comunități online, ia revine în atenția publicului larg și devine obiect 

cult. Niciun efort nu este prea mare pentru salvarea și recondiționarea comorilor străbunilor noștri, sute 

de modele sunt salvate de la uitare și sute de românce reîncep să coasă ii după vechile canoane, 

alăturându-se zecilor de generații de femei care și-au dedicat zilele muncii și nopțile creației cu acul în 

mână. 

24 iunie, ziua de Sânziene este, de câțiva ani deja, „Ziua universală a iei”, în care românce și 

români din lumea largă scot de la păstrare comorile din străbuni și le poartă cu mândrie oriunde ar fi. 

Inspiratul eveniment, spontan și practicat pretutindeni în jurul globului, este cea mai bună ocazie pentru 

a promova România, oamenii și comorile ei, dar și de a descoperi ii uitate vreme de decenii prin poduri 

și case bătrânești. 

Întâmplarea face ca nou înființata asociație „BLOCKSTART” să își înceapă activitatea în 

comuna Vulcana-Băi, cu o acțiune dedicată iei, însă, nici nu se putea un mod mai potrivit de a demara 

un proiect atât de ambițios ca al nostru, decât cu un demers dedicat promovării valorilor și bunurilor 

celor mai de preț ale comunității vulcănene, oamenii și moștenirea lor. 

În vederea pregătirii marii sărbători din 24 iunie, cu ajutorul cadrelor didactice inimoase din 

comună și cu bunăvoința localnicilor, am îndrăznit să le pătrundem în case și să îi ajutăm să aducă la 

lumină, costume populare de tezaur. 

   Cu ocazia unei sesiuni foto ad-hoc, am descoperit cu încântare o 

comunitate în care costumul popular este viu, prețuit, iubit și păstrat cu 

sfințenie, dar și purtat cu mândrie la ocazii speciale.  

Am surprins costumul popular vulcănean în cele mai frumoase 

ipostaze, purtat de copii frumoși și părinți inimoși, care ne-au povestit cu 

mândrie istoriile fascinante ale mâinilor harnice care, la lumina opaițului, 

în nopți lungi de iarnă, au creat arta populară autentică. 

Ne dorim ca în viitorul apropiat, fotografiile realizate să fie incluse 

într-un album fotografic dedicat portului vulcănean, influențelor și 

istoriilor acestuia. Le mulțumim celor care ne-au onorat cu prezența și și-

au dedicat timpul liber acestei activități, dar, mai ales, cadrelor didactice 

care au coordonat activitatea și, credem noi, i-au asigurat succesul. 

Vă lăsăm în continuare să vă delectați cu o serie de fotografii care 

fac mândrie, atât portului tradițional românesc, cât și unei comunități de 

oameni frumoși, cum rar se mai întâlnesc. 

                     
 

 

 

 

MEMBRII ASOCIAȚIEI BLOCKSTART 



 

 

 

 

 

 

 COPIII VULCĂNENILOR – MEREU ÎN FRUNTE!

 

 

 

„Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus.” Povestea pe care 

eu o voi spune este una despre cât de important este să te implici în activităţi extraşcolare, lucru pe care 

eu îl recomand tuturor după experienţa dobândită în urma proiectului ACCED (Absolvenţi Competitivi 

Către o Economie Durabilă). Acest proiect care s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Nicolae 

Titulescu”, unde eu învăț, mi-a adus nenumărate beneficii, pe lângă cunoştinţele despre: ce se întâmplă 

într-o firmă, care sunt paşii pe care oamenii îi parcurg atunci când vor să se angajeze, cum să-ţi 

promovezi afacerea sau cum să-i convingi pe clienţi că firma ta le poate schimba viaţa, mi-a oferit şi 

ocazia de a participa la târguri de expoziţie şi promovare a firmei. Un lucru extraordinar, deoarece ai 

şansa de a cunoaşte oameni, dar mai ales de a te cunoaşte pe tine însuţi, de a-ţi cunoaşte calităţile şi 

defectele în ceea ce constă comunicarea şi libera exprimare. Unul dintre târgurile la care am fost s-a 

desfăşurat la Bacău, un oraş minunat cu oameni primitori ce nu ne-au privit ca pe nişte străini sau 

concurenţi, ci chiar am ajuns să legăm frumoase prietenii.  

După drumul obositor de la Târgovişte la Bacău, ne-am oprit la sala de expoziţii, unde urma să 

se desfăşoare concursul firmelor de exerciţiu, ne-am aranjat standurile, fiecare cum a putut mai bine, iar 

apoi nu ne-a rămas decât să ne odihnim pentru a fi plini de energie în ziua „competiţiei”. În cea de-a 

doua zi, dis-de-dimineaţă, extrem de energici şi de zâmbitori, ne-am luat rolurile de „angajaţi” în serios 

şi am început treaba. În primul rând ne-am împărţit sarcinile, aşa cum face orice grup unit, unii se 

ocupau cu împărţirea pliantelor, altul vorbea cu clienţii, doi se ocupau de vânzări, un altul de cumpărări, 

iar sarcina mea a fost de a prezenta în faţa unui juriu, absolut tot despre afacerea virtuală din care 

făceam parte. Am lăsat emoţiile la uşă şi am început să vorbesc liber şi fără vreo reţinere. Terminând de 

prezentat, am plecat la cumpărături, nu vă gândiţi ca la mall, ci la celelalte firme. Ajungând la finalul 

zilei, toţi eram extrem de obosiţi, dar mândrii de ceea ce realizasem. În cea de-a treia zi am revenit la 

statutul de elevi ce-şi aşteptau răsplata pentru munca lor, sosise timpul acordării premiilor. Am obţinut 

premiul al doilea la secţiunile „Stand” şi „Prezentare”, dar şi premiul al treilea la secţiunea „Tranzacţii”. 

Am fost foarte fericiţi că ne-am putut 

reprezenta liceul cu mândrie.  

Acum că am povestit pe scurt ce 

am făcut la acest târg, îmi pare nespus de 

rău că proiectul a luat sfârşit, deoarece 

„familia ACCED”, aşa cum am numit 

firma din care am făcut parte, mi-a rămas 

în suflet. Spun familie pentru că ne bazam 

pe respect, înţelegere şi egalitate, iar cel 

care ne-a fost coordonator ne-a învăţat să 

fim aşa, dumnealui trebuie să-i mulţumim 

pentru sprijin, pentru încrederea care ne-a 

acordat-o, dar şi pentru că ne-a ajutat să 

învăţăm tot ceea ce ştim acum.  

Mi-a făcut plăcere să vă 

împărtăşesc această experienţă, poate cea 

mai plăcută de până acum şi vă rog să îndrumaţi toţi tinerii, dar nu numai, să se implice în tot felul de 

activităţi educative pentru că ajută la clădirea noastră ca oameni.  
 

Giorgiana-Adelina BUCĂ 

Elev clasa a XI- a Colegiului Naţional „Nicolae TITULESCU” Pucioasa 

„Învăţătura este un aur care are preţ oriunde.” 
(EPICTET) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE  (1434 – 1504) – DOMN AL MOLDOVEI

 

 

 

Ștefan al III-lea, supranumit Ștefan cel 

Mare (n. 1433, Borzești - d. 2 

iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-

lea, a fost domnul Moldovei între anii 1457 

și 1504. A domnit 47 de ani, durată care nu a 

mai fost egalată în istoria Moldovei. În 

timpul său, a dus lupte împotriva mai multor 

vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul 

Poloniei și Regatul Ungariei. Biserici și 

mănăstiri construite în timpul domniei sale 

sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul 

mondial. 

Calitățile de om politic, strateg și 

diplomat, acțiunile sale pentru apărarea 

integrității țării și inițiativele pentru 

dezvoltarea culturii au determinat admirația 

contemporanilor, acesta devenind un erou popular în tradiție. 

După uciderea tatălui său Bogdan al II-lea de către Petru Aron, Ștefan vine cu oastea sa, ajutat 

de Vlad Țepeș, domnul Țării Românești. După înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Doljești", la 12 

aprilie și la Orbic pe 14 aprilie 1457 - merge la Suceava și pe locul ce se chema câmpia Direptății, 

lângă cetatea de scaun, întreabă pe cei de față, dacă le este cu voie să le fie domn. Adunarea în frunte cu 

mitropolitul Teoctist, boieri, târgoveți, ostași și "toată țara" proclamară pe Ștefan ca domn legiuit al 

Moldovei. 

În vremea lui Ștefan cel Mare, Moldova se întindea de la Carpații răsăriteni până la Nistru. 

Țăranii răzeși, proprietari de pământ, erau chemați la solicitarea domnului la "oaste" în schimbul unor 

privilegii. Alături de ei, un rol important îl jucau cetele boierilor, care veneau cu oșteni de pe moșiile 

lor, și cetele târgurilor, alcătuite din târgoveți, care se puteau strânge mai repede în caz de nevoie. 

Oastea mare a lui Ștefan era deci o ,,oaste de țară", la vremea aceea puțini fiind lefegii (mercenari sau 

soldneri). Țara era apărată de cetăți ca Soroca, Tighina și Cetatea Albă la Nistru, cetatea Chilia la 

Dunăre, cetățile Hotinului și Sucevei la Nord, spre Carpați Cetatea Neamțului, iar pe Siret Cetatea Nouă 

a Romanului. 

Moldova era stabilă politic și bogată. Incursiunile pretendenților la domnie erau rare, și opoziția 

boierilor slabă. Buna securitate a drumurilor îmbia pe negustorii italieni, polonezi sau armeni să treacă 

prin Moldova de la Marea Neagră spre Liov (Lemberg) și invers, aducând din Orient mirodenii, 

covoare, blănuri, metale și pietre prețioase iar din Apus postavuri și arme. Vămile culese de la aceștia 

aduceau bani în vistieria domnească. Astfel se explică mijloacele materiale care i-au permis lui Ștefan 

să lupte și să construiască fără încetare în lunga lui domnie. Pericolul mare îl reprezenta însă 

expansiunea Imperiului Otoman, care - după cucerirea Constantinopolului la 1453, de către 

sultanul Mehmed al II-lea Fatih - își continua înaintarea spre centrul Europei. 

Din cei 47 de ani de domnie Ștefan a purtat războaie cu turcii într-un interval de 10 ani (1474 - 

1484), iar după 1484 a pierdut definitiv cetățile Chilia și Cetatea Albă și a revenit la plata tributului. 

Mahomed al II-lea nu a vrut să lase nepedepsit amestecul lui Ștefan cel Mare în treburile 

domniei Țării Românești. De aceea în iarna anului 1474trimise în Moldova pe beylerbeyi Hadâm 

„Nu vă sprijiniţi de o trestie pe care o clatină 
vântul.” 

(Anatole FRANCE) 
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Suleiman Paşa (Hadin Süleyman Paşa), cu 120.000 de oameni, cu misiunea de a supune pe domn și a-i 

nimici oastea. Ștefan își organizează tabăra în fața Vasluiului în locul numit Podul Înalt și în ziua de 10 

ianuarie 1475, înainte de a se lumina de ziuă, dădu atacul pe neașteptate. Oștirea turcilor se destrămă în 

învălmășeală. Locul mlăștinos, ceața, necunoașterea terenului, mări tulburarea turcilor, care se risipiră. 

După alungarea lor, Ștefan trimise o scrisoare în limba latină către toți principii creștini din Europa, 

vestindu-le marea izbândă și cerându-le sprijin pentru încercările viitoare. Dar în afară de felicitări din 

partea Papei și a Republicii Venețiene, ajutor nu veni de nicăieri. 

Mahomed II luă comanda oștirii turcești, îndreptându-se spre Suceava pe Valea Siretului, iar 

dinspre Nistru se iviră cetele tătarilor. În codrul de la Valea Albă sau Războieni, turcii covârșiră puterile 

moldovenilor în seara zilei de 26 iulie 1476. Mahomed II atacă cetățile Suceava, Neamțul și Hotinul, 

dar nu le putu cuceri. Aflând că Ștefan pregătește o nouă oaste, că ungurii și polonezii se apropie de 

granițele Moldovei cu ajutor armat, văzând că hrana se împuținează și că se ivesc boli în rândul 

oștenilor, Mahomed al II-lea se hotărî să se retragă. El părăsi Moldova hărțuit de cetele lui Ștefan. 

Ultimii ani de domnie au fost ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este din mila lui 

Dumnezeu domn al Țării Moldovei a zidit 44 mănăstiri și biserici, conform tradiției, după fiecare luptă 

câștigată o biserică. Bătrân și bolnav de gută, i s-a amputat un picior la care apăruse o cangrenă de pe 

urma rănii căpătate la asediul Chiliei din 1462. Există opinii că decizia luată de doctori aduși din Italia i-

a grăbit moartea cu câteva luni. După o domnie îndelungată de 47 de ani - neobișnuită pentru acele 

vremuri - a decedat la 2 iulie 1504. 
 
 
 

 prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

SĂ SAVUREZE POEZIA 

de Ioan GRIGORAȘ & Liliana TRIF 

 

 

 Îmi place-n primăvara asta lungă  

 Să ies cu tine, să mă plimb agale, 

 Să-mbraci fustița scurtă să n-ajungă  

 Pân’ la genunchi și să încalți sandale, 

 

 Când mergem amândoi către cetate  

 Să-ți văd piciorul cum se arcuiește 

 Și cum bărbații tineri, și-n etate, 

 Privesc pe-ascuns, iar cerul se-nroșește 

 

„Să ne mințim pe noi înşine este mai adânc 
înrădăcinat decât să-i minţim pe ceilalţi.” 

(Feodor DOSTOIEVSKI) 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Had%C3%A2m_Suleiman_Pa%C5%9Fa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vaslui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podul_%C3%8Enalt
http://ro.wikipedia.org/wiki/1475
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sol_(trimis)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Vene%C8%9Biei
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83tari
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Alb%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboieni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Scaun_a_Sucevei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Neam%C8%9Bului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mahomed_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova


 Atunci când vântu-ți saltă lenjeria 

 Și se opresc toți trecătorii-n stradă  

 Să-ți savureze lacomi poezia – 

 Că ești sublimă, nu-i nici o tăgadă. 

 

 - Iubite, tu mă ştii, nu sunt frivolă, 

 Chiar dacă-mbrac mătăsuri şi dantele  

 Sub fusta scurtă... Pielea mea creolă  

 E din satin cu gust de caramele.  

 

 Doar ai gustat din ea, îi ştii savoarea,  

 Ce dacă alţii mă privesc în treacăt? 

 Hai spune-mi tu-i intensă provocarea, 

 Pe suflet port de multă vreme lacăt 

 

 Şi cheile-s la tine, deci zâmbeşte, 

 Eu înfloresc atunci când sub petale  

 Căuşul mâinii calde desluşeşte  

 Dantele fine, forme senzuale. 

 

 

 

  
 

 

 

 ŞTIAȚI CĂ…

 

 

 

 

 …se estimează că oamenii au explorat doar o milionime din suprafața adâncurilor oceanelor 

și mărilor existente? 

 …în cazul cronicizării bronșitei, aspectul cel mai neplăcut îl constituie tusea permanentă, fie 

ea spastică sau cu expectorație?  

 …cercetătorii americani au descoperit că o substanță prezentă în compoziția vinului roșu, 

resveratrol, are efecte miraculoase în cazul persoanelor obeze și crește considerabil longevitatea?  

Această moleculă ar putea explica de ce francezii, deși sunt cunoscuți ca cei mai mari consumatori 

de vin roșu din lume, suferă de mai puține maladii cardiovasculare, în ciuda alimentației bogate în 

calorii. 

 …vocea mamei e cel mai bun calmant? Stați de vorba cu mama atunci când sunteți foarte 

stresați. Vocea mamei este considerată de savanții americani ca fiind cel mai bun calmant, capabil să 

reducă rapid nivelul de stres. 

 …în fiecare secundă, pământul este lovit de peste 100 de fulgere? Numărul de fulgere ce au 

loc în atmosferă este însă mult mai mare.. 

 …în urma exploziilor solare sunt expulzate în spațiu particule puternic încărcate energetic?  

Când acestea intersectează orbita Pământului și interacționează cu gazele atmosferice se formează 

aurorele Boreale sau Australe. 

 …pentru păstrarea tenului feței catifelat și tânăr se aplică zilnic o soluție obținută prin 

mixarea a 500 ml apa distilată cu 50 gr. castraveți verzi tăiați mărunt și 50 gr aloe proaspătă, curățată 

de coaja țepoasă? Soluția se păstrează la frigider și poate fi folosită 7 zile. 

 …Aleea Baobabilor din Madagascar urmează drumul prăfuit din regiunea Menabe a 

Madagascar-ului, ea devenind una dintre cele mai populare puncte vizitate de turişti? Baobabii din 

„Experienţa ne învaţă că oamenii nu învaţă 
nimic din experienţă.” 

(George Bernard  SHAW) 
 



vestul insulei Madagascar au până la 880 de ani vechime şi reprezintă rămăşiţele pădurilor tropicale 

dense care acopereau acum multe milioane de ani insula 

 …Palatul Versailles este unul dintre cele mai mari şi opulente castele din întreaga lume? Cu 

peste 2100 de ferestre, 1250 de şeminee şi 67 de scări interioare, castelul Versailles este una dintre 

cele mai vizitate atracţii turistice din Franţa. Fiind un exemplu perfect de artă franceză a secolului al 

18-lea, această clădire istorică se află pe lista Patrimoniului Universal UNESCO de mai bine de 30 

de ani. 

 …la delfini s-a observat un lucru foarte interesant: atunci când se odihnesc, jumătate din 

creier rămâne activă şi ochiul din cealaltă emisferă rămâne deschis, animalele fiind astfel atente la 

eventualele pericole. În acelaşi timp, această stare le permite controlul nevoii de oxigen. După 

aproximativ 2 ore cele două emisfere îşi predau una alteia atribuţiunile. În felul acesta delfinii dorm 

până la 8 ore pe zi. 
   
 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

La bibliotecă 

 

 

Este sâmbătă după-amiază. Eu și Alina ne plictiseam așa că am hotărât să mergem la 

bibliotecă să împrumutăm câte o carte. 

În bibliotecă era liniște desăvârșită. Mai erau încă trei copii acolo când am ajuns noi. 

Rafturile erau pline de cărți, unele mai mari, altele mi mici, unele lucioase, cărți de povești, de 

poezii, pentru adulți ori pentru copii… Alina s-a oprit la un raft de cărți scrise de autori străini. Eu tot 

căutam și nu găseam ceea ce îmi doream. Nici cărțile autorilor români nu mă atrăgeau – probabil 

altul era raftul cu cărțile dedicate copiilor. 

După multă vreme de căutare, mă duc la bibliotecar și îl întreb: 

Mă scuzați, nu mai aveți și alte cărți mai interesante? 

Trăgându-și ochelarii pe nas, mă conduce la un raft dintr-un colțișor al bibliotecii pe care nu-l 

observasem eu. Îmi spune: 

Știu că aceste cărți sunt foarte interesante. Cel mai adesea, de aici împrumută copiii de vârsta 

ta cărți. 

Răsfoind câteva pagini dintr-o carte, am înțeles că este pe placul meu și că o voi citi cu nesaț. 

Mulțumindu-i bibliotecarului am plecat fericită cu Alina către casă. 

 

 

  Ioana MOREANU 

CLASA a IV-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA DE SUS 

„Iartă multe lucruri celorlalţi, nu-ţi ierta nimic ţie.” 

(Alexander POPE) 



 

 

 

La bibliotecă 

 

 

Într-o zi călduroasă de vară, eu, Ioana și Matei stăteam în casă gândind la ceea ce puteam 

face… 

 

- Vreți să ne jucăm „De-a v-ați ascunselea”? 

- Nu! Nu putem! Afară este foarte cald și vom face insolație, iar aici nu avem voie să ne 

jucăm, spuse Ioana. 

Ne plictiseam din ce în ce mai tare…când, dintr-o dată o auzim pe Ioana spunând: 

- Vreți să jucăm șah? 

- Niciunul dintre noi nu cunoaștem prea bine regulile acestui joc, spuse Matei. Ne vom 

certa într-un final! 

Stăteam și ne gândeam. Nu ne venea nicio idee. În acel timp sosește mama și ne întreabă: 

- Ce faceți aici, copii? 

- Ne plictisim și nu știm ce să facem, răspunse Ioana. 

- Mergeți la bibliotecă! Sigur acolo veți găsi câte o carte care vă va plăcea și vă va 

delecta! 

- Ce idee bună! Mulțumim, mamă! 

Plecasem către bibliotecă. Am ajuns după câteva minute de mers pe jos. Intrăm. O salutăm pe 

doamna bibliotecar, după care am început să căutăm prin rafturi cărți care să ne încânte. 

Ne uitam uluiți… În rafturi se aflau cărți mici, cărți mari, de povești, de poezii, unele scrise 

de autori străini, altele de autori români, într-un cuvânt…o mulțime impresionantă de cărți. Căutăm 

cărțile pe raftul destinat copiilor, raft care se găsea lângă cel cu cărți pentru adulți. 

 Eu am găsit o carte, am exclamat! Se numea „Agentul Boo”. Avea o descriere foarte 

interesantă. Am decis să o împrumut. Am mers la doamna bibliotecar spunându-i: 

- Aș dori foarte mult să împrumut această carte! În câte zile trebuie s-o returnez? 

- În trei săptămâni! Crezi că-ți este suficient ca s-o termini? Dacă n-o vei face, peste trei 

săptămâni te aștept din nou aici și prelungim contractul! 

- Mulțumesc mult! 

Îi zăresc acum și pe prietenii mei care aveau în mâini niște cărți cu coperțile lucioase. 

După o zi petrecută la bibliotecă, plecăm spre casă mulțumiți și convinși că acum nu ne vom 

mai plictisi. 

Mama a avut o idee genială! Cu cât citeam mai mult, cu atât ne plăcea mai tare… Sigur vom 

mai împrumuta cărți de la bibliotecă! 

 

 

 

 

  Ioana GRECU 

CLASA a IV-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI 

 NĂSCUȚI ÎN LUNA IULIE

 
 

 

 

 

1 iulie 

Averuţa IACOB 

Vasilica PANAITA 

Vasile ŢÎRGHEŞ 

Corina-Elena OANCEA 

Valentin MOROE 

Vasile STOIAN 

Cornelia BUCUROIU 

Daniel MITRESCU 

Alexandru-Ionuţ ŞERBAN 

 

2 iulie 

Clement GRECU 

Dumitru ILIE 

Eugenia DINIŞOR 

Cătălina MOROE 

Daniela-Elena BADEA 

Petrică MOREANU 

Maria-Izabela ȘETREANU 

Vasile ARON 

Adrian MĂTUŞA 

Tatiana ENESCU 

Ion-George ARON 

Ionuț-Cristian DUMITRU 

 

3 iulie 

Nicolae GRECU 

Georgeta BÎRLIGEANU 

Irina IONAŞ 

Flaviana-Mihaela MOROE 

Andreea-Cerasela FĂŞIE 

Tarsiţa NEACŞU 

Gabriela NEAGA 

Gabriel-Emil BURTOIU 

 

4 iulie 

Marieta BĂLAŞA 

Aneta NEGULESCU 

Emil DRĂGHICI 

Gheorghe IOSIF 

Alexandra PREDA-NICOLĂESCU 

Leonica OPROIU 

Ramona-Elena MILEA 

 

5 iulie 

Dumitru GRECU 

Alexandru ŞETREANU 

Liviu-Marian GHIŞAN 

Daniel MOROE 

Elena MIHAI 

Victor MIHAI 

Gheorghe BUCUROIU 

Gheorghe MOISE 

Elena SAVU 

Ionuţ MILEA 

Costinel-Florin CRĂCIUN 

Mathias-Valentine ZÂRNĂ 

 

6 iulie 

Florin MITRESCU 

Sabina-Maria GRECU 

Marian-Bogdan ŢÎRGHEŞ 

Dumitru DOBRA 

Cornel DUMITRU 

 

7 iulie 

Georgeta BĂLAŞA 

Gheorghiţa DRĂGHICI 

Ciprian RADU 

Ancuța-Ionela GHENEA 

„Luptătorule, în bătălia decisivă care te aşteaptă ai 
un singur adversar: tu însuţi. Pentru a învinge ai un 

singur aliat: tu însuţi.” 

(Elena-Liliana POPESCU) 
 



Emilia MĂGUREANU 

Polixenia NEAGA 

Teodor POPESCU 

Gheorghiţa BIŢOC 

Mircea BUCUROIU 

Adrian SUSANU 

 

8 iulie 

Micşunica SCRIPCARU 

Silvia FĂŞIE 

Margareta BĂLAŞA 

Mircea BUCUROIU 

Mihai DOBRESCU 

Emil FLOREA 

Vasile ANTOFIE 

Marius-Sandu VĂSIAN 

 

9 iulie 

Severina-Florina FĂŞIE 

Elena-Mirabela ENACHE 

Elena-Izabela ODAGIU 

Luminiţa STOIAN 

Ciprian GOGU 

 

10 iulie 

Mircea PIOARU 

Onore PIOARU 

Ana-Maria DRĂGHICI 

Maria-Florentina CHIORNIŢĂ 

Vasilica-Cristina RIZEA 

Alexandra-Ionela CIOCAN 

 

11 iulie 

Gheorghe MOREANU 

Emilian ŞETREANU 

Corina-Georgiana UNGUREANU 

Andrei-Vlăduţ MIHĂLCESCU 

Valentina COMAN 

Elena BUCUROIU 

Gheorghe TRONECI 

Vasile-Daniel STOIAN 

Constantin-Lucian STÎNGACIU 

Cătălin-Gabriel STOIAN 

Mihnea-George MOROȘANU 

 

12 iulie 

Ovidiu-Valentin BĂLAŞA 

Florin GHEORGHE 

Ortansa VĂCARU 

Maria STÎNGACIU 

Elena-Corina DOBRESCU 

 

13 iulie 

Elena PIOARU 

Marius FĂŞIE 

Ilie BOBLEACĂ 

Andreea-Elena SPÎNU 

Alexandra-Mihaela IOSIF 

Adriana-Elena COMAN 

Elena FLOREA 

 

14 iulie 

Elena OPREA 

Mugurel-Constantin RĂU 

Constantin ŞERBAN 

 

15 iulie 

Maria ŞETREANU 

Ana-Maria LUPU 

Mihai-Stelian ILIE 

Florin-Daniel BOBLEACĂ 

Corneliu-Sebastian DOBRESCU 

Gabriela-Antonia GAFIŢOIU 

 

16 iulie 

Iulia-Elena MĂGUREANU 

Elisabeta GRECU 

Aurel FĂŞIE 

Maria BADEA 

Ioana MOREANU 

Antonia-Ionela BURCĂ 

Nicolae PONORICĂ 

Mircea TRONECI 

Costin NIŢESCU 

Traian DINU 

Nestor CIOCAN 

Beniamin DOBRESCU 

 

17 iulie 

Dorina ZEGHERU 

Elisabeta MIHAI 

Aurel SPÂNU 

Andreea GRECU 

Sergiu-Marian ȘERBAN 

Carlos-George MIHAI 

Viorel IUREA 

Delioara-Gabriela BĂLAŞA 

Ilie BADEA 

Vasile STAN 

Răzvan TUDOR 

Alexandra-Andreea OLARU 

Alessia-Maria STÎNGACIU 

 

18 iulie 

Mioara BĂLAŞA 

Ion GRECU 

Ion DINIŞOR 

Ion FĂŞIE 

Florin ILIE 

Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU 

Robert-Iulian NICOLĂESCU 

Lorin-Vasile POPA 

Maria-Raluca MIHAI 

George-Gabriel DOBRESCU 



Ioan SPÂNU 

Constantin STÎNGACIU 

George-Gabriel DOBRESCU 

 

19 iulie 

Beatrice-Ionela BĂLAŞA 

Maria BÎRLOG 

Vasile ILIE 

Iulian-Irinel VIŞOIU-SMINCHIŞE 

Aurelia DOBRESCU 

Elena-Cristina ENE 

Gabriela POPESCU 

Liliana IONESCU 

Ioana-Izabela POPESCU 

Teodor-Mihai VĂCARU 

 

20 iulie 

Floarea BĂLAŞA 

Ion BRÎNZICĂ 

Valentin NEGULESCU 

Adriana-Adela POPA 

Iuliana-Mihaela BADEA 

Natalia NICOLAE 

Eugen MOREANU 

 

21 iulie 

Raluca MITRESCU 

Laura-Ștefania PESCARU 

Maria-Loredana SĂVULESCU 

Ilie SAVU 

Alexandrina ANDRONIC 

Antonia-Ştefania STOIAN 

 

22 iulie 

Elena-Alina PÎRVU 

Laura-Ana-Maria SAVU 

Andreea-Daniela PESCARU 

Silvia SUSANU 

Mihaela MEDREGA 

Corneliu BUCUROIU 

Ionuţ SARU 

 

23 iulie 

Haralambie ILINESCU 

Emil-Gheorghe FLOREA 

Daniel SPÎNU 

Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ 

Gheorghe ARON 

Adriana ENESCU 

Dumitru POPESCU 

Marinela-Steluţa ARON 

 

24 iulie 

Emilia BELCU 

Vasile GRECU 

Georgiana-Larisa DOBRESCU 

Antonia-Mihaela ILIE 

Rodica MĂGUREANU 

Aurelia RĂDOI 

Rodica MILEA 

 

25 iulie 

Ion BÂRLIGEANU 

Elena OPROIU 

Niculina VĂCARU 

Maria-Izabela GRECU 

George-Valentin DRĂGHICI 

Elena-Roxana VASILE 

Andreea-Georgiana MOROȘANU 

Hanna DINU 

Antonia-Maria DUMITRU 

Ariana-Maria CIOBANU 

 

26 iulie 

Floarea ŢUŢUIANU 

Vasile NEGULESCU 

Florin MIHAI 

Elena-Alina ŞETREANU 

Eusebiu-Cristian JOIŢA 

Rita STOIAN 

 

27 iulie 

Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ 

Gheorghe POPESCU 

Elena-Mihaela DUMITRESCU 

Mihail-Cristian MILEA 

Oana-Andreea LOPOTARU 

 

28 iulie 

Victor GRECU 

Ionuţ-Eusebiu MITRESCU 

Gabriel-Ion POPESCU 

 

29 iulie 

Marius-Constantin MĂGUREANU 

Floarea ŞERBAN 

Ilie-Mihail FĂŞIE 

Vlad MOREANU 

Emil DOBRESCU 

Emilia TRONECI 

Nicolae ENE 

Gheorghe MIHAI 

Ioneta MILEA 

Simona-Georgiana SAVU 

Marvin-Costin FĂŞIE 

Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA 

Gabriel FÂŞIE 

 

30 iulie 

Vasile GRECU 

Adrian DINIŞOR 

Corina BÎRLIGEANU 

Maria-Raluca OPREA 

Lența MIRA 



Ion-Marian BUCUROIU 

Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU 

 

31 iulie 

Ionuţ-Daniel ZEGHERU 

Emil TRONECI 

Eugenia MOREANU 

Georgian-Horaţiu CIOCAN 

Adrian SCHIPOR 

Maria-Nicoleta SAVU 

Georgiana-Alexandra CURĂVALEA
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„Am învăţat că viaţa nu valorează nimic, dar 
nimic nu e mai de preţ ca viaţa.” 

(Andre MALRAUX) 


