
                                 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂRBĂTOARE LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2015-2016 

 

 

 

 

                    

Așa cum ne-am obișnuit de anul 

trecut, cu mic cu mare, pe 14 septembrie, 

am pornit îmbrăcați în straie de sărbătoare 

să umplem curțile școlilor vulcănene. De 

data asta a fost, însă, dublă sărbătoare – s-a 

sărbătorit semicentenarul școlii „Vlad 

ȚEPEȘ” din Vulcana de Sus. Acum 50 de 

ani a fost dată în folosință, atunci și-a 

deschis pentru prima oară primitoarele-i 

porți pentru copiii satului.  

Școala s-a construit la inițiativa și 

cu participarea efectivă la acest ridicarea 

acestui „lăcaș” al educației a domnului 

primar de atunci, domnul Gabriel MILEA, 

care, de altfel, a și participat la 

semicentenar. A fost un adevărat 

spectacol… Cei mici au venit cu baloane în culorile drapelului pe care apoi le-au înălțat spre cer, au fost 

invitate cadrele didactice care au pășit primii în școala nou construită atunci și multe cadre didactice 

care au făcut cinste acestei școli și din mâna cărora au ieșit vulcăneni de succes – doctori, profesori, 

avocați, etc.  

Domnul profesor Mihai MICULESCU, unul dintre cadrele didactice care a fost martor la 

construirea acestei școli și unul dintre cei care au fost prezenți acum 50 de ani la deschiderea ei, le-a 

povestit copiilor cum s-au mobilizat oamenii din sat în muncă voluntară pentru a o ridica, dornici să fie 

„Învaţă din ziua de ieri, trăieşte-o pe cea de 
azi şi speră în ziua de mâine.” 

(Albert EINSTEIN) 

 



gata în acea toamnă. Le-a mai spus că bani nu erau prea mulți, dar munca colectivă a fost remarcabilă, 

astfel reușind să facă un lucru de mare valoare pentru întreaga colectivitate a satului Vulcana de Sus. 

Și pentru că am spus că a fost un adevărat spectacol, doamna directoare Maria-Manuela 

GHEORGHE, fostă absolventă a acestei școli, a ținut un discurs pe măsură, discurs pe care vi-l redau 

mai jos. A avut acel ceva care te duce cu gândul la o zi de mare sărbătoare…  
 

 
                               

Cu excepția boboceilor toți suntem de ceva vreme în şcoala aceasta ..unii de 50 de ani, alții de 

35, 17, 7, unii de un an. Am învăţat multe aici, sa fim responsabili, să ne pregătim pentru viață,   să fim 

serioşi, dar şi veseli. 

De aceea, începe un nou an școlar, anul cu numărul 51, cu veselie și dragoste de carte și nu 

vreau ca atunci când veți fi strigaţi după catalog, să dârdâiți, stresaţi la gândul că veți fi ascultaţi. 

Vă mai dau câteva clipe de relaxare după vacanță și astăzi nimeni nu vă va striga, sau vă va 

asculta, sau vă va nota și, așa că  voi striga la catalog cadrele didactice. 

        Deci, dacă vreţi să înceapă anul şcolar, îi rog pe colegii mei să strige „prezent !”tare şi 

clar când își aud numele. 

Voi începe cu cadrele didactice de la Grădinița cu program normal „Paradisul copiilor” 

Vulcana de Sus: 

Grupa mică-mijlocie -  Fluturașii vor zbura alături de doamna Mihăila PETRESCU. 

Grupa mare – Unul lângă altul, ceata de voinici, toți sunteți voioși lângă doamna educatoare 

Elena NECULAESCU.  

Ciclul primar – învățători:  

Clasa pregătitoare - Lumea ștrumfilor este una plină de magie și frumusețe… Șefa ștrumfilor 

este  d-na Silvia CRUCERU. 

Clasa I- îi va învăţa pe fluturași să zboare tot mai sus anul acesta, d-na Emilia ȘERBAN 

Clasa a II-a - A muncit mult să refacă stupul de albine și vă așteaptă  să alergați prin floricele, 

să adunați mierea din ele, regina mamă, doamna Alina MITRESCU. 

Clasa III-a - Cu episodul “Încă nu ne-am unit!”,elevii  deschid seria filmului  „Sunt voinic, 

dar mă mai fac !” regizor și scenarist  doamna Valeria NEMUT. 

Clasa a IV-a - urmând ca  pe parcursul acestui an să le desăvârşească formarea,  vine în 

sprijinul lor cu o ultimă recapitulare, doamna învățătoare – Rodica DOBRESCU. 

Ciclul gimnazial – diriginți  



Clasa a V-a - Vă veţi cântări cunoştinţele de fizică şi chimie, și veți da extemporal la dirigenție 

cu doamna profesor Elena PREDA 

Clasa a VIII-a - va povesti întâmplări istorice demne de pana unui cronicar și vă va invita în 

călătorii imaginare la geografie, dl. Prof. Silviu MANTESCU 

Sunteți curioși ce profesori vor fi alături de voi anul acesta? 

Ne va  spune un banc despre Goe şi examenul la limba română…Noi n-o să râdem, „căci e 

pentru cei care gustă unul …sec !”  doamna  profesoara  de limba și literatura romana Gabriela 

STÎNGACIU. 

Va predă matematica dorită la un preţ rezonabil: fără joacă! Prof. George DINCĂ. 

 Sportul scuză mijloacele, deci le ridicăm mingea la fileu ! prof.  Sorina PÎRVU- clasele a II-a, 

a V-a, a VIII-a, prof. Tiberiu NICULAE, clasa pregătitore, clasa I, clasa a III- a, clasa a IV-a. 

„Eşti ceea ce …înveţi !”  Să fiți numai ochi şi urechi la biologie! Prof. Daniela ANASTASE 

Elevii ciclului primar se vor apropia de  Dumnezeu în orele de religie alături de  doamna 

profesoara Alina PIȚIGOI, iar cei din ciclul gimnazial alături de dl. profesor Silviu MANTESCU 

Limba engleză va fi predata de doamna Rebeca PREDA. It is ok?? 

Știu că vă place să navigați pe internet…numai ca mai e nevoie și de teorie…în cabinetul de 

informatică - profesor Ionel CÎRNARU. 

Vă veţi exersa îndemânarea la orele de ed. tehnologică cu doamna Raluca CÂRNARU. 

Quelque choice veți învăța anul acesta la franceză de la doamna ………….Camelia NEAGU 

Veți deveni „galbeni de frică, roz de confuzie şi verzi de ciudă” la  orele de desen cu d-na prof. 

Elena PREDA. 

Nu în ultimul rând, cu biroul plin de cereri și adeverințe, machete, adrese... toate în regim de 

urgență... d-na secretară Vali MOREANU. 

Și dacă este curățenie cine este de vină?? Și dacă e dezordine cine este de vină??? De vină 

sunt Ionela CHIȚU și Aviduța GRECU  

Am omis pe cineva??… Pornind de la  versul „Nu-mi e frica de bau-bau…!”  director  Maria-

Manuela GHEORGHE!!! 

 

DECLAR DESCHIS ANUL SCOLAR 2015-2016 IN SCOALA NOASTRA, SCOALA COMUNEI, 

SCOALA PENTRU FIECARE.  

Mândri ca suntem vulcăneni!!!! 

 Melodie chitara Vali. 

         

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ALEGEREA AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

 

 

 

 

 

Alianțele electorale se pot constitui între partide politice sau alianțe politice la nivel județean 

ori local. Un partid politic nu poate face parte, la același nivel, decât dintr-o singură alianță electorală.  

Alianțele electorale se înregistrează la biroul electoral de circumscripție județeană sau la biroul 

electoral de circumscripție a municipiului București, după caz, în maximum 10 zile de la data înființării 

birourilor electorale. În situația în care se organizează alegeri într-o singură circumscripție electorală 

comunală, orășenească sau municipală, alianțele electorale se înregistrează la biroul electoral județean, 

la biroul electoral de circumscripție a municipiului București sau la biroul electoral al circumscripției în 

care au loc alegeri, după caz.  

O persoană poate candida pentru un singur consiliu local și un singur consiliu județean și 

numai pentru o singură funcție de primar.  

O persoană poate candida, în același timp, pentru funcția de consilier local, de consilier 

județean și de primar. O persoană poate candida, în același timp, pentru funcția de consilier local și de 

consilier județean.  

Numărul de candidați de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit 

potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu până la un sfert din numărul mandatelor; fracțiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de 

mărimea acestora.  

Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidați sau atât pe liste, cât și ca independent sunt 

nule de drept.  

În sensul prezentei Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, prin minoritate națională 

se înțelege acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minorităților Naționale.  

Pot depune candidaturi organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale 

reprezentate în Parlament.  

Pot depune candidaturi și alte organizații ale cetățenilor români aparținând minorităților 

naționale legal constituite, care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. Numărul 

membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetățenilor care la ultimul recensământ s-au 

declarat ca aparținând minorității respective.  

Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (3) este mai 

mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puțin 25.000 de persoane 

domiciliate în cel puțin 15 din județele țării și în municipiul București, dar nu mai puțin de 300 de 

persoane pentru fiecare dintre aceste județe și pentru municipiul București.  

Lista membrilor se întocmește pe localități și pe județe și trebuie să cuprindă: denumirea 

organizației, numele și prenumele membrilor, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului 

de identitate, semnăturile acestora, precum și numele și prenumele persoanei care a întocmit-o. 

Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe propria 

răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor.  

Data alegerilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 75 de zile înaintea votării.  

„Ca să evoluezi, trebuie să fii dispus să –ţi 
FACI prezentul şi viitorul diferite de trecut. 

Istoria ta nu este destinul tău.” 
(Alan COHEN) 
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În cazul unor alegeri parțiale, organizate în situațiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, data desfășurării acestora se stabilește cu cel 

puțin 35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepția celor de 

24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operațiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă 

fracțiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracțiunile mai mici de 12 ore nu 

se iau în calcul.  

Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.  

 

 

(în numărul viitor: Organizarea alegerilor) 

 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 401 din 16 septembrie 2015 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 24 septembrie 2015, ora 16:00 la Centrul 

Intercomunitar European, în cadrul Complexului monahal al Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” – centru 

social, situat pe strada Armoniei, nr. 17: 

1. Scrisori de mulțumire publică adresate elevilor olimpici la nivel național: Antonia 

BÎRLOG, Denis-Ștefan STOICA, Oana-Valentina PETRESCU și Laura-Gabriela NEAGA, cât și 

profesorilor îndrumători: Maria-Manuela GHEORGHE, Sorina PÎRVU și Gabriela STÂNGACIU; 

2. Conferirea de diplome aniversare cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la edificarea Școlii 

Vulcana de Sus; 

3. Scrisori de mulțumire publică adresate doamnei Viorica GRECU și domnului Emil 

BURTOIU, ce și-au încetat activitatea prin pensionare; 

4. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind 

calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2014-2015. Asigurarea bunei 

desfășurări a învățământului în anul școlar 2015-2016; 

A prezentat: doamna Maria-Manuela GHEORGHE – directorul unităților de învățământ 

din comuna Vulcana-Băi; 

5. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 385 din 7 septembrie 2015 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2015; 

6. Aprobarea instrumentării proiectului integrat „Modernizarea drumului de legătură dintre 

comunele Pietrari și Vulcana-Băi, județul Dâmbovița – DC 139A Șipot – Vulcana-Băi”. 

7. Completarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei; 

8. Stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la 

Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul 

agricol. 

9. Stabilirea de măsuri privind concesionarea unei suprafețe de 3.000 m
2
 teren pe strada 

Armaș BUNEA, cu destinația pensiune agroturistică; 

10. Stabilirea de măsuri pentru restaurarea Monumentului istoric Mănăstirea BUNEA; 

11.Probleme curente ale administrației publice locale; 

12. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
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                   ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI (1 OCTOMBRIE)

 

 

 

 

 

La data de 1 octombrie a fiecărui an, Biserica Ortodoxă o 

sărbătorește pe Maica Domnului, mai precis „Cinstitul Acoperământ al 

Maicii Domnului”. Prima atestare documentară a sărbătorii închinate 

Sfântului Acoperământ datează din secolul al V-lea. Poate că nu s-ar fi 

luat în discuţie această sfântă relicvă, dacă împărăteasa Pulheria, soţia lui 

Marcian (450-457), nu ar fi cerut Patriarhului Iuvenalie al Ierusalimului, 

în timpul celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon (451), să îi 

trimită moaştele Maicii Domnului pentru a le aşeza în Biserica Panaghia 

(a Preasfintei) din Vlaherne, ctitoria sa. Atunci, Patriarhul Iuvenalie i-a 

răspuns că în mormântul Maicii Domnului au fost găsite doar brâul şi 

acoperământul său, deoarece Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la 

cer. Cele două relicve, potrivit dorinţei împărătesei, au fost aduse în 

capitală; brâul a fost aşezat la Chalcoprateia (poarta de bronz), iar 

acoperământul la Biserica Panaghia din cartierul Vlaherne. Prin 

mijlocirea Maicii Domnului, ele au devenit palladium, protectoarele 

capitalei, în special în timpul invaziilor avarilor (626), perşilor (677), 

arabilor (717), ruşilor (860), dar şi în alte împrejurări. 

Acoperământul era un articol vestimentar (Isaia 3, 17), care s-a păstrat cu stricteţe şi în 

perioada talmudică. Astfel, femeile purtau un văl sau un şal mai lung, ce le cădea pe umeri şi pe spate. 

Ele îl foloseau uneori şi pentru a căra într-însul alimente precum grâu, porumb, orz ş.a. (Rut 3, 15). Cel 

mai adesea, acoperământul era făcut din păr de cămilă, din ţesături de cânepă sau in; pentru sărbători se 

purta unul din materiale mai preţioase, precum lână sau porfiră. 

Deşi uneori acoperământul Maicii Domnului a fost confundat cu brâul ei, descoperit odată cu 

acoperământul în mormântul din Ghetsimani şi păstrat de asemenea în Constantinopol, în biserica 

Chalcoprateia, ele sunt în realitate două relicve diferite. Fără îndoială, brâul era un alt obiect 

vestimentar, întâlnit la orientali, care a apărut din motive practice, pentru a încinge hainele lungi şi largi, 

mai ales în cazul preoţilor vetero-testamentari. Brâul era şi practic, dar şi estetic. Ulterior, Isaia i-a dat şi 

o interpretare simbolică (Isaia 11, 5), văzând în brâu simbolul dreptăţii, al înfrânării şi al dependenţei 

omului de Dumnezeu. Practica acoperirii capului a fost preluată de primii creştini, apoi de bizantini. 

Spre deosebire de acoperămintele pe care le purtau orientalele, acoperământul Maicii Domnului apare 

în icoane, începând cu secolul al V-lea, ca fiind împodobit cu trei stele, simbol al Pururea Fecioriei 

Maicii Domnului: înainte, în timpul şi după Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Minunea cu acoperământul Maicii Domnului s-a petrecut în timpul împăratului Leon cel 

Înţelept (886-912). Se spune că în ziua de 1 octombrie a anului 911, în timpul unei privegheri de toată 

noaptea în Biserica Panaghia din Vlaherne, pe la ora 4 dimineaţa, Sfântul Andrei şi ucenicul său 

Epifanie au văzut-o pe Maica Domnului intrând în biserică, fiind însoţită de Sfinţii Ioan Botezătorul şi 

Ioan Evanghelistul, precum şi de alţi sfinţi. Ajunsă în mijlocul bisericii, ea a îngenuncheat şi a început 

să se roage atât de intens, încât lacrimile îi scăldau faţa. După ce s-a ridicat de la rugăciune, şi-a scos 

acoperământul pe care l-a ridicat deasupra capului ei, aşa încât să îi acopere pe toţi cei prezenţi în 

biserică. Deşi a fost vorba despre o minune, Biserica Greacă nu a dat amploare acestei sărbători. 

Cinstirea Sfântului Acoperământ s-a dezvoltat mai mult în Biserica Ortodoxă Rusă, încă din 

secolul al XII-lea; de atunci s-a extins în aproape toate Bisericile Ortodoxe. 

„O minune: puterea atât de fragedă a 
mugurului proaspăt învinge şi sparge scoarţa 

cea mai tare şi mai dură a unui arbore.” 
(Lucian BLAGA ) 

 



Slujba acestei sărbători a fost alcătuită, în secolul al XII-lea, de Andrei Bogoliubov, prinţ de 

Vladimir. Icoana praznicului redă momentul din Biserica Panaghia din Vlaherne: Maica Domnului este 

aşezată pe un nor în mijlocul bisericii, având în mâini sfântul său acoperământ. În planul de sus este 

reprezentat Hristos, în cel de jos sunt credincioşii, în dreapta şi în stânga Maicii Domnului sunt cetele 

sfinţilor, între care Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Evanghelistul, Profetul David, Sfinţii 

Apostoli, precum şi ierarhi şi cuvioşi, femeile mironosiţe etc. În amvon se află un tânăr cu aureolă, care 

este îmbrăcat în diacon şi ţine în mâna stângă un sul pe care stă scris condacul Naşterii Domnului 

(„Fecioara astăzi…”), în timp ce cu dreapta pare să dirijeze un cor. Erminia spune că acest tânăr ar fi 

Sfântul Roman Melodul (secolul al VI-lea), dar acest lucru este puţin probabil. În stânga jos sunt 

Marcian şi Pulheria, ctitorii Bisericii Panaghia din Vlaherne, iar în dreapta jos, Sfântul Andrei vorbeşte 

cu Epifanie, probabil despre cele întâmplate în zorii zilei. Graţie acestei revelaţii, iconografii au 

reprezentat-o pe Maica Domnului Orantă, adică rugându-se şi mijlocind ca o împărăteasă înaintea Fiului 

Său. 

Cea mai cunoscută biserică din Constantinopol, dintre cele închinate Maicii Domnului, a fost 

Biserica Panaghia din Vlaherne, unde a stat Sfântul Acoperământ până în 1087. Anna Comnena 

relatează, în lucrarea sa istorico-panegirică Alexiada, cum tatăl său Alexie I Comnenul (1080-1118) a 

luat cu sine sfântul acoperământ drept protector, iar înaintea luptei de la Dristra (Bulgaria) împotriva 

pecenegilor, popor semi-nomadic de origine turcă din Asia Centrală, ţinând întins în mâini Sfântul 

Acoperământ, i-a fost răpit de un vânt puternic. De atunci i s-a pierdut urma. 

Bisericii Panaghia din Vlaherne i-au fost puse temeliile de către împăraţii Marcian şi Pulheria 

şi a fost terminată de construit de către Leon cel Mare (457-474), care a adăugat Hagiasma (un 

agheasmatar ridicat pe locul Izvorului Tămăduirii) şi Lousma (Baia Sfântă, o scăldătoare pentru 

oamenii bolnavi). A rezistat pericolelor pe care le-au reprezentat tulburările perioadei iconoclaste; 

datorită icoanei Maicii Domnului Vlachernitissa, făcătoare de minuni, a rezistat şi altor pericole, dar nu 

şi incendiului din 1434. 

În 1867, turcii au cedat breslei blănarilor greci locul pe care s-a construit o mică biserică, în 

care au inclus şi Izvorul Tămăduirii. Această biserică a fost preluată de Patriarhia Ecumenică, care a 

înfrumuseţat-o cu picturile lui Eirenarchos Covas (1964). 

Acatistele, paraclisele şi rugăciunile adresate Maicii Domnului ocupă un loc central în viaţa 

Bisericii şi a credincioşilor; dintre acestea face parte şi Acatistul Acoperământului Maicii Domnului. 

 

 

. 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 PRIMA REUNIUNE DE PROIECT

 

 

 
 

KA2- Parteneriate strategice în domeniul școlar 

PROIECT "Coloured by the Sun, United by the Sea” 

2015-1-LT01-KA219-013452 

  

În perioada 18-23 septembrie 2015, a avut loc, în comuna Vulcana-Băi, România, prima 

întâlnire din cadrul parteneriatului strategic școlar Erasmus + „Coloured by the Sun, United by the Sea”. 

În acest proiect, cu derulare pe trei ani, finanțat de Comisia Europeană, Școala Gimnazială „Ion Mareș” 

Vulcana-Băi are parteneri Lituania (coordonatorul proiectului), 

Danemarca, Franța și Portugalia.  

Proiectul isi propune dezvoltarea creativitatii si a 

competentelor artistice ale elevilor prin intermediul muzicii, 

dansului și artelor, cu scopul ameliorării relațiilor interumane, 

crearea unei atmosfere prietenoase în școlile  participante la proiect, 

îmbogățirea cunoștințelor despre cultura țărilor partenere, motivarea 

elevilor  pentru învățarea unei limbi străine, dezvoltarea stimei de 

sine și încurajarea lor pentru a crea o Europă fără granițe, pentru a 

crea atitudini democratice în Europa. De asemenea, proiectul isi propune sa valorizeze experiențele 

pozitive ale cadrelor didactice participante, să favorizeze schimbul de experiență, să evidențieze 

utilitatea folosirii noilor tehnologii ca metode de facilitare a integrării în Europa a tuturor copiilor.  

Întâlnirea de proiect a debutat cu prezentările școlilor 

partenere în scopul cunoașterii acestora, prezentarea sistemelor 

educaționale din fiecare țară, a curriculumului fiecărei școli, a 

specificului social și cultural al fiecărei țări. A urmat o masă rotunda 

unde s-a shițat programul activităților pentru primul an de proiect, s-au 

organizat echipele pentru concursul de logo și s-a stabilit calendarul 

viitoarelor întâlniri. 

 Totul s-a derulat conform programului stabilit anterior 

întâlnirii. Vom reveni cu informații pe parcursul desfășurării 

proiectului. 

Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene în cadrul Programului Erasmus Plus. Informațiile prezentate 

reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect. 

 

 

  Prof. Sorina PÎRVU 

 COORDONATOR PROIECT 

 

„Sunt lucruri în care trebuie să crezi pentru a le 
putea vedea.” 

(CERVANTES) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMITRIE GUSTI – 60 DE ANI DE LA MOARTEA FILOZOFULUI, SOCIOLOGULUI 

ȘI ESTETICIANULUI ROMÂN (1880 – 1955) 

 

 

 

Dimitrie Gusti (născut pe 13 februarie 1880 la Iași și 

decedat la  30 octombrie 1955 în București), a fost 

un filosof, sociolog și estetician român. Membru al Academiei 

Române din 1919, președintele Academiei Române (1944 -

 1946), Ministrul Instrucțiunii Publice, Cultelor și Artelor 

între 1932 și1933, profesor la Universitățile 

din Iași și București. Dimitrie Gusti este considerat a fi 

creatorul sociologiei românești. 

A inițiat și îndrumat acțiunea de cercetare monografică 

a satelor din România (1925 - 1948). A obținut legiferarea 

serviciului social (1939), prin care se instituționaliza, pentru 

prima oară în lume, cercetarea sociologică, îmbinată cu acțiunea 

socială practică și cu pedagogia socială. 

A fondat și condus Asociația pentru Știința și Reforma 

Socială (1919 - 1921), Institutul Social Român (1921 -

 1939, 1944-1948), Institutul de Științe Sociale al României 

(1939 - 1944), Consiliul Național de Cercetări Științifice 

(1947 - 1948). A creat, împreună cu Victor Ion Popa, H. H. 

Stahl și G. Focșa, Muzeul Satului (1936). 

În domeniul literar-științific, Gusti a înființat și a 

condus revistele „Arhiva pentru știința și reforma 

socială” (1919 - 1943) și „Sociologie românească” (1936 -

 1944). 

După invadarea și ocuparea României de către Armata Roșie (1944), Partidul Comunist din 

România a încercat, în zadar, să-l câștige pe Gusti de partea sa, cu oferte de colaborare; cu toate acestea, 

Dimitrie Gusti a devenit membru al ARLUS și a fost invitat în Uniunea Sovietică pentru a participa la 

ceremonii oficiale.  

A fost membru al unei loji masonice din Iași.  

Plecând de la sistemul său, a fundamentat metoda monografică, metodă ce presupune 

abordarea simultană, multidisciplinară a subiectului pe cadre și manifestări, folosind echipe de 

specialiști din domeniul științelor sociale, medici, ingineri, agronomi, învățători etc. 

 

 

 Prof. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cine zice îndoială, zice neputinţă.” 
(BALZAC) 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

ICOANĂ 

de Nicolae DABIJA 

 

 

N-am să uit – pe-un șes podit cu pai – 

Câte zile-or fi să mai rămână: 

O căruță trasă de doi cai 

Și în ea – o femeie bătrână. 

 

Carul scârțâia din osii, sfânt, 

Și-nlemnii, văzând lâng-o răscruce, 

Că bătrâna duce – sau aduce! – 

O căruță plină cu pământ. 

 

Ea stătea deasupra-ngenuncheată, 

Parcă se ruga cu ochii duși; 

Prinse-atunci, blând, lanul să se zbată 

Și lumina prinsă în țăruși. 

 

Ea stătea ca-n strană, cuvioasă 

Și privea tot timpul înainte: 

Poate-și aducea strămoșii-acasă 

Poate-și avea carul cu morminte?! 

 

Numai drumul dacă-l mai vedea, 

Ochii ei alunecau departe: 

Parcă țara o ducea cu ea, 

Parcă o muta în altă parte… 

 

Și am vrut să-i strig o întrebare: 

Spune, unde duci acel pământ? 

E țărână scoasă la vânzare?! 

Sau e de la propriu-ți mormânt?! 

 

Pentru pomi îl duci sau pentru oale?! 

Ori, poate-i pământ răscumpărat 

De la străbuneii dumitale 

Care îl vândură unui sat?! 

 

 

 

Dar bătrâna n-auzea se pare, 

Parcă semăna cu o statuie, 

Parcă semăna cu-o lumânare 

Mai mocnind un fir de flăcăruie… 

„Credinţele şi hotărârile se macină dacă le 
cântăreşti mult.” 

(Liviu REBREANU) 

 



 

Doar pe chip i le citeai pe toate: 

Parcă nu avea dreptul să moară 

Până nu va face o dreptate 

Poate sie, nouă, bunăoară. 

 

Și o urmării, fără de grai, 

Până zarea o-nghiți-ntr-un fel, 

Ori – pân′ se topi cu tot cu cai 

În țărâna șesului acel… 

 

…Cea icoană o mai văd și-acum 

Fără-asemănare-n univers: 

O femeie și doi cai pe drum, 

Și-o căruță-nbătrânind din mers… 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 ŞTIAȚI CĂ…

 

 

 

 …orice produs sau băutură pe bază de zahăr - în timp, distruge memoria ? 

 …alcoolul - pe lângă faptul că distruge ficatul, în timp, alcoolul induce ceea ce se numeşte 

„ceaţa creierului" (nu-ţi mai poţi aminti nume comune de obiecte, etc.)?  

 …mâncarea de tip junk food / fast food - în timp, pe lângă faptul că îngraşă, produce depresii, 

anxietate şi dependenţă?  

 …mâncarea prăjită în orice fel de ulei - în timp, distruge celulele nervoase din creier?  

  …mâncarea pre-procesată, pe care doar o încălzeşti şi o mănânci - provoacă Alzheimer?  

 …mâncarea foarte sărată - în timp, distruge capacitatea cognitivă a creierului, precum şi 

capacitatea acestuia de a gândi logic?  

 …făina albă sau cea care nu conţine în proporţie de 100% bobul de grâu - în timp, provoacă 

îmbătrânirea şi „ceaţa creierului" - consumă faină ce conţine 100% bobul de grâu. 

 …proteinele procesate (salam, şuncă, orice fel de mezeluri, etc.) - au o acţiune distructivă 

asupra sistemului nervos - consumaţi carne proaspătă, preparată înainte de consumare, sau şi mai 

bine, peşte la cuptor sau la grătar (macrou, sardină, somon), nuci şi seminţe.   

 …mâncarea ce conţine uleiuri vegetale hidrogenate (fast food, snacks, chipsuri, prăjituri, 

produse de patiserie, gogoşi, uleiuri rafinate şi dublu rafinate, margarină, ulei de canola, etc.) - 

încetinește funcţiile creierului şi afectează reflexele, pe lângă faptul că afectează dramatic 

funcţionarea inimii, duc la creşterea colesterolului rău şi la obezitate?   

 …orice produs sau băutură pe bază de îndulcitori artificiali, consumată, în timp, 

distruge capacitatea cognitivă a creierului?  

 …nicotina - deşi nu este un aliment - produce îmbătrânirea prematură, cancer, 

respiraţie urât mirositoare şi împiedică producţia de neurotransmiţători?    

 

 

Culese de: 

Prof.  Mihai MICULESCU 

 

„A avea încredere este o dovadă de curaj, a fi 
credincios este un semn al forţei.” 

(Marie von EBNER- ESCHEMBACH) 
 



 

 

 

 

 

 DIN CREAȚIA COPIILOR

 

 

Soarele, succesor la tron 

 

 

Luna albastră tronează asupra lacului de smarald. Din când în când aruncă asupra lui câte o 

privire dubioasă. Nuferii plutitori se întreabă ce se întâmplă cu rugina și ce ar vrea să le transmită 

prin acele gesturi pe care până atunci nu le-au mai văzut din partea ei. 

Firele de papură încep să se impacienteze… 

La un moment dat, cu toții observă că luna începe ușor să dispară. Apa tremură lin, 

transmițându-le plantelor gingașe că ceva este în neregulă. 

La scurt timp, pe cer soarele apare și cu toții se liniștesc brusc. 

După întrebări ce păreau infinite și mult suspans, florilor le vine o idee pe care o împărtășesc 

cu ceilalți. În șoaptă le spune că semnul făcut de regina lor era, de fapt, un semn făcut drept 

înștiințare că ea va dispărea și îi va lua locul pe scaunul regal…măritul soare.. 

 

  Adina-Ioana MILEA 

CLASA a VIII-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

 

 

A căzut înalta brumă 

 

A căzut înalta brumă 

Și-au rămas copacii goi… 

Toamna trena și-o adună, 

Vrea să plece de la noi! 

 

Pleacă toamnă, iarna vine! 

Nu-i nimic, ne pare bine. 

Peste frunze vor cădea, 

Fulgii albi, fulgii de nea. 

 

Crizantemele-s brumate, 

Toate florile-nghețate, 

Dimineața-i ceața rece, 

Vine iarna, toamna trece… 

 

Și pădurea-i supărată, 

Și-a pierdut podoaba toată, 

Cântăreții îi plecară, 

Vor veni la primăvară… 

 

  Iuliana MIHĂESCU 

CLASA a VIII-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘˮ VULCANA-BĂI 

„Minunea este copilul cel mai drag al credinţei.” 

(GOETHE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI! 

 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI 

 NĂSCUȚI ÎN LUNA OCTOMBRIE

 

 

1 octombrie 

Ion NEAGA 

Floarea IOSIF 

Verginia MITRESCU 

Amalia ARON 

Micşunica MĂGUREANU 

Niculae GRIGORE 

Elena ANTOFIE 

Ahmed HUSSEIN 

Marieta IFTIMI 

Elena DOBRESCU 

Vasile MEDREGA 

Ecaterina DUMITRU 

Leon FÂŞIE 

Mihai GRECU 

Andrei PLĂMĂDEALĂ 

Gabriela MARINOIU 

Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU 

Mihaela-Cristina POPESCU 

Adriana-Rebeca NECŞOIU 

Irina-Alexandra ȘERBAN 

Ariana-Nicoleta DUMITRESCU 

 

2 octombrie 

Ion LĂCĂTUŞ 

Margareta ŞERBAN 

Olimpia MILEA 

Filareta SAVU 

Corneliu GOGU 

Romeo-Iosif NEAGA 

Constantin VASILE 

Constantin-Roberto ARON 

Cătălin-Dumitru DRĂGHICI 

Roxana-Mihaela NEGULESCU 

 

3 octombrie 

Dumitru NEAGA 

Elisabeta SFETCU 

Georgeta FĂŞIE 

Stelian BURCĂ 

Nicolae MILEA 

Mihai ZAMFIRESCU 

Gianinna PIOARU 

Silvia GHEORGHE 

Camelia BĂLAŞA 

Maria-Magdalena BĂLAŞA 

Simona-Nicoleta TRONECI 

Vasile-Emanuel ZEGHERU 

Florin-Adrian LOPOTARU 

Denisa-Gabriela DINIŞOR 

Mihail-Cristian MIU 

Antonia-Abigail DOBRESCU 

 

4 octombrie 

Filofteia BĂLAŞA 

Casandra BĂLAŞA 

Floarea MIHAI 

Ierotei GRECU 

Ana DUMITRU 

Petru VLASE 

Valerică BOBLEACĂ 

Nicoleta DRĂGHICI 

Ionuţ-Sebastian MILEA 

Alexandra-Mihaela JOIŢA 

Cristian-Adrian CIOBU 

Elisa-Maria DOBRESCU 

 

5 octombrie 

Constantin SARU 

Elena BADEA 

Anghel BĂRBULESCU 

Vasilica SAVU 

Spiridon PIOARU 

Mihail GHEORGHE 

Dănuţ DOBRESCU 

Ion ŞERBAN 

Dragoş-Gheorghe GOGU 

„Omul are nevoie de dragoste. Viaţa fără duioşie şi 
fără iubire nu e decât un mecanism uscat, scârţâitor 

şi sfâșietor.” 

(Victor HUGO) 
 



Daniel-Ioan BOIANGIU 

Constantin PETRESCU 

Mădălina-Gabriela BRATU 

Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ 

Antonia-Gabriela BÎRLOG 

 

6 octombrie 

Iulian ENESCU 

Luminiţa GRECU 

Cornel-Aurel BADEA 

Ion STOICA 

Rodica DOBRESCU 

Marian MEDREGA 

Cosmin-Nicolae BADEA 

Mădălin-Florin BADEA 

Miruna-Florentina PIOARU 

 

7 octombrie 

Maria DRAGOMIR 

Gheorghe ŞERBAN 

Nicolae UDROIU 

Gheorghiţa DOBRA 

Emilian DINU 

Eugen-Gabriel MILEA 

Mirela STANA 

Roxana-Elena NICOLĂESCU 

Mioara-Andreea FĂȘIE 

Vasile-Viorel BĂLAŞA 

Iuliana SAVU 

Mario-Adrian IONAŞ 

 

8 octombrie 

Floarea ENESCU 

Emilian UŢA 

Vasile LOPOTARU 

Ion-Eugen ŞTEFAN 

Mihaela FĂŞIE 

Ghieorghiţa ŢUŢUIANU 

Robert-George NEMUŢ 

Lucia-Florentina RASU 

 

9 octombrie 

Gheorghe MILEA 

Ion NEMUŢ 

Valentina SOARE 

Eugenia NECŞOIU 

Alexandru BOBLEACĂ 

Anghel-Gheorghe STOIAN 

Răzvan ŞETREANU 

Ştefan-Robert TUDOR 

Izabela-Ioana DOBRESCU 

Vasile-Marius CIOCAN 

Antonio-Eduard SAVU 

 

10 octombrie 

Ion ILIE 

Mircea GHEORGHE 

Anghel STOIAN 

Sever SAVU 

Stelian GOGU 

Constantin-Florin ŞTEFAN 

Longin PETRESCU 

Dănuţa-Georgiana ILIE 

Daniel MARIN 

Ştefan-Alexandru SAVU 

 

11 octombrie 

Daniil BANU 

Floarea DOBRESCU 

Elena DOROBANŢU 

Dumitru BULIGIOIU 

Sorin NICA 

Nicolae MANTA 

Constanţa STÎNGACIU 

Constantin ŢÎRGHRȘ 

Daniela BIȚOC 

Ion DOBRESCU 

Marian MILEA 

Marian-Emil FĂŞIE 

Naomi-Ecaterina DUMITRESCU 

Nicolae-Cătălin MILEA 

Erik-Gabriela DOBRESCU 

 

12 octombrie 

Maria MILEA 

Vioreta UDROIU 

Cristian MILEA 

Constantin POPESCU 

Andra-Maria BRÎNZICĂ 

Alina UȚĂ 

 

13 octombrie 

Nicolae OANCEA 

Paraschiva STANCIU 

Romulus BÎRLOG 

Sever SMARANDA 

Ion OACHEŞU 

Corneliu SAVU 

Petrică STANCIU 

 

14 octombrie 

Anastase SAVU 

Moni GHEORGHE 

Ion IANCU 

Emilia OPROIU 

Gheorghe TEODORESCU 

Vasile-Andrei MARIN 

 

15 octombrie 

Spiridon ŞERBAN 

Lucia VASILE 

Petre MIHĂLCESCU 

Elena BĂLAŞA 

Marilena POPESCU 



Cristian FĂŞIE 

Corina-Florentina CÎRSTIAN 

Nicolae-Marius OANCEA 

 

16 octombrie 

Vasilica STÎNGACIU 

Floarea POPESCU 

Floarea NIŢESCU 

George-Ciprian MILEA 

Florian ŞERBAN 

 

17 octombrie 

Onorie BĂLAŞA 

Gheorghe GHEORGHE 

Maria POPESCU 

Maria MOREANU 

Elena BÎRLOG 

Ion-Marius DRĂGHICI 

Elena-Alexandra GAFIŢOIU 

 

18 octombrie 

Vavila ZEGHERU 

Romică SARU 

Mihai-Marian OPREA 

Ana-Maria IONESCU 

Alexandru-Valentin CIOCAN 

 

19 octombrie 

Georgeta LĂCĂTUŞ 

Vasilica MOREANU 

Sorina-Mihaela STANCIU 

Laurenţiu MILEA 

Serafim BUTCĂ 

Rebeca UŢA 

Eduardo-Adrian OLARIU 

 

20 octombrie 

Vasilica IONESCU 

Elena POPA 

Petra MICULESCU 

Valeriu MARIN 

Andrei-Cristian CHIORNIȚĂ 

 

21 octombrie 

Anca BĂLAŞA 

Ionela-Raluca DOBRESCU 

Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ 

 

22 octombrie 

Vasile VASILE 

Maria DRĂGHICI 

Genoveva TUDORESCU 

Constanţa-Maria ŞERBAN 

Ioneta STOIAN 

Elena ŞETREANU 

Mihaela POPESCU 

Veronica JOIŢA 

Dumitru-Gabriel GRECU 

Mihaela GRECU 

Andreea-Roxana DIACONU 

Ionuţ-Flavian FĂŞIE 

Beatrice-Maria POPESCU 

 

23 octombrie 

Vergil ŞETREANU 

Paulina GOGU 

Dumitru IORDĂCHESCU 

Clement PETRESCU 

Dumitru-Alexandru ŞETREANU 

Liviu-Romeo ZEGHERU 

Dumitru-Iulian POPESCU 

Mihaela-Alexandra SCUTARIU 

 

24 octombrie 

Ilorenta OANCEA 

Emil-Cristinel TRONECI 

Marian ILIE 

Gheorghe-Costin MEDREGA 

Paul-Daniel MITRESCU 

Gheorghe-Ionuţ STANCIU 

Ioana ENESCU 

 

25 octombrie 

Tudor ILIE 

Gheorghe TUDOR 

Dacian ION 

Dumitru GRECU 

Cornelia DRĂGHICI 

Mihaela PISICĂ 

Maria DOBRESCU 

Marius-Adrian DRĂGHICI 

Emanuela-Florentina TUDORACHE 

Mihai-Răzvan NICOLĂESCU 

Constantin-Sebastian VASILE 

Marian-Gabriel BĂLAŞA 

Eduard-Patrik MIRA 

 

26 octombrie 

Elena JOIŢA 

Maria BÂRLOG 

Niculina TOMESCU 

Neonila ŞETREANU 

Cocuţa FĂŞIE 

Gheorghiţa STAN 

Gabriela ZEGHERU 

Daniela MITRESCU 

Gheorghe BERECHET 

Dumitru PANAITA 

Alina BADEA 

 

27 octombrie 

Vasilica FĂŞIE 

Ion MIHAI 

Dumitru GHEORGHE 



Elena BĂLAŞA 

Alexandru-Octavian MICULESCU 

Constantin GHEORGHE 

Ana-Maria NECŞOIU 

Ilie-Carlos MARIN 

Marius-Florin POPESCU 

 

28 octombrie 

Dumitru-Doru PETRESCU 

Alexandru-Andrei SAVU 

 

29 octombrie 

Natalia OANCEA 

Laurenţiu-Iulian JOIŢA 

Vasilica MILEA 

Mircea GHEORGHE 

Bianca-Andreea ZAHARIA 

 

30 octombrie 

Dumitru POPESCU 

Elena PARASCHIVA 

Violeta-Denisa MILEA 

George-Eduard VASILE 

Marian BRÎNZICĂ 

 

31 octombrie 

Mişu GOGU 

Nicolae SPÂNU 

Aurora-Maria RĂDULESCU 

Stelian ILIE 

Vasile MĂGUREANU 

Valeria-Ştefania NEMUŢ 

Ion FĂŞIE 

Olguţa-Mihaela UDROIU 

Andrada-Mihaela SPÎNU 

Cătălin-Vasile UȘURELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII SEPTEMBRIE  : 

 

 

CĂSĂTORII: 

 

 

05.09.2015 

 

NAȘTERI: 

 

Maria-Alessia MARINESCU – 19.07.2015 

 

„Dragostea şi moartea, singurele două elemente 

prin care omul atinge infinitul.” 
(Al. DUMAS fiul) 

 



DECESE: 

 

  

  

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


