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

„Adevăratul semn al inteligenţei nu sunt
cunoştinţele, ci imaginaţia.”
(Albert EINSTEIN)

SE ÎNTÂMPLĂ LA VULCANA-BĂI

Este o tradiție împământenită de ani buni la Vulcana-Băi ca ședința din luna mai a Consiliului
Local să se desfășoare într-un loc unde parcă Dumnezeu și-a așternut sufletul, la Mănăstirea Bunea. Și
cum aici, la noi sunt oameni buni și gospodari, mai mereu avem o vreme care te îndeamnă să-ți lași
inima să cânte în drum spre mănăstire. Anul acesta a fost altfel, în schimb. De puțin timp au început
lucrările de reabilitare, mai exact asfaltare a drumului. Așa că ne-am îmbarcat cu toții fie în mașini, fie
în tractor și….ardenalină. Eu am spus că traseul seamănă cu cel de pe Transalpina la spectaculozitate,
curbe, pante. Am preferat să merg cu colegii în remorca tractorului și nu am decât regretul că nu am
reușit să fac nicio fotografie în timpul acestei incursiuni. Și știți de ce? Cu o mână strângeam banca și
cu una cred că l-am învinețit pe colegul de lângă mine! Cred că a fost unul din puținele momente când
am regretat că am numai două mâini!!!

Fotografii am făcut abia când am ajuns la destinație, iar imaginile vorbesc de la sine despre locul
acesta…

Iarăși, ceea ce a fost altfel în acest an, plecarea la Mănăstirea Bunea s-a făcut după ce un alt
moment emoționant a avut loc la intrarea în comună, exact în capătul drumului ce duce spre mănăstire.
Domnul primar Emil DRĂGHICI a construit aici o troiță impresionantă prin frumusețe, mărime și bungust. A numit-o TROIȚA RECUNOȘTINȚEI și, cum chiar el a spus, este recunoștință pentru ceea ce
suntem azi și pentru tot ceea ce s-a realizat aici, la Vulcana-Băi.

Cu riscul de a mă repeta, spun iarăși că fotografiile sunt cele care descriu cel mai bine acest
moment important pentru întreaga noastră comunitate.
FELICITĂRI TUTUROR VULCĂNENILOR NOȘTRI!
Și pentru că e o zi importantă, astăzi să nu uităm să urăm tuturor copiilor noștri și nu numai, un
LA MULȚI ANI izvorât din inimă!

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

„Lumina celor drepţi luminează, pe când
sfeşnicul celor fără de lege se stinge.”
(SOLOMON)

ORGANIZAREA ALEGERILOR. AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Birourile electorale
(partea a patra)
Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale şi un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.
Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea
datei alegerilor, prin tragere la sorţi, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre
judecătorii în exerciţiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal
semnat de preşedinte şi de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care constituie
actul de învestire. Data şedinţei pentru tragerea la sorţi se aduce la cunoştinţa publică prin presa scrisă şi
audiovizuală, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 24 de ore înainte.
În termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor, prin vot secret,
preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia.
În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se
completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant
al partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup
parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului şi reprezentantul Grupului parlamentar
al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.
În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice, alianţele
politice şi alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
neparlamentare, care au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe, pot
propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central până la completarea numărului de 11 membri.
Alianţele politice sau alianţele electorale care au în componenţă partide politice şi organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din
Camerele Parlamentului şi sunt reprezentaţi în condiţiile prevăzute anterior nu mai beneficiază de
dispoziţiile prezentului alineat. Completarea se face în funcţie de numărul candidaturilor depuse pentru
consiliile judeţene de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, iar în caz de
egalitate, prin tragere la sorţi.

Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:
a) adoptă, în termen de 3 zile de la data constituirii, regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea birourilor electorale;
b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirii şi a semnelor
electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscripţie, imediat
după constituirea acestora;
c) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri
pe întreg teritoriul ţării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;
d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de
constituire, componenţa şi activitatea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului
Bucureşti;
e) primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii
autorităţilor administraţiei publice locale, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în
competenţa birourilor electorale de circumscripţie sau a instanţelor judecătoreşti;
f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripţie
judeţeană şi a municipiului Bucureşti, numărul de liste complete depuse de către partidele politice,
alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi
comunică Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune situaţia
centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;
g) primeşte procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a
municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, întocmite de
birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului
Bucureşti; totalizează rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale
sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi pe candidaţi
independenţi, separat pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, şi asigură publicarea lor în
Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă;
h) soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor
dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea şi
stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în
circumscripţia electorală respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc în
termen de cel mult două săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleaşi condiţii,
folosindu-se aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi şi candidaturi independente, cu
excepţia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidaţi sau a unor propuneri
de candidaturi independente, în sarcina cărora s-a reţinut comiterea fraudei care a determinat anularea
alegerilor. Existenţa fraudei electorale se stabileşte de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza
probelor prezentate de cei care au invocat-o;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt stabilite prin lege;
j) asigură informarea periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot.
Biroul Electoral Central acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii
străini, precum şi delegaţii mass-mediei străini şi soluţionează contestaţiile cu privire la acreditarea sau
refuzul acreditării de către biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti a
observatorilor interni.
În cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorală se
poate face numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidaţii independenţi care au
participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea decăderii.
Cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Cererea poate fi admisă numai
dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia. Cererea trebuie soluţionată până la
data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la
cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central
sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii
în materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică.
Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
Contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra componenţei birourilor electorale se pot face
în termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor şi a locţiitorilor acestora sau, după caz, de la
completarea birourilor electorale cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor
electorale ori organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.
Contestaţiile se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească,
municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, de
biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral
de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti,
de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului
Bucureşti, şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de
două zile de la înregistrarea contestaţiilor.
Contestaţiile privind întocmirea de către prefect a listei din care urmează a se face tragerea la sorţi
pentru funcţiile de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora se
soluţionează de către birourile electorale de circumscripţie judeţeană sau de către biroul electoral de
circumscripţie a municipiului Bucureşti, după caz.
Hotărârea pronunţată este definitivă şi se comunică, în cazul preşedintelui biroului electoral şi al
locţiitorului acestuia, în termen de 24 de ore, preşedintelui tribunalului care, în cazul admiterii
contestaţiei, procedează la o nouă desemnare.
Birourile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri
cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electorale nu pot primi
şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor politice sau
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile
electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic
superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua
alegerilor.
Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripţie sau ai birourilor electorale ale secţiilor
de votare candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum şi
persoanele care nu au exerciţiul drepturilor electorale.
(în numărul viitor: Birourile electorale – partea a patra)
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 287 din 12 mai 2016 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 19 mai 2016, ora 10:30 la MĂNĂSTIREA
BUNEA, situată pe strada Armaș BUNEA, nr. 20:
1. Informare privind stadiul înregistrării sistematice a imobilelor în comuna Vulcana-Băi;
2. Prezentarea Notei tehnice încheiată cu ocazia deplasării pe amplasamentul alunecării de
teren din satul Vulcana de Sus;
3. Organizarea unei comisii speciale având ca obiectiv prelungirea intrării Ion ROATĂ,
adiacentă străzii Spătărești;
4. Stabilirea de măsuri privind modernizarea unor străzi din comună;
5. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli PETRU și PAVEL – ZIUA
COMUNEI VULCANA-BĂI – 29 iunie 2016;
6. Probleme curente ale administrației publice locale;
7. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Cel ce supe că e imposibil nu ar trebui să-l
împiedice pe cel ce nu crede aşa ceva.”
(Albert EINSTEIN)

SFÂNTUL IERARH GRIGORIE DASCĂLUL – 22 IUNIE

În fiecare an la 22 iunie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe
Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul Născut la Bucureşti în 1765, Sfântul
Ierarh Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Ţării Româneşti între anii
1823-1834. După ce a studiat la renumite şcoli din Bucureşti, a ajuns
ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi, fiind călugărit la Mănăstirea
Neamţ. Dornic de desăvârşire, la îndemnul Sfântului Paisie, tânărul
monah Grigorie vieţuieşte o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos.
Revenind în ţară, se aşează la mănăstirea Căldăruşani, aşezământ
monahal reorganizat de Sfântul Cuvios Gheorghe, stareţul mănăstirilor
Cernica şi Căldăruşani.
În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la Bucureşti de
domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al Ţării
Româneşti. Că arhipăstor, mitropolitul Grigorie Dascălul a desfăşurat o
neobosită activitate pastoral-misionară şi social-culturală, numind ierarhi
în scaunele episcopale de la Argeş, Râmnic şi Buzău şi întemeind şcoli
teologice în fiecare dintre aceste centre eparhiale.
Întreaga viaţă şi lucrare a mitropolitului Grigorie în slujba Bisericii a fost un exemplu de
sfinţenie şi de iubire jertfelnică pentru păstoriţii săi de sprijinul său material beneficiind numeroşi
săraci, văduve, orfani oferind hrana, adăpost şi cărţi de învăţătură. La moartea sa au rămas o mulţime de
cărţi pregătite spre a fi oferite în dar şcolarilor.
Activitatea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul în scaunul de mitropolit al Ţării Româneşti a fost
întreruptă de către administraţia rusă instaurată în Principatele romane, fiind exilat timp de peste patru
ani la Chişinău, Buzău şi Căldăruşani.
Sfântul Ierarh Grigorie s-a îngrijit, în mod special, şi de restaurarea catedralei mitropolitane din
Bucureşti, precum şi de traducerea şi tipărirea în limba romană a Vieţilor Sfinţilor, pe care le consideră
"atât de folositoare pentru formarea duhovnicească şi luminarea sufletelor credincioşilor". Pentru viaţă,
activitatea şi strădania sa duhovnicească, Sfântul Ierarh Grigorie a rămas în istoria Bisericii şi a
poporului român drept cel mai de seamă întâistătător al scaunului mitropoliei Ţării Româneşti din
secolul al XIX-lea, fiind cunoscut cu supranumele de "Dascălul".
Moaştele Sfântului Grigorie Dascălu se găsesc în prezent la Mănăstirea Căldăruşani, unde el
însuşi a petrecut cinci ani, între 1818 şi 1823. De aici a plecat pentru a ocupa scaunul mitropolitan al
Ungrovlahiei. Aflându-se în trecere la mănăstire, când încă se mai afla în surghiunul său nedrept,
Sfântul Grigorie Dascălu a cerut ca tipărirea de carte să nu fie întreruptă. „Precum nu am încetat, mai
înainte de a mă sui pe scaunul mitropoliei, să mă silesc spre folosul neamului, după cum mărturisesc
cărţile cele tipărite, aşa şi după ce m-am suit, aşa şi după ce m-am dus în surghiun. Aşa, cu Dumnezeu
să se zică, şi aici, în Sfânta Mănăstire a Căldăruşanilor fiind oprit, mă voi sili ca să se mai dea la lumină
acest fel de cărţi, spre slava lui Dumnezeu şi folosul fraţilor“ (Patericul românesc, p. 354)
Necazurile nu l-au oprit să încredinţeze tiparului, în 1833, două lucrări ale Sfântului Ioan Gură
de Aur, Împărţirea de grâu şi Puţul de aur. La Căldăruşani, Sfântul Grigorie a petrecut o importantă
perioadă din viaţa sa. Cu toate că nu a îndeplinit o funcţie administrativă importantă în cadrul
mănăstirii, i-a oferit ceea ce avea mai de preţ: moaştele şi traducerile sale. Prin aceste daruri, dar şi prin

moştenirea Sfântului Gheorghe de la Cernica, Mănăstirea Căldăruşani rămâne una dintre cele mai
importante aşezăminte monahale româneşti. Canonizarea Sfântului Grigorie Dascălu
Sfântul Grigorie Dascălu a fost trecut în rândul sfinţilor pe 21 mai 2006, fixându-i-se ca zi de
serbare ziua de 22 iunie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat această hotărâre în
sesiunea de lucru din octombrie 2005, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei. Astfel, a fost recunoscută activitatea pastorală, culturală şi duhovnicească a unuia dintre cei
mai importanţi ierarhi români.
Cu prilejul proclamării canonizării, ce a avut loc în urmă cu exact 3 ani, reprezentantul
Patriarhiei Ecumenice, IPS Grigorie, arhiepiscop de Thyateira şi Marea Britanie, a transmis mesajul de
îndemn al Preafericitului Patriarh Bartolomeu I, către credincioşii ortodocşi români: „Vă îndemnăm,
iubiţi fraţi, să arătaţi zel întru credinţa în Dumnezeu şi dreaptă cinstire către sfântul Grigorie,
mitropolitul Ţării Româneşti, care, de acum înainte, va fi un neclintit mijlocitor pentru noi în faţa
tronului Mielului lui Dumnezeu.
Să fiţi încredinţaţi că el se va ruga în permanenţă pentru pacea întregii lumi şi pentru propăşirea
şi neclintita statornicie a bisericilor lui Dumnezeu, pentru buna întocmire a văzduhului şi pentru iertarea
păcatelor noastre, precum şi pentru întărirea duhovnicească a binecredinciosului popor din România, a
Sfintei noastre Biserici Ortodoxe şi a lumii întregi“.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine,
ce faci pentru alţii rămâne pentru
eternitate.”
(Albert EINSTEIN)

SHORT-TERM JOINT STAFF TRENING EVENTS
„BRIDGING PLAY, LEARNING AND TECHNOLOGY IN CHILDHOOD EDUCATION”
(PUNTE ÎNTRE ÎNVĂȚARE, JOC ȘI TEHNOLOGIE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR)
2015-1-LV01-KA219-013425_4

A doua întâlnire transnaționala a proiectului a avut loc în
Montoro Inferiore, Italia, în perioada 6-8 mai 2016. Întâlnirea
organizată de partenerul italian, a avut loc în incinta școlii din
Montoro Inferiore și în împrejurimi – Coasta amalfitană.
Inițial, partenerii au prezentat metodologia urmată și
produsele create din fiecare activitate de învățare care a avut loc în
țările partenere. În plus, partenerii din Letonia si Italia au prezentat
ideile seminarului ce urmează în septembrie în Italia , la care vor
participa cadre didactice ce predau la învățământul primar și cadre
didactice din echipa de management a proiectului și o propunere de seminar în Letonia, în luna iulie

care să permită realizarea tuturor mobilităților propuse.
Raportul intermediar a fost un punct important în agenda
întâlnirii. De asemenea și Mobility Tool a generat o discuție
importantă, în special pentru coordonator care este
responsabil cu introducere datelor în sistem
Restul întâlnirii a fost dedicat discuțiilor despre planul
de activități ce urmează a fi urmat, monitorizare, diseminare,
controlul calității și administrarea proiectului. În final, s-a
decis ca următoarele întâlniri să fie realizate în Turcia și
România, la intervale de timp care să permită o bună
monitorizare, evaluare și realizarea raportului final de la sfârșitul
proiectului.
În program au mai avut loc și vizite și asistențe la clasele
care integrează în curriculum elemente TIC. Ne-am bucurat să
întâlnim elevi români, lăudați de profesorii de acolo pentru capacitățile lor intelectuale și pentru
comportament.
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai
punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor
pe care le conţine.

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT

„Cacă nu poate fi plătit cu nici un preţ,
înseamnă că nu are valoare.”
(Albert EINSTEIN)

VETERANUL VULCĂNEAN

„Cine nu are bătrâni să își cumpere” sau „Învățați să vă prețuiți bătrânii, atâta timp cât îi mai
aveți printre voi” sunt cuvintele care ne arată ce loc important ar trebui să ocupe această categorie în
societatea noastră.
Uneori îi uităm, îi ignorăm sau îi dăm la o parte, dar stă în puterea noastră să ne bucurăm bătrânii,
să le îndulcim durerile apărute odată cu vârsta, să le descoperim poveștile și să le transmitem la rândul
nostru mai departe, să le arătăm că-i prețuim și-i iubim, să facem ceea ce cu siguranță, mulți dintre noi
am uitat – „SĂ LE MULȚUMIM”.
Așadar, astăzi, 23 mai 2016, cu prilejul celei de-a 96-a aniversări, Emil DRĂGHICI, primarul
comunei, Filofteia ȘERBAN, viceprimarul comunei, însoțiți de elevele Beatrice-Maria POPESCU și
Adriana-Loredana FLOREA, membre ale Consiliului Întâilor Premianți, au făcut o vizită la
VETERANUL VULCĂNEAN, la doamna Elisabeta GRECU, fiind cel mai în vârstă locuitor al
comunei Vulcana-Băi.

Îi dorim cu această ocazie, prețioasă pentru noi toți, multă sănătate, bătrânețe liniștită, iar Bunul
Dumnezeu să o ocrotească! LA MULȚI ANI!

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase
ani, atunci nici tu nu ai înţeles.”
(Albert EINSTEIN)

CORIN BIANU – 70 DE ANI DE LA NAȘTEREA PROZATORULUI, POETULUI ȘI
PUBLICISTULUI DÂMBOVIȚEAN

CORIN BIANU s-a născut la 21 iunie 1946
în Pătroaia-Vale, Dâmbovița. Locuiește în
București. Absolvent al Facultății de Drept,
Universitatea București. A lucrat în administrația de
stat, apoi a fost consilier juridic la firme private și
instituții, între care Ministerul Culturii.
Debut publicistic cu poezie la Amfiteatru în
1971, după care publică în Luceafărul, România
literară, Săptămâna culturală a Capitalei, Urzica,
Suplimentul literar-artistic al Scânteii Tineretului,
Convorbiri literare, Litere, Orizont, Argeș, Sud,
Climate literare, almanahuri s.a. Debut editorial cu
romanul În bătaia vânturilor, Junimea, 1986.
Premiat în 1982 la Festivalul National de
umor de la Vaslui. Premiat de Societatea Scriitorilor
Târgovișteni pentru romanele Zidul cel mai lung –
2007, Agremin și încă ceva – 2008, Văcăreștii la
amiază – 2011. A publicat ca unic autor sau în
colaborare cu Ioan Mamulas, lucrări de
parapsihologie.
Atât în poezie cât și în proză, abordează
subiecte majore precum dezrădăcinarea omului,
echilibrul iluzoriu dintre temporal și atemporal,
aspirația ființei spre eternitate. Tonul este meditativ, autorul trăiește sub povara prezentului ce-l
determina să creadă „În fluidul astral al cuvântului”, căruia i se-nchină „ca la o țară înfloritoare / Pe
care, cu cât mai mulți o iubesc / Cu atât mai puternică fi-va / Și nemuritoare”. Expresia e riguroasă,
arhitecturală, iar romanele istorice se remarcă prin minuțiozitate în reanimarea artistică a evenimentelor
și a personajelor la timpul prezent, de către naratori numeroși ce creează impresia de actualitate și
implică lectorul ca participant activ.

 Prof. Petra MICULESCU

„Dacă vrei să duci o viaţă fericită, ancoreaz-o
de un scop,, nu de oameni sau de obiecte.”
(Albert EINSTEIN)

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN

DIN REZULTATELE NOASTRE...

An de an, elevii școlii noastre participă la numeroase concursuri, la diferite discipline, unde
obțin premii importante, care ne fac pe noi, dascălii, dar și pe părinți mândri de realizările lor. Este
important ca școlile din Vulcana-Băi să se remarce la nivel județean și național. Și cum altfel, decât prin
realizările copiilor?
Pentru a marca ziua de 9 mai, câțiva elevi ai Școlii Gimnaziale Ion Mareș” Vulcana–Băi, au
participat la Concursul național cu participare internațională „Suntem independenți, suntem
națiune de sine stătătoare!”- „9 mai - ziua românilor europeni”, organizat de Școala Gimnazială
„Vasile Cârlova” din Târgoviște.
Elevii clasei a VII-a: Teodor Văcaru și Ana –Maria Ambrozie, au obținut locul I la Secțiunea
postere cu tema: „Unitate în diversitate”.
Echipajul clasei a VIII-a format din elevii: Loredana Florea, Beatrice Popescu, Adina Milea
și Mihail Stângaciu, au participat la concursul tematic (verificarea cunoștințelor de istorie): „Suntem
independenți”, obținând locul II (9,75 puncte din 10) din cele 17 școli participante.
La secțiunea „Creații literare”, având ca temă: valorile cultural-politice promovate de
Uniunea Europeană, au participat: Cosmina –Maria Dumitru (clasa a VII-a), Ana-Maria Șetreanu
(clasa a VI-a) și Loredana Florea (clasa aVIII-a). La această secțiune, participarea fiind indirectă, prin
trimiterea lucrărilor, încă nu au sosit rezultatele.
FELICITĂRI TUTUROR!

 Prof. Raluca-Elena CÂRNARU
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

ITINERARIU EDUCAȚIONAL ÎN CEHIA

În perioada 18-22 aprilie 2016, s-a desfășurat în Cehia, un proiect în cadrul programului
Erasmus+, numit „OUTDOOR EDUCATION- FUTURE EDUCATION” („Educația în aer libereducația viitorului”), la care au participat trei cadre didactice de la Școala Gimnazială „Vlad Țepeș”
Vulcana de Sus: prof. Raluca-Elena Cîrnaru, prof. Gabriela Stângaciu și prof. Valeria - Ștefania Nemuț.
În proiect au mai participat reprezentanți ai unor școli din Germania, Slovenia, Spania,
Ungaria și Suedia. Cursul s-a desfășurat în localitatea Týnec nad Labem situată la cca. 85 de km de
Praga.
Obiectivele cursului:
Să pregătească profesorul pentru a utiliza mediul exterior în predare și cum să lucreze cu
învățarea bazată pe experiență, dar și conștientizarea senzorială ca suport pentru învățare în școală;
Să-și îmbogățească cunoștințele despre bazele teoretice ale pedagogiei în aer liber ;
Să-și dezvolte abilități personale și sociale prin activități și lecții în aer liber și să înțeleagă
beneficiile pentru sănătate dobândite prin activități de învățare în aer liber.
Să-și dezvolte și să proiecteze activități pe care să le desfășoare cu elevii la întoarcerea acasă și
să sprijine școala în dezvoltarea instituțională prin implicarea învățării în aer liber.
A fost un curs interesant, cu un program încărcat, cu multe activități în aer liber, pe care
le putem integra și noi în activitatea la clasă, indiferent de materia predată. Copiii sunt foarte interesați

de activitățile în aer liber și este nevoie de creativitate din partea profesorului, pentru a realiza astfel de
lecții, în care să combine „utilul cu plăcutul”.
Au fost activități în oraș, dar și în pădure, pe malul fluviului Elba, unde am ridicat și un
cort indian în care am încercat să trăim niște momente fără tehnologie și să ne descurcăm cu ce ne oferă
natura.
Am vizitat școala din localitate, foarte mare și foarte bine dotată, deși numărul de elevi
din clase nu depășea 20, am asistat la ore, am observat că la ora de educație fizică erau doi profesori,
unul care lucra separat cu un elev cu CES, iar celalalt cu restul clasei, aveau bucătărie complet utilată,
unde elevii erau învățați să gătească, un atelier unde modelau lutul, etc.
Orientarea în echipe de 2-3 persoane într-un frumos oraș, Kutna Hora, cu o arhitectură
deosebită, a fost provocarea unei alte zile. Am vizitat și o herghelie cu cai de rasă, unde făceau practică
elevii școlii din localitate.
Educația în aer liber adoptă patru termeni: voluntariat, joc, reguli și provocare. Totul este
joc, totul este competiție.„DRUGS vs PLAY”- jocul e ca un drog, timpul nu mai pare real. Am creat
astfel o ecuație a educației în aer liber:
OUTDOOR ACTIVITIES= (AGON+ALEA)x(VERTIGO+MIMICRY)
AGON= competiție; ALEA= aventură; VERTIGO= emoție; MIMICRY= joc de rol
După această experiență, am cules și roadele: bagaje pline cu prietenii, idei constructive,
creativitate și un un alt stil educațional, iar concluzia a fost că trebuie să-i învățăm pe copii să observe
natura, s-o simtă, să nu o deranjeze în nici un fel, să surprindă detalii, să-i cunoască povestea.

Educați-vă copiii să cunoască jocul,
Să respire pădurea,
Să aprindă focul,
Să clădească un acoperiș
prieteniei!
Învățați copiii să atingă,
cu ochii-nchiși copacii,
Să caute-ntre frunze, printre ramuri,
Să-și apere cuibul,
Să nu devină roboți teleghidați!
Să culeagă culorile naturii cu grijă,
Altfel, timpul va înceta să fie.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă
numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a
informaţiilor pe care le conţine.

 Prof. Raluca-Elena CÂRNARU
Prof. Gabriela STÎNGACIU
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Există lucruri care ştim că sunt imposibil de
realizat, până când vine cineva care nu ştie
acest lucru şi le realizează.”
(Albert EINSTEIN)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

O POEZIE SCRISĂ DE COSTACHE IOANID (1912 - 1987), UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUŢI
POEŢI CREŞTINI, EXPLICĂ ÎN VERSURI PROFUNZIMEA MORŢII LUI IISUS.

Nu-i singur Iuda vinovat
De sângele ce se dădu.
Nici marii preoţi, nici Pilat,
Ci lumea-ntreagă prin păcat!
Şi eu, şi tu...
Nu drumul greu spre Golgota,
Nici biciul, când Iisus căzu.
Şi dacă crucea grea era,
Povara noastră şi mai grea!
Şi eu, şi tu...
Nu patru cuie L-au pătruns,
Când El pe cruce se-aşternu.
Ci noi, cu sufletul ascuns,
Cu mii de patimi L-am străpuns!
Şi eu, şi tu...
Nu doar bătrânii cărturari,
Nu doar mai marii preoţi, nu!
Şi noi am râs cu ochii murdari,
Si noi suntem cei doi tâlhari!
Şi eu, şi tu...
Şi nu ostaşilor prin sorţi
Cămaşa albă Şi-o dădu.
Ci tuturor! Dar tu n-o porţi!
Şi, fără ea, toţi suntem morţi!
Şi eu, şi tu...
Nu doar în stânci, sub lilieci,
Nu doar sub lespede zăcu.
Ci L-am ascuns ca pentru veci
Sub piatra unor forme reci,
Şi eu, şi tu...
Şi-acum Iisus cel condamnat
Azi El te-ntreabă :”Da sau nu ?
Eşti tu sau nu eşti vinovat?”
Eu am spus da! Şi-am fost iertat.
Eu am spus da.
Dar tu ? Dar tu?...

"Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod
repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat.”
(Albert EINSTEIN)

ŞTIAȚI CĂ…

 …cel mai înalt pas din Carpații Românești este Pasul Urdele, din Munții Parâng: 2141m?
 …Khalkis este cea mai îngustă strâmtoare navigabilă (40 m). Parte a Marii Egee; strâmtoarea
desparte insula Eubeea de continent (Peninsula Balcanica)?
 …Indonezia este cel mai mare arhipelag din lume, iar cele 300 de grupuri etnice de aici
vorbesc 365 de dialecte diferite? Țara ocupă aproximativ două milioane de kilometri pătrați, o
suprafață cât a Australiei, dar din care numai 20% reprezintă uscat, restul fiind apă.
 …cel mai mare cutremur, ca magnitudine, înregistrat vreodată a avut loc în 1960 în Chile?
Cutremurul a avut magnitudinea de 9.5 grade și este urmat în acest top de către cutremurul care a
avut loc în 2004, în vestul coastei de nord a Sumatrei, cu 9.3 grade magnitudine. Ambele cutremure
au fost urmate de cate un tsunami devastator.
 …cea mai lungă peșteră din România este peștera Humpleu din Cluj, în apropiere de
Răchițele? După ultimele cercetări se pare că e mult mai întinsă decât Peștera Vântului, din Bihor.
 …numele capitalei Etiopiei, Addis Abeba înseamnă în limba amharică „floarea cea nouă”?
 …deși pare imposibil, Marea Adriatică se pare că nu are fund! Cercetătorii au descoperit că
imense cantități de apă dispar zilnic într-o groapă de pe fundul mării. Ei au turnat cantități mari de
vopsea în acel loc pentru a studia fenomenul. În mod normal vopseaua nu se dizolvă în apă și ar fi
trebuit să apară la suprafață în apropierea locului unde au fost deversate, dar, nici urmă de vopsea la
suprafață. Până în acest moment nu s-a ajuns la nici un rezultat, concluzia fiind că pe fundul mării
există o groapă imensă, care nu poate fi măsurată.
 …în noaptea de 15-16 octombrie 1987, în sud estul Angliei viteza vântului a atins 170 de
km/h? Au murit atunci 19 persoane și păduri întregi au fost culcate la pământ.
 …cel mai adânc puț forat de om este Kola Supra - în Rusia? A atins o adâncime de 12261
metri, a fost forat în scopuri de cercetare științifică și a condus la niște descoperiri neașteptate, una
fiind un depozit imens de hidrogen, așa de masiv că noroiul de foraj „fierbea” datorită lui.
 …cel mai înalt vulcan submarin se numește Amiralul Makarov, după numele generalului
sovietic ce l-a descoperit, se află în Oceanul Indian și are înălțimea de 5038m?
 …Republica Singapore este țara cu cel mai mare număr de rase, naționalități, limbi și religii
din lume? Prin Singapore trec cca 100 de linii maritime internaționale care leagă țările din bazinul
oceanelor Pacific și Indian cu Europa și America.
 …cel mai vechi oraș din lume cunoscut până astăzi este Ierichon din Iordania? Vârsta
acestuia este de aproape nouă mii de ani. Acesta a fost construit cu șapte milenii înainte de Hristos,
având o populație de trei mii de oameni.
 …cea mai sudică capitală din lume este Wellington? Acest oraș este capitala Noii Zeelande
precum și capitala cu cea mai mare populație din Oceania. Wellington a fost prima așezare
întemeiată în Noua Zeelandă de către o companie britanică plecată în misiune de colonizare.
 …în nordul Rusiei există un lac cu 5 feluri de apă așezate în straturi: apă dulce, apă puțin
sărată, apă sărată, apă roșie și apă cu hidrogen sulfurat? În fiecare strat trăiesc pești și plante
specifice tipului respectiv de apă.
 …cea mai ridicată temperatură la nivel mondial a fost înregistrată în El Aziza, Libia - 54,4
grade Celsius, în timp ce cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată în Antarctica, în anul 1983: 89,2 grade Celsius? Cea mai ridicată temperatură medie anuală se înregistrează în vestul Australiei:
35 grade Celsius.

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Oamenii slabi se răzbună.
Oamenii puternici iartă.
Oamenii inteligenţi ignoră.”

(Albert EINSTEIN)

DIN CREAȚIILE COPIILOR

Tărâmuri din suflet

Jocul înseamnă copilărie! Copilul care nu are parte de jocuri când e mic, înseamnă că nu are
copilaria unui copil care este înconjurat de prieteni și zâmbete care le inundă fața de fericire.
Copilăria este ca o carte plină de zâmbete, prieteni și jocuri îmbinate într-o poveste cu final
fericit. Cu fiecare zi pe care o trăim, scriem o pagină din cartea vieții noastre. În copilărie, jocurile
spun toată povestea. Fie că e vorba de jocurile pe calculator, fie de cele cu prietenii pe afară, doar să
fie jocuri. Jocuri, jocuri , jocuri... Copilăria este primăvara tinereții, iar jocurile sunt semnele că
această perioadă a venit în viața noastră și că trebuie să profităm de aceasta la nesfârșit. Prietenii vor
fi alături de tine mereu,la bine si la greu indiferent de situație, sau de trecerea anilor. Mereu vei știi
ca poți avea încredere în ei, dacă ești supărat și îngândurat, mereu le vei putea povesti, iar ei îți vor fi
alături. Jocurile copilăriei vor ramâne întiparite în mintea noastra. Cine nu s-a jucat măcar o dată „
De-a v-ați ascunselea”, „Șotron”, „Elastic” sau „Țara – Țara vrem ostaș!”, nu a avut o copilarie
adevărată. Copilăria este un univers paralel cu lumea adulților.Copilăria este ca o floare, când este
mică , este gingașă, firavă, plină de viață și viu colorată. Dar după ce crește mai mare, floarea își
pierde din sclipire și culoare. Așa și noi, copiii, când suntem mici, suntem energici, plini de viață,
sprinteni, dar când creștem și ne maturizăm, ne pierdem din strălucire. Nu prea mai avem timp să ne
jucăm așa cum o facem când suntem copii, deși o parte din sufletul nostru este de copil și niciodată
nu vom fi prea mari pentru a ne juca. Știu că toți ne amintim cu drag de acele momente. Și acum mă
uit la „semnele de bună purtare” care mi-au rămas prin genunchi și coate . Parcă revăd momentele în
care mă chinuiam să-i explic mamei că nu e vina mea și că n-o să se mai întample. Acum se pare că
am crescut cu toții și doar gândul ne mai poate duce la acele zile minunate în care de-abia așteptam
să vin de la școală și să merg la joacă.
Se pare că treptat ne dăm seama ce voiau să ne spună cei mari cand încercau să ne facă să
întelegem că o să tânjim după copilarie. Parcă mai ieri auzeam: „bucură-te de copilarie cât o mai ai,
că după aceea o să-ți pară rău” eu dorindu-mi doar să fiu cât mai mare. Acum văd că, încet, încet, se
adeverește ceea ce mi se spunea și aș da orice pentru câteva momente de copilărie. Eu cred că
jocurile copilăriei nu se pot uita niciodată, iar gândirea copilărească și cheful de jocuri „banale”
rămâne în noi oricât de mult am crește sau ne-am maturiza în gândire. Inocența care însoțește vârsta
copilariei surprinde mereu prin surâs și ardoare. Copiii au felul lor de a vedea lumea și sunt singurii
cărora nu le este frica de viitor. Iși zidesc fericirea pe visuri, iar poveștile și basmele în care binele
învinge răul fac parte din realitatea lor. Toate gândurile mărețe, toate invențiile cu adevarat
importante au izvorât cândva din sufletul unui copil universal care a visat și s-a jucat. Oriunde în
lume unde te aflii vei vedea copii care trăiesc copilăria prin jocuri și adulți care se gândesc la acele
momente când și ei erau ca noi și cum ajungeau acasă dădeau fuga afară pentru a se bucura de
fiecare moment și al simții cu intensitate. La fel e peste tot .Chiar dacă te aflii în România, Spania
sau alte țări povestea va fi aceeași. Mii de copii se joacă împreună cu prietenii lor.
Dar cum ar fi să ne jucăm singuri?V-ar place?Mie nu!Prietenii ne ajuta să avem acea fericire
și energie în noi, care ne face să explodăm de vise și imaginație,iar când te joci singur nimeni nu te
mai face să râzi,să te facă fericit și să-ți aducă un zâmbet pe față.Mereu trebuie să avem gașca
noastră de prieteni care să ne facă să râdem ,chiar dacă este cea mai tristă zi pentru noi.Un joc

înseamna o nouă aventură pe care învatăm să o trecem cu bine,înseamnă un vis pe care îl visăm și nu
vrem să se termine ,înseamna imaginație și fericire,înseamna tot ceea ce ne leagă de copilarie.
Îmi ascult părinții și văd cât de mult s-a schimbat felul în care ei își petreceau timpul liber și
felul în care ne petrecem noi acest timp. Copilăria lor a fost diferită de a noastră. Ei au avut parte de
mai multe aventuri decât noi, deoarece nu își petreceau atâta timp la calculatoare si televizoare, ei nu
prea aveau parte de asemenea lucruri așa că ieșeau afară, își chemau gașca de prieteni și începeau să
se joace ore în șir, de dimineața până seara. În timp ce noi dacă avem câteva minute libere în loc să
ieșim afară, stăm în casă și ne uităm ce s-a mai întamplat în mediul virtual sau ne jucăm jocuri pe
calculator în loc să le trăim noi, împreună cu prietenii. Dar nu toți copiii sunt așa, unii chiar mai ies
cu prietenii pe afară și se bucură de timpul petrecut cu ei. În această lume plină de tehnologie mai
există și visatori care mereu vor petrece ore în șir cu prietenii lor și care mereu vor avea în amintirea
lor jocurile copilăriei, acele jocuri care i-au legat să fie prieteni și cu care și-au petrecut copilăria .
Niciodată nu voi uita jocurile, chiar și cele inventate de mine și prietenii mei pentru a ne
petrece timpul. Nu-mi voi uita prietenii care mi-au fost alături chiar și când mai picam în timpul unui
joc, dar atunci nu mai conta cât de tare durea, pentru că noi ne continuam jocul și durerea dispărea
încetul cu încetul.
Așa să faceți și voi, să vă petreceți copilăria prin joacă și când veți crește mari să vă învățați
copiii să facă același lucru, să se joace și să-și facă prieteni. Jocul înseamnă copilărie și de copilărie
trebuie să ne ținem cât de mult putem, pentru că această perioadă nu se va mai întoarce, dar prietenii
din copilărie tot prietenii vor rămâne.
Jocul e peste tot! E în noi, în oameni, e în Europa. Lumea e o tablă de șah, iar oamenii sunt
pionii. Trebuie să jucăm pentru a câștiga. Viața e jocul de care noi suntem dependenți.

 Beatrice-Maria POPESCU
Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

Tradiţii europene

Unele tradiţii din Europa se găsesc şi în România, iar cea mai cunoscută sărbătoare este
Crăciunul. Obiceiul cel, cel mai îndrăgit de copii este acela de a împodobi bradul de Crăciun, de a-şi
ajuta părinţii la preparatul mesei de Crăciun şi mai ales de a merge la biserică pentru a se ruga. Cei
mai mici sunt cei mai nerăbdători, pentru că în acea noapte îi va vizita un bătrân grăsun,cu barbă albă
şi cu costum roşu. Ați ghicit? Îi va vizita Moş Crăciun. Ei îi iubesc pentru că le aduce darurile mult
dorite, iar copiii îl recompensează, lăsându-i un pahar cu lapte cald și fursecuri.
Crăciunul nu înseamnă doar cadouri, ci se referă la Naşterea Domnului .
O altă sărbătoare importantă este Paştele (Paştita), ce simbolizează în primul şi în primul rând
Răstignirea Mântuitorului pentru greșelile noastre. Pentru a-şi răscumpăra din păcate, credincioşii
petrec cele şase săptămâni în post şi rugăciune, urmând ca în zilele pascale să petreacă cu bucate
alese, muzică şi mai ales distracţie. De Paști, membrii familiei ciocnesc ouă roşii, iar credincioşii se
salută cu: „Hristos a înviat!” şi li se răspunde cu „Adevărat a înviat!”.
Copiii sunt vizitați de un animăluț drăguț și pufos cu urechii lungi și cu codiță drăguță. Acesta
este Iepurașul de Paște care este mult mai drăguț decât Moș Crăciun. Micul vestitor le lasă copiilor
hăinuțe, ouă roșii și multe jucării pe care le ascunde în casă sau pe-afară.
În Franța, tradiția de Paște este altfel. Ei au înlocuit Iepurașul cu Peștișorul și clopoței din
ciocolată. Acest simbol are legătură cu luna Aprilie și cu Ziua Păcălelii. Ce este amuzant este că în

ziua aceea, copiii lipesc cât mai multe hârtii în formă de pește pe spatele oamenilor. Rostogolirea
unor ouă crude pe o pantă, reprezintă o tradiție veche apreciată de copii. Oul care rezistă cel mai mult
va fi ,,Oul victorios” și va fi numit ,,Piatra care a fost dată la o parte de la mormântul Mântuitorului.”
În Spania este un obicei interesant numit Festivalul Tomatelor sau Tomatia. Acest eveniment
are loc în ultima miercuri din luna August. Oamenii din părțile Spaniei se adună și aruncă în jur cu
100 de tone de roșii unii în alții. Totuși e păcat că festivalul durează doar o oră. Mi-ar fi plăcut să
particip și eu.

 Maria-Cosmina DUMITRU
Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Omul care consideră că viaţa lui este lipsită de sens
nu este numai nefericit, ci prea puţin pregătit pentru
viaţă.”
(Albert EINSTEIN)

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
Georgian-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 GHEORGHE
Mihail MITRESCU
Mădălina-Elena CIOBU
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdenmona CRĂCIUN
Mara-Alexandra-Julie NICSICI
6 iunie
Valentin AMBROZIE
Elena SPÎNU
Ramona-Petruţa BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
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
Maria-Izabela POPESCU
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
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
Mara-Alexandra VASILE
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
Petru-Alexandro ARON
18 iunie
Eugenia ŞERBAN
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 CIOCAN
Aurica MITRESCU
Teodor FĂŞIE
Sorin GRECU
Irinuş-Alina TRONECI
Cătălin-Ionuţ FĂŞIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Alexia-Ştefania ILIE
Mario-Andres VASIAN
26 iunie
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

„Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le
evită.”
(Albert EINSTEIN)
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