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!

„Dacă vorbeşti, să vorbeşti din iubire. Dacă
taci, să taci din iubire.”
(Sf. Augustin)

LA VULCANA-BĂI

Suntem o comunitate mică dar cu potențial mare! Iunie este lună de foc pentru noi toți. Avem
serbări, avem banchete, ziua dascălului vulcănean, ziua comunei și multe alte activități care ne țin în
„priză”!
Începem povestioara cu 17 iunie când la Vulcana-Băi a avut loc întâlnirea tuturor bibliotecarilor
din județ, întâlnire metodică purtând numele de Metode de evaluare a impactului evenimentelor
desfășurate la bibliotecă, organizată de Biblioteca Județeană Ion Heliade RĂDULESCU. Am organizat
activitatea întâi la bibliotecă, apoi în primărie, în cămin și după la Mănăstirea Bunea unde am ajuns cu
tractorul având anti-șoc un strat de fân în remorcă. Nu spun eu prea multe despre cum ne-am simțit…
Cert este că am ajuns acasă răgușită de cât s-a țipat și câtă adrenalină este să urci la mănăstire pe un
drum pe care eu l-am asemuit cu Transalpina!!! Priviți pozele!

Au urmat serbările școlare, banchetele copiilor apoi Ziua Dascălului Vulcănean, toate încheinduse cu Ziua Comunei, zi absolut reuşită, ca de altfel, toate celelalte.

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

„Simplitatea este forma adevăratei măreţii.”
(Francesco de SANCTIS)

ORGANIZAREA ALEGERILOR. AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Candidaturile
(partea a cincea)
Numărul consilierilor pentru consiliile locale și pentru consiliile județene este cel stabilit prin
ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Propunerile de candidați pentru consilierii locali, consilierii județeni și pentru primari se fac pe
circumscripții electorale și se depun la birourile electorale de circumscripție cel mai târziu cu 40 de zile
înainte de data alegerilor.
Propunerile de candidați se fac în scris, în două exemplare originale și două copii, de către
partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organizațiilor județene ale
acestora și pe baza listei susținătorilor, iar în cazul candidaților independenți, pe baza listei
susținătorilor.
În cazul alianțelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidați trebuie
semnate și de conducerile județene ale fiecărui partid politic din alianță. Dacă alianțele electorale se
constituie la nivel comunal, orășenesc, municipal sau de sector al municipiului București, listele se
semnează de conducerea alianței și se contrasemnează de conducerea fiecărei organizații locale din
coaliție.
Propunerile de candidați trebuie să cuprindă numele, prenumele, locul și data nașterii,
domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria și numărul actului de identitate, ocupația,
profesia și apartenența politică a candidaților, iar în cazul alianțelor, și alianța politică sau electorală
care i-a propus.
Propunerile de candidați trebuie să fie însoțite de declarațiile de acceptare a candidaturii,
declarațiile de avere, declarațiile de interese și declarațiile pe propria răspundere privind calitatea de
lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, semnate și datate de candidați, precum și de copiile
actelor de identitate ale candidaților.
Declarația de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic
sau alianța care l-a propus, profesiunea, ocupația și apartenența politică a candidatului, consimțământul
expres al acestuia de a candida pentru funcția respectivă, precum și precizarea că întrunește condițiile
prevăzute de lege pentru a candida.
O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripție electorală, cu
excepția cazului în care candidatura se depune atât pentru un consiliu local, cât și pentru consiliul
județean.
Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri pot propune câte o listă de candidați în fiecare
circumscripție electorală pentru consiliul local, pentru consiliul județean și câte un candidat pentru
funcția de primar.
Pentru fiecare candidat la funcția de primar și listă de candidați pentru consiliul local și pentru
consiliul județean, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă
minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale
complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor,
de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului
București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I.

Candidații independenți pentru funcția de consilier trebuie să fie susținuți de minimum 1% din
numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din
circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul
localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor
municipiului București și localităților urbane de rangul I.
Pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă de susținători, care
trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în
listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în
cazul comunelor, de 500 în cazul orașelor și de 1.000 în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului
București, precum și în cazul municipiului București.
Nu se admit liste de candidați independenți pentru funcția de consilier.
Lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția
pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, denumirea,
seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și prenumele persoanei care
a întocmit-o. În cazul cetățenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria și numărul actului de
identitate" se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru
Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe
propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor.
Lista susținătorilor constituie un act public, cu toate consecințele prevăzute de lege.
Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care
au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți
candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar.
Adeziunile susținătorilor se dau pe propria răspundere.
Lista de susținători se depune într-un exemplar original și o copie, la biroul electoral al
circumscripției electorale unde se depun propunerile de candidați.
Biroul electoral de circumscripție examinează respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană
să poată candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei
susținătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu
îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către biroul electoral de circumscripție.
Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de
circumscripție.
Listele de candidați pentru consiliile locale sau județene în care există persoane care nu
îndeplinesc condițiile legale pentru a putea candida se admit în parte, doar pentru acei candidați care
îndeplinesc condițiile legale. În această situație, pozițiile ocupate de candidații admiși în lista de
candidaturi se vor renumerota corespunzător, candidații admiși ocupând locurile eliminate imediat
superioare poziției din lista în care se află.
În situația în care listele de candidați sunt admise numai parțial, partidele politice, alianțele
electorale pot retrage lista în vederea completării până la data-limită de depunere.
Listele care conțin un număr de candidați care îndeplinesc condițiile legale pentru a candida mai
mare decât numărul legal, vor fi admise în parte, urmând a fi respinse ultimele propuneri de candidatură
de pe listă și să se admită celelalte, în limita numărului legal de candidați.
Exemplarele originale ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de
circumscripție. Copiile propunerii de candidatură, certificate de către biroul electoral de circumscripție
prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului; unul dintre
exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază
teritorială se află circumscripția electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele
propunerii de candidatură se afișează de către biroul electoral de circumscripție la sediul acestuia, la loc
vizibil.
Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc condițiile legale
pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către biroul electoral de circumscripție.
Candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest
scop, aceștia depun la biroul electoral de circumscripție o declarație de renunțare, semnată și datată de
cel în cauză.
Acceptarea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi contestată de
către cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 48 de ore
de la data afișării candidaturii.

Respingerea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi contestată de
către candidat, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au propus candidatura
respectivă, în termen de cel mult 48 de ore de la data afișării respingerii candidaturii.
Contestațiile trebuie să cuprindă numele și prenumele, adresa și calitatea contestatarului, numele
și prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, prezentarea temeiurilor
contestației, data și semnătura contestatarului și indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl
reprezinte.
Contestația și, dacă este cazul, cererea de apel, se depun la instanța competentă să le
soluționeze, sub sancțiunea nulității.
Contestațiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluționează în termen de 48
de ore de la înregistrare, de către judecătoria, respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială se află
circumscripția electorală. Hotărârea nu se comunică.
Împotriva hotărârii date în contestație se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunțare,
la instanța ierarhic superioară. Apelul se soluționează în termen de 24 de ore de la înregistrare.
Hotărârea pronunțată în apel este definitivă.
Instanțele judecătorești competente să soluționeze contestațiile formulate împotriva hotărârilor
de admitere sau de respingere a unei candidaturi de către biroul electoral de circumscripție vor lua
măsuri de aducere la cunoștință, de îndată, a hotărârii definitive, după expirarea termenelor imperative
prevăzute anterior, biroului electoral de circumscripție care a pronunțat hotărârea atacată, în vederea
definitivării candidaturilor.
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul,
termenele prevăzute la alineatele precedente, birourile electorale de circumscripție încheie un procesverbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor. Candidaturile definitive se afișează la
sediul biroului electoral de circumscripție, precum și la sediul secțiilor de votare, după constituirea
birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui și prenumelui, apartenenței politice, profesiunii
și ocupației candidatului. Candidaturile definitive pot fi făcute publice, de asemenea, prin orice mijloace
de informare în masă, cheltuielile fiind suportate de cei interesați.
Cetățenii Uniunii Europene pot candida în unitatea administrativ-teritorială în care au
domiciliul. Propunerile de candidaturi se depun în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români.
În cazul în care listele de candidați cuprind cetățeni ai Uniunii Europene, în dreptul acestora se
înscriu următoarele mențiuni: numele, prenumele, statul membru de origine, locul și data nașterii,
adresa la care locuiesc în România, ocupația, profesia și apartenența politică, iar în cazul alianțelor, și
alianța politică sau electorală care i-a propus.
În cazul candidaturii unui cetățean al Uniunii Europene, declarația de acceptare a candidaturii
cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din România, ocupația, profesia și
apartenența politică, consimțământul expres al acestuia de a candida pentru funcția respectivă, precum
și precizarea că întrunește condițiile prevăzute de lege pentru a candida. Declarația de acceptare a
candidaturii este însoțită de un document care atestă adresa din România, sau de un document emis de
Inspectoratul General pentru Imigrări.
Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare cetățenilor români, cetățenii
Uniunii Europene prezintă un document care le atestă identitatea și o declarație pe propria răspundere,
care cuprinde următoarele mențiuni:
a) că nu sunt lipsiți de dreptul de a candida în statul membru de origine, în urma unei hotărâri
judecătorești penale sau civile definitive;
b) că nu dețin funcții în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente funcțiilor
incompatibile în România cu statutul de ales local.
(5) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral de circumscripție
respinge prin hotărâre toate propunerile de candidaturi care nu conțin în declarația pe propria
răspundere.
(în numărul viitor: Birourile electorale – partea a șasea)

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Frumuseţea este umbra lui Dumnezeu
asupra universului.”
(Gabriela MISTRAL)

SFÂNTUL MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON – 27 IULIE

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon s-a născut în anul 275 în
cetatea Nicomidia, din Asia Mică. La naștere a primit numele
de Pantoleon, care înseamnă "cel puternic în toate ca un leu". După ce a
primit învățătura creștină și botezul de la Sf. Mucenic Ermolae (cel
pomenit în calendarul ortodox la 26 iulie), numele său a
devenit Pantelimon ("cel cu totul milostiv").
Tatăl său, Eustorgius, era păgân, dar mama sa (sfânta Euvula,
pomenită în calendar la 30 martie) era creștină. Sf. Pantelimon a reușit
să-l aducă la credința creștină și pe tatăl său, iar după moartea acestuia,
și-a împărțit toată averea săracilor.
Încredințat spre educație lui Eufrosin, un medic de renume al
acelor timpuri, Pantelimon a devenit un medic foarte priceput și căutat;
pentru că nu primea plată pentru tratamentele pe care le făcea, el este
slăvit printre "doctorii fără de arginți". Deși foarte tânăr, în curând a
ajuns la o cunoaștere desăvârșită (pentru acea vreme) a artei medicale.
Însuși împăratul Maximian (unul dintre cei patru tetrarhi care conduceau
Imperiul Roman în acea perioadă), care îi remarcase calitățile, intenționa să îl ia la palat ca medic
particular.
Prin credință și harul primit de la Dumnezeu, Sf. Pantelimon a reușit să vindece un orb din
naștere. Vestea s-a răspândit cu repeziciune, ajungând și la urechile împăratului Maximian. Acesta îl
chemă în fața sa pe cel căruia Pantelimon îi redase vederea și îi puse întrebări despre mijloacele pe care
le folosise doctorul pentru a reuși această minune. Precum orbul din naștere despre care ne
relatează Evanghelia, omul răspunse cu simplitate că Pantelimon îl vindecase chemând Numele lui
Hristos și că această minune îi adusese nu numai vederea, ci și adevărata lumină, aceea a credinței
creștine.
Chiar în acel timp (mai exact în anul 303), împăratul Dioclețian și ceilalți trei tetrarhi (Maximian,
Galerius și Constantin Chlorus) au emis o serie de edicte de revocare a drepturilor legale ale creștinilor
și le cereau acestora să respecte practicile religioase tradiționale din Roma antică (printre care
închinarea la statuile zeilor din temple și aducerea de jertfe acestora). Din această cauză, împăratul
Maximian, închinător la idoli, a poruncit ca Pantelimon să fie adus în fața lui și i-a cerut lepădarea de la
credința cea adevărată. El i-a reproșat sfântului că ar fi trădat încrederea pe care i-o acordase și l-a
acuzat ca îl insultă pe Asclepios (zeul medicilor și al tămăduirii la grecii antici și la romani) și pe ceilalți
zei prin credința sa în Hristos, "un om mort prin crucificare", așa cum s-a exprimat împăratul. Sfântul îi
răspunse că atât credința cât și mila față de adevăratul Dumnezeu sunt superioare tuturor bogățiilor și
onorurilor acestei lumi de deșertăciune și pentru a-și întări argumentele îi ceru lui Maximian să îl pună
la încercare. Fu adus un paralitic, asupra căruia preoții păgâni spuseră incantațiile lor, salutate
batjocoritor de către Sfânt. Cum eforturile lor rămaseră fără efect, Pantelimon își înălța rugăciunea către
Dumnezeu și luând pe paralitic de mână, îl ridică în Numele lui Hristos. Numeroși păgâni, văzându-l pe
om mergând plin de bucurie, crezură atunci în adevăratul Dumnezeu, în timp ce preoții păgâni insistau
pe lângă împărat să fie ucis acest rival periculos.
Martiriul
La somația imperativă a împăratului Maximian de a se lepăda de credința cea adevărată, Sf.
Pantelimon a refuzat închinarea la idoli și a mărturisit din nou, cu multă tărie, credința sa în Iisus

Hristos. Nu s-a lăsat înspăimântat nici de bătăile cumplite la care a fost supus, nici de foc. Supus la
diverse chinuri, din porunca împăratului, el a rămas nevătămat. Maximian, văzând puterea credinței lui
Pantelimon și refuzul său constant de a se închina zeilor păgâni, a poruncit să fie decapitat. Când i-a fost
tăiat capul nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul uscat de care fusese legat martirul a înverzit pe dată și a
rodit cu fructe din belșug. Auzind acestea, împăratul a poruncit ca și trupul sfântului și acel măslin să fie
arse. Mai târziu, după plecarea soldaților lui Maximian, credincioșii au scos din cenușă trupul neatins de
foc al Sf. Pantelimon și l-au îngropat cu mare cinste pe proprietatea lui Arnantios Scolasticul.
Moaștele Sfântului Pantelimon au fost răspândite în toată lumea creștină, spre alinarea și
vindecarea credincioșilor suferinzi. Multe biserici, capele, paraclise, mănăstiri, spitale, cabinete și
instituții medicale sunt puse sub ocrotirea Sfântului Mucenic Pantelimon.
La noi în țară, Catedrala Mitropolitană din Iași, Catedrala Episcopală din Galați păstrează, cu
mare bucurie, ca pe un odor prea scump, câte o părticică din sfintele sale moaște. În București, multe
biserici oferă spre închinare credincioșilor câte o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Doctor
fără de arginți Pantelimon: Biserica Sfântul Pantelimon, Mănăstirea Plumbuita, Biserica Sfântul Stelian
Lucaci, Biserica Stavropoleos, Biserica Sfântul Dumitru Poștă, Biserica Adormirea Maicii DomnuluiPrecupeții Noi, Biserica Sfântul Antonie cel Mare, Biserica Sfântul Alexie.
Sfântul Pantelimon este un izvor nesecat de leacuri, vindecând boli şi mântuind de diverse
suferinţe. Astfel, marele martir şi vindecător este invocat în Taina Sfântului Maslu, la sfinţirea apei şi în
rugăciunile pentru cei bolnavi.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Soarele nu are nevoie de laudă.”
(RUMI)

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

HEALTHY HERBS OUTLOOK
2015-1-RO01-KA219-015133

Proiectul nostru HEALTHY HERBS OUTLOOK își continuă în forță atât activitățile locale
prevăzute în calendar dar și doua întâlnire cu elevi în Lituania.
Beneficiarii întâlnirii: cinci elevi și trei cadre didactice – Bianca Ionela OANCEA, Iulia Maria
MILEA, Lidia BOBLEACĂ, Valentin GHIȘDN și Simona FĂȘIE, profesor învățământ primar - Rodica
DOBRESCU, profesor biologie - Daniela Maria ANASTASE, director Maria-Manuela GHEORGHE.
Am pornit la drum cu multă emoție, mulți nedepășind granițele țării până în prezent. Drumul a
fost lung dar fără peripeții și am ajuns într-una dintre capitalele europene - Vilnius.

7 iunie 2016- Am păşit cu mult entuziasm în autocarul care era pregătit să ne conducă în
necunoscut. Am mers cu feribotul pentru a vizita o rezervaţie naturală unde am colectat plante
medicinale și am disuctat despre ele. Tot în această zi am fost la Marea Baltică unde ne-am delectat cu o
privelişte de neuitat.Ghidul
ne-a condus către portul Nida, Dealul
Vrăjitoarelor, Pădurea cu
Cormorani.

8
iunie
2016 Activitățile de la școală au
fost
organizate într-un mod foarte atractiv. După ce s-au împărțit grupele de
elevi mixte am primit mai multe sarcini de lucru: desenarea unor plante medicinale, realizare unor
mandale din flori și a unor aranjamente florale..

După –amiază un ghid ne-a prezentat împrejurimile și o rezervație naturală deosebită. Am
înțeles cât de importantă este pentru ei protejarea naturii. Am ascultat legenda despre ferigă spusă de o
bătrânică, am băut ceai în mijlocul naturii.
Parcul de aventură a fost ultimul în agenda zilei și cel mai așteptat moment în care ne-am distrat
maxim, în special tiroliana de peste lac.

9 iunie 2016În acestă zi activitățile s-au desfășurat tot la şcoală, unde am vizitat grădina cu
plante europene. Am găsit acolo plantele oferite de noi și de ceilalți parteneri Lituaniei. Tot în grupe
mixte care ne-au permis să ne cunoaștem mai bine și să colaborăm, am preparat ciorbă de măcriş
compot și plăcintă de rubarbă și gogoşi pe jar. Plantarea copacul European Erasmus + , a întărit
colaborarea noastră și va rămâne peste ani dovada vie a parteneriatului nostru..

10 iunie 2016 După
un drum lung cu autocarul în final
am ajuns într-un loc unde erau
foarte multe labirinturi naturale
si energetice. Am învățat cum să
facem ierbar sau săculeți
aromați de plante.
Am vizitat un
centru de informare turistică
amenajat inedit în care puneau in valoare toate bogățiile naturale din zonă foră și faună.
Masa a fost una tradițională , am fost primiți foarte frumos. Un loc încărcat de
magie în care am aflat cum să alegem plantele medicinale potrivite.
Festivitatea de decernare a certificatelor a fost una specială în care am învățat
mute dansuri specifiice Lituaniei. Și ca totul să se termine magic, focul de tabără
organizat ne-a permis fiecăruia să ne punem o dorință și să aruncă cu praf de
chihlimbar în foc pentru îndeplinirea dorinței.
Ne-am urat la revedere cu cu durere în suflet și lacrimi în ochi de la toţi
participanţii cu care am legat prietenii prin intermediul acesui proiect.

IMPRESII
….
Pot spune că am rămas profund impresionată de prima mea călătorie în Lituania,
care tocmai s-a sfârşit. A fost cea mai frumoasă experienţă de până acum .
Gazdele la care am locuit au fost foarte primitoare şi m-am înţeles bine cu ei. Pe
această cale ţin să îi mulţumesc doamnei profesoare Inna care a fost o organizatoare foarte
bună, prezentându-ne cele mai frumoase locuri şi lucruri. Le
mulţumesc de asemenea şi doamnelor profesoare care ne-au însoțit
,
pentru această oportunitate și pentru că cu avut grijă de noi.
Cu respect, Simona FĂŞIE

Mă simt sincer impresionată de călătoria mea în Lituania şi de ospitalitatea cu care am fost
întâmpintă de către gazda la care am locuit timp de o săptămână. Cu sincere gânduri, îi laud pe toţi
profesorii coordonatori, familiile la care am stat şi copii din celelalte ţări pentru înţelegerea şi prietenia
lor. Îmi voi aminti cu nostalgie de aceste clipe minunate…
Cu sinceritate, Bianca OANCEA
A fost o experienţă pe care nu o voi uita niciodată ,am atâtea amintiri frumoase
şi multe lucruri noi învăţate. Îmi voi aminti cu drag de momentele frumoase petrecute
alături de noii prieteni şi de minunatele locuri vizitate. Mulţumesc echipe de proiect
pentru această oportunitate .
Cu stimă, Iulia
MILEA

Lituania a fost de neuitat experimentând multe lucruri noi.
mulţi prieteni noi de care m-am ataşat foarte mult şi nu îi voi
locuit la o familie extrem de amabilă şi prietenoasă.

Experienţa mea în
Mi-am facut foarte
uita niciodată.Am

Cu drag, Lidia
Bobleacă
Fiind prima mea călătorie în străinătate,nu o voi uita niciodată deoarece eram
curios să cercetez alte meleaguri. Îi mulţumesc familiei la care am locuit pentru tot ce
mi-a oferit. A fost o experienţă de neuitat şi îmi voi aminti cu drag de toate
momentele petrecute alături de noii prieteni.
Cu mulţumire, Valentin Ghişan

Echipa de proiect HEALTHY HERBS OUTLOOK

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT

„Sufletele mari au întâlnit întotdeauna
opoziţie din partea minţilor mediocre.”
(Albert EINSTEIN)

ZIUA IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI „DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE!”

29 iulie, Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă-te, române!”, sărbătorită, anual, începând din 1998,
ca urmare a unei hotărâri a Senatului României, din 18 mai 1998.

Ziua Imnului Naţional – „Deşteaptă-te, române!”
Pe 29 iulie 1848, „Deșteaptă-te, române!” a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din
Râmnicu Vâlcea. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, „Deșteaptă-te,
române!” a fost ales, imediat după Revoluția din Decembrie 1989, imnul național al României, fiind
consacrat prin Constituția din 1991.
Ziua de 29 iulie a fost desemnată, în 1998, Ziua Imnului Național al României – „Deșteaptă-te,
române!”, simbol al unității Revoluției Române de la 1848.
În varianta prescurtată imnul este intitulat Deşteaptă-te române şi conţine 4 strofe, selectate din
cele 11 strofe ale poeziei Un răsunet. Versurile imnului național actual al României aparțin lui Andrei
Mureșanu (1816-1863), poet romantic, jurnalist, traducător, un adevărat tribun al epocii Revoluției de la
1848. Muzica a fost compusă de Anton Pann (1796-1854), cunoscut poet și culegător de folclor.
Poemul „Un răsunet” al lui Andrei Mureșanu, scris în vremea Revoluției de la 1848, a fost pus pe note
în câteva zile de Anton Pann și cântat pentru prima dată pe 29 iunie 1848 la Râmnicul Vâlcea.
Imnul de stat al României este alcătuit din unsprezece strofe. La ocazii festive se interpretează
strofele 1, 2, 4 şi 11.

 Prof. Petra MICULESCU

„Una din cele mai mari laude ce s-a adus
omului crea de natură este aceea de a fi
înzestrat cu raţiune; totuşi natura nu a fost
în stare să creeze o minte care să o
înţeleagă.”
(Galileo GALILEI)

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN

ULTIMUL CLOPOȚEL AL CLASEI a IV-a VULCANA DE SUS

Parcă ieri erați niște copilași speriați care se ascundeau în spatele mamei. Erați câțiva boboci de
trandafiri care își ridicau căpuțul timid din pământ să cunoașteți lumea. Am pășit împreună în acestă
școală,voi clasa I, eu pentru prima dată în calitate de învățătoare. Aveam emoții mari cu toții și ușor,
ușor, timpul a trecut. Am stat împreună un an, am învățat împreună, ne-am jucat împreună, ne-am
supărat uneori. Sunteți primii mei elevi și veți avea un loc special în sufletul meu mereu.
Vă văd parcă şi-acum făptura blândă
Când voi, şcolari, plini de avânt,
Cu mâini mici şi tremurânde
Scriați încrezători, primul cuvânt.
Din cartea vieţii plină
De fapte şi cuvinte
V-am împărţit lumina
Şi multe-nvăţăminte...
Păşiți acum pe-o nouă treapt-a vieţii!
Cu mari emoţii stați la porţi de viitor!
Aveți în suflete lumină şi speranţă
Şi-n mâini buchet de amintiri şi dor.
În devenirea voastr-aţi fost zidarii
Ce-au pus cu grijă fiecare cărămidă,
Şi iată cât de repede trecut-au anii
Şi-o nouă cale-i gata azi să se deschidă.

 Învățător Elena MITRESCU
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Fiecare trebuie să-şi trăiască propria viaţă şi
să-şi plătească propriul preţ.”
(Oscar WILDE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CUPTOR
de Boris IOACHIM

Sunt coapte grânele în lanuri –
Iubito, iarăşi e Cuptor…
Şi aceleaşi veşnice aleanuri
Mă stăpânesc şi mă tot dor.
Aruncă soarele, cu ură,
Pârjolitoare raze-n jos….
Mi-e inima plină de zgură
Şi nu mai ştiu ce e frumos.
Nu, nu mai ştiu cam multe lucruri:
Despre iubire, despre dor…
De prea mulţi ani, multe buclucuri,
Mi-aduce luna lui Cuptor.
Pleoştite, frunzele-n copacii
Ce-n acest an nu prea au rod –
Aşteaptă să-şi dezlege sacii
Norii - ce ploaia o slobod.
Dar nici un nor, pe bolta vastă,
Nu se zăreşte, oricât privesc…
Azi, marea cerului – albastră
Nu mă mai cheamă, n-o iubesc.
Pustie-i strada în amiază –
Pustiu mă simt, păşind pe ea…
Cu mintea, dureros de trează,
Mi–e dor de ploaie sau de nea.
În jur e-o linişte-aşa sumbră,
De parc-aş fi într-un cimitir…
Nu-i nici, o boare nici o umbră –
Le-a băgat soarele-n chimir.
…În lanuri, grânele sunt coapte –
Iubito-i luna lui Cuptor…
Şi-mi tot şoptesc, cu stinse şoapte:
„Mi-e dor de tine – tare dor”…

"Mintea omului se alimentează învăţând şi
cugetând.”
(CICERO)

ŞTIAȚI CĂ…

 …cercetătorii au descoperit o serie de trăsături comune în rândul persoanele care întârzie
constant?
 …omenirea va primi o secundă în plus, pe 30 iunie, care va fi adăugată în dispozitivele care
măsoară timpul universal, pentru a compensa încetinirea vitezei de rotaţie a Terrei în jurul propriei
axe?
 …cercetătorii suedezi au descoperit că o băutură alcoolică realizată dintr-un amestec de miere
fermentată şi apă, pe baza unor reţete vechi, ar putea constitui un remediu în lupta privind rezistenţa
la antibiotic?
 …hormonul asociat cu iubirea şi cu legăturile sociale dintre oameni determină asupra
creierului o serie de efecte similare acelora care sunt cauzate de consumul de alcool?
 …băuturile răcoritoare care conţin fructoză determină o amplificare a senzaţiei de foame?
 …îmbrăcămintea elegantă purtată la locul de muncă poate să modifice modul de funcţionare
al creierului?
 …Facebook şi Twitter au devenit o „ameninţare” semnificativă pentru căsătorii, întrucât
reţelele de socializare reprezintă un factor cheie care este invocat într-un număr tot mai mare de
divorţuri?
 …discursul expresiv, cu cadenţe şi puţine pauze ce pot fi observate, duce la creşterea
credibilităţii şi la sporirea impresiei de inteligenţă?
 …bărbaţii care folosesc suplimente pentru creşterea şi modelarea masei musculare precum
cele cu creatină sau cele care conţin hormonul steroid androstenedionă sunt cu 177% mai predispuşi
să dezvolte cancer testicular decât bărbaţii care nu iau astfel de suplimente?
 …cafeaua, somnul insuficient şi duşurile fierbinţi se numără printre obiceiurile zilnice care
afectează sănătatea şi frumuseţea pielii?
 …rodiile, nucile şi sucul de sfeclă roşie se numără printre alimentele care stimulează
fertilitatea, specialiştii din întreaga lume subliniind faptul că o dietă echilibrată poate influenţa în
mod pozitiv sănătatea sistemului reproductive
 …doar 10% dintre românce consideră că este foarte important să aibă grijă de pielea lor,
având ca principale preocupări treburile casnice şi nevoile copilului şi soţului, drept pentru care sunt
printre codaşele unui top realizat de GfK în şapte state din regiune în ceea ce priveşte îngrijirea
pielii?
 …persoanele obeze sunt mai sensibile la mirosurile alimentelor, detectându-le mai uşor decât
persoanele non-obeze?
 …rosul unghiilor sau alte astfel de comportamente centrate pe corp ar putea fi un semn al
perfecţionismului?
 …femeile sunt mai atrase de veteranii de război decât de soldaţii obişnuiţi sau de bărbaţii care
dau dovadă de eroism în alte domenii, precum afaceri sau intervenţii de urgenţă?
 …cele mai urmărite femei în social media sunt cântăreţele, starurile TV, modelele, actriţele şi
iubitele unor celebrităţi, în timp ce cei mai urmăriţi bărbaţi pe reţelele de socializare sunt vedete ale
lumii sportive, dar şi politicieni şi oameni de ştiinţă?
 …oboseala cronică este o maladie biologică şi nu psihologică cum s-a crezut până acum,
putând fi identificată prin markeri ai sângelui?
Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Viaţa însăşi e magie, iar dacă nu crezi asta încercă
măcar s-o trăieşti ca pe ceva magic.”
(Albert EINSTEIN)

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

1 iulie
Vasilica PANAITA
Vasile STOIAN
Vasile ŢÎRGHRŞ
Cornelia BUCUROIU
Daniel MITRESCU
Corina-Elena OANCEA
Alexandru-Ionuţ ŞERBAN
Valentin MOROE
2 iulie
Vasile ARON
Clement GRECU
Dumitru ILIE
Eugenia DINIŞOR
Adrian MĂTUŞA
Cătălina MOROE
Tatiana ENESCU
Ion-George ARON
Daniela-Elena BADEA
Ionuț-Cristian DUMITRU
Petrică MOREANU
Lavinia-Gabriela MIU
Maria-Izabela ȘETREANU
3 iulie
Nicolae GRECU
Tarsiţa NEACŞU

Georgeta BÎRLIGEANU
Irina IONAŞ
Gabriela NEAGA
Gabriel-Emil BURTOIU
Flaviana-Mihaela MOROE
Andreea-Cerasela FĂŞIE
4 iulie
Aneta NEGULESCU
Marieta BĂLAŞA
Emil DRĂGHICI
Gheorghe IOSIF
Leonica OPROIU
Vasile CANDIDATU
Ramona-Elena MILEA
Alexandra PREDA-NICOLĂESCU
5 iulie
Elena MIHAI
Dumitru GRECU
Victor MIHAI
Alexandru ŞETREANU
Gheorghe BUCUROIU
Gheorghe MOISE
Elena SAVU
Ionuţ MILEA
Liviu-Marian GHIŞAN
Daniel MOROE
Costinel-Florin CRĂCIUN

Mathias-Valentine ZÂRNĂ
6 iulie
Dumitru DOBRA
Cornel DUMITRU
Florin MITRESCU
Sabina-Maria GRECU
Marian-Bogdan ŢÎRGHEŞ
7 iulie
Polixenia NEAGA
Gheorghiţa DRĂGHICI
Gheorghiţa BIŢOC
Teodor POPESCU
Mircea BUCUROIU
Georgeta BĂLAŞA
Ciprian RADU
Adrian SUSANU
Ancuța-Ionela OANCEA
Patricia-Teodora MIU
8 iulie
Margareta BĂLAŞA
Micşunica SCRIPCARU
Mihai DOBRESCU
Emil FLOREA
Vasile ANTOFIE
Silvia FĂŞIE
Marius-Sandu VĂSIAN

Vasile-Daniel STOIAN
Corina-Georgiana UNGUREANU
Constantin-Lucian STÎNGACIU
Andrei-Vlăduţ MIHĂLCESCU
Cătălin-Gabriel STOIAN
Mihnea-George MOROȘANU
12 iulie
Ortansa VĂCARU
Ovidiu-Valentin BĂLAȘA
George-Iulian NIŢESCU
Maria STÎNGACIU
Florin GHEORGHE
Elena-Corina DOBRESCU
13 iulie
Elena FLOREA
Elena PIOARU
Marius FĂŞIE
Ilie BOBLEACĂ
Andreea-Elena SPÎNU
Alexandra-Mihaela IOSIF
Adriana-Elena COMAN
14 iulie
Elena OPREA
Mugurel-Constantin RĂU
Constantin ŞERBAN
15 iulie

9 iulie
Luminiţa STOIAN
Severina-Florina FĂŞIE
Ciprian GOGU
Elena-Mirabela ENACHE
Elena-Izabela ODAGIU

Maria ŞETREANU
Cornel-Iulian SPUMĂ
Ana-Maria LUPU
Mihai-Stelian ILIE
Corneliu-Sebastian DOBRESCU
Florin-Daniel BOBLEACĂ
Gabriela-Antonia GAFIŢOIU

10 iulie
16 iulie
Mircea PIOARU
Onore PIOARU
Vasilica-Cristina RIZEA
Alexandra-Ionela CIOCAN
Ana-Maria DRĂGHICI
Maria-Florentina CHIORNIŢĂ
11 iulie
Gheorghe MOREANU
Emilian ŞETREANU
Valentina COMAN
Elena BUCUROIU
Gheorghe TRONECI

Elisabeta GRECU
Nicolae PONORICĂ
Mircea TRONECI
Aurel FĂŞIE
Costin NIŢESCU
Maria BADEA
Traian DINU
Nestor CIOCAN
Andreea-Alexandra ANTOFIE
Beniamin DOBRESCU
Ioana MOREANU
Antonia-Ionela BURCĂ
Iulia-Elena MĂGUREANU

21 iulie
17 iulie
Dorina ZEGHERU
Elisabeta MIHAI
Aurel SPÂNU
Viorel IUREA
Delioara-Gabriela BĂLAŞA
Ilie BADEA
Vasile STAN
Răzvan TUDOR
Andreea GRECU
Alexandra-Andreea OLARU
Sergiu-Marian ȘERBAN
Carlos-George MIHAI
Alessia-Maria STÎNGACIU

Ilie SAVU
Alexandrina ANDRONIC
Raluca MITRESCU
Maria-Loredana SĂVULESCU
Antonia-Ştefania STOIAN
Rareș-Andrei STOIAN
22 iulie
Mihaela MEDREGA
Corneliu BUCUROIU
Elena-Alina PÎRVU
Ionuţ SARU
Laura-Ana-Maria SAVU

18 iulie

23 iulie

Ioan SPÂNU
Ion GRECU
Ion DINIŞOR
Mioara BĂLAŞA
Constantin STÎNGACIU
Ion FĂŞIE
Florin ILIE
Gheorghiţă-Adrian TEODORESCU
Robert-Iulian NICOLĂESCU
Lorin-Vasile POPA
Maria-Raluca MIHAI
Florina-Cătălina DUȚĂ
George-Gabriel DOBRESCU

Haralambie ILINESCU
Gheorghe ARON
Adriana ENESCU
Emil-Gheorghe FLOREA
Daniel SPÎNU
Dumitru POPESCU
Marinela-Steluţa ARON
Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ

19 iulie
Maria BÎRLOG
Aurelia DOBRESCU
Elena-Cristina ENE
Vasile ILIE
Gabriela POPESCU
Liliana IONESCU
Iulian-Irinel VIŞOIU-SMINCHIŞE
Ioana-Izabela POPESCU
Teodor-Mihai VĂCARU
Beatrice-Ionela BĂLAŞA
Maria-Alessia MARINESCU
20 iulie
Floarea BĂLAŞA
Natalia NICOLAE
Ion BRÎNZICĂ
Valentin NEGULESCU
Adriana-Adela POPA
Eugen MOREANU
Iuliana-Mihaela BADEA

24 iulie
Rodica MĂGUREANU
Emilia BELCU
Vasile GRECU
Aurelia RĂDOI
Rodica MILEA
Georgiana-Larisa DOBRESCU
Antonia-Mihaela ILIE
25 iulie
Ion BÂRLIGEANU
Elena OPROIU
Niculina VĂCARU
Elena-Roxana VASILE
Andreea-Georgiana MOROȘANU
Maria-Izabela GRECU
George-Valentin DRĂGHICI
Antonia-Maria DUMITRU
Ariana-Maria CIOBANU
Nadia-Nicoleta MIU
Ștefania-Cristina OPREA
26 iulie
Floarea ŢUŢUIANU
Vasile NEGULESCU
Florin MIHAI

Elena-Alina IBRIAN
Eusebiu-Cristian JOIŢA
27 iulie
Gheorghe POPESCU
Vasilica-Otilia COBIANU
Elena-Mihaela DUMITRESCU
Mihail-Cristian MILEA
Oana-Andreea LOPOTARU
Dumitru-Nicolae CIOCODEICĂ

Carolina FURDUI
Ilie-Mihail FĂŞIE
Simona-Georgiana SAVU
Marius-Constantin MĂGUREANU
Marvin-Costin FĂŞIE
Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA
Vlad MOREANU
Gabriel FĂŞIE
30 iulie

Victor GRECU
Gabriel-Ion POPESCU
Ionuţ-Eusebiu MITRESCU
David-Ștefan ENESCU

Vasile GRECU
Ion-Marian BUCUROIU
Adrian DINIŞOR
Corina BÎRLIGEANU
Maria-Raluca OPREA
Lența MIRA
Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU

29 iulie

31 iulie

Emil DOBRESCU
Emilia TRONECI
Nicolae ENE
Gheorghe MIHAI
Floarea ŞERBAN
Ioneta MILEA

Emil TRONECI
Eugenia MOREANU
Georgian-Horaţiu CIOCAN
Maria-Nicoleta SAVU
Ionuţ-Daniel ZEGHERU
Georgiana-Alexandra CURĂVALEA

28 iulie

„Viaţa celor morţi se păstrează în memoria celor
vii.”
(CICERO)
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