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!

„Reuşita înseamnă să poţi să mergi mai departe
când ai vrea să renunţi.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA –
DÂMBOVIŢA)

O NOUĂ ZI DE EXCEPȚIE

Și cum am putea numi altfel o zi însorită de
toamnă, cu multă zarvă pe străzi, cu freamătul
suflețelelor emoționate simțindu-se parcă în aerul
pe care-l inspiri? Purtând în suflete culorile verii,
ne întâlnim în prag de toamnă pentru a începe un
nou an școlar cu multă bucurie, mii de zâmbete,
speranțe, visuri ce așteaptă să se împlinească…
Așa cum spuneam și în numerele anterioare,
de trei ani, la Vulcana-Băi, bucuria este înzecită,
iar privirile sunt răsfățate de frumusețea costumelor
purtate de către toți cei ce participă la acest
eveniment. Domnul primar Emil DRĂGHICI a
venit atunci cu această propunere pe care
școala a primit-o cu încântare și acum este
deja un obicei al locului, obicei cu care ne
mândrim și pe care l-am promovat peste tot pe
unde am avut ocazia să întâlnesc cadre
didactice din alte școli. Cu mici, cu mari, toți
suntem îmbrăcați în port popular, evident,
excepție făcând preoții satului care ne dau în
fiecare an binecuvântarea la început de drum
și agenții de poliție care veghează permanent
la disciplina și siguranța noastră.
Trăiesc din plin în fiecare an această zi
specială. E specială pentru fiecare dintre noi,
zic eu. Cândva eram noi cei nerăbdători să

oferim flori, să intrăm în clase, să primim
cărțile, să privim în ochii celui care ne
vorbește de la catedră și ne asigură că vom
avea un an bun împreună, că ne vom ajuta, ne
vom împrieteni și ne vom forma împreună.
Acum pășim pe aceste porți ținând în mână
cea mai mare bogăție a acestei lumi – mânuța
unui copil.
Dincolo de trăirile personale, se
adaugă şi o practică socială, evidentă, care
fixează şi „mitizează“ acest eveniment prin
gesturi şi ceremonii corespunzătoare (poze,
flori, invitaţi de vază, discursuri). Totul a fost
organizat astfel încât să nu uităm această zi.
Și cum pentru mine școala este laboratorul în care profesori şi elevi învaţă împreună cum să trăiască
frumos pe scena lumii, nu pot decât să le doresc multă baftă, multă putere de muncă, rezultate cât mai
bune și, nu în ultimul rând să fiți sănătoși și la fel de voioși ca în această zi! Să nu uităm nicicând ceea
ce a spus REGELE CAROL al II-lea: „Școala nu este un institut de învățătură, ci un templu ai cărui
preoți sunt profesorii”.
Și, pentru că urările mele sunt unele
larg uzitate, am păstrat pentru final urările
făcute de o doamnă profesoară (acum
inspectoare) din județul Covasna, doamna
Maria PANDELE, urări care mie mi-au mers
direct la suflet: „Aș vrea să vă fac un
îndemn, dragi elevi, mai puțin obișnuit,
jucați-vă! Jucați-vă cu cartea! Cartea
înseamnă știință, învățătură. Descoperiți-o
și faceți din ea un foarte bun prieten, un
prieten pe viață! Jucați-vă cu dorințele
voastre, cu ideile, cu visurile, cu gândurile
(…) și veți deschide căi. Atrageți-i de partea
voastră pe dascălii, părinții voștri, luați-i ca
parteneri de joc, învățați de la ei, acceptați-le provocările și așa veți învăța regulile vieții!”

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

„Chiar dacă voi fi învins, nu voi capitula.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA
– DÂMBOVIŢA)

ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
CAMPANIA ELECTORALĂ
(partea a opta)

Accesul partidelor politice parlamentare, alianțelor politice și alianțelor electorale ale acestora,
precum și al candidaților independenți la serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv
la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele politice neparlamentare, alianțele
politice și alianțele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de
radiodifuziune și de televiziune numai în măsura în care depun liste de candidați în minimum 50% din
circumscripțiile electorale de pe cuprinsul unui județ ce intră în raza de acoperire a studiourilor
teritoriale respective. Timpul de antenă acordat în aceste situații trebuie să fie proporțional cu numărul
listelor complete de candidați depuse în teritoriul respectiv și se calculează de Societatea Română de
Televiziune și de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea
comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile publice naționale de
radiodifuziune și de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, alianțele politice și alianțele
electorale care depun liste complete de candidați în cel puțin 50% din circumscripțiile electorale din 15
județe. Timpul de antenă se acordă după rămânerea definitivă a candidaturilor, trebuie să fie
proporțional cu numărul listelor complete de candidați depuse și se calculează de Societatea Română de
Televiziune și de Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la primirea
comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central.
Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au acces la serviciile publice teritoriale
și naționale de radiodifuziune și de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candidați în
circumscripțiile electorale din județe și în mod proporțional cu ponderea lor în totalul populației
județului, respectiv a României.
Până la calcularea timpilor de antenă, partidele politice parlamentare, alianțele acestora și
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament primesc timpi de
antenă proporțional cu ponderea lor parlamentară.
Accesul partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și al candidaților
independenți și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale la posturile private de
radiodifuziune și de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai în cadrul
emisiunilor care au caracter electoral.
Este interzisă contractarea de timpi de antenă în scopuri publicitare, pentru și în favoarea
participanților la campania electorală sau cedarea timpilor de antenă candidaților de către societățile
comerciale cu capital public sau privat, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale sau
persoanele fizice.
Partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, candidații independenți, precum și
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au obligația să solicite, cel mai târziu cu 40
de zile înainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice și

private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora, acordarea timpilor de antenă. Solicitările
făcute după acest termen nu se iau în considerare.
Timpii de antenă la radiodifuziunile și televiziunile publice și private, inclusiv cele prin cablu, se
acordă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizații ale cetățenilor
aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în fiecare din zilele de luni, marți, miercuri,
joi și vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel
mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfășurării campaniei electorale. Candidații independenți
din circumscripțiile electorale din municipiul București și cei din municipiile reședință de județ, care nu
sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice naționale de radiodifuziune și de
televiziune în același interval de timp de cel mult 5 minute, însumate pe întreaga durată a desfășurării
campaniei electorale.
Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui partid politic, fiecărei alianțe
politice și alianțe electorale, candidaților independenți și ai organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale se realizează în direct sau se înregistrează, în proporțiile stabilite de aceștia.
În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice
sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.
În perioada campaniei electorale, candidații și reprezentanții partidelor politice aflate în
competiție au acces la posturile publice și private de radiodifuziune și de televiziune numai la
emisiunile și dezbaterile electorale.
În perioada campaniei electorale, candidații și reprezentanții partidelor politice aflate în
competiție nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii
publici și privați.
Radiodifuzorii publici și privați au obligația de a asigura, prin măsuri tehnice și redacționale,
reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial.
Emisiunile informative se supun obligației de obiectivitate, echitate și de informare corectă a
publicului.
Candidații care au deja funcții publice pot apărea în emisiunile informative strict în probleme
legate de exercitarea funcției lor.
În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau evenimente speciale de interes
public, pe lângă punctul de vedere al autorităților trebuie prezentat și un punct de vedere opus.
Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaților condiții egale în ceea ce
privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța.
În cadrul emisiunilor electorale, candidații au următoarele obligații:
a) să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a
bunurilor;
b) să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice;
c) să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui alt candidat;
d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex,
orientare sexuală sau etnie.
Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor electorale au următoarele obligații:
a) să fie imparțiali;
b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la
discuții posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendențioase sau părtinitoare;
d) să asigure menținerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale și a tematicii
stabilite;
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitații încalcă dispozițiile
prevăzute anterior; în cazul în care invitații nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide
întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.
În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de
următoarele informații:
a) denumirea instituției care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată;
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.
Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca
reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorală;
b) invitarea sau prezentarea candidaților în programe;
c) comentarii privind campania electorală.
Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau
societățile comerciale ori organizațiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de
sondaje de opinie și care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin hotărâre, în acest sens.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, fără a avea
acces în interiorul localului de vot.
În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de
închiderea votării.
(în numărul viitor: continuarea Campania electorală – partea a noua)

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 488 din 22 septembrie 2016 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 28 septembrie 2015, ora 18:00 la
Centrul Ecumenic, în cadrul Complexului monahal al Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, situat pe strada
Armoniei, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:
1. Scrisoare de mulțumire publică adresată doamnei Elena PREDA, ce și-a încetat activitatea
prin pensionare;
2. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind
calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2015-2016. Asigurarea bunei
desfășurări a învățământului în anul școlar 2016-2017;
3. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 411 din 8 august 2016, nr. 419 din 19 august
2016, nr. 423 din 22 august 2016, nr. 425 din 25 august 2016 și nr. 442 din 30 august 2016 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015;
4. Promovarea propunerii privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul
2017, în vederea avizării de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
5. Desemnarea reprezentantului comunei Vulcana-Băi în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „CIVITAS TÂRGOVIȘTE”;
6. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local în comisia de concurs pentru ocuparea
funcției de director al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi;
7. Probleme curente ale administrației publice locale;
8. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dumnezeu nu respinge nici un singur suspin,
nici o rugăciune şi nici o picătură dintr-o
lacrimă.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA –
DÂMBOVIŢA)

SFÂNTUL IERARH IACHINT DE VICINA – 28 OCTOMBRIE

La 28 octombrie Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Ierarh
Iachint de Vicina, Mitropolitul Ţării Româneşti. Vicina a fost un oraş
important în secolele XIII-XIV, aşezat în regiunile de nord ale Dobrogei,
cel mai probabil pe o insulă din faţa aşezării actuale Isaccea (odinioară
oraşul Noviodunum). Scaunul mitropolitan de la Vicina a fost întemeiat
înainte de secolul al XIII-lea, sub jurisdicţie bizantină. Perioada de la
jumătatea secolului al XIV-lea, când Iachint devine mitropolit, este
marcată de criza Imperiului Bizantin, care, slăbit de războaie interne, nu-şi
mai putea exercita protecţia asupra cetăţii Vicina. Prin anii 1337-1338,
Vicina fusese deja cucerită şi prădată de tătari, pentru ca din 1352 să intre
sub ocupaţie genoveză. În acest context, este posibil ca mitropolitul Iachint
să se fi retras la Curtea Domnească de la Argeş, sub domnitorii Basarab I
(1310-1352) şi Nicolae Alexandru (1352-1364). Alungând hoardele tătare
ce organizau expediţii de jaf în voievodat, domnitorul Ţării Româneşti
ajunsese să stăpânească teritorii din sudul Moldovei, până la Chilia şi
Marea Neagră. Nu avem certitudine cu privire la data când Sfântul Iachint
a fost nevoit să părăsească scaunul mitropolitan de la Vicina. Cert este că, în anul 1359, se afla în Ţara
Românească, la Curtea Domnească a lui Nicolae Alexandru Basarab, ca mitropolit al Ungrovlahiei.
Drept răspuns la stăruinţele domnitorului român, în urma unei corespondenţe a Cancelariei domneşti cu
Patriarhia Ecumenică, în mai 1359, un document patriarhal aprobă mutarea ierarhului Iachint, de la
Vicina la Curtea de Argeş. Sinodul din Constantinopol, sub preşedinţia patriarhului Calist, în timpul
împăratului Ioan V. Paleologul, numea pe Iachint „păstor legiuit a toată Ungrovlahia cu rangul de
mitropolit preacinstit, spre binecuvântarea şi îndreptarea duhovnicească a domnitorului, copiilor lui şi a
întregii sale domnii’. Aportul ierarhului ortodox la recunoaşterea scaunului vlădicesc, deja existent la
Argeş, de către Patriarhia Ecumenică este deosebit de important, în contextul politic al vremii. Regele
maghiar Ludovic cel Mare (1342-1382), cunoscut pentru prozelitismul său, exercita presiuni asupra
voievodului român pentru acceptarea confesiunii catolice în Ţara Românească. Amintita corespondenţă
cu Patriarhia Ecumenică dovedeşte rodnica misiune a mitropolitului Iachint pe lângă domnul Nicolae
Alexandru, care îi cerea patriarhului Calist al Constantinopolului ‘numai pe el, nu pe altul, cu multe
rugăminţi, fiind foarte agreat de marele voievod’. Domnitorul însuşi primea sfat de la patriarhul
ecumenic, în scrisoarea din mai 1359, ‘să se păzească de adunările eretice şi de dogmele din afară şi
străine credinţei’.A păstorit şi românii transilvăneniCa arhipăstor al românilor dintre Dunăre şi Carpaţi,
Sfântul Iachint a organizat viaţa bisericească din Ţara Românească, hirotonind preoţi şi construind
biserici de mir pentru popor. Ca prieten şi ucenic al Sfântului Grigorie Palama, nu putea neglija
monahismul românesc. De la Sfântul Munte Athos a adus pe Sfântul Nicodim de la Tismana, pentru a
organiza mănăstirile româneşti după model athonit. Mănăstirea Cutlumuş din Sfântul Munte a fost
gazdă a călugărilor valahi, care se întorceau în ţară cu experienţă duhovnicească athonită. Mănăstirile
Tismana, ‘Sfântul Nicolae’ – Domnesc din Curtea de Argeş sau Negru-Vodă din Câmpulung datorează

buna organizare încă de la începuturi Sfântului Ierarh Iachint. Ca ‘exarh al plaiurilor’, mitropolitul purta
de grijă românilor transilvăneni, cărora le hirotonea clerici şi le trimitea misionari.
În ultimii ani din viaţă îl găsim la Reşedinţa mitropolitană de la Curtea Domnească a lui
Vladislav I (1364-1377), cel de-al treilea voievod român în timpul căruia a păstorit. În anul 1370,
Iachint trimitea patriarhului ecumenic Filotei o scrisoare prin care justifica absenţa de la şedinţele
Sinodului Patriarhal, nu din motive de rea-voinţă, ci din cauza bătrâneţii. Vârsta înaintată şi sănătatea
precară a mitropolitului Iachint l-au determinat pe domnul Vladislav I să-l oprească de la o aşa lungă
deplasare. În aceeaşi scrisoare, mitropolitul Ungrovlahiei se îngrijea de viitorul scaunului vlădicesc de
la Argeş, cunoscându-şi sfârşitul aproape. Astfel, cerea patriarhului ecumenic ca dicheofilaxul Daniil
Critopol – juristul patriarhal trimis în Ţara Românească să cerceteze activitatea bisericească – ‘să fie
sfinţit, dăruit şi binecuvântat ca arhiereu a toată Ungrovlahia’. În prima jumătate a anului 1372,
mitropolitul Iachint s-a mutat la cele veşnice, fiind înmormântat în complexul mitropolitan de la Curtea
de Argeş.
Canonizarea s-a făcut în şedinţa Sfântului Sinod din 8 iulie 2008 iar proclamarea solemnă a
canonizării Sfântului Iachint, ultimul mitropolit al Vicinei şi primul al Ţării Româneşti, s-a făcut în
cadrul Sfintei Liturghii arhiereşti oficiată duminică, 26 octombrie 2008 la Catedrala patriarhală din
Capitală. Tomosul de canonizare a fost citit de Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor: „Un ales al lui Dumnezeu a fost şi vrednicul de pomenire Sfântul Ierarh
Iachint, ultimul mitropolit al cetăţii dobrogene a Vicinei, rânduit de Dumnezeu să fie cel dintâi
mitropolit şi păstor sufletesc al evlaviosului popor din cuprinsul noii Mitropolii a Ţării Româneşti,
întemeiată în anul 1359, cu binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Calist I, al Constantinopolului, la
stăruinţele voievodului Nicolae Alexandru Basarab. Nenumărate au fost faptele sale cele bune întru
această cinste arhierească, precum şi grija pentru fiii săi duhovniceşti pentru propovăduirea Cuvântului
în eparhia sa, el însuşi făcându-se tuturor pildă de viaţă cuvioasă, de bun rugător şi râvnitor în cele
sfinte, de mărturisitor şi trăitor al dreptei credinţe şi de sprijinitor al libertăţii fraţilor de acelaşi neam“.

Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Nu te teme să înaintezi, ci teme-te de
încremenire.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA
– DÂMBOVIŢA)

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Anul școlar 2016-2017 a început astăzi, 12 septembrie
2016, cu festivitatea de deschidere, eveniment plin de emoţii
pentru toţi ce care păşesc treptele şcolii: elevi, cadre didactice şi
părinţi. Debutul fiecărui an şcolar reprezintă o bucurie şi o
provocare pentru fiecare dintre noi în ceea ce privește munca şi
competiţia, cunoașterea şi disciplina, speranţa şi încrederea, în
ansamblu - educaţia.
Festivitatea de deschidere a avut loc în curtea şcolii şi a
început cu un mesaj din partea Inspectoratului Școlar

Dâmbovița, transmis de doamna inspector Tatiana GHIȚĂ.
Slujba religioasă, de binecuvântare, a fost oficiată de preoții parohi din comună, George
SĂVULESCU și Alexandru POPESCU la Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Constantin
MILEA la Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus.
După discursul domnului primar (Emil DRĂGHICI) și al doamnei director (Maria-Manuela
GHEORGHE) („Orice zi este importantă, dar cea mai importantă este ziua de azi. Nu o pierdeţi!
Acesta să fie motto-ul vostru în fiecare zi din acest an şcolar.”), au luat cuvântul cadrele didactice
pensionare care au participat cu mare emoție la acest eveniment. (la Școala Gimnazială „Ion Mareș”
Vulcana-Băi:
Floarea
ENESCU,
Maria
ZAMFIRESCU și Emilia TRONECI; la Școala
Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus:
Viorica OACHEȘU).
DRAGI ELEVI,
Vă doresc multă putere de muncă, alegeri
înțelepte și reușite pe măsura efortului depus, să
descoperiți calea de a învăța cu drag, respectânduvă educatorii şi să realizați că doar educația vă
oferă șanse reale de reușită în viață.
DRAGI PĂRINŢI,
Pentru că responsabilitatea în educație nu
revine în mod exclusiv școlii, vă transmit
rugămintea de a colabora permanent cu noi și de a vă implica în viața școlii pentru a vă cunoaște mai
bine copiii.
DRAGI COLEGI,
Știm cu toții că educația nu se referă
doar la transmiterea și însușirea de cunoștințe,
ci, mai ales, la formarea de competențe,
atitudini, de valori și comportamente care să
conducă la modelarea de caractere, la
integrarea socială și profesională. Îmi exprim
dorinţa şi speranţa ca, în anul școlar 20162017, să continuăm bunele practici care au
făcut posibile rezultatele obținute în anii
școlari precedenți, să fim conștienți de
importanța rolului nostru în viața elevilor, de
responsabilitățile ce ne revin, dar și de
frumusețea unei profesii fără de care o
societate nu poate funcționa normal.
Le urez bun venit colegilor care au intrat pentru prima dată în şcoala noastră.
VĂ UREZ CA ACEST AN ȘCOLAR SĂ VĂ ADUCĂ MULTE SATISFACȚII ȘI
REALIZĂRI!

Prof. Sorina PÎRVU
ȘCOALA „ION MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Nu există o mare realizare fără o mare voinţă.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA –
DÂMBOVIŢA)

5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A PROFESORULUI

Din 1994, în data de 5 octombrie, în
întreaga lume se sărbătorește World Teacher’s
Day (Ziua Mondială a Profesorului). Dată extrem
de importantă în calendarul Organizației
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și
Cultură, 5 octombrie readuce în atenția opiniei
publice mondiale rolul covârșitor al profesorului
pentru orice societate. În România, sărbătoarea a
fost depersonalizată, numindu-se Ziua Mondială a
Educației, trecând astfel în plan secund rolul
factorului uman în procesul educațional.
Familia și școala
Familia și școala sunt principalele medii în
care copilul crește, învață, se formează. Aici se pun bazele formarii personalității, echilibrului emoțional
și premisele realizărilor sale de mai târziu.
Educaţia se formează în primul rând în familie. Aici copilul învaţă să spună adevărul, să fie
cinstit, să aprecieze frumosul, să respecte munca şi să se achite de responsabilităţi. Pe bună dreptate, în
limbaj popular se spune despre cineva că „are (sau n-are) cei şapte ani de-acasă”, pentru că aceştia sunt
cruciali pentru tot restul vieţii.
Rolul școlii în viața oricărui copil este foarte important. Învățătorii și profesorii îi formează
personalitatea și îi asigură nivelul de educație de care are nevoie pentru a putea supraviețui cerințelor
concrete ale vieții. Cum poate fi recunoscut învățătorul ideal? Tolstoi spunea: “Când învăţătorul
reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că este un învăţător
desăvârşit.”
Profesorul și arta educației
Nu oricine poate îmbrăţişa cariera didactică. Profesorul trebuie să fie un îndrumător și un
sfătuitor al elevilor, trebuie să știe să declanșeze și să întrețină interesul, curiozitatea și dorința lor
pentru activitatea de învățare. Competența, ținuta morală și intelectuală, tactul pedagogic – toate acestea
îl definesc. Reamintesc cu plăcere ceea ce afirma Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu există artă mai
frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează
un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”
Recunoștință și dragoste
Să ne amintim deci astăzi, 5 octombrie, cu recunoștință și dragoste, de cei care ne-am ajutat să
pășim pe drumul formării noastre – educatori, învățători, profesori. Să le mulțumim și să le fim
recunoscători pentru munca și dăruirea cu care ne-au ajutat să devenim oameni cu adevărat.

prof. Petra MICULESCU

„Fericirea este armonia dintre ceea ce
gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA
– DÂMBOVIŢA)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ȚIE
de Virgil CARIANOPOL

Ţi-ai învăţat copilul ce e bine?
L-ai învăţat ce nu i se cuvine?
L-ai învăţat că Patria e sfântă
Şi-nţelepciunea doar prin ea cuvântă?
L-ai luat cândva de mână la plimbare
Să îi arăţi ce ţară sfântă are?
I-ai povestit sub farmecele lunii
Cine-s aceia care-i sunt străbunii?
I-ai spus, să ştie-n drumu-i către ţel,
Că are munţi de cremene în el?
I-ai arătat, dând farmece simţirii,
Că omu-i primu-n ordinea iubirii?
L-ai învăţat că-n orişice virtute
Trăiesc adânc lumini necunoscute?
Te-ai străduit să-l faci să înţeleagă
De ce prezentul de trecut se leagă?
I-ai arătat că marea datorie
Deschide drumuri către veşnicie,
Şi că acel ce luptă pentru ea,
Chiar vrând să moară, nu va mai putea?
De l-ai crescut aşa, fii neuitată,
Atuncea eşti o mamă adevărată!

„Fericirea ta este direct proporţională cu
fericirea pe care le-o dai altora.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA –
DÂMBOVIŢA)

ŞTIAȚI CĂ…

…suprafața Deltei Dunării crește anual cu aproximativ 40 de metri pătrați?
…Delta Dunării este unica deltă din lume, declarată rezervație a biosferei?
…cea mai însorită localitate a României este orașul Sulina? Această localitate este situată la cea
mai joasă altitudine din țara noastră.
…în Delta Dunării se întâlnește cea mai mică densitate a populației din România, un locuitor la
30 de hectare?
…în Delta Dunării întâlnim cea mai compactă suprafață de stufăriș de pe glob?
…în Delta Dunării, se întâlnesc două plante carnivore, otrățelul de baltă și aldrovanda? Acestea
și-au dezvoltat capcane, procurându-și din corpul prăzilor pe care le prind hrana?
…în Delta Dunării, se întâlnesc singurele păduri de nisip din România, pădurea Letea și pădurea
Caraorman, aici crescând liane ale căror lungimi pot ajunge până la 25 de metri?
…în pădurea Caraorman, în locul numit „Fântâna Vânătorilor”, se găsește cel mai bătrân stejar
din țară? Are circa 400 de ani, un diametru de 3,8 metri şi este cunoscut ca „Stejarul îngenuncheat”.
…în Delta Dunării se întâlnește cel mai mare potențial de plante medicinale: aproximativ 195 de
specii.
…în topul celor mai mari păsări prădătoare din Delta Dunării se află Vulturul Codalb (Haliaetus
albicilla), anvergura aripilor sale ajungând la 2,5 metri?
…în topul celor mai mari păsări din Delta Dunării se afla Pelicanul Creț (Pelecanus crispus),
anvergura aripilor sale atingând 3,2 metri? La polul opus, în Delta Dunării se află pitulicea „Ochiul
Boului”( Troglodytes troglodytes) cu o anvergură a aripilor de până la 17 centimetri și o greutate de
până la 13 grame, fiind cea mai mică pasăre de la noi din țară.
…în Deltă avem o specie de fluture imens, de noapte, denumit „ochi de păun"? Acesta are o
anvergură a aripilor de 18cm.
…cele mai longevive animale din Delta Dunării sunt broasca țestoasă de uscat (Testudo graeca
ibera) și broasca țestoasă de apă (Emy obicularis ), care pot atinge vârsta de 120 de ani?
…în Delta Dunării își are habitatul Șarpele Rău (Dolichophis caspius) care atinge o lungime de
1,8 m?
…Insula Popina, din Delta Dunării este singurul loc din țară unde găsim lacustra Isophya
dobrogensis?
..teritoriul Deltei Dunării se mărește în fiecare an cu aproximativ 40 metri pătrați?

Culese de:
prof. Mihai MICULESCU

„Vezi-l pe Dumnezeu în fiecare om.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA –
DÂMBOVIŢA)

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

1 octombrie
Floarea IOSIF
Verginia MITRESCU
Amalia ARON
Micşunica MĂGUREANU
Niculae GRIGORE
Elena ANTOFIE
Ahmed HUSSEIN
Marieta IFTIMI
Elena DOBRESCU
Vasile MEDREGA
Ecaterina DUMITRU
Leon FĂŞIE
Mihai GRECU
Andrei PLĂMĂDEALĂ
Gabriela MARINOIU
Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU
Mihaela-Cristina POPESCU
Leon-Gabriel FĂŞIE
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
Tinca IORGA
Valerică BOBLEACĂ
Nicoleta DRĂGHICI
Ionuţ-Sebastian MILEA

Alexandra-Mihaela JOIŢA
Cristian-Adrian CIOBU
Elisa-Maria DOBRESCU
Nicoleta-Cristina BOBLEACĂ
5 octombrie
Constantin SARU
Elena BADEA
Anghel BĂRBULESCU
Vasilica SAVU
Spiridon PIOARU
Mihail GHEORGHE
Dănuţ DOBRESCU
Ion ŞERBAN
Dragoş-Gheorghe GOGU
Daniel-Ioan BOIANGIU
Constantin PETRESCU
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
Mario-Adrian IONAŞ
8 octombrie
Floarea ENESCU
Emilian UŢA
Vasile LOPOTARU
Ion-Eugen ŞTEFAN
Mihaela FĂŞIE
Gheorghiţa 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
Daniela BIȚOC
Constantin ŢÎRGHEŞ
Ion DOBRESCU
Mariana MILEA
Marian-Emil FĂŞIE
Naomi-Ecaterina DUMITRESCU
Nicolae-Cătălin MILEA
Erik-Gabriela DOBRESCU
12 octombrie
Maria MILEA
Vioreta UDROIU
Cristian MILEA
Constantin POPESCU
Alina UȚĂ
Andra-Maria BRÎNZICĂ
David-Gabriel DUMITRESCU
13 octombrie
Nicolae OANCEA
Paraschiva STANCIU
Romulus BÎRLOG
Sever SMARANDA
Ion OACHEŞU
Petrică STANCIU
Corneliu SAVU

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
Nicolae-Marius OANCEA
16 octombrie
Vasilica STÎNGACIU
Floarea POPESCU
Floarea NIŢESCU
George-Ciprian MILEA
Florian ŞERBAN
17 octombrie
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
Petra MICULESCU
Valeriu MARIN

21 octombrie
Anca BĂLAŞA
Ionela-Raluca DOBRESCU
Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ

22 octombrie
Maria DRĂGHICI
Vasile VASILE
Genoveva TUDORESCU
Constanţa-Maria ŞERBAN
Ioneta STOIAN
Elena ŞETREANU
Mihaela POPESCU
Veronica JOIŢA
Dumitru-Gabriel GRECU
Mihaela GRECU
Andreea-Roxana PETRESC
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
Ilorența 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
Maria BÂRLOG
Niculina TOMESCU
Cocuţa FĂŞIE
Gheorghiţa STAN
Gabriela ZEGHERU
Gheorghe BERECHET
Daniela MITRESCU

Dumitru PANAITA
Alina BADEA
Natalia-Elena RĂDULESCU

Vasilica MILEA
Mircea GHEORGHE
Bianca-Andreea ZAHARIA

27 octombrie
Vasilica FĂȘIE
Ion MIHAI
Dumitru GHEORGHE
Elena BĂLAŞA
Alexandru-Octavian MICULESCU
Constantin GHEORGHE
Ana-Maria NECŞOIU
Ilie-Carlos MARIN
Marius-Florin POPESCU

30 octombrie
Dumitru POPESCU
Elena PARASCHIVA
Violeta-Denisa MILEA
George-Eduard VASILE
Marian BRÎNZICĂ

28 octombrie
Dumitru-Doru PETRESCU
Alexandru-Andrei SAVU
29 octombrie
Natalia OANCEA
Laurenţiu-Iulian JOIŢA

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

„Fiecare clipă a vieţii este un pas spre moarte.”
(„100 de poveţe” MĂNĂSTIREA BUNEA –
DÂMBOVIŢA)
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