
                                 

 

 

Apare la fiecare început de lună. 

Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi. 

Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează. 

Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat. 

 

Nr. 78 din 1 iulie 2017 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR 

INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC VULCĂNEAN – DOAMNA PETRA 

MICULESCU – PROFESOR DE MATEMATICĂ 

 

 

 

- Doamna profesoară, ce a însemnat pentru dumneavoastră o viață la catedră? 

- SUBLIM! Acesta este cuvântul care exprimă succint esența meseriei de dascăl. Deși 

nepalpabile, rezultatele acestei profesiuni presupun formarea conștiinței, modelarea minții și 

impregnează un sens moral gândirii tinere. 

Dascălul este, după părinți, primul model de viață pentru tinerii învățăcei. Am petrecut 38 de ani 

alături de copiii satului Vulcana de Sus, iar dacă spun că oricând aș parcurge același drum...cred că spun 

totul. I-am iubit pe fiecare în parte, i-am respectat și am încercat să le transmit tot ceea ce știam eu 

despre conduită în primul rând, matematica ce mi-a fost sfântă și respectul pe care să-l aibă față de 

oricine. Am încercat să-i călăuzesc pe un drum drept, iar satisfacția mea este că mulți au reușit, chiar 

marea majoritate. Mulți dintre ei au urmat licee cu profil real devenind apoi profesori, ingineri, contabili 

ori oameni de afaceri. Sunt mândră de asta! 

- În afara matematicii văd că ați fost preocupată și de educația lor pentru viață. 

- La capitolul educație, orele de dirigenție au un rol primordial, iar în ceea ce mă privește, 

acestea au fost respectate cu sfințenie. Nu analiza situației la învățătură ori disciplină, ci dezbaterea unor 

teme cu implicații directe asupra acestui aspect și, mai ales, pregătirea pentru viață. Aveam și multe 

discuții particulare cu cei pe care-i știam într-o situație mai dificilă și am avut satisfacția că acestea le-au 

prins foarte bine. Mi-au ascultat sfaturile și nu au eșuat. Nu mică îmi este bucuria atunci când, 

întâmplător sau organizat, îmi întâlnesc foști elevi care-mi mulțumesc pentru sfaturile, îndemnurile 

primite la orele de dirigenție... Mai mult decât atât, unii îmi spun că nu ar fi reușit niciodată fără aportul 

meu și nu numai. Am fost o echipă minunată de profesori care ne-am ocupat de educația și formarea lor 

în exclusivitate. Toți copiii mei ne-au fost elevi și mie și soțului meu, și colegilor cu care am colaborat o 

„Un bun profesor este asemenea unei lumânări. 
El se mistuie pe sine însuşi pentru a lumina 

calea altora." 
(Mustafa Kemal  ATATURK) 

 



viață întreagă. Sunt fericită că i-am fost dirigintă și nepotului meu ȘTEFAN doar în clasa a V-a, după 

care am ajuns la vârsta pensiei. 

- Vi s-a părut copleșitoare meseria de dascăl? 

-  Am 5 copii însă niciodată nu m-am așezat la catedră simțind vreo urmă de oboseală, 

chiar dacă exista, pentru că am făcut exact ceea ce mi-a plăcut. Simțeam că mă destind, copiii mă 

umpleau cu acea energie de care aveam atâta nevoie... Mă duceam acasă cu gândul la copiii mei și cu 

gândul la fiecare dintre elevii care erau, de fapt, tot copiii mei. 

Petre ȚUȚEA, acest SOCRATE al neamului nostru și-ar fi dorit să fie profesor și pentru asta a 

definit monumental meseria de dascăl: „Profesorul este fabricant de oameni – seamănă cu un tâmplar 

care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux”. 

Pentru că și eu am fost elevă și datorez mare parte din ceea ce sunt foștilor mei dacăli, țin să 

transmit tuturor acestor oameni minunați fărâma de gând bun pentru că răspândesc lumina cărții și 

prețuiesc în viață, mai presus de orice, binele, frumosul, adevărul, cinstea și onestitatea. Să nu uităm și 

să le fim recunoscători pentru picătura de suflet pe care au strecurat-o în ființa noastră ca să devenim 

OAMENI ADEVĂRAȚI! 

- Mulțumesc doamna profesoară pentru cuvintele frumoase! 

 

Fac o remarcă și anume aceea că am fost un pic mai mai mult decât sufletistă, motiv pentru care 

am inițiat acest gen de interviuri începând cu mama!  

Știți care era întrebarea mea din copilărie? Ce rost are școala? Așa gândeam atunci... E un 

supliciu sau un dar cum îmi spuneau părinții mei?! Pe vremea când stăteam în bancă, dascălii îmi 

păreau niște satrapi chitiți pe a ne chinui!!! Și chiar ne-au chinuit....dar roadele se văd astăzi! 

Mama mă „omora"  neîntrerupt cu matematica, tata cu istoria și geografia lui, domnul profesor 

Ion OPROIU cu...MĂRIA SA LIMBA ROMÂNĂ (așa îi spunea), doamna Elena OPROIU cu o 

franceză pe care greu o pronunțam, doamna Floarea NIȚESCU cu euglena verde, pe care n-am s-o uit 

niciodată... Erau atunci niște MONȘTRII (SACRI – am realizat ulterior)!!! 

Abia acum realizez că oamenii aceștia sunt niște icoane la care ar trebui să ne închinăm pentru 

simplul fapt că suntem ceea ce azi suntem. Respect pentru părinți și pentru dacăli! Eu am avut avantajul 

să fie și una și alta. 

Am avut atâtea nemulțumiri.... Niciodată nu mi-au făcut vreo favoare. Erau mai exigenți cu 

copiii lor decât cu ceilalți. Nu am primit nicio concesie, nicio permisiune de a nu învăța ori de a nu-mi 

face vreo temă... Acum conștientizez că mi-au făcut un mare bine... 

A fi copil de dascăl nu e ușor... Trebuie să înveți atunci cînd te pun ei... Trebuie să respecți un 

program strict și să te comporți exemplar (noi trebuia să fim exemplu de comportament și învățătură)... 

TERORIȘTI!!! Dar, dincolo de asta, n-aș schimba copilăria mea niciodată. 

Și pentru că sunt numai câteva zile de când am omagiat această zi specială – ZIUA 

DASCĂLULUI VULCĂNEAN – RESPECT pentru inițiatorul evenimentului, domnul primar Emil 

DRĂGHICI, sărbătoare ce a devenit obicei la VULCANA-BĂI pe 28 iunie. Nu știu în câte locuri din 

lumea asta mare dascălii noștri sunt respectați astfel. Ziua aceasta le este dedicată și, părerea mea, 

numai cine cunoaște valoarea celor ce sunt cu adevărat înțelepți și dedicați – mai exact dascălii noștri - 

se poate numi cu adevărat OM! 

ÎI RESPECT PE TOȚI DASCĂLII ȘI LE SĂRUT MÂNA PĂRINȚILOR 

MEI....PĂRINȚI ȘI DASCĂLI!                          
 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZAREA ALEGERILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

LOCALE 

CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII 

 - partea a doua  - 

 

 

 

 
 

Pentru funcția de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripție. 

Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil 

exprimate. 

În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care 

vor participa doar candidații care se află în această situație. 

În cazul în care situația de balotaj intervine între 2 candidați la funcția de primar, între care 

urmează să se desfășoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceștia decedează, renunță sau nu mai 

îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de 

circumscripție declarându-l primar pe celălalt candidat. 

Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului 

București și de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București încheie separat câte un 

proces-verbal pentru consiliul local și pentru primar, respectiv pentru consiliul județean, precum și 

pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al municipiului București, 

după caz, privind toate operațiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor 

și atribuirea mandatelor. 

Procesul-verbal cuprinde:  

   a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală 

(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),  

    din care:  

   a
1
) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1);  

   a
2
) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. 

a2 ≥ pct. b2);  

   a
3
) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);  

   a
4
) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);  

   b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din 

circumscripția electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),  

    din care:  

   b
1
) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale 

permanente;  

   b
2
) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copiile de pe listele 

electorale complementare;  

   b
3
) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale 

suplimentare;  

   b
4
) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna 

specială;  

   c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d), (pct. c = suma 

voturilor valabil exprimate la pct. g);  

   d) numărul total al voturilor nule;  

„Voiesc să fac din administrație o a doua 
magistratură.” 

(Vasile LASCĂR) 
 



   e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);  

   f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;  

   g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare listă de candidați sau de 

fiecare candidat independent pentru funcția de consilier sau, după caz, numărul total al voturilor valabil 

exprimate, obținute de fiecare candidat pentru funcția de primar, respectiv de primar general al 

municipiului București;  

   h) numele și prenumele candidaților aleși pentru consiliul local, respectiv consiliul județean 

și Consiliul General al Municipiului București, partidul politic, alianța politică sau alianța electorală 

care i-a propus, respectiv mențiunea de candidat independent;  

   i) numele și prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului București 

ales și partidul politic, alianța politică sau alianța electorală care l-a propus ori mențiunea de candidat 

independent;  

   j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor pronunțate de 

biroul electoral de circumscripție. Hotărârile pronunțate de birourile electorale de circumscripție sunt 

definitive. 

Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare și se semnează de către președinte și ceilalți 

membri ai biroului electoral de circumscripție și poartă ștampila acestuia. 

Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscripție nu are nicio influență 

asupra valabilității procesului-verbal. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea. 

Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul județean, respectiv 

pentru Consiliul General al Municipiului București, împreună cu întâmpinările, contestațiile și 

procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat 

și semnat de președinte și de membrii biroului electoral de circumscripție, se înaintează consiliului 

local, respectiv consiliului județean sau, după caz, Consiliului General al Municipiului București, în 

vederea validării mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se înaintează, sub paza 

personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a cărei 

rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, iar, în cazul primarului 

general al municipiului București, la Tribunalul București, în vederea validării mandatelor, potrivit 

prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripție 

comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București se trimite, în termen de 24 

de ore, la biroul electoral de circumscripție județeană, respectiv a municipiului București. 

La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscripție ori reprezentanților partidelor 

politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care au depus listele de candidați, precum și 

candidaților independenți li se eliberează, în mod obligatoriu, de către președintele sau vicepreședintele 

biroului electoral o copie certificată de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulată în scris, 

înainte de întocmirea procesului-verbal. 

Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau județeană, după caz, 

eliberează certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali și primarului, respectiv consilierilor 

județeni. 

Pentru primarul general al municipiului București, precum și pentru membrii Consiliului 

General al Municipiului București, certificatele doveditoare ale alegerilor se eliberează de biroul 

electoral de circumscripție a municipiului București, iar pentru consilieri și pentru primarul de sector, de 

către biroul electoral de circumscripție de sector. 
 

 

 

(în numărul viitor: Constatarea rezultatelor votării – partea a patra) 
 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 240 din 21 iunie 2017 a convocat în ședință 

ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 28 iunie 2017, ora 14:30 la sediul său, situat 

pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 226 din 12 iunie 2017 privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2017; 

2. Stabilirea de măsuri pentru aprovizionarea locuitorilor comunei Vulcana-Băi cu principalele 

produse alimentare, în caz de mobilizare sau de război. 



3. Stabilirea de măsuri privind administrarea străzii Armaș BUNEA; 

4. Însușirea raportului de evaluare privind schimbul de teren între Comuna Vulcana-Băi și 

domnul Gheorghe SAVU; 

5. Stabilirea de măsuri privind constituirea Asociației sportive Vulcana-Băi; 

6. Prezentarea/însușirea Contractului de Finanțare Nr. C 0760CN00011631600044 din 

23.06.2017 aferent proiectului Modernizarea și dotarea Căminului Cultural „Ecaterina OPROIU” 

Vulcana-Băi, județul Dâmbovița; 

7. Probleme curente ale administrației publice locale; 

8. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    CINSTIREA SFINTEI ICOANE PRODROMIȚA DE LA MUNTELE ATHOS – 12 

 IULIE

 

 

 

 

În calendarul ortodox, la 12 iulie se pomenește 

„Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos”. 

Icoana originală se găseşte la Schitul românesc Prodromu, iar 

o reproducere a acesteia se află la paraclisul de pe şantierul 

Catedralei Mântuirii Neamului, lăcaş de cult ce îşi 

sărbătoreşte astăzi unul dintre hramuri. 

La mai puţin de jumătate de deceniu după zidirea 

Schitului Prodromu, aşezământul monahal al românilor de la 

Sfântul Munte Athos, ieroschimonahul Nifon, primul stareţ, a 

căutat să aşeze în biserică o icoană a Maicii Domnului care să 

fie ocrotitoare obştii. În anul 1863, ajungând la Iaşi cu treburi 

mănăstireşti, stareţul Nifon însoţit de ieroschimonahul 

Nectarie au început să caute un iconar care să zugrăvească 

icoana dorită. În oraşul moldav a aflat că vieţuia un bătrân 

pictor evlavios, Iordache Nicolau, care ar fi putut realiza o 

icoană a Maicii Domnului de 1 metru şi 10 centimetri, pe 

scândură de tei, urmând condiţiile date de călugării atoniţi. 

Aceste condiţii erau: rugăciune continuă către Născătoarea de 

Dumnezeu cât timp va lucra, cu Acatist şi Paraclis în toate 

zilele, să lucreze în fiecare zi doar înainte de a mânca sau bea, 

să păstreze curăţenie trupească până la finalizarea lucrării, să 

fie spovedit şi să nu aibă ceartă cu nimeni. Deşi la început se 

„Timpul petrecut cu Dumnezeu este o investiţie 
în eternitate.” 

(autor necunoscut) 

 



gândea că vârsta înaintată îl va împiedica să lucreze, Iordache zugravul a primit, la insistenţele 

părinţilor, să picteze icoana Maicii Domnului. 

„Aceasta este povestirea acestei Sfinte Icoane" 

Arhim. Chiril Lovin, în broşura „Icoana Maicii Domnului Prodromiţa. Istoria, minunile şi 

acatistul", reproduce textul relatării minunatei zugrăviri a icoanei, dintr-un document ce se păstrează în 

arhiva Schitului Prodromu din Sfântul Munte: „Eu, Iordache Nicolau, zugrav din oraşul Iaşi, am 

zugrăvit această Sfântă Icoană a Maicii lui Dumnezeu, cu însăşi mâna mea, la care a urmat o minune 

preaslăvită, în modul următor: după ce am isprăvit veşmintele, după meşteşugul zugrăvirei mele, m-am 

apucat să lucrez Feţele Maicii Domnului şi a Domnului nostru Iisus Hristos; după ce am dat mâna întâia 

şi a doua, de noapte apucându-mă ca să o zugrăvesc desăvârşit, privind eu la chipuri, cu totul au ieşit 

dimpotrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meşteşugul; şi aşa, fiind 

seară, m-am culcat scârbit, nemâncând nimic în ziua aceea, socotind că a doua zi, sculându-mă, să mă 

apuc mai cu dinadinsul. După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut trei metanii Maicii lui 

Dumnezeu, rugându-mă ca să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi Sfânta ei Icoană, şi când m-am dus să 

mă apuc de lucru - o, preaslăvite minunile Maicii lui Dumnezeu! - s-au aflat chipurile drese desăvârşit 

precum se vede; şi eu văzând această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat 

lustrul cuviincios, deşi cu greşeală am făcut aceasta, ca să dau lustru la o asemenea minune. Aceasta 

este povestirea acestei Sfinte Icoane. Iordache Nicolau, 1863, Iunie 29, Iaşi". 

Pentru că minunea s-a produs la pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, s-a ales ca 

sărbătoarea icoanei minunate a Maicii Domnului să fie prăznuită la 12 iulie, chiar înainte de Soborul 

Sfântului Arhanghel Gavriil, îngerul binevestitor al Născătoarei de Dumnezeu. Iar pentru această nouă 

sărbătoare s-a ales să se facă priveghere de toată noaptea, devenind al doilea hram al Schitului românesc 

Prodromu de la Sfântul Munte Athos. 

Auzindu-se că la Iaşi s-a pictat în chip minunat o icoană a Maicii Domnului, mulţime de popor a 

venit să o vadă şi să se închine. Iar părinţii atoniţi, după ce s-au închinat credincioşii şi preoţii din 

Moldova, în frunte cu mitropolitul Calinic Miclescu, s-au întors în Sfântul Munte şi au aşezat icoana în 

biserica mare a Schitului Prodromu. Mulţime de minuni s-au petrecut cu cei ce au cerut ajutor de la 

Născătoarea de Dumnezeu închinându-se icoanei Prodromiţa, atât în Muntele Athos, cât şi în 

pelerinajele din ţara noastră. S-a alcătuit slujbă acestei sărbători ce se cinsteşte cu evlavie în fiecare an, 

la 12 iulie. Troparul icoanei Prodromiţa mijloceşte cererile oamenilor către Maica Domnului, astfel: 

„Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, sfintei şi dumnezeieştii tale icoane cu dragoste şi cu 

credinţă închinându-ne, o sărutăm mulţumind; căci prin ea celor credincioşi dăruieşti cu adevărat 

tămăduiri sufletelor şi trupurilor. Pentru aceasta, grăim către tine: Slavă fecioriei tale! Slavă milostivirii 

tale! Slavă purtării tale de grijă, ceea ce este una binecuvântată!" 

În paraclisul ridicat lângă şantierul Catedralei Neamului  se găseşte o replică a icoanei făcătoare 

de minuni a Maicii Domnului - Prodromiţa, sărbătoarea din 12 iulie devenind unul dintre hramurile 

lăcaşului, alături de praznicul Învierii Domnului şi pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Despre 

această icoană părintele arhimandrit Clement Haralam, fost ostenitor la Schitul românesc Prodromu din 

Muntele Athos spunea: „Această icoană este o mărturie a credinţei şi a evlaviei poporului român, pentru 

că s-a făcut la noi prin post şi rugăciune de către un credincios mirean şi totodată este o mărturie a 

prezenţei româneşti peste hotarele ţării noastre". 
 

 

 

                                                                                          

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                    Parohia Vulcana de Sus     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 IUNIE – ZIUA FUNCȚIONARULUI PUBLIC

 

 

 

Autoritățile administrației publice locale marchează, în premieră, Ziua funcționarului public, 

instituită prin Legea nr. 145/2016 în data de 23 iunie, dar și ținând cont de prevederile Rezoluției din 20 

decembrie 2002 a Adunarii Generale a Națiunilor Unite privind desemnarea zilei de 23 iunie – Ziua 

Națiunilor Unite pentru Serviciul Public”. 

Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcţionarului public în realizarea 

celui mai important obiectiv - asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor. 

Profesionalismul, experienţa, competenţa constituie cheia succesului în nobila activitate de 

funcţionar public. 

Cu această ocazie, primarul comunei Vulcana-Băi a înmânat diplome de excelență ca 

răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită pentru activitatea în serviciul public al 

autorităților administrației publice ale Comunei Vulcana-Băi și pentru a marca prima sărbătorire a Zilei 

funcționarului public. 

 

 

„Natura este deasupra artei, câtă vreme avem 
păduri, nu voi picta copaci.” 

(Valeriu BUTULESCU) 

 



 

 

 

  

 
 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTENE BOTEZ – 124 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI, 

PUBLICISTULUI, AVOCATULUI ȘI ACADEMICIANULUI ROMÂN (29.07.1893 – 17.03.1973) 

 

 

 

 

 

 

Demostene Botez (născut la  29 iulie 1893, 

satul Hulub, comuna Dângeni, județul Botoșani – 

decedat pe 17 martie 1973, Iași) a fost un scriitor și 

publicist român, academician (membru corespondent 

din 1963) și avocat (licențiat în drept al Facultății din 

Iași). 

Demostene Botez s-a născut în satul Hulub, din 

județul Botoșani. A fost fiul lui Anghel Botez, preotul 

satului și al Ecaterinei Botez, născută Chirica, fiică de 

preot. A urmat primele două clase la școala primară în 

satul natal. Este trimis apoi la școală la Botosani în 

1900, apoi la Iasi, mai Studiile liceale le face mai întiâ 

la un liceu particular, iar apoi la Liceul Internat din Iași, 

pe care îl absolvă în 1912. A urmat Facultatea de Drept 

a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și a 

obițnut licența în drept în 1915. A început să practice 

avocatura la Iași, iar din 1934 la București. Până în 

1950 a practicat avocatura în paralel cu activitatea 

literară. După 1950, a lucrat numai în domeniul 

literaturii și al publicisticii. 

A debutat în literatură în 1911, cu o poezie 

publicată în revista ieșeană "Arhiva". Din 1921, a aderat 

de cercul de la revista "Viața românească", care i-a 

publicat o mare parte a creației sale. Debutul editorial a avut loc in 1918, cu volumul de poezii Munții, 

premiat de Academia Română. 

A publicat multă literatura pentru copii și a desfășurat o bogată activitate de traducător
[1]

. 

Demostene Botez a fost o perioadă președinte al Uniunii Scriitorilor din România.
[2]

 A fost 

membru al Partidului Muncitoresc Român.
[3]

 

Casa Memorială "George Topîrceanu" din Iași a aparținut scriitorului Demostene Botez, prieten 

cu George Topîrceanu.
[4]

 

În memoria sa, Liceul teoretic din Trușești poartă numele „Demostene Botez”. 

 
 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

„Iartă-i pe cei care ţi-au greşit, nu pentru că ar 
merita iertarea, ci pentru că tu meriţi liniştea.” 

(Rene DESCARTES) 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

PĂMÂNTUL DEOCAMDATĂ 

de Adrian PĂUNESCU 

 

 

 

Timpul vieții ni-i scurt  

Hai să-l facem curat  

Trăiesc unii din furt,  

Alții doar din ce-au dat,  

Sunt săraci și bogați,  

Lovesc lașii pe bravi :  

Voi, ce-n lună zburați  

Pân la cer va urcați  

Pe spinări de noi sclavi. 

 

Pe pământ avem de toate  

Și mai bune și mai rele,  

Bune, rele,  

Și-nchisori și libertate  

Și-a putea și nu se poate  

Și noroi și stele. 

 

Voi ce-n lună zburați  

Cu-ale noastre izbânzi  

Nu uitați c-aveți frați  

Pe planeta flămânzi.  

Pâinea lor o mâncați  

Printre stele zburând,  

Voi degeaba zburați  

Când cei subdezvoltați  

Se târăsc pe pământ. 

 

Pe pământ... 

 

Lumea-i plină de răni  

Și de doctori docenți  

Și de măști și de vămi  

Și de mari inocenți :  

Fiindcă nașteti copii  

Apărați-i luptând,  

„Drmul spre fericire presupune tri secrete: 
hotărâre, efort şi timp.” 

(DALAI LAMA) 

 



Doborați monștrii vii  

Ce de-un veac de vecii  

Dolii pun pe pământ. 

 

Pe pământ... 

 

Între cei care trag  

Și acei ce sunt trași  

Nu e loc de vreun steag,  

E o groapa de pași.  

Între ei sunt sudați  

Cu un strâmb ideal,  

Cum sunt bine legați  

Condamnatul de lat  

Și biciușca de cal. 

 

Pe pământ... 

 

Fii ai muncii aveți  

Nădușala pe piept  

Cum stă nurca de preț  

Pe-al madamelor piept.  

Unii iau, ații fac,  

Unii dorm, alții sunt,  

Între înger și drac  

Trage omul sărac,  

Înhămat la pământ. 

 

Pe pământ avem de toate  

Și mai bune și mai rele,  

Bune, rele,  

Și-nchisori și libertate  

Și-a putea și nu se poate  

Și ruina și cetate  

Genii mari și frunți tembele,  

Vânt ce stă si vânt ce bate  

Și martiri dar și lichele,  

Nedreptate și dreptate  

Și-a putea și nu se poate  

Și noroi și stele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ŞTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ... există o rețea socială unde putem să spunem orice, să bârfim pe oricine, fără ca nimeni 

să știe că a plecat de la noi? Se numește „Secret" și face furori printre americanii cu iPhone și 

Android. Practic, putem spune orice bârfă în cercurile de prieteni și va rămâne anonimă, deoarece 

nu există vreun nume sau vreun profil. Rețeaua socială „Secret" poate fi folosită inclusiv la 

pedepsirea prietenilor, a colegilor de serviciu sau a șefilor. 

  …până și Stația Spațială Internațională este ocazional afectată de viruși informatici? 

Sistemele de control ale Stației Spațiale Internaționale, care orbitează la 352 de kilometri de 

Pământ, funcționau pe Windows XP înainte de a fi trecute pe Linux. 

  ...Bucureștiul deține locul al patrulea în topul european al vitezei medii de conectare la 

internet? 

  ...în 1953 IBM a lansat modelul de calculator electric numit 701, primul calculator care a fost 

produs în masă? În 1981, IBM a lansat computerul IBM PC, cu un procesor 8088, 16 KB de 

memorie ce putea fi extinsă până la 256 KB. Sistemul de operare folosit: MS-DOS. 

 ... primul calculator electric programabil, Colossus, a fost inventat de Tommy Flowers, în 

1943 și a fost folosit de britanici în Cel De-al Doilea Război Mondial, pentru a decripta mesajele 

codate ale germanilor? 

 ... prima poză publicată pe Internet a fost cea a unei formații muzicale feminine? Este vorba 

de cele patru fete ce alcătuiau trupa Les Horribles Cernettes. 

 ... prima tentatiăa de creare a unui calculator portabil a aparținut companiei Xerox și a avut 

loc la începutul anilor '70? Xerox PARC (Palo Alto Research Center), o divizie a corporatiei Xerox 

care a propus conceptul Dynabook - calculatorul portabil, este, totodată, și inventatorul printării 

laser sau tehnologiei ethernet 

 .... primul laptop comercial a fost Osborne1, produs în 1981? Acesta costa 1795 dolari dar 

oferea un pachet software de 2000 dolari, pe lângă configurația hardware destul de avansată pentru 

acele timpuri: 64 kB RAM, procesor Z80 de 4 MHz și două unități floppy. Principalul avantaj al 

acestui notebook era, pe lângă raportul pret-beneficii, faptul că putea fi transportat ușor cu ajutorul 

„Cunoaşterea este o aventură nesfârşită la 
marginea incertitudinii.” 

(Iacob BRONOWSKI) 

 



avioanelor comerciale, încăpând sub scaunul pasagerilor. Principalul dezavantaj era dimensiunea 

foarte mică a ecranului: doar 5 inch. 

 

 ... prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a apărut in 1995? 

 ... bugul folosit in informatica își are rădăcinile în anul 1945 când un computer de la Harvard 

nu a mai funcționat bine și Grace Hopper, care lucra la computer a încercat să vadă ce problemă 

apăruse? Când a desfăcut computerul a găsit un fluture de noapte într-unul din circuitele 

calculatorului pe care l-a îndepărtat. De atunci, când ceva nu funcâionează la un calculator, se 

spune că are un „bug". 

 ... denumirea inițială a lui Google a fost „BackRub”, cu referire la modul în care a fost 

conceput pentru a verifica backlink-urile, în scopul de a clasa site-urile pentru rezultatele căutărilor?. 

 

Culese de: 

 prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI MINUNAȚI 

 

 

Drum spre rai 

 

Dintotdeauna, omul a căutat relaxare în mijlocul pădurii și liniște la marginea mării. 

Natura este cea mai de preț bogăție, o zeiță cu chip verde de câmpie, ochi albaștri de cer, păr 

maroniu de munte și o față senină și limpede ca de floare.  

Natura este mama noastră, a bătrânului continent, natura este cea care ne acceptă pentru un 

timp în împărăția ei. Natura oferă cele mai valoroase avuții ale ei, de la munte la mare, de la lumină 

la întuneric. Iubim natura, ne iubim pe noi! Existența noastră depinde de natura. Călători fiind pe 

drumul vieții, tindem să uităm ce vrea natura să îi oferim. Noi depindem de ea, ea depinde de noi! 

De la frumusețea Carpaților, la briza oceanului, până la Îngheșul polilor, din înaltul cerului 

până la capătul pământului, natura oferă prospețime, avem parte de vederi impresionante. Personal, 

iubesc natura și tot ce ține de ea. Vreau să cred că tot ceea ce mă înconjoară trebuie păstrat și 

valorificat. Natura domnește pretutindeni. Unul dintre locurile aparte din țara noastră este Delta 

Dunării, un paradis natural, casă pentru numeroase vietăți ce trăiesc într-o armonie neînțeleasă de cei 

mai mulți. 

Când spui natură, te gândești la tot! 

Majoritatea oamenilor caută o oază de confort, de spiritualitate, de recreere și de plăcere, iar 

natura este singura care poate să ne ofere ce ne dorim. Natura ne este casă, în natură ne regăsim! 

 
„Cunoaşterea cuvintelor duce la cunoaşterea lucrurilor.” 

(PLATON) 

 



               De multe ori, uităm cu desăvârșire de imaginea munților bătrâni de când lumea, a 

Carpaților, a Alpilor,  a cascadelor și mărilor, a pârâurilor de munte sau pur și simplu imaginea unei 

flori de colț stând în sălbăticie, pentru că suntem prea ocupați. 

                Natura este actul existenței noastre, dovada vie că omul e făcut din pamânt și în pământ se 

va întoarce. Omul face parte din natură și totodată există în afara ei. Însă, natura e vizibil observabilă 

din mai multe puncte de vedere. La nivelul religiei, natura reliefează misterul creației și implicit, o 

operă divină. Natura e o concepție, un ideal de frumusețe ce se îndreaptă spre perfecțiune. De 

asemenea,este o relație sau o lege obiectivă; este așa cum este și nu respectă vreo regulă.                                                                                                                                                                                                        

                 Oriunde pe continent, ne putem bucura de flora diversificată, de profunzimea și 

simplitatea unei nopți calde de vară sau a unei adieri blânde de vânt. Suntem legați de celelalte țări 

europene, iar ceea ce ne unește și produce apropierea este natura. Ne leagă munții, apele, mările, dar 

și iubirea și respectul față de mediu. Natura înseamnă viață , natura e tot ceea ce vedem. 

                  Natura este drumul spre rai și prosperitate, natura face diferența între efemeritate și 

veșnicie. Noi alegem cum vrem să fie, natura e în mâinile noastre!         

 

 

 

 

   

 

 Alexandra-Maria FLOREA 

Clasa a V-a 

ȘCOALA „Ion MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

„În definitiv, nu anii din viaţă sunt cei care contează, 
ci  viaţa din anii tăi.” 

(Abraham LINCOLN) 

 



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 

 

9 iulie 

 

Luminiţa STOIAN 

Severina-Florina FĂŞIE 

Ciprian GOGU 

Elena-Mirabela ENACHE 

Elena-Izabela ODAGIU 

 

10 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 

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 

 

Maria ŞETREANU 

Cornel-Iulian SPUMĂ 

Ana-Maria LUPU 

Mihai-Stelian ILIE 

Corneliu-Sebastian DOBRESCU 

Florin-Daniel BOBLEACĂ 

Gabriela-Antonia GAFIŢOIU 

 

16 iulie 

 

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 

 

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 

 

18 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 

George-Gabriel DOBRESCU 

 

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 

 

21 iulie 

 

Alin-Georgian BĂLAȘA 

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 

 

 

23 iulie 

David-Andrei BOBLEACĂ 

Haralambie ILINESCU 

Gheorghe ARON 

Adriana ENESCU 

Emil-Gheorghe FLOREA 

Daniel SPÎNU 

Dumitru POPESCU 

Marinela-Steluţa ARON 

Ecaterina-Filofteia CIOCODEICĂ 



 

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 

Sara-Ioana PETRESCU 

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 

 

28 iulie 

 

Victor GRECU 

Gabriel-Ion POPESCU 

Ionuţ-Eusebiu MITRESCU 

David-Ștefan ENESCU 

 

29 iulie 

 

Emil DOBRESCU 

Emilia TRONECI 

Nicolae ENE 

Gheorghe MIHAI 

Floarea ŞERBAN 

Ioneta MILEA 

Carolina FURDUI 

Ilie-Mihail FĂŞIE 

Simona-Georgiana SAVU 

Marius-Constantin MĂGUREANU 

Marvin-Costin FĂŞIE 

Patrick-Andrei-Cristian GRANCEA 

Vlad MOREANU 

Gabriel FĂŞIE 

 

30 iulie 

 

Vasile GRECU 

Ion-Marian BUCUROIU 

Adrian DINIŞOR 

Corina BÎRLIGEANU 

Maria-Raluca OPREA 

Lența MIRA 

Daniel-Andrei-Corneliu DOBRESCU 

 

31 iulie 

 

Emil TRONECI 

Eugenia MOREANU 

Georgian-Horaţiu CIOCAN 

Maria-Nicoleta SAVU 

Ionuţ-Daniel ZEGHERU 

Georgiana-Alexandra CURĂVALEA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII IUNIE: 

 

 

 

NAȘTERI: 

 

Lucas-Alexandru VASILE-01.02.2017 

N 

 

 

CĂSĂTORII: 

 

 

„Trebuie să trăim şi să creăam. Să trăim până la 
lacrimi.” 

(Albert CAMUS) 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


