
                                 
 

 
Apare la fiecare început de lună . 
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-
Bă i. 
Urmă reş te să  culeagă  ş i să  împră ş tie cam tot ce 
interesează . 
Mulţ umeş te cititorilor să i, asigurându-le apolitismul 
declarat. 

 

Nr. 86 din 1 martie 2018 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR 
FORMAREA OMULUI DE MÂINE - INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC 

VULCĂNEAN,  DOAMNA Vera DUMITRESCU 
 

 
 
 
 

Viața este cea mai dură școală deoarece niciodată nu știi în ce clasă ești, ce examen 
urmează și, ce e mai trist, nu poți copia după nimeni! 

Ce mult mi-ar plăcea să mai trec o dată și încă o dată prin câte am petrecut... Nimic nu 
aș schimba. Sunt atât de fericite clipele acelea trăite atunci și le păstrez cu sfințenie într-o 
cameră prețioasă a sufletului meu. Sunt toate, întregi și vor fi doar ale mele, singura mea mică 
avere. 

Născută pe plaiuri argeșene (comuna Aninoasa), în toamna anului 1972 am început 
activitatea didactică în comuna Vulcana-Băi, mai exact în satul Vulcana de Sus, aici unde am 

„Fiecare om pe care îl întâlnesc îmi este superior 
într-o anumit� privin��. În acea privin��, 

eu înv�� de la el.” 
(EMERSON) 

 



rămas pe vecie. Cu mari emoții am intrat pe 1 septembrie în acestă școală. Eram atât de 
emoționată încât, atunci când am intrat în cancelarie, nici cum mă cheamă nu mai știam! Acela 
a fost momentul când am făcut cunoștință cu viitori mei colegi  - învățători și profesori – 
conducerea școlii și câte ceva din tot ce înseamnă Vulcana. M-am integrat foarte repede în 
colectiv mai ales că am avut șansa să-mi găsesc acolo o consăteană, pe învățătoarea Viorica 
OACHEȘU și o rudă, învățătoarea Maria POPESCU. 

Sunt mândră că am făcut parte din, așa cum este numită azi, GENERAȚIA DE AUR a 
școlii Vulcana de Sus. Poate vă întrebați de ce este folosit acest titlu. Iată explicațiile: timp de 
peste 30 de ani am fost colegi formând o mare familie și la bine dar și la greu. Împreună am 
organizat serate, revelioane, programe artistice, piese de teatru unde noi eram protagoniștii iar 
elevii ne erau spectatori, dansuri populare unde, iarăși, eram și noi și copiii pe scenă. Eu zic că 
la baza caracterului și sufletului fiecăruia dintre noi, bogat ori sărac, se află un dascăl. 

În toată cariera mea de învățător m-am ghidat după un principiu ce mi s-a întipărit în 
minte de când eram elevă – școala se face la școală și nu acasă. De ce spun asta? Păi, în clasă, 
alături de copii, de colegi, de părinții pe care-i întâlneam aproape zilnic pe coridor aducându-și 
piticii de clasa întâi... acolo m-am simțit în zona mea de confort. Am încercat să mă ocup de 
fiecare copil exact așa cum mi-am dorit ca părinte să fie tratați și copiii mei. 

NAVETIST PE BICICLETĂ am fost și prin ploaie, și prin vânt, prin arșiță, prin ger, 
noroaie ori nămeți. Aveam însă tovarăși de nădejde cu mine – geanta cu cărți, culegeri și caiete! 
Și, chiar în astfel de condiții întotdeauna am fost punctuală. 

În lunga mea carieră de dascăl am învățat peste 300 de copii, rodul a 10 generații. Ca 
învățătoare am avut ochi pentru a vedea tot ce e mai frumos în fiecare elev, am avut inimă 
pentru fiecare pentru că-i iubeam, am avut mâini pentru a mângâia și îmbrățișa fiecare copil, 
urechi pentru a auzi fiecare poveste, picioare pentru a duce copiii în locuri interesante dincolo 
de porțile școlii și gură pentru a zâmbi și a spune vorbe frumoase tuturor copiilor. Recunosc un 
lucru – la ore eram foarte exigentă, însă în recreații și la toate activitățile extrașcolare – eram 
prietena lor. Vorbind de activitățile extrașcolare vă spun că împreună cu ei am plantat pomi în 
livada școlii, am îngrijit iepuri (școala avea iepuri), am cules frunze de dud ca să hrănim viermii 
de mătase și multe altele. Mai mult, fiecare eveniment național era marcat, așa cum se cuvine, 
prin activități atractive. În fiecare an organizam celebrul foc de tabără așteptat cu nerăbdare de 
noi toți, făceam excursii și drumeții. Cea mai emoționantă activitate era cea de sfârșit de an 
școlar atunci când elevii erau premiați. Coronițele premianților le făceam noi, cadrele didactice, 
iar nu copiii, cum se fac acum. 

În anul 2014 am încheiat activitatea de slujitor al acestei școli – ȘCOALA VULCANA 
DE SUS. Mi-e dor de școala mea și de toți copiii mei... SENECA spune : Viața e ca o poveste. 
Ceea ce contează nu e lungimea ei, ci valoarea ei! Eu măsor prin realizările acestor copii care 
mi-au trecut prin bănci valoarea vieții mele. 

 
Mi-e și frică să încep a depăna amintiri legate de doamna DUMITRESCU (tanti Vera – 

cum îi spuneam noi și așa cum îi spunem și acum)! 
Era la școală o LEOAICĂ! Extrem de autoritară, nu suporta alergatul pe coridor ori alte 

prostioare făcute de noi în curtea școlii. Stăteam „sfinți” când o vedeam ori numai dacă îi 
auzeam vocea. La orele dumneaei era o liniște de se auzea și un țânțar de-ar fi bâzât prin clasă 
și asta fără agresiuni de niciun fel. Impunea ascultare și respect pur și simplu.  



Îmi amintesc că băiatul dumneaei a văzut-o pe coridor în primele lui zile de clasa I și a 
strigat-o, firesc, „MAMĂ!”. Pe coridor era bietul Marius, copilul cel mare al doamnei, când 
dumneaei l-a apostrofat imediat: „Mamă sunt acasă. Aici sunt doamna învățătoare și așa trebuie 
să mi te adresezi!” Nu a făcut concesii nimănui vreodată. Era verticală și absolut nepărtinitoare. 
Eu fugeam când mă întâlneam cu dumneaei prin școală pentru că avea obiceiul, nu să te pupe, 
te mușca de obrăjor, nu foarte tare, evident, dar mușca!  

Dar ca dascăl...tot respectul. Făcea din cel mai puturos copil un om motivat. În primul 
rând îl făcea să înțeleagă pentru ce trebuie să învețe și abia apoi îl punea la treabă. Avea un tact 
pedagogic exemplar. 

Sincer, eu mi-o amintesc cel mai clar când au jucat toate cadrele didactice o piesă de 
teatru la Căminul Cultural... Erau mama și tata, soții OPROIU, proful GROSU, mai mulți, iar 
dumneaei nu știu ce rol avea, însă tare frumoasă era. Avea părul lung și ondulat, era suplă, 
dezinvoltă, dar, cel mai important lucru este acela că erau atât de veseli toți și atâta armonie 
exista încât mi-e teamă că e greu acum să transpui în realitate acele vremuri, dar poate nu 
imposibil... 

 
 

 
RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!            
 
 
 
 

 
         ? Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Un om tare, când e lovit, î�i spore�te 
puterea.”  

(SENECA) 
 



 
 

     CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
- partea a doua - 

 
 
 
 

Funcționarii publici au obligația de a apăra în mod loial prestigiul autorității sau 
instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori 
fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  

 
Funcționarilor publici le este interzis:  
   a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile 
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

   b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și 
în care autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte;  

   c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele 
prevăzute de lege;  

   d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice, dacă 
această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau 
drepturile instituției ori ale unor funcționari publici, precum și ale persoanelor fizice sau 
juridice;  

   e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea 
promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției 
publice în care își desfășoară activitatea.  

 
Prevederile lit. a)-d) se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă 

de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.  
Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care 

conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții 
publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorității sau instituției publice în care 
funcționarul public respectiv își desfășoară activitatea.  

Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la 
obligația legală a funcționarilor publici de a furniza informații de interes public celor interesați, 
în condițiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcționarului public de a face sesizări în baza 
Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și 
din alte unități care semnalează încălcări ale legii. 

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici au obligația de a respecta 
demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 
autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.  

În activitatea lor, funcționarii publici au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de 
a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, 
funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor 
datorate schimbului de păreri. 

Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcționarii publici 
desemnați în acest sens de conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii.  



Funcționarii publici desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate 
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul 
autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.  

 În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcționarii publici pot participa la 
activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată 
nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorității ori instituției publice în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea. 

 
(în numărul viitor: Codul de conduită a funcționarilor publici – partea a treia) 
 
* * * 
 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 30 din 6 februarie 2018 a convocat 

în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 12 februarie 2018, ora 17:00 
la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Rapoartele de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, pe anul 
2017. 

2. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 
2017.  

3. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei 
Vulcana-Băi pe anul 2017. 

4. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 
2017. 

5. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2017; 
6. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2017; 
7. Aprobarea Planului de ordine și siguranță  publică al poliției locale a comunei 

Vulcana-Băi, pe anul 2018; 
8. Aprobarea protocolului de cooperare între județul Dâmbovița, Școala Gimnazială 

Specială Târgoviște și Comuna Vulcana-Băi în vederea susținerii financiare a transportului 
elevilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul special; 

9. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de închiriere pentru suprafețele 
de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Vulcana-Băi;  

10. Aprobarea bugetului local pe anul 2018; 
11. Reluarea solicitării Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Speranța” 

Pucioasa; 
12. Probleme curente ale administrației publice locale. 
13. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 
?   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
 
 
 
 
 
 

  
 „Pe Isus , fariseii l-au r�stignit numai o 

dat�, cre�tinii de nenum�rate ori.” 
(Lucian BLAGA) 

 



 
 

                    SÂMBĂTA LUI LAZĂR – 31 MARTIE 
 
 
 

Învierea lui Lazăr este sărbătorită în Biserica 
Ortodoxă cu o zi înainte de Duminica Intrării lui 
Hristos în Ierusalim. Cele două zile alcătuiesc 
împreună hotarul şi puntea de legătură între Postul 
Paştilor şi Săptămâna Patimilor: sunt două zile de 
prăznuire, o anticipare a bucuriei pe care o va aduce, 
peste o săptămână, Învierea lui Hristos - biruinţă 
asupra morţii. 

Informaţiile pe care ni le oferă Sfintele 
Evanghelii despre Lazăr sunt puţine. Ştim că era din 
Betania, localitate identificată astăzi cu satul 
palestinian Al-Eizariya ori Al-Izzariya, „locul lui 
Lazăr“. Era fratele Martei şi al Mariei. Sfântul 
Evanghelist Ioan ne spune că „Iisus iubea pe Marta, şi 
pe sora ei, şi pe Lazăr“. Din aceste cuvinte înţelegem 
că Lazăr ocupa un loc aparte în inima Mântuitorului 
Hristos: se număra, asemenea Apostolului Ioan, 
printre cei foarte apropiaţi Lui, şi, cu siguranţă, 
aceasta se datora sincerităţii şi deschiderii lor faţă de 
Hristos. 

Întrucât Betania era la numai trei kilometri 
depărtare de Ierusalim, Iisus venea deseori în casa 

celor trei fraţi pe care îi iubea. Tradiţia spune chiar că Lazăr ar fi fost fiul fariseului Simon, cel 
care i-a făcut cină Mântuitorului în casa sa. 

În zilele care au premers Patimii Sale, Hristos obişnuia să se retragă cu ucenicii Săi în 
locuri pustii. Ura conducătorilor religioşi ai evreilor ajunsese foarte mare. Minunile mai mult 
decât evidente pe care le săvârşise în ultimul timp (de exemplu, vindecarea orbului din naştere) 
şi mustrările adresate lor îi determinaseră să-I dorească moartea. De aceea, căutau prilej pentru 
a-L prinde şi a-L omorî. Însă nu venise încă vremea, Hristos Însuşi avea să aleagă când să fie 
dat în mâinile lor. Hristos se afla, aşadar, dincolo de Iordan, în Pereea, într-un ţinut pustiu, unde 
Ioan botezase cândva. Aici a primit mesageri de la cele două surori, Marta şi Maria: Îl rugau să 
vină cât mai repede la casa lor, deoarece Lazăr era grav bolnav. Nu se spune ce boală avea, însă 
aceasta era fără vindecare şi ducea spre moarte. Totuşi, Iisus nu răspunde imediat rugăminţii 
lor; rămâne încă două zile în locul în care se afla. Apoi, însoţit de ucenici, porneşte spre Betania. 
Ajunge în sat în cea de-a patra zi de la moartea acestuia. Doliul din casa Martei şi Mariei era 
încă mare: mulţi prieteni şi cunoscuţi de-ai lor erau încă alături de ele pentru a le consola. La 
marginea satului, Iisus o întâlneşte pe Marta, care, uşor mustrător, Îi spune: „Doamne, dacă ai 
fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit“. Hristos îi răspunde: „Eu sunt învierea şi viaţa!“, adică El 
este Cel care a adus la viaţă toate, dar şi Cel care are putere să biruiască moartea. O va dovedi, 
de altfel, peste puţine zile, când, prin moartea Sa, primită de bunăvoie, va birui moartea. O 
întâlneşte apoi pe cealaltă soră, Maria, venită şi ea în grabă, întrucât auzise că Învăţătorul a sosit 
în satul lor. Văzând durerea celor două surori şi a prietenilor acestora, Iisus S-a întristat şi El, 
şi, în faţa mormântului lui Lazăr a plâns. Hristos, Viaţa şi dătătorul vieţii, se afla faţă în faţă cu 



moartea. Cel care crease omul pentru o viaţă veşnică vedea înaintea sa cum acesta este cuprins 
de putreziciune şi descompunere. Cere atunci să fie dată la o parte piatra de la uşa mormântului. 
Marta încearcă să se împotrivească, spunând că deja miroase urât, adică Lazăr intrase în 
putrefacţie. Hristos, îndemnând-o să aibă credinţă, mulţumeşte mai întâi Tatălui pentru minunea 
ce avea să se întâmple, apoi îl cheamă pe Lazăr afară. Acesta iese din mormânt aşa cum fusese 
îngropat: înfăşurat în giulgiu şi cu mahrama pe faţă. Bucurie, uimire, cutremurare... Văzând 
minunea, unii dintre cei prezenţi au crezut în Hristos, alţii însă, amintind de fraţii bogatului 
nemilostiv, pentru care acesta cerea să le fie trimis săracul Lazăr înviat pentru a crede, au găsit 
cu cale să meargă şi să-L pârască la farisei. Acum, sinedriul se întruneşte şi hotărăşte uciderea 
lui Iisus, dar şi a lui Lazăr cel înviat. 

După Cincizecime, când au început prigonirile împotriva creştinilor prin omorârea 
arhidiaconului Ştefan, Lazăr a fugit, împreună cu surorile lui, în insula Cipru. Era şi el căutat 
pentru a fi omorât, deoarece însăşi existenţa lui constituia dovada vie a dumnezeirii lui Iisus 
Hristos: fusese mort, iar acum era viu. Când apostolii Pavel şi Barnaba, aflaţi în prima lor 
călătorie misionară, au poposit în Cipru, l-au întâlnit acolo şi l-au hirotonit episcop al Ciprului. 
Tradiţia spune că, după ce a fost înviat de Hristos, a mai trăit 30 de ani, apoi a murit. Având 
totdeauna în faţa ochilor imaginea iadului din cele patru zile cât a fost mort, Lazăr nu a mai 
zâmbit niciodată. A fost îngropat în localitatea Larnaca din Cipru. Peste mormântul lui s-a zidit 
o bisericuţă. Pe la 890, împăratul Leon Înţeleptul, care avea o mare preţuire faţă de Sfântul 
Lazăr şi care a compus stihirile de la vecernia Sâmbetei lui Lazăr, a mutat moaştele la 
Constantinopol, capitala imperiului. În schimbul sfintelor moaşte, a oferit bani şi meşteri care 
au ridicat, în Larnaca, biserica „Sfântului Lazăr“, care se vede şi astăzi. În 1204, când cruciaţii 
au cucerit Constantinopolul, au dus în Occident, pe lângă alte odoare, şi moaştele lui Lazăr. 
Păstrate iniţial în Marsilia, au fost purtate apoi în alte locuri, încât astăzi s-a pierdut urma lor. 
În anul 1972, în timpul lucrărilor de restaurare a bisericii „Sfântul Lazăr“ din Larnaca, s-a 
descoperit sub altar un sicriu din marmură cu un fragment din moaştele sfântului. Pe sicriu 
scrie: „Lazăr cel de a patra zi, prietenul lui Hristos“. 

La slujba înmormântării creştinilor, dar şi la fiecare pomenire a celor adormiţi, Sfântul 
Lazăr este chemat să mijlocească pe lângă Hristos: „...pentru rugăciunile sfântului şi dreptului 
Lazăr cel înviat a patra zi din morţi...“ Se spune că Lazăr voia să o revadă pe Maica Domnului, 
întrucât trecuse mult timp de când plecase din Ţara sfântă. În acest scop, i-a trimis o corăbioară. 
Maica Domnului, însoţită de Sfântul Ioan Evanghelistul, a plecat cu această corăbioară spre 
Cipru. Pe mare s-a iscat o furtună mare şi, în loc să ajungă la Larnaca, unde era Lazăr, corabia 
a fost dusă la Muntele Athos. Pe vremea aceea, peninsula Muntelui Athos era plină de idoli şi 
temple păgâne. Maica Domnului şi Sfântul Ioan le-au vorbit locuitorilor peninsulei despre 
Dumnezeul cel adevărat. Foarte mulţi au fost convertiţi atunci la creştinism. Peste ani, Muntele 
Athos a devenit o ţară a monahilor, numită până astăzi Grădina Maicii Domnului.  De la 
Muntele Athos, Maica Domnului a venit în Cipru şi l-a întâlnit pe episcopul Lazăr. I-a oferit în 
dar două mânecuţe arhiereşti şi un omofor lucrate de ea. S-a întors apoi în Ţara Sfântă. Slujbele 
Bisericii din această perioadă nu privesc însă minunea învierii lui Lazăr ca pe un simplu 
eveniment petrecut cândva, mai mult sau mai puţin exterior nouă, de care se face numai amintire 
în această sâmbătă; toată săptămâna a şasea a Postului Mare ne invită să devenim martorii celor 
întâmplate în urmă cu aproape două mii de ani, raportând întâmplările de atunci la propria 
persoană.  Putem spune că pe fiecare dintre noi îl învie Hristos în Lazăr şi pe fiecare dintre noi 
îl eliberează din moarte. 

                                                                                       
?  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                  Parohia Vulcana de Sus     
 
 

 
„Un minut de îndoial� face cât o ve�nicie de 

suferin��.” 
(BALZAC) 

 



                                                  
 
 
 
 
 

ALEXANDRU DIMITRIE XENOPOL – 171 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
ISTORICULUI, FILOZOFULUI, ECONOMISTULUI, PEDAGOGULUI, 

SOCIOLOGULUI ȘI SCRIITORULUI ROMÂN (1847 – 1920) 
 
 

  
 Alexandru Dimitrie Xenopol s-a născut la Iași, 

pe data de 23 martie 1847 fiind fiul lui Dimitrie Xenopol, 
care ar fi fost de origine anglo-saxonă. Iată ce spunea 
chiar Alexandru D. Xenopol: 

„Sunt născut în 23 Martie 1847 în Iași, mahalaua 
Păcurari în niște case de zestre ale mamei mele... Tatăl 
meu Dimitrie Xenopol se trăgea din o veche familie 
anglo-saxonă, după tată Brunswick, după mamă Smith. 
El a rătăcit în tinerețe, în urma unei dureri sufletești, 
prin Suedia, pe mare până la Constantinopole, de unde 
venise la Galați. Aici fu botezat de colonelul Schelety, 
tatăl generalului Carol Scheleti, care-i dădu numele de 
Dimitrie și-i schimbă tot odată și familia din Brunswick 
în Xenopol, adică „fiul străinului”. 

Alexandru D. Xenopol, Istoria ideilor mele 
Iacob Negruzzi și Neagu Djuvara menționează 

ipoteza originii evreiești a tatălui lui Xenopol, Dimitrie 
Xenopol, care era supus britanic și grec și de religie protestantă . 

Dimitrie Xenopol a lucrat ca dragoman (traducător) în serviciul Consulatului Prusiei în 
Moldova, apoi ca profesor privat al copiilor banului Iordache Ruset la Bacău, ca administrator 
al unui internat și director de penitenciar la Iași. Mama istoricului, Maria (născută Vasiliu), era 
de origine greco-română. Soții Xenopol au avut șase copii: Alexandru, Filip, Maria, Nicolae, 
Lucreția și Adela. 

După absolvirea liceului în orașul natal, și-a completat studiile universitare 
de filosofie, drept și istorie (1867 - 1871), culminând cu obținerea doctoratului în drept 
la Berlin și a celui în filosofie la Giessen, în același an, 1871. În ambele sale lucrări de susținere 
a disertației de doctor, Alexandru Xenopol se arată a fi un adept al modelelor de drept, filozofice 
și istorice propuse de savanții germani. 

Cu ocazia împlinirii a patru secole de la ctitorirea Mănăstirii Putna, s-a hotărât ca această 
aniversare să fie marcată de ample acțiuni religioase și culturale. Cu trei săptămâni înainte de 
prăznuire (care trebuia să aibă loc la 15 august 1870) a început războiul franco-prusac, Imperiul 
Austriac (de care aparținea și Bucovina) fiind în alertă. Din acest motiv „Comitetul central 
pentru serbarea de la mormântul lui Ștefan cel Mare, față cu situațiunea actuală critică, a decis 
amânarea festivității pe 15/27 august 1871”. La 20 iunie 1871, Comitetul de organizare a 
serbărilor de la Putna, întrunit la Viena, a inițiat un concurs pentru cel mai bun discurs festiv 
care se va ține, de către un student, la mormântul marelui voievod, cu prilejul serbării. Discursul 
trebuia să îndeplinească mai multe condiții: să nu fie prea lung, să fie scris într-un limbaj 



accesibil, să se refere în special la „rolul istoric național al lui Ștefan cel Mare” și „să nu facă 
aluziuni intenționate la împrejurările politice de azi”. O comisie formată din Vasile 
Alecsandri, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi și Vasile Pogor urma să decidă care era cel mai 
bun discurs. Concursul a fost câștigat de Alexandru D. Xenopol, pe atunci student la Berlin ca 
stipendiat al Societății „Junimea” din Iași. La 25 iulie, Xenopol îi scria lui Ioan Slavici că este 
de acord cu tipărirea discursului său festiv în broșură și că ar dori ca suma realizată din vânzarea 
acesteia să se adauge „la fondul pe care avem de gând a-l aduna pentru facerea unui monument 
lui Ștefan cel Mare”.  

Reîntors în țară, Alexandru D. Xenopol a intrat în magistratură, fiind, în 1872, prim-
procuror al Tribunalului din Iași. Este acceptat în asociația culturală Junimea, Titu Maiorescu 
cunoscându-l încă din timpul studenției. Iacob Negruzzi îl numea pe Xenopol „cel mai iubit și 
mai alintat copil al Junimii”.  

În 1878, obține, prin concurs, Catedra de istorie a românilor la Universitatea din Iași, 
urmând ca din 1883 să renunțe la magistratură integrându-se total, având preocupări intelectuale 
multiple, ca profesor, cercetător, editor, istoric, în viața Universității din Iași. 

În anul 1891 obține, tot prin concurs, și  Catedra de istorie universală, la 
aceeași Universitate, devenind astfel unul dintre acei intelectuali de forță, capabili de a susține 
multiple cariere intelectuale. 

În calitatea sa de istoric, filozof al istoriei, economist, literat, pedagog, jurist, sociolog, 
profesor, pedagog, Alexandru D. Xenopol a fost ales în 1893 membru titular al Academiei 
Române. Între 1898 - 1901 devine rector al Universității din Iași. 

Între anii 1894 - 1903 și, respectiv 1906 - 1908, a editat revista „Arhiva”, care apărea la 
Iași. 

Ca om de știință, cu deosebire pentru meritele sale excepționale în domeniul istoriei, 
începând cu anul 1900, Xenopol a devenit membru de onoare al Societății de Arheologie din 
Bruxelles, apoi a primit același titlu de la Societatea Academică din Cernăuți, în 1901, a fost 
ales membru al Institutului Internațional de Sociologie (1903) și, respectiv, membru titular al 
Academiei de Științe Morale și Politice din Paris (1914) și vicepreședinte al Societății de 
Sociologie din Paris (1916). 

S-a aflat întotdeauna într-un fertil dialog cu învățații renumiți ai Europei, prin 
intermediul forurilor științifice istorice, care i-au acordat adeseori premii de excelență, alături 
de Academia Română. 

A murit la 27 februarie 1920 în București, unde se mutase din anul 1915. În ultimii ani 
ai vieții a trăit în condiții materiale precare, fiind paralizat și afazic. În anii de ocupație germană 
1917-1918 a fost evacuat la Iași. El și soția sa au apelat de mai multe ori la ajutorul autorităților, 
inclusiv pentru alimente. Parlamentul i-a aprobat acordarea unei pensii exact în ziua în care, 
după câteva ore, a decedat.  

Dintre frații mai tineri ai istoricului, Filip a devenit un cunoscut arhitect, iar Nicolae 
Xenopol a fost politician și diplomat, a ocupat în 1912-1913 postul de ministru al industriei și 
comerțului în Guvernul Take Ionescu, și a fost cel dintâi ambasador al României în Japonia. 
Lucreția Xenopol a fost profesoară de liceu și membră a Societății de Geografie, iar Adela 
Xenopol s-a distins ca femeie de cultură și militantă feministă. 

Un prestigios premiu acordat anual de Academia Română pentru cea mai bună cercetare 
de istorie modernă și contemporană poartă numele renumitului savant. De asemenea, numele 
său a fost dat și unui institut de cercetare al Academiei Române (Filiala Iași): „Institutul de 
Istorie A. D. Xenopol”. 

În București există Colegiul Economic „A. D. Xenopol”. 
Sunt străzi care îi poartă numele în mai multe orașe din România: București (sectorul 

1), Cluj, Iași, Lugoj, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara. 



În incinta Universității din Iași se află un bust al lui Alexandru D. Xenopol, operă a 
sculptorului Richard Hette. 

 
 
 

 
 

? PROF. Petra MICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 
 
 

PRIMĂVARĂ 
de Ionel-Adrian GUGEA 
 
 

Din aburi de trecut se desfăşoară,  
Ca o fantasmă, lunecând prin aer, 
Făptura ta; s-a scurs pe-al vremii caier, 
Un an de-atunci, şi-i iaraşi primăvară. 

Şi azi te văd precum odinioară 
În umbra dimineţii, diafană; 
Nu poate-a te reda săraca-mi pană 
A unui început de primăvară. 

Simt, clipa-aceea-adânc mă înfioară 
Şi nu pot şterge vie-mi, plăsmuirea 

„Z�bava aduce pierdere, amânarea pericol.” 
(ERASMUS) 

	  



A unui chip ce mi-a-nrobit simţirea 
Ţinând în păru-i flori de primăvară. 

Privirea-ţi, enigmatică fecioară, 
Cea născătoare de adânci eresuri, 
Având o mie şi-unu' de-nţelesuri, 
Purta în suflet veşnic, primăvară. 

Pluteşti ca răsărind, a câta oară, 
Să-mprăşti voalul alb ce-ar vrea s-aştearnă, 
Uitarea-n timpul nins o-ntreagă iarnă, 
Spre-a-mi readuce-o altă primăvară. 

O, amintirea ta nu vrea să moară, 
Învie iar şi iar ca-ntâia dată; 
De o alung cumva, apare iată, 
Mereu la fel, cu-o nouă primăvară. 

 

 

 
re brune 
 
 
Şi-n patima magneticei amiezi 
 
 
 
 
 
 
ăţişez 

ȘTIAȚI CĂ… 
 

 
         

ü …în Antichitate prin „fibulă” se înțelegea o agrafă cu ornamente de metal? Cu ea se 
fixau veșmintele. 

ü ...hermina este un mamifer carnivor asemănător nevăstuicii, cu o lungime de până la 32 
centimetri? Este vânată pentru blana ei prețioasă, cafenie vara și albă iarna. 

ü ...Dimitrie Pompeiu (1873 – 1954) a fost un matematiciani 
ü …banderila este o suliță mică având în vârf un steguleț? Este folosită de toreadori.  
ü ...în mitologia greacă, Clio era muza istoriei? Era reprezentată de cele mai multe ori 

âinând un sul de pergament. 
ü ...dalia este o plantă perenă, decorativă, cu flori albe sau violete, roșii ori galbene, înaltă 

de 60 – 200 cm? Este originară din Mexic. 
ü ...prin „espadon” se înțelege o sabie mare cu două tăișuri care se mânuia cu ambele 

mâini? A fost folosită cu precădere în secolele XV-XVI. 
ü ...lutarul este un pește teleoștean marin turtit lateral, , de circa 20 m- 30 centrimetri 

lungime? Are carnea fină și gustoasă. 

„Fiecare lucru are frumuse�ea lui, dar nu 
oricine o vede.” 

(CONFUCIUS) 
 



ü ...un studiu efectuat de cercetătorii Austriei a relevat că majoritatea gladiatorilor romani 
erau vegetarieni? Connsumau boabe de de orz și elixire speciale pe bază de esnță de frasin și 
oțet care avea rolul de a cicatriza mai repede rănile căpătate în arenă. 

ü ...orașul Agra din India, a fostîn secolele XVII-XIX capitală a Imperiului Marilor 
Moguli? Cel mai important monument de aici este mauusoleul Taj-Mahal. 

ü ...Erbus este un vulcan din Antacdida având patru cratere? Este cel mai sudic vulcan 
activ din lume. 

ü ...lianele sunt plante cu tulpini foarte lungi, flexibile, cățărătoare? Sunt răspândite în 
pădurile tropicale. 

ü ...„cutiile negre” ale avioanelor sunt, de fapt, portocalii? Asta ca să poată fi mai ușor 
găsite în cazul unei catastrofe. 

ü ...pe Pământ există peste 80.000 de plante comestibile? În medicină sunt folosite circa 
70.000. 

ü ...ginko biloba reprezintă una dintre cele mai vechi specii de copaci din lume? Se pare 
că au apărut cu 250 de milioane de ani în urmă. 
 
 
 

Culese de: 
? prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI 
 
 
 
 

UN MĂRȚIȘOR, DOUĂ MĂRȚIȘOARE... 
 

 
 
  Primăvara. Iubire. Sinceritate.Veselie. Simplitate. Dăruire. Semne, într-un 
cuvânt MĂRȚIȘOARE! 

Am spus ,,la revedere” demult bănuțului de aur sau argint care se purta legat cu ață roșie 
mai ales de gâtul fetelor și femeilor tinere. 

Acum locul a fost luat de mărțișoare diferite, viu colorate din lemn sau plastic, lut sau 
metal, ață sau hârtie, toate strălucitoare, frumoase, minunate. Mărțișoare ce ne poartă într-o 
călătorie fantastică în trecut și apoi din nou în prezent, MĂRȚIȘOARE de azi și dintotdeauna 

„Minunea este copilul cel mai drag al 
credin�ei.” 

(GOETHE) 
 



purtate de toți cei care cred încă în primăvară și  iubire, MĂRȚIȘOARE pline de semnificații 
adânci.   

Legendele ne amintesc de semnificațiile culorilor mărțișoarelor și de rolul important pe 
care îl aveau micile obiecte considerate adevărate talismane aducătoare de noroc și sănătate . 

Astăzi MĂRȚIȘORUL înseamnă altceva... mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare 
dintre noi. MĂRȚIȘOARELE  ne sensibilizează pe toți în fiecare an. Ele marchează începutul 
primăverii și momentul în care în fiecare dintre noi se petrece o schimbare. 

SUNTEM chiar și numai preț de o clipă emoționați de mărțișoarele din jurul nostru și 
ajungem să ne oprim în loc și să privim. CEASUL  s-a oprit demult în timp ce mergem prin 
TRIFOIUL abia ieșit la lumina SOARELUI  blând și descoperim primul  GHIOCEL plăpând 
care ne bucură INIMA. Urmărim cu privirea printre FLUTURI și PĂSĂRI o BUBURUZĂ care 
tocmai și-a luat zborul pe CASA unde COȘARUL cu SCARA tocmai curăță HORNUL pe care 
s-a cățărat o PISICĂ speriată urmarită de un CĂȚEL vesel. 

 Scriem  cu litere devenite și ele mărțișoare...  E martie, dragi copii, veniți să dăruim 
MARTISOARE !!!!! 

 
 
 

? Ana-Maria ȘETREANU 
Clasa a VIII-a 

Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA MARTIE! 
 

 
 

 
 

1 martie 
Marcel MITRESCU 

Simonica DRĂGHICI 
Mihaela SPÎNU 

Marius-Adrian PREDA 
Gheorghe MITRESCU 

Vasile-Cristian MĂGUREANU 
Ştefan-Nicolae GOGU 
Andrei-Ionuţ STOICA 

Ion-Alexandru BOBLEACĂ 

 
2 martie 

Vasile FĂŞIE 
Ion OANCEA 
Ion PIOARU 

Valentin ŞETREANU 
Ion GRECU 

Gheorghe-Bogdan MARINESCU 
Cristian RADU 

Nicolae-Aurel UDROIU 

„Socote�te fiecare zi o via��.” 
(SENECA 

	  
 



Vasile-Marian NEGULESCU 
Vasile-Daniel ANTOFIE 

Maria-Florentina CIOCODEICĂ 
Nicolae-Mircea BUCĂ 

Florina-Ionela ZEGHERU 
 

3 martie 
Gheorghe SMARANDA 

Ion FĂŞIE 
Gheorghe MITRESCU 

Florin-Alin UȚĂ 
Andreea-Elena ŞERBAN 

Denis-Iulian NEGULESCU 
 

4 martie 
Valeria ŞETREANU 

Ileana ŞERBAN 
Constanţa ANTON 
Lucia MITRESCU 
Viorica NEDELCU 
Gheorghe BURCĂ 
Dumitru NEAŢU 

Marian-Laurenţiu MILEA 
Ioana BUCUROIU 
Leon GHEORGHE 

Teodor-Cristian CIOCAN 
 

5 martie 
Mihai POPESCU 
Ionuţ BĂLAŞA 

Delia-Valeria MOREANU 
Maria-Valentina BARBU 

Victorița-Nicoleta BURCEA 
Elena-Alina ILIE 

Vasilică Vlăduţ ILIE 
 

6 martie 
Maria ZAMFIRESCU 

Vasile BĂLAŞA 
Cătălin FĂŞIE 

Gheorghe SPÎNU 
Elena BADEA 

Cătălin NEMUŢ 
Mihaela GOGU 

Maria-Iuliana MIHAI 
Alexandra STANCIU 

Mario-Gabriel GHEORGHE 
Andreea-Diana POPESCU 
Iasmina-Nicoleta SAVU 

 
7 martie 

Ion VASILE 
Alexandrina BADEA 

Daniela NEMUŢ 
Gavril DOBRESCU 
Daniel SMARANDA 
Eduard PETRESCU 

Daria-Ştefania DOBRESCU 
Iosif-Alin MIU 

 
8 martie 

Maria TRONECI 
Vasile TUDOR 

Vasile ŢUŢUIANU 
Vasile BADEA 

Vasilica-Adriana NEACŞU 
Liviu-Cristinel BĂLAȘA 
Ştefan-Aurel STOICA 

Mirela-Elena ION 
Bogdan-Paul CIOCAN 

 
9 martie 

Vasile MILEA 
Elisabeta MITRESCU 
Gheorghe ŞERBAN 

Ion BADEA 
Petre SAVU 

Liliana LĂCĂTUŞ 
Alexandru-Ionuț ILIE 
Ovidiu ŞETREANU 

Nicolae-Eduard MIHĂLCESCU 
Ana-Maria GRECU 

Lavinia-Gabriela ANTOFIE 
 

10 martie 
Laurenţiu GHEORGHE 

Maria MEDREGA 
Maria SANFIRESCU 

Ioneta DUŢĂ 
Sabin NECŞOIU 

Ion MILEA 
Lidia STANCIU 

Georgiana BĂLAŞA 
Leon-Georgian OPROIU 

Elena-Alexandra MEDREGA 
David-Alexandru MEDREGA 

 
11 martie 

Marcel-Mihai ARON 
Florin-Mirel BÎRLOG 

Marian IONIŢĂ 
Irina-Carmen MEDREGA 

Cătălin-Nicolae SCRIPCARU 
Gheorghe-Valentin STOICA 

Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU 
 

 
12 martie 

Floarea  BURCĂ 
Avida ŞERBAN 

Maria ARON 
Ion DUMITRU 
Vasile MOROE 
Natalia NICSICI 



Eugen RADU 
Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ 

Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU 
Darius-Sebastian BĂLAŞA 

Riana-Ștefania SAVU 
 

13 martie 
Elena NEAGA 

Mihail BÎRLOG 
Liviu SOLOMON 

Giorgiana BERECHET 
Ioan MĂGUREANU 

Loredana-Cătălina OANCEA 
Robert-Gheorghe SMARANDA 

Maria-Diana GIUVLETE 
Denisa-Ioana DOBRESCU 

 
14 martie 

Gheorghiţa BIŢOC 
Steliana MILEA 

Elena-Liliana GHEORGHE 
Alina-Ramona GHEORGHE 

Cristian FERENȚ 
Sorin MITRESCU 

Dănuţ-Marian BĂLAŞA 
Ionuț-Cornel OANCEA 

 
15 martie 

Alexandru DRĂGHICI 
Georgeta IBRIAN 

Nicolae STREULEA 
Sergiu-Petruţ SARU 

Maria-Cristina BARBU 
Filip Adelin NECŞOIU 

Georgiana-Adelina ARON 
 

16 martie 
Luigia-Cecilia OPROIU 

Rodica UDROIU 
Laurenţiu GHIŞAN 
Atena TRONECI 

Virgil DRĂGHICI 
Florina IVAN 
Elena ARON 

Gheorghe TRONECI 
Florica BOBLEACĂ 

Daniel FUDUI 
 

17 martie 
Gheorghe STÂNGACIU 

Vasile GHEORGHE 
Vasilica SUSANU 

Daniela-Liliana ŞERBAN 
Nicoale BANU 
Bogdan GOGU 

Daniel TRONECI 
Gheorghe MIHAI 

Cosmin-Georgian GOGU 
Andreea-Valentina ZAMFIR 

Adrian-Florin DINESCU 
Maia-Ștefania SAVU 

 
18 martie 

Maria ILINCA 
Ilona GRECU 
Elena FĂŞIE 

Petruţa FĂŞIE 
Grigore-Gabriel VASILE 

Maria DOBRESCU 
Ionuţ-Mihai BARBU 

Evelina-Cosmina STOIAN 
Andreea-Denisa SPÎNU 

Lucas-Ștefan MEDREGA 
 

19 martie 
Corneliu BADEA 

Dumitru IOSIF 
Maria ŞTEFAN 
Violeta DINU 

Giorgeta GRECU 
Gheorghiţa FĂŞIE 

Cornelia DOBRESCU 
Daniela FĂŞIE 

Ion-Bogdan STANCIU 
Petrică BĂLAŞA 

Denis-Ştefan STOICA 
 

20 martie 
Vilson FĂȘIE 

Nicolae ANTOFIE 
Ion GRECU 

Rodica SAVU 
Elena ZAHARIA 

Vasile SMARANDA 
Elena-Liliana NEGULESCU 

Maria-Antonela SARU 
Teodor VĂCARU 

Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU 
Octavia-Roxana BÎRLOG 

Aurel-Ionuţ MIHAI 
Georgian-Ionuţ ILIE 
Olivia GHEORGHE 

Mihai-Bogdan PIOARU 
 

21 martie 
Gheorghe MILEA 
Vasilica SAULEA 

Ion NEAGA 
Oliviu PETRESCU 
Gabriela MOROE 

Nicolae-Cristinel DOBRESCU 
Andreea-Iuliana SPÎNU 

Loredana-Nicoleta DAIA 
 



22 martie 
Iulia-Andreea STOICA 

Sofia BANU 
Floarea STÎNGACIU 

Maria DRĂGHICI 
Ion POPESCU 

Dorina DUMITRU 
Mihaela STOICA 

Vasile ARON 
Vasile PARASCHIVA 

Florentin BADEA 
Oana-Maria IVAȘCU 

 
23 martie 

Lucia GHEORGHE 
Gheorghe SAVU 
Vasilica MILEA 

Valeria BÂRLIGEANU 
Ioan ILIE 

Maria FĂŞIE 
Elisabeta BOBLEACĂ 

Viorica GRECU 
Emilia ŞTEFAN 

Mircea MEDREGA 
Iuliana GRECU 

Pompilia BĂJENARU 
Mihai BADEA 

Elena SMARANDA 
Marian OANCEA 
Mariana BÎRLOG 

Corneliu-Mihail TRONECI 
Andreea-Georgiana SAVU 

Petruț-Florin MILEA 
 

24 martie 
Elena ILINESCU 
Maria LĂCĂTUŞ 

Damian ILIE 
Mari-Loredana GHIŞAN 

Vasile TĂNASE 
Florin STÎNGACIU 
Nicolae NECŞOIU 

Maria-Alexandra BUCUROIU 
 

25 martie 
IoanSAVU 

VasilicaMITRESCU 
PaulCIOCAN 

Cătălina OANCEA 
Laurenţiu FĂŞIE 
Ion POPESCU 

Alessia-Maria MOREANU 
Simina DONGEA 

 
26 martie 

Maria ISTRĂTESCU 

Ion TRONECI 
Iulian ILIE 

Gheorghe FĂŞIE 
Maria NEGULESCU 

Florica-Sorina MĂRGĂRIT 
Florin ŞERBAN 
Florin MIHAI 
Adrian FĂŞIE 

Alina-Elena ŢUŢUIANU 
Iulia-Andreea GHEORGHE 

Carla-Mihaela TĂTAR 
 

27 martie 
Maria GHIŞAN 

Constantin BOBLEACĂ 
Cristian NECŞOIU 

Marius BADEA 
Matei-Nicuşor BĂJENARU 

 
28 martie 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 
Emilia DOBRESCU 
Nela BUCUROIU 

Elena-Cristina STOICA 
Liviu-Andrei ILIE 

 
29 martie 

Rodica FĂȘIE 
Ion DUMITRESCU 

Marin COMAN 
Dorel MÎNDROIU 

Nicoleta-Alina ŞERBAN 
Emilia GHEORGHE 

Raluca-Mariana MITRESCU 
Iulian-Sebastian NEGREANU 
Alexandra-Hermina NEMUŢ 
Laura-Mihaela LOPOTARU 
Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ 

 
30 martie 

Gheorghe STOICAN 
Gheorghe STÎNGACIU 
Gheorghe LOPOTARU 
Mihaela STÎNGACIU 

Monica-Veronica STAN 
Marius-Cristian FĂŞIE 

Aurelia-Maria BĂLAŞA 
Ana-Maria-Carmen ȚUȚUIANU 

 
31 martie 

Gheorghe NECŞOIU 
Valentin CIOCAN 
Silvia DRĂGHICI 
Anca AMBROZIE 

Marian FĂŞIE 
Adina ȘERBAN 

                   Iosif-Emanuel NICOLĂESCU 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

„Sunt dou� feluri de a-�i tr�i via�a... Unul de a 
crede c� nu exist� miracole. Altul – de a crede c� 

totul este un miracol.” 
(Albert EINSTEIN) 
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