
                 
 

 
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. 88 din 1 mai 2018 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CINE SUNT? 
 
de Livia-Mihaela FRUNZĂ 
 
(E PENTRU LUNA FLORILOR!) 
 
 
Sunt o mamă, sunt o fiică 
Sunt amantă ori soție, 
Sunt, poate, doar o amică 
Pentru tot ce va să fie... 
 
Sunt speranță și iubire, 
Plămădinte-n fel și chip, 
De necaz, de fericire, 
Din orice sau din nimic. 
 
Sunt ca floarea din fereastră 
Iernile mi-au troienit-o! 
Îm privirea mea albastră 
Lacrima au ofilit-o! 
 

„Când î�i numeri du�manii, adaug�-te �i pe 
tine,  �i nu începe pedeapsa cu ceilal�i.” 

(Nicolae IORGA) 
 



Sunt ca pasărea. Înot, 
Printre nori cu aripi frânte... 
Vrea să zboare sus de tot,  
Vrea...dar nu poate să cânte! 
 
Sunt frunza ce-nverzește 
Și copac ce-o să-nflorească. 
Vântul ramul de-mi lovește  
Cine-o să mă mai cunoască? 
 
Sunt printre copii flămânzi 
Ce nu știu cum să se joace 
De-a călăii știrbi și blânzi 
Ca o pâine ce se coace. 
 
Sunt ca iarba care geme  
Sub un pas grăbit și rece 
Îngropat în mine-n vreme 
Care, oarbă...totuși trece! 
 
Sunt ceasornicul din noapte 
Însetat, cu limba crudă 
Și sorbind tăcut din șoapte 
Fără nimeni să-l audă! 
 
Sunt trup veșted de țărână 
Timpul ce se mai grăbește! 
Ori de-i cer să mai rămână, 
Timpu-i timp, nu obosește! 
 
Sunt hârtia-n care-ngroapă 
Toată trista mea poveste –  
Unul singur, val de apă 
Ce azi e, mâine nu este... 
 
Sunt vioara ce-mi sărută 
Cântecul de miere-amar; 
Cântă strună! Cântă mută! 
Să nu-mi cânte în zadar... 
 
 
 
 

 
         ? Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 
                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 
- partea a patra - 

 
 
 

 
 

 
 
În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici au obligația să acționeze conform 

prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.  
Funcționarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau 

instituția publică, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.  
 În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici au 

obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcția publică 
pentru funcționarii publici din subordine.  

 Funcționarii publici de conducere au obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate 
criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun 
ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente 
materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.  

 Se interzice funcționarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori 
promovarea în funcția publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme cu principiile prevăzute anterior.  

 Este interzisă folosirea de către funcționarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de 
lege, a prerogativelor funcției publice deținute.  

 Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte 
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, funcționarilor publici le este 
interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii 
materiale sau morale altor persoane.  

  Funcționarilor publici le este interzis să folosească poziția oficială pe care o dețin sau 
relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției publice, pentru a influența anchetele interne ori 
externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.  

  Funcționarilor publici le este interzis să impună altor funcționari publici să se înscrie în 
organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le 
acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.  

  Funcționarii publici sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului 
și a unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice 
situație ca un bun proprietar.  

  Funcționarii publici au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând 
autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției publice 
deținute.  

„Ca s� �tii ce este un ideal, trebuie s� ai 
unul.”  

(Tudor MUȘATESCU) 
 



  Funcționarii publici trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, 
folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.  

  Funcționarilor publici care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități 
didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice 
pentru realizarea acestora.  

  Orice funcționar public poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:  

   a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre 
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;  

   b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 
respectiv;  

   c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care 
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.  

   Aceste dispozițiile se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii 
unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.  

  Funcționarilor publici le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, supuse operațiunilor 
de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.  

 
 

 
(în numărul viitor: Codul de conduită a funcționarilor publici – partea a cincea) 

 
* * * 

 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 103 din 17 aprilie 2018 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 25 aprilie 2018, ora 15:00 la sediul 
său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul I/2018. 
2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul I/2018; 
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 01 iulie 2016 privind alegerea membrilor 

comisiei de validare;   
4. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 

local al domnului Dumitru D. ENESCU; 
5. Validarea supleantului care este confirmat în scris de Organizația Județeană P.S.D. 

Dâmbovița să ocupe locul vacant, ca urmare a încetării de drept, a mandatului de consilier local al 
domnului Dumitru D. ENESCU; 

6. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 01 iulie 2016 privind stabilirea și 
organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate; 

7. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 18 iulie 2016 privind nominalizarea 
consilierilor locali pe sectoare administrative, precum și stabilirea de măsuri conexe; 

8. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al 
comunei în trimestrul I/2018; 

9. Avizarea utilizării stațiilor auto pentru transportul prin curse regulate speciale de către 
operatorul de transport S.C. PROGABI TRANSPORT SRL; 

10. Completarea inventarului bunurilor ce aparțin comunei ca urmare a identificărilor prin 
Cadastrul sistematic; 

11. Aprobarea solicitării unei scrisori de garanție pentru implementarea proiectului 
„Modernizarea străzii Matei Basarab din Comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița";  

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

 
?   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    PREASFÂNTA TREIME – 28 MAI 
 
 

Credinţa în Preasfânta Treime Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh, este învăţătura principală a Bisericii 
Ortodoxe. Ea a fost descoperită în Sfânta Scriptură, 
mai ales a Noului Testament şi formulată apoi de 
Sfinţii Părinţi ai Bisericii la primele două Sinoade 
Ecumenice, în Simbolul de credinţă niceo-
constantinopolitan (381), pe care îl mărturisim în 
fiecare duminică şi sărbătoare la Sfânta Liturghie, la 
Botez şi la alte slujbe. În Simbolul credinţei, 
mărturisim că noi credem „întru Unul Dumnezeu, 
Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al 
pământului…, şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut, mai înainte de toţi vecii…, şi întru Duhul 
Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl 
purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este 
închinat şi slăvit…” În formularea acestei învăţături, 
Sfinţii Părinţi au pornit de la cele descoperite în 
Sfânta Scriptură referitor la Sfânta Treime sau la 
Persoanele Acesteia. 

În Vechiul Testament găsim unele texte care 
mărturisesc despre cele trei Persoane ale 
Dumnezeirii. Înainte de a-l crea pe Adam, 
Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul şi 
asemănarea Noastră”(Facere 1, 26), iar înainte de 
alungarea primilor oameni din Rai, a spus: „Iată că 

Adam s-a făcut ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul” (Facere 3, 22). De asemenea, la amestecarea 
limbilor celor ce voiau să construiască Turnul Babel, Dumnezeu a zis: „Să Ne pogorâm şi să 
amestecăm limbile lor”(Facere 11, 7). 

La stejarul din Mamvri, Preasfânta Treime S-a arătat sub chipul a trei Îngeri lui Avraam 
(Facere 18), iar în cântarea întreită a îngerilor din jurul Tronului dumnezeiesc, din vedenia lui Isaia se 
zice: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot” (Isaia 6, 3), adică se repetă „Sfânt” de trei ori. 

În Noul Testament cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi se descoperă în mod vădit. La Buna 
Vestire, arhanghelul îi spune Sfintei Fecioare Maria: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea 
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se 
va chema” (Luca 1, 35). La Botezului Domnului, când Fiul lui Dumnezeu Se botează în Iordan de 
către Ioan, Duhul Sfânt Se pogoară în chip de porumbel, iar Tatăl mărturiseşte din cer, zicând: „Acesta 
este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 16-17). Sfânta Treime este mărturisită atunci 
când Mântuitorul Hristos îi trimite pe ucenici la propovăduire, zicându-le: „Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Învăţătura 
despre Sfânta Treime era propovăduită şi de către Sfinţii Apostoli. Sfântul Ioan Evanghelistul spune 
lămurit: „Trei sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi Aceştia Una sunt” (1 Ioan 5, 
7), iar Sfântul Apostol Pavel, îi binecuvintează pe corinteni prin cuvintele: „Harul Domnului nostru 

 
 „Dac� ar fi cu putin�� s� ne privim cu 

ochii celorlal�, am disp�rea pe loc.” 
(Emil CIORAN) 

 



Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 
Corinteni 13, 13). 

Sfinţii Părinţi şi teologii Bisericii au explicat, în scrierile lor, învăţătura creştină ortodoxă 
despre Sfânta Treime: Tatăl este nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede 
din veci din Tatăl. În Bisericile Ortodoxe locale praznicul Preasfintei Treimi este legat, prin tradiţie, 
de sărbătoarea Cincizecimii (ca în Biserica Rusă) sau de Lunea Pogorârii Sfântului Duh (mai ales în 
Bisericile greacă şi română). Sfânta Treime este hramul Bisericii noastre Vulcana de Sus, zi de mare 
sărbătoare pentru credincioșii noștri. Este sărbătoarea în care aducem în mod deosebit laude şi cântări 
duhovniceşti Persoanelor Preasfintei Treimi, pentru că toată lucrarea liturgică şi sfinţitoare a Bisericii 
Ortodoxe se săvârşeşte în numele şi spre slava Preasfintei Treimi. De aceea, se cuvine să mărturisim 
întotdeauna pe Sfânta Treime: pe Dumnezeu-Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, să o preamărim şi să I ne 
închinăm Ei, zicând: „Sfinte Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin Fiul, cu împreună-lucrarea 
Sfântului Duh; Sfinte tare, prin Care pe Tatăl am cunoscut şi prin Care Duhul Sfânt a venit în lume; 
Sfinte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel ce din Tatăl purcezi şi în Fiul Te odihneşti, Treime 
Sfântă, slavă Ţie!”. 

                                                                                       
 
 
 

?  Pr. Paroh Constantin  MILEA 
                                                                                                  Parohia Vulcana de Sus     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 

LUCIAN BLAGA – 123 DE ANI DE LA NAȘTEREA FILOZOFULUI, POETULUI, 
DRAMATURGULUI, TRADUCĂTORULUI, JURNALISTULUI, PROFESORULUI 

UNIVERSITAR, ACADEMICIANULUI ȘI DIPLOMATULUI ROMÂN. 
 
 

 
„Exist� în toate lucrurile o m�sur�, un 

adev�r ultim.” 
(BRÂNCU�) 

 



S-a născut la Lancrăm, lângă Sebeș. Localitatea natală se afla 
atunci în comitatul Sibiu. Lucian Blaga a fost al nouălea copil al unei 
familii de preoți, fiul lui Isidor Blaga și al Anei (n. Moga). Copilăria 
i-a stat, după cum mărturisește el însuși, „sub semnul unei fabuloase 
absențe a cuvântului”, viitorul poet – care se va autodefini mai târziu 
într-un vers celebru „Lucian Blaga e mut ca o lebădă” – neputând să 
vorbească până la vârsta de patru ani. Mama poetului, Ana Blaga, a 
murit în anul 1933 la Sibiu, în vârstă de 74 de ani. În luna august 
1949, fratele poetului, Longin Blaga, a murit de asemenea în Sibiu. 

Primele clase le-a urmat la Sebeș, la școala primară germană 
(1902-1906), după care a urmat Liceul „Andrei Șaguna” 
din Brașov (1906–1914), unde era profesor ruda sa, Iosif Blaga, 
autorul primului tratat românesc de teoria dramei. 

A debutat în ziarele arădene Tribuna, cu poezia Pe 
țărm (1910), și în Românul, cu studiul Reflecții asupra intuiției lui 
Bergson (1914). După moartea tatălui, familia se mută la Sebeș în 
1909. În anul 1911 călătorește în Italia, unde își petrece timpul în 

librării, căutând cărți de filosofie, și vizitând vestigiile istorice ale acestei țări. 
A urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea în perioada 1914–1916, pe care 

le-a finalizat cu licență în 1917. A studiat filosofia și biologia la Universitatea din Viena între anii 
1916 și 1920, obținând titlul de doctor în filosofie. Aici a cunoscut-o pe Cornelia Brediceanu, cea care 
îi va deveni soție. A revenit în țară în ajunul Marii Uniri. În anul 1916, în timpul verii, Blaga vizitează 
Viena, unde descoperă Expresionismul. 

Publică la Sibiu, în 1919, placheta de versuri Poemele luminii (reeditată în același an la Cartea 
Românească, în București), precum și culegerea de aforisme Pietre pentru templul meu. 

Prima sa dramă, Zamolxe, îi apare în ziarul Voința (1920), iar în volum în 1921, la Cluj, la 
Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”. Academia Română îi decernează 
Premiul Adamachi pentru debut (1921). Universitatea din Cluj îi premiază piesa Zamolxe (1922). I se 
tipăresc primele traduceri de poezie în limba germană în revista cernauțeană Die Brucke (1922) 
(Podul). În 1924-1925, locuiește în Lugoj. A fost redactor la ziarele Voința și Patria, membru in 
comitetul de direcție al revistei Cultura, colaborator permanent la publicațiile Gândirea, Adevărul 
literar și artistic și Cuvântul. 

După Dictatul de la Viena, se află în refugiu la Sibiu, însoțind Universitatea din Cluj (1940–
1946). Conferențiază la Facultatea de Litere și Filosofie din Cluj (1946–1948). Are un rol major în 
formarea tinerilor care fac parte din Cercul literar de la Sibiu și o mare influență asupra lui Ion 
Desideriu Sârbu. 

Revenit în România reîntregită, s-a dăruit cauzei presei românești din Transilvania, fiind 
redactor la revistele Cultura din Cluj și Banatul din Lugoj. A fost ales membru al Academiei Române 
în anul 1937. Discursul de recepție și l-a intitulat Elogiul satului românesc. 

În anul 1939 a devenit profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj, mutată temporar 
la Sibiu în anii ce au urmat dictatului de la Viena (1940–1944). La Sibiu redactează, începând cu 1943, 
revista Saeculum, care va apărea un an. A funcționat ca profesor universitar până în 1948, când a fost 
îndepărtat cu brutalitate de la catedră. Motivul este de natură politică: se pare că Blaga a refuzat 
invitația de a conduce Partidul Național Popular, un satelit al Partidului Comunist. Împreună cu el au 
fost înlăturați și conferențiarul și discipolul său, Ion Desideriu Sârbu, și profesorii universitari Liviu 
Călin și Nicolae Mărgineanu. 

Din 1948, fiind îndepărtat de la catedră, a lucrat în cadrul filialei din Cluj a Academiei Române 
ca bibliograf. Devine cercetător la Institutul de Istorie și Filosofie (1949–1951), apoi bibliotecar-șef 
(1951–1954) și director-adjunct (1954–1959) la filiala clujeană a Bibliotecii Academiei. Nu îi mai sunt 
publicate volumele și preferă să se ocupe de traduceri. În această perioadă a finalizat traducerea 
piesei Faust de Goethe, iar în 1958 apare primul volum din Opere de G.E. Lessing în traducerea lui 
Lucian Blaga. A tradus poeți germani clasici și moderni. Poeziile scrise acum vor fi publicate postum. 
Tot în această perioadă scrie romanul cu tentă autobiografică Luntrea lui Caron, publicat de asemenea 
postum. A decedat la 6 mai 1961, în Cluj. Lucian Blaga a fost înmormântat în ziua sa de naștere, 9 
mai, în cimitirul din Lancrăm. 

În anul 1926 a intrat în diplomație, ocupând succesiv posturi de atașat cultural la legațiile 
României din Varșovia, Praga, Lisabona,Berna și Viena. A fost atașat și consilier de presă 



la Varșovia, Praga, Berna (1926–1936) și Viena (1936-1937),subsecretar de stat la Ministerul de 
Externe (1937–1938) și ministru plenipotențiar al României în Portugalia (1938–1939). 

Există zvonuri cum că Lucian Blaga ar fi fost propus în 1956 de Rosa del Conte și de 
criticul Basil Munteanu, la inițiativa lui Mircea Eliade, pentru a primi premiul Nobel pentru literatură. 
Cei doi nu locuiau în România, Rosa del Conte era autoarea unei cărți despre Eminescu, iar Basil 
Munteanu locuia la Paris, unde se exilase din motive politice. Nominalizările pentru premiile Nobel 
sunt ținute secrete timp de 50 de ani, iar după 2006 acestea au fost publicate pe site-ul său, iar numele 
lui Lucian Blaga nu apare între nominalizații acelui an. 

 
 
 

? PROF. Petra MICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 
 
 

STRĂMOȘII 
de Ioan ALEXANDRU 
 
 
 
Oricât le era vatra de săracă 
Trăiau mai mult cei vechi și mai ușor, 
Lângă părinți o viață să trăiască 
Și încă una lângă pruncii lor. 
 
După ce întreaga moștenire 
Se știa ajunsă-m locul sfânt, 
Sătui de zile și de fericire 
Plecau strămoșii de aici cântând. 
 
Și după ce-așezau pe îndelete 
Pentru suflet ce era mai greu, 
Întorși senini cu fața la perete 
Se strămutau la bunul Dumnezeu. 
 

„Frumosul este echitatea absolut�.” 
(BRÂNCU�) 

 



Nu puteau muri fără să-și lase 
Ăntreaga avuție celor vii, 
Matusalemi cu bărbi evlavioase 
Încap într-un mileniu doi sau trei. 
 
Ce-i mai de preț să nu se risipească 
Frumusețea lumilor de la-nceput, 
Câteva făpturi s-o tăinuiască 
Prin care focul veșnic a trecut. 
 
Să nu se uite, să nu-l bage-n seamă; 
Cuvântul stă în veac nemuritor 
Ca limba într-un clopot de aramă... 
Cu cât îl bate-i mai răsunător 
 
Unde sunt mulți e gata să se piardă 
În graba mare ce avem mai sfânt 
Era de-ajuns luceferii să ardă 
Să se străvadă celălalt pământ. 
 

 
 

e brunei-n patima magneticei amiezi 

 
 
 
 
 
ăţişez 

ȘTIAȚI CĂ… 
 

 
ü ...Emil GABORIAU a fost un scriitor francez, unul dintre creatorii genului polițist? Cea 

mai cunoscută operă a sa este „Afacerea Lerouge”. 
ü ... apidele sunt o familie de insecte? Cuprinde albinele și bondarii. 
ü ... porcul „Mangalița” este o rasă de porc blănos? Se aseamănă cu o oaie. 
ü …prin „belanto” se înțelege un stil componistic și interpretativ vocal? Este specific 

operei italiene, dezvoltându-se în secolele XVII - XIX.  
ü ...Lainici este numele unei trecătoare di Carpații Meridionali? 
ü ...Megara afost un ora-astat în Grecia antică? Aflat în nord-estul istmului Corint, a 

decăzul în secolul al IV-lea Î. Hr. 
ü ...există gheaţă la polii Lunii și la polii planetelor Marte şi Mercur? 
ü ...sunt cel puţin 16 tipuri, sau “faze”, diferite de gheaţă? Toate acestea au o structură 

cristalină diferită. 
ü ...Soarele şi alte stele ca el creează în fiecare secundă un volum de apă, echivalentul a 

100 milioane de râuri Amazon? 
ü ...corpul vostru este între 60% şi 70% apă? Cantitatea de apă se schimbă la diferite 

momente ale vieţei voastre. Fătul uman este aproximativ din 95% din apă în primele luni şi ajunge la 
77% la naştere. O persoană de 70 kg, conţine 42 de litri de apă. 

ü ... Leonardo da Vinci şi Niccolo Machiavelli cândva au alcătuit un plan de a folosi apa 
pentru a câştiga în război, prin devierea râului Arno? 

ü ...peste tot unde există apă lichidă pe Pământ, există viaţă chiar dacă apa este aproape 
de temperatura fierbere? 

ü ...este nevoie de 100 de litri de apă pentru a face 2 felii de pâine şi 65 de litri pentru 
caşcavalul din sandwich-ul dumneavoastră? 

„A învinge f�r� primejdie înseamn� a 
triumfa f�r� glorie.” 

(CORNEILLE) 
 



ü ...utilizaţi 8 litri de apă pentru a spăla o toaletă şi aproximativ aceeaşi cantitate de apă 
pentru a spăla dinţii? 

ü ...fiecare dintre noi bea aproximativ 1 metru cub (1000 litri) de apă în fiecare an? 
ü ...moleculelor le place să se lipească de lucruri, în special una de alta? Acest fenomen 

se numeşte tensiune superficială. Acestui fenomen îi datoraţi viaţa: aceasta înseamnă că apa poate duce 
sângele prin vasele înguste din organism, de multe ori împotriva forţei de gravitaţie. 
 
 
 
 
 

Culese de: 
? prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 
 
 
 DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI 
 
 
 
 

Regiunea mea, cultura mea, tradițiile mele 
 
 
 

Eu m-am născut aici în România și sunt mândru că sunt român. Îmi iubesc țara și sunt 
extrem de fericit că sunt vulcănean. Vulcana-Băi este locul mirific al copilăriei mele. 

Pe lângă toate acestea ce ni le oferă natura de aici noi avem niște obiceiuri poate ciudate 
pentru ceilalți, și m-am gândit la un exemplu - șoriciul. Asta cred că ne reprezintă pe noi românii - 
șoriciul pentru că este unic atât la gust cât si la originalitate, deoarece noi suntem foarte inventivi.  

Țara noastră este frumoasă, cu multe coline, munți, dealuri și multe alte zone turistice care 
sunt vizitate. De exemplu Babele; foarte multă lume se duce la munte pentru a vizita Babele, mai 
ales în acest sezon de primăvară când este cald frumos și toată lumea vrea să se răcorească. De Paște 
lumea pleacă la deal, la un grătar, la un ou fiert împreună cu familia. Eu, din punctul meu de vedere, 
Paștele îl consider bătălia ouălelor roșii. Fiecare își alege câte un ou mai lunguieț, mai mare, mai 
frumos pentru ca să spargă și ceilalți rivali. Aveam și eu un ou al meu cu care am spart multe ouă și a 
venit unchiul meu cu un ou de la el de acasă și l-am provocat și pe el. Din păcate m-a făcut praf; nu 
știu ce ou avea cum l-a ales că parcă era fermecat. Am mâncat  10 ouă din cauza lui în ziua aceea și 
el de fiecare dată ne spărgea.  

Țara noastră este plină de bogății și de multe lucruri minunate. E păcat să pleci în țări străine 
până nu vizitezi toată ROMÂNIA noastră frumosă și îmbelșugată. 

Nicolae BĂLCESCU spunea că ne putem împrejmui țara cu ziduri și vom avea o viață 
minunată. Aceasta este țara mea iubită. 

 
 
 

? Matei-Nicușor BĂJENARU 
Clasa a VI-a 

Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus 
 

 

„Hoții de curcubeu nu pot anula sau modifica 
legile cerului!.” 

(Sanda TULICS) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI! 
 

 
 
 

1 mai 
Constanţa COMAN 
Gheorghe OPREA 

Mihăila PETRESCU 
Dănuţ BÎRLOG 

Delia-Ana-Maria CÂRTEA  
 

2 mai 
Alecsandra-Ioana DINU 
Mihail NICOLĂESCU 
Marinela BOBLEACĂ 

Camelia-Ileana ŞETREANU 
Mircea BADEA 

Carmen SĂVULESCU 
Gheorghe ŞTEFAN 

Dragoş-Mihai VASILE 
Elena-Daniela FLOREA 
Ştefania-Andrada COMAN 
Constantin-Iulian UDROIU 

Elena-Teodora BADEA 
Ana-Luiza NICOLĂESCU 

Miruna-Elena FĂŞIE 
Nicolas-Emanuel BUCUROIU 

 
3 mai 

Maria OACHEŞU 
Corneliu STANCIU 

Melania SĂVULESCU 
Cristian ZAMFIRESCU 

Mihaela CIOCAN 
Alina-Costina CÂRSTEA 

Vasile-Cristian MITRESCU 
Alexandru-Mădălin FÂŞIE 

 
4 mai 

Gheorghe BĂLAŞA 
Maria BURCĂ 
Vasile STOICA 

Petre BADEA 
Marian PIOARU 

Florian NECŞOIU 
Dorel FĂŞIE 

Ana-Maria OANCEA 
Alexia-Maria TRONECI 

 
5 mai 

Maria BÂRLOG 
Gheorghe ENESCU 
Nicolae CIOCĂU 

Corneliu TRONECI 
Olimpia SPÂNU 

Cristinel OANCEA 
Rodica STOICA 

Andreea-Izabela TRONECI 
Constantin BĂLAŞA 

Maria-Lavinia COMAN 
 

6 mai 
Sabina MIHAI 

Mircea ANTOFIE 
Dumitru TĂNASE 

Gheorghe TRONECI 
Gabriela ŞERBAN 

Antonio-Valentin SAVU 
Cristina TUDOR 

Mara-Gabriela STÎNGACIU 
Pascale-Teodor TRONECI 

 
7 mai 

Ion JOIŢA 
Gheorghiţa ANTOFIE 

Constantin GRECU 
Constantin FĂŞIE 

Ciprian-Ionuţ BERECHET 
Andra-Valeria BADEA 
Ana-Maria OACHEŞU 

„Nebunul nu g�sește diferen�� între moralitate �i 
neprih�nire.” 

(Cornel IANCU) 
 



Rareș-Sebastian BREZOIU 
Lidia-Elena BOBLEACĂ 

Ionuț-Cristian DOBRESCU 
Nicolae-Marian ANTOFIE 
Elena-Fabiana ANTOFIE 

Anastasia-Maria DOBRESCU 
 

8 mai 
Nicolae PETRESCU 

Tatiana ILIE 
Constantin STAN 

Gheorghe ILIE 
Nicolae-Marius STAN 

Elena OANCEA 
Simona-Elena SARU 

 
 

9 mai 
Rosa VASILE 

Maria STANCIU 
Maria IOSIF 

Elena STOIAN 
Eugenia CIOCĂU 

Nicolae BUCUROIU 
Gabriela-Cecilia FĂŞIE 

Valentin ION 
 

10 mai 
Ion MANTA 

Adelina GRECU 
Gabriel-Victor POPESCU 

Gabriel SAVU 
Constantin SPÎNU 
Petrică OPROIU 

 
11 mai 

Liliana ILINCA 
Liviu-Dorian STANA 

Aurelia-Roberta MĂGUREANU 
Robert-Ionuţ MĂGUREANU 

Delia-Elena STÎNGACIU 
Christian-Ionuț SAVU 

 
12 mai 

Eleonora STOICA 
Neculae ŞERBAN 

Marcel-Emil IONESCU 
Constantin-Florin TRONECI 

Mihaela LOPOTARU 
Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ 

Andreea-Diana ILIE 
Andreea-Alexandra TĂNASE 

Andrei UNGUREANU 
Mario-Andrei ION 

Florentina-Beatris BURCĂ 
 

13 mai 

David CIOCODEICĂ 
Gheorghe HOGIOIU 
Filofteia ȘERBAN 

Liviu-Iulian MILEA 
Rozica PIOARU 
Gabriela BUCĂ 

Daniel MOREANU 
Elena-Andreea ŞETREANU 

Beatrice-Elena IOSIF 
Mihai-Vasile STAN 

Albert-Mihail SANFIRESCU 
Olivia-Elena FĂȘIE 

 
14 mai 

Gheorghe MITRESCU 
Marilena ANTOFIE 

Ilie IFRIM 
Gheorghe SAVU 
Maria TRONECI 

Oana-Liana GOGONEȚ 
Ionuț-Ciprian TRONECI 

Adiela-Bianca DOBRESCU 
 

15 mai 
Georgeta GHEORGHE 

Mariana ANTOFIE 
Maria ZAMFIRESCU 
Maria ZAMFIRESCU 

Gheorghe GHEORGHE 
Vasile STOIAN 
Gabriel FĂŞIE 
Filip NECŞOIU 

Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU 
Maria Patricia ILIE 

 
16 mai 

Rodica SPÎNU 
Gheorghe GOGU 

Ionela SAVU 
 

17 mai 
Marcelia GRECU 
Leonida FLOREA 

Paraschiva MOREANU 
Constanţa SPÎNU 
Iulian ZEGHERU 

Costel SAVU 
Anisia-Elena BĂLAŞA 

 
18 mai 

Emilia STOICA 
Constantin DUMITRU 
Gheorghe STANCIU 

Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU 
Cornel-Constantin DUMITRU 

Ana-Maria AMBROZIE 
Ioana GRECU 



Alberto-Mihail HOGIOIU 
 

19 mai 
Avida IONESCU 

Toma NICOLĂESCU 
Vasile STÎNGACIU 

Ion PANAITA 
Ion-Răzvan GRECU 

Corina-Oana NEAGA 
Roxana-Laura TUDOR 

Sebastian-Petrică DOBRESCU 
Elena-Adriana STOICA 

Andreea-Rebeca MARIN 
 

20 mai 
Aneta IONAŞ 

Gheorghe SAVU 
Rodica NECŞOIU 

Gheorghe-Claudiu SAVU 
Constantin MILEA 

Simona-Adelina STÎNGACIU 
Corneliu-Constantin OANCEA 

Ilie-Cosmin SARU 
Cosmin-Valentin BURCĂ 

Diana-Maria GRECU 
 

21 mai 
Maria BĂLAŞA 
Ştefan TUDOR 

Gheorghe CIOCĂU 
Constantin MOROE 

Oana-Elena ŞERBAN 
Ovidiu-Constantin MOISE 
Constantin-Leonard ARON 
Vicenţiu-Costin MORARU 

Constantin-Fernando GRECU 
Constanţa-Andreea CIOCODEICĂ 

Elena-Gabriela COMAN 
 

22 mai 
Elisabeta GRECU 

Ileana GHEORGHE 
Vasile DOBRESCU 

Ecaterina NICOLĂESCU 
Mihai-Alexandru OANCEA 

 
23 mai 

Vasile DOBRESCU 
Elena ROTARU 

Nicor FĂŞIE 
Nicuşor  BĂJENARU 

Maria-Laura CRĂCIUN 
Violeta-Mihaela VORNICU 

Elena MITRESCU 
Alexandru-Mihail STÎNGACIU 
Denisa-Ioana ZAMFIRESCU 
Olivia-Gabriela OACHEȘU 

 
24 mai 

Nicoleta STOIAN 
Gheorghe SARU 

Gabriela-Maria CRĂCIUN 
Ion-Gabriel MITRESCU 
Florin-Cristian STOICA 

Mihaela-Mădălina DOBRESCU 
Mihai-Viorel RUSU 

Nicuşor-Constantin MITRESCU 
Ana-Maria-Izabela NECŞOIU 

 
25 mai 

Eufrosina CIOCAN 
Maria GRECU 

Ioachim POPESCU 
Delia MITRESCU 

Iridenta FĂŞIE 
Sorin MIRA 

Anca-Elena SCRIPCARU 
Cornel GHEORGHE 
Marius LĂCĂTUŞ 
Florin DUMITRU 

Elena-Raluca ENESCU 
Luana-Ștefania FERENȚ 

 
26 mai 

Damian VASILE 
Grigore DRĂGHICI 

Mihaela BURCĂ 
Maria DUMITRU 

Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU 
Karina-Ștefania BURCEA 

 
27 mai 

Romică MIHAI 
Ana FĂŞIE 

Carmen-Florentina BULIGIOIU 
 

28 mai 
Maria VASILE 
Ilarion FĂŞIE 

Nicolae ODAGIU 
Daniel POPESCU 

Ionela SOARE 
Adinaru FĂŞIE 

Adela-Iuliana VASILE 
Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI 

 
29 mai 

Vasile MĂRGĂRIT 
Vasile STAN 

Nicoleta DRĂGHICI 
Maria CHIRCĂ 

Bianca-Mihaela MOROE 
Iuliana-Cornelia MIHĂESCU 

Maryo-Adelin UȘURELU  



 
30 mai 

Monica MANTA 
Zoia ARON 

Lavinia ZEGHERU 

Elena BIŢOC 
Vasile-Gabriel BUCUROIU 

 
31 mai 

Floarea ILIE 
Elena MOREANU 

Petre MARIN 
Emilian DUMITRESCU 

Petre ANTOFIE 
Eugen CIOBANU 

Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ 
Eduard-Alexandru MILEA 

Matei-Sorin MILEA 
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