Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmărește să culeagă și să împrăștie cam tot ce interesează.
Mulțumește cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ȘI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic
în tot.”
(Giacomo LEOPARDI)

LA MULȚI ANI COPILĂRIE!
În interiorul fiecăruia dintre noi există nativ pulbere solară. Sunteți de acord cu mine? Din
păcate, odată cu trecerea timpului, această pulbere se transformă în aur pur, ne rigidizează ori ne fură
libertatea de a zbura în infinit... Ne folosește oare acest aur? Câți dintre noi nu ne-am dori ca zdrobindul să-l readucem în stadiul inițial de pulbere divină, să regăsim trăirile și emoțiile pe care doar acele
particule minuscule și strălucitoare ni le conferă? De ce este nevoie de cristalizarea lor? Ca să devenim
rigizi și să uităm ce-i zâmbetul? Cred că numai noi suntem cei vinovați că lăsăm frâu liber unei
transformări ce nu numai că nu ne este utilă, dimpotrivă, ne face mult rău...
Avem nevoie să zburdăm în noi și alături de noi, avem nevoie de strălucire, de motivație, de
putere, speranță și vis. Avem nevoie să învățăm de la copii. În ei regăsim toate aceste miracole și ne
putem regăsi noi înșine. Copilăria este acea perioadă sublimă în care știm să fim prietenoși, apropiați,
generoși, dezinvolți... Puținele clipe de inocență ce ne sunt dăruite de divinitate, dacă le-am
conștientiza la momentul oportun, le-am trăi cu strigăte de fericire, însă – DOAMNE AJUTĂ – le
putem încă trăi în chiote copilărești de bucurie și exaltare. Inegalabile clipe...
Să fim copii încă o zi! E ziua celor mai sfinte suflete, a celor mai simple și sincere povești, e
ziua noastră a tuturor celor care încă mai simțim suflul copilăriei.
Iubirea este, de fapt, numai dăruire pe care o oferim absolut necondiționat. E a LOR ziua de
azi, DOAR A LOR. E DOAR ZIUA COPIILOR NOȘTRII FRUMOȘI.
Să le spunem LA MULȚI ANI în cor și să-i vedem ca pe acel ceva unic ce ne-a fost dăruit de
imensitatea cerului, ceva atât de scump și atât de sfânt!
LA MULȚI ANI COPIII MEI DE PRETUTINDENI!

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

„Nu spune niciodată NU SE POATE, ci
începe cu SĂ VEDEM.”
(Nicolae IORGA)

CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
- partea a cincea -

Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează, monitorizează și controlează
aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuții:
a) urmărește aplicarea și respectarea, în cadrul autorităților și instituțiilor publice, a
prevederilor prezentului cod de conduită;
b) elaborează studii și analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
c) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care au ca scop promovarea și apărarea
intereselor legitime ale cetățenilor în relația cu funcționarii publici.
Prin activitatea sa, Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu poate influența derularea
procedurii de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităților și instituțiilor publice.
În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod de conduită, conducătorii
autorităților și instituțiilor publice vor desemna un funcționar public, de regulă din cadrul
compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de
conduită.
Persoanele menționate exercită următoarele atribuții:
a) acordarea de consultanță și asistență funcționarilor publici din cadrul autorității sau
instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul autorității sau
instituției publice;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice.
Atribuțiile prevăzute mai sus se exercită în temeiul unui act administrativ emis de
conducătorul autorității sau instituției publice sau prin completarea fișei postului cu atribuția distinctă
de consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită.
Rapoartele menționate, aprobate de conducătorul autorității sau instituției publice, se
comunică funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și se transmit trimestrial,
la termenele și în forma standard stabilite prin instrucțiuni de Agenția Națională a Funcționarilor
Publici.
Rapoartele autorităților și instituțiilor publice privind respectarea normelor de conduită vor
fi centralizate într-o bază de date necesară pentru:
a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională,
inclusiv a constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra unui funcționar public pentru a-l
determina să încalce dispoziții legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a
prevederilor legale.
Raportul anual cu privire la managementul funcției publice și al funcționarilor publici, care
se întocmește de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, trebuie să cuprindă și următoarele date:
a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită
profesională;

b) categoriile și numărul de funcționari publici care au încălcat normele de conduită morală
și profesională;
c) cauzele și consecințele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită;
d) evidențierea cazurilor în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea
factorului politic.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod
detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.
Încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a
funcționarilor publici, în condițiile legii.
Comisiile de disciplină au competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod
de conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.
Funcționarii publici nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu
bună-credință a comisiei de disciplină competente, în condițiile legii, cu privire la cazurile de încălcare
a normelor de conduită.
În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor
fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.
Funcționarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu
încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 125 din 15 mai 2018 a convocat în ședință
ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 22 mai 2018, ora 10:00 la sediul său, situat
pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Raport privind activitatea de îndrumare metodologică a secretarului comunei Vulcana-Băi, de
către Instituția Prefectului – județul Dâmbovița, privind modul de îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin
potrivit dispozițiilor legale;
2. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
local al domnului Mihail V. GHEORGHE, prin demisie;
3. Validarea mandatului domnișoarei Ioana-Cornelia BUCĂ, supleantul care este confirmat în
scris de Organizația Județeană P.A.L.D. Dâmbovița să ocupe locul vacant, ca urmare a încetării de
drept, a mandatului de consilier local al domnului Mihail V. GHEORGHE;
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 01 iulie 2016 privind stabilirea și
organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate;
5. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 18 iulie 2016 privind nominalizarea
consilierilor locali pe sectoare administrative, precum și stabilirea de măsuri conexe;
6. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2011 privind reorganizarea poliției
comunitare ca structură de Poliție locală la nivelul comunei Vulcana-Băi;
7. Stabilirea de măsuri preliminare privind înființare unei vetre mănăstirești în satul Vulcana de
Sus;
8. Atribuirea denumirii „intrarea Harului”, drumului aflat, în domeniul public al comunei, la
poziția nr. 164, anexa 83 din Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public
al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul
Dâmbovița;
9. Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, ținând cont de rata inflației pentru
anul fiscal 2017;
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 28 februarie 2017 privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de
iluminat public stradal în comuna Vulcana-Băi”, ca efect al finalizării procedurilor de achiziție
publică;
11. Aprobarea caietului de sarcini a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, din comuna
Vulcana-Băi;
12. Analiza cererii domnului dr. Laurențiu MOCANU, reprezentantul Organizației Patronale a
Medicilor de Familie Dâmbovița;
121. Completarea inventarului bunurilor ce aparțin comunei ca urmare a identificărilor prin
Cadastrul sistematic;

13. Stabilirea de măsuri privind Sărbătoarea Sfinților Apostoli PETRU și PAVEL – ZIUA
COMUNEI VULCANA-BĂI – 29 iunie 2018.
14. Probleme curente ale administrației publice locale.
15. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Timpul linişteşte şi lămureşte. Nicio stare
sufletească nu poate rămâne neschimbată de-a
lungul timpului.”
(Thomas MANN)

SFÂNTUL IOAN CEL NOU DIN SUCEAVA – 2 ȘI 24 IUNIE

După Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iași
(14 Octombrie), unul dintre sfinții cei mai venerați
în Moldova este Sfântul Ion cel Nou de la Suceava,
ale cărui moaște se află în țara noastră de 600 de ani.
Era originar din Trapezunt, în Asia Mică, și
negustorea cu tatăl său făcând comerț cu cetățile de
pe malul Mării Negre. Într-una din călătoriile spre
Cetatea Albă, pe Nistru, a avut o dispută cu un
neguțător venețian care, din răzbunare, a mințit pe
stăpânul mongol al cetății că Ioan vrea să devină
musulman. În confruntarea cu acesta, tânărul creștin
i-a spus că nu are motive să-și schimbe credința, ceea
ce a declanșat furia eparhului, sau mai marelui
cetății, care a poruncit ca Ioan să fie chinuit. A
suportat cu credință și stoicism torturi înfricoșătoare
între care legarea de coada unui cal sălbatic și târârea
pe caldarâmul cetății – iar în final i s-a tăiat capul.
Era 2 Iulie 1330. Eparhul cetății, inițial, n-a
permis creștinilor să-l îngroape, dar o minune –
apariția unor îngeri și împietrirea mâinii unui tătar
care a tras cu arcul asupra lor l-a determinat să-și
schimbe atitudinea. Trupul lui Ioan a fost dus în
procesiune în biserica Cetății Albe și depus acolo.
Vestea despre minunile care se săvârșeau la
moaștele sale s-a răspândit în toată Moldova.
Evlaviosul domn Alexandru cel Bun (1400-1432),

cel care obținuse în 1401 recunoașterea canonică a mitropolitului Iosif al Moldovei de la Patriarhia
Ecumenică a reușit să pecetluiască acest act bisericesc prin aducerea moaștelor Sfântului Ioan de la
Cetatea Albă la Suceava, la 24 Iunie 1402, și așezarea lor în biserica Mirăuților, atunci catedrală
mitropolitană. Sfintele moaște au fost însoțite de ieromonahul Grigorie Tamblac și au fost întâmpinate
de Alexandru cel Bun și de mitropolitul Iosif la locul numit „Poiana Vlădicii” de lângă Iași. La puțin
timp, racla a fost îmbrăcată în argint, iar pătimirea Sfântului Ioan redată în 12 scene sculptate pe raclă.
Eruditul monah Grigorie Tamblac a rostit o cuvântare despre viața și patimile Sfântului Ioan, care –
tipărită în slavonă este considerată prima operă originală cunoscută în Moldova. Multe minuni s-au
săvârșit la racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Una dintre cele mai cunoscute s-a petrecut la 2
Iunie 1662, când Suceava era asediată de tătari. Locuitorii au vrut să se refugieze și să ia cu ei racla
sfântului, dar n-au fost capabili s-o miște din loc, era un semn ceresc că protectorul Moldovei nu voia
să-si părăsească reședința. La rugăciunile mitropolitului și preoților, Dumnezeu a trimis o ploaie
torențială care a învolburat apele râului Suceava încât tătarii n-au putut să intre în cetate. În anul 1688
craiul polon Ioan Sobietki a jefuit Moldova, a dat foc la mânăstiri și a prădat odoare sfinte. L-a luat cu
sila pe mitropolitul Dosoftei împreună cu racla Sfântului Ioan cel Nou ducându-i în captivitate la
Zolkiev. Ocrotitorul Moldovei a rămas acolo o sută de ani, până la 13 Septembrie 1783, când au fost
repatriate moaștele Sfântului Ioan si depuse cu cinste în biserica catedralei mitropolitane din Suceava.
Peregrinările moaștelor Sfântului Ioan nu s-au oprit. În timpul primului război mondial – spre a fi
ocrotite – au fost duse în capela română din Viena unde au rămas până la 25 Iulie 1918, când au fost
readuse în țară. Ele se află astăzi în biserica mânăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, redevenind
ocrotitorul Moldovei, alături de Cuvioasa Paraschiva. Cea mai veche zi de pomenire a Sfântului Ioan
cel Nou este 24 Iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, numită în Moldova „La Sânziene”, când –
cu evlavia cunoscută – mii și mii de creștini din Moldova și Transilvania vin să se închine moaștelor
făcătoare de minuni ale Ocrotitorul Moldovei. La propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din 28 Februarie 1950, între sfinții cu moaște din România al cărui cult a fost generalizat în
toată Biserica, a fost și Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, înscriindu-se ca zi de pomenire data
martiriului, adică 2 Iunie. Generalizarea cultului s-a făcut în 1955. Este cinstit prin cântări și imne
liturgice. Primul cuvânt de laudă sau panegiric i-a fost închinat de Grigorie Tamblac intitulat :
„Mucenicia sfântului și slăvitului mucenic Ioan cel Nou care a fost martirizat la Cetatea Albă”, reeditat
de Melchisedec Ștefănescu în 1884. Un alt panegiric i-a dedicat mitropolitul Varlaam, iar Dosoftei, în
„Viața și petrecerea sfinților”, îi închină un sinaxar (rezumat al vieții). Vindecările miraculoase
petrecute la racla Sf. Ioan cel Nou de la Suceava sunt redate în lucrarea „Pateric Românesc” de
monahul Ioanichie Bălan, publicată în 1990.
Sărbătoarea hramului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava are loc, prin tradiție, la 24 Iunie,
având un profund caracter autohton ortodox. Miile de credincioși, în frumosul port național, aduc spice
de grâu, flori de câmp, crengi de tei și de brad. Pelerinajul începe în dimineața zilei de 23 Iunie, când
Sfintele Moaște sunt scoase din biserică și depuse pe un baldachin în curtea mânăstirii. Credincioșii se
închină cu evlavie, iar seara se face slujba privegherii, moaștele fiind veghiate toată noaptea. Dimineața
se sfințește aghiazmă, apoi se face Sfânta Liturghie arhierească de către Mitropolitul Moldovei si
Arhiepiscopul Sucevei, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi. Spre orele patru după amiază,
Sfintele Moaște sunt duse din nou în biserică, purtate pe mâini de maramureșeni, care 24 de ore
veghează moaștele și nu mănâncă nimic, conform unei tradiții ancestrale. Hramul Sfântului Ioan cel
Nou de la Suceava, alături de cel al Sfintei Cuvioase Paraschiva de la Iași, constituie unul din cele mai
importante sărbători religioase ale românilor din ținutul Moldovei.

Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Buzunarele goale nu pot ţine în loc pe nimeni.
Numai capetele şi inimile goale pot face asta.”
(Norman Vincent PEALE)

MIRCEA CĂRTĂRESCU– 62 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI,
PROZATORULUI, CRITICULUI LITERAR ȘI PUBLICISTULUI ROMÂN.

Mircea CĂRTĂRESCU s-a născut pe
data de 1 iunie 1956, în București. Despre
copilăria sa, el va afirma că ea „reprezintă
principala sa experiență existențială și singura
pe care a trăit-o atent”. Face parte din grupul
poeților optzeciști care au frecventat Cenaclul
de Luni condus de criticul literar Nicolae
Manolescu, dar în timpul studenției a participat
și la ședințele cenaclului „Junimea”, conduse
de Ovid S. CROHMĂLNICEANU. Absolvent
al Liceului
„Dimitrie
CANTEMIR” din
București, el va urma cursurile Facultății de
Limbă și Literatură Română. În 1980 prezintă
teza de licență despre imaginarul poetic eminescian din poezia postumă, care s-a transformat în
volumul „Visul chimeric", reeditat în anul 2011. În anul 1999 obține doctoratul în literatură română
cu o teză despre Postmodernismul românesc, coordonată de profesorul Paul Cornea, publicată în
același an la editura Humanitas, de asemenea reeditată.
A debutat cu poezii la Cenaclul de Luni și în România Literară în anul 1978 , coordonat de
profesorul Nicolae MANOLESCU, și în volum în antologia Aer cu diamante, dar a citit și proză
la Cenaclul de proză „Junimea" condus de Ovid S. CROHMĂLNICEANU. De altfel, a publicat o
proză în antologia Desant'83. A debutat în volumul individual Faruri, vitrine, fotografii la
editura Cartea Românească în anul 1980. A continuat să scrie versuri, a publicat mai multe volume,
intre care se remarcă Poeme de amor sau Totul.
Un proiect unic în felul său este Levantul, o epopee eroicomică dar și un periplu prin istoria
literaturii române. Procedeul a fost utilizat și de scriitorul irlandez James Joyce în capitolul
intitulat Boii soarelui din romanul Ulise. Scriitorul reciclează toate stilurile poetice, de
la Dosoftei la Nichita STĂNESCU. Însă nu toți scriitorii și criticii contemporani apreciază felul în care
a fost scris Levantul. Criticul Virgil DIACONU, în revista Actualitatea literară, consideră că:
„Volumul Levantul se naște prin imitarea poeziei poeților predecesori, români sau străini, pe care
Mircea CĂRTĂRESCU i-a citit cu intenția expresă de a extrage din ei propria poezie”.
Mircea
CĂRTĂRESCU
este
considerat
un
teoretician
important
al postmodernismului românesc și un autor contemporan de succes, apreciat atât în țară cât și în
străinătate. Într-un interviu realizat de Marius CHIVU, scriitorul Gheorghe CRĂCIUN consideră că:
„La Mircea CĂRTĂRESCU noutatea de viziune e evidentă. Corpul e reprezentat de el ca o mașină
vie, mecanică, producătoare de halucinații, fantasme și care se instituie de multe ori ca o prezență
tutelară a oricărui tip de viziune despre obiecte, lucruri, acte imaginare...”
Este un prozator și romancier care practică speciile literaturii fantastice (fantasy) în
volumul Visul (reluat într-o formă ușor diferită sub titlul Nostalgia). Ultimul său mare proiect editorial,
trilogia romanescă Orbitor, are forma unui fluture, și conține trei volume, Aripa
stângă, Corpul și Aripa dreaptă, ultimul fiind editat în luna iulie 2007. Cartea a fost scrisă sub

influența lecturii romanelor lui Thomas Pynchon, influență recunoscută deschis de autor în interviurile
sale. Operele sale au fost traduse în limbile engleză, italiană, franceză, spaniolă, poloneză, suedeză,
bulgară, maghiară etc.
Între anii 1980 și 1989 a fost profesor de limba română la o școală generală, apoi funcționar
la Uniunea Scriitorilor, iar apoi redactor la revista Caiete Critice. Din anul 1991 este lector la catedra
de Istoria literaturii române a Facultății de Litere a Universității din București. Din anul 2004 este
conferențiar la aceeași catedră.
Actualmente, Mircea CĂRTĂRESCU este conferențiar universitar la Catedra de literatură
română a Facultății de Litere a Universității din București. Mircea CĂRTĂRESCU este căsătorit cu
poeta Ioana NICOLAIE. Ultimele sale cărți publicate, De ce iubim femeile și Frumoasele străine i-au
adus un succes de box-office, figurând pe lista de cărți bestseller ale editurii care îi publică toate cărțile
și cu care a semnat un contract de exclusivitate.

PROF. Petra MICULESCU

„Inteligenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci
să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.”
(Bertoolt BRECHT)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CÂND AI NEVOIE DE DRAGOSTE
de Mircea CĂRTĂRESCU

Când ai nevoie de dragoste nu ți se dă dragoste.
Când trebuie să iubești nu ești iubit.
Când ești singur nu poți să scapi de singurătate.
Când ești nefericit nu are sens să o spui.
Când vrei să strângi în brațe nu ai pe cine.
Când vrei să dai un telefon sunt toți plecați.
Când ești la pământ cine se interesează de tine?
Cui îi pasă? cui o să-i pese vreodată?
Fii tu lângă mine, gândește-te la mine.
Poartă-te tandru cu mine, nu mă chinui, nu mă face gelos,
Nu mă părăsi, căci n-aș mai suporta încă o ruptură.
Fii lângă mine, ține cu mine.

Înțelege-mă, iubește-mă, nu-mi trebuie partuze, nici conversație,
Fii iubita mea permanentă.
Hai să uităm regula jocului, să nu mai știm că sexul e o junglă.
Să ne atașăm, să ajungem la echilibru.
Dar nu sper nimic. nu primește dragoste
Când ai nevoie de dragoste.
Când trebuie să iubești nu ești iubit.
Când ești la pamânt nici o femeie nu te cunoaște.

e brunei-n patima magneticei amiezi

„Un om deştept poate să înveţe şi de la
unul prost. Invers e mai greu!”
(Francois RABELAIS)

ățișez

ȘTIAȚI CĂ…
...aluminiul poate fi reciclat de mai multe ori? Acest fapt ajută la economisirea energiei
și a resurselor naturale.
... porumbeii păstreză același partener pe tot parcursul vieții? Ambii părinți participă în
egală măsură la creșterea puilor.
...Peru este țara cu cea mai mare diversitate de cartofi? Acolo cresc peste 1000 de soiuri.
…există meduze de apă dulce? Pot fi întâlnite în râurile din Ohioo și Tennessee.
...Neisi este un papagal african de culoare gri? Poate spune 700 de cuvinte în limba
engleză.
...lipsa de somn poate avea reacții ciudate? Una dintre ele este aceea că provoacă un
gust dulce.
...pinguinii nu pot zbura dar pot sări? Săritura lor poate atinge o înălțime chiar de doi
metri.
...imnul Greciei este unul dintre cele mai lungi imnuri naționale din lume? Are 158 de
strofe.
...broaștele țestoase sunt deosebit de longevive? Pot trăi în jur de 200 de ani.
...kiwi este un fruct foarte bogat în vitamina C? Are o cantitate de de două ori mai mare
decât o portocală.
...păianjenii își reciclează pânza într-un mod foarte ciudat? O mănâncă.
...cantitatea de carbon din corpul uman ar fi suficientă pentru obținerea a circa 1000 de
mine de creion de mărime obișnuită, medie?
...programul științific de urmărire a gorilelor are și un scop neașteptat? Urmărește
identificarea tuturor tipurilor de chipuri umane.
...cuvântul „samurai” înseamnă „a servi”? Sarcina acestuia era să-și protejeze și să-și
servească stăpânul, ceam mai mare onoare fiind să moară pentru el.
...lifturile din Shanghai sunt lipsite de butoanele cu numerele 4, 13 și 14? Acestea sunt
considerate aducătoare de ghinion.
...apidele sunt o familie de insecte? Cuprinde albinele și bondarii.

Culese de PROF. Mihai MICULESCU

„Inocenţa nu este o slăbiciune. Un copil
Culese de:
este inocent pentru că nu cunoaşte frica.”
prof. Mihai MICULESCU
(Cătălin MANEA)

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI

ESTE IARĂȘI VARĂ, COPII!!!

Atât aștept vara... E vacanță, e soare, e plimbare! Ce copil nu așteaptă șoaptele răcoroase ale
pădurii în zilele caniculare? Cărui copil nu-i plac zgomotele valurilor mării izbite de stabilopozi?
Cine nu-și dorește o drumeție până la crucea de pe Caraiman după o aventură a urcării cu telecabina?
Eu doar la asta visez când vine vorba de vară.
Și, mai mult, vara începe mereu cu ziua noastră. Domnișoara dirigintă ne face mereu
surprize și n-a făcut excepție nici anul acesta. Vom merge într-o aventură a micilor exploratori, vom
întâlni obstacole pe care trebuie să le depășim, vom vâna comori ascunse și vom fi premiați dacă
dovedim că suntem cei mai buni. Atât aștept ziua de 1 IUNIE... Apoi urmează serbările noastre,
premierea care mă emoționează de fiecare dată și apoi – VACANȚAAA! Mama și tata mi-au promis
că mergem la mare chiar în prima săptămână a vacanței de vară. Deja am început să-mi pun în ordine
anumite lucruri pe care trebuie să le am la mine. Întotdeauna am perceput plecările în concediu ca pe
adevărate aventuri pentru că noi plecăm noaptea. E cel mai tare când urci în mașină pe întuneric
știind că toată lumea doarme, iar tu te îndrepți către locuri la care ai visat un an întreg.
Azi, când mama mă pune să scriu această compunere (pe care abia aștept să o termin!), voi
pleca cu mai mulți copii după fragi pe islazul din apropiere. Îmi doresc tare mult să le înșir pe paie,
să le aduc acasă și să le savurez cu mierea proaspătă scoasă de tataie zilele trecute.
Gata! Se aud zgomotele de copii deja. O lună nu mai vreau să scriu nimic pentru că am alte
lucruri muuult mai importante de făcut și nu cred că pot scrie pe bicicletă ori în piscină, ori în vreo
expediție!
La mulți ani nouă, tuturor copiilor și...și vouă - părinților ce sunteți niște copii mai mari!

Matei-Nicușor BĂJENARU
Clasa a VI-a
Școala „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

„Uitarea şi mersul mai departe sunt cea mai mare
înţelepciune.”
(Friedrich NIETZCHE)

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

1 iunie
Elena ȘERBAN
Filareta NEGULESCU
Ion MEDREGA
Elena GRECU
Gabriela STANCIU
Vasile DUMITRU
Liviu-Marian ILIE
Ion FÂȘIE
Georgian-Octavian ȘETREANU
2 iunie
Nicolae IONAȘ
Rodica GHEORGHE
Otilia BUCĂ
Nicolae IOSIF
Maria-Simona ODAGIU
Gheorghe OPREA
Constantin ZEGHERU
Vasile-Marian ȚUȚUIANU
Alexandru PIOARU
Alice-Cornelia VIZIREANU
3 iunie
Constanța PIOARU
Daniela SURUGIU
Tiberiu ILINCA
Mirela MOREANU
Constantin-Mitică MACAVEI
Marius-Gabriel ZEGHERU
Ionuț-Vlăduț STOIAN
Ionuț-Alexandru MIHĂESCU
4 iunie
Marioara TUDOR
Galina FLOREA
Gheorghe PIOARU
Corneliu ENESCU
Violeta DOBRESCU
Cornelia-Mirela IOSIF
Maria PIOARU
Cristina POPESCU
Florica-Magdalena UȘURELU
Vlăduț-Andrei STANCIU

5 iunie
Maria BULIGIOIU
Constanța SMARANDA
Ion-Cristofor FĂȘIE
Floarea MITRESCU
Angelica MIHAI
Cornelia GHEORGHE
Mihail MITRESCU
Mădălina-Elena CIOBU
Gabriel ZEGHERU
Filian PIOARU
Dresdenmona CRĂCIUN
6 iunie
Valentin AMBROZIE
Elena SPÎNU
Ramona-Petruța BUCUROIU
Maria-Manuela GHEORGHE
Emil-Gabriel VASILE
Edward-Florin-Constantin MITRESCU
7 iunie
Ion STOICA
Ion BULIGIOIU
Emilia FĂȘIE
Dumitru POPESCU
Constantin-Mihai BĂLAȘA
Luiza-Daniela MITRESCU
8 iunie
Gheorghe VĂCARU
Alexandrina GRECU
Gheorghe CRĂCIUN
Micșunica PETRESCU
Elena-Iuliana OANCEA
Emil PIOARU
Mircea-Gabriel BĂLAȘA
Nicolae-Silviu CRĂCIUN
Simona-Luiza SAVU
Constantin-Stelian FĂȘIE
Alexandru-Adrian ISTRĂTOIU
Silviu-Vasile ILIE
Marius BUCUROIU
Bogdan-Nicolae ANTOFIE
Cristina-Adelina GHEORGHE
Florin-Ciprian LĂCĂTUȘ
Vasile-Cosmin PIOARU
Florin-Vlăduț DOBRESCU

9 iunie
Rodica SUSANU
Ion SUSANU
Adrian-Ionuț PÂRVU
Elena-Alina NEGULESCU
Silviu-Dumitru DUȚĂ
Rareș-Ionuț SARU
10 iunie
Polixenia ANTOFIE
Genoveva ȘETREANU
Aneliza POPESCU
Ramona MITRESCU
Patrik-Costin MARIN
Maria-Izabela POPESCU
11 iunie
Iliana ENESCU
Ecaterina ILIE
Elena MEDREGA
Steliana SAVU
Adriana PIOARU
Georgiana-Elena FĂȘIE
Sebastian-Ionuț TRONECI
Vasile-Claudiu STOICA
Ionuț-Gabriel BĂLAȘA
Ana-Maria-Daniela DOBRESCU
Andrei-Răzvan FÂȘIE
12 iunie
Cristinel-Petre DOBRESCU
Adina-Gabriela DOBRESCU
Mariana MICU
Elena-Mădălina ZEGHERU
Marius-Ionuț PANĂ
Petruța-Andreea BURCĂ
Gabriela-Ioana IACOB
13 iunie
Steliana SAVU
Elena SARU
Maria MANTA
Ion GHEORGHE
Maria-Mirela SMARANDA
Mihaela-Corina MILEA
Alexandru PETRESCU
Evelina-Elena MORARU
Bogdan-Lucian GRECU

14 iunie
Sabina NECȘOIU
Constanța DOBRESCU
Adriana CIOCĂU
Cătălin-Andrei IONIȚĂ
Andrei-Ronaldo POROJAN
Alexandra-Daniela BĂLAȘA
Ciprian GRECU
Giuseppe-Gabriel FÂȘIE
Alesia-Maria GRECU
Ianis-Mihai GRECU
15 iunie
Maria PIOARU
Maria MARINESCU
Loredana-Daniela NEAGU
Carmen-Elena GHEORGHE
Ana-Maria GHEORGHE
Andrei-Cristian STOICA
Mara-Alexandra VASILE
Elena JOIȚA
Vlad-Andrei NEAGA
16 iunie
Elena ANTOFIE
Corneliu CIOCAN
Marinel UȚA
Maria CRĂCIUN
Romică-Ciprian ZAMFIRESCU
Dănuț ENESCU
Roxana-Ionela BĂLAȘA
Bogdan-Vlăduț GRECU
Diana-Nicoleta MANTA
Alexandru Rareș ILIE
17 iunie
Traian DINU
Gheorghe VASILE
Gheorghița MIHAI
Constantin SAMFIRESCU
Daniela STOICA
Gabriel ȘERBAN
Petru-Alexandro ARON
18 iunie
Eugenia ȘERBAN
Emilia MIRA
Liliana POPESCU
Stelian FĂȘIE
Gheorghe-Sorin RĂDOI

Marian DINIȘOR
Luminița-Mirela STREULEA
Daniel FLOREA
Oana-Maria BURCĂ
Ioan-Daniel PETRESCU
Francesco-Nicolae DOBRESCU
Anastasia-Petruța FÂȘIE
Ana-Maria MĂRCUȚĂ
19 iunie
Vasilica ȘETREANU
Laurențiu MILEA
Aritina DOBRESCU
Aurel MOROE
Andrea-Denisa BERECHET
Sofia ȘERBAN
Eduard-Ionuț SARU

20 iunie
Maria SARU
Gheorghe ȘETREANU
Vasile BUCUROIU
Veronica SARU
Ion FĂȘIE
Corvin CHIRAN
Alexandra-Mariana PĂUNESCU
Sabin-Petruț OPROIU
Alexandru-Ilie SAVU
Rebeca-Alexandra DOBRESCU
Dragoș-Alexandru NICOLĂESCU
21 iunie
Mioara MÎNDROIU
Ileana MILEA
Luminița ILIE
Maria-Simona VĂCARU
Ion-Claudiu ILIE
Cristina GHEORGHE
Vasile IOSIF
Robert-Ștefan-Gheorghe NEGULESCU
Raisa-Ioana MITRESCU
Ainhoa-Andreea NICOLĂESCU
22 iunie
Ion ARON
Maria UDROIU
Maria STÂNGACIU
Elena SPÎNU
Elena ILIE

Emil DOBRESCU
Cătălin-Petrică ILIE
23 iunie
Lucia POPESCU
Viorica OACHEȘU
Petre ȘETREANU
Ion BUCĂ
Alexandru STAN
Ion BIȚOC
Florin ȚUȚUIANU
Alecsandra-Simona NEGULESCU
Laura-Gabriela NEAGA
24 iunie
Viorica CIOBU
Aurel FĂȘIE
Ionela ILIE
Carmen-Luiza ENESCU
Nicolae GRECU
Gheorghe VASILE
25 iunie
Elena CIOCAN
Aurica MITRESCU
Teodor FĂȘIE
Sorin GRECU
Irinuș-Alina TRONECI
Cătălin-Ionuț FĂȘIE
Andreea-Beatris OANCEA
Luis-Georgian MITRESCU
Alexia-Ștefania ILIE
Mario-Andres VASIAN
26 iunie
Anisia ȘERBAN
Mircea DĂNILĂ
Nicolae LĂCĂTUȘ
Aurelian MITRESCU
Miriam MIHAI
Radu-Ioan CRUCERU
27 iunie
Valeria BURCĂ
Elena BÎRLOG
Ionică OPROIU
Nicolae ȚUȚUIANU
Elena STOICA
Petre ISTRĂTOIU
Anișoara MOISE

Liliana STÎNGACIU
Petruța-Corina UDROIU
Corneliu FLOREA
Marian-Tiberiu LĂCĂTUȘ
Petruț-Antonio LĂCĂTUȘ
Flavius-Andrei DOGARU
28 iunie
Ion CRĂCIUN
Vasilica DOBRESCU
Vlăduț-Ionuț ZAMFIRESCU
Vasile-Bogdan FÂȘIE
29 iunie
Maria ȘERBAN
Nicolae ANTOFIE
Petre MIHAI
Aurel MIHAI
Antonio-Cornel NICOLAE
Elena MIHAI
Vasile GAFIȚOIU
Petruța-Cristina FĂȘIE
Alina-Ionela STOIAN
Petre DINU
Emilian-Codruț PIOARU
Vasile-Victor STOIAN
Hermina-Petruța DOBRESCU
30 iunie
Vasile BĂLAȘA
Georgeta MORARU
Grigore BADEA

Florina STANCIU
Ionela COLȚOIAȘ
Marian-Aurel NICOLĂESCU
Elena-Mirabela SPÎNU
Mihaela CHIȚU

„Cu cât omul gândeşte mai puţin, cu atât vorbeşte mai
mult.”
(MONTESQUEU)
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