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

„Înclinarea noastră de a crede în destin este
întărită de orgoliul de a nu ne crede cu totul
ignoraţi de restul Universului.”
(Lucian BLAGA)

ECOUL ÎNCEPUTULUI DE TOAMNĂ

Pentru mine început înseamnă fiecare zi. Contează că e soare sau e cerul plin de nori?
Niciodată! Soarele răsare oricum, așa cum, și astăzi va răsări marcând multiple începuturi – anul
bisericesc, anul școlar, responsabilități mai multe mai ales pentru micii școlărei, sosirea toamnei și
avertizarea că nu în foarte mult timp vom pregăti săniuțele! Toți visăm la vară, la vacanță, la libertatea
divină oferită de razele soarelui, însă toamna, să recunoaștem, este regina culorilor transformate cu
fiecare zi.
Îmi permiteți să fac o mică abatere? Îmi permiteți să fac o destăinuire? Tot ce scriu în această
revistă, scriu mai întâi cu mânuțele mele, de obicei pe terasă. Ieri eram într-un moment de inspirație
când am primit un mesaj de la o persoană foarte dragă mie, i-am spus: vreau un cuvânt care să mă
inspire în continuare! Primesc răspuns – IUBIRE! Am fost extrem de fericită că apoi am putut scrie
ceva ce m-a determinat a-mi continua cu succes ideile.
IUBIRE este definiția oricărui anotimp, IUBIREA este esența vieții. Noi suntem primăvară
veșnic, suntem doar vară atunci când iubim, toamnă când culegem roadele și iarnă când reușim să
îmbătrânim frumos! Dar noi, cei care suntem părinți de copii frumoși și sănătoși, ce putem iubi cel mai
mult? COPIII! Iar acum ei se pregătesc (mai mult noi îi pregătim!) de școală! Eu știu că preferatele lor
– așa cum erau și preferatele mele – sunt recreațiile, dar nu cred că nu așteaptă și nu adoră întâlnirea
cu colegii, cu profesorii care le sunt unii ca părinți, alții ca frați... E necesar să le amintim zilnic că
școala este prima nostră preocupare și scopul unei vieți realizate. Toți înțelegem acest lucru însă ceva
mai târziu. Un vechi dicton al lui LENIN spune „ÎNVĂȚAȚI. ÎNVĂȚAȚI, ÎNVĂȚAȚI!”. Să le
transmitem acest mesaj zilnic!
Sunt și suntem toți flori în grădina ce ne-a fost dată de Dumnezeu pentru a ne bucura laolaltă.
În acest început, eu simt că ar trebui să fim mai buni și mai răbdători cu cei de lângă noi. Să avem
rezultate deosebite atunci când facem evaluarea acestui an școlar în care vom intra! Să ne bucurăm de
tot ce-i frumos în jurul nostru!

BAFTĂ e cuvântul uzitat acum. Să aveți multă, multă BAFTĂ și îmi doresc să fiu mândră de
voi, copii de vulcăneni de-ai mei!

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

„Cine se luptă cu monştrii trebuie să ia
seama să nu se transforme la rândul lui
într-un monstru: Iar dacă vei privi multă
vreme într-o prăpastie, prăpastia va privi
şi ea în adâncul tău.”
(Friedrich NIETZSCHE)

REGLEMENTAREA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR ȘI ADEVERINȚELOR DE
CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE

Autoritățile publice centrale și locale eliberează certificate și adeverințe numai în cazurile în
care situațiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deținute de acestea.
Prin certificat se înțelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui
fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care
solicită eliberarea acestuia.
Prin adeverință se înțelege documentul prin care se atestă un drept sau un fapt.
Certificatele și adeverințele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a
persoanelor îndreptățite ori a mandatarului acestora și numai în situația în care confirmarea, respectiv
atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.
În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor și a
adeverințelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.
Certificatele și adeverințele pot fi eliberate și mandatarului persoanei sau persoanelor
îndreptățite.
Autoritățile publice centrale și locale care eliberează certificate și adeverințe vor reține copii
de pe documentele eliberate.
Certificatele și adeverințele se semnează de către conducătorul autorității publice centrale
sau locale ori de către împuterniciții acestuia, se înregistrează și se datează, după care se aplică ștampila
instituției.
Certificatele și adeverințele eliberate vor conține, în mod obligatoriu, pe lângă situațiile sau
datele a căror confirmare sau atestare se solicită, și menționarea documentului din care rezultă acestea.

În cazul în care eliberarea certificatelor și a adeverințelor este supusă plății anticipate a unor
taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora se va face mențiune cu privire la sumele
încasate, precum și la modalitatea de plată.
Nerespectarea acestor prevederi de către persoanele abilitate să semneze certificate sau
adeverințe atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz,
conform dispozițiilor legale în vigoare.

***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 235 din 23 august 2018 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, miercuri, 29 august 2018, ora 8:00 la sediul
său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Aniversarea a 20 de ani, de la inaugurarea așezământului inter-religios de la Vulcana-Băi,
proiect al Centrului Internațional Ecumenic;
2. Conferirea TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI VULCANA-BĂI domnului
dr. jud. av. Gheorghe BÂRLIGEANU;
3. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al II-lea 2018;
4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al II-lea 2018;
5. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I
2018;
6. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol. Măsuri pentru eficientizarea acestei
activități;
7. Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Vulcana-Băi,
pe semestrul I/2018;
8. Informarea privind aprobarea, prin Dispoziția primarului nr. 219/2018, a documentației
tehnico-economice a obiectivului de investiții „Refacere drum local ca urmare a alunecării de teren
din strada Dimitrie Bolintineanu, care afectează accesul în zonă”;
9. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 196 din 13 iulie 2018 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2018;
10. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al
comunei în trimestrul al II-lea 2018;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Suntem adesea judecaţi pentru virtuţile
noastre.”
(Friedrich NIETZSCHE)

SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL (SMERITUL) - 1 SEPTEMBRIE

Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (Smeritul)
este una dintre marile personalităţi ale teologiei
străromâne din sec.V-VI, cel care a marcat cultura
universală prin aşezarea numărării anilor începând
cu Hristos, Mântuitorul lumii. Prin opera
sa (Patrologia latină, vol. 67) şi prin contactele
dintre romanitatea răsăriteană şi cea apuseană,
Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (Smeritul) a
realizat o „osmoză specifică la nivelul uman cel mai
elevat şi transfuzia reciprocă de elemente spirituale
între cele două vaste arii europene“. Pentru
contribuţiile teologice şi viaţa sfântă a monahului
dobrogean, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a
caracterizat drept un savant şi un sfânt, iar
cercetătorii care i-au studiat opera şi viaţa l-au
numit erudit daco-roman sau podoabă a Bisericii
noastre strămoşeşti.
Călugărul dobrogean Dionisie Exiguul,
Smeritul sau cel Mic, cum este cunoscut în studiile
de patrologie, s-a născut în Scythia Minor, Dobrogea
anilor 465 d.Hr. Originea Sfântului Cuvios Dionisie
Exiguul (Smeritul) din Scythia Minor este mai
presus de orice îndoială. În afară de mărturia fără
echivoc a lui Casiodor şi de propria mărturie, vine
dovada fraţilor de viaţă monahală, călugării sciţi cu
care Cuviosul Dionisie Exiguul a ţinut o legătură
strânsă în privinţa ideilor şi activităţii. De asemenea, despre sine ne oferă date chiar smeritul învăţat în
epistola sa Către Preafericitul stăpân, părintele episcop Petru, lângă care, drept urmare a sfintelor
strădanii ale acestuia, dobândise calea spre adevărurile dumnezeieşti şi căruia i-a tradus Epistola
sinodală a Sfântului Chiril al Alexandriei contra lui Nestorie.
Conform acestei mărturii, Dionisie Exiguul a intrat într-o mănăstire dobrogeană foarte
devreme, atunci când era copil şi unde s-a îmbogăţit duhovniceşte. Mărturii sigure despre mănăstirea
în care a fost închinoviat şi datele privind şederea aici nu există.
După unii cercetători, ar fi stat o vreme în mănăstirea de la Mabboug (Ierapole) din Siria şi apoi
la Constantinopol, pe timpul arhipăstoririi patriarhului Eufimie (490-496). Pregătirea sa teologică a
fost aceea care l-a „recomandat“ pentru a fi chemat la Roma de papa Ghelasie (492-496), care avea
nevoie de un bun cunoscător al limbilor latină şi greacă, lucru deloc lipsit de importanţă dacă avem în
vedere că erudiţia sa ajunsese să fie cunoscută până la Roma. Timpul când Cuviosul Dionisie Exiguul
a ajuns la Roma se poate stabili, luând în calcul două elemente: primul, acela privitor la faptul că

Dionisie spune în prefaţa Decretelor papale, care au fost cumulate şi publicate pentru prima dată de
Cuviosul Dionisie şi adresate cardinalului Iulian, conducătorul Mănăstirii Sfânta Anastasia, că pe papa
Ghelasie nu l-a văzut niciodată cu ochii săi („eum praesentia corporali non vidimus“). Având în vedere
că papa Ghelasie a trecut la cele veşnice la data de 21 noiembrie 496, sosirea Sfântului Cuvios Dionisie
Exiguul (Smeritul) trebuie să fie luată în considerare ca fiind împlinită în această vreme, sfârşitul
anului 496. Al doilea element îl constituie faptul că în Collectia Avellana se găseşte un Memoriu (nr.
102) în care este scrisă menţiunea: Dionysius Exiguus Romae de graeco converti (l-am tradus eu din
greceşte, Dionisie Exiguul, la Roma). Traducerea acestui memoriu din limba greacă în limba latină a
fost făcută, fără îndoială, la scurtă vreme după sosirea la Roma, adică pe la începutul anului 497, pentru
a fi accesibil papei Anastasie al II-lea (496-498). Cele două elemente conduc în mod sigur către anul
sosirii sale la Roma, sfârşitul anului 496. Aici, a fost închinoviat la Mănăstirea Sfânta Anastasia, de la
poalele Palatinului, având responsabilităţi privitoare la organizarea arhivei Cancelariei pontificale,
fiind considerat fondator al arhivelor pontificale. Şederea Sfântului Dionisie în Roma s-a întins pe
perioada păstoririi a zece papi, de la Anastasie II până la Vigilius (496-555).
În perioada şederii sale la Roma, Biserica creştină era frământată de două mari dispute, şi
anume: schisma acaciană şi deosebirile privitoare la data serbării Paştilor. Patriarhul Acaciu al
Constantinopolului fusese excomunicat şi depus de papa Felix al III-lea (483-492), care s-a implicat
în problemele Răsăritului ortodox, încercând aplanarea disputelor apărute.
Trei mari virtuţi au împodobit viaţa Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul: credinţa ortodoxă
păstrată cu sfinţenie de-a lungul întregii vieţi, smerenia inimii, dragostea faţă de Dumnezeu şi de
oameni. Biografia Sfântului Dionisie Exiguul nu poate fi susţinută de izvoare care să ne ofere date
amănunţite şi coerente privitoare la acesta, fiind prea puţin generoase sau în unele privinţe lipsind cu
desăvârşire. Urmare a acestei situaţii, data sfârşitului monahului dobrogean este supusă unor dezbateri
venite din partea cercetătorilor operei dionisiene. Bazându-se pe textul de la Cassiodor („quimecum
dialecticam legit et in templo gloriosi magisterii plurimosannos uitam suam, Domino praestante,
transegit“), luând în considerare că Dionisie a predat dialectica împreună cu Cassiodor la Vivarium şi
că întemeierea Vivariumului a avut loc între anii 537 şi 540, afirmăm că Sfântul Dionisie încă era în
viaţă după anul 540. În sfârşit, conform aceloraşi autori, deoarece Cassiodor a scris elegia sa către anul
555, Dionisie a încetat din viaţă către 545-550. Părerea cu caracter general acceptată privitoare la
sfârşitul Sfântului Dionisie Smeritul este anul 545. Astfel, părintele dreptului canonic apusean, părintele teologiei morale ştiinţifice şi părintele erei creştine, cel care a primit darul de a marca istoria, a
fost ales să rămână până la sfârşitul vieţii acelaşi fiu al virtuţii creştine a smereniei.
Opera de traducere realizată de Sfântul Dionisie Exiguul: - lucrări cu caracter dogmatic
(Epistola sinodală a Sfântului Chiril al Alexandriei contra lui Nestorie; Epistola Sfântului Chiril al
Alexandriei către episcopul Succesus al Diocesareei; Tomosul lui Proclu al Constantinopolului către
armeni; Memoriul apocrisiarhilor alexandrini către delegaţii papali de la Constantinopol din anul
496; Cuvântarea Patriarhului Proclu al Constantinopolului despre Maica Domnului (Oratio Procli
de Deipara); Despre crearea omului a Sfântului Grigorie de Nissa; - lucrări de drept canonic (trei
ediţii ale Canoanelor; Colecţia Decretalelor papale); - opera de calendarolog (Cartea despre Paşti,
Argumente Pascale; - două scrisori De ratione Paschae; - lucrări cu caracter divers (Minunata
pocăinţă a Sfintei Taisia; Viaţa Sfântului Pahomie; Istoria aflării capului Sfântului Ioan Botezătorul).
Faptul că Dionisie a prelucrat un mare volum de materiale, texte ale sinoadelor şi Decretale îl
defineşte, fără îndoială, a fi fost cel mai activ canonist care a trăit vreodată în Roma. Cu darul său de
critic al surselor şi canonist ordonat, Dionisie a adus o viziune total nouă a izvoarelor dreptului bisericesc. Colecţia cuprinde canoanele sinoadelor de la Niceea până la Calcedon, dar din ea lipsesc câteva
canoane, care în prelucrările lui Dionisie nu au fost recunoscute că ar avea legătură cu restul (probabil
o consecinţă a dezaprobării în Decretum Gelasianum), fiind vorba aici despre canoanele apostolice şi
cele ale sinoadelor locale de la Sardica şi Cartagina. Prof. Valerian Şesan susţine că Dionisie este
autorul celei mai importante colecţii canonice apusene şi care poartă titlul de Codex Canonum Ecclesiasticorum. Pentru activitatea sa, Dionisie Exiguul a fost considerat părintele dreptului bisericesc
apusean.
Lucrările de cronologie ale Sfântului Dionisie Exiguul se bazează pe o perfectă cunoaştere a
scrierilor greceşti referitoare la această problemă, bazate pe autoritatea totală a Sinoadelor Ecumenice
şi a Sfinţilor Părinţi, iar aşa-numita eroare a monahului dobrogean este justificată în principal de lipsa
anului zero în cultura romană (matematică şi istorică) a timpului său şi a intervalului cronologic de
capăt, nesocotite de Sfântul Dionisie.

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, la propunerea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, a iniţiat demersurile canonice şi statutare în vederea canonizării Sfântului
Cuvios Dionisie Exiguul (Smeritul), părintele erei creştine, şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea nr. 5070/2008, a aprobat înscrierea ca sfânt în calendar, cu dată de prăznuire la 1
septembrie, începutul anului bisericesc. Astfel a emis Tomosul Sinodal de proclamare a canonizării în
data de 9 iulie 2008, iar proclamarea solemnă a avut loc în 26 octombrie 2008.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Cănd n-am mai avut nimic de pierdut, am
câştigat totul. Când am încetat să mai fiu cine
eram, m-am găsit pe mine însumi. Când am
cunoscut umilinţa, chiar şi atunci mi-am
continuat drumul şi am înţeles că eram liber
să-mi aleg soarta.”
(Paulo COELHO)

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI

De la tocilar la cântăreț renumit
Aceasta poveste este despre un băiat sărac pe nume Denis, care era agresat în școala generală.
Tatăl lui a murit când el avea 5 ani chiar pe brațele lui. Visul lui era acela de a deveni un cântăreț de
renume. Acesta avea cele mai bune note din clasa în care învăța, se ducea mereu la olimpiade și
concursuri naționale și chiar internaționale. El nu avea niciun prieten. Profesorii și directorul îl iubeau
extrem de mult pe acest copil. Într-o zi, el s-a mutat la o altă școală, lângă spital, pentru a fi mai aproape
de mama lui ce se afla era acolo din cauza unei boli grave. Când profesorii au auzit că el vrea să se
transfere, au fost foarte triști și au încercat din răsputeri să îl convingă să nu plece. Aici, în școala în
care s-a mutat acum, si-a facut foarte multi prieteni. Notele de la școală erau aceleași. Ducea o viață
mai bună. La liceu a intrat cu nota 10, dar și la faculte a intrat cu 10. El avea două joburi de când a
terminat clasa a IX-a. După ce a terminat facultatea, o companie foarte cunoscută din Coreea ținea o
sesiune de probe pentru a înființa o trupă de șapte băieți talentați la muzică. După primul lor album, ei
au devenit cunoscuți. Nu spun foarte cunoscuți deoarece sunt foarte multe persoane care au auzit de
Coreea de Sud doar din cărțile de geografie.
Denis și-a ajutat mama muncind pentru banii de operație. După această intervenți, mama lui ția revenit foarte repede. Cât timp se plimba el prin parc, vede o fată care are nevoie de ajutor, așa că o
ajută., acesta fiind primul pas în a deveni foarte buni prieteni. Pe ea o cheamă Andreea. Cu fiecare zi
ce trecea, Denis se îndrăgostea din ce în ce mai mult de ea. Într-o zi, el, i-a spus fetei ce simte iar ea
simțea la fel. După ceva timp Denis o cere în căsătorie pe Andreea și ea a spus DA plâgând. Au trecut
ani de atunci iar acum ei au o familie formată din doi baieți, o fată – toți trei copii minunați - plus
mama, tata, și bunica.
 Adriana – Rebeca NECȘOIU
Clasa a VII-a
Școala gimnazială „Vlad ȚEPEȘ” Vulcana de Sus

„Omul trebuie să-şi aleagă, nu să-şi accepte
destinul.”
(Paulo COELHO)

ION AGÂRBICEANU – 136 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI,
ZIARISTULUI ȘI PROZATORULUI ROMÂN, ADEPT AL SĂMĂNĂTORISMULUI,
PARLAMENTAR, ACADEMICIAN, CANONIC ȘI PROTOPOP AL CLUJULUI – (1882 –
1963)

S-a născut la Cenade, comună din județul
Alba din Transilvania, pe data de 12 septembrie
1882.
A urmat studiile medii la Gimnaziul din Blaj (18921900), iar pe cele superioare la Facultatea de
Teologie din Budapesta (1900-1904). Din 19011902 a început să colaboreze cu poezii la „Tribuna”
din Sibiu, „Gazeta Transilvaniei” (Brașov),
„Familia” (Oradea), „Drapelul” (Lugoj), „Cultura
creștină (Blaj). În anul 1903 a început colaborarea la
revista „Sămănătorul” cu Legendă în versuri.
A fost sub-prefect la internatul de băieți din
Blaj (1904-1905);
În septembrie 1905 s-a înscris la Facultatea
de Litere a Universității din Budapesta, secția de
limbi clasice, română și istorie; audiază frecvent și
activează la toate cursurile organizate de Societatea
„Petru
Maior”.
Spre
sfârșitul
anului,
revista Luceafărul îi tipărește primul său volum de
schițe și povestiri intitulat De la țară.
Preot paroh în Bucium-Șasa, județul Alba,
(1906-1910), apoi în Orlat, județul Sibiu (19101916); retras în timpul Primului Război Mondial în Moldova, de unde a fost evacuat în Rusia, fiind
pentru un timp preot militar în corpul voluntarilor ardeleni (1917-1918);
După 1918 a fost director al ziarului „Patria” din Cluj (1919-1927), apoi al ziarului „Tribuna”
din Cluj (1938-1940).
A deținut mai multe funcții politice în Parlamentul României întregite (prima dată în 1919, apoi
în 1922-1926), mai târziu a fost senator și vicepreședinte al Senatului.
A fost membru în Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania (1919).
A fost preot și protopop în Cluj (din 1930), canonic al Episcopiei Greco-Catolice de ClujGherla (din 1931).
Pentru activitatea sa literară, ales membru corespondent (1912), apoi activ (1925) al Astrei,
secretar general al secțiilor literare-științifice ale Astrei (1925 - 1940), cu un rol însemnat în Adunările
generale anuale ale acesteia, fiind un timp redactor al revistei „Transilvania”.
A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1919, apoi membru titular al
aceleiași Academii în 1955 la Secția de științe istorice, știința limbii, literatură și artă.
A fost membru în Comitetul de conducere al Societății Scriitorilor, până la moarte a fost și
președinte al Sindicatului presei române din Ardeal și Banat (începând cu 1921).

A primit premiul național pentru proză în 1927, Ordinul Muncii, pentru merite deosebite „în
domeniul creației literare”, în 1954, Ordinul Steaua Republicii clasa I în 1962, a fost sărbătorit oficial
cu ocazia a 80 ani de viață.
La 28 mai 1963 se stinge din viață la Clinica Medicală din Cluj, în urma unui infarct
miocardic. Necrologul semnat de Academie și de Uniunea Scriitorilor evidențiază bogata și
îndelungata sa activitate - peste șase decenii - pe tărâm literar. La mitingul de doliu, ținut la Cluj, la 31
mai, îi omagiază personalitatea Iorgu Iordan, Zaharia Stancu, Mihai Beniuc, Mircea Zaciu.
A fost înmormântat în cimitirul Hajongard din Cluj. Mormântul său a fost declarat monument
istoric în anul 2012.
 PROF. Petra MICULESCU

„Spune-i inimii tale că frica de a suferi este
mai rea decât suferinţa însăşi.”
(Paulo COELHO)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

POEZIE
de Srghei ESENIN

Nu-n zadar suflat-ai vânt
Nu-n zadar ai fost furtună,
Cineva spre nou avânt
Ochii mi-a umplut cu lună.
Sub al nu ştiu cui alint
Am uitat tristeţea mută,
După lumea de argint
Tainică şi neştiută.
Nu mă mai frământă-acum
Spaima stelelor eterne.
Îndrăgii al clipei scrum
Şi tăcerea ce s-aşterne.
Toate freamătele tac,
Totul limpezit sticleşte,
Asfinţitul ca un mac
Purpuriu pe iaz pluteşte.
Zâmbetul descătuşat
Spre privelişti se prelinge
Cerul, vacă ce-a fătat,
Viţeluşul roş şi-l linge.

ăţişez

„În viaţă trebuie să fii lucid şi
prevăzător. Prietenia unora este mare
cât un cal troian. Abia aşteaptă să le
primeşti darul ca mai apoi să-ţi intre sub
piele şi să devii victima lor.”
(Ionuț CARAGEA)

ȘTIAȚI CĂ…

✓
...este nevoie de 225 milioane de ani pentru ca Soarele nostru să facă o călătorie în jurul
galaxiei?
✓
...un an pe Venus este mai scurt decât ziua?
✓
...stelele neutronice se rotesc cel mai rapid dintre toate obiectele cunoscute din
Univers?
✓
…pot să fie 500 de milioane de planete capabile de a suporta viață în galaxia noastră?
✓
...toate regiunile muntoase au fost în urmă cu milioane de ani funduri de mări? Dintre
numeroasele argumente științifice aduse de specialiști în acest sens, cele mai concludente dovezi sunt
numeroasele fosile marine (scoici, cochilii, oase de pești, etc.) descoperite în vârful munților din Alpi
sau Hymalaya.
✓
...într-un arbore lovit de trăsnet, din cauza temperaturii mari, seva din țesuturile
copacului începe să fiarbă iar vaporii produși fac ca arborele să plesnească?
✓
...vulcanul Olympus de pe Marte are 25 km înălțime fiind cel mai înalt din sistemul
nostru solar?
✓
...vulcanii se formează la marginea plăcilor tectonice, în zonele de subducție sau de
rift?
✓
...vulcanii aduc la suprafață prin erupții numeroase tipuri de resurse cum ar fi aur,
argint, diamante, etc.?
✓
...mai există poduri naturale în Franța și S.U.A?
✓
...polul vânturilor este în Antarctida? Vânturile bat aici circa 340 de zile din an cu o
intensitate medie de 36m/s și maximă de 320 km/h.
✓
...în interiorul pădurii viteza vântului scade la jumătate față de cum este în interiorul
ei?
✓
...tunetele din timpul furtunii se declanșează din cauza fulgerelor? Are loc o încălzire
foarte rapidă a aerului în nori care se dilată brusc.
✓
...Pământul suportă o greutate care reprezintă masa întregii atmosfere echivalentă unui
strat gros de mercur de 760mm ce ar acoperi toată suprafața terestră?
✓
...prima floare fosilă a fost descoperită în Colorado în anul 1953 și are o vechime de
65 de milioane de ani?
✓
...în pădurile tropicale, majoritatea copacilor nu au inele anuale?
✓
...cea mai dezvoltată regiune din punct de vedere economic este Câmpia Română?
✓
...în Europa, cel mai mare număr de specii vegetale endemice corespund etajelor alpin
și subalpin?
✓
...Occdentalii sunt cei mai populați munți din țara noastră datorită înălțimii reduse și a
fragmentării mari?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Dacă vrei să fiI iubit - iubeşte.”
(SENECA)

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

1 septembrie
Gabriel MILEA
Elena SMARANDA
Emilia BUCUROIU
2 septembrie
Cornelia GRECU
Silvia CRUCERU
Maria-Larisa ZEGHERU
Adina-Ioana MILEA
3 septembrie
Roberta-Ioana SAVU
Dumitru MOROE
Leonida LĂCĂTUŞ
Elena-Mihaela CIOCODEICĂ
Georgiana-Mădălina RĂDOI
Dumitru-Adrian GAFIŢOIU

Ionela-Anabela PIOARU
7 septembrie
Dorina OPROIU
Gheorghe BURLĂCIOIU
Laurenția FLOREA
Adrian FĂȘIE
Cătălin-Marian GRECU
Vasile SAVU
Laurenţiu MIHAI
Corina STOICA
Ionela-Mădălina SPÎNU
Denisa-Georgiana IORDACHE
Eduard-Andrei DONGEA
Giuliano-Gabriel CRĂCIUN

4 septembrie
Vasile STOIAN
Mariana-Simona DOBRESCU
Adrian ŞETREANU
Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA
Cătălin-Constantin IVAŞCU
Leonard-Ion UŞURELU
Asi-Maria FĂŞIE
Rebeca-Maria ARON

8 septembrie
Vasile STOICA
Gheorghe ZAHARIA
Ion MILEA
Petre POPESCU
Mariana DINIŞOR
Maria ILIE
Vasile SARU
Annamaria ŞETREANU
Georgian-Marian MIHAI
Iulian-Vasile LOPOTARU

5 septembrie
Melania MEDREGA
Gheorghe ANTON
Georgeta NECŞOIU
Nicolae OPREA
Ion SAVU
Nicoleta LĂCĂTUŞ
Ionuț-Costin CIOCĂU
Cristian-Gabriel MEDREGA
Liviu-Daniel MIHAI

9 septembrie
Margareta DOBRESCU
Valeta NEGULESCU
Genoveva NECŞOIU
IonGRECU
Oltenica GHEORGHE
Ion ŞERBAN
Gheorghe DOBRESCU
Nicolae GOGU
Daniel-Marius TRONECI

6 septembrie
Ion STANA
Mihai ŞERBAN
Maria NEMUŢ
Sabina ŞERBAN
Ion ILIE
Emilia BRÎNZICĂ
Ciprian MITRESCU
Maria-Mirela UDROIU
Ionela-Mihaela OPROIU

10 septembrie
Maria OPROIU
Elena VASILE
Ion BADEA
Melania GHEORGHE
Gheorghe ILIE
Vasile ENESCU
Dumitru ANTOFIE
Ion BRÎNZICĂ
Gheorghe LĂCĂTUŞ

Daniel ENE
Marinela IORDACHE
Florin DRĂGHICI
Cuza-Vasile BUCUROIU
Maria-Mirabela BURCĂ
Ioana-Adelina LOPOTARU
11 septembrie
Maria BULIGIOIU
Aurelia ŞTEFAN
Vasile BURCĂ
Florin STOICA
Emil-Daniel SAMFIRESCU
12 septembrie
Ștefan-Cristian UDROIU
Ion ANTOFIE
Elisabeta DRĂGHICI
Onoriu BĂLAŞA
Vasile TUDORACHE
Alexandrina-Didina UŢA
Dumitru BADEA
Vasile SARU
Elena-Georgiana MARINESCU
Diana-Alexandra NEDELCU
Marius PETRESCU
Diana NEGULESCU

Miruna-Ștefania SAVU
15 septembrie
Vasile DRĂGHICI
Aurel RĂDULESCU
Lucica COMAN
Constantin-Andrei NECŞOIU
Andreea FLOREA
Daniela-Mihaela ENE
Mario-Corneliu BADEA
Emilian-Valentin BĂLAŞA
Aniţa-Maria SAVU
Darius Gabriel FĂȘIE
Daniel Nicolas MITRESCU
Alexia-Anamaria BUCUROIU
16 septembrie
Gheorghe BĂLAŞA
Elena MIRA
Daniil OPROIU
Nicolae ZAMFIRESCU
Aurelian-Vasile IOSIF
George-Lucian MOROE
Maria-Andreea PIOARU
Alexandru-Cristian SCRIPCARU
Rareș-Ionuț DUMITRU

13 septembrie
Georgeta TEODORESCU
Ion BUCUROIU
Alina-Ionela IFRIM
Constantin BARBU
Ana-Maria STOIAN
Daniel-Alexandru OACHEŞU
Gabriela STÎNGACIU
Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ

17 septembrie
Ion MIRA
Ion IONIŢĂ
Tiberiu DOBRESCU
Nuţi-Violeta MĂGUREANU
Iulian-Cosmin BUDULECI
Robert-Gabriel ILINCA
Ion-Adrian BADEA
Mara-Ioana GHEORGHE
Eduardo-Ciprian ZAHARIA

14 septembrie
Ion NICOLĂESCU
Maria STOIAN
Vasilica DOBRESCU
Gheorghiţa CIOCAN
Gheorghiţa MITRESCU
Mihaela-Mădălina MARIN
Cristina NICOLĂESCU
Eduard-Gabriel APOSTOL
Dumitru-Marian ANTOFIE
Ioana-Cornelia BUCĂ
Iulia-Claudia PIOARU

18 septembrie
Elena PETRESCU
Maria MITRESCU
Ilie BOBLEACĂ
Vasile MITRESCU
Vasile-Ciprian PANAITA
Dorin-Adrian MIHAI
Ramona-Georgiana SPÎNU
Cristian-Vasile DOBRESCU
Valentin-Florin GRECU
Ionuț-Cristian ŞETREANU
Ana-Gabriela ŞERBAN

Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU
Sergiu-Gabriel DOBRESCU
19 septembrie
Sanda. MACSIMENCU
Daniil VASILE
Mihail STÎNGACIU
Ion IONIŢĂ
Stelian OACHEŞU
Elena-Mihaela DRAGOMIR
Maria-Lorena PETRESCU
Mihail-Cătălin STÎNGACIU
Laura-Maria GRECU
20 septembrie
Genoveva JOIŢA
Gheorghe STOICA
Floarea STÎNGACIU
Dumitru ŞETREANU
Gheorghe MILEA
Elena PETRESCU
Iuliana MANOLE
Alexandra-Gabriela CHIRIAC
Alexandra DUMITRESCU
Veronica PIOARU
Iustin-Florin SĂVULESCU
Gheorghe-Adrian BADEA
Ionuţ-Marian GRECU
Natalia-Maria MIRA
21 septembrie
Vasile GHEORGHE
Niculina DRĂGHICESCU
Georgeta MILEA
Florin POPESCU
Maria-Alexandra MITRESCU
Ştefan-Teodor POPESCU
George-Adelin MILEA
Lian SHAMASH
22 septembrie
Lucia GOGU
Vasilica SARU
Maria SMARANDA
Elena NUŢĂ
Georgeta NEAGA
Margareta PANAITA
Ecaterina CRĂCIUN
Vasilica SARU
Gheorghe CĂPLESCU

Vasilica-Neti BOBLEACĂ
Vasile-Cosmin MOREANU
Elena MITRESCU
Stelian-Marius BURCĂ
Iulia-Cristina MOREANU
23 septembrie
Ştefan-Ion LOPOTARU
Silvia ANTOFIE
Maria MARCOVICI
Napoleon SUSANU
Ionela ŞERBAN
Maya-Maria STÎNGACIU
Daria-Andreea GRECU
24 septembrie
Rosa MILEA
Ion PETRESCU
Lucreţia ŢUŢUIANU
Filoftia SPÂNU
Sofia TEODORESCU
Andreea-Cristina SARU
Ionuţ-Andrei IFRIM
Diana-Ioana SARU
Maria-Izabela PETRESCU
Ana-Maria-Ioana TRONECI
25 septembrie
Veronica MILEA
Dumitru ILIE
David DOBRESCU
Laura STOIAN
Eusebiu-Antonio NEGULESCU
Alina-Daiana FĂȘIE
26 septembrie
Valentina ZAMFIRESCU
Liviu BULIGIOIU
Avida TUDORACHE
Gheorghiţa VĂCARU
Camelia ZEGHERU
Ilarion STÎNGACIU
Aurelian-Marius BÎNĂ
Diana-Cornelia DRĂGHICI
Narcis-Gabriel ŞTEFAN
27 septembrie
Ion FĂŞIE
Mircea NEAGA
Gheorghe ILIE

Sanda-Mihaiela POPESCU
Dănuţ STOIAN
Cătălin-Nicolae MOREANU
Oana-Maria ILIE
Adrian-Ilie IFRIM
28 septembrie
Mihai GHEORGHE
Corneliu FLOREA
Viorica NEAGA
Marinică STOIAN
Georgiana MILEA
Maria-Magdalena NEGULESCU
Ioan UDROIU
Nicolae UDROIU
29 septembrie
Maria NICOLAE
Filofteia SAVU
Niculina VĂCARU
Dionisie BURCĂ

Cătălina-Corina FĂŞIE
Nicolae TUDOR
Florin LĂCĂTUŞ
Elena MILEA
Ionuţ-Ciprian MEDREGA
Nicoleta UŞURELU
Constanţa-Elena TELEAŞĂ
Alexandra-Elena NECŞOIU
Silviu-Mihai CRĂCIUN
30 septembrie
Ecaterina APOSTOL
Tudor ILIE
Alexandru NEGULESCU
Ana-Maria TRONECI
Cerasela-Florentina SOLOMON
Miriam POPESCU
Ioana-Diana MĂTUŞA
Evelina-Alexandra ŞETREANU

„Învăţăm zilnic cum să numărăm secundele,
minutele, orele, zilele, anii, dar nimeni nu ne explică
exact cât valorează o clipă.”
(donato CARRISI)
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