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!

„Toamna este o simfonie, artă vie, în mii de
culori.”
(Valeria MAHOK)

LEGENDA LUI BRUMĂREL

Povestea asta s-a întâmplat demult de tot. Pe vremea aceea într-un palat din vârful unui munte
trpia Iarna. Iarna a avut un băiețel. Brumӑrel, așa i-a dat numele mama lui Iarna pentru cӑ pe tati ȋl
chema Brumar -Noiembrie. Brumӑrel a crescut mare și frumos.
Ȋntr-o zi privea pe geamul din gheațӑ al castelului, ce era sus, sus pe un munte unde nicidatӑ
zӑpadӑ nu se topea. Privind el așa a vӑzut o fatӑ foarte frumoasӑ: ochii ei erau albaștii ca prunele
coapte, pӑrul ei atârna ca niște ciorchini negrii, obrajii ei erau roșii ca niște mere, mâinile ei erau albe
ca florile de garofițӑ, era ȋmbrӑcatӑ ȋntr-o rochie de frunze colorate.
Pe loc Brumӑrel s-a hotӑrat sӑ o vadӑ pe fatӑ și a plecat cӑlare pe calul lui numit „Vânt rece” .
Zbura Brumӑrel cu calul lui și mantia lui formatӑ din nori cenușii flutura și acoperea cerul. Când mantia
sa se scutura, steluțe de brumӑ de argint și fulgi cӑdeau ȋn urma lui. Atunci când trecea călare peste
dealuri, munți și câmpii, iarba îngălbenea în urma lui, bruma rece și albă acoperea totul (lucrurile părea
pudrate ), rӑsuflarea lui rece acoperea cu brumӑ albӑ totul ȋn jurul lui.
Frumoasa fatӑ privea cerul ce se ȋnnora vestitor de lapovițӑ, ninsoare și timp friguros. Vӑzu
zburând pe „Vântul rece” și cӑlare pe el un bӑiat frumos cu fața albӑ ca zӑpada, pӑrul semăna cu niște
fuioare de zӑpadӑ spulberate de crivӑț, și mantia lui era din nori negrii plumburii. Când a ajuns la fata
cea frumoasӑ el ȋntinse brațele și o cuprise ȋn brațe spunând „Hai cu mine ȋn palatul meu, la mama
mea ca sӑ-mi fi soție”
Frumoasa fatӑ ȋnsӑ ȋn brațele lui ȋnghețate a ȋnceput sӑ de ofileascӑ. Ochii ca douӑ prune se
acoperirӑ de o brumӑ albӑ, ca și ciorchinii din pӑrul ei. Ea se stinse ȋn brațele lui și el o lasӑ jos pe
pӑmânt și o acoperii cu o mantie albӑ de promoroacӑ. Inima bӑiatului ȋnghețӑ și ea și se transformӑ
ȋntr-un sloi de gheațӑ din cauza supӑrӑrii. De atunci prunele sunt brumӑrii și Brumӑrel are o inimӑ de
gheață.

Povestea spune cӑ Brumӑrel s-a dus la o zâna bunӑ care a fӑcut o vrajӑ „hocus pocus preparatus”
și fata a ȋnviat dar a rӑmas adormitӑ sub mantia de zӑpadӑ. Frumoasa fată se trezește în fiecare an când
se topește zӑpada, la fel cum se trezește și pӑmântul la viață primӑvara.
Ȋn fiecare an Brumӑrel ȋn luna octombrie o cautӑ pe frumoasa fatӑ. De atunci ȋn fiecare an fata
cea frumoasa e vie și se bucurӑ de frumusețea roadelor pӑmântului. Dar niciodatӑ Brumӑrel nu ajunge
sӑ o poatӑ duce la castelul lui. Ȋn fiecare an Brumӑrel vine sӑ o vadӑ pe frumoasa fatӑ și ea adoarme ȋn
bratele lui fericitӑ cӑ este cu el câteva clipe.
(sursa: http://www.copiicreativi.com)

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

„Toamna, al anului ultim, cel mai frumos
surâs.”
(William Cullen BRYANT)

DREPTURILE COPILULUI
- partea întâi Drepturile copilului sunt prevăzute atât în legislația națională, principala lege fiind Legea
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, dar și în tratate și convenții
internaționale. La nivel mondial, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de
Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 este cel mai important act normativ. Până
în prezent, Convenția a fost adoptată de 194 de țări, membre ale Națiunilor Unite (cu excepția SUA si
a Somaliei).
Potrivit Convenției, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai
bune condiții de dezvoltare, să respecte drepturile copilului și normele de protecție a copilului.
Drepturile copilului conținute în Convenție trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare.
Astfel, fiecare copil are dreptul la viață, la educație și la o dezvoltare armonioasă, dreptul de a-și
exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul de a fi protejat față de orice tip de violență,
abuz sau neglijență.
România a fost printre primele state care au ratificat Convenția ONU cu privire la Drepturile
Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Națiunilor Unite, prin Legea nr. 18 din 28
septembrie 1990.
Potrivit legislației naționale, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și
persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte, să
promoveze și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu
prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin
Legea nr. 18/1990, republicată, și ale celorlalte acte internaționale în materie la care România este
parte.
Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală
normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie. Copiii au dreptul la protecție și asistență în
realizarea și exercitarea deplină a drepturilor lor, în condițiile prezentei legi, iar răspunderea pentru
creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, aceștia având obligația de

a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile față de copil ținând seama cu prioritate de
interesul superior al acestuia.
În subsidiar, responsabilitatea revine colectivității locale din care fac parte copilul și familia sa.
De asemenea, autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini părinții sau,
după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligațiilor ce le revin cu privire la copil,
dezvoltând și asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile și de calitate, corespunzătoare
nevoilor copilului.
***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 265 din 20 septembrie 2018 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 27 septembrie 2018, ora 15:00 la Centrul
Internațional Ecumenic, în cadrul Complexului monahal al Bisericii„Sf. Ioan Botezătorul”, situat pe
strada Armoniei, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:
1. Scrisoare de mulțumire publică adresată domnului Vasile IORDACHE, ce și-a încetat
activitatea prin pensionare;
2. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind
calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2017-2018. Asigurarea bunei
desfășurări a învățământului în anul școlar 2018-2019;
3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de
administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi;
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66 din 23 octombrie 2017 privind actualizarea
documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local pe teritoriul
A.D.I. Vulcana-Băi - Pietrari”, ca efect al finalizării procedurilor de achiziție publică;
5. Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea și modernizarea
sistemului de iluminat public stradal în comuna Vulcana-Băi”, în vederea realizării de lucrări
suplimentare strict necesare;
6. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 245 din 3 septembrie 2018 și nr. 260 din 13
septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
7. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 3.995/28.11.2002 dintre Comuna Vulcana-Băi și
Societatea Farmaceutică „Speranța” S.R.L;
8. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 1.555/14.04.2003 dintre Comuna Vulcana-Băi și
A.F. MOREANU D. Ion;
9. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 806/17.02.2003 dintre Comuna Vulcana-Băi și
Societatea ADIUDA SRL. 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”;
10. Probleme curente ale administrației publice locale;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!”
(Nichita STĂNESCU)

SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST LUCA – 18 OCTOMBRIE

Sfântul Evanghelist Luca s-a născut în
Antiohia Siriei, căpătând o educaţie polivalentă.
Spunem asta pentru că a fost atât doctor, cât şi pictor
iscusit, posedând totodată şi cunoştinţe temeinice de
filosofie. Nu ştim cum a reuşit să Îl cunoască pe
Mântuitorul, dar, fără îndoială, nu a fost nevoie de
prea multe cuvinte pentru a fi convins că trebuie să
Îl urmeze. Numele său nu este menţionat de ceilalţi
evanghelişti, această practică fiind, oricum, foarte
rară pe parcursul tuturor celor patru Evanghelii.
Majoritatea comentatorilor Sfintei Scripturi afirmă
că Sfântul Apostol Luca este acelaşi cu personajul
menţionat în ultimul capitol al Evangheliei sale.
După Învierea Mântuitorului, Sfântul Apostol Luca
a fost părtaş la propovăduirea Sfântului Apostol
Pavel, care îl menţionează în epistolele sale. Astfel,
în finalul Epistolei către Coloseni, este scris: „Vă
îmbrăţişează Luca, doctorul cel iubit“ (Col. 4, 14),
iar în a doua Epistolă către Timotei, Sfântul Apostol
Pavel precizează: „Numai Luca este cu mine“ (II
Tim. 4, 11). Aceste citate ne confirmă faptul că
Sfântul Luca nu a fost doar un însoţitor pentru
Sfântul Apostol Pavel, ci un ajutor de nădejde. În
momentul în care a rămas singur slujitor împreună
cu Apostolul Neamurilor, el nu l-a părăsit pe acesta
şi nu a plecat într-o misiune separată. Fidelitatea şi
dragostea sa au fost mărturisite în doar câteva cuvinte de Sfântul Pavel, cuvinte care denotă însă
preţuirea acestuia pentru el. Locurile în care a propovăduit Sfântul Luca au cuprins un teritoriu destul
de vast. Fiind un bun cunoscător al limbii greceşti, a ales să facă misiune atât la Roma, cât şi în Grecia
şi Egipt. Cetăţile Tebaida de sus şi Lidia au fost doar două dintre locurile propovăduirii sale. Se pare
că, în ciuda persecuţiilor pe care le-a avut de înfruntat, nu s-a sfârşit prin moarte mucenicească, ci a
trecut la cele veşnice în jurul vârstei de 80 de ani. Deşi pare că a propovăduit în puţine locuri
comparativ cu ceilalţi apostoli, Sfântul Apostol Luca a lăsat două comori inestimabile creştinismului:
una dintre cele patru Evanghelii şi cartea Faptele Apostolilor. Aceste două scrieri reprezintă un
inepuizabil izvor despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului Hristos, dar şi despre misiunea apostolilor şi
viaţa Bisericii primare. Cartea Faptele Apostolilor reprezintă descrierea modalităţii primare de
existenţă a Bisericii. Ambele creaţii sunt adresate unui dregător pe nume Teofil, probabil prozelit
roman trecut la creştinism sau care dorea să facă acest lucru în viitorul apropiat. Evanghelia Sfântului
Luca se remarcă prin bogăţia de pilde şi parabole notate, reuşind să fie cea mai completă din acest
punct de vedere. Nici mai mult, nici mai puţin de 33 de parabole împodobesc Evanghelia Sfântului
Luca. Unii comentatori afirmă că Sfântul Apostol Luca ar fi, de fapt, autorul real al Epistolelor către
Timotei şi Tit, atribuite Sfântului Apostol Pavel. Cu toate acestea, argumentul central care susţine
această afirmaţie nu este prea puternic. Doar limbajul şi câteva idei oarecum nelalocul lor în formulare
nu sunt suficiente pentru a clătina paternitatea Apostolului Pavel. Este drept că, astfel, ar rezulta un
triptic interesant: Sfânta Evanghelie - Faptele Apostolilor - Epistole Pastorale. Nu putem însă să
susţinem această părere, dar îi putem admira o anumită consistenţă ipotetică. „Se spune despre dânsul
că el a zugrăvit minunat chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, purtând în braţe pe Pruncul Cel
mai înainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, a zugrăvit şi alte două icoane ale Preasfintei

Născătoare de Dumnezeu şi le-a adus la Maica Domnului, spre a vedea dacă îi vor plăcea; iar ea,
văzând acele chipuri ale sale, a grăit astfel: „Darul Celui ce S-a născut din mine şi al meu să fie cu
icoanele acestea“. Sfântul Luca a mai zugrăvit pe lemn şi chipurile sfinţilor şi marilor Apostoli Petru
şi Pavel, şi de la dânsul s-a început în toată lumea acel bun şi preacinstit lucru, adică zugrăvirea
sfintelor icoane, întru slava lui Dumnezeu, a Maicii Lui şi a tuturor sfinţilor, pentru împodobirea
Bisericii şi spre mântuirea credincioşilor, celor ce cu dreaptă credinţa cinstesc sfintele icoane“ (Vieţile
Sfinţilor pe Octombrie, p. 228). Sfânta Tradiţie consemnează astfel drept prim iconograf pe Sfântul
Evanghelist Luca. Atât icoana Maicii Domnului cu Pruncul, cât şi prima icoană a unor sfinţi, şi anume
Apostolii Petru şi Pavel, au fost zugrăvite de el. Mormântul Sfântului Luca a fost descoperit încă de
timpuriu de creştinii dreptmăritori. Se spune că în locul unde a fost îngropat ploua cu colirie, apă care
vindeca bolile de ochi, aceasta fiind şi o mărturie a meseriei pe care sfântul a exercitat-o în timpul
vieţii. Constanţiu, fiul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a fost cel care a adus moaştele Sfântului
Evanghelist Luca la Constantinopol, unde au fost îngropate sub sfânta masă în biserica Sfinţilor
Apostoli. Acolo mai erau îngropaţi şi Sfinţii Apostoli Andrei şi Timotei. Una dintre minunile săvârşite
de Sfântul Luca s-a petrecut chiar în cursul procesiunii cu sfintele sale moaşte din Constantinopol. Un
famen al palatului imperial, pe nume Anatolie, zăcea grav bolnav, dar, auzind de aducerea moaştelor
Sfântului, a făcut eforturi mari să ajungă şi să se roage pentru vindecarea sa. Cu toate că avea dureri
intense, Anatolie a ajuns lângă raclă şi, atingându-se, s-a vindecat miraculos. Nu a plecat imediat, ci a
rămas în continuare, mulţumind sfântului şi fiind el însuşi unul dintre cei care au dus pe umeri racla
până la biserica unde au fost aşezate. Revenim la acest moment relatat de Sfântul Luca în încheierea
Evangheliei sale, deoarece este singurul în care îl observăm drept protagonist principal. „Şi iată, doi
dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui
nume era Emaus. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Şi pe când vorbeau şi se
întrebau între ei, Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nuL cunoască. Şi El a zis către ei: „Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul
vostru?“. Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El:
„Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?“. El le-a zis:
„Care?“. Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în
cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor, cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit
arhiereii şi mai-marii noştri. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu
toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Dar şi nişte femei de ale noastre neau spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt, şi, negăsind Trupul Lui, au venit zicând că au
văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit
aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Şi El a zis către ei: „O, nepricepuţilor şi
zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii! Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească
acestea şi să intre în slava Sa?“. Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate
Scripturile cele despre El. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe.
Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: „Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua“. Şi a intrat să
rămână cu ei. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a
dat lor. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut şi El S-a făcut nevăzut de ei. Şi au zis unul către altul:
„Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?“ (Lc. 24,1332). Nu este nimic mai frumos decât această încheiere care rezumă în sine drept cuvânt esenţial toată
Evanghelia. Orice desăvârşire este o ardere a inimii, pentru că orice creştere duhovnicească este, în
esenţă, o sporire a dragostei.
Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Evanghelist Luca în fiecare an, în data de 18
octombrie.

Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus
„În şcoală ţi se spune o lecţie şi după aceea
dai un test. În viaţă ţi se dă un test din care
înveţi o lecţie.”
(Friedrich NIETZSCHE)

GHEORGHE ȚIȚEICA – 145 ANI DE LA NAȘTEREA MATEMATICIANULUI ȘI
PEDAGOGULUI ROMÂN (1873 – 1939)

Gheorghe Țițeica (născut pe 4/17
octombrie 1873, Drobeta Turnu-Severin și
decedat pe 5 februarie 1939, București) a fost un
matematician și pedagog român, profesor
la Universitatea din București și la Școala
Politehnică din București,
membru
al Academiei Române și al mai multor academii
straine, doctor honoris causa al Universității din
Varșovia.
A urmat școala primară în orașul natal,
iar liceul la Craiova, unde a început să se
remarce pentru interesul acordat matematicii.
De asemenea, la examenul de bacalaureat de la
1 septembrie 1892 s-a evidențiat prin
răspunsurile date. A intrat pe primul loc la
Școala Normală Superioară din București și apoi
a urmat secția matematici la Facultatea de Științe
de la Universitatea din București. Dintre
profesorii de acolo, cel mai mult l-a
impresionat Spiru Haret, despre a cărui viață și
operă va scrie mai târziu.
În 1895 obține licența în matematici și
este numit profesor suplinitor la Seminarul
„Nifon”. În anul următor, după ce promovează
examenul de capacitate pentru profesorii
universitari de matematică, pleacă la studii la Paris, fiind al patrulea român la École Normale
Supérieure.
Fost student al profesorului francez Gaston Darboux, Gheorghe Țițeica s-a ocupat în special cu
studiul rețelelor din spațiul cu n dimensiuni, definite printr-o ecuație a lui Laplace. Este creator al unor
capitole din geometria diferențială proiectivă și afină, unde a introdus noi clase
de suprafețe, curbe și rețele care îi poartă numele. Prin numeroasele lucrări de matematică elementară
și de popularizare a științei, pe care le-a publicat de-a lungul întregii sale vieți, a contribuit la ridicarea
nivelului învățământului matematic din România.
Împreună cu Ion Ionescu, A. Ioachimescu și V. Cristescu, a înființat revista Gazeta matematică,
iar cu G.G. Longinescu publicația Naturapentru răspândirea științelor. Cu D. Pompeiu a editat
revista Mathematica.
Datorită lucrărilor sale de geometrie diferențială, publicate în diferite periodice de profil,
devine celebru în lumea științifică și este ales ca președinte al secției de geometrie la diferite congrese.
A fost ales membru corespondent sau membru al mai multor academii din mai multe țări. În mai multe
rânduri a fost ales președinte al Societatea de Științe Matematice și al Societății Române de Științe.
Astfel, la 15 mai 1913 devine membru titular al Academiei Române, în 1928 vicepreședinte, iar în
anul următor secretar general al prestigiosului for științific.

PROF. Petra MICULESCU

„Ceea ce noi numim iubire este în esenţă
veneraţia vieţii.”
(Albert SCHWEITZER)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

IUBIRII
de Livia-Mihaela FRUNZĂ

Nu-i dau inima decât acelui care
Gura-mi sângerândă va vrea să o sărute
Să-mi vindece de mușcături amare
Cuvintele de mult tăcute...
Nu-mi dau sufletul decât celui ce-l lasă
De bucurie, să râdă cu gura până la urechi
Ca un copil ce cu privirea curioasă
Descoperă în nou ce i se pare vechi.
Nu-mi voi abandona propria-mi reverie
Încât în nori seninul să-l viseze
Și-ntr-un oceam plin de furtună și mânie
Catarg zadarnic...Ancoreze...
Nu dau ce-n mine cântă, ciocârlie,
Înaltul aripa să-i frângă
Și zâmbetul de bucurie
Să-nceapă iar să-mi plângă.
Și nu voi face de lacrimă risipă
De cineva-mi promite al doilea viitor
Să-mi vând trecutul tot pe-o clipă
De el apoi să-mi fie dor...
Îmi las deci sufletul... Iubească!
În neguri să nu se ascundă!
Să-i vină rândul să plătescă
Tribut iubirii ce-l inundă!
ăţişez

„Să dărui totul, să scrifici totul fără
speranţă de răsplată, asta înseamnă
iubire.”
(Albert CAMUS)

ȘTIAȚI CĂ…

...vaccinul atiholeric a fost inventat de doctorul român Ioan CANTACUZINO?
Evenimentul a avut loc în anul 1913.
...balena albastră este cel mai mare animal din lume? Are o lungime de până la 30 de
metri.
...păianjenii își reciclează pânza într-un mod foarte original? O mănâncă.
…scufundarea completă a Titanicului a durat 2 ore și 40 de minute? A avut loc în anul
1912.
...urmele astronauților și ale roților pe Lună vor rămâne neschimbate milioane de ani?
Asta pentru că nu există vânt.
...oasele noastre conțin o mare cantitate de apă? Aceasta reprezintă 31 de procente din
totalul compoziției lor.
...Focul este folosit pentru prepararea hranei de numai circa 500.000 de ani? Până atunci
alimentele erau consumate crude.
...singurul aliment care nu se deteriorează în timp este mierea?
...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

„Pentru a te face iubit este de-ajuns să
plângi. Eu nu plâng niciodată sau plâng pe
ascuns.”
(Antoine de SAINT-EXUPERY)

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

1 octombrie
Floarea IOSIF
Verginia MITRESCU
Amalia ARON
Micşunica MĂGUREANU
Niculae GRIGORE
Elena ANTOFIE
Ahmed HUSSEIN
Marieta IFTIMI
Elena DOBRESCU
Vasile MEDREGA
Ecaterina DUMITRU
Leon FĂŞIE
Mihai GRECU
Andrei PLĂMĂDEALĂ
Gabriela GRECU
Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU
Mihaela-Cristina POPESCU
Leon-Gabriel FĂŞIE
Adriana-Rebeca NECŞOIU
Irina-Alexandra ȘERBAN
Ariana-Nicoleta DUMITRESCU
2 octombrie
Ștefan-Aurelian CANDIDATU
Ion LĂCĂTUŞ
Olimpia MILEA
Filareta SAVU
Corneliu GOGU
Romeo-Iosif NEAGA
Constantin VASILE
Constantin-Roberto ARON
Cătălin-Dumitru DRĂGHICI
Roxana-Mihaela NEGULESCU
3 octombrie
Elisabeta SFETCU
Georgeta FĂŞIE
Stelian BURCĂ
Nicolae MILEA
Mihai ZAMFIRESCU
Gianinna PIOARU
Silvia GHEORGHE
Camelia BĂLAŞA

Maria-Magdalena BĂLAŞA
Simona-Nicoleta TRONECI
Vasile-Emanuel ZEGHERU
Elisabeta MITRESCU
Florin-Adrian LOPOTARU
Denisa-Gabriela DINIŞOR
Mihail-Cristian MIU
Antonia-Abigail DOBRESCU
4 octombrie
Casandra BĂLAŞA
Floarea MIHAI
Ierotei GRECU
Ana DUMITRU
Petru VLASE
Tinca IORGA
Valerică BOBLEACĂ
Nicoleta DRĂGHICI
Ionuţ-Sebastian MILEA
Alexandra-Mihaela JOIŢA
Cristian-Adrian CIOBU
Elisa-Maria DOBRESCU
Nicoleta-Cristina BOBLEACĂ
5 octombrie
Elena BADEA
Anghel BĂRBULESCU
Vasilica SAVU
Spiridon PIOARU
Mihail GHEORGHE
Dănuţ DOBRESCU
Ion ŞERBAN
Dragoş-Gheorghe GOGU
Daniel-Ioan BOIANGIU
Constantin PETRESCU
Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ
Antonia-Gabriela BÎRLOG
6 octombrie
Iulian ENESCU
Luminiţa GRECU
Cornel-Aurel BADEA
Ion STOICA
Rodica DOBRESCU

Marian MEDREGA
Cosmin-Nicolae BADEA
Mădălin-Florin BADEA
Miruna-Florentina PIOARU
7 octombrie
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae UDROIU
Gheorghiţa DOBRA
Emilian DINU
Eugen-Gabriel MILEA
Mirela STANA
Roxana-Elena NICOLĂESCU
Mioara-Andreea FĂȘIE
Vasile-Viorel BĂLAŞA
Mario-Adrian IONAŞ
Flavian-Nicolas CRĂCIUN
8 octombrie
Floarea ENESCU
Emilian UŢA
Vasile LOPOTARU
Ion-Eugen ŞTEFAN
Mihaela FĂŞIE
Gheorghiţa ŢUŢUIANU
Robert-George NEMUŢ
Lucia-Florentina RASU
9 octombrie
Gheorghe MILEA
Ion NEMUŢ
Valentina SOARE
Eugenia NECŞOIU
Alexandru BOBLEACĂ
Anghel-Gheorghe STOIAN
Răzvan ŞETREANU
Ştefan-Robert TUDOR
Izabela-Ioana DOBRESCU
Vasile-Marius CIOCAN
Antonio-Eduard SAVU
10 octombrie
Ion ILIE
Mircea GHEORGHE
Anghel STOIAN
Sever SAVU
Stelian GOGU
Constantin-Florin ŞTEFAN
Longin PETRESCU
Dănuţa-Georgiana ILIE

Daniel MARIN
Ştefan-Alexandru SAVU
11 octombrie
Daniil BANU
Floarea DOBRESCU
Elena DOROBANŢU
Dumitru BULIGIOIU
Sorin NICA
Nicolae MANTA
Constanţa STÎNGACIU
Daniela BIȚOC
Constantin ŢÎRGHEŞ
Ion DOBRESCU
Mariana MILEA
Marian-Emil FĂŞIE
Naomi-Ecaterina DUMITRESCU
Nicolae-Cătălin MILEA
Erik-Gabriela DOBRESCU
12 octombrie
Maria MILEA
Vioreta UDROIU
Cristian MILEA
Constantin POPESCU
Alina UȚĂ
Andra-Maria BRÎNZICĂ
David-Gabriel DUMITRESCU
13 octombrie
Romulus BÎRLOG
Sever SMARANDA
Ion OACHEŞU
Petrică STANCIU
Corneliu SAVU
Victor-Florin BUDEANU
14 octombrie
Anastase SAVU
Moni GHEORGHE
Ion IANCU
Emilia OPROIU
Gheorghe TEODORESCU
Vasile-Andrei MARIN
15 octombrie
Spiridon ŞERBAN
Lucia VASILE
Petre MIHĂLCESCU
Elena BĂLAŞA

Marilena POPESCU
Cristian FĂŞIE
Nicolae-Marius OANCEA
16 octombrie
Floarea POPESCU
Floarea NIŢESCU
George-Ciprian MILEA
Florian ŞERBAN
Alexandra-Maria BUCUROIU
17 octombrie
Maria POPESCU
Maria MOREANU
Elena BÎRLOG
Ion-Marius DRĂGHICI
Elena-Alexandra GAFIŢOIU
18 octombrie
Vavila ZEGHERU
Romică SARU
Mihai-Marian OPREA
Ana-Maria IONESCU
Alexandru-Valentin CIOCAN
19 octombrie
Georgeta LĂCĂTUŞ
Vasilica MOREANU
Sorina-Mihaela STANCIU
Laurenţiu MILEA
Serafim BUTCĂ
Rebeca UŢA
Eduardo-Adrian OLARIU

Elena ŞETREANU
Mihaela POPESCU
Veronica JOIŢA
Dumitru-Gabriel GRECU
Mihaela GRECU
Andreea-Roxana PETRESCU
Ionuţ-Flavian FĂŞIE
Beatrice-Maria POPESCU
23 octombrie
Vergil ŞETREANU
Paulina GOGU
Clement PETRESCU
Dumitru-Alexandru ŞETREANU
Liviu-Romeo ZEGHERU
Dumitru-Iulian POPESCU
Mihaela-Alexandra SCUTARIU
David-Mihai BURLĂCIOIU
24 octombrie
Ioana-Beatrice ZEGHERU
Ilorența OANCEA
Emil-Cristinel TRONECI
Marian ILIE
Gheorghe-Costin MEDREGA
Paul-Daniel MITRESCU
Gheorghe-Ionuţ STANCIU
Ioana ENESCU

21 octombrie
Anca BĂLAŞA
Ionela-Raluca DOBRESCU
Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ

25 octombrie
Tudor ILIE
Gheorghe TUDOR
Dacian ION
Dumitru GRECU
Cornelia DRĂGHICI
Mihaela PISICĂ
Maria DOBRESCU
Marius-Adrian DRĂGHICI
Emanuela-Florentina TUDORACHE
Mihai-Răzvan NICOLĂESCU
Constantin-Sebastian VASILE
Marian-Gabriel BĂLAŞA
Eduard-Patrik MIRA
Adriana-Nicoleta ILIESCU

22 octombrie
Vasile VASILE
Genoveva TUDORESCU
Constanţa-Maria ŞERBAN
Ioneta STOIAN

26 octombrie
Maria BÂRLOG
Cocuţa FĂŞIE
Gheorghiţa STAN
Gabriela ZEGHERU

20 octombrie
Petra MICULESCU
Valeriu MARIN
Corneliu-Ștefan TRONECI

Gheorghe BERECHET
Daniela MITRESCU
Dumitru PANAITA
Alina BADEA
Natalia-Elena RĂDULESCU
Fabzzio-Costin DIN ATALE
Florentin-Cristian ISTRĂTOIU
27 octombrie
Vasilica FĂȘIE
Ion MIHAI
Dumitru GHEORGHE
Elena BĂLAŞA
Alexandru-Octavian MICULESCU
Constantin GHEORGHE
Ana-Maria NECŞOIU
Ilie-Carlos MARIN
Marius-Florin POPESCU
28 octombrie
Dumitru-Doru PETRESCU
Alexandru-Andrei SAVU
29 octombrie
Natalia OANCEA

Laurenţiu-Iulian JOIŢA
Vasilica MILEA
Mircea GHEORGHE
Bianca-Andreea ZAHARIA
Lavinia-Alina FARCAȘI
30 octombrie
Dumitru POPESCU
Elena PARASCHIVA
Violeta-Denisa MILEA
George-Eduard VASILE
Marian BRÎNZICĂ
31 octombrie
Mişu GOGU
Nicolae SPÂNU
Aurora-Maria RĂDULESCU
Stelian ILIE
Vasile MĂGUREANU
Valeria-Ştefania NEMUŢ
Ion FĂŞIE
Olguţa-Mihaela UDROIU
Andrada-Mihaela SPÎNU
Cătălin-Vasile UȘURELU
Cătalin-Valentin MĂRCUȚĂ

„Noi toţi ne-am născut pentru a iubi. Acesta este
principiul existenţei noastre şi singurul său
sfârşit.”
(Benjamin DISRAELI)
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