
 

                 

 

 

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. 

 

Nr. 95 din 1 decembrie 2018 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MULȚI ANI, DULCE ROMÂNIE! 

 

 

     
 

 

Astăzi, 1 Decembrie 2018 aniversăm 100 de ani de la evenimentul politic major al 

anului 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești 

cu România și proclamată prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. La început a 

fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu 

România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

„Dragostea de patrie este cea dintâi religie a 
omului civilizat.” 

(Napoleon BONAPARTE) 

 

http://centenarulromaniei.ro/unirea-basarabiei-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-bucovinei-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-bucovinei-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/


Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează 

împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, 

sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI. 

Dacă ar fi să rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul Marii Uniri, toți cei care 

simt românește sărbătoresc: 

- credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea românească trebuie să 

trăiască împreună, într-un singur stat, ROMÂNIA; 

- efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români; 

- năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul secolelor, 

indiferent de vicisitudinile istoriei; 

- tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele necesare 

ca Unirea să devină realitate; 

- eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu 

ar fi fost posibil; 

- nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele 

și neacceptarea unei sorți potrivnice; 

- ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire; 

- rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări pentru 

concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii. 

Ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională 

proclamă următoarele: 

1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor 

se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare 

popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție 

cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc; 

2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate 

confesiunile din Stat. 

3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții 

publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele 

sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament; 

4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor 

gândurilor omenești; 

5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special 

a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul 

dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o 

proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât să poată munci el și familia lui. 

Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe 

de altă parte, potențarea producțiunii. 

6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt 

legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus. 

 

Aşadar, trebuie să învățăm din exemplul marilor înaintaşi de la 1918 și să nu lăsăm ca 

ceea ce ne desparte să ne dezbine. Dacă reușim să ne privim față în față și să găsim, dincolo 

de opțiunile fiecăruia, cele câteva lucruri sacre care cad în sarcina noastră comună, atunci 

vom putea să ne privim în ochi și bunicii pe care-i omagiem, dar și nepoții care așteaptă de la 

noi o Românie stabilă și demnă pentru cel puțin încă 100 de ani. 

EMINESCU, marele poet al românilor spunea: Noi susţinem că poporul românesc nu 

se va putea dezvolta ca popor românesc decît păstrînd, drept baze pentru dezvoltarea sa, 

tradiţiile sale istorice astfel cum ele s-au stabilit în curgerea vremilor; cel ce e de o altă 

părere, s-o spună ţării! Suntem români și punctum. 

http://centenarulromaniei.ro/unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-marea-unire-de-la-1918/


 

Închei cu aceeași urare adresată tuturor nouă românilor care au fost, suntem și vom fi 

veșnic pe acest pământ binecuvântat: LA MULȚI ANI! 

 

 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPTURILE COPILULUI 

- partea a treia – 

CONCEDIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE PĂRINȚILOR 

 
 
 
 
Salariații părinți beneficiază, conform legislației în vigoare, de o serie întreaga de 

concedii și indemnizații. 

În situația în care un angajator nu poate oferi salariatei gravide un loc de muncă 

sigur, care să nu pericliteze starea de sănătate a acesteia, viitoarea mama are dreptul să 

beneficieze de concediul de risc maternal. Acesta poate fi de maximum 120 de zile și include 

o indemnizație de risc maternal de 75% din media veniturilor aferente ultimelor șase luni. 

Pentru obținerea concediului de maternitate (care include perioada înainte și cea 

după naștere), salariatele trebuie să aibă realizat un stagiu minim de cotizare de cel puțin o 

lună sau un stagiu asimilat în ultimele 12 luni anterioare. Durata este împărțită în 63 de zile 

înainte de naștere și 63 după naștere, iar în această perioadă salariata primește o indemnizație 

de maternitate. 

Persoanele care obțin venituri din muncă în ultimele 12 luni de dinaintea nașterii 

copilului pot cere intrarea în concediul pentru creșterea copilului și obținerea unei 

indemnizații aferente. Acesta poate fi de un an sau de doi ani. 

Însă nu numai mamele au dreptul la concediu după nașterea unui copil, ci și tații. 

Astfel, aceștia pot beneficia de un concediu paternal de cinci zile lucrătoare, pentru a participa 

la îngrijirea nou-născutului, însă durata poate fi prelungita cu încă zece zile dacă tații obțin 

atestatul de absolvire a cursului de puericultură. Totodată, angajatorul le va acorda acestora o 

indemnizație de concediu paternal. Pe deasupra, și tații sunt îndreptățiți să ceară intrarea în 

concediul pentru creșterea copilului. 

„Adevărul este o perlă care iubeşte adâncul.”  

(BYRON) 
 



Mai există, de asemenea, concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului 

bolnav, care se acordă asiguraților pentru copiii în vârstă de până la șapte ani. 

În plus, autoritățile au anunțat recent că pregătesc introducerea unui nou concediu 

pentru salariați: cel de acomodare cu copiii pe care aceștia vor să-i adopte. Acesta ar urma să 

fie de cel mult 90 de zile și să includă o indemnizație lunară. 

 

* * * 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 352 din 20 noiembrie 2018 a 

convocat în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 27 noiembrie 

2018, ora 15:00 la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi: 

1. Omagierea Centenarului Unirii; 

    Expunere prezentată de doamna profesor: Elena-Raluca CÎRNARU. 

2. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2018 

– 30 iunie 2019; 

3.  Prezentarea delegației care a participat în perioada 3 - 5 iulie 2018, la 

Bruxelles, la Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene, la Concursul 

între licee, ediția 2018. 

4. Adoptarea scrisorilor de mulțumire publică adresate doamnelor Rodica SAVU 

și Ortansa MIHAI, ce și-au încetat activitatea prin pensionare; 

5. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul 

III/2018.  

6. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-

lea 2018; 

7. Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 

de stat de la nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2019-2020, în vederea emiterii 

avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 

8. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019; 

9. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 263 din 19 septembrie și nr. 

300 din 5 octombrie 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 III-lea 2018; 

11. Indexarea  impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 

2019; 

12. Aprobarea cotizației comunei Vulcana-Băi la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor 

Solide în Județul Dâmbovița”, pe anul 2019. 

13. Prelungirea Contractului de închiriere dintre Comuna Vulcana-Băi și 

Societatea Farmaceutică „Speranța” S.R.L; 

14. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 1.555/14.04.2003 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și  A.F. MOREANU D. Ion; 

15. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 806/17.02.2003 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și  Societatea  ADIUDA SRL. 

16. Probleme curente ale administrației publice locale: 

17. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



 

 

 

 

 

 

      ANUL OMAGIAL AL UNITĂȚII DE CREDINȚĂ ȘI DE NEAM ȘI ANUL 

COMEMORATIV AL FĂURITORILOR MARII UNIRI DIN 1918 

 

 

 

 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române a proclamat anul 2018 drept Anul 

omagial al unității de credință și de 

neam și Anul comemorativ al făuritorilor 

Marii Uniri din 1918. 
Biserica Ortodoxă Română a avut o 

contribuție majoră la promovarea conștiinței 

unității spirituale a neamului românesc. Ea a 

cultivat în sufletele credincioșilor români con-

știința că au aceeași obârșie, ca neam, aceeași 

limbă neolatină şi aceeași credință creștină. 

Mihai Eminescu a numit Biserica 

OrtodoxăRomână„maica spirituală a 

neamului românesc, care a născut unitatea 

limbii și unitatea etnică a poporului”. 
Cultivând conștiința unității de credință și 

neam, Biserica Ortodoxă Română a contribuit 

mult la pregătirea condițiilor spirituale și 

culturale pentru înfăptuirea marilor 

evenimente naționale din istoria 

românilor: Unirea românilor sub domnia lui 

Mihai Viteazul din anii 1599-1600, Unirea 

Principatelor Munteniei și Moldovei din anul 

1859, obținerea Independenței de stat a 

României (1877-1878) și Unirea Basarabiei, 

Bucovinei și Transilvaniei cu România din 

anul 1918. Intrarea României în Primul Război Mondial alături de Puterile Antantei, la 14/27 

august 1916, a urmărit întregirea neamului românesc și făurirea statului național unitar. Cei 

peste 250 de preoţi militari eroi din Regatul României, care i-au însoţit pe soldaţii români în 

timpul campaniei militare din anii 1916-1918, i-au întărit duhovniceşte, împărtăşind cu ei 

suferinţele războiului, jertfindu-şi uneori viaţa. Activitatea lor a fost exemplară și de un eroism 

copleșitor, fiind unanim apreciați de comandanții armatei române. Acești preoţi militari au dat 

dovadă de înalt patriotism și dragoste de țară, au preluat uneori comanda batalioanelor de soldați 

în cazul rănirii sau morții comandanților militari, au ținut cuvântări înălțătoare și încurajatoare în 

fața soldaților români, au ajutat pe medici în postul de prim ajutor, oferind îngrijiri sanitare 

răniților și muribunzilor, au împărtășit pe soldații răniți și au îngropat pe soldații uciși în război, au 

suportat rigorile pribegiei în munți, au căzut prizonieri, au stat în captivitate în diferite lagăre ale 

 „Mereu plouă peste oamenii care merită soare.” 

(PLATON) 

 



armatelor inamice în Germania, Ungaria și Bulgaria etc. Iar preoţii care nu au fost mobilizaţi pe 

front i-au consolat pe cei rămaşi acasă şi le-au insuflat încredere şi speranţă. În multe mănăstiri au 

fost amenajate orfelinate și spitale pentru cei în suferință, un rol considerabil avându-

l Mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei, care a stăruit pentru pregătirea sanitară a peste 200 

de călugări și călugărițe spre a lucra cu abnegație la îngrijirea bolnavilor și a răniților. La 10 

aprilie 1918, Generalul de Corp de Armată adjutant Constantin Prezan, fost Şef al Statului Major 

General, însărcinat cu comanda Armatei Române, aflat în vizită la Serviciul Religios al Armatei 

Române, menționa: „Preoţii şi-au făcut mai mult decât datoria şi este o cinste pentru cler, care, 

alături de ostaşi, a făcut mai mult decât i-am cerut noi pentru țară şi neam… Rugați-vă lui 

Dumnezeu ca să ne dea cât mai mulți patrioți de care țara are mare nevoie. Transmiteți tuturor 

preoților de armată mulțumirile calde pentru inimosul lor concurs ce mi-ați dat pentru apărarea 

țării”. După intrarea României în război, la 14/27 august 1916, autoritățile ungare au pornit o 

puternică acţiune de reprimare a oricăror manifestări cu caracter național din Transilvania. Atenția 

lor s-a îndreptat în special asupra intelectualilor români, între care se numărau și preoții de 

parohie, precum și învăţătorii școlilor confesionale ale Bisericii. 
Încheierea Primului Război Mondial a creat premisele politice interne și internaționale 

pentru unificarea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România. La 27 martie/9 aprilie 1918, 

la Chişinău, Sfatul Țării a hotărât cu majoritate de voturi Unirea Basarabiei cu România. În 

cuvântul Regelui Ferdinand, rostit în cadrul dejunului oficial de la Palatul Regal din Iași, oferit în 

cinstea delegației basarabene, se preciza importanța momentului: „V-ați alipit în timpuri grele 

pentru Țara-Mamă, ca un copil tânăr, însă cu inima adevărat românească. Salutăm în voi o parte 

frumoasă a unui vis care niciodată nu se va șterge... Trăiască copilul cel mai mic, dar poate cel 

mai voinic, al României Mari”. La 15/28 noiembrie 1918, s-au desfășurat lucrările Congresului 

General al Bucovinei, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, care a hotărât 

„Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, 

Colacin și Nistru, cu Regatul României”. Motivarea moțiunii a fost făcută de Ion Nistor, care a 

insistat asupra unității națiunii române „una și nedespărțită de la Nistru până la Tisa”. 
Realizarea României Mari a fost desăvârșită prin proclamarea Unirii Transilvaniei cu România, 

la 1 Decembrie 1918, în Alba Iulia. Cele două Biserici românești din Transilvania, ortodoxă și 

greco-catolică, dincolo de anumite suspiciuni și neînțelegeri între ele, au dat un sprijin 

semnificativ efortului de emancipare națională. La 8/21 noiembrie 1918, ierarhii celor două 

Biserici româneşti din Transilvania, ortodoxă şi greco-catolică, și-au exprimat în scris 

adeziunea la Consiliul Național Român (Marele Sfat al Națiunii Române din Ungaria și 

Transilvania): „Noi, subsemnații episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române și Greco-Catolice 

Române, avem ferma convingere că interesele de viață ale neamului românesc, ai cărui 

păstori sufletești suntem, pretind ca un categoric imperativ înfăptuirea acestui drept de liberă 

dispunere și față de neamul nostru”. Preoții români care au luptat pentru păstrarea „în deplină 

curăție românească a limbii, legii și moșiei strămoșești, care cu sufletul lor cald de însuflețire 

curată au uscat umezeala temnițelor de stat, porneau acum, cu crucea în fruntea oastei lor 

creștine, pentru a pune umărul la înfăptuirea idealului întregii suflări românești”, după cum se 

exprima ziarul Lumina din Arad. În dimineața zilei de 1 decembrie 1918, la sfârșitul Sfintei 

Liturghii săvârșite în biserica ortodoxă din Alba Iulia, Episcopul Miron Cristea al 

Caransebeșului a citit rugăciunea pentru dezrobirea neamului românesc. Cuprinsul profund al 

rugăciunii rostite a creat o emoție foarte puternică în rândul celor prezenți, încât întreaga 

biserică a intonat apoi imnul „Deșteaptă-te, române!”. „Nu era nici un ochiu uscat. Din ochii 

tuturor curgeau sfintele lacrimi ale învierii noastre naționale”, consemna în acele zile 

revista Biserica şi Şcoala din Arad. Ședința Adunării Naționale Constituante s-a încheiat cu un 

cuvânt festiv al Episcopului ortodox Ioan I. Papp al Aradului şi locţiitor de Mitropolit al 

Ardealului, care accentua ideea potrivit căreia clerul și poporul sunt „una în cugete și simțiri, 

sunt una în dorințele și aspirațiunile naționale de la vlădică până la opincă și de la opincă 



până la vlădică. Participă cu același sentiment al unității și legăturii de simțire cu credincioșii 

la acest eveniment, care este garanția constituirii poporului român ca națiune românească 

liberă și unica îndreptățită a dispune de soarta sa prezentă și viitoare”
. La 14 decembrie 1918, 

delegația românilor ardeleni, compusă din Episcopul ortodox Miron Cristea, Episcopul greco-

catolic din Gherla Iuliu Hossu, Alexandru Vaida-Voievod și Vasile Goldiș, a prezentat Regelui 

Ferdinand, la București, actul unirii de la 1 decembrie 1918. Regele i-a întâmpinat cu următorul 

discurs: „În numele românilor din Vechiul Regat, din Basarabia și din Bucovina, astăzi uniți, cu 

profundă recunoștință primesc hotărârea fraților noștri de peste Carpați de a săvârși unitatea 

națională a tuturor românilor și declar pe veci unite la Regatul Român toate ținuturile locuite de 

români de la Tisa până la Nistru. Cu dragoste nețărmurită mi-am închinat viața scumpului meu 

popor, plin de credință în menirea lui istorică. Prin lupte și prin jertfe, Dumnezeu ne-a dat să 

înfăptuim astăzi aspirațiile noastre cele mai sfinte. Mulțumindu-i din adâncul sufletelor, ne 

îndreptăm gândurile către cei care cu sângele lor au clădit noul temei al dezvoltării noastre 

naționale…”. Marea Unire de la 1918 a adus cu sine profunde schimbări nu numai în viaţa 

statului, ci şi în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Unirea politică a românilor cerea o organizare 

bisericească unitară, „unificarea şi împreunarea tuturor Bisericilor noastre provinciale cu 

Biserica-mamă”. Trebuiau întreprinşi paşii necesari „pentru închegarea Bisericilor ortodoxe de 

pe întreg teritoriul românesc într-o singură Biserică”. La 18/31 decembrie 1919, în scaunul 

vacant de Mitropolit primat al României a fost ales Miron Cristea, Episcopul Caransebeșului, 

care, în anul 1925, a devenit primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.  Într-un Memoriu 

scris în anul 1922 cu privire laTrebuințele Bisericii Ortodoxe Române din țară,adresat autorităților 

de stat din acea vreme, Mitropolitul primat Miron Cristea afirma următoarele:„Un lucru rămâne 

cert: față de Biserica Ortodoxă Română nu putem cruța nimic. Ea a fost lăsată cu totul în urmă. 

Nu i s-a dat aproape nimic, din contră, Biserica din vechiul regat a fost lăsată într-o situație care 

s-o facă aproape incapabilă de orice muncă mai însemnată. Deci, acestei Biserici, care atât de 

mult a contribuit până acum la crearea sufletului românesc unitar și care trebuie să aibă un rol 

important și la consolidarea din viitor a țării, trebuie să i se pună la dispoziție toate mijloacele 

pentru a putea corespunde misiunii sale mai ales azi, când cultele străine au față de ea o situație 

princiară, încât lăsarea Bisericii statului în situația umilită de azi atinge însuși prestigiul țării și 

al neamului românesc și marile interese ale lui”.  La 15 octombrie 1922, în cadrul unei 

impresionante ceremonii desfăşurate la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, Regele 

Ferdinand I şi Regina Maria au fost încoronaţi ca suverani ai României Mari, act ce simboliza 

unirea tuturor românilor „de la Nistru până la Tisa” sub acelaşi sceptru. Comemorarea făuritorilor 

Marii Uniriși a contribuției istorice majore a acestora la realizarea idealului național constituie o 

ofrandă de recunoștință, dar și prilej pentru generația actuală de a cunoaște mai bine virtuțile lor, 

de a le prețui și a le pune în lucrare, fiind chipuri de lumină şi întărire spirituală pentru viaţa şi 

lucrarea Bisericii astăzi. (Cuvânt rostit de Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române în cadrul Conferinței pastoral-misionare de toamnă de la București, marți, 6 

noiembrie 2018) 

 
                                                                                

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                  Parohia Vulcana de Sus    
 

  

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGE MAGHERU  – 126 ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI ȘI 

DRAMATURGULUI ROMÂN – (17/30 decembrie 1892 – 17 august 1952) 
 
 
 
 
 
 

Născut la Craiova, ca fiu al lui 

Romulus MAGHERU, colonel – fratele 

generalului pașoptist Gheorghe MAGHERU – 

și al Anei, fiica lui Ion GHICA, a rămas orfan 

de mic și a trăit la moșia casei părintești din 

Ghergani, rudele dinspre mamă asigurându-i o 

educație excelentă. Acest lucru îi va înlesni 

mai târziu prieteniile cu ENESCU, 

PALLADY, STERIADI, CATARGI.  

Urmează școala primară la Sf. 

Gheorghe din București (1899-1902), liceul 

Gh. Lazăr (1903-1911) după care se înscrie la 

medicină, dar la declanșarea războiului devine 

medic militar. Studiile le termină în 1920  

devenind cercetător la Institutul de seruri şi 

vaccinuri al lui Ioan Cantacuzino. 

Cu sănătatea mereu şubredă, dar nu 

lipsit de mijloace, s-a retras la Sinaia, însă a 

călătorit în Grecia, Italia, Austria, Franţa, 

Anglia. S-a remarcat ca poet și dramaturg, 

colaborând cu revistele literare Ramuri și ViațaRomânească. A scris drame, tragedii dar și 

comedii, feeri-basme, preocupat de probleme etice și de idealism. Poeziile dovedesc un ludic și un 
grav. Este socotit un poet bizar căci a combinat antonpannismul balcanic cu jocul secund barbian, 
folclorul și mutul cu sofisticării cărturărești într-un dozaj foarte personal. A scris Capricii, Coarde vechi 
și noi, Poeme balcanice, Poeme antipoetice. Poemul Europa decadentă, între suprarealism și onirism, 
prezintă o defilare de situații și personaje de bâlci-bazar, de zei și nimfe, un soi de agrement înalt 
probabil pentru a se desprinde de ideea morții. 

George Magheru a scris o poezie profund originală, modernă prin „bizarerie", 

rafinament estelic, balcanism și pitoresc verbal; poezia și teatrul lui dovedesc o preocupare 

permanentă, cu intensa implicare și gravitate filosofică, pentru problematica existențială și 

morală a intelectualului - creator și savant. Partea cea mai interesantă a operei sale lirice, cea 

pentru care a fost considerat - formula lansată de Perpessicius, și care s-a impus - un 

„fantezist", se remarcă prin modernitatea unei atitudini de detașare ironică, cu rol de 

demitizare și relativizare. Este o poezie livrescă ce adoptă un ton puțin declamator; în ea se 

întruchipează un principiu „balcanic" al proteismului: calamburul, jocul de cuvinte („Sintem 

„Existenţa e o atât de prietenoasă soartă, 
deoarece – existând – năzuieşti să exişti cât 

mai departe” 
 (BYRON) 

 



Orient. Să ne dezorientăm!"), asociațiile contrastante, acumulările lexicale, alăturarea 

neologismului, în special termen științific, de arhaisme pitorești, de cuvinte luate din toate 

straturile limbajului. Rima rară, formele extrem de variate de aliterație, jocurile de cuvinte, 

mecanică exactă a distihului, cu subtilul ei efect de umor circumscriu o poezie a jocului, a 

inventivității și a gratuității. George MAGHERU avea însă obsesia ideilor, și punctul de 

rezistență al poeziilor lui stă, de multe ori, în aliajul dintre libertatea limbajului și a tonului - și 

gravitatea temelor.  

Domnul Decan (1939) e o bufonerie, o farsă - tratare în registru grotesc a unui aspect 

al aceluiași sistem opozitiv: impostura sistematică și oficializată. În ultimele piese, dominantă 

devine tema creației - ca soluție existențială. Se observă coerența logică (dictată poate de 

implicarea personală) a ideilor: creația, formă de acțiune, e soluția depășirii balcanismului 

fatal. Piele de cerb (1937) și Oglinda fermecată (1944) cuprind motive de basm, personaje și 

situații simbolice și sunt structurate de repetarea unor situații schematice ilustrative. 

Numeroase replici aforistice sau poetice nu au o valoare dramatică, dar prezintă avantajul că 

amănunțesc și clarifică scheletul ideatic al poeziei lui George MAGHERU. Oglinda fermecată 

ilustrează de la început dramele creatorului (scriitorul Luciu - dublat mitologic de Lucifer), 

caracterizat prin pasiunea cunoașterii și jertfă și ajungând la o soluție supreăa: recrearea 

universului și a eului, entități identificate. Piesa conține și un mai concret, etic și estetic, 

„catehism de scriitor". E destul de evidentă consecvența ideilor și posibilitatea de a integra 

toate creațiile lui George MAGHERU într-un sistem coerent; însuși umorul său căpîtând 

astfel valoarea unei atitudini filosofice asumate în cadrul doritei sinteze dintre materie și 

spirit. 

 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

CE-ȚI DORESC EU ȚIE, DULCE ROMÂNIE 

de Mihai EMINESCU 

 

 

 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 

Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? 

Braţele nervoase, arma de tărie, 

La trecutu-ţi mare, mare viitor! 

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 

Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc; 

Căci rămâne stânca, deşi moare valul, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

 

Vis de răzbunare negru ca mormântul 

Spada ta de sânge duşman fumegând, 

Şi deasupra idrei fluture cu vântul 

Visul tău de glorii falnic triumfând, 

Spună lumii large steaguri tricoloare, 

Spună ce-i poporul mare, românesc, 

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

 

Îngerul iubirii, îngerul de pace, 

Pe altarul Vestei tainic surâzând, 

Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face, 

Când cu lampa-i zboară lumea luminând, 

El pe sânu-ţi vergin încă să coboare, 

Guste fericirea raiului ceresc, 

Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

 

„Patriotismul nu este numai iubirea 
pământului în care te-ai născut, ci, mai ales, 

iubirea trecutului fără de care nu există 
iubire de ţară.” 

(Mihai EMINESCU) 

 



Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 

Tânără mireasă, mamă cu amor! 

Fiii tăi trăiască numai în frăţie 

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, 

Viaţa în vecie, glorii, bucurie, 

Arme cu tărie, suflet românesc, 

Vis de vitejie, fală şi mândrie, 

Dulce Românie, asta ţi-o doresc! 

 

 
 
 
 
 
ţişez 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 ...trenurile în Japonia sunt atât de aglomerate încât a fost angajat personal care 

se ocupă cu împingerea pasagerilor în interiorul acestora?  

 ...durata de întârziere a trenurilor din Japonia este de câteva secunde pe an? Ei 

apreciază valoarea timpului şi sunt foarte punctuali. 

 ...porumbeii sunt animale complexe şi extrem de inteligente? Sunt unele dintre 

puţinele specii de necuvântătoare care reuşesc să treacă testul oglinzii – testul recunoaşterii de 

sine. 

 …Ursul Polar este cel mai mare animal de pradă de pe uscat, având și 700 kg 

(masculii), la o înălțime de 1.8 metri si 3 metri în lungime? 

 ...suntem programați genetic să trăim 100 de ani? Alegerile nesănătoase și stilul 

de viață ne scurtează însă foarte mult viața. 

 ...așa numitele găuri negre sunt invizibile? În ele nu există timp sau spațiu; 

dacă se pătrunde într-o gaură neagră, totul va fi turtit din părți și tras de ambele capete. În 

interiorul unei găuri negre, nimic nu supraviețuiește, ci este sfărâmat în mici particule 

atomice. 

 ...aproape toate automobilele de stradă Ferrari din anii 1950 până în prezent au 

fost desenate de Pininfarina? Singurul model Ferrari desenat de Bertone este 308GT4, lansat 

în 1973. 

 ...primul apel la un telefon mobil a fost făcut în 1973 de către unul dintre 

inventatorii Motorola? 

 ...organismul uman conţine suficient fier pentru a face un cui de metal de 3 

centimetri? 

 ...cheltuind bani pentru alții ai mai multe satisfacții decât cheltuind bani pentru 

tine însuți? 

 ...cea mai mare colecţie de vinuri din Europa, cu peste 1,5 milioane de sticle de 

colecţie, depozitate într-un complex de galerii de circa 250 km, se găseşte la Mileştii Mici, în 

Republica Moldova? 

„Dacă  există un simţ al realului, trebuie 
să existe şi un simţ al posibilului.” 

(Robert MUSIL) 

 



 ...numerele pe care le folosim astăzi, precum 1, 2, 3 se bazează pe sistemul 

numeric hindu-arabic ce a fost dezvoltat în urmă cu 1000 de ani? 

 ...dacă începeți ziua cu o cană de infuzie din frunze de păpădie, nu numai că 

veți pierde un kilogram pe saptamână, ci întreg organismul vi se va curața de toxinele 

acumulate? În plus, tenul va deveni roz și strălucitor, iar parul nu va mai cădea sau deveni 

unsuros. 

 ...cele mai mari broaște țestoase de uscat trăiesc pe Insule le Galapagos 

(Testudo elephantopos) și pe Insulele Oceanului Indian? Ele depășesc 1 m lungime și o 

greutate de 250-400 Kg. 

 ...unei cămile îi sunt suficiente numai 10 min. pentru ca să-și bea porția sa de 

apă de 125 litri? Ea rezistă fară apa 14 zile, însă pierde 30% din greutate în acest interval de 

timp. 

 ...numele popularului motor de căutare Google provine dintr-o greşeală de 

scriere a cuvântului „googol”, care este un număr foarte mare (numărul 1 urmat de 100 de 

zero)? 

 ...corpul uman utilizează 300 de mușchi, numai pentru a se menține în 

echilibru, când stă în picioare?  

 

 

 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI 

 

 

DISCUȚIE ÎNTRE TREI FRAȚI 

 

 

 

 

Omonimul spune: 

- Nici nu știu de ce vorbesc eu cu voi! Nu ar trebui să am eu dialog cu asemenea 

specimene. Tu, Sinonimule, de ce trebuie să numești lucruri în mai multe moduri? Nu e 

suficient să spun că mă dau cu sania pe zăpadă ? Trebuie să îi spun omăt sau nea? Acest 

exemplu ți l-am dat pentru că e de sezon. Dacă mă gândesc la mai multe chiar că mi-o ia 

mintea razna... 

Sinonimul: 

 

- Ba trebuie să existe sinonime pentru că uneori este nevoie de a face rime și asta 

îi ajută extrem de mult pe poeți. 

Omonimul: 

„Nu există armonie fără existenţa 
contrariilor.” 

(HERACLIT) 

 



 

- Înțeleg și încerc să te iert, dar să-l luăm în primire acum pe domnul Antonim. 

Tu ce te tot agiți de la un cap la altul ? Ba esti sus, ba esti jos, ba e lumină, ba e întuneric. 

Hotărăște-te și tu odată la un singur lucru ! 

Antonimul răspunde: 

 

- Nu înțeleg de ce te legi tu de toată lumea, Omonimule! Te-ai întrebat vreodată că de n-

ar exista cuvântul „sus” cum ai pricepe ce înseamnă „jos”? Dacă nu ar exista „lumină” cum ți-

ai explica ce e acela „întuneric”? Te-ai uitat vreodată la tine cât poți să ne amețești tu pe noi? 

Dacă spun lac, tu ce pricepi ? Dacă spun broască ce înțelegi? Același lucru aș putea spune și 

despre cuvântul capră, cer, car și aș putea enumera multe altele... Te dai mare ținându-ne nouă 

teorie când tu ești cel care bulversează lumea cel mai tare. 

Omonimul replică: 

- Puneti-mă în propoziție și nu vă mai voi bulversa ! 

  

 

 

 MATEI-NICUȘOR BĂJENARU 

CLASA a VII-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD-ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VERSURI DE LA NOI, 

DIN VULCANA-BĂI! 

 

 

Urcam pe munte-n zori, iubito 

Și brazii toți m-au întrebat: 

De ce-am urcat fără de tine, 

Ce s-a-ntâmplat de i-ai uitat? 

 

Le-am spus că nu mai ești cu mine, 

Că te-am pierdut printre străini, 

Că nu mai știu nimic de tine, 

Nici de zâmbești, nici de suspini. 

 

Au suspinat și munți și brazi 

Și au oftat din văi adânci... 

„De aproape două mii de ani ni se predică să 
ne iubim, iar noi ne sfâşiem.” 

(Mihai EMINESCU) 

 



Doreau cu adieri de vis 

Să te sărute când te culci. 

 

Nici păsările sus în ram, 

De dorul tău n-au mai cântat, 

Si-apoi dregab 

 s-au adunat  

La mare sfat s-au așezat. 

 

Și-au hotărât ca să trimită 

Un vultur să te-aducă-n munți; 

Cu dansul tăi și vocea-ti dulce 

Doreau din nou să-i mai încânți. 

 

Izvorul limpede ca cerul 

În care noi ne răcoream, 

A plâns amar de dorul tău 

Pe stânca unde ne iubeam. 

 

AM SĂ TE-AȘTEPT ACOLO UNDE 

DOAR CERBII ȘTIU CUM NE-AM IUBIT, 

AM SĂ TE-AȘTEPT ȘI-AM SĂ-ȚI ȘOPTESC: 

IUBITA MEA, BINE-AI VENIT! 

 

 

 

 NICULAE OPRESCU 

PENSIONAR 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA 

DECEMBRIE 

 
 
 
 
 

 

1 decembrie 

Margareta-Vioreta STÂNGACIU 

Gheorghe VIŞAN 

Gheorghe MITRESCU 

Elena ŢÎRGHEŞ 

Florina ENE 

Ionela-Valentina ZEGHERU 

Emil-Florin VIŞAN 

Valentin-Nicolas NECŞOIU 

Giulia-Ioana FĂȘIE 

 

2 decembrie 

Dorin-Ionuţ STOICA 

Ionuţ ŞERBAN 

Andreea-Cerasela SARU 

Mihail-Cristian FĂŞIE 

Nicolas-Ovidiu PIOARU 

 

3 decembrie 

Emilia MILEA 

„Credinţa adevărată este credinţa în adevăr.” 
(Richard WURMBRAND) 

 
 



Gheorghe STOICA 

Cristina GRECU 

Nicolae-Alin DRAGOMIR 

Florentina-Alina CRĂCIUN 

 

4 decembrie 

Nicolae STOICA 

Elvira MILEA 

Gheorghe BURCĂ 

Georgian GRECU 

Nicola-Ştefania STÎNGACIU 

Eric-Andrei ARON 

Simone-Gabriel STÎNGACIU 

 

5 decembrie 

Elena SARU 

Emil POPESCU 

Nicolae POPESCU 

Georgian-Florin BURTOIU 

Octavian-Nicolae ŞETREANU 

Nicolae-Eduard MITRESCU 

Giuliana-Nicola SOLOMON 

Nicoleta-Camelia FĂŞIE 

Valentin-Mihail AMBROZIE 

 

6 decembrie 

Maria BĂLAŞA 

Ion JOIŢA 

Avida GRECU 

Mihaela PIOARU 

Ion-Petre UȘURELU 

Dumitru-Răzvan PÂRVU 

Nicolae-Marian DUMITRU 

Valentina-Nicoleta MOREANU 

Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ 

 

7 decembrie 

Ion NEGULESCU 

Petrică SMARANDA 

Răzvan-Matias DOBRESCU 

Patric-Nicolas ENESCU 

 

8 decembrie 

Dumitru ŞETREANU 

Vasile IOSIF 

Alexandru ŞERBAN 

Elena GRECU 

Elena-Gabriela PETRESCU 

Ion-Robert ENESCU 

Denisa-Anamaria ŞETREANU 

 

9 decembrie 

Gheorghe SMARANDA 

Gabriela ŞETREANU 

Mihaela-Sabina OPROIU 

Daniela BADEA 

Ștefan OLARU 

Alexandru-Ionuţ FĂŞIE 

Mihai-Alexandru STOIAN 

 

10 decembrie 

Nicoleta ILIE 

Cornelia ARON 

Ilarion DOBRESCU 

Vasile-Bogdan MOREANU 

Gheorghe-Ciprian BADEA 

Anisia-Ioana FĂȘIE 

 

11 decembrie  
Maria ILIE 

Ion MITRESCU 

Cristina COMAN 

Ionel-Ciprian ŞETREANU 

Elena-Ionela RĂDULESCU 

Iulian-Danil BUCUROIU 

Vasile-Florin GRECU 

Ștefan-Irinel NUȚĂ 

 

12 decembrie 

Spiridon-Cristian OPREA 

 

13 decembrie 

Constantin NICOLĂESCU 

Ionuţ BĂLAŞA 

Elena NECULĂESCU 

Mircea-Ionuţ BUCUROIU 

Alina-Mihaela FĂȘIE 

Ionuţ-Alin ILIE 

Ioana-Alexandra ANTOFIE 

 

14 decembrie 

Constantin SPÂNU 

Vasilica MIHAI 

Daniela SARU 

Mihaela JOIŢA 

Victor OPROIU 

Gabriel FĂŞIE 

Elena-Consuela PIOARU 

Andreea-Stănica ILIE 

Ion-Adelaberto ŞETREANU 



Andreea-Izabela SOARE 

Nicolae-Aurel BĂLAŞA 

Ionuț ŞERBAN 

Rareş-Ştefan STOICA 

Carla MITRESCU 

 

15 decembrie 

Vioreta POPESCU 

Mihail OPROIU 

Preda LOPOTARU 

Maria IOSIF 

Gheorghe NEAGA 

Mihaela POPESCU 

Emilia DOBRESCU 

Iuliana-Viorica UNGUREANU 

Ioana-Alexia OANCEA 

 

16 decembrie 

Maria POPESCU 

Ion SPÎNU 

Nicolae IONAŞ 

Alexandra STOIAN 

Georgiana STOIAN 

George-Eusebiu SAVU 

Alexia-Maria MITRESCU 

 

17 decembrie 

Ionela-Cristina DINIŞOR 

Gabriela-Mihaela ZAMFIRESCU 

Lavinia-Ionela UDROIU 

 

18 decembrie 

Zenovia ȘETREANU 

Filofteia ŢUŢUIANU 

Alfred-Florin BUCUROIU 

Gheorghe MOREANU 

Cosmin OACHEŞU 

 

19 decembrie 

Emilian ENESCU 

Ion BRÂNZICĂ 

Floarea BUCUROIU 

Mihaela-Andreea ARON 

Ionuţ-Cristian TRONECI 

Georgian UŞURELU 

Andrei SAVU 

Sebastian-Andrei STÎNGACIU 

 

20 decembrie 

Ion RADU 

Vasile BĂLAŞA 

Victoria GHEORGHE 

Ştefan ION 

Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana POPESCU 

 

21 decembrie 

Ștefan-Andrei BUCUROIU 

Ștefan-Andrei BUCUROIU 

Ion POPESCU 

Săndel ŞETREANU 

Vasile BOBLEACĂ 

Elena BADEA 

Mariana IACOB 

Ștefania MOREANU 

Petruţa-Simona BADEA 

Andreea-Maria GHEORGHE 

Cristina-Rebecca DINU 

 

22 decembrie 

Ion CIOCAN 

Ion VASILE 

Ion FLOREA 

Ioana-Mariana STAN 

Cătălin-Georgian SAVU 

Georgiana STÂNGACIU 

Andreea-Maria TRONECI 

Ştefania-Denisa GOGU 

Jessica-Ștefania OPREA 

 

23 decembrie 

Floarea POPESCU 

Ion BADEA 

Magdalena STÎNGACIU 

Florin STĂNESCU 

Aurel GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 

Ionuţ-Marius SOARE 

Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ 

 

24 decembrie 

Maria STOICA 

Corneliu DOBRESCU 

Iuliana PISICĂ 

Ionuț-Georgian POPESCU 

Cristian-Constantin ANTOFIE 

Ionuţ-Adrian UDROIU 

Elvis-Gabriel FĂŞIE 

 

25 decembrie 



Mihai-Cristian NECȘOIU 

Vasilica VASILE 

Robert-Marian PETRESCU 

Cristian-Emanuel FĂŞIE 

 

26 decembrie 

Aurica VASILE 

Otilia MIHAI 

Gheorghe STOICA 

Stelian NEGULESCU 

Miţa BURCĂ 

Lenuţa MARIN 

Adriana ZAMFIRESCU 

Mircea NEAGA 

Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ 

 

27 decembrie 

Valeria FĂŞIE 

Ion BUCUROIU 

Mioara-Estera DOBRESCU 

Loredana POPESCU 

Marilena-Geanina STÎNGACIU 

Ionuţ-Daniel DINIŞOR 

 

28 decembrie 

Mircea BÎRLOG 

Andrei BOBLEACĂ 

Pompilia-Andreea GHEORGHE 

 

29 decembrie 

Cornelia DOBRESCU 

Vasilica MILEA 

Vasile GHEORGHE 

Alina-Daniela SARU 

David BÎRLIGEANU 

Ionuț-Mihai IOSIF 

 

30 decembrie 

Vasilica GRECU 

Vasile NEAGA 

Aurel GRECU 

Corina STOIAN 

Romeo-Ionuţ MIHAI 

Sebastian-Ionuț NEAȚU 

Dumitru-Ciprian ŞTEFAN 

Maria-Cosmina DUMITRU 

Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA 

Paul-Cristian STOICA 

 

31 decembrie 

Vasile-Viorel NECȘOIU 

Ancuţa-Mihaela MIHAI 

Ion BOBLEACĂ 

Bogdan-Georgian BURCĂ 

Cristian-Ionuț BĂLAȘA 

Oryana-Georgiana NEAGA 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

 ÎN CURSUL LUNII NOIEMBRIE: 

 

 

 

CĂSĂTORII: 

 

 

 

 

„Adevărul este o eroare rectificată.”  
(GOETHE) 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



DECESE: 
 

 
 

   
 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

 


