
 

                 

 

 

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. 96 din 1 ianuarie 2019 MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINE AI VENIT AN 2019! 

 

 

 

Nevăzut și totuși perfect conturat, cel mai probabil Timpul a existat dintotdeauna în mintea 

oamenilor.  

A fost însă, odată ca niciodată, o vreme în care oamenilor nici prin cap nu le trecea să-l 

măsoare. Ceea ce conta pentru anticul grec sau chinez, pentru pastorul arab sau țăranul mexican era 

doar ciclicitatea proceselor din natură: alternarea zilei cu noaptea și trecerea de la un anotimp la 

altul; timpul muncii și timpul odihnei, cel al semănatului și cel al recoltei. Nicăieri, în 

lumea antică și medievală, nu a existat mai mult de o minoritate de oameni cu adevărat interesată de 

timp în termeni de exactitate matematică. Și totuși...vocabula „timp“ își află originea în 

grecescul „temenos“ și latinescul „temperare“, ambii termeni indicând acțiunea divizării unui 

anumit lucru după ordine și măsură. 

Așa cum o atestă calendarul considerat primul din istorie – un os de vultur pe care, în urmă 

cu 13.000 de ani, un vânător din Paleolitic a scrijelit o serie de semne indicând fazele Lunii – proble-

ma calendarului s-a impus ca o exigență încă din zorii omenirii. Se găsesc mărturii ale acestui fapt la 

toate civilizațiile antice, de la mayași la sumerieni și de la egipteni la chinezi și hinduși. Un soi 

de orologiu rudimentar, inițial calendarul s-a pus în slujba celor dintâi comunități de vânători-

culegători pentru a anticipa migrațiile păsărilor, a determina perioadele de vânătoare și, mai ales, a 

programa ritualurile și ceremoniile religioase. Celebrările sacre marcau marile 

evenimente astronomice ale anului, precum solstițiile, echinocțiile, fazele Lunii. Biserica va fi cea 

care îi va furniza comunității un simț superior al timpului, ritmând ziua cu bătaia clopotelor ce reglau 

munca câmpului. De altfel, tot ceea ce, din perspectiva modernă, considerăm a fi aducător de pro-

gres (social, cultural sau tehnic) era asumat de societățile primitive drept un șir de revelații divine. 

Dintr-un motiv sau altul, calendarul comandat de Iuliu Cezar în anul 45 Î.Hr. și botezat Iulian avea 

„Eu, dacă vrei să ştii, scriu Timpul cu literă mare 
pentru că ştiu că-i place să-l respecţi. E 

supărăcios. Nu rabdă să fie bătut. Dacă nu l-ai 
supăra şi aţi fi prieteni, ar pune oricând ceasul  

cum vrei tu!” 
(Lewis CARROLL) 

 



să acumuleze o sumedenie de inexactități și întârzieri, cam 3 zile la fiecare 400 de ani; acestea vor fi 

corectate în epoca Renașterii, în urma unui efort concertat al matematicienilor, astronomilor și teo-

logilor; atunci va lua naștere calendarul Gregorian, adoptat ulterior în întreaga lume. 

 

Mie îmi plac concluzionările simple – timpul ne este prieten. De noi depinde cum îl măsurăm 

ori îl valorificăm. Timpul, până la urmă, suntem doar noi! E un tovarăș care ne măsoară clipele, 

dragostea, nebuniile, momentele de care ne bucurăm! Un os de vultur găsim oricare pentru a ne face 

singuri inoxerabila trecere mai lentă sau mai accelerată prin DOMNUL TIMP! Cred, sincer, că doar 

de noi depinde... 

Și pentru că suntem cu toții urmăritori ai calendarului ce vrea a ne măsura orele, pentru că 

intrăm într-un nou an...eu vă doresc tuturor tot ceea ce-mi doresc și mie: iubire, prețuire, înțelepciune, 

sănătate și rodnicie! Suntem – cu sau fără voia noastră – un TOT. Să ne luăm de mână și să simțim 

căldura celorlalte mâini! Haideți să ne privim, să ne vorbim și să zâmbim la unison! E atât de simplu 

și de firesc încât, a eluda acest lucru, este din punctul meu de vedere un adevărat sacrilegiu! 

LA MULȚI ANI! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREPTURILE COPILULUI 

- partea a patra – 

 
 
 
 
 

Minorii pot fi angajați sau folosiți ca zilieri 

Legislația muncii permite minorilor, în prezent, să lucreze ca salariați sau ca zilieri, însă numai 

după atingerea unei vârste minime și numai dacă sunt respectate anumite condiții stricte. 

Conform Codului muncii, persoanele fizice pot fi angajate cu contract de muncă de la vârsta 

de 15 ani, însă numai dacă părinții își dau acordul în acest sens și dacă este vorba de activități adecvate 

vârstei. 

În condiții asemănătoare, copiii au voie să lucreze ca zilieri de la aceeași vârstă. În ambele 

cazuri, aceștia n-au voie să aibă un program mai lung de șase ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. 

Totuși, legea permite copiilor să desfășoare activități plătite indiferent de vârsta, dacă acestea 

sunt făcute în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling. Astfel, copiii pot câștiga 

bani ca actori, cântăreți, dansatori sau sportivi profesioniști. 

Siguranța copiilor, o obligație pentru șoferi 

„Cei mai cumpliţi surzi sunt cei care nu vor 
să audă.” 

 

(DIDEROT) 
 



Din luna februarie a acestui an, șoferii sunt obligați să se asigure că, în timp ce conduc mașina, 

minorii poartă centura de siguranță sau sunt transportați în dispozitive de fixare în scaune pentru copii 

omologate. 

În același timp, prin intermediul Codului rutier și normelor sale de aplicare a fost interzisă 

transportarea copiilor în vârstă de până la trei ani în autovehicule neechipate cu sisteme de siguranță. 

Purtarea centurii sau transportarea în dispozitive specifice nu este obligatorie doar dacă medicii 

scutesc copiii de folosirea acestor sisteme de siguranță. Obligația nu se aplică nici când aceștia sunt 

transportați cu taxiul sau cu mijloacele de transport în comun. 

 

Nerespectarea de către șoferi a obligațiilor privind transportarea copiilor mai mici de trei ani 

este sancționată în momentul de față cu amenzi cuprinse între 390 și 487,5 lei, la care se adaugă și trei 

puncte de penalizare. 

O zi liberă pe an pentru sănătatea copilului 

Părinții beneficieze efectiv de ziua liberă lucrătoare acordată prin lege pentru a-și duce copiii 

la medic. 

Aceasta facilitate a fost introdusa anul trecut prin Legea nr. 91/2014, concret, părinții pot să 

ceară anual, o zi liberă lucrătoare pentru a se îngriji de sănătatea copilului.  

 

*  *  * 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziţia nr. 418 din 20 decembrie 2018 a convocat în 

şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 27 decembrie 2018, ora 15:00, la sediul 

său, situat pe str. Vlad ŢEPEŞ, nr. 18 şi a propus următoarea ordine de zi: 

1. Colinde protocolare; 

Colindători: elevii școlilor, însoțiți de reprezentanții comunității cadrelor didactice  din 

comună. 

2. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice; 

Prezintă informarea: domnul Marius NEGOESCU, șeful Postului de Poliție al Comunei 

Vulcana-Băi. 

3. Validarea Dispozițiilor primarului comunei nr. 380 din 6 decembrie 2018, privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

4. Indexarea  impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019; 

5. Prelungirea contractului de închiriere a spațiului în care își desfășoară activitatea Ghișeul 

poștal Vulcana-Băi; 

6. Aprobarea închirierii spațiului destinat activității sanitar-veterinar; 

7. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2019;  

8. Prelungirea valabilității Planului urbanistic general al comunei; 

9. Probleme curente ale administrației publice locale: 

10. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI -10 IANUARIE 

 

 

 

 

 

Biserica Ortodoxă cinsteşte la 10 ianuarie pe 

Sfântul Antipa de la Calapodeşti. Acest cuvios 

părinte se numără printre cele mai alese roade 

duhovniceşti pe care le-a odrăslit binecuvântatul 

pământ al Moldovei. Viaţa lui a fost povestită de el 

egumenului Pimen de la Mănăstirea Valaam din 

nordul Rusiei. S-a născut în anul 1816 în satul 

Calapodeşti, azi în judeţul Bacău, primind din botez 

numele de Alexandru. Tatăl său era Gheorghe 

Constantin Luchian, diacon la biserica satului, iar 

mama Ecaterina Manase, călugărită mai târziu sub 

numele Elisabeta. A învăţat carte la şcoala satului. 

Încă nu terminase şcoala când tatăl său a fost chemat 

la Domnul. Rămas orfan, a fost nevoit să înveţe 

meşteşugul legării de cărţi, pentru a contribui şi el la 

întreţinerea familiei.Dar pe când avea 20 de ani „fără 

de veste a fost cuprins de o negrăită şi minunată 

lumină, care i-a umplut inima de o nespusă bucurie”, 

cum scria biograful său. Drept aceea, şi-a părăsit 

familia, îndreptându-se spre Mănăstirea Neamţ, dar 

stareţul de aici nu l-a primit. A mers atunci spre o 

mănăstire din Ţara Românească, se pare la 

Căldăruşani, în care erau încă vii tradiţiile paisiene, 

moştenite prin ucenicii vrednicului de pomenire, 

stareţul Gheorghe. Aici fratele Alexandru s-a 

dovedit a fi cu luare aminte la toate cuvintele de 

învăţătură ale părinţilor, nevoindu-se cu rugăciunea, cu postul, cu ascultarea, aşa cum se cuvine celor 

dornici de viaţă călugărească. Fără îndoială că va fi stăruit şi în citirea cărţilor folositoare de suflet, 

lucru pe care nu-l făcuse în copilărie. Stareţul de aici l-a tuns în monahism, dându-i numele de Alipie. 

După doi ani a plecat la Muntele Athos, despre care îi vor fi vorbit unii din părinţii mai în vârstă care 

trăiseră în acea „grădină a Maicii Domnului”. S-a aşezat la Schitul românesc Lacu, unde se nevoiau 

mulţi călugări de neam român, fiind cunoscut de toţi pentru asprimea vieţii călugăreşti care se ducea 

acolo. În acest schit s-a întărit sufleteşte, prin ascultările la care a fost rânduit, ca şi prin sfaturile pe 

care le primea cu dragoste şi smerenie de la părinţii cu învăţătură şi viaţă îmbunătăţită. 

Patru ani a trăit în Mănăstirea Esfigmenu, în nordul Sfântului Munte, mult ajutată de domnii 

moldoveni, precum şi de familia marelui mitropolit Veniamin Costachi (1803-1842). Acum a primit 

„schima cea mare” a călugăriei, care cere post aspru, rugăciune şi slujire neîntreruptă, devenind 

 „Încredinţează-ţi trecutul milei lui Dumnezeu, 
prezentul – dragostei Sale, iar viitorul – 

Providenţei divine.” 

(AUGUSTIN) 

 



„schimonahul Antipa”. Se pare că tot acum a fost hirotonit întru ierodiacon şi ieromonah. A trăit apoi 

într-o chilie, pe care a refăcut-o. În anul 1860, Cuviosul schimonah Antipa, după o vieţuire de aproape 

20 de ani în Sfântul Munte, se reîntoarce în Moldova. Tocmai atunci, doi îmbunătăţiţi monahi 

moldoveni care trăiau la Athos, Nifon şi Nectarie, începuseră zidirea Schitului românesc Prodromu, 

care va fi terminat şi sfinţit în 1863. Antipa a fost rugat să meargă în Moldova pentru a strânge ajutoare, 

în vederea terminării lucrărilor de zidire. A stat la un metoc din Iaşi (Bucium) al unei mănăstiri din 

Sfântul Munte. Numele său ajunge să fie cunoscut şi aici, încât era căutat de mulţi credincioşi, pentru 

care era o adevărată pildă de smerenie, de dragoste şi de trăire cu adevărat creştină. 

Se îndreaptă apoi spre pravoslavnica Rusie, tot în vederea strângerii de ajutoare pentru Schitul 

Prodromu. S-a oprit la Kiev,  pentru a se închina moaştelor Cuvioşilor părinţi din Lavra Pecerska, după 

care a pornit spre Moscova, şi în cele din urmă spre Petersburg, unde a primit felurite ajutoare de la 

mitropoliţii din aceste două oraşe, stareţi de mănăstiri şi credincioşi. Chiar din primul an al venirii sale 

în Rusia, a vizitat Mănăstirea Valaam, situată pe o insulă din lacul Ladoga, în apropiere de Finlanda, 

care l-a impresionat în chip deosebit. Drept aceea, după ce a trimis ajutoarele la Schitul Prodromu, în 

noiembrie 1865 s-a aşezat pentru totdeauna la Mănăstirea Valaam, şi anume într-o chilie de la schitul 

cu hramul Tuturor Sfinţilor. Aici şi-a continuat nevoinţele duhovniceşti, căutând să fie folositor obştei 

care îl înfiase. De altfel, în această mănăstire erau cunoscute tradiţiile paisiene, căci unii dintre monahii 

de pe vremuri fuseseră ucenici ai marelui stareţ de la Neamţ. Datorită vieţii sale alese a ajuns să fie 

cunoscut în părţile de nord ale Rusiei, încât era căutat de mulţi călugări şi credincioşi, pentru slujbe şi 

cuvânt de învăţătură. S-au format, sub îndrumarea lui, mai mulţi ucenici care l-au urmat în cele 

duhovniceşti. După 17 ani de aspră vieţuire, în ziua de 10 ianuarie 1882, Cuviosul Antipa 

ieroschimonahul şi-a plătit obşteasca datorie, departe de ţara sa, dar mereu cu gândul la ea. A fost 

înmormântat în gropniţa mănăstirii Valaam. Pentru că era cunoscut şi cinstit de toţi pentru vrednicia 

sa, unul din ucenicii săi, ieromonahul Pimen, i-a scris viaţa care s-a tipărit în anul următor la 

Petersburg, în ruseşte, sub titlul: Viaţa vrednică de pomenire a ieroschimonahului Antipa. Cartea s-a 

răspândit repede, încât în 1893 a apărut din nou, tot la Petersburg. 

Faima lui de „sfânt” s-a menţinut atât în Rusia, cât şi la Muntele Athos, fie prin aceia care l-au cunoscut 

în timpul vieţii, fie prin cartea pomenită aici. Aşa se face că în 1906, deci la 24 de ani de la mutarea 

lui către Domnul, monahii ruşi de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon sau Rusicon, din Sfântul Munte 

Athos, l-au trecut în Mineiul rusesc pe luna ianuarie, ziua 10, care s-a tipărit atunci în limba slavă. Era 

deci vorba de o trecere în rândul sfinţilor fără un act oficial de canonizare din partea Bisericii, ci doar 

prin înscrierea numelui său în Minei. 

La noi în ţară, numele schimonahului Antipa a fost mai puţin cunoscut, de vreme ce el şi-a 

petrecut cea mai mare parte a vieţii în afara hotarelor ei. Dar este o mândrie pentru noi că el a fost iubit 

şi preţuit de monahii ruşi, care l-au trecut în Sinaxar ca „sfânt cuvios”, fiind singurul călugăr român 

athonit care s-a învrednicit de o asemenea cinstire. Faptul acesta a constituit un temei şi pentru 

Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în 1992, de a-l introduce în calendarele noastre în ziua chemării sale 

la Domnul, adică la 10 ianuarie, şi de a-l cinsti ca pe un „vas ales” al lui Hristos şi a-i cere să se roage 

pentru noi şi pentru a noastră mântuire. 

                                                                                

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                  Parohia Vulcana de Sus    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

IOAN BUDAI-DELEANU  – 258 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI, 

FILOLOGULUI, LINGVISTULUI ȘI JURISTULUI ROMÂN – (6ianuarie 1760 – 24 august 

1820) 
 
 
 
 
 

A fost primul dintre cei zece copii ai preotului greco-

catolic Solomon Budai din Cigmău. 

A făcut studii elementare la Cigmău. A urmat seminarul greco-

catolic din Blaj (din 1772) și apoi Facultatea de Filosofie 

din Viena (1777-1779). Trece la Facultatea de Teologie (1780-1783) ca 

bursier al Colegiului Sf. Barbara. Obține titlul de doctor în filosofie. 

Câștigă o solidă cultură umanistă și adâncește studiul limbii latine și 

învață limbile germană, franceză și italiană. În timpul studiilor de la 

Viena, proiectează întocmirea unui lexicon, în 10 volume, pentru care 

culege material. Este unul din reprezentanții de frunte ai Școlii Ardelene. 

În timpul studiilor de la Viena i-a cunoscut pe Samuil Micu, Petru 

Maior și pe Gheorghe Șincai. A împărtășit convingerile iluministe ale 

acestora. 

La Viena a îndeplinit pentru un timp slujba de psalt la Biserica Sf. Barbara. Apoi a devenit 

profesor și prefect de studii, pentru scurt timp, la seminarul de la Blaj (1787). A intrat în conflict cu 

episcopul Ioan Bob și a renunțat la intenția de a fi hirotonisit ca preot. S-a stabilit la Liov, unde a 

obținut, prin concurs, postul de secretar juridic al tribunalului provincial. În 1796 este avansat consilier 

(judecător) la Curtea de Apel, funcție pe care o deține tot restul vieții.[4]Elaborează numeroase lucrări, 

cele mai multe rămase însă în manuscris, și publicate – doar în parte – mult după moartea sa. Îl 

preocupă domenii variate: drept, pedagogie, istorie, etnografie, lingvistică și literatură. La scrierile 

originale se adaugă traduceri de opere legislative și literare. 

Autorul primei epopei în limba română, "poemationul eroi-comic" Țiganiada sau Tabăra 

țiganilor, ediție definitivă de Jacques Byck, 1800-1812. Opera sa reprezentativă (poemul eroi-comic 

"Țiganiada") tratează un subiect alegoric cu tendințe satirice antifeudale și anticlericale. Un alt poem 

satiric Trei viteji, rămas neterminat, valorifică motive din "Don Quijote" de Cervantes. 

G. Călinescu a remarcat geniul verbal al autorului, care atenuează lipsa talentului descriptiv. 

Invenția verbală începe de la numele țiganilor, „un grotesc de sonuri” (Aordel, Corcodel, Cucavel, 

Parpangel, Găvan, Giolban, Goleman, Ciormoi, Dîrboi etc.), trece prin invenții onomatopeice unele 

atît de firești încît „trebuie un studiu deosebit pentru a vedea dacă ele nu circulă” și ajunge la modelarea 

lor în scopuri prozodice, schimbîndu-le genul și terminația pentru a le face să rimeze (dracă, palată, 

copace etc). 

În Istoria critică a literaturii române, Nicolae Manolescu evidențiază 

valoarea Țiganiadei printr-o comparație: „Țiganiada este un Don Quijote al nostru, glumă și satiră, 

fantasmagorie și scriere înalt simbolică, ficțiune și critică a ei”. 

În Epistolia închinătoare din 1812, autorul Leonachi Dianeu (Ioan Budai-Deleanu) îl ruga 

pe Mitru Perea (Petru Maior) să redacteze notele explicative necesare la Țiganiada. Printre altele, 

autorul spunea: „m'am îndemnat a face o cercare: de s'ar putea face ș'în limba noastră, adică în cea 

romănească (căci a noastră, cea țigănească, nu se poate scrie și puțini o înțăleg) cevaș asemene; ș'am 

izvodit această poveste” și „să știi că fiind eu țigan ca și tine, am socotit cuvios lucru de a scrie pentru 

țiganii noștri, ca să preceapă ce feliu de strămoși au avut”. După autorii unui manual școlar adresat 

elevilor care studiază limba romani, din aceste fragmente „reiese că cei doi corifei ai Școlii Ardelene 

aparțineau etniei rome”. Această interpretare ignoră contextul alegoric și ironic, asupra căruia 

autorul epistoliei atrăgea atenția: „Însă tu bagă de samă bine, căci toată povestea mi se pare că-i numa 

„Dăruieşte-mi, Doamne prudenţă pentru a 
evita pe cei ce mă flatează şi răbdare faţă de 

cei care mă contrazic.” 
 (Thoma's KEMPIS) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/BRU
https://ro.wikipedia.org/wiki/BRU
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf._Barbara_din_Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_Ardelean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Samuil_Micu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Maior
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Maior
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%98incai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2nta_Barbara_din_Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Bob
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Budai-Deleanu#cite_note-romlib2013-06-22-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aiganiada
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jacques_Byck
https://ro.wikipedia.org/wiki/1800
https://ro.wikipedia.org/wiki/1812
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trei_viteji&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Manolescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1812
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_romani


o alegorie în multe locuri, unde prin țigani să înțeleg ș'alții carii tocma așa au făcut și fac, ca și țiganii 

oarecînd. Cel înțelept va înțelege!” Istoricii literari George Călinescu și Nicolae Manolescu nu au dat 

interpretări ale acestor pasaje din epistolie. 

 

Asăzi, în orașele Arad, București, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu și Timișoara, câte o stradă 

poartă numele de strada Ion Budai Deleanu. Casa de cultură din Geoagiu îi poartă numele: Casa de 

cultură Ioan Budai Deleanu Geoagiu. 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

 

 

 

 

VORBE CU TÂLC 

de Vasile MILITARU 

 

 

 

În grădina largă-a vieţii, omul seamănă cu-o floare: 

Vine toamna ... cade bruma ... Biruită, floarea moare, 

Dar rămâne amintirea celor buni, care-şi iau drumul, 

Cum din floarea-mbătătoare ne rămâne, scump, parfumul! 

 

Pururea, înţelepciunea are culmi ce urcă-n stele 

Şi, de veacuri, fericirea stă pe culmile acele. 

Aşadară, fericirea, în zadar o cată unii, 

Dacă nu pot să atingă culmile înţelepciunii! 

 

Câinelui ce-mi stă-n ogradă, îi arunc de azi pe mâine, 

Pentru paza lui cinstită, câte-un colţ uscat de pâine 

Şi, de câte ori mă vede, prin ogradă sau în prag, 

Câinele, cu-a lui privire, îmi arată - atâta drag, 

 

Încât, grai de om să aibă, şi iubirea lui fierbinte 

Mai duios, el n-ar fi-n stare să mi-o spună prin cuvinte ... 

Un argat, ţinut de milă şi sătul numai de bine, 

Cu nespusă vrăjmăşie caută mereu la mine 

 

Şi, din ambele fiinţe căror astfel le dau pâine, 

Eu mă-ntreb în toată clipa: "Care-i om şi care-i câine?" 

„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) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geoagiu


Sfânta moarte, totdeauna secerând după-al ei plac, 

Nu-ţi ia-n seamă bogăţia; când te ia, te ia sărac. 

 

Pentru că, întreg avutul ce în viaţă tu l-ai strâns, 

Ea îl dăruieşte celor cari te duc la groapă-n plâns, 

Ca şi cum ar vrea să-ţi spună: "Ai strâns aur ca tezaur, 

Pe când Dumnezeu îţi cere numai sufletul de aur!" 

 

De-ai primit un dar, tu cată bucurii prea mari să n-ai; 

Cei mai mulţi, când îţi fac darul se gândesc: ce-o să le dai? 

Bogăţia, ca femeia, câte-odată stă de şagă: 

Vine pe neaşteptate şi te lasă când ţi-e dragă! 

 

Dacă vrei vrăjmaşul de-astăzi să te-mbrăţişeze mâine, 

Pentru piatra ce-ţi aruncă, tu aruncă-i lui o pâine. 

Tigrul, gata să sfâşie, îl vei face astfel câine! 

Poţi găsi, când ai pierdut, un ac în aria cu grâu, 

 

Un cal sălbatic în pustiuri, un peştişor scăpat în râu, 

Un corb în noapte când nu ard, pe cer, nici stelele, nici luna, 

Dar cinstea ta, când ai pierdut-o, pierdută-i pentru-ntotdeauna. 

În răsfăţ de-ţi creşti copilul şi-l laşi zilnic fără frâu, 

 

Tu ai semănat neghină, socotind că semeni grâu. 

De trei ori: vai ţie, mamă, în asemeni greş, că mâine, 

Vei mânca, muiată-n lacrimi, cea mai otrăvită pâine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ţişez 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 ...cuvintele pe care le spune un papagal sunt considerate ca fiind repetișii ale cuvintelor auzite, 

fără ca papagalul să se le și proceseze mental: De unde și expresia „repetă ca un papagal”. Acest lucru este 
contrazis însă de studiile din ultimii 30 de ani, care arată că papagalii nu sunt un fel de reportofoane cu pene, 
ci se implică mult mai mult decât s-ar putea crede. 

 ...elefanții au cel mai mare creier ….față de orice alt mamifer care a trăit vreodată? Acesta 

depășește de cele mai multe ori 5 kg. La fel ca și în cazul oamenilor, inteligența este greu de cuantificat, dar, 
în medie, elefantul are o inteligență emoțională cu un coeficient de peste 1.88. 

 ...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. 

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

(Robert MUSIL) 

 



 …girafa, făptură impunătoare, al cărei cap se află la ceva înălțime deasupra solului – este 

perfect adaptată pentru a concura cu celelalte animale care pasc? Statura îi permite să ajungă astfel la frunzele 
aflate în copaci. Dacă avantajul ei este evident, există și neajunsuri când au un gât de o asemenea lungime 

 ...cu atât de multe creaturi care trăiesc pe uscat, este usor să uităm că unele dintre cele mai 
ciudate activități au loc în adâncul oceanelor? Ciudata practică de a-și schimba organele sexuale este destul 
de frecventă la pești, mai frecventă decât în oricare alt grup de vertebrate. 

 ...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. 

 ...castorii sunt aproape izolați în timpul iernii? În acest sezon trăiesc din depozitele de alimente 

pe care și le-au făcut anterior. Aceste animale își conservă energia prin evitarea curenților de aer rece și aleg 
să stea, pe timpul iernii, în vizuina tapetată cu lemn și noroi. 

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

Motorola? 

 ...un pui de balenă nu este un lucru „mic”? După 10-12 luni, un pui de balenă are la naștere 

aproximativ o treime din lungimea mamei. Pentru a-și hrăni nou-nascutul, balena mamă eliberează laptele, 
direct în gura puiului, cu ajutorul mușchilor din jurul glandei mamare, în timp ce acesta stă prins de sfârc. 

 ...stomacul unui crocodil este un loc plin de pietre, din mai multe motive? Sistemul digestiv al 

unui crocodil se confruntă cu orice, de la broaște țestoase, pești și păsări, girafe, bizoni, lei și chiar (când 
apărarea teritoriului o impune) alți crocodili. 

 

 Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI 

 

 

SCRISOARE CĂTRE DIRIGA DE SECRET SANTA! 

 

 

 

 

Din clasa a 6-a pân-acum  

Ați fost o mamă pentru noi,  

Ne-ați mai certat și, oarecum 

Cred că a fost greoi, greoi! 

 

Când noi ne-am îmbrăcat galant,  

Ne-am așezat doi câte doi, 

Sala de sport era un mic restaurant  

Cu o mâncare gătită doar de noi. 

 

Am trăit clipe minunate  

Și suntem recunoscători  

„Nu există armonie fără existenţa 
contrariilor.” 

(HERACLIT) 

 



Că ați făcut tot ce se poate  

Să vă fim, noi, elevii silitori. 

 

Prima literă e M, 

De poti, ghicește numai tu! 

Natura însa m-a-nzestrat  

Să fiu băiat și cam înalt.   

 

Cadoul... nu este prea scump  

Dar numai gestul, cred,  contează,  

Este legat de anotimp  

Crăciunul îl simbolizează. 

 

Îmi mai  doresc ca-n noaptea de Crăciun,  

Când sper că o să-l admirați, 

Acolo undeva p-un scaun,  

De el să vă tot bucurați. 

 

Cam asta am avut de zis, 

Urmează cei ce n-au deschis (cadourile) 

Să-și poată lua cuvântul lor  

ȘI-UN „LA MULȚI ANI” DIN SUFLET TUTUROR! 

 

P.S. 

Chiar am omis ce-i important: 

Eu o să fiu cel mai înalt! 

În clasa a XII-a când voi fi, 

Șaorma cine-o va plăti?!!! 

 

PS-ul este urmare a pariului pe care l-am pus noi doi că o să fiu mai înalt ca dumneaei când 

voi ajunge în ultimul an de liceu! 

 
 

 

 

 MATEI-NICUȘOR BĂJENARU 

CLASA a VII-a 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD-ȚEPEȘ” VULCANA DE SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSURI DE LA NOI, 

DIN VULCANA-BĂI! 

 

 

Am adormit în seara asta 

În codrul des cu tine-n gând, 

Sub tei înmiresmați de floare 

Și m-am trezit târziu visând. 

 

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

(Mihai EMINESCU) 

 



Am întrebat atunci o stea, 

De știe draga mea ce face... 

Ea mi-a răspuns că-i fericită 

Și doarme fără grijă-n pace! 

 

Luna mi-a șoptit sfioasă: 

Să o iubești că nu-i păcat 

Să-i dăruiești un vers și flori, 

Simbol al dorului curat! 

 

Rugatu-m-am de raza-i blândă 

Ce-i va pătrunde pe fereastră, 

Cu cald sărut să o mângâie, 

Cu dulce vis să o-nvelească. 

 NICULAE OPRESCU 

PENSIONAR 

 

 

 

 

 NICULAE OPRESCU 

PENSIONAR 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE 

 
 
 

 
 

1 ianuarie 

Vasile DUMITRESCU 

Lucica OALRU  

Mihai-Silviu MICULESCU 

Vasile POPESCU 

Constanţa ARON 

Vasile IORDACHE 

Nicolae OANCEA 

Margareta SAVU 

Gabriel ANTOFIE 

Mihaela ARON 

 

2 ianuarie 

Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA 

Vasile FĂŞIE 

Virginia ILIE 

Aurel BERECHET 

Vasile-Constantin ANTOFIE 

Florin CHIORNIŢĂ 

Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU 

 

3 ianuarie 

Ion SARU 

Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ 

Ion VASILE 

Violeta IVAŞCU 

Mircea NECŞOIU 

Ion COMAN 

Cristina GRECU 

 

4 ianuarie 

Mihaela MOROE 

Marian-Aurel BRÂNZICĂ 

Ioana-Liliana CRĂCIUN 

Ion POPESCU 

Ion FĂŞIE 

Florina DÎNGEANU 

Ioana-Maria UŞURELU 

 

5 ianuarie 

Ion MITRESCU 

Lămîiţa ŞETREANU 

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

 
 



Viorica SAVU 

Eugeniu CREMENEANU 

Elena BERECHET 

Rebeca-Maria ANTOFIE 

 

6 ianuarie 

Cristian-Dumitru GHEORGHE 

Adriana-Nicoleta FLOREA 

Ion-Cristian NEAGA 

Georgian GRECU 

Alexandru-Georgian STANCIU 

Vasile BURCĂ 

 

7 ianuarie 

Ion MILEA 

Ion ŞERBAN 

Valerică OANCEA 

Ioan BADEA 

Camelia PIOARU 

Alma-Gabriela STÎNGACIU 

 

9 ianuarie 

Ionuț-Iulian MILEA 

Mark ȘETREANU 

Petru-Samuel ŞERBAN 

Ion STOICA 

Vlad-Nicholas ȘERBAN 

Eric-Ioan ȘERBAN 

 

10 ianuarie 

Daniel-Vasile BUCUROIU 

Georgian-Valentin MARIN 

Darius-Georgian MOROE 

Maria-Alexandra DINIŞOR 

Elena POPESCU 

Dumitru CIOCAN 

Ionela SMARANDA 

Ianis-Ștefan FĂȘIE 

 

11 ianuarie 

Zenovia-Mihaela ŞETRENU 

George-Petrişor HOGIOIU 

Florentina ŢUŢUIANU 

Vasile-Laurenţiu POPESCU 

Iulia-Maria MILEA 

Marius-Ionuţ ŞERBAN 

Dacian FURDUI 

 

12 ianuarie 

David-Andrei NECȘOIU 

Ionela ŞTEFAN 

Nicolae SAVU 

Ancuţa-Florina MOROE 

Oana-Florica ZAHARIA 

George MANTA 

Daniela STOICA 

Paola-Ștefania FÂȘIE 

Eryk-Emilian NEAGA 

 

13 ianuarie 

Vasile UŞURLU 

Anca-Elena ION 

Gheorghe MITRESCU 

Silviu-Mihai RADA 

Elena-Daniela GHEORGHE 

Dumitru-Sebastian ENESCU 

Daria-Ioana IONESCU 

Felicia DRĂGHICI 

Daniel IOSIF 

 

14 ianuarie 

Florin TUDOR 

Mihaela ŞERBAN 

Diana-Florentina NECŞOIU 

Natalia STÎNGACIU 

Maria DOBRESCU 

Vasile ANTOFIE 

Domnica TRONECI  

Raisa-Cristiana ȘETREANU 

 

 

15 ianuarie 

Florica GOGU 

Sabina NEAGA 

Viorel BURCĂ 

 

16 ianuarie 

Nicu-Robert VASILE 

Mălina-Adriana PETRESCU 

Oana-Valentina PETRESCU 

Nicoleta-Alice BERECHET 

Marin MEDREGA 

Elena DUMITRESCU 

 

17 ianuarie 

Melania-Elena BUCUROIU 

Marius-Constantin FĂŞIE 

Silvia VASILE 

Ion OANCEA 

Mariana SMARANDA 



Mihaela-Lidia UŞURELU 

Bianca-Maria CRĂCIUN 

Dumitru-Cătălin VOICU 

 

18 ianuarie 

Cristina-Liliana PREDA 

Nicolae ANTOFIE 

Vasile DOBRESCU 

Claudiu-Iulian JOIŢA 

Gabriela TOMA-CUŢARU 

Stelian FĂŞIE 

Dumitru BRATU 

Bogdan-Nicolae ISTRĂTOIU 

Marian ȘERBAN 

 

19 ianuarie 

Robert DRĂGHICI 

Adrian GHEORGHE 

Mihaela-Florina STOICA 

Cosmina-Ştefania SARU 

Ion ANGHEL 

Maria ŞERBAN 

Gheorghe MITRESCU 

Laurenţiu GHEORGHE 

 

20 ianuarie 

Cornelia STANCIU 

George-Romeo MOREANU 

Izabela-Nicoleta UŞURELU 

Filofteia DOBRESCU 

Ion APOSTOL 

Octavian PUIESCU 

Maria GRIGORE 

Liliana BURCĂ 

Dănuţ-Gabriel POPESCU 

Medeea-Ioana DOBRESCU 

 

21 ianuarie 

Alina GAFIŢOIU 

Gabriela POPESCU 

Mădălina NEAGA 

Florina-Filareta POPESCU 

Stelian MIHAI 

Ionuţ-Gabriel STOICA 

Ionela-Daniela MAICAN 

Emilia-Ioana ARON 

Diana-Mihaela MOROE 

Genoveva IONIŢĂ 

Nicolae MITRESCU 

Filareta BURCĂ 

Iuliana ENESCU 

David-Andres LUPU 

 

22 ianuarie 

Gigel COMAN 

Mircea BUCĂ 

Florica ILIE 

Iulian ILIE 

Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU 

Emilia JOIŢA 

Amina-Denisa UDROIU 

                                                                  

Alexandru-Petruț PETRESCU 

 

 

 

23 ianuarie 

Vasile-Adrian MIHAI 

Georgian-Dănuţ DOBRESCU 

Ştefan BÎRLIGEANU 

Mihai GRECU 

Aurelian DRĂGHICI 

Irina-Cateluţa MĂGUREANU 

Maria-Raissa Smaranda 

Maria-Gabriela SĂVULESCU 

 

 

24 ianuarie 

Daniel FĂŞIE 

Elena POPESCU 

Vasile STANCIU 

Gheorghe STANCIU 

Elena STANCIU 

Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ 

Ștefania-Roberta PETRESCU 

 

25 ianuarie 

Adrian-Valentin GRECU 

Melania DOBRESCU 

Dumitru LĂCĂTUŞ 

Florina NICOLĂESCU 

Lucas-Ionuț ANTOFIE 

 

26 ianuarie 

Gheorghe STANCIU 

Ana-Maria SAVU 

Gabriel FĂŞIE 

Diana-Elena ŞETREANU 

Dragoş-Gabriel ŞETREANU 

Sofia ANTOFIE 



Floarea GHEORGHE 

Maria MIHAI 

Mihail SANFIRESCU 

Cristina BĂLAŞA 

Andrei TUDOR 

 

27 ianuarie 

Nicolae MOREANU 

Ion BUCUROIU 

Giorgiana-Adelina BUCĂ 

Elena ŞERBAN 

Vasile TOMESCU 

 

28 ianuarie 

Maria-Magdalena BADEA 

Nicolae MITRESCU 

Ana-Maria ILIE 

Ionela-Bianca OANCEA 

Maria VORNICU 

Elena SMINCHIŞE 

Rareş-Ştefan DOBRESCU 

 

29 ianuarie 

Georgeta IOSIF 

Maria GAFIŢOIU 

Avida DOBRESCU 

Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN 

George-Silviu ZAMFIRESCU 

George-Tiberiu RUSU 

Ionuţ-Daniel DUMITRU 

Elena STOIAN 

Mariana PIOARU 

Vasile SPÎNU 

Elena VĂCARU 

Alexandru-Florin TRONECI 

 

30 ianuarie 

Vasilica CUCUTEANU 

Constantin SAVU 

Georgeta TEODORESCU 

 

31 ianuarie 

Vasile SAVU 

Cornel BURCĂ 

Gheorghe DUMITRU 

Renata-Ionela STÎNGACIU 

Nicolae NECŞOIU 
Maria ENESCU 
Vasile BIŢOC 

Spiridon ŞETREANU 
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