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

„Primăvara… o sărutare a împăcării
anotimpurilor!”
(Sanda TULICS)

MII DE FLORI ȘI MĂRȚIȘOARE!

Cine credeți că astăzi ne deschide ușa cu părul
împletit în șuvițe albe și roșii și cu ghiocei în mâini? E aici
acum! Primăvara e aici! De ce abia așteptai să vină? De
ce ai chemat-o?
Cine nu simte astăzi că întreaga natură respiră
verde? Cui nu-i trec astăzi prin minte versurile lui
CARIANOPOL: „E primăvară, iarăși primăvară!/ Pe
fiecare margini de făgaș,/ Își scot străbunii degeteleafară/ De ghiocei, de crini, de toporași”? Este suficentă o
singură suflare de primăvară pentru ca să ni se cuibărească
în suflet fericirea, muzica, dragostea…
Primăvara, viața râde cu fiecare dintre noi, ne
scoate din noi înălțându-ne în miraculoasele sfere ale fericirii și speranței. Astăzi debutează vremea
gândurilor bune, al începutului de drum, al speranțelor și al strălucirii din priviri. Este sărbătoarea
naturii ce ni se dezvăluie sub o feerie de senzații și emoții, un curcubeu de forme și culori, pe care
nici cel mai iscusit pictor n-ar reuși să-l surprindă sub penelul său, la fel de bine cum o face însăși
natura, creând un tablou plin de lumină, vibrând de viață și pulsând de căldură. Parcă și statuile,
pietrele, clădirile, toate parcă încep să zâmbească la apariția primăverii. Într-un cuvânt – primăvara ne
reamintește de Paradis.
Fie ca zâmbetele, fericirea și iubirea să ne fie astăzi mărțișoare nouă tuturor! Să vă fie viața o
primăvară eternă!
Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

PREȘEDINȚIA ROTATIVĂ A
CONSILIULUI UINIUNII EUROPENE

La 1 ianuarie 2019, România a preluat, de la Austria, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii
Europene, pe care o va asigura până pe 30 iunie 2019.
În data de 10 ianuarie 2019, a avut loc la București ceremonia oficială de preluare a Președinției
Consiliului UE de către România, la eveniment fiind prezent președintele Comisiei Europene, Jean
Claude JUNCKER, și comisarii europeni.
Ce este Consiliul Uniunii Europene?
Consiliul Uniunii Europene este parte a legislativului blocului comunitar, alături de
Parlamentul European. Dacă am face o paralelă cu România, Consiliul UE ar putea fi comparat cu
Senatul, iar Parlamentul European cu Camera Deputaților. Simplist, Comisia Europeană ar putea fi
comparată cu Guvernul.
Consiliul Uniunii Europene nu trebuie confundat cu Consiliul European, care are alte atribuții
și structură în cadrul UE, și nici cu Consiliul Europei, care este un for european în afara sistemului
Uniunii Europene.
Consiliul UE este format din miniștrii celor 28 de state membre UE și se reunește în 10 formate:
Agricultură și pescuit, Competitivitate, Afaceri economice și financiare, Mediu, Ocuparea forței de
muncă, politică socială, sănătate și consumatori, Educație, tineret, cultură și sport, Afaceri externe,
Afaceri generale, Justiție și afaceri interne, Transporturi, telecomunicații și energie.
Reuniunile sunt prezidate de ministrul statului care deține președinția Consiliului UE. De
exemplu, la Consiliul JAI reuniunile vor fi prezidate fie de ministrul de Interne, Carmen Dan, fie de
ministrul Justiției, Tudorel Toader.
În schimb, Consiliul Afaceri Externe este, de regulă, prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii
Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, italianca Federica MOGHERINI, membră a
Comisiei Europene.
Atribuțiile Consiliului UE sunt următoarele:
Negociază și adoptă legislația UE. Comisia Europeană inițiază proiecte de regulamente și
directive europene și le înaintează Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. Consiliul
negociază și adoptă actele legislative în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, prin
codecizie.
Coordonează politicile statelor membre. Acestea pot fi politicile economice și bugetare ale
statelor UE, consolidarea guvernanței economice în UE, politicile de educație, cultură, tineret și sport,
politica de ocupare a forței de muncă. Aici e vorba în principal orientări și recomandări pentru statele
membre.
Dezvoltă politica externă și de securitate comună a UE. Consiliul definește și pune în aplicare
politica externă și de securitate a UE pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European (care reunește
șefii de state sau de guverne din UE). Aceasta include și ajutorul umanitar și pentru dezvoltare al UE,
apărarea și comerțul. Consiliul, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, asigură unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a UE.

Încheie acorduri internaționale. Consiliul acordă Comisiei Europene mandatul de negociere, în
numele UE, a acordurilor UE cu țările care nu sunt membre UE și cu organizațiile internaționale. La
sfârșitul negocierilor, Consiliul decide cu privire la semnarea și încheierea acordului, pe baza unei
propuneri din partea Comisiei. De asemenea, Consiliul adoptă decizia finală de încheiere a acordului,
după ce Parlamentul European și-a dat aprobarea (necesară în domenii care fac obiectul codeciziei) și
după ce acordul a fost ratificat de toate statele membre ale UE. Aceste acorduri pot acoperi domenii
largi, precum comerțul, cooperarea și dezvoltarea, sau se pot referi la subiecte specifice, cum ar fi
textilele, pescuitul, vămile, transporturile, știința și tehnologia etc.
Adoptă bugetul UE. Consiliul adoptă bugetul UE împreună cu Parlamentul European. Perioada
bugetară acoperă un an calendaristic. De obicei, se adoptă în decembrie și începe la 1 ianuarie anul
următor.
În funcție de obiectul votului, Consiliul UE decide prin:
majoritate simplă (vot favorabil din partea a 15 state membre),
majoritate calificată (vot favorabil din partea a 55% dintre statele membre, reprezentând cel
puțin 65% din populația UE),
vot unanim (toate voturile sunt favorabile).
Ținând cont de populație, România are un vot destul de puternic în Consiliul UE: 14 voturi.
Cele mai multe voturi au Germania, Franța, Italia și Marea Britanie - câte 29. Polonia și Spania au câte
27, iar Olanda este sub România, având 13 voturi în Consiliu.
Atribuțiile Președinției României la Consiliul UE
Prin asigurarea Președinției Consiliului UE, NU se poate spune că România conduce Uniunea
Europeană. Președinția trebuie să fie neutră și imparțială, nu poate favoriza opțiunile românești de
politici și nici pe cele ale altui stat membru, așa cum se arată și pe site-ului oficial.
Totuși, pentru țara care deține Președinția Consiliului UE este important să contureze o viziune
politică proprie asupra evoluției proiectului european și a politicilor sale, a unei capacități
administrative corect dimensionate, bine echipate din punctul de vedere al competențelor și nivelului
de expertiză și implicit a unui sistem național performant de coordonare interministerială în domeniul
afacerilor europene.

Președinția Consiliului UE are 3 misiuni principale:
Prima misiune este de planificare și conducere a reuniunilor din cadrul diferitelor formațiuni
ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și ale grupurilor sale de lucru. România
asigură un cadru corect de negociere.
Eforturile unei Președinții se vor concentra în principal pe prezentarea de propuneri de
compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziții comune ale statelor membre.
De asemenea, Președinția este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind
legislația europeană, de asigurarea continuității agendei Uniunii Europene, a unor procese legislative
bine organizate și a cooperării dintre statele membre.
Cea de-a doua misiune vizează reprezentarea Consiliului UE în relațiile cu celelalte instituții
ale Uniunii, în special cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European. În activitatea pe care o
desfășoară, Președinția cooperează îndeaproape cu Președintele Consiliului European, Donald TUSK,
și cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Federica
MOGHERINI.
Cea de-a treia misiune este asumarea reprezentării Uniunii Europene în dialog cu partenerii
externi, prin înlocuirea temporară a Înaltului Reprezentant, în situațiile în care acesta nu poate

participa. Obligațiile concrete sunt asigurarea resurselor necesare pentru prezidarea la Bruxelles a
reuniunilor ministeriale, la nivel de ambasadori și a peste 150 de grupuri de lucru de la nivelul
Consiliului. În acest format se negociază 200 – 300 de dosare legislative pe parcursul a peste 1.500 de
întâlniri formale și informale.
În ceea ce privește modul în care se lucrează, Președințiile sunt grupate în Trio-uri, care asigură
un cadrul general coerent de desfășurare a activității Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă
neîntreruptă de 18 luni. România, Finlanda și Croația constituie un trio de președinții pentru un an și
jumătate.
* * *
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 55 din 21 februarie 2019 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 28 februarie 2019, ora 15:00, la sediul
său, situat pe str. Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Adoptarea scrisorilor de mulțumire publică adresate elevilor premianți la Concursul
„Regiunea mea, vecinătatea mea” – ediția 2018, organizat de Grupul Alianța Europeană din cadrul
Comitetului Regiunilor de la Bruxelles;
2. Rapoartele de activitate a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local, pe anul 2018.
3. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 2018;
4. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Vulcana-Băi
pe anul 2018;
5. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2018;
6. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2018;
7. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2018;
8. Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei Vulcana-Băi,
pe anul 2019;
9. Aprobarea de măsuri privind organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile
pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică;
10. Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, la nivel local;
11. Probleme curente ale administrației publice locale;
12. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„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)

EROI AU FOST, EROI SUNT ÎNCĂ…

Mai sunt și oameni conștienți de faptul că fără trecut nu avem niciun viitor. Am încercat o
multitudine de sentimente atunci când am descoperit o mină de aur strânsă într-un biblioraft de către
Tudor ILIE, cetățean al acestei localități, al cărui bunic a fost un adevărat erou, om care a luptat pentru
libertatea și dreptatea noastră, a românilor, câțiva ani prețioși ai tinereții domniei sale și care, din
păcate, nu s-a mai întors… Sunt niște documente prețioase, cu o imensă valoare sentimentală și mă
refer aici la fotografii și scrisori trimise de pe front către soția și copiii săi, dar și răspunsuri primite de
acasă. Am făcut eu facultatea de istorie, însă abia acum am realizat că istoria adevărată se învață numai
din evenimente concrete, din clipe trăite cu adevărat, din suferințe inimaginabile așternute pe cărți
poștale de acolo, de pe front.
Toma N. ILIE
- date biografice Născut la 21 aprilie 1913, a absolvit școala primară în comuna Vulcana-Băi (comuna natală).
Este încorporat la data de 8.03.1935 la unitatea de jandarmi din Târgoviște. Urmează stagiul militar
astfel:
-5.05.1935 depune jurământul;
-9.04. 1935 repartizat la Școala de cavalerie;
-5.05.1935 depunerea jurământului;
-1.10.1935 înaintat la gradul de fruntaș;
-14.12. 1935 înaintat la gradul de caporal cu data de 1.12 1935;
-22 X 1936 vărsat (transferat) la Regimentul 6 Călărași și lăsat la vatră în concediu anticipat;
-1 IV 1937 vărsat la Regimentul 10 Roșiori Purtat (regiment de cavalerie, ulterior mecanizat).
Sub această armă va lupta pe front;
- 1939-1940 participă la exerciții de luptă în Transilvania;
-în intervalul 17 II 1939- 9 VI 1941 va fi concentrat și deconcentrat de 17 ori;
-22 VI 1941 este mobilizat la Escadronul 3 din cadrul Regimentului 10 Roșiori Purtat, parte a
Diviziei 6 Cavalerie, care alături de alte două divizii formau Corpul de Cavalerie, iar acesta împreună
cu Corpul de Vânători alcătuiau Armata a III-a, condusă de generalul Petre Dumitrescu. Cele șase
divizii, componente ale Armatei a III-a, au fost învestite cu misiuni operative începând cu 2 VII
1941pentru eliberarea Bucovinei de Nord și a Basarabiei;
-24 IX 1942 este rănit în luptă
-15 V 1944 în urma luptelor din Crimeea este dat dispărut.

Scrisoarea către familie (originalul și transcriere):

27 februarie 1942
Scumpa mea Soție
Vei ști că cât am fost de supărat acum sunt mai vesel că primesc cărți poștale mai des că doar
ele îmi răcoresc Inima. Îmi spui că ești supărată că nu ai mai primit decât cărți poștale scrise dela
Crăciun eu îți scriu mereu că nu am dece să fiu supărat pe tine că doar tu ești singura care te doresc
că ști bine că nu am pe alt cineva ca să mă dorească mai mult ca tine. Însă cauza afost că nu amai
mers poșta regulat că acum este Iarnă dar acum sa schimbat vine cartea poștală mai des. Dragă
Marițo te rog foarte mult dacă nu poți sămi trimeți fotografie cu copii trimetemi o fotografie numai cu
tine că doar să te mai văd pe hârtie dacă natural nu se mai poate. Vei ști tot odată cu această carte
poștală am primit și una dela CumnatucStediuă dela Cucuteni și îmi spune că este în Concediu aș fi
fost mulțumit să fiu și eu ca el dar am avut o soartă foarte rea dar nar fi nimic numai să scap.
Te Sărut pe tine și pe Nicușor și pe Tudorel.

Toma
Îmi scrie Cumnatu că Caii lucrează la pădure cu un băiat spunemi și mie care băiat umblă cu
ei și dacă te alegi cu ceva să dai grăunțe mai multe calului acelui bătrân că poate la 1 Aprilie vin și
eu acasă dar nu sunt sigur că ordenele se schimbă mereu
(Textul este transcris exact cum a fost redactat pe cartea poștală)

Tudor ILIE
Absolvent al Facultății de Istorie-Geografie

„Oamenii trebuie cunoscuţi pentru a fi iubiţi.
Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut.”
(Blaise PASCAL)

SÂMBĂTA SFÂNTULUI MARE MUCENIC TEODOR TIRON - 10 MARTIE

Prima sâmbătă a Postului Mare poartă
denumirea de Sâmbăta Sfântului Mare Mucenic
Teodor Tiron, un sfânt din secolul al III-lea care a
dobândit cununa mucenicească în anul 306, în
timpul persecuției pornite împotriva creștinilor de
către împărații Maximian și Maximus. Începând din
această zi, în fiecare sâmbătă a postului, Biserica
Ortodoxă a rânduit să se facă slujba Parastasului
pentru toți cei trecuți la cele veșnice.
Prima sâmbătă din Postul Sfintelor Paști a
fost așezată în amintirea biruinței creștinilor asupra
idolatriei. Împăratul Iulian Apostatul a poruncit să se
stropească cu sângele animalelor sacrificate idolilor
toate produsele vândute în piață, pentru a întina
astfel prima săptămână a Postului Mare. Mucenicul
Teodor s-a arătat în vis arhiepiscopului de atunci,
Eudoxie (360-369), sfătuindu-l să fiarbă grăunțe de
grâu și să le dea locuitorilor Constantinopolului,
pentru a nu merge să cumpere mărfuri din piață.
Astfel au fost izbăviți toți creștinii de întinăciunea
idolatriei (Triodul, Sâmbătă în prima săptămână a
Postului Mare, Utrenia, Sinaxar, pp. 197-198). De
atunci, în amintirea minunii sfântului, se aduc în
sâmbăta aceasta la biserici colive de grâu fiert, fie în
amintirea unor sfinți, fie întru pomenirea celor
adormiți.
Coliva are o semnificație profundă și tainică: boabele de grâu, care sunt adunate laolaltă,
simbolizează Biserica lui Hristos și pe membrii ei, cei vii și adormiți, care se găsesc împreună în
rugăciune. Biserica a hotărât să se facă pomenirea celor plecați din lumea aceasta, mijlocind pentru
odihna și iertarea păcatelor lor. Pomenirea celor care nu mai sunt printre noi este o dovadă de iubire
nemărginită față de cei adormiți. Prin rugăciunile noastre se manifestă comuniunea cu cei trecuți la
Domnul. Îi pomenim, îi aducem în fața lui Dumnezeu, mijlocim pentru ei, îi includem într-un dialog
al rugăciunii cu Dumnezeu, dialog care revarsă foloase și asupra lor. Prin pomenirea înaintașilor în
această zi, Biserica își exprimă speranța răspunsului bun pe care îl vor primi la Judecata de Apoi toți
oamenii adormiți întru nădejdea Învierii și a vieții veșnice din Împărăția cerurilor.
Această primă sâmbătă a Postului Mare este, așadar, ocazia unei îndoite bucurii: încheierea
primei săptămâni a postului, precum și prăznuirea mucenicului. Textul zilei din Triod ne îndeamnă:
„Să ne odihnim în sâmbăta de astăzi, oamenilor, încetând ostenelile cele de ieri, pentru Cel ce a
binecuvântat această zi cu odihna și cu prăznuirea de acum a mucenicului” (Triodul, Sâmbătă în prima

săptămână a Postului Mare, Utrenia, Cântarea a 8-a, Canon 1, Tropar 2, p. 199). Sfântul Teodor,
exemplu de credință statornică și de mărturisire neînfricată a lui Hristos. Pomenirea mucenicului
Teodor are rostul de a cere sfântului să mijlocească în rugăciune pentru noi. De asemenea, pilda
sfântului mucenic constituie și un exemplu de credință statornică și de mărturisire neînfricată a lui
Hristos pentru credincioși, ajutându-i astfel pe calea care le rămâne de parcurs în săptămânile
următoare. Triodul ne arată lămurit acest lucru: „Postul cel curat și fără de prihană, la noi acum
ajungând, a adus cu sine săvârșirea de minuni mucenicești. Căci prin post ne curățim de întinăciunile
și necurățiile cele sufletești, iar prin dovezi și lupte vitejești, asupra patimilor ne îmbărbătăm” (Triodul,
Sâmbătă în prima săptămână a Postului Mare, Utrenia, la Stihoavnă, Stihira 2, p. 202).
În această zi se săvârșește Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, ca de altfel în toate sâmbetele
Postului Mare, până în Săptămâna Pătimirilor, dezlegându-se la untdelemn și vin și se mănâncă grâu
fiert cu miere. Dezlegarea aceasta la untdelemn și vin în sâmbetele și duminicile Postului Mare se
explică prin aceea că în aceste zile se săvârșește Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sâmbăta,
respectiv, a Sfântului Vasile cel Mare, duminica, adică a Sfintei Împărtășanii. Acest fapt înseamnă
totdeauna sărbătoare, iar sărbătoarea aduce cu ea dezlegare și bucurie și în cele ale mâncării.

Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Chiar dacă lipseşte puterea, este de lăudat
voinţa.”
(OVIDIUS PUBLIUS NASO)

OVIDIUS PUBLIUS NASO – 1.062 ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI ROMAN –
(20 martie 43 î. Hr. – anul 16 sau 17 d. Hr.)

Așa cum scrie el însuși în Tristia IV 10, Ovidiu s-a născut
la 20 martie 43 î.Hr. în orașul Sulmo (astăzi: Sulimona), situat
în Italia de mijloc, la aprox. 140 km depărtare de Roma. Tatăl său
aparținea nobilimii și-l destinase funcțiilor publice. După un scurt
studiu al retoricei, Ovidiu se dedică totuși carierei artistice. Își
completează cultura la Atena și, împreună cu prietenul său,
poetul Aemilius Macer, întreprinde o călătorie în Sicilia și Asia
Mică.
Întors la Roma, intră în cercul literar condus de Messalla
Corvinus și duce o viață extravagantă lipsită de griji în mijlocul
protipendadei romane. Operele lui sunt pe placul înaltei societăți
și printre protectori se află însuși împăratul Augustus. După
moartea lui Horațiu (8 î.Hr.), devine cel mai cunoscut și apreciat
poet din Roma.
În toamna anului 8 d.Hr., în timp ce poetul se afla pe
insula Elba, în mod neașteptat, fără un vot prealabil al Senatului,
Augustus hotărăște exilarea lui Ovidiu la Tomis, pe țărmul îndepărtat al Pontului Euxin. Forma de exil
la care a fost supus era relativ mai ușoară și nu cuprindea clauza aquae et ignis interdictio (în sensul
de „proscris în afara legii”). Motivele exilului sunt până astăzi învăluite de mister, cu atât mai mult cu

cât Ovidiu avea poruncă de a nu comenta decizia lui Augustus. Ovidiu însuși scria că motivul ar fi
fost „carmen et error”, o poezie și o greșeală.
Poezia încriminată poate fi Ars amatoria, care ar fi venit în contradicție cu principiile morale
stricte ale împăratului, dar această operă fusese publicată cu câțiva ani mai înainte, fără urmări
neplăcute. În Tristia, Ovidiu se referă și la faptul că „ar fi văzut ceva ce n-ar fi fost permis să vadă”.
S-a presupus că Ovidiu ar fi putut fi martorul aventurilor amoroase ale Juliei, nepoata lui Augustus,
dar istoricilor li se pare mai verosimil ca poetul să se fi făcut vinovat de a își lăsa musafirii să tragă
sorți în propria sa casă, încălcând astfel o prerogativă imperială și interzicerea promulgată de către
împărat, de a practica „artele divinatorii” pentru particulari. În toate cazurile, Ovidiu nu a fost
surghiunit, nici deportat, ceeace i-ar fi luat atât cetățenia romană, cât și averea; a fost doar „îndepărtat”
(„relegatus”) printr-un simplu edit al lui Augustus, sosind la Tomis cu bunurile sale mobile, servitorii
și sclavii, și păstrând dreptul de a scrie și de a comunica cu familia și prietenii rămași la Roma (drept
mulțumită căruia o parte din opere au ajuns până la noi).
Scrierile poetului conțin informații atât despre motivele și condițiile exilului, cât și despre
populația getică locală. Într-una dintre epistole, poetul descrie cimpoiul getic ca fiind „o bășică din
piele de oaie, fără păr, cu două flaute de lemn, din care acești barbari cântă zi și noapte, împiedicând
un om bine crescut să doarmă la orele la care trebuie”; nefiind obișnuit cu astfel de instrumente,
sunetul i se părea „oribil”.
Ovidiu a făcut numeroase încercări, prin scrisori trimise la Roma, să obțină grația lui Augustus.
Toate au rămas fără succes: chiar după moartea lui Augustus, urmașul său Tiberius, nu a anulat editul
împerial și nu l-a rechemat la Roma.
Conform cronicei lui Heronim, Ovidiu ar fi murit în anul 17 d.Hr. la Tomis, unde a fost și
înmormântat, dar această dată nu este sigură. Din poemul calendaristic Fasti, I, versurile 223-226,
rezultă că în primăvara anului 18 d.Hr. poetul era încă în viață. Pentru piatra sa funerară, Ovidiu a
compus - în parte patetic, în parte cu subînțeles ironic - următorul text, păstrat în forma unei scrisori
trimise soției sale (Tristia, III, 73-76):
„Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum
Ingenio perii, Naso poeta meo.
At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti,
Dicere: Nasonis molliter ossa cubent.”
Literal:
„Aici, eu [sufletul] care am lăudat drăgăstoasele iubiri jucăușe, pierit din [cauza] talentul[ui]
poetului meu Naso, pe tine care treci, dac-ai iubit vreodată, [te rog] pune culcuș moale sub oasele lui
Naso.”
În cunoscuta traducere liberă a lui Theodor Naum:
„Sub astă piatră zace Ovidiu, cântărețul
Iubirilor gingașe, răpus de-al său talent,
O, tu, ce treci pe-aice, dac-ai iubit vreodată,
Te roagă pentru dânsul: să-i fie somnul lin.”

PROF. Petra MICULESCU

„La capătul bucuriei este jalea.”
(OVIDIUS PUBLIUS NASO)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ROMANȚĂ NEGATIVĂ
de Ion MINULESCU
N-a fost nimic din ce-a putut să fie,
Și ce-a putut să fie s-a sfârșit…
N-a fost decât o scurtă nebunie
Ce-a-nsângerat o lamă, lucioasă, de cuțit!...
N-am fost decât doi călători cu trenul,
Ce ne-am urcat în tren fără tichete
Și fără nici un alt bagaj decât refrenul
Semnalului de-alarmă din perete!...
Dar n-am putut călători-mpreună…
Și fiecare-am coborât în câte-o gară,
Ca două veverițe-nspăimântate de furtună –
Furtuna primei noastre nopți de primăvară!
Și-atâta tot!... Din ce-a putut să fie,
N-a fost decât un searbăd început
De simplu „fapt divers”, ce nu se știe
În care timp și-n care loc s-a petrecut!...

„Cel mai bun leac al sufletului este cel
care rupe o dată pentru totdeauna toate
lanţurile dureroase care-l strâng.”
(OVIDIUS PUBLIUS NASO)

ț

ȘTIAȚI CĂ…

...oamenii sunt mai fericiți atunci când sunt ocupați? Acest lucru îi ajută să rămână optimiști.
…fericirea, supărarea, tristețea, frica, repulsia și uimirea sunt singurele șase emoții care se pot
exprima universal, peste tot în lume?
…oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiți?
…studiile arată că pierderea telefonului mobil generează o panică similară cu cea provocată de
o experiență care pune viața în pericol?
…atunci când gândesc în altă limbă, oamenii au tendința să fie mai logici?
…nicio persoană oarbă nu a fost diagnosticată vreodată cu schizofrenie?
…elevii de liceu din ziua de azi suferă de același nivel de anxietate ca pacienții medicilor
psihiatri din anii ’50?
…creierul înregistrează respingerea drept durere?
…cam 30% din timp, gândurile ne zboară aiurea?
…chiar și iluzia progresului îi motivează pe oameni?
…dependența de Internet a fost declarată boală mintală?
…inconștientul nostru este cel care știe și decide primul?
…oamenii pot lega relații apropiate, autentice cu aproximativ 150 de persoane?
…atunci când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima oară când ne-am
amintit de el? Nu ne amintim evenimentul în sine, ci amintirea lui.
…sunt mai ușor de reținut cantitățile mai mici de informații?
…80% din conversațiile oamenilor sunt despre nemulțumiri?
…oamenii care fac voluntariat sunt mai mulțumiți de viața lor?
…creierul uman este mai creativ atunci când e obosit?
…amintirile se distorsionează în timp, fiecare om ajungând să aibă cel puțin o amintire falsă
…o îmbrățișare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp substanțe chimice care
sporesc încrederea în persoana pe care o iei în brațe.
…consumul de ciocolată eliberează în organism aceleași substanțe chimice care se secretă
atunci când suntem îndrăgostiți?
…un om trist ne influențează negativ iar un om vesel ne face și pe noi să ne simțim optimiști?
…tipul de muzică pe care îl asculți afectează modul cum percepi lumea?
…conform ultimelor rezultate, zestrea genetică nu prea influențează IQ-ul?

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„În fiecare noapte luna se aprinde candelă la
mormântul vieţii ce a pierit de pe cuprinsul ei.”
(Nicolae IORGA)

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

1 martie
Marcel MITRESCU
Simonica DRĂGHICI
Mihaela SPÎNU
Marius-Adrian PREDA
Gheorghe MITRESCU
Vasile-Cristian MĂGUREANU
Ștefan-Nicolae GOGU
Andrei-Ionuț STOICA
Ion-Alexandru BOBLEACĂ
Matteo-Ștefan MEDREGA
2 martie
Vasile FĂȘIE
Ion OANCEA
Ion IONAȘ
Ion PIOARU
Valentin ȘETREANU
Ion GRECU
Cristian RADU
Gheorghe-Bogdan MARINESCU
Nicolae-Aurel UDROIU
Vasile-Marian NEGULESCU
Florina-Ionela ZEGHERU
Vasile-Daniel ANTOFIE
Maria-Florentina FĂȘIE
Nicolae-Mircea BUCĂ
3 martie
Gheorghe SMARANDA
Ion FĂȘIE
Gheorghe MITRESCU
Florin-Alin UȚĂ
Andreea-Elena ȘERBAN
Denis-Iulian NEGULESCU
4 martie
Valeria ȘETREANU
Ileana ȘERBAN
Constanța ANTON
Lucia MITRESCU

Gheorghe BURCĂ
Dumitru NEAȚU
Marian-Laurențiu MILEA
Ioana BUCUROIU
Leon GHEORGHE
Teodor-Cristian CIOCAN
Iulian-Mihai ISTRĂTOIU
5 martie
Mihai POPESCU
Ionuț BĂLAȘA
Delia-Valeria ȘERBAN
Costel-Constantin MORARU
Maria-Valentina BARBU
Victorița-Nicoleta BURCEA
Elena-Alina ILIE
Vasilică Vlăduț ILIE
6 martie
Maria ZAMFIRESCU
Vasile BĂLAȘA
Gheorghe SPÎNU
Cătălin FĂȘIE
Elena BADEA
Cătălin NEMUȚ
Mihaela GOGU
Luiza-Iuliana POP
Maria-Iuliana MIHAI
Alexandra STANCIU
Mario-Gabriel GHEORGHE
Andreea-Diana POPESCU
Iasmina-Nicoleta SAVU
7 martie
Ion VASILE
Alexandrina BADEA
Daniela NEMUȚ
Daniel SMARANDA
Gavril DOBRESCU
Eduard PETRESCU
Daria-Ștefania DOBRESCU

8 martie
Maria TRONECI
Vasile TUDOR
Vasile ȚUȚUIANU
Vasilica-Adriana NEACȘU
Vasile BADEA
Liviu-Cristinel BĂLAȘA
Ștefan-Aurel STOICA
Mirela-Elena ION
Bogdan-Paul CIOCAN
9 martie
Vasile MILEA
Elisabeta MITRESCU
Gheorghe ȘERBAN
Ion BADEA
Petre SAVU
Liliana LĂCĂTUȘ
Alexandru-Ionuț ILIE
Ovidiu ȘETREANU
Nicolae-Eduard MIHĂLCESCU
Ana-Maria GRECU
Lavinia-Gabriela ANTOFIE
10 martie
Laurențiu GHEORGHE
Maria MEDREGA
Maria SANFIRESCU
Ioneta DUȚĂ
Sabin NECȘOIU
Ion MILEA
Lidia STANCIU
Georgiana BĂLAȘA
Leon-Georgian OPROIU
Elena-Alexandra MEDREGA
David-Alexandru MEDREGA
11 martie
Marcel-Mihai ARON
Florin-Mirel BÎRLOG
Marian IONIȚĂ
Irina-Carmen MEDREGA
Cătălin-Nicolae SCRIPCARU
Gheorghe-Valentin STOICA
Lăcrămioara-Giorgiana ȘETREANU
12 martie
Floarea BURCĂ
Avida ȘERBAN
Maria ARON
Ion DUMITRU
Natalia NICSICI
Vasile MOROE
Eugen RADU
Andrei-Dănuț LĂCĂTUȘ
Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU

Darius-Sebastian BĂLAȘA
Riana-Ștefania SAVU
13 martie
Elena NEAGA
Mihail BÎRLOG
Liviu SOLOMON
Ioan MĂGUREANU
Giorgiana BERECHET
Loredana-Cătălina OANCEA
Robert-Gheorghe SMARANDA
Maria-Diana GIUVLETE
Denisa-Ioana DOBRESCU
14 martie
Gheorghița BIȚOC
Steliana MILEA
Elena-Liliana GHEORGHE
Alina-Ramona GHEORGHE
Cristian FERENȚ
Sorin MITRESCU
Dănuț-Marian BĂLAȘA
15 martie
Alexandru DRĂGHICI
Nicolae STREULEA
Georgiana-Adelina ARON
Sergiu-Petruț SARU
Maria-Cristina BARBU
Filip Adelin NECȘOIU
16 martie
Rodica UDROIU
Laurențiu GHIȘAN
Atena TRONECI
Virgil DRĂGHICI
Florina IVAN
Elena ARON
Gheorghe TRONECI
Florica BOBLEACĂ
Daniel FUDUI
Ștefania-Gabriela SPÎNU
17 martie
Vasile GHEORGHE
Vasilica SUSANU
Daniela-Liliana ȘERBAN
Nicoale BANU
Daniel TRONECI
Bogdan GOGU
Gheorghe MIHAI
Alexandru-Marius BARBU
Cosmin-Georgian GOGU
Andreea-Valentina ZAMFIR
Adrian-Florin DINESCU
Maia-Ștefania SAVU
Patricia-Elena BUCUROIU

18 martie
Maria ILINCA
Ilona GRECU
Elena FĂȘIE
Grigore-Gabriel VASILE
Petruța FĂȘIE
Maria DOBRESCU
Ionuț-Mihai BARBU
Evelina-Cosmina STOIAN
Andreea-Denisa SPÎNU
19 martie
Corneliu BADEA
Maria ȘTEFAN
Violeta DINU
Giorgeta GRECU
Gheorghița FĂȘIE
Cornelia DOBRESCU
Daniela FĂȘIE
Ion-Bogdan STANCIU
Petrică BĂLAȘA
Denis-Ștefan STOICA
20 martie
Valeria MOREANU
Vilson FĂȘIE
Nicolae ANTOFIE
Ion GRECU
Rodica SAVU
Elena ZAHARIA
Vasile SMARANDA
Elena-Liliana NEGULESCU
Maria-Antonela SARU
Teodor VĂCARU
Laurențiu-Mihail BULIGIOIU
Octavia-Roxana BÎRLOG
Aurel-Ionuț MIHAI
Olivia GHEORGHE
Mihai-Bogdan PIOARU
21 martie
Gheorghe MILEA
Vasilica SAULEA
Ion NEAGA
Oliviu PETRESCU
Gabriela MOROE
Gabriel ENE
Nicolae-Cristinel DOBRESCU
Andreea-Iuliana SPÎNU
Loredana-Nicoleta DAIA

22 martie
Floarea STÎNGACIU
Maria DRĂGHICI
Ion POPESCU

Dorina DUMITRU
Mihaela STOICA
Vasile ARON
Vasile PARASCHIVA
Florentin BADEA
Oana-Maria IVAȘCU
Samuel-Adrian ILIESCU
Iulia-Andreea STOICA
23 martie
Lucia GHEORGHE
Gheorghe SAVU
Vasilica MILEA
Valeria BÂRLIGEANU
Ioan ILIE
Maria FĂȘIE
Elisabeta BOBLEACĂ
Viorica GRECU
Emilia ȘTEFAN
Mircea MEDREGA
Iuliana GRECU
Pompilia BĂJENARU
Mihai BADEA
Elena SMARANDA
Marian OANCEA
Mariana BÎRLOG
Corneliu-Mihail TRONECI
Andreea-Georgiana SAVU
Petruț-Florin MILEA
24 martie
Elena ILINESCU
Maria LĂCĂTUȘ
Damian ILIE
Mari-Loredana GHIȘAN
Florin STÎNGACIU
Nicolae NECȘOIU
Maria-Alexandra BUCUROIU
25 martie
Ioan SAVU
Vasilica MITRESCU
Paul CIOCAN
Cătălina OANCEA
Laurențiu FĂȘIE
Ion POPESCU
Alessia-Maria MOREANU
26 martie
Maria ISTRĂTESCU
Ion TRONECI
Iulian ILIE
Gheorghe FĂȘIE
Maria NEGULESCU
Florica-Sorina MĂRGĂRIT
Florin ȘERBAN
Florin MIHAI

Adrian FĂȘIE
Andreea-Antoaneta GHEORGHE
Alina-Elena ȚUȚUIANU
Constantin-Mihai GRIGORESCU
Iulia-Andreea GHEORGHE
Carla-Mihaela TĂTAR
27 martie
Maria GHIȘAN
Constantin BOBLEACĂ
Cristian NECȘOIU
Marius BADEA
Matei-Nicușor BĂJENARU
28 martie
Gheorghe LĂCĂTUȘ
Emilia DOBRESCU
Nela BUCUROIU
Elena-Cristina STOICA
Liviu-Andrei ILIE
29 martie
Rodica FĂȘIE
Ion DUMITRESCU
Marin COMAN
Dorel MÎNDROIU
Nicoleta-Alina ȘERBAN

Emilia GHEORGHE
Raluca-Mariana BADEA
Iulian-Sebastian NEGREANU
Alexandra-Hermina NEMUȚ
Laura-Mihaela LOPOTARU
Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ
Lucas-Bogdan BURCĂ
30 martie
Gheorghe STOICAN
Gheorghe STÎNGACIU
Gheorghe LOPOTARU
Mihaela STÎNGACIU
Monica-Veronica STAN
Ana-Maria-Carmen ȚUȚUIANU
Marius-Cristian FĂȘIE
Aurelia-Maria BĂLAȘA
31 martie
Gheorghe NECȘOIU
Valentin CIOCAN
Silvia DRĂGHICI
Anca AMBROZIE
Marian FĂȘIE
Adina ȘERBAN
Iosif-Emanuel NICOLĂESCU

„Lumea nu e a cui o străbate cu piciorul, ci a
cui o înţelege cu gândul.”
(Nicolae IORGA)
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