
 

 

                 

 

 

Apare la fiecare început de lună. 
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi. 
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează. 
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat. 
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TANGENȚE… 

 

 

 

În toată a noastră traiectorie numită viață întâlnim fel și fel de persoane, uneori amabile, 

alteori mai puțin, uneori mai bune, alteori…altfel, însă, se întâmplă uneori ca divinitatea să îți scoată 

în cale și OAMENI. Vreau să vă vorbesc despre un astfel de OM. Este salvator de vieți și poate și de 

suflete, este salvamontist ce stă tot timpul în așteptarea unui strigăt de ajutor. Un părinte adevărat 

dedicat mult copiilor, munților, sportului și, în primul rând vieții… Vă vorbesc de Doru 

DIACONESCU. 

E ora 5 dimineața și, în urma unui mesaj al meu mă sună și-mi spune că urmărește un urs ce 

„patrulează” prin zona Peștera, loc în care erau situate multe corturi pline de turiști. La el nu există 

zile și nopți, există doar stare permanentă de veghe. Modestia lui este exemplară. Chiar dacă el este 

cel mai bun salvamontist din amonte de noi, nu afișează decât o bunătate și amabilitate remarcabile. 

Vara aceasta, băiatul meu cel mic a plecat cu el în tabără și a venit atât de încântat încât 

primul lucru pe care mi l-a spus la întoarcere a fost: „Mama, și la anul tot cu Doru vreau să plec!”. 

Fac o paranteză semnalând o coincidență în ceea ce ne privește. Are ca și mine doi băieți; pe cel 

mare îl cheamă Ștefan iar pe cel mic Matei, la fel cum îi cheamă pe ai mei. Am fost foarte încântată 

când am aflat. 

La începutul acestui an școlar va veni să facă o donație generoasă școlii „Ion MAREȘ” din 

Vulcana-Băi. Mă refer la întreg echipamentul necesar sporturilor de iarnă. Iubește extrem de mult 

ideea de a-i face fericiți pe cei mici și a-i motiva să facă mișcare. 

Din partea mea are tot respectul și-i mulțumesc anticipat în numele tuturor copilașilor care nu 

peste mult timp vor zburda îmbujorați și fericiți prin zăpadă! 

 

 

          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

„Bona valetudo melior est quam maximae 
divitiae. (Sănătatea bună este mai 

valoroasă decât cea mai mare avere.)” 
( proverb latin) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDINȚA CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA AUGUST 

 
 

 

 

 

 
 
 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 280 din 19 august 2019 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 26 august 2019, ora 15:00, la sediul 

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

1. Prezentarea membrilor Consiliului Întâilor Premianți, mandatul 01 iulie 2019 – 30 iunie 

2020; 

2.  Prezentarea delegației care a participat în perioada 25 - 27 iunie 2019, la Bruxelles, la 

Comitetul Regiunilor - organism consultativ al Uniunii Europene, la Concursul între licee, ediția 

2019. 

3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 

4. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 266 din 29 iulie 2019 privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2019; 

5. Valorificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 17 aprilie 2019 privind stabilirea de 

măsuri pentru administrarea autoturismelor proprietatea comunei Vulcana-Băi; 

6.  Aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale comunei Vulcana-Băi; 

7. Aprobarea împăduririi cu respectarea condițiilor de mediu, a unei suprafețe de pajiști 

din izlazul Zălogi, aflat în proprietatea privată a comunei, identificat cu CF 6517 %; 

8. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 7 iunie 2018 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională 

de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Lucrări de stabilizare a alunecării de teren de pe strada Dimitrie 

BOLINTINEANU și betonarea străzii, refacerea podului de pe strada Revay și betonarea străzii”; 

9. Analiza propunerii de concesionare, a unei suprafețe de teren pentru înființarea unei 

plantații de dud, inițiată de domnii Mihai CIOCOIU și Mihai ARON; 

10. Analiza propunerii de concesionare, a unei suprafețe de teren pentru construirea unei 

pensiuni, inițiată de domnul Emil PIOARU; 

11. Probleme curente ale administrației publice locale; 

12. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 

 

 
   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

„Amor patriae nostra lex (Iubirea patriei este 
legea noastră).” 

(proverb latin) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL IERARH MUCENIC TEODOSIE DE LA MĂNĂSTIREA BRAZI – 22 

SEPTEMBRIE 

 

 

 

 

 

Biserica Ortodoxă sărbătorește în 22 septembrie pe 

Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. 

Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în ţinutul Vrancei, în prima 

jumătate a veacului al XVII-lea şi, iubind din tinereţe viaţa 

călugărească, s-a lepădat de lume şi a primit sfântul chip 

îngeresc la Schitul Brazi. 

Cugetând ziua şi noaptea la Legea lui Dumnezeu şi 

deprinzând de la dascălii încercaţi din mănăstirile Ţării de Jos 

a Moldovei învăţăturile cele folositoare, a fost ales egumen al 

Mănăstirii Bogdana din ţinutul Bacăului, reconstruind în 

vremea stăreţiei sale acest sfânt locaş. Pentru vrednicia sa şi 

pentru bunele sale obiceiuri, a fost hirotonit episcop de 

Rădăuţi în anul 1670, iar peste un an a fost trimis să 

păstorească Episcopia Romanului. 

Iubind cu adevărat sfintele lui Dumnezeu locaşuri, a 

cercetat şi a ajutat cu multă râvnă schiturile şi mânăstirile din 

eparhia sa, sprijinind totodată şi pe binecredincioşii creştini 

aflaţi în felurite necazuri sau cuprinşi de sărăcie. În anul 

1674, Sfântul şi preaînvăţatul mitropolit Dosoftei, silit de vitregia vremurilor, s-a retras în Polonia, 

împreună cu domnitorul Ştefan Petriceicu, iar Moldova a fost asuprită de cetele de turci şi de tătari, 

care au adus la cârma ţării pe Dumitraşcu, din neamul Cantacuzinilor. 

Acesta, văzând că moldovenii au fost lipsiţi de păstorul lor, a cerut arhiereilor să-şi pună 

mitropolit. Ierarhul Teodosie, deşi nu voia, mai mult fiind silit, a luat conducerea Mitropoliei 

Moldovei în acele vremuri greu de îndurat, când turcii şi tătarii intraseră ca lupii înfometaţi în 

smerita lui turmă. 

De aceea, bunul păstor nu a răbdat mult a vedea în toate zilele cum sunt nedreptăţiţi 

creştinii, ci, punându-şi sufletul pentru oile sale, a mers la domnitor şi i-a cerut să pună capăt 

asupririi poporului şi să alunge dincolo de hotare pe păgâni. 

Mâniat, Dumiraşcu Vodă nu a voit să audă mustrările cele drepte ale mitropolitului, ci, fără 

judecată, l-a silit să-şi părăsească scaunul, pe care nu stătuse decât vreme de un an, şi să fie pus sub 

pază în Mănăstirea „Sfântul Sava”, din Iaşi. Răbdând cu mult curaj nedreapta prigonire, ierarhul 

mărturisitor al dreptăţii a stat închis acolo până la revenirea în ţară a blândului mitropolit Dosoftei, 

care l-a scos pe ierarhul Teodosie din surghiunul său. 

Acesta s-a retras în părţile Ţării de Jos, vieţuind când la Focşani, când la Bogdana. În acest 

răstimp s-a îngrijit îndeosebi de reconstruirea Schitului Brazi, unde a ridicat o nouă biserică şi chilii, 

aşezând acolo monahi şi punându-i sub ascultarea egumenului Zaharia, care vieţuise o vreme în 

Sfântul Munte Athos. 

 „Beneficium accipere, libertatem est vendere 
(Dacă accepţi un favor îţi vinzi libertatea).” 

(proverb latin) 

 



În anul 1688, pe când se afla la Focşani, a fost răpit şi dus în Ţara Românească, unde a 

îndurat, vreme de 10 săptămâni, închisoare şi chinuri din partea rudeniilor lui Dumitraşcu Vodă, 

fostul domnitor al Moldovei. Scăpând cu viaţă şi din această dureroasă încercare, ierarhul Teodosie a 

continuat să se ocupe de sfintele locaşuri din ţinutul Vrancei, pregătind toate cele necesare pentru 

ridicarea a încă trei schituri. 

În toamna anului 1694, tătarii au năvălit din nou în Moldova, jefuind pe creştini şi 

distrugând bisericile. Cunoscându-şi mai înainte sfârşitul, mitropolitul Teodosie s-a pregătit 

duhovniceşte. Curând, la Schitul Brazi a venit o ceată de tătari, care l-au schingiuit pe bătrânul 

arhiereu, cerându-i să le predea agoniseala mănăstirii şi odoarele sfântului locaş. 

Acesta a refuzat, preferând mai degrabă să fie chinuit, decât să dea în mâinile păgânilor 

puţinele bunuri ale mânăstirii şi sfintele vase. În cele din urmă, tătarii i-au tăiat capul. Noaptea a fost 

îngropat în grabă de câţiva credincioşi. Aşa a luat cununa muceniciei mult-pătimitorul ierarh, 

primindu-şi prin sabie sfârşitul şi suferind pentru dragostea de Dumnezeu şi de Biserică. 

Prin minune, în anul 1842, s-au aflat cinstitele sale moaşte, de faţă fiind şi Sfântul Antipa 

de la Calapodeşti. Astăzi, moaştele Sfântului se află tot la Mănăstirea Brazi, lângă oraşul Panciu din 

Vrancea, fiind izvor de vindecări şi de alinare sufletească pentru toţi cei ce vin să-l cinstească. 

Viaţa Sfinţitului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea de sfinte locaşuri şi pentru 

cinstirea celor sfinte, smerenia sa adâncă, dragostea pentru buna rânduială şi chivernisire a obştilor 

monahale, grija părintească faţă de păstoriţii săi, răbdarea tuturor suferinţelor şi prigonirilor nedrepte 

la care a fost supus, precum şi lucrarea lui, încununată de jertfa martirică, au făcut ca să fie 

întotdeauna cinstit cu evlavie de dreptslăvitorii creştini, fiind canonizat de către Biserica Ortodoxă 

Română în anul 2003. 

 

 

 

 

 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

ALEXANDRU VLAHUȚĂ –  161 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI ROMÂN 

– (5 septembrie 1858  –  19 noiembrie 1919) 
 
 

 
Tatăl, Neculai Vlahuță, fiul unui ispravnic din Piatra, era 

proprietarul unei moșii de cea o sută pogoane la Pleșesti; amator de 

vânători și petreceri, neglijându-și gospodăria, ar fi sărăcit curând. 

Mama, Ecaterina (n. Petrescu) era originară din Transilvania, având 

ascendenți în zona Brașovului; data la călugărie, e scoasă din 

mănăstire de Corni Neculai Vlahuță, cu care se căsătorește, având 

opt copii, între care viitorul scriitor e ultimul născut. La bătrânețe, 

Ecaterina se călugărește la Mănăstirea Agapia, sub numele de maica 

Elisaveta; tot acolo se retrage și unica ei fiică, Eliza Străjescu, apoi 

Neculai Vlahuță, ajuns la Mănăstirea Neamț sub numele Nectarie, 

împreună cu unul dintre fii, Mihail, călugărit și el sub numele 

Mardarie - mutați, în cele din urmă, împreună, la Agapia. Familia, 

numeroasă, a dus o existență patriarhală, nu lipsită însă de griji și de 

necazuri multiple, între care moartea la vârste fragede a câtorva 

copii. Primii ani, la țară, într-un „cătun sărac", lasă scriitorului 

amintiri dureroase; „A, copilăria mea a fost tristă, așa de tristă că n-

aș vrea s-o mai trăiesc aievea." În 1867, e înscris la școala primară, după care face liceul la Bârlad 

(1871-1878), luându-și bacalaureatul la București (1879), unde se înscrie la Facultatea de Drept 

(neterminată). Stabilit la Târgoviște (1879), e rând pe rând prof. de latină și română la gimnaziul 

local, apoi la Școala divizionară de la Mănăstirea Dealu (1881), destituit de Consiliul Permanent al 

județului Dâmbovița (1882) pentru atitudinea de irespect față de notabilitățile urbei. Debut în 

Convorbiri literare (1880); redactor la rev. Armonia din Târgoviște și, tot acolo, colaborator la 

Unirea, apoi la România liberă din București.  Practică ilegal avocatura, pledând la Galați (1883), 

unde cumnatul său e directorul arestului orășenesc. În 1884 se stabilește la București, intrând în 

ziaristică și cunoscându-l pe Eminescu, fapt decisiv pentru evoluția scriitorului. Colaborator la 

România liberă (unde e și redactor, alături de Delavrancea și Duiliu Zamfirescu; atmosfera 

găzetărească va fi evocată apoi în romanul Dan, 1893). Profesor timp de câteva luni la Școala 

Normală a „Societății pentru învățătura poporului român"; obține o Catedră la azilul „Elena 

Doamna" (1885), apoi la Liceul „Sf. Gheorghe" (1887-1893). Scurt timp, revizor școlar (1888), apoi 

„referendar" la Casa Școalelor (din 1901 până la sfârșitul vieții). Debutează editorial cu Nuvele 

(1886) și Poezii (1887), alternând activitatea poetică și cea de prozator cu ziaristică și conferințele 

(răsunătoare) de la Ateneul Român: Mișcarea literară (1886), Curentul Eminescu (1892), Onestitatea 

în artă (1893) s.a. Popularitatea scriitorului crește vertiginos o dată cu romanul Dan (1893), cel mai 

mare succes de public din epocă, și cu voi. Din goana vieții (1892). în vâltoare (1896), Clipe de 

liniște (1899), Din durerile lumii (1908), File rupte (1909), România pitorească (1901) s.a. 

Culegerile de poezii: Poezii vechi și nouă (1894), Iubire (1895), Poezii (1909), mereu reeditate, îi 

creează și ele o imensă notorietate. În pofida ei, voi sunt respinse de la premiile Acad., ceea ce 

determină refuzul lui VLAHUȚĂ (în 1896) de a accepta calitatea de membru corespondent al 

înaltului for. Explică gestul într-o scrisoare publicată în Constituționalul. Editează revista Vieața 

(1893-1896), apoi, în colaborare cu Coșbuc, Sămănătorul (1901), de la conducerea căruia se retrage 

„Ars longa, vita brevis (arta este lungă, 

viaţa este scurtă).” 

 (proverb latin) 

 

http://www.autorii.com/scriitori/duiliu-zamfirescu/index.php


însă în 1902. întinsă activitate publicistică și de animator literar se concretizează în sute de foiletoane 

și articole publicate în presă; colaborează la Convorbiri literare, România literară, Revista literară, 

Revista nouă, Epoca, Galații, Naționalul, Gazeta săteanului, Lupta, Lupta literară, Voința națională, 

Romanul, Universul, Luceafărul, Viața Românească s.a. Academia îi premiază voi. Clipe de liniște, 

in 1900, apoi România pitorească, în 1902. În 1907 reintră în centrul atenției unanime cu poemul 

antidinastic 1907 (publicat în Viața Românească).  

Mulți scriitori români de la 1900 au avut revelația literaturii citindu-l pe Vlahuță, a cărui 

operă trădează un amestec de sentimentalism, criticism, poză meditativă, asumare a „durerilor 

lumii". Retorica milei, generozității, dar și a sarcasmului, decepției, avânturilor retezate, ratării etc, 

corespunde unei stări de spirit tipice valului posteminescian și epigonic, contaminat și de ideologia 

socializantă de la finele veacului încât arsenalul afectiv al textelor lui VLAHUȚĂ concurează o 

vreme viziunea majoră a lui Caragiale și reliefurile greu accesibile ale moștenirii eminesciene. 

„Adoram pe Eminescu - scrie în această privință G. Ibrăileanu - dar ne înduioșăm cu VLAHUȚĂ. 

Unul devenise idolul generației de intelectuali proletari, celălalt era însă tribunul care înduioșa"; 

astfel că studiul tânărului critic, Opera domnului Al. Vlahuță (1914) trebuie înțeles ca expresia unei 

obsesii literare. „Selectat" de epoca sa, VLAHUȚĂ a fost apoi respins de critica estetică drept un 

scriitor didactic, ridicol și greoi, un „inventar" iconoclast al avangardismului (în revista Unu) 

trecându-l printre „patriarhalii stafidiți". Dezolat, Galaction făcea recurs la instanța supremă a istoriei 

literare, fiindcă ea „reia procesul fiecărui scriitor ieșit din actualitate și căuta să stabilească o 

cumpănă dreaptă între ce-a însemnat el în zilele lui și ce însemnează în fața valorilor eterne". (Al. 

Vlahuță, 1944). Opera lui VLAHUȚĂ este grabnic „recuperată" în anii 50, în cadrul 

„reconsiderărilor" literaturii clasice, dar în maniera unei interpretări dogmatice, prin supralicitarea 

unor texte teziste și escamotarea carențelor estetice. Caracterul sociologic și moralizator manifest 

convenea, de altă parte, unei receptări ideologice rudimentare, fiind coincident modelului canonic 

impus literaturii momentului. Lărgirea treptată a orizontului interpretativ, paralel cu înnoirea poeziei 

și prozei anilor 60- 70 au împins din nou moștenirea lui Vlahuță, la periferia interesului 

contemporan, în realitate, scriitorul nu merita nici excesul onorurilor ce i se aduceau anterior, nici 

dezavuarea tacită ce le-a urmat. Reașezat într-un context istoric, VLAHUȚĂ își redobândește locul 

firesc în galeria creatorilor de la răscrucea secolelor XIX si XX, ca un secondant (cu rol de 

„confident asemenea lui Horațio față de Hamlet) al figurilor de prim-plan. E ceea ce îl definește în 

raportarea la Eminescu, Caragiale sau Slavici, dar și ceea ce-l individualizează într-o vocație de 

interpret și animator al vieții literare, sau de moralist (în accepțiunea clasică) în propria creație. 

Astfel, VLAHUȚĂ recunoaște covârșitoarea presiune pe care geniul eminescian o exercită asupra 

posterității sale imediate. Elogiul fără rezerva (odă La Eminescu, foiletoanele Amintiri despre 

Eminescu, Casa artiștilor. După Eminescu s.a.) e pătruns de „fiorul unei explozii de lumină 

surprinzătoare"; dar e succedat și de spaima vidului; „O, Eminescu, Eminescu, ce trist deșert ai lăsat 

în urma ta!" (File rupte). Alternanța de descurajare și de asumare a redresării acordă un accent febril 

acțiunilor lui VLAHUȚĂ în căutarea de noi talente, dar și foiletonisticii sale critice, plină de 

îndemnuri pedagogice. Idealul era de a vedea apărând în haina clasică a versului eminescian „o 

poezie nouă, sănătoasă, robustă, a cărei suflare, ca un vânt răcoros, să treacă peste frunțile noastre și 

să ne învioreze" (Sfaturi). Condiția rezidă într-un efort de autoeducare: recitire a clasicilor, cultivare 

a ideilor și efectelor pozitive, introspecție („cel mai bun exercițiu pentru a vedea în sufletul altora"), 

observație atentă a exteriorității. Interesul e centrat pe „documentul sufletesc" și pe evenimentul 

cotidian, aparent anodin: „din lucruri mici, din întâmplări de toate zilele se pot face opere 

nepieritoare" . Estetica „faptului divers" conduce spre cultivarea unor genuri realiste: drama, nuvela, 

romanul, propice pentru a exprima viața agitată a prezentului: „Se petrec atâtea drame palpitante aci 

sub ochii noștri, e așa de plină de interes și așa de puțin exploatată viața, societatea noastră de azi, cu 

pasiunile și frământările ei" (Iar publicul). Pledoaria nu face decât să reia, într-o coloratură oratorică 

mai intensă, militarismul lui Gherea: „Tinere scriitor, lasă istoricilor trecutul depărtat și tulbure, câtă 

mai bine-n jurul tău, umple-ți sufletul de emoțiile timpului în care trăiești și arăta-ne, la lumina 

talentului tău, durerile și aspirațiile societății noastre de azi, luptele și pasiunile la care ești martor și 

părtaș, oamenii pe care-i cunoști, viața de care palpităm. exaltarea intelectuala.  

Vlahuță a murit la București la 19 noiembrie 1919. Casa în care a locuit este astăzi Muzeul 

Memorial „Alexandru Vlahuță”. 

 

 PROF. Petra MICULESCU 

 

http://www.autorii.com/scriitori/mihai-eminescu/luceafarul-text.php
http://www.autorii.com/scriitori/nicolae-davidescu/caragiale-text.php
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/19_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1919


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

 

ÎN AMURG  

de Alexandru VLAHUȚĂ 

 

 

 
Vâslaş ce-aleargă împins în zare 

De oarba sete a fericirii, 

Pe câmp de ape fără cărare, 

Omul e pururi prad-amăgirii; 

Căci scris e dorul să şi-l agaţe 

Numai de umbre şi de năluce, 

Ce-n a lui veşnic întinse braţe 

Zadarnic cearcă să le apuce. 

Şi când viaţa abia-i o rază 

Atât de slabă şi trecătoare, 

Când ştie bine că-naintează 

Înspre-a pieirii de veci vâltoare, 

De ce vâsleşte şi se răpede 

Cu-atâta pripă şi nerăbdare 

Dup-o nălucă de foc ce-o vede 

Fugind în noapte-i, din zare-n zare? 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Asta-i ascunsa firii dorinţă 

Ce-nspre repaus veşnic o-mpinge: 

Orice lumină i-o suferinţă; 

Scăpare-i noaptea-n care se stinge. 

Tremurătoare, viaţa bate, 

C-o frică oarbă şi nenţeleasă, 

La poarta păcii neturburate, 

Din care omul n-a vrut să iasă; 

Căci chinul vieţii cine l-ar cere? 

Ce stea de sineşi s-ar mai aprinde 

Când ar şti bine că i-o durere 

Din întuneric a se desprinde!... 

Unde mă duceţi, visuri deşarte? 

De ce, luceafăr, te-afunzi în zare, 

Mă laşi în urmă-ţi tot mai departe, 

Pe câmp de ape — fără cărare? 

„Amor patriae nostra lex ( Iubirea 
patriei este legea noastră).” 

(proverb latin) 

 



Unde-s acele limanuri sfinte 

Chinul amarnic să mi-l omoare?... 

Mai înainte! Mai înainte! 

Îl cheamă glasuri amăgitoare; 

Şi omul trece pe-ntinsa mare 

Cu valuri răpezi şi ape-adânci, 

Călător, veşnic în nerăbdare, 

Împins de vânturi, lovit de stânci. 

Târziu, când simte că e aproape 

Clipa în care valul, sub dânsul, 

Să se desfacă şi să-l îngroape, 

Se uită-n urmă, şi-l umple plânsul; 

Căci tot trecutu-i pare-o comoară 

De fericire, rămasă-n drum. 

Păn' şi durerea-i de-odinioară 

Plină de farmec o vede-acum, 

Şi nu se-ndură să se despartă 

De-atâtea visuri — veştede foi, 

Ci-n năzuinţa-i oarbă, deşartă, 

Dă să-şi întoarcă barca-napoi... 

(Copil ce umblă s-adune stele 

De pe oglinda blândelor ape) 

Dar cad trudite braţele-i grele, 

Cârmă şi vâsle lăsând să-i scape! 

Gându-i adoarme în nemişcare, 

Ochii s-acopăr, stinşi, sub pleoape, 

A nefiinţei eternă mare 

Valu-şi desface ca să-l îngroape; 

Căci, rupţi din valu-i, s-azvârl în soare 

Nenumăraţii stropi de viaţă, 

Şi-n al ei haos recad, când moare 

Clipa de care, lacomi, s-agaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 

 ...cel mai puternic semn de afecțiune al pisicii este tremuratul cozii? 

  …o pisică de 3 anișori are 21 de ani umani, când împlinește 8 ani poate sărbători 40 de ani 

umani, iar la 14 ani a ieșit deja la pensie, deoarece numără 70 de ani omenești? 

 …o pisică domestică trăiește in medie 15 ani? Pisicile vagaboande trăiesc în medie 3-5 ani. 

 …Atunci când pisica ta din coadă înseamnă ca are un conflict intern? Gestul va înceta când 

va lua o decizie. De exemplu, dacă stă în fața ușii și dă din coadă, nu este sigură dacă vrea să iasă 

afară în frig să se joace sau să rămână la căldură în casă. 

 …nu trebuie sa apuci pisicuța de ceafă? Numai mama ei știe cum trebuie să o apuce ca să nu 

o rănească. 

 …pisicile pot citi trăirile sufleteşti ale oamenilor, aşa că îşi schimbă dispoziţia în funcţie de 

starea ta de spirit? 

 …o pisică poate naşte poate avea până 100 de ,,copii”? Recordul este deţinut de Dusty, o 

pisică texană care a avut 420 de pui până la 18 ani. 

 …atunci când cad, pisicile îşi rotesc mai întâi capul, apoi îşi răsucesc şira spinării, picioarele 

se aliniază, iar spatele se arcuieşte pentru a minimiza impactul? 

 …cu cât vorbeşti mai des cu pisica ta, cu atât îţi va răspunde mai des? 

 ….pisicile pot distinge culorile, în timp ce câini vad bicolor? 

 …oamenii care dețin pisici trăiesc mai mult, sunt mai sănătoși și mai relaxați? 

 .…pisicile „sociabile” își urmăresc stăpânii prin fiecare cameră pentru a le „spiona” activitățile? 

 .…pisicile sunt sensibile la tonul vocii? Știu când le cerți, deși uneori nu le pasă, știu când le 

alinți etc. 

 …cea mai mare rasa de pisici domestice este Ragdoll? Cea mai mică rasă de pisici este 

Singapura.?  

 …Există mai mult de 500 de milioane de pisici domestice în lume? 

 …inima unei pisici bate de două ori mai repede decât a unui om? 

 …Puss este cea mai longevivă pisică din lume? Ea a trăit 36 de ani. 

 

 

 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

„Amor omnicia vicint ( Dragostea învinge 
tot).” 

(proverb latin) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA 

SEPTEMBRIE 

 
 

 

 

 

 

1 septembrie 

Gabriel MILEA 

Elena SMARANDA 

Emilia BUCUROIU 

 

2 septembrie 

Cornelia GRECU 

Silvia CRUCERU 

Maria-Larisa ZEGHERU 

Oana BRODOCIANU 

Adina-Ioana MILEA 

 

3 septembrie 

Dumitru MOROE 

Leonida LĂCĂTUŞ 

Elena-Mihaela CIOCODEICĂ 

Georgiana-Mădălina RĂDOI 

Ioana-Roxana POPESCU 

Dumitru-Adrian GAFIŢOIU 

Roberta-Ioana SAVU 

 

4 septembrie 

Vasile STOIAN 

Adrian ŞETREANU 

Mariana-Simona DOBRESCU 

Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA 

Cătălin-Constantin IVAŞCU 

Leonard-Ion UŞURELU 

Asi-Maria FĂŞIE 

Rebeca-Maria ARON 

 

5 septembrie 
Melania MEDREGA 

Gheorghe ANTON 

Georgeta NECŞOIU 

Nicolae OPREA 

Ion SAVU 

Nicoleta LĂCĂTUŞ 

Ionuț-Costin CIOCĂU 

Cristian-Gabriel MEDREGA 

Liviu-Daniel MIHAI 

 

6 septembrie 

Ion STANA 

Mihai ŞERBAN 

Maria NEMUŢ 

Sabina ŞERBAN 

Ion ILIE 

Emilia BRÎNZICĂ 

Ciprian MITRESCU 

Ionela-Mihaela OPROIU 

Ionela-Anabela PIOARU 

 

7 septembrie 

Dorina OPROIU 

Gheorghe BURLĂCIOIU 

Laurenția FLOREA 

Cătălin-Marian GRECU 

Adrian FĂȘIE 

Vasile SAVU 

Laurenţiu MIHAI 

Corina STOICA 

Denisa-Georgiana IORDACHE 

Giuliano-Gabriel CRĂCIUN 

 

8 septembrie 

Vasile STOICA 

Gheorghe ZAHARIA 

Ion MILEA 

Petre POPESCU 

Mariana DINIŞOR 

Maria ILIE 

Vasile SARU 

Annamaria ŞETREANU 

Georgian-Marian MIHAI 

„Avarus ipse miseriae causa est suae 
(Avarul este cauza propriei lui mizerii).” 

(proverb latin) 

 
 



Iulian-Vasile LOPOTARU 

 

9 septembrie 

Margareta DOBRESCU 

Valeta NEGULESCU 

Genoveva NECŞOIU 

Ion GRECU 

Oltenica GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 

Gheorghe DOBRESCU 

Nicolae GOGU 

Daniel-Marius TRONECI 

 

10 septembrie 

Maria OPROIU 

Elena VASILE 

Ion BADEA 

Gheorghe ILIE 

Melania GHEORGHE 

Vasile ENESCU 

Ion BRÎNZICĂ 

Dumitru ANTOFIE 

Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Daniel ENE 

Marinela IORDACHE 

Florin DRĂGHICI 

Cuza-Vasile BUCUROIU 

Maria-Mirabela BURCĂ 

Ioana-Adelina LOPOTARU 

 

11 septembrie 

Maria BULIGIOIU 

Aurelia ŞTEFAN 

Vasile BURCĂ 

Florin STOICA 

Emil-Daniel SAMFIRESCU 

 

12 septembrie 

Elisabeta DRĂGHICI 

Ion ANTOFIE 

Onoriu BĂLAŞA 

Vasile TUDORACHE 

Alexandrina-Didina UŢA 

Dumitru BADEA 

Vasile SARU 

Elena-Georgiana MARINESCU 

Marius PETRESCU 

Diana-Alexandra NEDELCU 

Diana NEGULESCU 

Ștefan-Cristian UDROIU 

 

13 septembrie 

Georgeta TEODORESCU 

Ion BUCUROIU 

Alina-Ionela IFRIM 

Constantin BARBU 

Ana-Maria CĂLIN 

Daniel-Alexandru OACHEŞU 

Gabriela STÎNGACIU 

Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ 

 

14 septembrie 

Ion NICOLĂESCU 

Maria STOIAN 

Vasilica DOBRESCU 

Gheorghiţa CIOCAN 

Gheorghiţa MITRESCU 

Mihaela-Mădălina MARIN 

Cristina NICOLĂESCU 

Eduard-Gabriel APOSTOL 

Dumitru-Marian ANTOFIE 

Ioana-Cornelia BUCĂ 

Iulia-Claudia PIOARU 

Miruna-Ștefania SAVU 

 

15 septembrie 

Vasile DRĂGHICI 

Aurel RĂDULESCU 

Lucica COMAN 

Constantin-Andrei NECŞOIU 

Andreea FLOREA 

Daniela-Mihaela ENE 

Mario-Corneliu BADEA 

Emilian-Valentin BĂLAŞA 

Darius Gabriel FĂȘIE 

Daniel Nicolas MITRESCU 

Alexia-Anamaria BUCUROIU 

 

16 septembrie 

Elena MIRA 

Nicolae ZAMFIRESCU 

Aurelian-Vasile IOSIF 

George-Lucian MOROE 

Maria-Andreea PIOARU 

Alexandru-Cristian SCRIPCARU 

Rareș-Ionuț DUMITRU 

 

17 septembrie 

Ion MIRA 

Ion IONIŢĂ 

Tiberiu DOBRESCU 

Nuţi-Violeta MĂGUREANU 

Iulian-Cosmin BUDULECI 

Robert-Gabriel ILINCA 

Ion-Adrian BADEA 

Mara-Ioana GHEORGHE 

 

18 septembrie 

Maria MITRESCU 

Ilie BOBLEACĂ 

Vasile MITRESCU 

Vasile-Ciprian PANAITA 

Dorin-Adrian MIHAI 

Ramona-Georgiana SPÎNU 



Cristian-Vasile DOBRESCU 

Valentin-Florin GRECU 

Ionuț-Cristian ŞETREANU 

Ana-Gabriela ŞERBAN 

Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU 

Sergiu-Gabriel DOBRESCU 

David-Adrian RADA 

 

19 septembrie 
Sanda. MACSIMENCU 

Daniil VASILE 

Mihail STÎNGACIU 

Ion IONIŢĂ 

Elena-Mihaela DRAGOMIR 

Maria-Lorena PETRESCU 

Mihail-Cătălin STÎNGACIU 

Laura-Maria GRECU 

 

20 septembrie 

Genoveva JOIŢA 

Gheorghe STOICA 

Floarea STÎNGACIU 

Dumitru ŞETREANU 

Gheorghe MILEA 

Elena PETRESCU 

Iuliana MANOLE 

Alexandra-Gabriela CHIRIAC 

Alexandra DUMITRESCU 

Veronica PIOARU 

Iustin-Florin SĂVULESCU 

Gheorghe-Adrian BADEA 

Ionuţ-Marian GRECU 

Natalia-Maria MIRA 

 

21 septembrie 

Niculina DRĂGHICESCU 

Georgeta MILEA 

Florin POPESCU 

Maria-Alexandra FĂȘIE 

Ştefan-Teodor POPESCU 

George-Adelin MILEA 

Lian SHAMASH 

 

22 septembrie 

Lucia GOGU 

Vasilica SARU 

Elena NUŢĂ 

Georgeta NEAGA 

Margareta PANAITA 

Ecaterina CRĂCIUN 

Vasilica SARU 

Gheorghe CĂPLESCU 

Vasilica-Neti BOBLEACĂ 

Vasile-Cosmin MOREANU 

Elena MITRESCU 

Stelian-Marius BURCĂ 

Iulia-Cristina MOREANU 

 

23 septembrie 

Ştefan-Ion LOPOTARU 

Silvia ANTOFIE 

Maria MARCOVICI 

Napoleon SUSANU 

Ionela ŞERBAN 

Maya-Maria STÎNGACIU 

 

24 septembrie 

Ion PETRESCU 

Rosa MILEA 

Lucreţia ŢUŢUIANU 

Filoftia SPÂNU 

Sofia TEODORESCU 

Andreea-Cristina SARU 

Ionuţ-Andrei IFRIM 

Ana-Maria-Ioana TRONECI 

Diana-Ioana SARU 

Maria-Izabela PETRESCU 

 

25 septembrie 

Veronica MILEA 

Dumitru ILIE 

David DOBRESCU 

Laura STOIAN 

Alina-Daiana FĂȘIE 

Eusebiu-Antonio NEGULESCU 

Ionuț-Claudiu BADEA 

Cristian-Ionuț MITRESCU 

 

26 septembrie 

Valentina ZAMFIRESCU 

Liviu BULIGIOIU 

Avida TUDORACHE 

Gheorghiţa VĂCARU 

Camelia ZEGHERU 

Ilarion STÎNGACIU 

Aurelian-Marius BÎNĂ 

Diana-Cornelia DOBRESCU 

Narcis-Gabriel ŞTEFAN 

 

27 septembrie 

Mircea NEAGA 

Gheorghe ILIE 

Sanda-Mihaiela POPESCU 

Dănuţ STOIAN 

Cătălin-Nicolae MOREANU 

Oana-Maria ILIE 

Adrian-Ilie IFRIM 

 

28 septembrie 

Mihai GHEORGHE 

Corneliu FLOREA 

Marinică STOIAN 

Viorica NEAGA 

Georgiana MILEA 



Maria-Magdalena NEGULESCU 

Ioan UDROIU 

Nicolae UDROIU 

Ștefania-Daria ROTARU 

 

29 septembrie 

Maria NICOLAE 

Filofteia SAVU 

Niculina VĂCARU 

Dionisie BURCĂ 

Cătălina-Corina FĂŞIE 

Nicolae TUDOR 

Florin LĂCĂTUŞ 

Elena MILEA 

Ionuţ-Ciprian MEDREGA 

Nicoleta UŞURELU 

Constanța-Elena TELEAŞĂ 

Alexandra-Elena NECŞOIU 

Silviu-Mihai CRĂCIUN 

 

30 septembrie 

Ecaterina APOSTOL 

Tudor ILIE 

Alexandru NEGULESCU 

Ana-Maria TRONECI 

Miriam POPESCU 

Ioana-Diana MĂTUŞA 
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1 Damian-Marian BRÂNZICĂ – 30 ianuarie 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„După ce descoperim că viaţa n-are nici un 
înţeles, nu ne ră mâne altceva de făcut decât…  

să-i dăm un înţeles!”  
(Lucian BLAGA) 
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