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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„Cât de multe lucruri sunt considerate
imposibile înainte de a fi realizate!”
( PLINIU)

„NICIODATĂ TOAMNA NU FU MAI FRUMOASĂ…”

Îl putem contrazice noi pe genialul ARGHEZI? Niciodată!
Am mai scris în numerele revistei precedente, tot în sezon autumnal, despre culorile
amețitoare și zilnic schimbătoare ale codrului, am mai spus și despre pacea pe care o facem cu
soarele în acest anotimp…am scris multe și nu aș vrea să mă repet. Există însă (cel puțin eu asta
simt) o pace despre care nu am vorbit până acum: cea cu noi înșine. Rezidă în toamne o liniște a
sufletelor, liniște ce ne este generată de faptul că ne strângem laolaltă după ce vara ne-a împrăștiat, o
mireasmă caldă de familie. Chiar! Așa cum furnicile se strâng în mușuroi…la fel și noi redevenim
acea familie cu senzația unică de ghemuială la gura sobei sau lângă un jar deasupra căruia fierbe
magiun ori zacuscă. Și dacă mai există și un porumb pe care să-l perpelim credeți că s-ar supăra
cineva?! Iar de mireasma unui must proaspăt nu cred că mai e cazul să amintesc!
Intru în beci și mă îmbată mirosul merelor proaspăt culese, al strugurilor pe care îi mai
păstrez o vreme, al gutuilor care par a fi furat toate razele soarelui verii, al perelor mai leneșe ce au
promis că se vor coace în ajun de Crăciun.
Ca în fiecare an am început și școala. Câtă bucurie să te întâlnești cu colegii, prietenii tăi,
profesorii dragi… Afirm acest lucru fără nicio urmă de ironie dat fiind faptul că, atunci când eram
elevă, această revedere mă bucura și emoționa mereu în ciuda faptului că, fiind la fel ca oricare

copil, regretam că las în urmă vacanța. Dar tot mai găseam timp după ore să mergem la cules de
mure, coarne ori prune.
Avea dreptate Creangă când spunea că „asta a fost copilăria mea”, iar a mea jur că a fost
minunată.
Pompilia BĂJENARU Îl
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani.
Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar
duşmanii îl obligă să facă ce trebuie.”
(Nicolae IORGA)

CE ESTE VIOLENȚA DOMESTICĂ?

Violența domestică sau violența în familie este orice act vătămător, fizic sau
emoţional care are loc între membrii unei familii. Aceasta poate include un singur episod
sau mai multe acte de violență, formând un model de comportament abuziv prin exercitarea
controlului. Violența în familie este un comportament intenționat. Scopul violenței în familie
este stabilirea și exercitarea puterii și controlului asupra altei persoane. Poate fi vorba de
abuz fizic, abuz emoțional sau abuz financiar. In majoritatea cazurilor este săvârșită de
bărbați și experimentată de femei. Orice femeie poate fi afectată și se poate întâmpla în
orice cămin. Pot exista semne de avertizare pentru a afla dacă relația dumneavoastră este
abuzivă.
Ce este abuzul fizic?
Abuzul fizic este probabil cea mai recunoscută formă de abuz. Poate duce la răni
fizice, și în unele cazuri la amenințarea vieții. Nu întotdeauna lasă semne sau cicatrici
vizibile. Dacă vă trage de păr sau aruncă cu un ou în dumneavoastră, este tot violență
domestică. Nu subestimați ceea ce vi se întâmplă. Adesea, în timp se înrăutățește.
Ce este abuzul emoțional?
Abuzul emoțional este un mod mult mai eficient de a stabili un dezechilibru de
putere într-o relație. Adesea nu este văzut cu ochiul liber sau nu poate fi definit de către cei
din afara relației. Abuzul emoțional este la fel de dăunător ca și violența fizică. Adesea
implică amenințări cu abuz sexual și fizic.
Ce este abuzul sexual?

Atunci când există o dinamică a abuzului și controlului într-o relație intimă, există un
risc foarte mare să apară și abuzul și intimidarea sexuală. Este mai greu pentru femeile
care sunt abuzate de către partenerul lor să negocieze o relație sexuală egală și liberă cu
acest partener.
Ce este abuzul financiar?
Abuzul financiar este o formă de violență domestică prin care abuzatorul folosește
banii ca un mod de a-și controla partenerul. Este o tactică pe care abuzatorii o folosesc
pentru a câștiga putere și dominare asupra partenerilor lor și are ca scop de a izola femeia
într-o stare de dependență financiară completă. Prin faptul că acesta controlează accesul
femeii la resursele financiare, abuzatorul se asigură că femeia este forțată să aleagă între a
rămâne într-o relație abuzivă sau a face față unei sărăcii extreme.
Legislație națională în domeniul violenței domestice:
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocrotirea şi sprijinirea familiei,
dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, constituie un obiectiv de interes național
și prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica integrată de ocrotire si
sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.
În ultimii ani România a depus în mod constant diligențe în vederea ratificării și
pregătirii implementării Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea
violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), document
programatic recunoscut, în mod unanim, ca fiind cel mai complex instrument de cooperare
juridică internațională în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței domestice,
protejarea victimelor, urmărirea penală a autorilor și adoptarea unei game largi de măsuri
pentru a stopa acest flagel.
În scopul realizării angajamentelor asumate de către statul român în ceea ce
privește asigurarea implementării prevederilor Convenției de la Istanbul, ANES a elaborat
un set complex de acte normative care modifică și completează actele normative în vigoare
din domeniu, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul.
Astfel că, la data de 13 iulie 2018, Parlamentul României a adoptat Legea nr
174/2018 de modificare și completare a Legii nr 217/2003 privind prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial nr 618 din 18 iulie 2018.
Noua reglementare creează o abordare centrată pe victimă și pe dezvoltarea unor
măsuri de prevenire a faptelor de violență domestică (consiliere psihologică în cazurile de
divorț cu antecedente de violență domestică, monitorizarea ordinelor de protecție/măsuri de
prevenire a încălcării acestora) și, în egală măsură, prevede măsuri de intervenție în regim
de urgență în situații de risc imediat.
Mituri și realități despre violența în familie
Dacă violența în familie a fost un tabu, nu înseamnă că nu a existat. A existat.
Dintotdeauna. Dar nu s-a discutat despre ea sau a fost acceptată ca ceva normal într-o
căsnicie.
Violența în familie nu este un mit, este o realitate cu care s-au întâlnit femeile
aproape dintotdeauna în relațiile familiale și pe care au acceptat-o vrând-nevrând, pentru
că nimeni nu le credea sau nu le ajuta în vreun fel.
Miturile și prejudecățile despre violența în familie învățate de mici ne împiedică să
realizăm faptul că violența în familie este un act cu conotație criminală îndreptat împotriva
unei persoane și încălcând dreptul său fundamental la protecție și libertate.

* * *
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 335 din 23 septembrie 2019 a
convocat în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 30 septembrie
2019, ora 15:00, la Centrul Ecumenic, în cadrul Complexului monahal al Bisericii „Sf. Ioan
Botezătorul”, situat pe strada Armoniei, nr. 17 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Aducerea la cunoștința autorităților administrației publice locale a raportului privind
calitatea educației în școlile din comuna Vulcana-Băi din anul școlar 2018-2019. Asigurarea
bunei desfășurări a învățământului în anul școlar 2019-2020;
2. Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de
stat de la nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2020-2021, în vederea emiterii
avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița;
3. Desemnarea reprezentatului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității în educație;
4. Desemnarea reprezentatului Consiliului Local în Comisia pentru prevenirea și
eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea
interculturalității;
5. Luarea la cunoștință a încetării de drept a mandatului de delegat sătesc al
domnului Ion ZEGHERU, ca urmare a validării în calitate de consilier local a domnului
Victor BĂLAȘĂ, domiciliat în satul Nicolaești;
6. Aprobarea Programului de dezvoltare locală în domeniul turismului balnear,
cultural și spiritual;
7. Modificarea poziției de înregistrare numărul 440 din Anexa nr. 83 la Hotărârea
Guvernului nr. 1350/2001, ca urmare a realizării obiectivului de investiții Modernizarea și
dotarea Căminului Cultural „Ecaterina OPROIU” Vulcana-Băi, județul Dâmbovița;
8. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 300 din 2 septembrie 2019 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2019;
9. Stabilirea reducerii impozitului în cazul mijloacelor de transport hibride;
10. Probleme curente ale administrației publice locale;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vre, ci să
ştii că poţi să vrei.”
(Jean Paul SARTRE)

SFÂNTULȘI MARELE MUCENIC DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR – 26
MBRIE

Sfântul și marele mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir (Dumitru) este unul din marii
sfinți mucenici, făcător de minuni și tămăduitor.
Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 26
octombrie. Numele de „Izvorâtorul de Mir” nu este
o metaforă. După trecerea sa în veșnicie, din
osemintele sale a izvorât mir, fenomen întâlnit
frecvent la sfinții bisericii ortodoxe.
Sfântul Dimitrie a trăit la Tesalonic
(Salonic, în Grecia de azi) în vremea împăraților
Dioclețianși Maximian (284-305). Provenea din
una din cele mai nobile familii din Macedonia și
era admirat de toți, nu doar pentru noblețea și
frumusețea lui exterioară, ci și pentru virtuțile sale,
pentru înțelepciunea și bunătatea sa. Încă
din
tinerețe a devenit strateg și specialist în arta
militară, așa încât în ciuda vârstei lui, a fost numit
general al armatelor Tesaliei și proconsul al Greciei
de către Maximian Galerius,Cezarul Greciei și al
Macedoniei.
Toate aceste onoruri nu l-au făcut pe
Dimitrie să piardă din vedere lucrurile cele mai importante, și anume cele legate de mântuirea
sufletului. Fiind dintru început evlavios și învățător al credinței în Iisus Hristos, își petrecea o bună
parte a fiecărei zile cu învățarea și interpretarea învățăturii lui Hristos, în public și fără să se ascundă,
așa încât mulți păgâni din Tesalonic și din regiune s-au convertit la creștinism, în ciuda persecuțiilor
pornite de împărat împotriva creștinilor.
Biruitor în războiul contra sciților, în drum spre Roma,
Cezarul Galerius (care tocmai fusese proclamat August pentru partea răsăriteană a Imperiului Roman
s-a oprit la Tesalonic pentru a fi aclamat de popor și a sacrifica zeilor. Câțiva păgâni invidioși din
oraș au profitat de această ocazie pentru a se plânge împăratului și a-l denunța pe Dimitrie că este
creștin. Mânia împăratului a devenit repede furie, când a aflat că Dimitrie nu doar era ucenic
credincios al lui Hristos, dar și predica public credința creștină. Astfel a poruncit împăratul să fie
prins sfântul și să fie pus într-o temniță umedă din subsolul unei băi publice. Lăudându-se împăratul
cu un om al lui ce-l chema Lie și îndemnând pe oamenii cetății sa iasă să se lupte cu el - căci întrecea
acesta pe toți cei de vârsta lui la mărimea trupului și la putere - un oarecare tânăr creștin, pe nume
Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie în temniță, îi zise: „Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt cu
Lie. Roagă-te pentru mine”. Iar sfântul însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi zise: „Și pe Lie
vei birui și pentru Hristos vei mărturisi”. Deci luând Nestor îndrăzneală din cuvintele acestea, merse
de se lupta cu Lie și-i puse semeția lui jos, omorându-l. De care lucru împăratul rușinându-se, s-a
mâhnit și s-a mâniat. Fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis

ostași și le-a poruncit să-l străpungă cu sulițele pe sfântul în temniță, pentru că a fost pricina morții
lui Lie. Și făcându-se aceasta, îndată marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu,
făcând după moartea sa multe minuni și uimitoare tămăduiri. Apoi, din porunca împăratului s-a tăiat
și capul lui Nestor (pomenirea Sfântului Nestor se face la 27 octombrie). Creștinii au luat în noaptea
următoare trupul Sfântului Mucenic și l-au îngropat, iar deasupra mormântului au zidit o bisericuță în
care se săvârșeau multe minuni. În anul 402 a intrat în această bisericuță Leontie, prefectul Iliricului.
În timp ce se ruga, s-a vindecat de o boală care îl chinuia de multă vreme. Pentru acest fapt, Leontie
a mulțumit lui Dumnezeu și Sfântului Mucenic Dimitrie și a zidit o biserică mai mare și mai
frumoasă în locul celei dintâi. Când a săpat temelia, a dat peste moaștele Sfântului Dimitrie, care
izvorau mir bine mirositor. De aceea, i se mai spune Sfântul Mucenic Dimitrie și „Izvorâtorul de
Mir”.Această bazilică a devenit un mare centru de pelerinaj. După cucerirea otomană (în 1430),
bazilica a fost transformată în moschee. A redevenit biserică după recucerirea orașului de către greci
(1912), în timpul Primului Război Balcanic. Edificiul paleocreștin original există și astăzi, făcând
parte din situl Monumentelor Paleocreștine și Bizantine din Salonic și aflându-se pe lista
monumentelor din Patrimoniul mondial UNESCO. Biserica Sfântul Dimitrie din Salonic, sau Hagios
Demetrios, adăpostește moaștele Sf. Mare Mucenic Dimitrie, care este și ocrotitorul orașului Salonic.
Unii specialiști în istoria religiilor consideră că Dimitrie nu a fost militar, ci funcționar
roman civil, iar martiriul său ar fi avut loc la Sirmium (astăzi Sremska Mitrovița, Serbia), un
important oraș-garnizoană din provincia romană Pannonia Inferioară, care în perioada marii
persecuții era reședința CaesaruluiGalerius. De la numele lui Dimitrie ar proveni și denumirea
actuală a acestui oraș (Mitrovița, în limba sârbă).
În ce privește data morții Sfântului Dimitrie, majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu
anul 306, pe când Galerius devenise Augustus în cadrul tetrarhiei, după retragerea simultană din
viața publică a împăraților Dioclețian și Maximian din 305, iar marea persecuție împotriva creștinilor
ajunsese la apogeu. Dionisie din Furna arată că Sf. mare mucenic Dimitrie se zugrăvește sub chipul
unui tânăr, „cu începere de mustăți”. În icoana care reprezintă judecarea sfântului de către Maximian,
se zugrăvesc palatul și împăratul șezând pe tron cu mâna întinsă înspre sfânt; și sfântul, stând
înaintea lui, întinde înspre el mâinile; și trei ostași îl țin pe sfânt. Și un om cu căciulă boierească și
veșmânt de blană, șezând aproape de împărat, îl arată pe sfânt. În icoana care îl reprezintă pe Sf.
Dimitrie îl binecuvântându-l pe Nestor, se zugrăvește sfântul Nestor în genunchi și cu mâinile în sus;
și înaintea lui o încăpere cu baie, din fereastra încăperii ivindu-se sfântul Dimitrie, care îl
binecuvântează.
Icoane realizate mai târziu, îl înfățișează pe Sf. Dimitrie în chip ca luptător, pe cal,
învingându-l, în mod simbolic, pe împăratul păgân Maximian.

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Când statul nu plăteşte profesorii, copiii sunt
cei care vor plăti”
(Guy BEDOS)

O EXPERIENȚĂ INEDITĂ ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Zilele de 26 și 27 iunie 2019 au reprezentat pentru tineri din câteva state membre ale
Uniunii Europene o experiență unică de care, cu siguranță, își vor aminti cu entuziasm sau care chiar
le va ghida parcursul lor în viitor.
Astfel, câștigătorii ediției 2019 a concursului pentru licee, concurs sponsorizat de Grupul
Alianța Europeană (AE) din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR), au realizat o scurtă
vizită la Bruxelles, unde au participat la cea de-a 135-a sesiune plenară a CoR.
La cea de-a 12-a ediție a concursului au participat elevi și dascăli din Polonia, România,
Irlanda, Lituania, Italia, Slovacia și Estonia.
În prima zi, aceștia au avut privilegiul de a face fotografii cu președintele CoR, dl KarlHeinz LAMBERTZ și cu membrii Grupului AE. Apoi, au ascultat cuvântul de deschiderea al
domnului Karl VANLOUWE, președintele Grupului AE, au asistat la prezentarea CoR, după care șiau prezentat pe rând liceele.
România a fost reprezentată de doi tineri inimoși: Andreea - Cristina STANCIU și
Marvin - Costin FĂȘIE, elevi ai Colegiului Național „Nicolae TITULESCU” Pucioasa însoțiți de
doamna director, Victoria VOICU. Într-o prezentare de excepție, elevii au adus în fața auditoriului
frumusețile României, locuri atât de impresionante încât, ajuns chiar și virtual acolo, îți dau
sentimentul că ești spectator al unui uriaș spectacol al naturii în fața căruia nu poți decât să îți tragi
aer în piept și să contempli frumusețea ei. Tot așa, au prezentat și Vulcana-Băi, comuna noastră de
suflet, cu frumusețile și bogățiile ei și, spectator fiind, nu puteai să nu citești pe chipurile lor cât de
mândri sunt de faptul că sunt vulcăneni. De asemenea, și-au prezentat colegiul într-o așa manieră
încât, toți cei prezenți, am înțeles că ei învață într-o școală europeană, școală incluzivă și primitoare,
cu o vastă ofertă educațională, implicată în proiecte europene și dornică de experiențe noi.
A urmat o dezbatere generală cu privire la activitățile CoR la care au participat liceele
câștigătoare și membrii CoR. În cadrul dezbaterii, doamna director Victoria VOICU a subliniat
importanța participării copiilor la activități susținute de CoR, precizând, de asemenea, faptul că
acești tineri reprezintă în fapt viitorul Europei.
Evenimentul a fost urmat de o vizită la Parlamentul European unde elevii au beneficiat
de o sesiune foto cu prim-vicepreședintele CoR, dl Markku MARKKULA, au participat la sesiunea
plenară a CoR, după care au vizitat Casa Istoriei Europene.
A doua zi, elevii și profesorii însoțitori au vizitat centrul orașului Bruxelles, într-o
călătorie de cunoaștere, un parcurs viu și autentic, pe care aceștia și-l vor asuma ca experiență
personală și ca trăire nemijlocită. De fapt, întreaga călătorie a fost una de cunoaștere a unor oameni
de diferite naționalități, a unor locuri minunate din capitala UE, a unor culturi diferite.
Participarea celor doi elevi la acest concurs se datorează domnului primar, Emil
DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din România, membru în Grupul AE din cadrul

CoR, care s-a preocupat ca în fiecare an acest concurs să se desfășoare oferind, astfel, oportunități
elevilor vulcăneni și dascălilor lor.

Într-un arc peste timp, pot spune că participarea la acest concurs a adus la Bruxelles
elevi și dascăli care au reprezentat licee de elită din Dâmbovița.
Delegația din anul 2008: Gheorghe MATEI - directorul Colegiului Naţional „Constantin
CARABELA” din municipiul Târgovişte, Marta BUCUR - elevă în clasa a XI-a la Colegiului
Naţional „Constantin CARABELA” din municipiul Târgovişte, Victor MIHALACHE – jurnalist,
Alexandra MITRESCU - elevă în clasa a XI-a la Colegiului Naţional „Constantin CARABELA” din
municipiul Târgovişte, Emil DRĂGHICI - primarul Comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației
Comunelor din România.

Delegația din anul 2009: Maria MOREANU - Primăria Comunei Vulcana-Băi, ElisBianca ENESCU - Asociației Comunelor din România, Oana-Maria BURCĂ - elevă în clasa a X-a
la Grupului Școlar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgoviște, Emil DRĂGHICI - primarul
Comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației Comunelor din România, Robert-Ion ENESCU elev în clasa a XI-a la Grupului Școlar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgoviște, Victor
MIHALACHE- jurnalist, Florina UNGUREANU - profesoară de limba română la Grupului Școlar
„Voievodul Mircea” din municipiul Târgoviște.

Delegația din anul 2010: Emil DRĂGHICI - primarul Comunei Vulcana-Băi și
președintele Asociației Comunelor din România, Melinda BODO – secretariatul grupului AE
(Comitetul Regiunilor), Gabriel-Emil BURTOIU - elev în clasa a IX-a la Grupului Şcolar
„Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, Aurelian-Vasile IOSIF - elev în clasa a IX-a la
Grupului Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, Maria MOREANU - Primăria
Comunei Vulcana-Băi, Florina UNGUREANU - profesoară de limba română la Grupului Şcolar
„Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, Victor MIHALACHE- jurnalist.

Delegația din anul 2011: Alina-Ionela STOIAN - profesoară de limba română la Școala
Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, Antoanela-Valentina SARU - elevă în clasa a XI-a la
Grupului Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, Florentina-Roxana FĂȘIE - elevă în
clasa a X-a la Grupului Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, Emil DRĂGHICI primarul Comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației Comunelor din România, Evelina-Cosmina
STOIAN - elevă la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, Oana SOARE – jurnalist, Maria
MOREANU - director executiv la Primăria Comunei Vulcana-Băi.

Delegația din anul 2012: Melinda BODO – secretariatul grupului AE (Comitetul
Regiunilor), Gabriela ISTRATE - directorului Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din municipiul
Târgovişte, Maria MOREANU – director executiv la Primăria Comunei Vulcana-Băi, Filofteia
ȘERBAN – viceprimarul comunei Vulcana-Băi, Elena-Mădălina ZEGHERU - elevă la Școala
gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi, Emil DRĂGHICI – primarul comunei Vulcana-Băi și
președintele Asociației Comunelor din România, Ioana-Loredana DOBRESCU - elevă în clasa a X-a
la Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din municipiul Târgovişte, Nicolae-Cristinel DOBRESCUelev în clasa a X-a la Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din municipiul Târgovişte.

Delegația din anul 2013: Iulia-Andreea GHEORGHE - elevă la Școala Gimnazială „Ion
MAREȘ” Vulcana-Băi, Rodica DOBRESCU – director executiv la Primăria Comunei Vulcana-Băi,
Ioana-Izabela POPESCU - elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Constantin CANTACUZINO”
Târgovişte, Andreea GRECU - elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Constantin
CANTACUZINO” Târgovişte, Gabriela ISTRATE - directorul Colegiului Naţional „Constantin
CANTACUZINO” Târgovişte, Emil – primarul comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației
Comunelor din România.

Delegația din anul 2014: Manuela-Victorița CIOCAN – inspector la Primăria Comunei
Vulcana-Băi, Marian-Bogdan ȚÂRGHEȘ – elev la Colegiul Național „Nicolae TITULESCU”
Pucioasa, Mihaela-Cristina DIACONESCU – directorul adjunct Colegiul Național „Nicolae
TITULESCU” Pucioasa, Adelina-Georgiana BUCĂ – elevă la Colegiul Național „Nicolae
TITULESCU” Pucioasa, Laura-Gabriela NEAGA - elevă la Școala Gimnazială „Ion MAREȘ”
Vulcana-Băi, Emil DRĂGHICI – primarul comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației
Comunelor din România.

Delegația din anul 2015: Emil DRĂGHICI – primarul comunei Vulcana-Băi și
președintele Asociației Comunelor din România, Aniela-Luminița RIZEA – directorul Colegiului
Național „Constantin CARABELA” Târgoviște, Ana-Maria POPESCU – elevă la Colegiul Național
„Constantin CARABELA” Târgoviște, Constantin PETRESCU – elev la Școala Gimnazială „Ion
MAREȘ” Vulcana-Băi, Maria-Lorena PETRESCU – elevă la Colegiul Național „Constantin
CARABELA” Târgoviște, Eugen-Gabriel MILEA – inspector la Primăria Comunei Vulcana-Băi.

Delegația din anul 2016: Ionuț-Bogdan NICA – profesor Liceul „Petru CERCEL”
Târgoviște, Alexandra-Ioana ARON – elevă la Liceul „Petru CERCEL” Târgoviște, Emil
DRĂGHICI – primarul comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației Comunelor din România;
Anda ȘTEFAN – jurnalist Columna TV; Adelin-Virgiliu VLĂSCEANU – elev la Liceul „Petru
CERCEL” Târgoviște.

Anul 2017: Elena-Roxana VASILE – inspector la Primăria Comunei Vulcana-Băi;
Victoria VOICU - directorul Colegiului Național „Nicolae TITULESCU” Pucioasa, Emil
DRĂGHICI – primarul comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației Comunelor din România;
Karl Vanlouwe – președintele Grupului Alianța Europeană, Andreea-Mihaela FĂȘIE – elevă la
Colegiul Național „Nicolae TITULESCU” Pucioasa, Lavinia-Nicoleta BĂLAȘA – elevă la Colegiul
Național „Nicolae TITULESCU” Pucioasa.

Anul 2018: Elena-Teodora CATANĂ – profesor la Colegiul Economic „Ion GHICA”
Târgoviște, Iulia-Maria MILEA – elevă la Colegiului Economic „Ion GHICA” Târgoviște, Emil
DRĂGHICI – primarul Comunei Vulcana-Băi și președintele Asociației Comunelor din România,
Karl VANLOUWE – președintele Grupului Alianța Europeană; Mirabela-Maria BURCĂ – elevă la
Colegiul Economic „Ion GHICA” Târgoviște, Violeta-Denisa MILEA – inspector la Primăria
Comunei Vulcana-Băi.

PROF. Nadia-Alina DUMITRESCU

„Primul om care a preferat să injure decât
să dea cu piatra poate fi considerat
inventatorul civilizaţiei.”
(Sigmund FREUD)

NINA CASSIAN – 95 ANI DE LA NAȘTEREA POETEI, ESEISTEI ȘI
COMPOZITOAREI ROMÂNE – (27 noiembrie 1924 – 15 aprilie 1919)

Purtând numele la naștere Renée Annie Cassian, s-a născut
într-o familie de origine evreiască (tatăl, I. Cassian-Mătăsaru, era un
traducător cunoscut); avea apoi să se mute pe rând cu familia la
Brașov, unde Nina Cassian intră la Liceul Principesa Ileana, și la
București, unde urmează cursurile Institutului Pompilian.
Frecventează cercuri intelectuale de stânga și intră la vârsta de 16 ani
în organizația Tineretului Comunist, aflată atunci în ilegalitate,
visând „să mântui lumea de toate antagonismele fundamentale dintre
sexe, rase, popoare, clase etc.” În paralel, primele ei încercări
literare sunt generos încurajate de Tudor Arghezi și Ion Barbu,
ultimul fiind chiar îndrăgostit de tânăra poetă.
În perioada 1947-1948 a fost redactor la revista Rampa. Din
1949 a fost redactor la revista Urzica și profesoară la Școala de
Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu”

În februarie 1944, Renée Annie a debutat, în ziarul „Ecoul”, sub pseudonimul Maria
Veniamin, cu traduceri din Georges Rodenbach și din Christian Morgenstern.
Debutează editorial în 1947, cu volumul de versuri suprarealiste "La scara 1/1" În urma unui
atac ideologic lansat în ziarul Scânteia la adresa ei, începe să scrie treptat și poezie proletcultistă.
"După un ocol de aproximativ opt ani", cum singură avea să mărturisească,[necesită citare] plin de
avânturi naive și compromisuri, începând din 1956 se întoarce la poezia autentică. Începe să scrie în
paralel și literatură pentru copii, atrasă de posibilitățile estetice ale evadării în fantezie și candoare,
precum și două volume de "proză subiectivă", la persoana întâi. Realizează traduceri
remarcabile din Shakespeare, Bertolt Brecht, Christian Morgenstern, Iannis Ritsos și Paul Celan.
Publică peste 50 de cărți de poezie, eseuri și proză, și inventează o nouă limbă poetică, limba
spargă. I se decernează în 1969 Premiul Uniunii Scriitorilor din România.
În 1985 Nina Cassian călătorește în Statele Unite ca profesor invitat, cu o bursă Soros, pentru
a susține un curs la New York University. După o lună află de arestarea și uciderea în închisoare a
lui Gheorghe Ursu, unul din prietenii apropiați, în al cărui jurnal confiscat de Securitate era
menționată "cu părerile mele politice, evident anticeaușiste".[necesită citare] Ia hotărârea de a nu reveni în
țară. Imediat, apartamentul său din România este confiscat, iar cărțile îi sunt interzise și retrase din
biblioteci, până la căderea regimului Ceaușescu.
În Anglia îi apare volumul de versuri Call Yourself Alive și, în Statele Unite, Life Sentence,
traduceri ale volumelor din țară, precum și volumele inedite Take My Word for It!, Blue
Apple și Lady of Miracles, care se bucură de succes.[necesită citare] Susține recitaluri de poezie și publică
în reviste americane.
În ultimii 30 de ani ai vieții, poeta Nina Cassian a trăit la New York, iar "proiectul major al
vârstei și vieții" sale a fost scrierea memoriilor, oglindă a „anilor furați și dăruiți", proiect ale cărui
prime două volume, Memoria ca zestre, s-au bucurat de un ecou important în țară și de numeroase
cronici. În anul 1994 i se decernează "Leul literar" de către New York Library. În 2005 lansează
la Institutul Cultural Român din New York al treilea volum memorialistic, Memoria ca zestre.
Cartea a III-a. Editura americană Norton îi propune editarea poemelor sale scrise în limba engleză în
cadrul seriei Selected Works, o performanță pentru o poetă sosită din Estul Europei.
Poemele sale au apărut în revistele americane The New Yorker, Atlantic Monthly, New
England Review și American Poetry Review.
La dorința Ninei Cassian, urna cu cenușa sa a fost depusă la crematoriul Cenușa din
București, unde se află și rămășițele părinților săi și ale fostul său soț Al. I. Ștefănescu.

PROF. Petra MICULESCU

„Viaţa poate fi înţeleasă numai
privind înapoi, dar trebuie trăită
privind înainte.”
(Soren KIERKEGAARD)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

NU VREAU DELOC SĂ-MBĂTRÂNESC!
de Angelica GROSU

Cât mai există frumusețe
Iar sufletul, mi-e încă tânăr,
Nu vreau s-aud de Bătrânețe
Chiar dacă mi-a bătut pe umăr.
De-o fi să vină, ca o hoață,
Fără...ca eu, să o aștept...
O rog să-mi stea, mai la distanță,
Cât inima, îmi bate-n piept.
Cât dragoste, încă există
Iar cei din jur, mă mai iubesc...
Nu voi avea o clipă tristă.
(Nu vreau, nu pot să-mbătrânesc!)
Nu-mi este dragă, Bătrânețea,
Nu vreau să știu, nimic de ea!
Prietenă e...cu Tristețea,
Și-mi pare că, e cea mai grea.

„Dacă ceea ce ai de făcut pare simplu,
înseamnă că nu ai aflat încă totul.”
(Donald WESTLAKE)

ȘTIAȚI CĂ…

... cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale care își pot recunoaște imaginea într-o
oglindă?
…Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel puțin 2.000 de
ani? Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcții nu se va întări complet decât peste 500
de ani.
…pentru fiecare om de pe Terra există circa 200 de milioane de insecte? Numai termitele ne
depășesc într-un raport de 10 la 1..
…Balena albastra este animalul care produce cele mai puternice sunete (până la 188 de
decibeli)? Un astfel de sunet poate fi receptat prin apă la o distanță de până la 850 de kilometri.
… cei mai mari consumatori de Coca-Cola din lume sunt islandezii?
…cei mai tineri părinți din istorie ( doi copii cu vârste de 8, respectiv 9 ani) au trăit în China?
Copilul lor s-a născut în anul 1910.?
…regiunea cu cea mai scăzută criminalitate este Quebec, Canada?. Rata criminalității în
această zonă este similară cu cea înregistrată într-un parc Disney World, aproape 0..
…în urmă cu 5 ani, 60% dintre cumpărătorii din supermarketurile lumii plăteau cu bani
gheață? Astăzi, procentul este de doar 50%. Se estimează că în anul 2011, doar 39% dintre
cumpărători vor mai plăti cu bani gheață în detrimentul cardurilor.
… lungimea unui elefant este egală, aproximativ, cu lungimea limbii unei balene albastre? De
asemenea, limba unei balene este mai grea decât un elefant adult.
….Biblioteca Universității din Indiana, SUA, se scufundă în fiecare an cu circa 2,5
centimetri? Acest fenomen se datorează unei erori a constructorilor care au omis să calculeze
și greutatea cărților care vor fi depozitate în uriașa clădire.
…oasele membrelor inferioare ale unui liliac sunt atât de subțiri încât niciun liliac nu se poate
folosi doar de ele pentru a se deplasa.
.… cele mai mari nave transoceanice plătesc câte 250.000 de dolari de fiecare dată când
străbat Canalul Panama? Trebuie spus că o treime din economia acestui stat este susținută de acest
canal.?
… durerea are și ea o unitate de măsură? Aceasta se numește „dol" iar instrumentul menit să
măsoare durerea se numește dolorimetru.
…în absolut toate țările lumii, indiferent de cultură, religie sau zonă geografică, soldații
execută salutul numai cu mâna dreaptă?
… un singur avion Boeing 767 este format din nu mai puțin de 3.100.000 de piese diferite?
…se estimează că în Rusia există mai multe bancnote de 100 de dolari decât pe teritoriul
Statelor Unite ale Americii?
…într-un studiu cu privire la relațiile interfamiliale, 80% dintre bărbații căsătoriți au declarat
că și-ar lega destinele de aceeași femeie dacă ar putea da timpul înapoi? Doar 50% dintre femei au
declarat același lucru.

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Este de o mie de ori mai bine să fii
optimist şi să te înşeli, decât să fii
pessimist şi să ai dreptate.”
(Jack PENN)

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

Roxana-Mihaela NEGULESCU
Ștefan-Aurelian CANDIDATU
1 octombrie
Verginia MITRESCU
Floarea IOSIF
Amalia ARON
Ion NEMUŢ
Micşunica MĂGUREANU
Niculae GRIGORE
Ahmed HUSSEIN
Elena ANTOFIE
Marieta IFTIMI
Elena DOBRESCU
Vasile MEDREGA
Ecaterina DUMITRU
Leon FĂŞIE
Mihai GRECU
Gabriela GRECU
Cristina-Mariana UȘURELU
Constantin-Bogdan BURLĂCIOIU
Mihaela-Cristina POPESCU
Leon-Gabriel FĂŞIE
Adriana-Rebeca NECŞOIU
Irina-Alexandra ȘERBAN
Ariana-Nicoleta DUMITRESCU
2 octombrie
Ion LĂCĂTUŞ
Olimpia MILEA
Filareta SAVU
Bogdana NEUVILLE
Romeo-Iosif NEAGA
Corneliu GOGU
Constantin VASILE
Chirița-Luminița MILEA
Cătălin-Dumitru DRĂGHICI
Constantin-Roberto ARON
Ana-Maria ȚÎRGHEȘ

3 octombrie
Alexandru DRAGU
Elisabeta SFETCU
Georgeta FĂŞIE
Stelian BURCĂ
Elisabeta MITRESCU
Mihai ZAMFIRESCU
Nicolae MILEA
Gianinna PIOARU
Silvia GHEORGHE
Camelia BĂLAŞA
Maria-Magdalena BĂLAŞA
Simona-Nicoleta TRONECI
Vasile-Emanuel ZEGHERU
Florin-Adrian LOPOTARU
Denisa-Gabriela DINIŞOR
Antonia-Abigail DOBRESCU
4 octombrie
Floarea MIHAI
Casandra BĂLAŞA
Ierotei GRECU
Petru VLASE
Tinca IORGA
Valerică BOBLEACĂ
Nicoleta DRĂGHICI
Ionuţ-Sebastian MILEA
Alexandra-Mihaela JOIŢA
Cristian-Adrian CIOBU
Elisa-Maria DOBRESCU
Nicoleta-Cristina BOBLEACĂ
5 octombrie

Ion BURCĂ
Elena BADEA
Anghel BĂRBULESCU
Vasilica SAVU
Spiridon PIOARU
Mihail GHEORGHE
Dănuţ DOBRESCU
Marian-Ion LUPU
Ion ŞERBAN
Dragoş-Gheorghe GOGU
Daniel-Ioan BOIANGIU
Constantin PETRESCU
Gheorghe-Sebastian LĂCĂTUŞ
Antonia-Gabriela BÎRLOG
6 octombrie
Iulian ENESCU
Luminiţa GRECU
Cornel-Aurel BADEA
Ion STOICA
Rodica DOBRESCU
Marian MEDREGA
Cosmin-Nicolae BADEA
Mădălin-Florin BADEA
Miruna-Florentina PIOARU
7 octombrie
Gheorghe ŞERBAN
Nicolae UDROIU
Gheorghiţa DOBRA
Emilian DINU
Mirela STANA
Roxana-Elena NICOLĂESCU
Mioara-Andreea FĂȘIE
Vasile-Viorel BĂLAŞA
Mario-Adrian IONAŞ
Flavian-Nicolas CRĂCIUN
8 octombrie
Floarea ENESCU
Emilian UŢA
Vasile LOPOTARU
Ion-Eugen ŞTEFAN
Mihaela FĂŞIE
Gheorghiţa ŢUŢUIANU
Robert-George NEMUŢ
Lucia-Florentina RASU
9 octombrie
Gheorghe MILEA
Valentina SOARE
Eugenia NECŞOIU
Alexandru BOBLEACĂ
Anghel-Gheorghe STOIAN
Răzvan ŞETREANU
Ştefan-Robert TUDOR

Izabela-Ioana DOBRESCU
Vasile-Marius CIOCAN
Antonio-Eduard SAVU
10 octombrie
Ion ILIE
Mircea GHEORGHE
Anghel STOIAN
Sever SAVU
Stelian GOGU
Constantin-Florin ŞTEFAN
Longin PETRESCU
Manuela-Victoriţa CIOCAN
Dănuţa-Georgiana ILIE
Daniel MARIN
Ştefan-Alexandru SAVU
11 octombrie
Floarea DOBRESCU
Elena DOROBANŢU
Dumitru BULIGIOIU
Nicolae MANTA
Constanța STÎNGACIU
Daniela BIȚOC
Constantin ŢÎRGHEŞ
Ion DOBRESCU
Mariana MILEA
Marian-Emil FĂŞIE
Naomi-Ecaterina DUMITRESCU
Nicolae-Cătălin MILEA
Erik-Gabriela DOBRESCU
Sofia-Teodora-Petruța MIHĂLCESCU
12 octombrie
Vioreta UDROIU
Cristian MILEA
Constantin POPESCU
Alina UȚĂ
David-Gabriel DUMITRESCU
13 octombrie
Romulus BÎRLOG
Sever SMARANDA
Ion OACHEŞU
Victor-Florin BUDEANU
Corneliu SAVU
14 octombrie
Anastase SAVU
Moni GHEORGHE
Ion IANCU
Emilia OPROIU
Gheorghe TEODORESCU
Dumitrița ALBU
Vasile-Andrei MARIN

15 octombrie
Spiridon ŞERBAN
Lucia VASILE
Petre MIHĂLCESCU
Elena BĂLAŞA
Marilena POPESCU
Cristian FĂŞIE
Nicolae-Marius OANCEA
16 octombrie
Floarea NIŢESCU
George-Ciprian MILEA
Florian ŞERBAN
Alexandra-Maria BUCUROIU
17 octombrie
Maria POPESCU
Maria MOREANU
Elena BÎRLOG
Ion-Marius DRĂGHICI
Elena-Alexandra GAFIŢOIU
18 octombrie
Vavila ZEGHERU
Romică SARU
Mihai-Marian OPREA
Alexandru-Valentin CIOCAN
19 octombrie
Georgeta LĂCĂTUŞ
Vasilica MOREANU
Sorina-Mihaela STANCIU
Laurenţiu MILEA
Rebeca UŢA
Eduardo-Adrian OLARIU
Daniela-Ana-Maria MOROE
20 octombrie
Petra MICULESCU
Corneliu-Ștefan TRONECI
21 octombrie
Anca BĂLAŞA
Ionela-Raluca DOBRESCU
Constantin-Cosmin ŢÎRGHEŞ
22 octombrie
Vasile VASILE
Genoveva TUDORESCU
Constanța-Maria ŞERBAN
Ioneta STOIAN
Elena ŞETREANU
Mihaela POPESCU

Veronica JOIŢA
Dumitru-Gabriel GRECU
Mihaela GRECU
Andreea-Roxana PETRESCU
Ionuţ-Flavian FĂŞIE
Beatrice-Maria POPESCU
23 octombrie
Vergil ŞETREANU
Paulina GOGU
Clement PETRESCU
Dumitru-Alexandru ŞETREANU
Liviu-Romeo ZEGHERU
Dumitru-Iulian POPESCU
Mihaela-Alexandra SCUTARIU
David-Mihai BURLĂCIOIU
24 octombrie
Ilorența OANCEA
Emil-Cristinel TRONECI
Marian ILIE
Gheorghe-Costin MEDREGA
Paul-Daniel MITRESCU
Gheorghe-Ionuţ STANCIU
Ioana ENESCU
Ioana-Beatrice ZEGHERU
25 octombrie
Gheorghe TUDOR
Dacian ION
Dumitru GRECU
Cornelia DRĂGHICI
Mihaela PISICĂ
Maria DOBRESCU
Adriana-Nicoleta ILIESCU
Marius-Adrian DRĂGHICI
Emanuela-Florentina TUDORACHE
Mihai-Răzvan NICOLĂESCU
Constantin-Sebastian VASILE
Marian-Gabriel BĂLAŞA
Eduard-Patrik MIRA
26 octombrie
Maria BÂRLOG
Cocuţa FĂŞIE
Gheorghiţa STAN
Gabriela ZEGHERU
Daniela MITRESCU
Gabriela SFINTEȘ
Gheorghe BERECHET
Dumitru PANAITA
Alina BADEA
Natalia-Elena RĂDULESCU
27 octombrie
Ion MIHAI

Dumitru GHEORGHE
Elena BĂLAŞA
Constantin GHEORGHE
Ana-Maria NECŞOIU
Florentin-Cristian ISTRĂTOIU
Ilie-Carlos MARIN
Marius-Florin POPESCU
28 octombrie
Dumitru-Doru PETRESCU
29 octombrie
Natalia OANCEA
Laurenţiu-Iulian JOIŢA
Vasilica MILEA
Mircea GHEORGHE
Lavinia-Alina FARCAȘI
Bianca-Andreea ZAHARIA
30 octombrie
Dumitru POPESCU
Elena PARASCHIVA
Violeta-Denisa MILEA

George-Eduard VASILE
Marian BRÎNZICĂ
31 octombrie
Mişu GOGU
Nicolae SPÂNU
Aurora-Maria RĂDULESCU
Stelian ILIE
Vasile MĂGUREANU
Valeria-Ştefania NEMUŢ
Ion FĂŞIE
Olguţa-Mihaela UDROIU
Andrada-Mihaela SPÎNU
Cătălin-Vasile UȘURELU
Cătalin-Valentin MĂRCUȚĂ

„E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales
că toată lumea vrea să stea la umbra.”
(Jules RENARD)
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