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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„Avem 40 de milioane de motive pentru a
greşi, dar o singură scuză!”
( Rudyard KIPLING)

TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA PRECUM UN ȘOIM!

Mereu am gândit că este lucrul pe care fiecare dintre noi îl putem face – să căutăm înălțimile,
să fim într-o eternă așteptare de oportunități să fim liberi și puternici, să țintim decât înălțimile. Cred
că independența și liniștea pe care numai șoimii o au pot genera adevărata fericire, privirea lor ne
învață să percepem limpede tot ceea ce se află în jurul nostru.
Fiecare dintre noi suntem călători și navigatori pe oceanul numit viață. În oricare descoperim
regiuni noi ale sufletului nostru, țărmuri noi unde putem ancora. Uneori avem nevoie de tăceri pentru
a înțelege mai bine cuvintele. Cât de bine este să te lași învăluit de linişte, să simți pacea din sufletul
tău şi să lași tăcerile să vorbească…
Mie, personal, îmi plac oamenii ce știu să iubească, cei care mă privesc în ochi când îmi
vorbesc, cei care au haina cusută cu acul inimii și o dăruiesc fără să privească măsura. Eu cred că
dragostea nu se probează…se îmbracă direct. Ador să călătoresc cu gândul acolo unde sufletul meu
vrea, asemeni unui șoim în zbor.
Viața nu ar avea sens dacă totul ar fi limitat şi nu ne-am lăsa sufletul să treacă peste anumite
bariere! Trebuie să recunosc că visele fac parte din viața mea. Iubesc această stare pe care doar cu
ochii sufletului o pot vedea, acea stare care îmi dă impulsul de nu mă da bătută niciodată!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Cea mai bună răsplată pentru munca făcută
nu este ceea ce se obţine din ea ci ceea ce se
devine datorită acesteia.”
(John RUSKIN)

DESPRE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protejarea datelor cu caracter personal, deși importanta de-a lungul istoriei, a devenit, în
contextul evoluției tehnologice și al valorii informației în societatea contemporană, un imperativ pe
toate planurile.
Date fiind viteza cu care se răspândește informația prin intermediul mijloacelor tehnologice, și
modul în care au evoluat modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, simpla includere a
dreptului la protecția datelor cu caracter personal în conținutul dreptului la viața privată a devenit
insuficientă.
Astfel, s-a impus necesitatea elaborării unor reglementari speciale cu privire la prelucrarea și
protecția datelor cu caracter personal, precum și aplicarea particulară a acestora în toate domeniile
dreptului.
1. Reglementari naționale
Legiuitorul național reglementează protecția datelor cu caracter personal printr-o serie de acte
normative: articolul 77 din Codul Civil prevede ca „Orice prelucrare a datelor cu caracter personal,
prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și condițiile prevăzute de
legea speciala.”. În această materie exista un număr de legi speciale, printre care Legea nr. 677 din
21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, si Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor).
Din punct de vedere al protejării datelor cu caracter personal in dreptul muncii, si Legea nr.
190/2018 dedica un articol special, intitulat „Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul
relațiilor de munca”. Astfel, se reglementează: „În cazul in care sunt utilizate sisteme de
monitorizare prin mijloace de comunicații electronice si/sau prin mijloace de supraveghere video la
locul de munca, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, in scopul realizării
intereselor legitime urmărite de angajator, este permisa numai daca: a) interesele legitime urmărite
de angajator sunt temeinic justificate si prevalează asupra intereselor sau drepturilor si libertăților
persoanelor vizate; b) angajatorul a realizat informarea prealabila obligatorie, completa si in mod
explicit a angajaților; c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților
înainte de introducerea sistemelor de monitorizare; d) alte forme si modalități mai puțin intruzive
pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu si-au dovedit anterior eficienta; si e) durata de
stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30
de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.” Un
impact asupra raporturilor de munca il au si reglementările articolului 6 ale aceluiași act normativ,
care statuează cu privire la „prelucrarea datelor cu caracter personal si de categorii speciale de date
cu caracter personal, in contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public.”

Codul Muncii prevede si el, in mod expres, dreptul salariaților la protecția datelor cu caracter
personal. Astfel, in articolul 6, alineatul (2), intitulat „Protecția sociala a salariaților. Protecția datelor
cu caracter personal” se reglementează faptul ca „tuturor salariaților care prestează o munca le sunt
recunoscute dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protecție împotriva
concedierilor nelegale.”
2. Legislație supranațională. Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter
personal
Dreptul la protecția datelor cu caracter personal se bucura de protecție atât în instrumentele
juridice dezvoltate de Uniunea Europeana, cât si la nivelul Convenției Europene a Drepturilor
Omului.
„În dreptul Uniunii Europene, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este consacrat ca
un drept cu caracter fundamental prin articolul 8 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene. In cadrul acestui instrument juridic, dreptul la viața privată este prevăzut distinct de cel
privind dreptul cetățenilor statelor membre U.E. la viață privată. In plus, legislația primara a Uniunii
Europene conține, de asemenea, o competenta generala a UE de a legifera cu privire la aspectele
legate de protecția datelor cu caracter personal.”
Cel mai discutat si, poate, cel mai relevant act normativ în materie, în momentul de fata este,
însă, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (cunoscut si ca Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR).
Acesta a fost transpus, după cum am arătat, si in legislația națională, și reprezintă un instrument
juridic de o deosebita importanta si utilitate practica in societatea contemporana.
Acesta a fost implementat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene începand cu data de
25 mai 2018. „Scopul central al Regulamentului este de a întări unul dintre principiile fundamentale
ale prelucrării datelor cu caracter personal, cel al respectării și garantării dreptului la viața privata, la
intimitate, al persoanelor fizice, inclusiv al salariaților, prin identificarea si eliminarea riscurilor
considerabile care le pot afecta sau încalcă aceste drepturi .”
În accepțiunea Regulamentului general privind protecția datelor, „date cu caracter personal
înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o
persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”. Astfel, noțiunea este
destul de larga in sensul prevăzut de regulament, făcând referire la orice date care pot conduce în
mod direct sau indirect la identificarea persoanei.
* * *
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 357 din 1 octombrie 2019 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, marți, 8 octombrie 2019, ora 15:30, la
sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul III/2019.
2. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea 2018;
3. Aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020;
4. Validarea Dispoziției primarului nr. 353 din 27 septembrie 2019 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2019;
5. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local
al comunei în trimestrul al III-lea 2019;
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea
Programului de dezvoltare locală în domeniul turismului balnear, cultural și spiritual;

7. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 38 din 29 august 2019 privind însușirea
propunerii de concesionare a unei suprafețe de teren pe strada Armaș BUNEA, cu destinația de
pensiune agroturistică, la inițiativa domnului Emil PIOARU;
8. Aprobarea Programului de dezvoltare locală în domeniul sportului;
9. Stabilirea de măsuri privind realizarea unui teren de sport în comună;
10. Probleme curente ale administrației publice locale;
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Există două lucruri care nu se mai întorc
niciodată înapoi: o săgeată aruncată şi o
ocazie pierdută.”
(Jim ROHN)

SFÂNTA MUCENIȚĂ ECATERINA – 25 NOIEMBRIE

Sfânta Ecaterina s-a născut pe vremea împăratului
Maximian (286-305) în Alexandria Egiptului, într-o
familie de neam ales, tatăl ei, Constans, fiind cârmuitor
al cetăţii. Deşteaptă, frumoasă, crescută în belşug, Sfânta
Ecaterina a dobândit cunoştinţe rare şi multă învăţătură,
ajungând, de foarte tânără, printre cei mai de seamă
înţelepţi ai vremii sale.
A cunoscut, astfel, scrierile lui Virgiliu,
Esculap şi Hipocrate, ale lui Aristotel şi Platon şi ale
altor înţelepţi asemenea lor, a cunoscut tot meşteşugul
marilor oratori şi grăia în multe limbi străine.
Mulți o ceruseră în căsătorie. Rudele ei o
sfătuiau cu stăruință să se căsătorească, pentru a nu fi
înstrăinată avuţia tatălui ei. Văzând stăruințele tuturor,
Ecaterina le-a cerut să-i găsească un tânăr care să fie
neasemănat în rang, bogăție, înțelepciune și frumusețe.
Rudele s-au gândit mai întâi la fiul împăratului Romei și
la alți pretendenți de viță împărătească, ale căror ranguri
și avuții erau superioare celor ale Ecaterinei; dar, din nefericire, tinerii aceia lăsau mult de dorit în
privința purtării, a frumuseții și a ştiinţei.

Mama Ecaterinei, care era creștină în ascuns, a mers atunci în afara cetăţii, la un părinte
duhovnicesc, un bătrân sporit și plin de har, pentru a-i cere povață și îndrumare, luând-o cu ea și pe
Ecaterina. Aflând de dorința Ecaterinei de a-și găsi un soț pe măsura ei, bătrânul a asigurat-o că el
cunoștea un Tânăr cu adevărat mai presus de toți în privința însușirilor pomenite de ea și în
nenumărate altele.
Bătrânul i-a dat Ecaterinei o icoană care o înfățișa pe Maica Domnului ținând în brațe
Pruncul Cel dumnezeiesc și a sfătuit-o să se roage ei, cu toată smerenia, să-i ceară să i-L arate pe Fiul
ei. A încredințat-o că dacă i se va ruga cu credință, ea o va asculta și-i va împlini cererea. Ecaterina a
luat cu sine sfânta icoană și s-a întors acasă. A făcut așa cum o îndemnase Bătrânul – s-a închis în
camera ei și s-a rugat îndelung Maicii Domnului, până când, ostenită fiind, a ațipit. Deodată, i-a
apărut în față Împărăteasa îngerilor, așa cum era în icoană, ținându-L în brațe pe Pruncul
dumnezeiesc, Care strălucea mai puternic decât soarele, dar Care, din păcate, nu voia să o privească.
De trei ori a dorit tânăra să-L vadă, iar El și-a întors fața de la ea, spunând: Să meargă din nou la
bătrânul care i-a dat icoana și să facă tot ce îi va porunci el. Numai așa va avea parte de folos și
bucurie. Cum s-au ivit zorile, Ecaterina a alergat la chilia bătrânului la care fusese în ajun. I-a căzut
la picioare și, cu lacrimi, i-a istorisit vedenia și l-a rugat să o îndrume și să-i spună ce trebuia să facă
pentru a se învrednici de dragostea cerescului Tânăr.
Bătrânul a început să-i dezvăluie tainele adevăratei credințe, de la facerea lumii și a omului
și până la Înălțarea la cer a Domnului. Pentru că avea o minte foarte ascuțită, Ecaterina a izbutit să
priceapă, într-un timp scurt, toate învăţăturile credinței. A crezut din inimă în adevărul lui Hristos și
a primit botezul. După botez Sfânta L-a văzut iarăşi pe Hristos în vedenie, dar de data aceasta Şi-a
întors faţa spre ea şi i-a dat un inel, ca semn că va trebui să rămână statornică în iubirea de
Dumnezeu. Astfel, Sfânta a ajuns o luminată creştină, cunoscând Sfânta Scriptură şi străduindu-se să
vieţuiască după poruncile Domnului Hristos, pe care Îl iubea din toată inima, socotindu-L Mirele
sufletului ei. Atunci a sosit în Alexandria Egiptului împăratul Maximin Daia (305-313), care a adus
jertfe nenumărate idolilor şi a poruncit prigonirea creştinilor. Povățuită fiind de Duhul Sfânt, fecioara
Ecaterina a mers la împărat şi l-a mustrat pentru nedreapta chinuire a celor nevinovaţi. Împăratul a
rămas uimit de frumuseţea, de vorbirea şi de îndrăzneala ei şi, temându-se că va fi biruit în cuvânt, a
chemat o mare adunare de filosofi păgâni care trebuia să-i dovedească Sfintei netemeinicia crezului
ei. Atunci Sfânta a înfruntat cu înţelepte cuvinte adunarea filosofilor, dovedind în faţa poporului
deşertăciunea zeilor. Astfel ea, ruşinându-i pe toţi, prin cunoştinţele ei şi prin buna grăire, i-a
înduplecat pe cei de faţă, în număr de 150, să creadă în Hristos, încât, stăruind ei în mărturisirea
credinţei, au fost arşi în foc din porunca împăratului. Apoi Sfânta a fost supusă la bătăi grele şi la
sângeroase chinuri, din care a ieşit nevătămată.
Prin cuvintele ei şi prin mărturia răbdării până la sânge ea a adus la credinţa creştină şi pe
soţia împăratului Maximin, precum şi pe generalul său, Porfirie, împreună cu 200 de ostaşi, care au
pătimit la rândul lor pentru Hristos. În cele din urmă, scăpând prin minune de învârtirea cea
ucigătoare a roţii, Sfânta a fost osândită să i se taie capul şi aşa a primit cununa mărturisirii.
Sfintele ei moaşte se află astăzi la mănăstirea ce-i poartă numele, pe muntele Sinai, dar părţi din ele
au ajuns şi în ţara noastră, în mai multe sfinte locaşuri.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Uită jignirile, dar niciodată să nu uiţi
bunătatea.”

PAUL GOMA – 84 ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI ROMÂN – (2
octombrie 1935)

Goma s-a născut în Basarabia ca al doilea fiu al unei familii
de învățători români. Odată cu cedarea Basarabiei fostei U.R.S.S., în
urma Pactului Molotov-Ribbentrop, familia Goma s-a refugiat
în România.
În mai 1952, elev în clasa a zecea a liceului „Gheorghe
Lazăr” din Sibiu, Goma a fost convocat la Securitate și reținut opt
zile, după care a fost exmatriculat din toate școlile din țară, deoarece
susținuse în școală cauza unor persoane anchetate și arestate sub
acuzația de anticomunism. A reușit să se înscrie la liceul „Radu
Negru” din Făgăraș, pe care l-a absolvit în iunie 1953.
În 1954 a susținut simultan examene de admitere
la Universitatea din București la filologie română și la Institutul de
literatură și critică literară „Mihai Eminescu”. A reușit la amândouă,
dar l-a ales pe ultimul. Între timp Goma devenise membru al Uniunii
Tineretului Comunist și apoi, al Uniunii Tineretului Muncitoresc. În
toamna anului 1955, a avut dispute la seminarii și cursuri cu profesorii Radu Florian, Tamara
Gane, Mihai Gafița, Toma George Maiorescu, Mihail Novicov, iar în iunie 1956 a fost chemat la
rectoratul universității pentru a i se atrage atenția. După înfrângerea revoluției maghiare din 1956, în
luna noiembrie a aceluiași an, Paul Goma și-a predat în semn de protest carnetul de
membru UTM după care, în noiembrie 1956 a fost arestat și acuzat de „tentativă de organizare de
manifestație ostilă”. În martie 1957 a fost condamnat la doi ani de închisoare corecțională, pe care ia executat la închisorile Jilava și Gherla. Ulterior, a fost trimis cu domiciliu forțat în Bărăgan,
la Lătești, azi Bordușani, din județul Ialomița, unde a rămas până în 1964.
Neputându-se reînmatricula în anul III la Institutul „Mihai Eminescu”, în vara anului 1965 a
dat din nou examen de admitere la facultatea de filologie a Universității din București.
În 1971, a fost propus pentru a fi exclus din PCR, în care se înscrisese în august 1968, din
cauza romanului „Ostinato”, amplu cenzurat în România și publicat integral în Germania Federală, la
editura Suhrkamp. Un an mai devreme, la Radio Europa Liberă fuseseră citite fragmente din romanul
lui Goma Ușa (noastră cea de toate zilele).
În martie 1977, a publicat în revista „România literară” un scurt articol, „Pământ de flori”, în
care se referă la urmările dezastruosului cutremur de pământ de la 4 martie 1977.
În 1977, Goma a reușit să trimită la Radio Europa Liberă o scrisoare deschisă în care cerea
guvernului României respectarea drepturilor omului în România, pentru care a fost urmărit, arestat și
maltratat de Securitate. Însă, fiind bine cunoscut în Occident și repertoriat de organizația
neguvernamentală împotriva încălcării drepturilor omului, Amnesty International, Goma nu mai
putea fi judecat și condamnat fără a stârni proteste în străinătate.
La 20 noiembrie 1977 lui Goma, soției și copilului, le-a fost retrasă cetățenia română și au
fost expulzați din România. Ajunși la Paris, au cerut azil politic. Aici Goma și-a continuat lupta
împotriva regimului comunist de la București și a lui Nicolae Ceaușescu. A sprijinit înființarea, în
1979, a Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din România (SLOMR), comparabil cu sindicatul
polonez liber Solidarność. Ca reacție la activitatea sa anticomunistă, a fost ținta unui atac cu coletcapcană și a unei tentative de asasinat puse la cale de regimul de la București.
Paul Goma a fost exclus în 1977 din Uniunea Scriitorilor din România.
Goma este în prezent cetățean român, conform unei informări a Ministerului de Interne.

Lupta sa împotriva comunismului a luat cu timpul un aspect din ce în ce mai naționalist și
eurosceptic și în 1980 a refuzat cetățenia franceză dar, scriitorul Andrei Țurcanu a anunțat joi, 25
aprilie 2013, că Paul Goma a primit cetățenia Republicii Moldova.[
publicat la Editura de Stat pentru Literatură și Artă romanul Ostinato și a debutat la
revista Luceafărul cu povestirea Când tace toba (1966). În vara anului 1967 a trimis în occident
prima variantă, necenzurată, a romanului Ostinato.
În august 1968 a avut loc lansarea volumului Camera de alături. În acel an, Goma a făcut
cerere de aderare la Partidul Comunist Român și-n august 1968, la Uniunea Scriitorilor a avut loc
ședința de primire în Partidul Comunist Român a unor scriitori, Mariana Costescu, Aurel Dragoș
Munteanu, Adrian Păunescu, Alexandru Ivasiuc și Paul Goma.
În 1969, la Uniunea Scriitorilor a fost criticat pentru publicarea romanul „Ostinato” în
Occident.
În aprilie 1970, a predat romanul Ușa editurii Cartea Românească, fiind respins de Marin
Preda și Mihai Gafița, după ce Alexandru Ivasiuc „decodificase” două personaje din carte ca fiind
cuplul Ceaușescu. Manuscrisul romanului a fost expediat în Occident.
În octombrie 1971, a apărut în limba germană, publicat de editura vest-germană Suhrkamp,
romanul Ostinato, lansat la târgul de carte de la Frankfurt. Goma a apărut la stand cu acest roman și
cu titulatura de „carte interzisă în România”. Ca reacție, Dumitru Popescu a propus excluderea lui
Goma din PCR, pentru că „a pus în mâna dușmanului o armă cu care să lovească în patria noastră”. Îl
anatemizează Eugen Barbu, Titus Popovici, Dinu Săraru, dar îl apără Mihail Novicov, Ion
Lăncrănjan, Mihai Ungheanu și Darie Novăceanu.
În 1972, a apărut tot la Suhrkamp ediția germană a romanului Ușa, în 1974 ediția franceză
la editura Gallimard. Cu aceste cărți, Paul Goma intră în circuitul european, dar și în conflict deschis
cu autoritățile comuniste de la București, conflict culminat cu mișcarea „Carta 77” și soldat cu
arestarea și detenția sa la penitenciarul Rahova.
După 1989 i s-au publicat și în România o parte din cărți. I-au apărut articole în
revistele Vatra, Familia, Timpul, Jurnalul literar.
În 2002, Paul Goma a publicat eseul „Săptămâna roșie 28 iunie-3 iulie sau Basarabia și
Evreii”, în care descrie „atrocități comise de populația neromână, în special, întreaga minoritate
evreiască (variantă care a fost atenuată în edițiile ulterioare) în timpul retragerii trupelor și
administrației române din Basarabia și Bucovina, ca urmare a ultimatumului sovietice
din iunie 1940”. Autorul stabilește o legătură cauzală și cronologică între crimele de război comise
după 22
iunie 1941 (momentul
declanșării
războiului
împotriva URSS)
de
regimul antonescian împotriva evreilor și ceea ce autorul numește „răzbunarea pentru faptele
reprobabile din anul precedent”.
Conform surselor parțial menționate mai jos, Săptămâna roșie nu este un studiu istoric, ci un
manifest politic de reinterpretare a istoriei. Potrivit acestor critici, eseul se bazează pe surse, din care
Goma alege numai citatele care îi pot susține tezele și care aruncă asupra unei întregi populații
(250.000 de evrei basarabeni) responsabilitatea câtorva grupuri de militanți comuniști, nu toți evrei.
Politologii și jurnaliștii care comentează Săptămâna roșie apreciază că lucrarea face uz de
antisemitism și se plasează în literatura negaționistă în cadrul categoriei de scrieri care „trivializează
prin comparație”. Documente cu privire la evenimentele descrise în eseu mai sunt cuprinse în arhiva
armatei române și în lucrări publicate de istorici cu renume, spre exemplu Dinu C. Giurescu.
În fața acestor critici, Paul Goma încearcă să-și amelioreze lucrarea, sporind sursele și
renunțând la anumite aproximații: eseul a fost revizuit de câteva ori între anii 2002 și 2005. Prima
ediție tipărită a apărut la Editura Museum din Chișinău (2003), a doua la Criterion Publishing
House, București (2003), iar a treia la Editura Vremea, București (2004).
Paul Goma a făcut parte pentru opt zile din Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România, din care a fost îndepărtat din considerentele de mai sus de către șeful
comisiei, Vladimir Tismăneanu.
Este considerat drept negaționist al Holocaustului din România din cauza opoziției sale față
de Raportul Comisiei Wiese

 PROF. Petra MICULESCU

„Hai să trăim atât de frumos încât
atunci când va veni momentul să
părăsim această lume până şi
Doamnei cu Coasa să-i pară rău că
ne ia.”
(Mark TWAIN)
KIERKEGAARD)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

SUFLET FRUMOS ȘI SUFLET BLÂND
De Silviu-Marius MUNTEAN

„S-au întâlnit pe-un colț de gând,
<Suflet frumos> cu <suflet blând>
Și se plimbau mergând la pas,
Prin toamna ce le-a mai rămas.
Aveau atâtea să își spună,
Câte în soare și în lună,
Dar ei doar se plimbau duios,
Sufletul blând și cel frumos.
Ei își spuneau în sinea lor,
În doi e totul mai ușor,
Dacă mereu sunt gând la gând,
Suflet frumos și suflet blând.
Într-un târziu suflet frumos,
Privind la frunze ce cad jos,
Pe suflet blând îl întreba,
Nedumerit în sinea sa:
- Cum poți să fii atât de blând,
Când peste tot sunt nori și vânt?
Dar suflet blând dar curajos,
Îi spuse lui suflet frumos:
- Eu nu am fost atât de blând ,
De când cutreier pe pământ,
Dar viața m-a făcut sa fiu
Blând, răbdător, dar totuși, viu.
Dar tu? Cum ești așa frumos?
Când toate parcă-ți sunt pe dos.
Mereu lovit cu vorbe grele,
Însingurat sub cer cu stele.
- Eu sunt frumos fiindcă iubesc,
Tot ce e simplu și firesc,
Iubesc și câmpul plin cu flori,
Și ploaia care cade-n zori.
Și-așa frumos își povesteau,
Câte pe suflet ei aveau,
Pribegi prin vise și prin gând,
Suflet frumos și suflet blând ."

„Poveţe primeşte, dar judecă tu însuţi.”
(William SHAKESPEARE)

ȘTIAȚI CĂ…

 …toate cele 17 specii de pinguin cunoscute trăiesc exclusiv în emisfera sudică?
 …cu o înălţime de circa 1,20 metri şi o greutate ce poate atinge 45 kilograme, pinguinul
imperial este cel mai înalt dintre toate speciile. Vieţuieşte în Antarctica, unde se scufundă pentru a se
hrăni cu peşti şi crustacee? Cel mai mic este pinguinul pitic, cu o înălţime de doar 40 de centimetri şi
o greutate de până un kilogram.
 …cel mai rapid este pinguinul Gentoo, despre care se pune că înoată cu o viteză ce poate
atinge 36km/h?
 …coloritul pinguinilor este o chestiune ce ţine de camuflaj: spatele negru îi ajută să se
ascundă în adâncul întunecat al oceanului, evitând, astfel, prădători precum focile, iar pieptul alb îi
ajută să treacă neobservaţi pe suprafaţa lucioasă a apei?
 …fosilele descoperite atestă că primele specii de pinguin au apărut în urmă cu aproximativ
60 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că un strămoş al păsării de astăzi a supravieţuit
evenimentului ce a provocat dispariţia dinozaurilor?
 …pinguinii înghit o cantitate mare de apă sărată în timp ce vânează peşti, însă glanda
supraorbitală - situată deasupra ochilor, filtrează sarea, astfel încât aceasta să nu ajungă în sânge. Mai
apoi, o elimină prin ciocuri ori prin strănut?
 …spre deosebire de celelalte surate înaripate, care pierd câteva pene, pinguinii năpârlesc
total, noul penaj apărând după circa două-trei săptămâni.
 …cu excepţia a două specii de pinguini, toate celelalte trăiesc în colonii foarte mari, formate
din circa 1.000 de păsări?
 …majoritatea speciilor de pinguini sunt fidele şi aleg să se împerecheze cu acelaşi partener în
fiecare sezon? Mai mult decât atât ele preferă să îşi amenajeze cuibul în acelaşi loc, în unele situaţii
pinguinii revenind la locul în care au venit pe lume.
 …pinguinul mascul este cel care se ocupă ce clocitul ouălor, în timp ce femelele se ocupă de
vânătoare? El stă în poziţie verticală şi ţine oul sub picioare, într-o încreţitură a abdomenului,
transferând căldura corpului către ou.
 …deşi urechile nu sunt vizibile, pinguinii au un auz foarte fin, putând recunoaşte cu uşurinţă
în colonie strigătul partenerului?

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Între trecutul ce ne-a scăpat şi viitorul
pe care nu-l cunoaştem, avem prezentul
în care avem datoriile pe care le avem
de îndeplinit.”
(A De GASPARIN)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA
NOIEMBRIE
1 noiembrie
Elena VASILE
Maria DINCĂ
Corneliu ANTOFIE
Cristina IOSIF
Gabriela POPESCU
Vasile SARU
Elena-Cristina BURCĂ
Mihaela-Ariana POPESCU
2 noiembrie
Gheorghe JOIŢA
Eugenia ZAMFIRESCU
Octaviean MIHAI
Maria ILIE
Georgian GRECU
Aurel-Cristian BERECHET
Ilarion TRONECI
Robert-Andrei ŞTEFAN
3 noiembrie
Maria SARU
Gheorghiţa ENESCU
Vasile CIOCAN
Dumitru BERECHET
Valentina-Gabriela DRĂGHICI
4 noiembrie
Margareta IONESCU
Floarea STÎNGACIU
Georgeta CIOROBEA
Gabriel FĂŞIE
Veronica FĂŞIE
Cristian-Constantin DUMITRU
Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU
Nicolas-Sebastian FĂȘIE
5 noiembrie
Teodor DOBRESCU
Vasile SPÂNU
Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU

Ion IONIŢĂ
Petruţa-Mihaela ARON
Gabriela-Violeta DINU
David MOREANU
6 noiembrie
Rodica FĂȘIE
Maria GRECU
Cecilia HOGIOIU
Maria SAMFIRESCU
Mirela STOIAN
Gabriel-Viorel PRIOTEASA
Vasilica-Cătălina TUDOR
Gabriela-Denisa ISTRĂTOIU
Denis-Ionuț MOREANU
Eliza-Gabriela GHEORGHE
7 noiembrie
Decebal DUMITRESCU
Mihai SPÂNU
Ecaterina BERECHET
Alexandru-Remus BULIGIOIU
Ionuț-Gabriel BADEA
Nicoleta-Florina BOBLEACĂ
Georgian BADEA
Maria-Eliza ILIE
8 noiembrie
Mihai GRECU
Mihai MICULESCU
Ion GAFIŢOIU
Adrian STOIAN
Cati-Mihaela GRECU
Mihai IONAŞ
Mihaela-Roxana GOGU
Robert-Gabriel BURCĂ
Vasilica-Mihaela NECȘOIU
9 noiembrie
Alexandru NICOLAE
Elena IORDACHE

Petruţa POPESCU
Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ
Mihai FĂŞIE
Severică-Gabriel DUMITRESCU
Ionuţ-Eugen GRECU
Ana-Maria DINIŞOR
Georgiana-Roxana DINIŞOR
Andreea-Mihaela FĂŞIE
Claudia-Gabriela SMARANDA
Narcis-Cristian DOBRESCU
Gabriela-Bianca MĂTUŞA
10 noiembrie
Mihai MEDREGA
Ioana-Mihaela COMAN
11 noiembrie
Corneliu BADEA
Filareta TUDOR
Cristina IOSIF
Liviu-Ionuţ MILEA
Robert-Andrei FĂȘIE
Denisa-Amalia GRECU
12 noiembrie
Ilona ISTRĂTOIU
Virgil DUMITRU
Ionuţ MOREANU
Marin PETRESCU
Ana-Maria GRECU
Nicoleta UDROIU
Ionuţ-Daniel DOGARU
Teofil NEGULESCU
Ştefan-Christian BÎRLOG
13 noiembrie
Maria FĂŞIE
Gheorghe ŢUŢUIANU
Gheorghe ZAMFIRESCU
Gheorghiţa ŞTEFAN
Corneliu DOBRESCU
Alexandra-Elena MOROE
Lorena-Maria GRECU
14 noiembrie
Floarea ILIE
Tatiana NEAGA
Maria ENESCU
Ion BĂLAŞA
Elena TRONECI
Elena BADEA
Ilarion FĂŞIE
Elena-Nicoleta BADEA
Adrian-Cătălin ENE
Ionuţ BURTOIU

Ciprian-Adrian NEGULESCU
Amelia-Ștefania ARON
Ștefan-Georgian CIOCAN
15 noiembrie
Elena ŞERBAN
Luciea PETRESCU
Romică FĂŞIE
Mircea BUCUROIU
Aida-Georgiana MITRESCU
Serghe-Andrei MITRESCU
Ionuţ-Stelian GRECU
Lăcrămioara-Andreea CHIRCĂ
Luca-Sebastian DOBRESCU
Alessia-Maria DUMITRESCU
Nicol OANCEA
16 noiembrie
Viorica ZEGHERU
Rozica ARON
Teodor PIOARU
Maria ILIE
Daniela-Mihaela ILIE
Ion MITRESCU
Ionuţ DINIŞOR
Gabriela-Maria BOBLEACĂ
17 noiembrie
Gheorghe SAVU
Elena SAVU
Codruţ-Adrian OLARIU
Nicolae-Cătălin POPESCU
18 noiembrie
Radu-Ştefan DĂNILĂ
Loredana-Andreea STOIAN
19 noiembrie
Elena ION
Mario-Ruben LUPU
20 noiembrie
Sofia RĂDOI
Ştefan POPESCU
Nicolaie BĂLAŞA
Crăiţa SUSAI
Adrian-Mihai VASILE
Alexandra-Ioana ARON
Robert-Andrei ANTON
21 noiembrie
Nicolae SARU
Vasile GHEORGHE
Ştefan OPREA

Emil-Gabriel ŞETREANU
22 noiembrie
Raluca-Mihaela CONTANT
Liviu-Andrei MĂGUREANU
23 noiembrie
Ion STOICA
Longin MIRA
Mihai-Ionuţ COMAN
Larisa-Elena SARU
24 noiembrie
Vasile DOBRESCU
Dario-Andrei STÎNGACIU
25 noiembrie
Ion MILEA
Dumitru-Nicolae DÎNGEANU
Marius MIHAI
Constanța MĂTUŞA
Olimpia OACHEŞU
Emil-Cosmin NEGULESCU
Ciprian STÂNGACIU
Alexandra-Maria STÂNGACIU
26 noiembrie
Constantin FLOREA
Nicolae-Dragoş DOBRESCU
Cătălin SUSANU
Gabriel CHIRCĂ
Hermina-Elena STÎNGACIU
Mihaela FĂŞIE
Florentina-Daniela ANTOFIE

27 noiembrie
Gheorghe BIȚOC
Mihaela-Cristina ANTOFIE
Beatrice-Andreea PARASCHIVA
28 noiembrie
Elena LOPOTARU
Elisabeta BADEA
Corneliu-Constantin NICOLĂESCU
Florina-Raluca MITRESCU
Andreea-Alexandra TABACU
Mihai-Daniel STOICA
29 noiembrie
Nicolae ARON
Gheorghe DUŢĂ
Liliana FĂŞIE
Petru MORARU
Loredana DUMITRU
Elena-Ramonica ANTOFIE
Remus-Mihai TOMESCU
Romulus-Marian TOMESCU
Ion-Eugen GOGU
30 noiembrie
Ion NEDELCU
Ionela-Magdalena FĂŞIE
Roxana-Andreea FĂŞIE
Emanuel DOBRESCU
Ştefania-Andreia MEDREGA
Andreea-Nicoleta IONAŞ
Alessia-Andrea GHEORGHE

„Sufletul nu cunoaşte situaţii de viaţă
fără ieşire.”
(Marcel PROUST)
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