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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„Iarna ne încalţă urmele în alb.”
(Costel ZĂGAN)

IARNA – O FRUMOASĂ POVESTE…

Iarna pentru mine înseamnă linişte. Îmi dă acel sentiment de puritate, simplitate, iar albul pur
al zăpezii mi se pare că atrage privirea oricui. În orice moment când privesc zăpada şi, mai ales,
atunci când se iveşte şi soarele, sclipirea ireală aşternută peste ea este ameţitoare... Iarna pășeşte
peste noi mereu pe vârfuri și o primim surprinşi de fiecare dată.
Aţi ascultat vreodată zgomotul subtil al fulgilor de nea atunci când încep să se cearnă din
înalturi? Este divin foşnetul lor. Sunt parcă trimişi pentru a ne conduce în lumea visării, a divinităţii.
Ninsoarea o percep ca un moment în care toţi îngerii îşi scutură aripile la unison. Mi-e şi milă să
păşesc pe primul strat al zăpezii. Îmi pare că o întinez cu paşii mei, că fac un mare păcat stricându-i
perfecţiunea.
Nu pot să nu mă gândesc la mirosul sobei încinse ce duduie şi dogoare, scoţând pe coşuri
miros de fum risipit în gerul năprasnic, iar noi ghemuiţi la gura ei depănând poveşti ori amintiri.
Chiar zâmbesc scriind aceste rânduri deoarece eu şi băiatul meu cel mic, seara, stând în faţa
şemineului, spunem cu rândul câte o poveste creată pe loc. E foarte distractiv şi relaxant momentul,
asta mai ales că, auzind hohotele noastre de râs, tatăl lui ne întreabă de ce ne amuzăm. Evident că
răspunsul vine destul de târziu, adică atunci când ne putem opri din marea veselie!
Ştiu că mulţi îndrăgostiţi de vară nu vor fi în asentimentul meu, însă eu chiar iubesc iarna,
derdeluşul, zăpada, sărbătorile ei magice, într-un cuvânt, tot. Iarna poate fi și frumoasă dacă noi
reuşim să ne bucurăm mai mult de micile ei minuni.
Să aveţi o iarnă de poveste! Să vă bulgăriţi! Să nu uitaţi că în fiecare dintre noi există copilul
acela care vine îmbujorat de la săniuş cu pantalonii uzi şi ghetuţele pline de zăpadă! Intraţi voioşi în
ţinutul nins de mister al iernii!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„În mijlocul iernilor îngheţate am învăţat că
există în mine o vară fără putinţă de învins.”
(Albert CAMUS)

DESPRE PTOTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Principiile protecției datelor cu caracter personal
Pentru o bună înțelegere a drepturilor și obligațiilor pe care prelucrarea datelor cu caracter
personal de către angajatori le implică, se impune necesitatea unei succinte analize a principiilor
protecției datelor cu caracter personal dezvoltate de Regulament.
1. Principiul legalității prelucrării datelor cu caracter personal
Acest principiu implică necesitatea ca orice prelucrare, încă de la intrarea în posesia datelor
trebuie să se desfășoare în baza unui temei legal.
Articolul 6 din Regulamentul General pentru Protecția Datelor reglementează o serie de
condiții de stabilire a caracterului legal al prelucrării. Astfel, prelucrarea este legală în măsura în care
este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile ce urmează:
a) persoana vizata și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice;
e) prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public
sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte
terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana
vizata este un copil. Această dispoziție nu se aplică, însă, în cazul prelucrării efectuate de autorități
publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.
Acest temei legal trebuie să fie prevăzut fie în dreptul Uniunii, fie în dreptul intern aplicabil
operatorului.
2. Principiul echității
Între principiul legalității prelucrării datelor cu caracter personal și principiul echității există o
strânsă legătură. Astfel, a fost subliniată necesitatea aplicării unor măsuri ce asigură nu doar
legalitatea prelucrării, ci și măsuri ce asigură o prelucrare echitabilă în raport cu dreptul salariaților la

respectarea vieții lor private dar și cu interesele economice, organizaționale și funcționale ale
operatorilor - angajatori.
3. Principiul transparenței
În considerarea acestui principiu, salariaților li se oferă posibilitatea de a cunoaște efectiv „ce
date sau categorii de date sunt prelucrate, operatorii care sunt în posesia datelor personale, scopurile
pentru care sunt prelucrate datele și temeiurile în baza cărora se realizează acest lucru, perioada de
stocare, obligațiile și responsabilitățile operatorului, garanțiile oferite de acesta cu privire la
confidențialitatea, acuratețea și securitatea datelor, precum și drepturile specifice de care
beneficiază.”
Astfel se reiterează importanța informării salariatului cu privire la datele prelucrate și scopul
prelucrării acestora. De asemenea, este avut în vedere și așa-numitul „drept de a fi uitat”, respectiv
dreptul salariatului de a-și retrage consimțământul și a solicita ștergerea datelor sale cu caracter
personal, opunându-se prelucrării.
4. Principiul responsabilității
Alineatul (2) al art. 5 din Regulamentul General prevede ca „operatorul este responsabil de
respectarea (condițiilor de prelucrare) și poate demonstra această respectare”. Astfel se subliniază
responsabilitatea operatorului-angajator pentru respectarea tuturor principiilor în procesul de
prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, se arată în mod expres și faptul că el este cel
responsabil să demonstreze această respectare, proba încălcării drepturilor sale nerevenind
salariatului.
Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de
riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor
fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în
măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul. Respectivele
măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.
5. Principiul proporționalității și necesității
Relevat din dispozițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor, principiul
proporționalității și necesității presupune ca orice prelucrare să se facă strict în măsura în care este
necesară îndeplinirii scopului legitim pentru care este efectuată și proporțională cu acesta. În dreptul
muncii acest principiu se concretizează sub aspectul faptului că salariatului nu îi pot fi solicitate date
ce nu prezintă o legătură directă cu munca sau abilitățile sale profesionale.
6. Principiul reducerii la minim a datelor
În conformitate cu dispozițiile articolului 5 lit. c) din Regulament, datele cu caracter personal
prelucrate de operator trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu
scopurile în care sunt prelucrate.
7. Principiul protecției implicite a datelor
Acest principiu subliniază necesitatea protecției datelor cu caracter personal chiar și atunci
când această obligație nu este prevăzută în mod expres. Astfel, ori de cate ori operatorul intră în
posesia unor date cu caracter personal, acesta trebuie să aibă în vedere de la bun început protejarea
lor și respectarea drepturilor persoanei interesate.
8. Principiul asigurării protecției datelor începând cu momentul conceperii

În strânsă legătură cu principiul protecției implicite a datelor, acest principiu presupune ca
respectarea confidențialității și protejarea datelor cu caracter personal cad în sarcina operatorului încă
din momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în cel al prelucrării în sine.
9. Principiul accesului public la documente oficiale
Orice persoană interesată are dreptul să ajungă la informațiile sau datele cuprinse în
documentele oficiale, acestea fiind în principiu, publice. Dreptul publicului de a avea acces la aceste
documente poate fi limitat pentru protejarea dreptului la viață și a altor interese legitime. „Dacă
datele personale cuprinse într-un document oficial vizează prin ele însele un interes public,
operatorul trebuie să analizeze solicitarea primită și să asigure un echilibru real între accesul public
la documente oficiale și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, la viața privata și intimitatea
persoanei identificată sau identificabilă prin respectivul document.”

* * *
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 432 din 22 noiembrie 2019 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, vineri, 29 octombrie 2019, ora 15:00, la
sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1. 1 Decembrie – Ziua Națională a României;
Expunere prezentată de: doamna învățătoare Filofteia ȘERBAN – viceprimarul comunei.
2. Modificarea anexei nr. 2 la HCL 33 din 26 august 2019 privind aprobarea structurii
organizatorice și a statului de funcții ale comunei Vulcana-Băi;
3. Însușirea Acordului de grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)
WiFi4EU;
4. Prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 5903 din 14 decembrie 2004
încheiat între Comuna Vulcana-Băi și cabinetul medical individual dr. Corina-Laura COJOCARU;
5. Probleme curente ale administrației publice locale;
6. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Binecuvântat este seyonul care adună toată
lumea într-o conspiraţie a dragostei.”
(Hamilton Wright MABI)

SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOFTEIA – 7 DECEMBRIE

Sfânta
Muceniță
Filofteia este
una
din
sfintele mucenițe cele mai cinstite de pe teritoriul
României. Ea a trăit la începutul secolului al XIII-lea pe
teritoriul Bulgariei de azi. Moaștele sale se găsesc în
biserica mănăstirii din Curtea de Argeș, iar prăznuirea ei
se face la 7 decembrie. Sfânta Muceniță Filofteia s-a
născut la începutul secolului al XIII-lea în apropiere de
orașul Târnovo (Veliko Târnovo din Bulgaria de astăzi),
capitala Țaratului (româno-) bulgar, într-o familie de
țărani. Este crescută în dreapta credință și evlavie de
mama sa, care moare când sfânta era încă mică. Dar
roadele evlaviei maicii sale s-au vădit când Filofteia a mai
crescut.
Copila
asculta
de
mică
dumnezeieștile Scripturi, postind și
învățând
să-și
păzească neîntinată fecioria. Dar mai presus de toate a
iubit milostenia. Copila săvârșea cu statornicie și răbdare
toate faptele bune. Dar, după ce mama sfintei a trecut la
Domnul, tatăl ei s-a însurat a doua oară. Mama vitregă nu a iubit-o pe Filofteia, astfel că adeseori îi
făcea necazuri, bătând-o și pârând-o tatălui ei, ca și acesta să o certe.
Iar în acest timp, fericita fecioară, de multe ori, văzându-i pe săraci și pe flămânzi, se lăsa
biruită de milostivire le dădea hainele ei și le împărțea din mâncarea pe care mama vitregă i-o dădea
ca să o ducă la țarină, tatălui ei. Pentru aceasta, tatăl ei se mânia și de multe ori o bătea fără milă,
poruncindu-i să nu mai facă aceste fapte.
Dar sfânta nu-l asculta, fiindu-i milă de săraci. Astfel că, într-o zi, mergând ea după obicei
să ducă tatălui său mâncare la țarină, i-au ieșit în cale niște săraci și flămânzi, care mereu o cercetau,
știind milostivirea ei. Neavând altceva ce să le dea, sfânta le-a împărțit mâncarea pe care trebuia să io ducă tatălui ei. Iar acesta, rămas flămând, când s-a întors acasă și-a certat soața, care însă l-a
încredințat că îi trimite întotdeauna mâncare îndeajuns, ba și de prisos. De aceea, ascultând de
îndemnul celui rău, tatăl fericitei s-a hotărât să o pândească pe copilă ca să vadă ce făcea cu
mâncarea.
Deci mergând la vremea la care știa că venea Filofteia cu bucatele, s-a așezat la loc potrivit și,
pândind-o, a văzut că le împărțea săracilor. Fiind biruit de mânie și uitând dragostea părintească, s-a
pornit asupra ei, ca totdeauna, apucând-o de cosițe ca să o bată până ce se va liniști. Dar, nemaifiind
stăpân pe el, a aruncat în ea cu toporul pe care-l avea la brâu și, lovind-o, a rănit-o la un picior. Iar
din această rană sfânta a murit pe loc. Și tot locul acela s-a umplut de lumină. Sfânta era în vârstă de
doisprezece ani când s-a mutat la Domnul.

Iar tatăl său, venindu-și în fire, a fost cuprins de spaimă și de cutremur, întâi pentru că a ajuns
ucigașul fiicei sale, apoi din pricina strălucirii dumnezeiești care se revărsase în jurul sfintelor
ei moaște. Și vrând să ridice sfântul ei trup, nu putea nici să-l atingă, nici să se apropie de el. Văzând
acestea, a alergat în cetate și le-a spus arhiepiscopului și conducătorilor cetății tot ce se întâmplase și
că trupul fericitei zăcea pe pământ, și că era cinstit de Dumnezeu cu strălucire cerească. Aceasta
auzind, arhiepiscopul împreună cu mai-marii cetății și cu popor mult, au alergat cu făclii și
cu tămâie și cu rugăciuni, și văzând sfântul trup strălucind cu acea lumină dumnezeiască, s-au
minunat cu toții și au lăudat pe Dumnezeul minunilor, Care și acum, în vremurile din urmă,
preamărește pe robii Săi care împlinesc cu fapta poruncile Lui.
Apoi au încercat, împreună cu arhiepiscopul, să ridice trupul sfintei și să o ducă în cetate. Dar
n-au putut nici să-l miște, așa încât s-au înspăimântat ci toții. Au început să se roage cu stăruință lui
Dumnezeu și Sfintei Filofteia, dar nici așa nu au putut s-o ridice. Că vrând Dumnezeu să
preamărească pe roaba Sa, a îngreuiat trupul fericitei ca pe o piatră.
Deci înțelegând că sfânta voia să odihnească în altă parte, au început să-i pomenească, ca unei
ființe vii, țările, mănăstirile, bisericile de peste Dunăre și cele de această parte de Dunăre și nicăieri
n-a voit. Dar cum s-a pomenit de Biserica Domnească cea din Târgul Argeșului, îndată s-a ușurat
trupul ei, chiar mai mult decât greutatea sa firească. Înțelegând toți că acolo este voia lui Dumnezeu
și a sfintei să meargă, îndată a înștiințat prin scrisoare pe Radu Vodă, cel poreclit Negru (care zidise
și biserica) de cele întâmplate. Acesta, de cum a fost înștiințat, fiind binecredincios și râvnitor a-și
împodobi țara și poporul cu odoare de mult preț ca acestea, a pornit îndată cu mult alai, cu făclii și cu
tămâieri, mergând către Dunăre și a adus sfintele ei moaște în Țara Românească. Le-a așezat în
Biserica Domnească, în orașul Argeș. Acolo au stat sfintele ei moaște până la zidirea Mănăstirii
Curtea de Argeș de către Neagoe Basarab. Aici au fost mutate, iar acum se află în Paraclisul
Mănăstirii Curtea de Argeș. Și acolo fiind, face multe minuni, dând tămăduiri de tot felul de boli
celor ce aleargă cu credință la sfintele ei moaște.
În fiecare an, la 7 decembrie, sfintele sale moaște sunt scoase afară din paraclis și racla
este deschisă, fiind puse într-un pavilion special amenajat din fața bisericii mănăstirii, pentru ca mai
ales în această zi credincioșii, care se adună în număr mare la prăznuirea ei, să li se poată închina.
Documentele istorice arată însă că moaștele muceniței au rămas la Târnovo și sunt aduse
în Țara Românească numai după anul 1393, când țaratul bulgar de la Târnovo a fost ocupat de către
turci. Se pare că de aici sunt duse la Vidin, probabil până în anul 1396. Pentru a nu fi profanate, sunt
dăruite voievodului Mircea cel Bătrân (1386-1418), care le așează în biserica domnească „Sfântul
Nicolae” de la Curtea de Argeș, pe atunci catedrală mitropolitană, ctitorie a domnitorului Basarab
I Întemeietorul și a lui Nicolae Alexandru, fiul său. Rămân acolo pană în anul 1893, când,datorită
stării de degradare în care se află biserica, sunt mutate în Biserica „Sfântul Gheorghe Nou” din
București, apoi în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Olari. În timpul primului război mondial
sunt duse în paraclisul Mănăstirii Antim din București, apoi revin la Mănăstirea Curtea de Argeș,
unde sunt găzduite în marea biserică ctitorită de Sf. Neagoe Vodă Basarab.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Iubirea trebuie păzită cu iubire. E sigur
inoxidabilă.”
(George PRUTEANU)

GEORGE PRUTEANU – 72 ANI DE LA NAȘTEREA CRITICULUI LITERAR,
LINGVISTULUI, JURNALISTULUI ȘI TRADUCĂTORULUI ROMÂN – (15 decembrie 1947
– 27 martie 2008)

Tatăl lui, Paul Pruteanu (născut Pincu Solomonovici, 1908–
1966), a fost un medic și profesor universitar evreu din Bârlad, cu
preocupări în organizarea sistemului sanitar și în istoria medicinei din
Moldova. Mama lui, Sofia Pruteanu, a fost funcționară.
George Pruteanu a studiat literatura la universitățile
din Iași și București, obținând ulterior titlul de doctor în filosofie.
Începând cu anul 1972 el a scris articole și eseuri pentru diverse reviste
literare, ca de exemplu Convorbiri literare, Cronica, România
literară, Contemporanul.
După Revoluția din anul 1989 a continuat să lucreze ca jurnalist
și critic literar pentru reviste și ziare ca Expres, Evenimentul
Zilei, Dilema. Între 1995 și 1999 el a fost realizatorul unui program zilnic
de televiziune de cinci minute despre folosirea corectă a limbii
române, Doar o vorbă să-ți mai spun, care a fost prezentat mai întâi
la Tele 7 ABC (1995), apoi la Pro TV (1995-1996), iar ulterior, cu denumirea Doar o vorbă săț-i mai
spun, la TVR1 (1997-1999 și din nou în 2006). Rubrică de cronică literară în Dilema. Rubrica
„Veto" (publicistică pe teme cultural-politice) în Curentul
În 1996 a fost ales ca senator de Constanța al Partidului Național Țărănesc Creștin
Democrat în Senatul României. A demisionat din PNȚCD în 1998 și devenit senator neafiliat. În
legislatura 1996-2000, George Pruteanu a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu
Republica Franceză-Senat și Republica Polonă.
În 2000 a fost ales din nou, de această dată în Bistrița-Năsăud ca membru al Partidului
Social Democrat. În 2003 a demisionat din PSD și s-a alăturat Partidului România Mare, candidând
pentru Senat din partea Sucevei. În legislatura 2000-2004, George Pruteanu a fost membru în
grupurile parlamentare de prietenie cu UNESCO și Regatul Belgiei. George Pruteanu a înregistrat 64
de luări de cuvânt în 50 de ședințe parlamentare. George Pruteanu a fost membru în comisia pentru
cultură, artă și mijloace de informare în masă și în comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.
Pruteanu a introdus un proiect de lege în 1997, devenit cunoscut ca „Legea Pruteanu", care
cerea ca toate textele publice (inclusiv reclamele) în limbi străine să conțină și traducerea în română.
Legea a fost promulgată de președintele Ion Iliescu și adoptată de parlament în 2004 într-o variantă
modificată, care nu conține sancțiunile prevăzute în proiectul inițial (Legea 500/2004).
Pruteanu a criticat industria mediatică de divertisment din România, în special referitor la
programele de calitate scăzută și la manele, pe care el le-a numit „un gunoi".
George Pruteanu a decedat la 27 martie 2008 la București în urma unui infarct miocardic și
a fost înmormântat în cimitirul Bellu.

 PROF. Petra MICULESCU

„Iarna e singura noastră pată
imaculată.”
(Harry ROSS)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

AVEM TIMP
de Adrian PĂUNESCU
Când primele ninsori or să se cearnă,
Atunci va fi mai greu de cei plecați,
Atunci să cânți peste al vieții zaț,
Atunci să-ți fluturi brațul peste iarnă.
Prin lume numai oameni de zăpadă,
Un foc din vatra stânilor să smulgi,
Și, cu puterea disperării dulci,
Să-l lași deasupra spațiului să cadă.
Se vor așterne între noi vecernii,
Din clopote cădea-vor chiciuri mari,
Atunci visez, frumoasă, să apari
La marile instanțe ale iernii.
Și-apoi să ningă mult ca-n frații Grimm,
Și sub zăpezi de bronz să ne iubim.

„Optimismul este o primăvară în miez de
iarnă.”
(Octav BIBERE)

ȘTIAȚI CĂ…

 ... Pământul este cel mai apropiat de Soare în luna decembrie, ceea ce poate părea ciudat
având în vedere că tot în decembrie este solstițiul de iarnă, deci ziua cea mai scurtă din an?
 …cel mai mare fulg de nea care a căzut vreodată pe pământ a măsurat, potrivit Guinnes
World Records, 38 cm în lățime și 20 cm în grosime? Acesta a căzut în 28 ianuarie, 1887, în Fort
Keogh, Montana din Statele Unite ale Americii.
 …în Noua Zeelandă există o insectă, numită Weta, care îngheață iarna, când temperaturile
scad sub 0 grade? Când temperaturile încep să crească din nou, insecta se decongelează și revine la
viață.
 …un fulg de nea cade în mod normal cu o viteză de aproape 5 km pe oră.
 …zăpada pare albă pentru că este formată din cristale de gheață așezate una lângă cealaltă?
Acestea reflectă și refractă lumina soarelui, iar „culoarea” albă este provocată de lumina refractată în
cristale. Albul nu este nimic mai mult decât combinația tuturor nuanțelor vizibile de pe spectru, în
egală măsură. În realitate însă, fiecare cristal de gheață este translucid.
 …în emisfera sudică, iarna este mai blândă, datorită faptului că există mai mult larg maritim
și mai puțin pământ decât în emisfera nordică?
 …aproximativ 12% din suprafața planetei este acoperită în permanență cu gheață și zăpadă?
 ...iarna este un anotimp cauzat de înclinarea emisferei (nordice sau sudice) în direcția opusă
soarelui. De aceea anotimpul poate fi observat în decembrie – februarie în emisfera nordică și în
iunie – august în emisfera sudică.
 …prunul chinezesc este una dintre puținele plante care au perioada de înflorire iarna?
 ….iarna este un anotimp cauzat de înclinarea emisferei (nordice sau sudice) în direcția opusă
soarelui? De aceea anotimpul poate fi observat în decembrie – februarie în emisfera nordică și în iunie –
august în emisfera sudică.
 … cea mai joasă temperatură care s-a înregistrat vreodată a fost la Stația Vostok din
Antarctica? Pe 21 iulie 1983 s-au înregistrat -98.2 grade Celsius.
 … zăpada depusă într-un strat gros poate să pară albastră? Acest fenomen se produce deoarece
straturile suprapuse de nea creează un filtru care face ca razele roșii să fie absorbite mai bine decât razele
albastre. În consecință, zăpada poate prinde un aspect albăstrui. Totodată, nuanța percepută a zăpezii
poate fi și … roz, în zonele alpine înalte. Aici, algele de apă dulce criofile, care conțin un pigment
rozaliu, colorează zăpada din jur.
 …zăpada proaspătă, compactă, este compusă în proporție de 90%-95% din aer izolat (ceea ce
înseamnă că nu poate transfera căldura în exterior). Acest fenomen explică de ce în interiorul unui iglu
este o temperatură ridicată – căldura emanată de corpul uman rămâne între pereții de zăpadă care
acționează ca foarte buni izolatori. Numeroase animale, precum urșii, sapă gropi adânci în zăpadă pentru
a hiberna pe parcursul iernii.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Iarna este felul naturii de a spune:
„Înalţă-ţi spiritul!”.
(Robert BYRNE)

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

1 decembrie
Margareta-Vioreta STÂNGACIU
Gheorghe VIŞAN
Gheorghe MITRESCU
Elena ŢÎRGHEŞ
Florina ENE
Ionela-Valentina ZEGHERU
Emil-Florin VIŞAN
Valentin-Nicolas NECŞOIU
Giulia-Ioana FÂȘIE
2 decembrie
Dorin-Ionuţ STOICA
Ionuţ ŞERBAN
Andreea-Cerasela SARU
Mihail-Cristian FĂŞIE
Nicolas-Ovidiu PIOARU
3 decembrie
Emilia MILEA
Gheorghe STOICA
Cristina GRECU
Nicolae-Alin DRAGOMIR
Florentina-Alina CRĂCIUN
4 decembrie
Nicolae STOICA
Elvira MILEA
Gheorghe BURCĂ
Georgian GRECU
Nicola-Ştefania STÎNGACIU
Eric-Andrei ARON
Simone-Gabriel STÎNGACIU
Albert-Nicolas MIHAI
5 decembrie
Elena SARU
Emil POPESCU
Nicolae POPESCU
Georgian-Florin BURTOIU
Octavian-Nicolae ŞETREANU
Nicolae-Eduard MITRESCU

Nicoleta-Camelia FĂŞIE
Valentin-Mihail AMBROZIE
6 decembrie
Maria BĂLAŞA
Ion JOIŢA
Avida GRECU
Mihaela PIOARU
Ion-Petre UȘURELU
Dumitru-Răzvan PÂRVU
Nicolae-Marian DUMITRU
Valentina-Nicoleta MOREANU
Nicolaus-Ciprian BOBLEACĂ
7 decembrie
Ion NEGULESCU
Petrică SMARANDA
Maria-Adina DINU
Răzvan-Matias DOBRESCU
Patric-Nicolas ENESCU
8 decembrie
Dumitru ŞETREANU
Vasile IOSIF
Alexandru ŞERBAN
Elena GRECU
Elena-Gabriela PETRESCU
Ion-Robert ENESCU
Denisa-Anamaria ŞETREANU
9 decembrie
Gheorghe SMARANDA
Gabriela ŞETREANU
Elena-Sorina STANCA
Mihaela-Sabina OPROIU
Daniela BADEA
Ștefan OLARU
Alexandru-Ionuţ FĂŞIE
Mihai-Alexandru STOIAN
10 decembrie
Nicoleta ILIE

Cornelia ARON
Ilarion DOBRESCU
Vasile-Bogdan MOREANU
Gheorghe-Ciprian BADEA
Anisia-Ioana FÂȘIE
11 decembrie
Maria ILIE
Ion MITRESCU
Cristina COMAN
Elena-Ionela RĂDULESCU
Iulian-Danil BUCUROIU
Vasile-Florin GRECU
Ștefan-Irinel NUȚĂ
12 decembrie
Mircea-Nicolae IANCU
Spiridon-Cristian OPREA
13 decembrie
Constantin NICOLĂESCU
Ionuţ BĂLAŞA
Alina-Mihaela FĂȘIE
Mircea-Ionuţ BUCUROIU
Ionuţ-Alin ILIE
Ioana-Alexandra ANTOFIE
14 decembrie
Constantin SPÂNU
Vasilica MIHAI
Daniela SARU
Mihaela JOIŢA
Victor OPROIU
Gabriel FĂŞIE
Elena-Consuela PIOARU
Ion-Adelaberto ŞETREANU
Andreea-Stănica ILIE
Andreea-Izabela SOARE
Nicolae-Aurel BĂLAŞA
Ionuț ŞERBAN
Rareş-Ştefan STOICA
Elena-Mihaela COJOCARU
Carla MITRESCU
15 decembrie
Vioreta POPESCU
Mihail OPROIU
Preda LOPOTARU
Maria IOSIF
Gheorghe NEAGA
Mihaela POPESCU
Iuliana-Viorica UNGUREANU
Emilia DOBRESCU
Ioana-Alexia OANCEA
16 decembrie
Maria POPESCU

Ion SPÎNU
Nicolae IONAŞ
Alexandra STOIAN
Georgiana STOIAN
George-Eusebiu SAVU
Alexia-Maria MITRESCU
17 decembrie
Ionela-Cristina DINIŞOR
Gabriela-Mihaela MILEA
18 decembrie
Zenovia ȘETREANU
Filofteia ŢUŢUIANU
Alfred-Florin BUCUROIU
Gheorghe MOREANU
Cosmin OACHEŞU
Oana-Andreea BĂLAŞA
19 decembrie
Emilian ENESCU
Ion BRÂNZICĂ
Floarea BUCUROIU
Mihaela-Andreea ARON
Ionuţ-Cristian TRONECI
Georgian UŞURELU
Andrei SAVU
Sebastian-Andrei STÎNGACIU
20 decembrie
Vasile BĂLAŞA
Victoria GHEORGHE
Mihai IONAŞ
Ştefan ION
Mihaela-Roxana POPESCU
21 decembrie
Săndel ŞETREANU
Vasile BOBLEACĂ
Elena BADEA
Mariana IACOB
Ștefania MOREANU
Petruţa-Simona BADEA
Ștefan-Andrei BUCUROIU
Andreea-Maria GHEORGHE
Cristina-Rebecca DINU
22 decembrie
Ion CIOCAN
Ion VASILE
Ion FLOREA
Ioana-Mariana STAN
Cătălin-Georgian SAVU
Georgiana STÂNGACIU
Andreea-Maria TRONECI
Ştefania-Denisa GOGU
Jessica-Ștefania OPREA

23 decembrie
Ion BADEA
Magdalena STÎNGACIU
Florin STĂNESCU
Ion ŞERBAN
Aurel GHEORGHE
Ionuţ-Marius SOARE
Cristina-Rebeca LĂCĂTUŞ
24 decembrie
Maria STOICA
Corneliu DOBRESCU
Iuliana PISICĂ
Ionuț-Georgian POPESCU
Cristian-Constantin ANTOFIE
Ionuţ-Adrian UDROIU
Elvis-Gabriel FÂŞIE
25 decembrie
Vasilica VASILE
Robert-Marian PETRESCU
Cristian-Emanuel FĂŞIE
Mihai-Cristian NECȘOIU
26 decembrie
Aurica VASILE
Otilia MIHAI
Gheorghe STOICA
Stelian NEGULESCU
Lenuţa MARIN
Miţa BURCĂ
Adriana ZAMFIRESCU
Mircea NEAGA
Marian-Laurenţiu BOBLEACĂ
27 decembrie
Valeria FĂŞIE
Ion BUCUROIU

Mioara-Estera DOBRESCU
Loredana POPESCU
Marilena-Geanina STÎNGACIU
Ionuţ-Daniel DINIŞOR
28 decembrie
Mircea BÎRLOG
Andrei BOBLEACĂ
Pompilia-Andreea GHEORGHE
29 decembrie
Cornelia DOBRESCU
Vasilica MILEA
Vasile GHEORGHE
Alina-Daniela SARU
Vasile-Christian TĂTAR
David BÎRLIGEANU
Ionuț-Mihai IOSIF
30 decembrie
Vasilica GRECU
Vasile NEAGA
Aurel GRECU
Corina STOIAN
Romeo-Ionuţ MIHAI
Dumitru-Ciprian ŞTEFAN
Maria-Cosmina DUMITRU
Sebastian-Adrian-Vasile BĂLAŞA
Paul-Cristian STOICA
31 decembrie
Ion FĂŞIE
Ancuţa-Mihaela MIHAI
Ion BOBLEACĂ
Bogdan-Georgian BURCĂ
Cristian-Ionuț BĂLAŞA
Oryana-Georgiana NEAGA

„O singură vorbă bună poate dezgheţa trei
luni de iarnă.”
(proverb japonez)
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