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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„Previziunile dau şanse Noului An să
îmbrace lumea într-o pulbere de aur, iar
viitorul să ne aducă numai lauri.”
(Harry ROSS)

ISTORIA ANULUI NOU

Stabilirea unui calendar a fost un obiectiv important pentru toate civilizaţiile pentru că în
funcţie de acesta se planificau agricultura, vânătoarea şi sărbătorile.
Principalele cicluri astronomice sunt ziua (cât durează ca Pământul să facă o rotaţie în jurul
axei proprii), luna (cât durează ca Luna să facă o rotaţie în jurul Pământului) şi anul (cât durează ca
Pământul să facă o rotaţie în jurul Soarelui). Faptul că durata acestor evenimente nu este întotdeauna
constantă a dus la existenţa unei complexităţi de calendare, fiecare organizat după diverse principii.
Se cunosc multe popoare antice care aveau propriile calendare. Multe culturi primitive
foloseau săptămâna de 4 zile, posibil după cele patru puncte cardinale. Asirienii foloseau calendarul
în care săptămâna avea 6 zile. Romanii foloseau calendarul în care săptămâna avea 8 zile. Pentru
multe secole, grecii şi egiptenii au împărţit lunile de 30 de zile în 3 părţi a câte 10 zile, numite
decade. Azi se folosesc aproximativ 40 de calendare din care cele mai importante sunt calendarul
gregorian, calendarul islamic şi calendarul iudaic. În primul, anul are 365 de zile, cât Pământul face
o rotaţie în jurul Soarelui, al doilea se construieşte în funcţie de mişcarea Lunii în jurul Pământului
fără să ţină cont de mişcarea Pământului în jurul Soarelui, iar al treilea combină în construirea
calendarului mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui cu mişcarea de rotaţie a Lunii în jurul
Pământului.
În Egiptul Antic, Anul Nou era sărbătorit în momentul in care Nilul ieşea din matcă,
eveniment ce se petrecea pe la sfârşitul lui septembrie şi fără de care recoltele nu ar mai fi existat.
Romanii sărbătoreau Anul Nou în Martie, dar calendarele romane au fost schimbate de
împăraţi, adesea nesincronizându-se cu mişcările Soarelui. Pentru a reglementa situaţia, senatul
Roman, în jurul anului 153 î.Hr., a declarat data de 1 ianuarie ca fiind prima zi din calendar. Anul
avea 365,25 de zile dar, cu toate acestea, au apărut din nou nesincronizări. Senatul roman a schimbat

din nou începutul anului la 25 martie. În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a modificat calendarul lui
Iulius Caesar, considerând că perioada anului de 365,25 de zile este prea lungă. A stabilit că anul are
365,14 zile. Diferenţa de 11 minute creştea anul calendaristic cu 7 zile la fiecare 1000 de ani.
Calendarul stabilit de Papa Grigore al XIII se foloseşte azi şi este declarat internaţional
pentru uzul civil. El a fost adoptat de majoritatea ţărilor. Folosirea altor calendare se restrânge la
utilizarea lor doar în religii şi culturi particulare. Stabilirea religioasă a datei de 1 ianuarie ca început
de an a avut loc pentru prima dată în 1691 prin Papa Inochentie al XII-lea.
Celebrarea Anului Nou este unul dintre cele mai vechi obiceiuri din lume, indiferent de
calendarul folosit. Se pare că noul an a fost celebrat pentru prima dată în Babilon, acum circa 4000
de ani. În jurul anului 2000 î.Hr., Anul Nou babilonian începea cu prima lună plină după Solstiţiul de
Iarnă (prima zi de primăvară). Celebrarea babiloniană a Anului Nou dura 15 zile. Fiecare din acestea
era sărbătorită în anume fel, dar istoricii precizează că celebrările de atunci păleau comparativ cu
cele de astăzi. Unele obiceiuri s-au păstrat, cum este de exemplu fixarea anumitor obiective pentru
anul ce va urma. Babilonienii îşi impuneau, cel mai adesea, să înapoieze proprietarului uneltele
împrumutate în anul trecut. Cele mai răspândite angajamente sunt, astăzi, pierderea kilogramelor în
plus sau lăsatul de fumat.
Celebrarea Anului Nou a dăinuit de-a lungul secolelor, dar Biserica Catolică a interzis acest
obicei pe motiv că avea elemente păgâne. Pe măsură ce Creştinismul s-a răspândit, obiceiurile
bisericeşti s-au împletit cu elementele păgâne existente în momentul convertirii. La fel s-a întâmplat
şi cu Anul Nou, care a devenit zi de sărbătoare recunoscută de biserică în 487, când se celebra
Circumcizia pruncului Isus, devenind general recunoscută în jurul lui 1500-1600, la introducerea
calendarului gregorian.
Anul Nou se sărbătoreşte, astăzi, în funcţie de regiune şi mai ales de religie. Poporul evreu
sărbătoreşte Rosh Hashanah – o ocazie solemna şi sfântă în septembrie sau octombrie. Biserica
ortodoxă rusă sărbătoreşte Anul Nou la14 ianuarie, în China acesta cade între 21 ianuarie şi 19
februarie, iar în Iran este sărbătorit în luna martie.
LA MULŢI ANI TUTUROR!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Munca. Cel mai generos zeu.”
(Cornel-Stelian POPA)

nr. 475 din 20 decembrie 2019
privind convocarea Consiliului Local, în ședință ordinară,
pe luna 28 decembrie 2019
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și alin. (5), art. 135,
alin. (1) – (4), art. 155 alin. (1) lit. b) combinat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art.
198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și (2) și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
e) Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 30 aprilie 2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi;
f) Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2017 privind stabilirea salariului de bază
personalului din Organigrama comunei și a indemnizației consilierilor locali;
g) Hotărârii Consiliului Local nr. 58 din 29 noiembrie 2019 privind alegerea
președintelui și a potențialului președinte de ședință pentru durata ședinței următoare;
h) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele
și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei VulcanaBăi, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 51/2003,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI emite următoarea dispoziție:
Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Vulcana-Băi, în ședință ordinară,
sâmbătă, 28 decembrie 2019, ora 10:30, la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18.
Art. 2. - Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art. 3. - Doamna consilier local, Maria IONIȚĂ, președintele de ședință și domnul
consilier local, Emil BURTOIU, potențial președinte de ședință, sunt invitați să participe la lucrările

Comisiei de specialitate pentru organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate al primarului,
a instituțiilor şi serviciilor publice, a societăților comerciale de interes local, cooperarea
interinstituțională pe plan intern şi extern, Comisiei de specialitate pentru dezvoltarea economicosocială și de mediu a comunei, Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și
privat al comunei și Comisiei de specialitate pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni.
Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Dâmbovița,
doamnelor și domnilor consilieri locali și invitați și se aduce la cunoștință publică prin depunere la
Monitorul Oficial al Comunei Vulcana-Băi, în format electronic, la pagina de internet
www.vulcanabai.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” și se înscrie în
Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive, prin grija directorului executiv din cadrul
Direcției pentru monitorizarea procedurilor administrative.
PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,
 …………………………….………
Emil DRĂGHICI

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Dionisie BURCĂ

ANEXĂ
la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 475 din 20 decembrie 2019

PROIECTUL
ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28 decembrie 2019

1. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice;
Prezintă informarea: domnul Marius NEGOESCU, șeful Postului de Poliție al Comunei
Vulcana-Băi.
2. Informarea privind aprobarea, prin Dispoziția primarului nr. 468/2019, a documentației
tehnico-economice a obiectivului de investiții „Refacere pod Moară și pod Noroaia în satul VulcanaBăi”;
Prezintă: domnul Dionisie BURCĂ – secretarul comunei.
21. Adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată
3. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul
comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2020-2021;
4. Reorganizarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență;
5. Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2020;
6. Modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2019 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale comunei Vulcana-Băi;
7. Aprobarea plății cotizației aferente anului 2020, către Grupul de Acțiune Locală Valea
Ialomiței;

71. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 479 din 20 decembrie 2019 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2019;
8. Aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire
aferente concesiunii chioșcului școlar în suprafață de 60 m2, situat pe strada Alexandru Ioan Cuza,
nr. 85, Vulcana-Băi, județul Dâmbovița;
Inițiatorul proiectului de la pct. 3-8: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
9. Diminuarea cotei în care se face decontarea indemnizației lunare a consilierilor locali;
Inițiator: Tudor ILIE – consilier local.
10. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare;
11. Colinde protocolare;
Colindători: elevii școlilor, însoțiți de reprezentanții comunității cadrelor didactice din
comună.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Generosul se gândeşte chiar şi la motivul de a
dărui.”
(Publilius SYRUS)

SFINŢII MUCENICI DOCTORI FĂRĂ DE ARGINŢI CHIR ŞI IOAN – 31
IANUARIE
În ultima zi a lunii ianuarie, Biserica Ortodoxă
face pomenirea Sfinţilor făcători de minuni şi doctori fără
de arginţi, Chir şi Ioan. Din Sinaxar află că aceşti sfinţi
mucenici au trăit în zilele împăratului Diocleţian.
Chir şi Ioan sunt făcători de minuni, şi au fost
denumiţi „doctori fără de arginţi”, deoarece în timpul
vieţii lor au primit de la Dumnezeu darul tămăduirii
bolilor, fără a primi vreo plată pământească pentru
strădania lor. Aceşti doi mari sfinţi sunt pomeniţi de două
ori pe an, pe 31 ianuarie, şi pe 28 iunie – când se face
pomenirea aflării cinstitelor moaşte ale Sfinţilor Mucenici
Chir şi Ioan.
Sfinţii Chir şi Ioan au trăit pe vremea
împăratului păgân Diocleţian, undeva la sfârşitul
secolului al III-lea, începutul secolului al IV-lea. Aceştia
nu se cunoşteau, dar au devenit prieteni în timpul
prigoanei împăratului împotriva creştinilor.
Chir era locuitor al cetăţii Alexandria, unde
învăţa pe oameni să se lepede de viaţa lor păcătoasă şi să trăiască în curăţie. Potrivit doctrinei sale,
bolile trupeşti sunt urmări ale păcatelor şi patimilor. De aceea Chir îi învăţa pe cei cuprinşi de
diferite boli să renunţe la păcat şi să se întoarcă la credinţa creştină, căci făcând aşa, se vor tămădui.
Dacă la început fericitul tămăduia cu doctorii tradiţionale, mai târziu acesta s-a învrednicit de a primi
de la Dumnezeu darul de a face minuni. Cu minunile vindecărilor, Sfântul Chir a reuşit să convingă
pe mulţi necredincioşi să urmeze calea creştină şi viaţa în Hristos. Sfântul Ioan Ioan era din Edesa
Mesopotamiei şi aude de vindecările minunate pe care Chir le săvârşea. Îndemnat de Duhul Sfânt,
acesta pleacă în căutarea viitorului său prieten de mucenicie, dorind cu ardoare să-l cunoască.
Pornindu-se o persecuţie amplă împotriva creştinilor, Chir părăseşte cetatea Alexandria, ajungând
mai târziu în Arabia. Aici îmbracă haina călugărească şi trăieşte în viaţă aspră şi curată. Ioan, la
rândul său, merge spre Ierusalim, cu gândul să-l întâlnească pe minunatul Chir. Sfântul tămăduia
acum numai cu ajutorul rugăciunilor şi harul lui Hristos, iar deseori folosea un singur cuvânt pentru
a-l ridica pe bolnavul în cauză. Ioan îl găseşte pe Chir la o mănăstire, unde şi rămâne ca ucenic al
renumitului doctor. Devine prietenul cel mai bun al Sfântului Chir, însoţindu-l şi ajutându-l pe acesta
în lucrarea sa tămăduitoare. Şi lucrarea lor era de a colinda prin toate satele şi oraşele, propovăduind
credinţa în Dumnezeu, cea vindecătoare de boli. Cei doi aud despre o femeie creştină pe nume
Anastasia care fusese prinsă împreună cu fiicele ei: Teodota, Teoctista şi Eudoxia şi adusă înaintea
divanului împăratului Diocleţian spre judecare. Temându-se ca nu cumva de frica chinurilor şi a
morţii femeia să se lepede de credinţa în Hristos pe care o mărturisea, Chir şi Ioan au mers la locul
judecăţii pentru a o încuraja. Din această cauză, cei doi sfinţi au fost şi ei prinşi de către păgâni.
După ce au fost torturaţi în multe feluri cumplite, Chir, Ioan, Anastasia şi cele trei fete ale ei suferă
moarte mucenicească, tăindu-li-se capetele. Aceasta s-a petrecut în ziua de 31 ianuarie, anul 292,
dată la care sunt şi prăznuiţi în Biserică, împreună.
Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan Sinaxarul acestei zile spune că mai apoi
iubitorii de Hristos au luat sfintele trupuri ale mucenicilor, îngropându-le cu mare cinste şi evlavie în
Biserica Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu.
Moaştele sfinţilor Chir şi Ioan au fost mai târziu mutate de către Patriarhul Chir al
Alexandriei în satul Manutin, unde s-au săvârşit multe minuni cu cei chinuiţi de demoni. Iar în ziua
în care s-au aflat sfintele moaşte ale mucenicilor Chir şi Ioan, mulţime de oameni au dat năvală,

tămăduindu-se de tot felul de boli. Cei stăpâniţi de duhuri necurate se înzdrăveneau, cei bolnavi se
lecuiau, orbii vedeau şi şchiopii umblau. Aceste minuni nu s-au săvârşit numai atunci, ci chiar şi azi,
creştinii care se închină cu evalvie acestor comori pământeşti dobândesc vindecare şi cele cerute de
dânşii de la Domnul, prin aceşti doi mari sfinţi mijlocitori.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„După cum o zi întrebuinţată ne dă un
somn liniştit, tot astfel o viaţă bine
folosită ne dă un sfârşit fericit.”
(Leonardo da Vinci)

I. Al.

BRĂTESCU-VOINEŞTI

–

152

DE

ANI

DE

LA

NAŞTEREA

PROYATORULUI ROMÂN – (01 ianuarie – 14 decemrie 1946).

Ioan
Alexandru
Brătescu-Voinești
s-a
născut
la Târgoviște, pe 1 ianuarie 1868, ca descendent al unei familii de
boieri. Eroul din nuvela „Neamul Udreștilor” e un strămoș al
scriitorului.
După ce urmează clasele primare în oraşul natal îşi
continuă studiile la Bucureşti, absolvind Liceul „Sf. Sava" şi
Facultatea de Drept. După terminarea studiilor profesează în
domeniu, fiind judecător în Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Craiova şi
Târgovişte, oraş în care in anul 1896 se stabileşte definitiv. A făcut
Liceul și Universitatea la București.
A
fost
judecător
în București, Ploiești, Pitești, Craiova și Târgoviște,
unde
în
anul 1896 s-a stabilit definitiv. Intră în viața politică și este prezent
până în 1940 în toate legislaturile parlamentare: a fost secretar
general al Camerei Deputaților (1914-1940). A fost membru
al Academiei Române din 1918.[1] În anul 1945 a câștigat Premiul
Național Pentru Proză. După 1937 alunecă în atitudini profasciste,
teoretizate în opuscule programatice: Huliganism (1938), Germanofobie (1940).
În literatură a debutat sub îndrumarea lui Titu Maiorescu, care i-a fost profesor. Primul
volum, culegerea „Nuvele și schițe” i-a apărut în 1903. A urmat în 1906 „În lumea dreptății”, iar în
1912, „Întuneric și lumină”. În anii primului război mondial a scris, în colaborare cu A. de Herz
(1887-1936), o piesă de teatru numită „Sorana”. În perioada interbelică a publicat mai puțină proză.
Este cunoscut în special pentru scrierile sale pentru copii: „Puiul” (tragica moarte a unui pui
de prepeliță), „Privighetoarea”, „Bietul Tric”, „Niculăiță Minciună” (un copil isteț de la țară
neînțeles de săteni) ș.a.
S-a stins din viață în anul 1946, pe 14 decembrie, la București.
 PROF. Petra MICULESCU

„Nimeni nu ştie dacă nu cumva
moartea, de care oamenii se tem cel mai
rău, nu poate fi cel mai mare bine.”
(PLATON)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

RONDELUL LUCRURILOR
de Alexandru MACEDONSKI

Oh! lucrurile cum vorbesc,
Şi-n pace nu vor să te lase:
Bronz, catifea, lemn sau mătase,
Prin grai aproape omenesc.
Tu le crezi moarte, şi trăiesc
Împrăştiate-n orice case.
Oh! lucrurile cum vorbesc,
Şi-n pace nu vor să te lase.
Şi câte nu-ţi mai povestesc
În pustnicia lor retrase:
Cu tot ce sufletu-ţi uitase
Te-mbie sau te chinuiesc.
Oh! lucrurile cum vorbesc.

„Aminteşte-ţi să priveşti la stele şi nu în
jos, la picioarele tale. Încearcă să înţelegi
ceea ce vezi şi minunează-te de ceea ce
face universul să existe.”
(Stephen HAWKING)

ȘTIAȚI CĂ…

 ...grâul este cea mai importantă plantă cultivată, cu mare pondere alimentară? Suprafeţele
întinse pe care se seamănă, precum şi atenţia de care se bucură planta se datorează conţinutului
ridicat al boabelor în hidraţi de carbon şi proteine precum şi raportului dintre aceste substanţe
corespunzător cerinţelor organismului uman.
 …boabele de grâu pot reprezenta un furaj foarte apreciat, superior porumbului sub aspectul
valorii nutritive?
 …arheologii din Sălaj au descoperit semințe de grâu care erau cultivate în zona Leşmirului
acum 6.000 de ani? Potrivit arheologului Ioan Bejinariu, de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău, cantitatea de seminţe recuperată este de aproximativ 70 de grame şi toate semințele aparțin
aceleiași specii de grâu, o varietate arhaică de grâu cultivată în preistoria Europei.
 …din punct de vedere al efectelor sale medicinale, grâul este considerat a fi un adevărat
remediu universal? Practic, datorită grâului, marile tulburări de sănătate din organism sunt mai ușor
de suportat, producându-se chiar și unele ameliorări.
 …produsele din grâu integral (făina integrală, fulgii de grâu integral etc.) sunt mai ușor
tolerate de diabetici, căci conținutul de amidon și fibrele din grâul integral favorizează o eliberare
mai înceată a glucozei în sânge, astfel se menține un echilibru al glucozei în organism?
 …grâul integral, prin conținutul de minerale și fibre (12, 5 %) este un bun detoxifiant al
organismului, prevenind durerile de cap și împiedicând infecțiile la nivelul pielii: eczeme, furuncule
și altele?
 …grâul integral este un aliment ce oferă beneficii nutritive celor care trec prin perioade de
convalescență, dar și femeilor însărcinate sau celor care alăptează, precum și copiilor care au o
creștere rapidă? Complexul de vitamina B și glucoza din amidon ajută organismul să se dezvolte
frumos și armonios.
 …consumul de produse din grâu integral protejează inima de acțiunea radicalilor liberi,
datorită conținutului de antioxidanți pe care îi conțin boabele de grâu?
 ...germenele de grâu conține vitamina A și C, fiind un adevărat tezaur de vitamine ce
furnizează organismului vitalitate și vindecare în caz de: sterilitate, tulburări digestive,
hiperlipidemie, diabet, cancer și boli ale inimii? Se administrează 2 – 4 linguri de grâu încolțit
dimineața pe stomacul gol.
 …există mai multe specii de grâu? În funcţie de specie şi soi, forma bobului de grâu poate fi
alungită, eliptică, ovală sau rotunjită. Culoarea variază de la alb-gălbui, galben până la roşu de
diferite nuanţe, iar suprafaţa bobului poate fi netedă, aspră sau zbârcită pe porţiuni mai mult sau mai
puţin întinse.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Dragostea este cel mai frumos cadou pe
care Moş Crăciun îl poate face.”
(Viorel VINTILĂ)

DIN CREAŢIILE NOASTRE

Am fost plăcut surprinsă să întâlnesc la sfârşit de an un om drag mie şi, cred că tuturor
vulcănenilor, om care radia de fericire întorcându-se de la serbarea de Crăciun a nepoţelei sale. Mi-a
povestit cât de emoţionante au fost acele clipe petrecute laolaltă pitici şi bunici. Momentul a fost
augmentat pentru acest domn de faptul că nepoţica a recitat o poezie compusă chiar de el cu ceva
timp în urmă pentru ca apoi s-o repete ore în şir împreună. Mie mi-a plăcut şi vreau să o împărtăşesc
cu dumneavoastră, dragii mei cititori.

SCRISOARE CĂTRE MOŞ CRĂCIUN
de Niculaie OPRESCU
I-am trimis Moşului scris
Pe o coală de hârtie
Că atunci când va veni,
Ce-are de făcut să ştie:
Să cobori pe horn la şcoală
Şi atent tu să citeşti
Unde scrie CANCELARIE,
Catalogul să-l găseşti!
Numai note mari să treci,
Doar de 9 şi de 10!
Să ne-ajungă pe tot anul
Până când testarea trece!
Iar de crezi tu că se poate,
De-nvăţat să ne scuteşti,
Fii, te rog, mai generos –
Trece nota 20!!!
Doamne, fă o vrajă tare
Ştiută numai de tine,
Să pară c-am primit note
Fiindcă-am învăţat prea bine!
Daruri să ne-aduci mai multe
Cât pot trage renii tăi,
Căci am fost cuminţi cu toţii
Şi eu şi colegii mei.

Sper să nu te răzgândeşti
De-ntâlneşti în drumul tău
Vreo băbuţă guralivă
Ce ne va vorbi de rău:
Că n-am vrut să-i cedăm locul,
Că-n picioare stătea rău,
Că nu i-am cărat bagajul
Ce era cumplit de greu…
Că n-am vrut s-o trecem strada
Când pe jos era polei,
Chestii vechi şi demodate
Care le făceau copiii altădată-n vremea ei!
Aşa, deci, n-o lua în seamă
Şi defel n-o asculta.
Ba chiar ceart-o să o sperii,
Că doar nu-i bunica mea!
Căci se spune pe şoptite
În Laponia – locul tău,
Când erai copil ca noi,
Ai fost pui de derbedeu!
Dacă faci precum ţi-am scris,
Nu regreţi de bună-seamă
Şi-ţi promit de Anul Nou
Un chef mare la CABANĂ!!!

„Cel care are un DE CE pentru care să
trăiască, va găsii soluţii pentru CUM.”.
(NIETZSCHE)

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

1 ianuarie
Vasile POPESCU
Constanța ARON
Vasile IORDACHE
Nicolae OANCEA
Margareta SAVU
Gabriel ANTOFIE
Mihaela ARON
Vasile DUMITRESCU
Lucica OLARU
Vasile GICA
2 ianuarie
Vasile FĂŞIE
Virginia ILIE
Aurel BERECHET
Vasile-Constantin ANTOFIE
Florin CHIORNIȚĂ
Daniel-Ioan ȚÎNȚAȘ
Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA
3 ianuarie
Violeta IVAŞCU
Mircea NECŞOIU
Ion COMAN
Cristina GRECU
Ion SARU
Ionuț-Daniel CÎRSTIAN
Mihaela-Georgiana BACH
Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ
Mateo-Mihăiță ILIE
4 ianuarie
Ion FĂŞIE
Florina DÎNGEANU
Mihaela MOROE
Marian-Aurel BRÂNZICĂ
Ioana-Maria UŞURELU
Mario-Adrian MITRESCU

5 ianuarie
Viorica SAVU
Eugeniu CREMENEANU
Elena BERECHET
Gheorghe ŞETREANU
Ion MITRESCU
Lămîiţa ȘETREANU
Rebeca-Maria ANTOFIE
6 ianuarie
Vasile BURCĂ
Cristian-Dumitru GHEORGHE
Adriana-Nicoleta FLOREA
Ion-Cristian NEAGA
Georgian GRECU
Alexandru-Georgian STANCIU
7 ianuarie
Ion ŞERBAN
Valerică OANCEA
Ioan BADEA
Camelia PIOARU
Ion MILEA
Ionela-Mirela DINU
Ionela MĂGUREANU
Alma-Gabriela STÎNGACIU
8 ianuarie
Marius-Constantin PURDĂ
Ionela-Alexandra MĂGUREANU
Dimitrie-Gabriel ASANDEI
9 ianuarie
Ion STOICA
Petru-Samuel ŞERBAN
Vlad-Nicholas ȘERBAN
Eric-Ioan ŞERBAN
Mark ȘETREANU
Ionuț-Iulian MILEA

10 ianuarie
Elena POPESCU
Dumitru CIOCAN
Ionela SMARANDA
Daniel-Vasile BUCUROIU
Georgian-Valentin MARIN
Maria-Alexandra DINIŞOR
Darius-Georgian MOROE
Ianis-Ștefan FÂȘIE
11 ianuarie
Florentina ŢUŢUIANU
Vasile-Laurenţiu POPESCU
Iulia-Maria MILEA
Dacian FURDUI
12 ianuarie
Daniela STOICA
Ionela ŞTEFAN
Nicolae SAVU
Oana-Florica ZAHARIA
Rodica VACARIU
Paola Ștefania FĂȘIE
David-Andrei NECȘOIU
Eryk-Emilian NEAGA
13 ianuarie
Felicia DRĂGHICI
Daniel IOSIF
Vasile UȘURELU
Anca-Elena ION
Gheorghe MITRESCU
Silviu-Mihai RADA
Elena-Daniela GHEORGHE
Dumitru-Sebastian ENESCU
Daria-Ioana IONESCU
14 ianuarie
Natalia STÎNGACIU
Domnica TRONECI
Maria DOBRESCU
Gheorghița NĂTĂGUIU
Mihaela ŞERBAN
Vasile ANTOFIE
Ioana-Petruța TUDOROIU
Delia-Ioana-Alexandra JOIŢA
Diana-Florentina NECŞOIU
Rania-Cristiana ŞETREANU
15 ianuarie
Florica GOGU
Sabina NEAGA
Viorel BURCĂ
Patricia-Domnica DINIȘOR
16 ianuarie
Marin MEDREGA
Elena DUMITRESCU
Nicu-Robert VASILE
Mălina-Adriana PETRESCU
Oana-Valentina PETRESCU
Nicoleta-Alice BERECHET

17 ianuarie
Silvia VASILE
Ion OANCEA
Mariana SMARANDA
Dumitru-Cătălin VOICU
Marius-Constantin FĂŞIE
Mihaela-Lidia UŞURELU
Bianca-Maria CRĂCIUN
18 ianuarie
Valentina MIHAI
Gabriela TOMA-CUŢARU
Dumitru BRATU
Cristina-Liliana RĂDULESCU
Nicolae ANTOFIE
Vasile DOBRESCU
Marian ȘERBAN
Claudiu-Iulian JOIŢA
Bogdan-Nicolae ISTRĂTOIU
19 ianuarie
Ion ANGHEL
Maria ȘERBAN
Vicoria ORZĂNICĂ
Gheorghe MITRESCU
Laurenţiu GHEORGHE
Robert DRĂGHICI
Adrian GHEORGHE
Mihaela-Florina STOICA
Cosmina-Ştefania SARU
Mateo-Ștefan DOBRESCU
20 ianuarie
Filofteia DOBRESCU
Ion APOSTOL
Octavian PUIESCU
Maria GRIGORE
Liliana BURCĂ
Cornelia STANCIU
George-Romeo MOREANU
Izabela-Nicoleta UŞURELU
Dănuț-Gabriel POPESCU
Medeea-Ioana DOBRESCU
21 ianuarie
Genoveva IONIŢĂ
Nicolae MITRESCU
Filareta BURCĂ
Alina GAFIŢOIU
Gabriela POPESCU
Mădălina NEAGA
Florina-Filareta POPESCU
Stelian MIHAI
Ionuț-Gabriel STOICA
Ionela-Daniela MAICAN
Emilia-Ioana ŞERBAN
Diana-Mihaela MOROE
Mihaela MĂRGĂRIT
Iuliana ENESCU
David-Andrés LUPU

22 ianuarie
Emilia JOIŢA
Gigel COMAN
Mircea BUCĂ
Florica ILIE
Iulian ILIE
Oana-Irina DINU
Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU
Amina-Denisa UDROIU
Alexandru-Petruț PETRESCU
23 ianuarie
Ştefan BÎRLIGEANU
Mihai GRECU
Aurelian DRĂGHICI
Irina-Cateluţa MĂGUREANU
Vasile-Adrian MIHAI
Georgian-Dănuţ DOBRESCU
Maria-Gabriela SĂVULESCU
24 ianuarie
Vasile STANCIU
Elena STANCIU
Gheorghe STANCIU
Daniel FĂŞIE
Elena POPESCU
Elise-Marie-Helene SAVU
Carlos-Roberto MOREANU
Ștefania-Roberta PETRESCU
25 ianuarie
Melania DOBRESCU
Florina NICOLĂESCU
Dumitru LĂCĂTUŞ
Ionela MOREANU
Elena PETRESCU
Lucas-Ionuț ANTOFIE
26 ianuarie
Floarea GHEORGHE
Maria MIHAI
Mihail SANFIRESCU
Cristina BĂLAŞA
Gheorghe STANCIU
Ana-Maria SAVU
Gabriel FĂŞIE
Diana-Elena ŞETREANU
Andrei TUDOR

27 ianuarie
Elena ŞERBAN
Vasile TOMESCU
Nicolae MOREANU
Ion BUCUROIU
Giorgiana-Adelina BUCĂ
28 ianuarie
Maria VORNICU
Elena SMINCHIŞE
Maria-Magdalena BADEA
Ioana-Diana ȚÎNȚAȘ
Nicolae MITRESCU
Ana-Maria ILIE
Elena-Romina CRĂCIUN
Ionela-Bianca OANCEA
Rareș-Ștefan DOBRESCU
29 ianuarie
Elena STOIAN
Mariana PIOARU
Vasile SPÎNU
Elena VĂCARU
Georgeta IOSIF
Maria GAFIŢOIU
Avida DOBRESCU
Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN
George-Silviu ZAMFIRESCU
George-Tiberiu RUSU
Mihaela SARU
Denisa-Ana-Maria POPESCU
Alexandru-Florin TRONECI
30 ianuarie
Vasilica POPESCU
Georgeta TEODORESCU
Damian-Marian BRÂNZICĂ
31 ianuarie
Nicolae NECŞOIU
Maria ENESCU
Vasile BIŢOC
Gheorghe BANU
Ion NICOLAE
Spiridon ŞETREANU
Vasile SAVU
Cornel BURCĂ
Gheorghe DUMITRU
Renata-Ionela STÎNGACIU

„Oamenii care trăiesc sunt greu de găsit.
Majoritatea oamenilor doar există.”
(Oscar WILDE)
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