
 
 
                 

 

 

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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O POVESTE  DE  IUBIRE 

 

 

 
Aici, în cele câteva rânduri în care am şansa „să-mi scot sufletul afară” în faţa voastră, dragii 

mei cititori; aici rezidă o parte din ceea ce eu numesc fericire. Am scris despre multe sentimente, 
despre multe întâmplări bune ori „nebune”, despre mine, despre noi, despre tot ceea ce pe mine m-a 
marcat cândva. 

Ei bine, astăzi aş vrea să vă expun câteva rânduri scrise într-un miez de noapte. Aţipisem de 
ceva vreme când, brusc m-a trezit o idee ce nu mi-a mai dat pace – câteva gânduri, câteva rânduri ce 
s-au aşternut parcă singure pe hârtie. Scriam  fără să mă pot opri. Şi, după ce că am nevoie de 
ochelari, am scris doar cu lacrimi în ochi. La final, coala era ondulată din pricina asta. Motivul? Era 
cu trei zile înaintea unui eveniment unic în viaţa unor oameni, iar când acesta este al unor oameni 
dragi ție, valoarea lui este inefabilă – celebrarea a 50 de ani de căsnicie. Am scris cu sufletul pentru 
familia Mihai și Petra MICULESCU – părinţii mei. 

S-ar putea să fie un act de mare curaj să fac acest lucru, însă vă dau voie să-mi fiţi critici 
oneşti.  

„Iubirea e o taină în duet.” 
(Costel ZĂGAN) 

 



 

 
 
 
 
                                                 
                       
 

 
 
 

         � Pompilia BĂJENARU                                                                                                                             
BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 
 
 
 
 
 
 

 
PENTRU AI MEI PĂRINŢI 

 
Să fi trecut o zi... o săptămână 

De-atunci când noi ţinându-ne de mână, 
Cu ochii doar sclipiri de fericire, 

Cu inimile pline de iubire, 
Păşeam prin sunete de stele 
Păream doar două turturele. 

Zburam tot mai grăbiţi, grăbiţi - 
Voiam doar ca să fim uniţi. 

 

Speram atunci că timpul va uita de noi, 
Că vom rămâne veşnic amândoi. 
Şi multă vreme parc-a fost aşa: 

Visam, râdeam, cântam şi ne iubeam, 
Munceam, însă noi greul nu-l simţeam. 

 

Şi-apoi au venit alte bucurii: 
O casă plină de copii, 

Copiii noştri, dragi copii, 
Îngeri care ne umpleau viaţa 

De seara până dimineaţa. 
 

Au trecut anii însă-aşa uşor 
Noi nici n-am numărat curgerea lor 

Până-ntr-o zi... nici n-am simţit, 
Timpul de noi şi-a amintit. 

 

 
 

 
 
 
 
 

El s-a apropiat tiptil 
Şi, încântat, ne-a spus subtil: 
„Copii mei dragi și frumoși, 
De v-am găsit azi sănătoși 

Înseamnă că v-ați făcut treaba, 
Că nu m-ați irosit degeaba. 
Făcuta-ți copii şi nepoți, 
Acum i-aveți aici pe toți. 

50 DE ANI SĂRBĂTORIŢI 
Și văd că încă vă iubiți. 

 

Și ca acum o zi... o săptămână 
Prindeţi-vă iarăși de mână, 
Cu ochi sclipind de fericire 
Promiteţi-vă doar iubire 

Si-o să vă spun ceva plăcut: 
Mai aveți multe de făcut! 
Așa că pe la voi mai trec  

Doar când la sută-o să petrec!” 
 
           
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZAREA ŞI PUBLICAREA MONITORULUI OFICIAL LOCAL 

 
 
 

În luna iulie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, care a adus mai multe modificări în ceea ce privește modul de organizare 
și publicare a monitorului oficial local.  

 
Odată cu adoptarea Codului administrativ s-au abrogat mai multe acte normative, printre care 

și Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, iar la data de 01 ianuarie 2020 se va abroga și 
Ordonanța Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de editare a 
monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale.  

 
Potrivit procedurii de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale 

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic, prevăzută în anexa nr. 1 din 
Codul administrativ, autoritatea publică locală are obligația să organizeze și să publice „Monitorul 
Oficial Local”, în format electronic, începând cu data de 01 ianuarie 2020.  
 

Prin organizarea și publicarea Monitoarelor oficiale locale se realizează sistematizarea și 
standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la informații prin tehnologii 
informaționale, pe de o parte și o creștere a eficienței operaționale, prin reducerea cheltuielilor de 
natură birocratică, pe de altă parte. 
 

Simplificarea procedurilor administrative este parte din Strategia pentru consolidarea 
administrației publice 2014-2020, respectiv a Planului integrat de simplificare a procedurilor 
administrative aplicabile cetățenilor. 

 
Măsura nr. 8 (măsura 47 din planul inițial) a Secțiunii B1 – Măsuri de simplificare cu caracter 

general din Planului integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, 
prevede crearea unui portal unic unde să fie publicate și consultate gratuit actele autorităților 
administrației publice locale (hotărârile consiliilor locale și județene, dispoziții ale primarilor și 
președinților consiliilor județene - Monitor Oficial Local). 

 
Simplificarea procedurilor administrative este o prioritate guvernamentală și o condiție pentru 

implementarea Strategiei pentru dezvoltarea capacității administrative. 
 
Măsurile adoptate prin prezentul act normativ au în vedere interesul public şi îşi propun să 

stopeze perpetuarea practicilor birocratice şi costisitoare de la nivelul administrației publice, în 
domenii specifice pentru care atât cetățenii cât și autorităților administrației publice locale şi-au 
arătat nemulțumirea în diverse forme şi care blochează însuşi bunul mers al procedurilor 
administrative. 

 
Prin formele propuse de noua reglementare se are în vedere, în principal: 
a)  consacrarea principiului autonomiei locale, în spiritul Cartei europene a autonomiei 

locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
b) facilitarea accesului cetățenilor la formele de exprimare a voinței autorităților 

administrației publice locale, din orice punct al globului, fără a fi nevoiți să aloce timp și bani pe 

„Cunoaşterea este manipularea intelectuală a 
observaţiilor verificare atent.” 

(Sigmund FREUD) 
 



fondul descongestionării activității directe dintre personalul din administrația publică locală și 
cetățeni; 

c) garantarea și standardizarea publicării actelor administrative ale autorităților 
administrației publice locale, astfel că un act administrativ nepublicat în monitorul oficial al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, nu există; 

d) exercitarea obligației de comunicare a actelor administrative către prefecți, pentru 
verificarea legalității actelor administrative, în mod transparent și unitar, eliminându-se orice formă 
de abuz; 

e) reducerea costurilor privind publicarea și comunicarea actelor administrative, precum și 
a documentelor de prezentare și de motivare, respectiv a referatelor de aprobare și, acolo unde este 
cazul, a studiilor de impact, prin utilizarea paginilor de internet ale unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale; 

f) instituirea la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a unui 
compartiment specializat pentru monitorizarea procedurilor administrative care să funcționeze sub 
directa coordonare a secretarului unități/subdiviziuni administrativ - teritoriale.  

 
*   *   * 

 
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 27 din 23 ianuarie 2020 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, vineri, 31 ianuarie 2020, ora 15:00, la 
sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2019 de către Comitetul Local pentru 

Situații de Urgență; 

2. a) Analiză privind activitatea desfășurată pe linia protecției civile pe anul 2019. Adoptarea 

de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; 

b) Analiză privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor a comunei pe anul 2019. 

Stabilirea de măsuri pentru optimizarea acesteia. 

3. Analiză privind modul de îndeplinire de către autoritățile administrației publice locale a 

sarcinilor ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare pe anul 2019. 

Stabilirea măsurilor ce se impun. 

4. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al IV-lea/2019; 

5. Raport  privind  liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2019; 

6. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul 

II/2019; 

61. Stabilirea de măsuri pentru asigurarea a două capace frigorifice funerare la nivelul 

comunei; 

7. Constituirea CONSILIULUI GENERAȚIILOR, organism de dialog civic și coeziune socială; 

8. Stabilirea de măsuri privind Registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

9. Stabilirea de măsuri privind utilizarea sigiliului autorității deliberative, începând cu data de 

1 ianuarie 2020; 

10. Aprobarea acordului de parteneriat între Comuna Vulcan-Băi și Asociația EcoAsist și 

Asociația „Dezvoltarea Europeana a Comunității Locale” (DECL), având ca obiect implementarea 

inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”; 

11. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor generatoare de situații de urgență la 

nivelul comunei Vulcana-Băi; 

12. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale 

bugetului local al comunei, pe anul 2019; 

13. Probleme curente ale administrației publice locale: 

14. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare. 

 
 

 
 

�   Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      ANUL 2020 – ANUL OMAGIAL AL PASTORAŢIEI PĂRINŢILOR ŞI COPIILOR 

ŞI ANUL COMEMORATIV AL FILANTROPILOR ORTODOC ŞI ROMÂNI 

 

 

 

 

 
În Patriarhia Română anul 2020 a fost proclamat 

ca „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor 

și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși 

români.” 
Declararea anului 2020 ca „Anul omagial al 

pastorației părinților și copiilor” urmărește 
evidenţierea reperelor biblice și patristice privitoare la 
pastoraţia părinților și copiilor, precum și sublinierea 
rolului educaţiei creștine în societatea contemporană. 
Icoana emblematică a Anului omagial 2020 este 
icoana Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi a fiicei lor 
Fecioara Maria. Familia a ocupat întotdeauna un loc 
central în învățătura creștină, reprezentând cadrul 
intim cel mai de preț pentru cultivarea iubirii 
conjugale, părintești, filiale și frățești. Familia este 

binecuvântare și icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru 

umanitate, un spațiu sacru al lucrării harului 

Preasfintei Treimi orientat spre viață și iubire eternă. 
În familie, relația părinți-copii se înțelege 

mai ales din perspectiva relației omului cu Dumnezeu. 
Copiii nu se nasc doar pentru o viață terestră, ci se nasc și ca să poată deveni, prin Botez, fii ai lui 
Dumnezeu după har (cf. Ioan 1, 12-13) și să dobândească viața veșnică din Împărăția Preasfintei 
Treimi, prin credinţă şi fapte bune. 

În societatea contemporană, familia creștină trăiește într-o lume indiferentă sau confuză din 
punct de vedere spiritual, fiind confruntată adeseori cu multiple provocări și crize precum sărăcia, 
migraţia, șomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorțul şi nesiguranța zilei de mâine. Astăzi, 
când ni se propun „modele” străine de valorile creştine, este necesar să fie afirmate cu tărie sfințenia 

căsătoriei, solidaritatea în familie şi între familii, demnitatea maternității, a paternității, a filiației şi 

a fraternității, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate în comuniune de iubire şi 

coresponsabilitate. 
Cunoscând provocările actuale la adresa familiei creştine, preoţii ortodocşi sunt îndemnaţi 

să încurajeze și să susțină familiile care duc o viață creștină autentică, să sprijine material și spiritual 
familiile numeroase, pe cele monoparentale sau aflate în situații dificile, să încurajeze enoriașii 
să contribuie la sprijinirea familiilor sărace, precum și la educația religios-morală a copiilor din 
comunitate. De asemenea, nașii de Botez și de Cununie au nevoie de îndrumare duhovnicească 

 „Omul l-a inventat pe Dumnezeu ca să facă 
nefericirea mai tolerabilă.” 

(Sigmund FREUD) 
 



pentru a înţelege cât de mare este demnitatea şi responsabilitatea de a fi părinţi spirituali pentru 
copiii botezaţi şi pentru familiile creştine nou întemeiate, pentru ca toţi să sporească în credinţă şi în 
fapte bune. Totodată, parohiile din Patriarhia Română sunt chemate să intensifice implementarea 
proiectelor educaționale și catehetice multiple, precum: Hristos împărtășit copiilor, 

Alege școala!, Școala de duminică, Calea mântuirii, Cateheze pentru viață şi altele. În acelaşi timp, 
proclamarea anului 2020 drept „An comemorativ al filantropilor ortodocși români” are ca scop 
identificarea și promovarea exemplului celor care, de-a lungul timpului, au susținut spiritual și 
material activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române, precum și evidențierea rolului 
filantropiei creștine astăzi ca lucrare pastoral-misionară a Bisericii. Sfânta Evanghelie și Tradiția 
Bisericii subliniază importanța legăturii dintre viața spirituală și activitatea socială a omului, dintre 
rugăciune și acțiune, dintre evlavie și dărnicie, dintre Liturghie și Filantropie. 

Trăim astăzi într-o lume în care individualismul materialist își face simțită tot mai mult 
prezența şi oamenii caută mai mult bogăția materială trecătoare decât bogăția spirituală a credinței și 
a generozității sau a dărniciei. De-a lungul istoriei, Biserica Ortodoxă Română a desfăşurat o bogată 
lucrare de asistență socială și filantropică, ctitorind multe așezăminte sociale, medicale și 
educaționale, cămine pentru copii, cămine pentru bătrâni, cantine pentru săraci ş.a. Astăzi, Biserica 

Ortodoxă Română contribuie în mod sistematic și substanțial la alinarea suferințelor oamenilor, atât 

prin lucrarea liturgică, duhovnicească și pastorală, cât și prin lucrarea de asistență socială și 

filantropică. Biserica noastră sprijină în prezent numeroase categorii de persoane defavorizate, şi 
anume: oameni bolnavi, copii proveniți din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu 
părinții aflați la muncă în alte țări, oameni vârstnici singuri abandonați de familiile lor, tineri victime 
ale traficului de persoane și victime ale violenței familiale, persoane cu dizabilități, consumatori de 
droguri sau alte tipuri de dependențe, șomeri şi alţii. La toate acestea se adaugă asistența religioasă în 
unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte sociale. Diagrama așezămintelor social-

filantropice organizate sub coordonarea Bisericii Ortodoxe Române cuprinde cantine sociale, 

unități medicale, centre de zi pentru copii, centre de zi și rezidențiale pentru vârstnici, birouri de 

asistență socială și centre comunitare, centre de tip familial, grădinițe sociale și afterschool, 

locuințe protejate, centre de informare, de consiliere și centre de resurse, instituții de învățământ 

pentru adulți, centre de urgență, campusuri sau tabere, centre educaționale şi altele. Opera social-
filantropică a Bisericii este inspirată din lucrarea filantropică, vindecătoare, sfințitoare și mântuitoare 
a Domnului nostru Iisus Hristos şi are, totodată, o profundă dimensiune pastorală, exprimând 
o credință lucrătoare prin iubire darnică şi contribuind la cultivarea comuniunii cu Dumnezeu și cu 
semenii, adică la dezvoltarea unei culturi a generozității. Veşnică să le fie pomenirea tuturor 
filantropilor ortodocşi români care au adus mângâiere și prețuire celor aflați în suferință, le-au redat 
speranță şi au cultivat demnitatea lor. Urmând pilda înaintașilor darnici, îi îndemnăm pe toți preoții 
ortodocși de astăzi să fie predicatori ai filantropiei în comunitate și părinţi milostivi ai celor aflați în 
nevoie. Totodată, exprimăm recunoștință și prețuire față de toți cei care sprijină activitățile pastorale, 
educaționale și social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române și faţă de toţi ortodocşii români 
milostivi. Îi îndemnăm pe toţi să continue cu multă râvnă şi bucurie lucrarea lor, spre slava 
Preasfintei Treimi și spre binele poporului român. (Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit în Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării 

anului 2020 drept Anul Omagial al Pastorației Părinţilor şi Copiilor şi Anul Comemorativ al 

Filantropilor Ortodocşi Români, miercuri, 01 ianuarie 2020.) 

 
 
 

 
�  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS    
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

STOP ARDERILOR NECONTROLATE!!! 

În ultima perioadă s-a constatat o creștere alarmantă a arderilor necontrolate atât la nivelul 
comunei, cât și pe plan național. Aceste incendii pot avea consecințe grave asupra comunității: 
degradarea mediului înconjurător, periclitarea florei și faunei, pagube materiale și chiar pierderi de 
vieți omenești. 

Pentru evitarea unor astfel de situații, încă din anul între Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au semnat, încă din anul 2012, un Protocol de colaborare 
privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii 
agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil 
şi la arderea pajiştilor permanente.  

Principalele prevederi ale actelor normative în domeniu sunt:  

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului: 

� art. 94 alin. (1) lit. n):  obligațiile persoanelor fizice și juridice: nu ard miriștile, 
stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru 
protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru 
situații de urgență; 

� art.  96 alin. (1) pct. 9: constituie contravenție și se sancționează cu amendă 
de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice, încălcarea următoarei prevederi legale: 
obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, 
stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă. 

Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea 
în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

 
În conformitate cu standardele prevăzute în Normele privind ecocondiţionalitatea 

în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, în temeiul art. 93 şi 
94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 
agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) 
nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului] 
din 10.02.2015 

� GAEC 6. Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a 
incendia miriştile arabile - este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, 
precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. 

Normă generală de apărare împotriva incendiilor aprobata prin Ordinul ministrului 
administrației și internelor nr. 163/2007: 

� art. 97:  

„Arde lucrurile rele din viaţa ta şi 
foloseşte focul pentru a-ţi lumina calea.” 

 (Irina RAMBUi) 
 



 alin. (1) utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe 
timp de vânt este interzisă;  

 alin. (3) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor 
materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, 
cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, 
asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după 
terminarea activităţii. 
               Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea 
următoarelor prevederi generale: 

a) condiţii meteorologice fără vânt; 
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi 

încât arderea să poată fi controlată; 
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul 

forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 
5 m; 

e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 
g) supravegherea permanentă a arderii; 
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după 

obţinerea PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL, conform prevederilor Normelor generale 
de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 
nr. 163/2007. 

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Roxana-Elena VASILE.  

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei 
uscate se efectuează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului 
Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii 
miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului 
deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi: 
a) să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat; 
b) să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor 

vegetale să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie; 
c) să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în 

situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. 
Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL numai 

executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei 
cetăţeneşti. 

 
Protejează viața! Protejează mediul înconjurător! 

 
�  Roxana-Elena VASILE 

ŞEF SVSU 
 

  
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

VICTOR HUGO – 218 DE ANI DE LA NAŞTEREA DRAMATURGULUI ŞI 

ROMANCIERULUI  FRANCEZ – (26 februarie 1802)  
 
 
 
 

 

 

Victor Hugo s-a născut în 1802 
în Besançon în regiunea estică a Franche-Comté. Pe 
19 noiembrie 1821, Léopold Hugo i-a scris fiului 
său că a fost conceput pe unul dintre cele mai înalte 
vârfuri din Munții Vosgi, într-o expediție 
din Lunéville la Besançon. Léopold Hugo a fost un 
republican liber-cugetător care îl considera 
pe Napoleon un erou; pe de altă parte, Sophie Hugo 
a fost o regalistă catolică, implicată intim cu 
posibilul său amant Generalul Victor Lahorie, care a 
fost executat în 1812 pentru că a complotat 
împotriva lui Napoleon. 

Copilăria lui Hugo a fost o perioadă de 
tumult național politic. Napoleon a fost proclamat 
împărat al francezilor la doi ani după nașterea lui 
Hugo, iar Restaurația franceză a avut loc înaintea 
aniversării lui de 13 ani. Opiniile politice și 
religioase în contradictoriu ale părinților lui Hugo 
reflectau forțele care se vor lupta pentru supremație 
în Franța în decursul vieții sale. Tatăl lui Hugo a 
fost un ofițer de rang înalt în armata lui Napoleon 
până când a eșuat în Spania (unul dintre motivele 

pentru care numele lui nu e prezent pe Arcul de Triumf). 

Întrucât tatăl lui Hugo era ofițer, familia se muta frecvent, iar Hugo a învățat multe din 
aceste călătorii. Într-o călătorie cu familia în Napoli, el a văzut vastele pasaje Alpine și culmile 
înzăpezite, magnific de albastra Mediterană și Roma în timpul festivităților sale. Deși avea doar cinci 
ani atunci, și-a adus limpede aminte călătoria de șase luni. 

La începutul căsniciei, mama lui Hugo, Sophie îl însoțea pe soțul ei la posturi în Italia 
(unde Léopold a servit ca guvernator al unei provincii apropiate de Napoli numită Avellino) și 
Spania (unde se ocupa de trei provincii spaniole). Obosit de mutările constante solicitate de viața 
militară și în dezacord cu lipsa de credințe catolice ale soțului său, Sophie s-a despărțit temporar de 
Léopold în 1803 și s-a stabilit în Paris împreună cu copiii săi. Începând de atunci, a dominat educația 
și creșterea lui Hugo. Ca rezultat, lucrările sale timpurii în poezie și ficțiune au reflectat 
devotamentul ei pasional atât pentru rege, cât și pentru credință. Abia mai târziu, în timpul 
evenimentelor care au dus la Revoluția franceză de la 1848, va începe să se revolte împotriva 
educației sale catolice regaliste, iar în schimb să susțină republicanismul și liber-cugetarea. 

Tânărul Victor s-a îndrăgostit și s-a logodit în secret cu prietena sa din copilărie Adèle 
Foucher (1803-1868), împotriva dorințelor mamei lui. Din cauza relației lui apropiate cu mama sa, 
Hugo a așteptat până după moartea ei (în 1821) ca să se căsătorească cu Adèle în 1822. 

„Viitorul este un edificiu misterios pe 
care-l construim astăzi pentru mâine; să-
l făurim deci din ceea ce avem mai bun în 

suflet, să-l făurim cu dragoste.” 
 (Victor HUGOi) 

 



Adèle și Hugo au avut primul lor copil, Léopold, în 1823, dar băiatul a murit în copilărie. 
Pe 28 august 1824, al doilea copil al cuplului, Léopoldine, s-a născut, urmată de Charles pe 4 
noiembrie 1826, François-Victor pe 28 octombrie 1828 și Adèle pe 28 iulie 1830. 

Fiica cea mare și favorita lui Hugo, Léopoldine, a murit în 1843, la vârsta de 19 ani, la scurt 
timp după căsătoria sa cu Charles Vacquerie. Pe 4 septembrie s-a înecat în Sena la Villequier, trasă 
în jos de fustele ei grele când barca s-a răsturnat. Tânărul ei soț a murit de asemenea, încercând să o 
salveze. Moartea ei l-a lăsat pe tatăl său devastat. Hugo călătorea cu amanta lui în sudul Franței la 
acel timp și a aflat despre moartea Léopoldinei dintr-un ziar pe care l-a citit într-o cafenea. 

A scris apoi multe poezii despre viața și moartea fiicei sale, iar cel puțin un biograf susține 
că nu s-a recuperat niciodată complet. Cea mai cunoscută poezie a sa este probabil Demain, dès 

l'aube (Mâine, la răsărit), în care își descrie vizita la mormântul ei. 

Hugo a decis să trăiască în exil după lovitura de stat de la sfârșitul anului 1851 a 
lui Napoleon al III-lea. După ce a părăsit Franța, Hugo a trăit o scurtă perioadă în 1851 în Bruxel, 
înainte de a se muta în Insulele Canare, prima dată în Jersey (1852-1855), iar apoi în 
insula Guernsey în 1855, unde a stat până la căderea de la putere a lui Napoleon III în 1870. Deși 
Napoleon III a proclamat amnistie generală în 1859, sub care Hugo s-ar fi putut întoarce în siguranță 
în Franța, autorul a rămas în exil, întorcându-se doar atunci când Napoleon III a fost silit de la putere 
ca rezultat al înfrângerii în războiul franco-prusian în 1870. După asediul Parisului din 1870 până în 
1871, Hugo a trăit iar în Germania din 1872 până în 1873, înainte să se întoarcă în final în Franța 
pentru restul vieții sale. 

 

 

� PROF. Petra MICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 
 
 
 
 
 

DIN GARĂ ÎN GARĂ  
de Adrian PĂUNESCU 
 
 
Cea mai urâtă faimă ne omoară 
În Europa ultimilor ştiri, 
Suntem români, fugim din gară-n gară 
Din patria strămoşilor martiri. 
 

 
Vom pustii de tot această ţară 
În contul unei lente prăbuşiri, 
Şi vom preface-n muzică uşoară 
Vechi voievozi cu degete subţiri. 
 
Iar pe aceia care încă ară, 
Iar pe acei ce încă fac zidiri, 
Îi vom lăsa în jalea milenară 
Şi-n focul tânguite-i lor uniri. 
 
Noi emigrăm târâş  din gară-n gară, 
La graniţe bocim ca musafiri 
Şi facem România să tresară, 
Ca vagabonzi la ultimele ştiri. 
 
Furăm şi păcălim cu-o artă rară, 
Europenii ne şi zic fachiri, 
Că nici nu ştii, în fiecare seară, 
De la români ce-i bine să admiri. 
 
Oricum, ni-i câteodată, dor de ţară 
Şi-n lacrimi gust sărat de amintiri 
Şi-apoi murim şi noi, din gară-n gară, 
Sărmani români, la ultimele ştiri. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Lumina mea îngroapă-te cu mine, la 
primăvară poate încolţim.” 

(Adrian PĂUNESCU) 
 



 

 
 
 
ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 
 

� ...în Portugalia, avalanșa turistică aduce bani și cu ea avantaje mari, cum ar fi reabilitarea 
palatelor în ultimul timp, dar și o creștere a prețului chiriilor, care atrage după ea, evacuarea vecinilor 
care nu își pot permite plata unor astfel de sume? Acest lucru se întâmplă în special în cartiere umile 
- dar cu cel mai mare șarm portughez - cum ar fi Alfama și La Morería. Bătrânii care nu au părăsit 
niciodată cartierul sunt puși în situația de a-și părăsi casa în care s-au născut. O lege recentă a pus 
capăt acestei situații. Persoanele de peste 65 de ani, persoanele cu dizabilități sau care trăiesc în acea 
casă de peste 25 de ani, nu pot fi evacuate. 

� …în Lisabona, găsești lipite (cu zid comun) Hotelul Palácio del Governador de Belém - 200 
de euro pe noapte - și o casă umilă, mică și roz – zugrăvită chiar de hotel - unde chiriașul plătește 
mai puțin de 2 euro pe zi? 

� …în Portugalia, să întârzii 10-15 minute este normal? Atunci când își dau un punct de 
întâlnire, deși nu sunt genul de oameni care să întârzie mult, este perfect normal să ajungă chiar și cu 
un sfert de oră mai târziu, se consideră „la timp”. 

� …Islanda a fost declarată cea mai paşnică ţară din lume, potrivit celui mai recent studiu 
realizat de Institutul pentru Economie şi Pace? 

� …viaţa monarhilor este mai bogată în evenimente insolite şi curiozităţi decât cea a omului de 
rând? De obicei, la aceasta contribuie conjunctura politică sau socială, cutumele rigide ale caselor 
regale sau imperiale, dar şi propriul mod de a acţiona care-l expune pe monarh în faţa multor situaţii 
neprevăzute. 

� …Mexicul va rămâne fără medici stomatologi? Momentan se înregistrează 10 medici dentişti 
la 100.000 de locuitori. 

� …cel mai mare număr de persoane supraponderale se află în Republica Nauru, o ţară insulară 
din Pacific? 95% din populaţie este supraponderală iar explicaţia stă în faptul că, odată cu 
descoperirea unor mari zăcăminte de fosfaţi, care în prezent se exportă, veniturile au crescut brusc, 
iar populaţia, după secole de înfometare, consumă la discreţie alimente săţioase. 

� …Lesotho, Vatican şi San Marino sunt singurele state înconjurate complet de cate o altă 
ţară?  

� ...Uniunea Europeană a pus la dispoziţie pentru brandul turistic al României 75 de milioane 
de euro, din care două milioane de euro sunt folosite pentru partea de cercetare şi strategie? 

� …China devine a treia putere economică a lumii? Deja consumă mai mult oţel decât SUA, 
Europa şi Japonia la un loc, iar dacă locuitorii ei ar folosi la fel de mult combustibil ca şi americanii, 
ar mai fi nevoie de încă 7 Arabii Saudite, relatează Business Insider. Până în 2025 va avea 10 oraşe 
de talia New York-ului. Experţii estimează că vor fi construiţi, până în 2025, 40 de miliarde de metri 
pătraţi în 5 milioane de imobile, dintre care 50.000 vor fi zgârie-nori - echivalentul a 10 oraşe de 
talia New Yorkului. 

 
Culese de: 

� Prof.  Mihai MICULESCU 
 
 
 
 
 
 

„Modestia este fundaţia solidă a tuturor 
virtuţilor.” 

(SCONFUCIUS) 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1 februarie 

Florin BOBLEACĂ 
Aurica ILIE 
Ion RADU 

Ion ȘERBAN 
Ioan MITRESCU 
Florina NECŞOIU 

Lucas-Alexandru VASILE 
Roberta-Daria BIŢOC 

 
2 februarie 

Florentina-Mirabela COMAN 
Ana-Maria STANCIU 

Valentina VASILE 
Eduard ŞERBAN 
Mircea IONESCU 

Mihaela STÎNGACIU 
 

3 februarie 
Ion FĂŞIE 

Claudia-Georgiana OACHEŞU 
Ion BOBLEACĂ 

Ioana-Georgiana GOGU 
Florin VASILE 
Nicolae GOGU 
Emil BURTOIU 
Petruţa DUŢĂ 

Ilarion DOBRESCU 
Dumitru NEAGA 

 
4 februarie 

Alina-Constanța BĂLAŞA 
Ion NEAŢU 

Petre-Georgian ȘETREANU 
Maria DOBRESCU 

Anastasia-Maria ILIE 
Mircea SAVU 

Gheorghiţa GHEORGHE 
 

5 februarie 
Petre PIOARU 

Florina TURBATU 
Vasile ILIE 

Cornelia MIHAI 
Ramona-Aurora MITRESCU 

Georgian BUCUROIU 

Georgeta-Daniela SIMIONESCU 
Florin-Cristian BUCUROIU 
Florian-Adrian POPESCU 

Vasilica DRĂCILĂ 
 

6 februarie 
Avida CRĂCIUN 

Steliana SHAMASH 
Iordan MITRESCU 
Dionisie ŞERBAN 
Camelia ENESCU 

Raisa-Ştefania MILEA 
Leon OPROIU 

Valentina GOGU 
 

7 februarie 
Valentin CRĂCIUN 

Maria BADEA 
Ana-Maria-Gabriela IOSIF 

Aurora TRONECI 
Cornelia TRONECI 

Gheorghe-Laurenţiu ŞETREANU 
Andreea-Denisa GOGU 

Andreea-Cristina STANCIU 
 

8 februarie 
Karyna CRĂCIUN 

Florin GRECU 
Florin-Dănuţ STANCIU 

Cornelia-Adriana DINIŞOR 
Vioreta DOBRESCU 

Ion VLĂDUCĂ 
Sorina POPESCU 

 
9 februarie 

Mihai-Sorin SMARANDA 
Claudia-Marilena BĂLĂLĂU 

Florin-Daniel BURCĂ 
Fernand-Adrian BURCĂ 

Mihai MITRESCU 
Elena BOLDE 

Carmen ŞETREANU 
Gheorghe-Mihai FĂŞIE 

Constantin ARON 
Delia-Maria ANTON 
Vera DUMITRESCU 

 

 

 

 

SĂ  NU  UITĂM  SĂ  LE  SPUNEM  LA  MULȚI  ANI 

LOCUITORILOR  COMUNEI  VULCANA-BĂI  NĂSCUȚI   

ÎN  LUNA FEBRUARIE 

„O libertate fără limite ucide libertatea.” 
(Honore DE BALZAC) 

 



 
10 februarie 

Filareta MOISE 
Marian MARIN 

Ion FĂȘIE 
Răzvan Gabriel COLȚOIU 

Rodica DĂNILĂ 
Ştefan-Marian DOBRESCU 

Floarea VIŞAN 
Iolanda-Elena DUMITRU 
Elena-Alice TRANDAFIR 

Florin-Nicolae BUCUROIU 
Mihaela-Monica DUȚU 

Alexandra-Nicoleta POPESCU 
Denis-Robert NEAGA 

Elena BUCUROIU 
Nicolae-Ştefan SAVU 

 
11 februarie 

Eugen NECŞOIU 
Elena FLOREA 

Ion ZAMFIRESCU 
Victor BĂLAŞA 

Alexandra-Bianca SPÎNU 
Elena CIOCODEICĂ 
Gheorghiţa VASILE 

Ionuţ-Alexandru RĂDOI 
 

12 februarie 
Carmen-Victoriţa MIHAI 

Ion FĂŞIE 
Georgian-Cristian NECŞOIU 

Lucia BADEA 
Cristian-Costel ARON 

Loredana-Mihaela STÎNGACIU 
 
 

13 februarie 
Anais-Ioana BUDEANU 

Emil MITRESCU 
Dumitru ENESCU 
Daria-Ioana SAVU 

Paul RADU 
Nicolae-Eugen ENE 
Elena DOBRESCU 

 
14 februarie 

Bianca-Maria STOIAN 
Valentin-Alexandru GHIŞAN 

Vasile NEGULESCU 
Elisabeta GHEORGHE 

Gheorghe SAVU 
Adriana DUMITRU 
Georgiana FĂŞIE 

 
15 februarie 

Mariana BĂLAŞA 

Cristina IONAŞ 
Luis-Adrian FĂŞIE 

Iuliana-Elena GHEORGHE 
Victor-Eduard DOBRESCU 
Denisa-Georgiana ŞTEFAN 

Ionuț-Lucian MILEA 
Constantin ION 

Ciprian-Georgian STÂNGACIU 
Edoardo-Florin DUMITRESCU 

 
16 februarie 

Nicolae-Ionuţ MITRESCU 
Simona OACHEŞU 
Elena BULIGIOIU 

David UDROIU 
Vasilica TRONECI 
Nicolae OPROIU 

Silvia BURCĂ 
Zenovia BUCUROIU 

Mario-Gabriel VĂCARU 
Adina POPESCU 

Anastasia-Elena DOBRESCU 
 

17 februarie 
Elena-Diana FLOREA 

Marius PETRESCU 
Elena UDROIU 
Vasile CIOBU 

 
18 februarie 

Maria TOMESCU 
Bogdan-Vasile BOBLEACĂ 

Georgiana-Roxana DRAGOMIR 
Vasile ŞETREANU 

George-Cătălin MITRESCU 
Maria-Cristina ŞETREANU 

Iuliana NEAGA 
 

19 februarie 
Iuliana-Georgiana ZAMFIRESCU 

Constantin MANEA 
Nicoleta Ioana UDROIU 

Gheorghe ILINESCU 
Florentina-Roxana FĂŞIE 
Florin-Eugen STOICAN 

 
20 februarie 

Ştefania-Adriana BĂLAŞA 
Nicuşor-Andrei BOBLEACĂ 

Sorin VASILE 
Aurelia-Camelia MILEA 

Dănuţ-Mihăiţă STÎNGACIU 
 

21 februarie 
Iulian BĂLAȘA 

Rebeca-Izabela-Maria MIHĂLCESCU 
Mihaela MILEA 



Rodica-Marilena SMĂRĂNDESCU 
Florina-Aurora OPREA 

Casandra STANCIU 
Iuliana MANTA 

Alexandru-Georgian NEAGA-UNGUREANU 
Andrei-Traian DINU 
Iuliana DOBRESCU 

 
22 februarie 

Mihail PIOARU 
Mircea BIȚOC 

Victor ILINESCU 
Luminiţa FĂŞIE 
Ionela POPESCU 
Nistor POPESCU 

Vasile DOBRESCU 
Alexandra-Maria FLOREA 

 
23 februarie 

Gabriela MITRESCU 
Florica GRECU 

Constantin BUCUROIU 
Maria-Mirabela ANTOFIE 

Clara-Maria SARU 
 

24 februarie 
Victor-Ioan MILEA 

Vasile STOIAN 
Gheorghe DRĂGHICI 
Maria DUMITRESCU 

 
25 februarie 

Natalia STANA 
Elena OPREA 

Carla-Maria NEGULESCU 
Cornel MITRESCU 

Constanța-Loredana GOGU 
Andrei-Eduard BADEA 

Ion ION 

 
26 februarie 
Vasile SPÎNU 

Gheorghița-Maria MANEA 
Valeria UDROIU 

Laurenţiu ILINESCU 
Gabriel-Marius BUCUROIU 

Mădălina ANTOFIE 
Ionela-Mihaela LĂCĂTUŞ 

 
27 februarie 

Filofteia CRĂCIUN 
Iulian ŞERBAN 

Vasile STANCIU 
Vilson-Gabriel DRĂGHICESCU 

Ioan SURUGIU 
Floarea ANTOFIE 

Nadia-Alina DUMITRESCU 
Timeea-Ștefania DOBRESCU 

Gheorghe FLOREA 
Mihaela GHEORGHE 

Constantin SOLOMON 
Gabriela-Amalia SUSAI 

 
28 februarie 

Anastasia MOREANU 
Ion-Georgian GHEORGHE 

Vasile CHIRCĂ 
Nicolae CHIŢU 

Robert-Marian ILIE 
Iulian ŞERBAN 
Laura ANTOFIE 

Gheorghe POPESCU 
Mihaela DINU 

Georgeta BUCĂ 
Elena-Valentina BURCĂ 

Ilie GIUVLETE 
Alessia-Ioana NEAGA 
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„Moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu 

uitarea.”  

(Gabriel  Jose Garcia MARQUEZ) 
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