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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„Ne apropiem sufletele de primăvară, iubind.”
(Lavinia-Elena NICULICEA)

O NOUĂ PRIMĂVARĂ

Este primul an din viața mea în care mi-a fost dat să văd cum toamna s-a prins de mână cu
primăvara! Iarna ne-a ocolit și, sinceră să fiu, eu i-am dus dorul. Știu că mulți sunt îndrăgostiți de
căldură, că le e groază de geruri și nămeți, însă toate au farmecul lor, au rostul lor. Anoste au fost și
sărbătorile fără zăpadă, fără ninsori, fără derdelușul animat de obrăjori îmbujorați. Iarna asta a fost
parcă o agonie nesfârșită a toamnei. Dar, asta este, nu a stat în puterea noastră să intervenim cumva,
iar acum privim în față către minunata primăvară care, astăzi, a sosit oficial.
E primăvară deci. E timpul să ne simţim mai frumoşi, mai răsfăţaţi, mai iubiţi pentru că
iubirea nu este altceva decât un medicament (panaceu aș spune) ce se eliberează fără prescripţie
medicală. Dacă apar efecte secundare, suplimentați doza!
Faceți un popas în suflete voastre și bucurați-vă de natura întreagă ce cântă domol de bucurie.
Să ne dăm puțin răgaz s-o ascultăm. E clipa în care realizăm cât iubim lucrurile simple, oamenii cu
suflet curat, fiecare zi pe care o trăim, toate lucrurile mărunte dar care au o însemnătate extrem de
mare.
Primăvara este superbă! Haideți s-o privim cu ochii și, mai ales, cu sufletul! Viața stă mereu
sub semnul primăverii!
Valeria MAHOK a spus un lucru minunat ce mie îmi pare potrivit mai ales acestui anotimp:
„Raiul este pe pământ, trebuie doar să-i căutăm grădinile.”
LA MULȚI ANI DOAMNELOR ȘI DOMNIȘOARELOR! LA MULȚI ANI ȘI
DUMNEAVOSTRĂ, DOMNILOR, CEI CARE LE RĂSFĂȚAȚI ASTĂZI!
LA MULȚI ANI REVISTA „ACUM” PENTRU CĂ ASTĂZI ÎMPLINEȘTI 9 ANI!
MULȚI ÎNAINTE!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Gnoseologia este tragică şi…luminoasă.”
(Costel ZĂGAN)

PREVENIREA DISCRIMINĂRII ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ

Discriminarea înseamnă tratamentul nefavorabil în ceea ce privește realizarea unui drept al
unei persoane sau al unui grup de persoane dată fiind apartenență lor, reală sau închipuită, la un grup
vulnerabil protejat prin lege.
Obligația de a nu discrimina se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, publice sau
private, indiferent de mărimea acestora, cifra de afaceri sau domeniul lor de activitate.
Nu orice tratament diferit ar putea constitui o discriminare. Tratamentul nefavorabil sancționat
de Legea pentru asigurarea egalității constă în deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa în ceea
ce privește realizarea unor drepturi şi libertăţi, fără o justificare legală. Nu este relevant că
angajatorul arată că nu a avut intenția de a discrimina. Discriminarea va fi sancționată chiar și atunci
când nu există o intenție în acest sens a angajatorului, de exemplu, atunci când, prin stabilirea unor
reguli aparent neutre, poate dezavantaja în mod disproporționat un anumit grup.
Pentru a putea fi considerat discriminatoriu tratamentul diferit al potențialei victime a
discriminării trebuie să fie determinat de apartenența victimei la una dintre următoarele categorii
prevăzute de lege: rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex,
vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar. Categoria socială,
orientarea sexuală, starea de sănătate, deși nu au fost listate expres de Legea 121/2013, sunt și ele
criterii protejate. Nu este necesar ca victima să aparțină în mod real uneia dintre categoriile protejate
de lege. Va fi sancționat pentru discriminare și cel care tratează nefavorabil o persoană pentru că
presupune în mod greșit că aceasta aparține unei categorii de vulnerabilitate (de exemplu atunci când
angajatorul tratează diferit un angajat presupunând că acesta aparține unei anumite minorități
religioase sau că este homosexual). De asemenea, va fi sancționat angajatorul și atunci când tratează
nefavorabil o persoană datorită asocierii dintre persoana respectivă și o categorie protejată (de
exemplu, tratamentul discriminatoriu al părinților unor copii cu dizabilități).
Orice persoană poate beneficia de protecția împotriva discriminării fie că este angajat,
colaborator, ucenic, candidat care se prezintă pentru un concurs de angajare. Nu este necesară
existența unei relații contractuale pentru sancționarea discriminării în relațiile de muncă. Și un grup
de persoane aduse împreună de același criteriu de vulnerabilitate beneficiază de protecție împotriva
discriminării – de exemplu femeile dintr-o companie care nu ar permite promovarea în funcție a
femeilor.
Discriminarea în domeniul muncii poate lua forme diferite în funcție de momentul în care
poate avea loc: la recrutare și angajare, pe parcursul relațiilor de muncă prin: stabilirea unor condiții
aparent neutre dar care au un efect disproporționat asupra unui grup de persoane, hărțuire, stabilirea
discriminatorie a unor condiții dezavantajoase în ceea ce privește regimul de lucru, promovarea sau
drepturile salariale sau drepturi conexe, neîndeplinirea obligației de acomodare rezonabilă a

persoanelor cu dizabilități, instigarea la discriminare sau tratamentul discriminator prin încheierea
relațiilor de muncă.
1. Discriminarea la angajare se poate realiza prin:
a) plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea unor condiții sau criterii care exclud sau
favorizează anumite persoane fără o justificare rezonabilă (de exemplu impunerea unei condiții de
vârstă sau sex pentru angajarea pe postul de secretar/secretară). Dacă condițiile listate nu sunt
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru pentru postul respectiv, ele vor fi considerate ca
nejustificate. De exemplu un angajator poate solicita ca la un concurs să se prezinte doar femei dacă
postul scos la concurs este acela de actriță într-un film, nu și dacă postul e unul de contabil, consilier
juridic, secretar, asistent, bucătar – poziții pentru care sexul angajatului nu este relevant.
b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei atunci când este determinată de apartenența
persoanei la un criteriu protejat. De exemplu, ar putea constitui discriminare situația în care
candidatul rom se prezintă la concurs și chiar dacă are profil similar sau mai bun decât cel al
persoanei angajate în final, nu este angajat doar datorită etniei sale. În timpul interviului de angajare
nu pot fi puse întrebări legate de caracteristicile protejate de lege ( rasă, religie, orientare sexuală
etc.), starea matrimonială, starea de sănătate, dacă potențialul angajat are sau intenționează să aibă
copii. Întrebări legate de dizabilitate sau starea de sănătate ar putea fi permise, însă atunci când sunt
adresate pentru a identifica nevoile speciale ale candidatului pentru a putea asigura acomodarea sa.
2. Discriminarea pe parcursul relațiilor de muncă poate consta din:
a) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională sau de
promovare a acestora sau distribuirea diferențiată și neîntemeiată a sarcinilor de lucru, schimbarea
nejustificată a condițiilor de muncă (detașarea, transferul). De exemplu, politica de resurse umane a
oricărei instituții sau companii ar trebui să stabilească transparent și nediscriminatoriu criteriile de
promovare sau de participare în programe de formare profesională, exclusiv în baza competenței
profesionale. Preferința de a promova în pozițiile de conducere doar candidații bărbați sau acceptarea
în cursurile de formare profesională doar „persoanele fără obligații familiale” (de obicei femei)
constituie discriminare.
b) remunerarea inegală pentru același tip și/sau volum de muncă, faptă care este interzisă nu
numai de Legea privind asigurarea egalității, ci și de Codul Muncii. Principiul aplicabil este acela de
plată egală pentru muncă egală și pentru muncă de valoare egală.
c) discriminarea indirectă poate să apară atunci când, prin stabilirea unor norme aparent neutre
și care sunt aplicabile tuturor, o anumită categorie de angajați este afectată în mod disproporționat.
De exemplu, poate constitui discriminare indirectă obligarea tuturor angajaților să lucreze duminică,
fără a permite modalități de acomodare a angajaților care din motive religioase nu pot lucra duminică
(sau sâmbătă în cazul Adventiștilor de Ziua a 7a sau după sabat în cazul evreilor).
d) hărţuirea este tratamentul degradant, atingerea adusă demnității persoanei prin realizarea
unui mediu de lucru ostil chiar de către angajator sau de către colegi în condițiile în care angajatorul
nu ia măsuri pentru oprirea faptelor de hărțuire. De exemplu, lipsa de intervenție a angajatorului
atunci când angajații jignesc și tratează nedemn pe un coleg pentru că este femeie, homosexual,
aparține unei minorități religioase sau etnice sau după ce află că copilul acestuia are o anumită
dizabilitate. Poate fi considerată ca hărțuire și adresarea unor glume cu conotații sexuale, postarea
unor afișe cu conținut pornografic, circularea unor mesaje cu conținut ironic, utilizarea de cuvinte
jignitoare în legătură cu un anumit grup de persoane, categorie căreia îi aparține și angajatul
respectiv. Testul în acest caz este că orice comportament nedorit care aduce atingere demnității
angajaților poate fi definit ca hărțuire.
e) instigarea la discriminare constă din orice comportament prin care o persoană aplică presiuni
sau afişează o conduită intenţionată în scopul discriminării unei terţe persoane dată fiind apartenența
reală sau prezumată a terțului la o categorie protejată de lege. De exemplu, încurajarea angajaților să
hărțuiască angajatele mai tinere sau să dea afară din sediu un posibil client de etnie romă sunt
sancționabile ca instigare la discriminare.
f) eșecul de a lua măsuri de acomodare, de a întreprinde modificări sau adaptări necesare şi
adecvate pentru a asigura exercitarea drepturilor de către persoanele cu dizabilități în condiţii de
egalitate cu ceilalţi, atunci când astfel de modificări nu impun o sarcină disproporţionată sau
nejustificată, poate fi sancționat ca discriminare în forma neasigurării acomodării rezonabile. De
exemplu, acomodarea poate implica montarea unei rampe de acces în clădire pentru un angajat

utilizator de scaun rulant, achiziționarea unui soft care să permită utilizarea calculatorului de
persoane cu dizabilități de vedere, asigurarea unei pauze de prânz pentru angajații cu diabet sau al
căror tratament medical presupune hrana la ore fixe.
g) La încheierea relațiilor de muncă discriminarea poate să apară în forma concedierii abuzive
– de exemplu pentru că angajatul „nu se încadrează în colectivul de lucru dinamic” (este prea în
vârstă) deși încă îndeplinește toate condițiile legale pentru continuarea activității. Un alt exemplu ar
fi concedierea unei angajate pentru că este însărcinată.
h) Va fi sancționată și încercarea de răzbunare a angajatorului asupra angajaților care au depus
plângeri sau au depus mărturie în cazurile de pretinse fapte de discriminare. Astfel concedierea unui
angajat sau refuzarea promovării, neacordarea concediului de odihnă, șicanarea la locul de muncă
după ce acesta a depus o plângere sau după ce a participat ca martor într-un caz de discriminare
împotriva angajatorului se numește victimizare, faptă definită și sancționată corespunzător de Legea
privind asigurarea egalității.
* * *
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 38 din 4 februarie 2020 a convocat în
ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, luni, 10 februarie 2020, ora 15:00, la
sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18 și a propus următoarea ordine de zi:
1.Utilizarea excedentului de la finele anului 2019 și anilor precedenți pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunilor de funcționare și dezvoltare;
2. Aprobarea bugetului local pentru anul 2020;
3. Alocarea sumei de 5.000 lei pentru ajutorarea comunei Pietroasa, județul Timiș, care se
află în situație de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.
4. Probleme curente ale administrației publice locale;
5. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Primăvara este parfumul care miroase a
Dumnezeu…”
(Girel BARBU)

SFÂNTA MUCENIȚĂ DROSIDA – 22 MARTIE

Pe 22 martie Biserica pomeneşte pătimirea
Sfintei Muceniţe Drosida, fiica împăratului roman
Traian. Aceasta a trăit la începutul secolului al II-lea,
perioadă în care adunările creştine erau interzise în
Imperiul Roman, iar creştinii, pedepsiţi cu moartea. În
acele vremuri, unele fecioare, numite „canonice“,
adunau trupurile martirilor din locurile de persecuţie,
le ungeau cu miruri şi le înfăşurau în giulgiuri curate,
după care le ascundeau în locurile de sihăstrie unde
vieţuiau, retrase de lume. Lor li s-a alăturat Drosida,
însăşi fiica împăratului Traian, cel care ordonase
persecuţia. Spre deosebire de cele cinci „canonice“
martirizate, Drosida a primit şansa de a fi cruţată, cu
condiţia să renunţe la credinţa creştină şi să se
întoarcă la viaţa de palat. A refuzat şi, scăpând de sub
supravegherea străjerilor rânduiţi să o păzească, a
fugit şi s-a botezat în prima apă întâlnită în cale, după
care s-a ascuns timp de şapte zile, în post şi rugăciune,
şi şi-a găsit mucenicescul sfârşit în cuptorul de foc,
aprins de prigonitori.
Drosida era fiica împăratului Traian (98-117), născută în Antiohia Siriei. Etimologic,
numele ei provine din limba greacă şi înseamnă „rouă“, reprezentând prospeţimea şi puritatea. În
anul 99, Traian reactiva un edict mai vechi de interzicere a adunărilor secrete, îndreptat indirect
asupra creştinilor, care se întâlneau noaptea, în taină, pentru a înălţa rugăciuni şi a săvârşi Taina
Sfintei Euharistii. În anul 104 apărea o lege îndreptată special împotriva creştinilor. Persecuţia a
început şi era necesar un simplu denunţ anonim pentru ca un creştin să-şi piardă viaţa pentru Hristos.
Mai mult decât atât, trupurile creştinilor erau abandonate în locul martirajului, nefiind îngropate,
pentru a servi drept exemplu înspăimântător celor ce ar fi vrut să-i urmeze în credinţă. În acea
perioadă, cinci fecioare - Aglaida, Apolinaria, Daria, Mamtuza şi Taisia - şi-au însuşit misiunea de a
aduna moaştele sfinţilor, pe care le aşezau în locuri tainice, unde le ungeau cu mir şi le înfăşurau în
giulgiuri curate. Aflând acestea, Drosida, însăşi fiica împăratului persecutor, adeptă a creştinismului,
dar fără a fi botezată, a ajuns la cele cinci fecioare pe ascuns, cerându-le să-i permită să le însoţească
în ascultarea lor. Avea cu sine un veşmânt preţios, pentru a împodobi trupul unui sfânt. Drosida
fusese rânduită spre logodnă cu Adrian, unul dintre sfetnicii împăratului. Acesta, auzind că trupurile
creştinilor dispar din locul unde s-au săvârşit, a poruncit ca soldaţii să păzească trupurile creştinilor
morţi, pentru a-i aresta pe cei ce le ridicau. În prima noapte de pândă, chiar Drosida şi cele cinci

fecioare au fost prinse. A doua zi, au fost aduse în faţa împăratului, care, văzând că fiica sa este
printre ele, a cerut să fie ţinută sub pază, sperând că va renunţa la credinţa sa. Pe celelalte cinci
fecioare - Aglaida, Apolinaria, Daria, Mamtuza şi Taisia - a poruncit să le arunce într-un vas cu
aramă topită. Din acea aramă s-au construit trepiede pentru vasele cele mari ale băilor comunale,
nou-ridicate în urbea păgână. Însă, atât timp cât vasele au fost aşezate pe acele trepiede, nimeni nu
putea intra în camera băilor obşeşti, căci cel ce se apropia cădea mort. Văzând acestea, preoţii păgâni
au poruncit să fie îndepărtate acele trepiede. Atunci, Adrian a sugerat împăratului să fie retopite
trepiedele şi să facă din ele cinci statui cu chipurile celor cinci fecioare, pentru a le aşeza în faţa
intrării în baia imperială. Traian a acceptat, însă în vis i-au apărut cinci mieluşele curate ce păşteau
într-o grădină şi un păstor care i-a spus că acelea sunt cele cinci fecioare pe care el le-a aşezat spre
batjocură în chipul statuilor idoleşti, şi lor le-o va alătura Păstorul cel Bun pe mieluşeaua Sa,
Drosida, fiica lui. În urma acestui vis, împăratul Traian s-a mâniat şi a poruncit să fie aprins un
cuptor al cărui foc să ardă continuu şi pe el să se scrie un edict imperial: „Bărbaţi galileeni, care vă
închinaţi Celui răstignit, scăpaţi-vă pe voi de mai multe munci, iar pe noi de osteneli, şi fiecare dintre
voi singur să se arunce în cuptorul cel pregătit cu foc“. Mulţi creştini şi-au primit astfel cununa
mucenicească. Auzind Drosida de acea poruncă, a ales să primească şi ea moartea martirică pentru
Hristos. Şi, ridicându-şi ochii, zicea: „Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, de este voia Ta să mă
mântuiesc şi să scap de nebuneasca credinţă a tatălui meu, ajută-mi să scap din cămara cea de nuntă a
necredinciosului Adrian şi să mă duc unde sunt şi cele cinci fecioare, ce m-au povăţuit la frica Ta“.
Rugându-se lui Dumnezeu, a scăpat de soldaţii rânduiţi să o păzească şi se îndreptă către cuptorul de
foc. Pe cale, cugeta întru sine că nu are haină de nuntă să meargă la Dumnezeu, întrucât nu era
botezată. Luând mirul ce-l purta cu sine şi ungându-se, s-a aruncat în apa unui lac şi s-a botezat,
zicând: „Se botează roaba lui Dumnezeu, Drosida, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin!“. Timp de şapte zile după aceea, s-a ascuns, trăind în post şi rugăciune. În acest timp, creştinii
au găsit-o şi, alăturându-i-se, au aflat cine era şi cele ce pătimise. Iar în a opta zi, Sfânta Muceniţă
Drosida a mers la cuptor şi s-a aruncat în foc, nădăjduind că, în schimbul împărăţiei lumeşti, va primi
locul ultimei servitoare din împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. Şi toate acestea se petreceau în ziua a
22-a a lunii martie, anul 104. Pentru rugăciunile fiicei sale şi ale Sfântului Grigorie Dialogul,
prăznuit la 12 martie, împăratul Traian a fost iertat. În cuvântul său pentru cei adormiţi, Sfântul Ioan
Damaschin spune: „Grigorie Dialogul, episcopul Romei celei vechi, precum ştiu toţi, era vestit întru
sfinţenie şi înţelegere şi, când slujea, avea părtaş un înger din cer, slujind împreună cu dânsul.
Acesta, călătorind oarecând pe podul cel de piatră şi, stând într-adins, a făcut rugăciune către
Domnul cel iubitor de suflete pentru iertarea păcatelor lui Traian împăratul. Atunci, a auzit îndată
glas de la Dumnezeu zicând: „Rugăciunea ta am auzit-o şi dau iertare lui Traian; iar tu să nu mai faci
rugăciuni pentru păgâni“. O reprezentare unică la noi în ţară a Sfintei Drosida este zugrăvită în
biserica Mănăstirii Celic-Dere din judeţul Tulcea, în pronaos, pe peretele dinspre sud, în primul
medalion de lângă uşă, alături de Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Primăvara e atunci când munţii se sărută
cu razele…”
(Ana IORDACHE)

UN STROP DE ROȘU, UN STROP DE ALB

Încă din vremuri, oarecum necunoscute, a apărut el un mic simbol al recunoștinței, al iubirii,
al afecțiunii, pe care o purtăm pentru cei dragi, care ne înconjoară și ne învăluie cu drag. Acest mic
mărțișor, reușește să adune un pic de zâmbet, un pic de fericire. Împletind un fir roșu cu un fir alb,
împletim bucurie și recunoștință, împletim primăvară și soare.
Legenda spune că Primăvara se plimba într-o poiană, când a observat un ghiocel răsărit, pe
care a vrut să îl ajute să crească, îndepărtând zăpada din jurul lui. Iarna a devenit mânioasă şi a trimis
un frig teribil peste ghiocelul care a îngheţat. Primăvara a dorit să îi ţină de cald cu mâinile şi s-a
rănit la un deget, iar sângele i-a curs peste ghiocel, readucându-l la viaţă. Potrivit legendei,
Primăvara a învins Iarna.
Rețeta unui zâmbet:
- o hârtie A4;
- câteva culori;
- un fir roșu;
- un fir alb;
- lipici;
- cuvinte frumoase;
- puțină imaginație;
- multă bucurie.
Mod de realizare
Din hârtia A4 se creează o felicitare în forma dorită, se adaugă cuvinte din inimă, se
colorează după gust și se decorează în roșu și alb. Succes garantat. Se servește cu emoție și se
păstrează nelimitat.
O primăvară frumoasă!

 Rebeca UȚA
inspector în cadrul Compartimentului de
Asistență Socială și Medicală Comunitară
(Nu știu dacă este oportun să mă bag și eu puțin în seamă acum, însă vreau să vă
împărtășesc ceea ce simt – un amalgam de sentimente…
Sunt fericită și entuziasmată că zilele trecute o colegă de-a mea îmi spune: „Îmi place să
scriu! Pot să fac asta în „revista ta”? (Colegii toți o numesc „revista Pompiliei!”) Vă dați seama cât
de încântată am fost, însă, și puțin șmecheră, am pus imediat o condiție: „Da, însă vreau s-o faci
lunar și vei face parte din colectivul de redacție din momentul în care îți va apărea primul articol!”
Surprinzător, cu zâmbetul ei drăgălaș, mărginit de două gropițe adorabile, a răspuns afirmativ.
Deci! Sunt fericită atunci când constat că există oameni ce-mi urmăresc „revista mea”,
sunt fericită că există talente, sunt fericită că această frumoasă domnișoară este într-un fel și
„produsul” meu: eu i-am fost primul formator din acel moment în care am preluat-o din mâna
mamei sale și am „predate-o” după câțiva ani doamnei învățătoare. Mi-a fost elevă la grădiniță și
tare dragă mi-era păpușica asta de fată…

Spun amalgam de sentimente? Păi cum să mă uit acum la ea când ne întâlnim la birou și să
nu-mi amintesc ce vârstă am??? Suntem colege, ne întâlnim zilnic, o iubesc, o admir și totodată „o
urăsc”(!!!) pentru că-mi amintește că vremea a trecut, că sunt peste 25 de ani de când o țineam în
brațe și o pupam până o plictiseam!!! Asta e… Sunt mândră de ea și de toți copilașii pe care i-am
avut în grijă cândva.)
„Suntem petale ce compun infinitul...”
(Ana IORDACHE)

GHEORGHE ASACHI – 232 DE ANI DE LA NAŞTEREA POETULUI,
PROZATORULUI ȘI DRAMATURGULUI ROMÂN DE ORIGINE ARMEANĂ – (12 martie
1788)

Precursor al generației pașoptiste, Gheorghe
Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la
noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de
la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe,
manuscrisul Țiganiadei, epopeea bufă a lui Ion BudaiDeleanu.
A fost îndrumător cultural în domenii diverse:
teatru, școală, presă, activitate tipografică. Asachi a fost
și unul din întemeietorii Academiei Mihăilene. A
publicat prima gazetă românească din Moldova, Albina
Românească (1829). A organizat primele reprezentații
teatrale în limba română (1816) și Conservatorul
filarmonic-dramatic (1836) din Iași. Traduce și adaptează
piese de teatru străine. În poezie, abordează toate
speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditații,
balade.
Versifică legendele
istorice Dochia și
Traian, Ștefan cel Mare înaintea Cetății Neamț. A scris și
nuvele istorice (Dragoș, Petru Rareș, Rucsandra Doamna
ș.a.), care au constituit sursa de inspirație pentru nuvelele lui Costache Negruzzi.
În 1830 era Venerabilul unei loji din Iași, iar în 1866 a participat la lucrările Lojii Steaua
României, tot din Iași. A fost inițiat în francmasonerie la Milano, în Italia.
A fost o personalitate complexă, îndrumător și animator al vieții artistice și culturale,
organizator al școlilor naționale din Moldova, unul din pionierii picturii românești și inițiatorul
învățământului artistic în școlile moldovenești.
Fiul său, Dimitrie Asachi, a fost de asemenea om de știință, a cărei activitate a
vizat matematica și topografia, fiind autorul primului manual de topografie în limba română, iar
celălalt fiu, Alexandru Asachi a fost grafician, fiind autor de litografii și ilustrații la nuvelele istorice
ale tatălui său; Alexandru a avut gradul de colonel; a fost tatăl doctorului George Assaky. Fiica lui
Gheorghe Asachi, Hermiona (Glicheria) Asachi a avut multiple aptitudini artistice/intelectuale:
cântăreață la harfă și traducătoare din limba franceză. A fost soția istoricului francez Edgar Quinet.
Gheorghe și Elena Asachi au mai avut o fiică, Eufrosina (1832-1848), pe care tatăl ei îndurerat o va
jeli în poeziile Eufrosina și Fiicei mele Eufrosina (Viziune 1848). Fratele lui Gheorghe Asachi, Petru
(Petrache) a fost adjutant al lui Mihai Sturdza-vodă și înaintat la gradul de colonel.

Trebuie subliniată contribuția fundamentală a lui Gheorghe Asachi la crearea și organizarea
sistemului de învățământ din Moldova, determinând utilizarea limbii naționale , recrutarea și
formarea de profesori, alcătuirea de programe, memorii, cursuri și manuale școlare; a sprijinit practic
procesul de învățământ în rândurile burgheziei sărace și a fiilor de țărani săraci.
La 12 noiembrie 1869, la venerabila vârstă de 81 de ani, Gheorghe Asachi s-a stins din
viață la Iași. A fost înmormântat în Iași, în cimitirul bisericii „Patruzeci de sfinți” și abia peste
douăzeci de ani, printr-o subscripție publică, organizată de un comitet aparținând vechii generații, i sa ridicat o statuie în fața școlii de lângă mănăstirea Trei Ierarhi. Statuia a fost opera sculptorului Ion
Georgescu (1856-1898), realizată în 1887 și a fost inaugurată în mod solemn în anul 1890. Cu acest
prilej s-a procedat la depunerea osemintelor sale și ale soției sale (decedată în 1877) în cripta de la
baza statuii.

 PROF. Petra MICULESCU

„Fericirea adevărată nu poate sta decât
în hotare fericite.”
(Nicolae IORGA)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ETERNITATE
de Alexandra MIHALACHE
Privesc în ochii tăi, eternitate,
Şi văd acelaşi tainic anotimp:
O dragoste mai mare decât toate,
O dragoste ce nu cunoaşte timp.
Există şi iubiri fără de moarte
Care se nasc şi curg în veşnicii,
Există şi iubiri ce ştiu să poarte
Un singur trup în sfinte mărturii.
Există şi iubiri ce ard în stele
Când cerul se aşează-ntre priviri,
Există şi iubiri ce duc cu ele
Un singur trup în foc şi nemuriri.
Privesc în ochii tăi, eternitate,
Şi-am dezlegat cel mai adânc mister:
O dragoste-i mai mare decât toate
Şi-aceasta vine numai de la Cer.

„Cunoaşterea – un viciu care ne-a scăpat
de Paradis.”
(Vasile GHICA)

ȘTIAȚI CĂ…

.

 ...cafeaua a fost descoperită de capre în Etiopia? Legenda spune că un păstor a urmărit
caprele pe care le-a surprins mâncând fructe asemănătoare cireșelor. Aceste fructe le făceau să nu
doarmă noaptea, motiv pentru care păstorul a decis să răspândească descoperirea.
 …consumată în exces, cafeaua poate ucide? Nu, nu este o glumă. Totuși, conform studiilor,
cantitatea trebuie să fie considerabilă: 80-100 de căști de cafea.
 …cafeaua a fost prima mâncare care a fost uscată prin înghețare?
 …există o legătură este între camerele web și cafea? Ei bine, prima cameră web a apărut în
Camdridge pentru a monitoriza nivelul de cafea dintr-un cafetieră.
 …cea mai scumpă cafea din lume costă aproximativ 80 d euro/90-100 g. și este extrasă din
excrementele pisicilor sălbatice civet?
 …cafeaua a fost pe lista de lucruri interzise în România în timpul comunismului din cauza
credinței conform căreia cafeaua ar ajuta oamenii să gândească?
 …cafeina nu este principalul compus amar din cafea? Antioxidanții îi dau gustul amar.
 …cafeaua abundă în vitamine? Multe dintre ele se pierd prin prăjire, dar rămân vitamine ca:
B1, B2, B5, dar și minerale ca magneziul sau potasiul.
 ...cafeaua decafeinizată conține cafeină? În urma procesului de decofeiniziare, cofeina nu-i
extrasă decât în proporție de 97-98%. Așadar, dacă bei prea multă cafea „decaf” este egal cu a bea o
cafea normală.
 …în decafeinizarea cafelei se folosesc substanțe chimice? Boabele sunt aburite astfel încât
cafeina dizolvată se ridică la suprafață, iar apoi se spală cu ajutorul unui solvent organic (clorură de
metilen).
 …cafeaua neagră fără zahăr sau alte ingrediente ca laptele sau frișca nu conține calorii?
 …în Antichitate, cafeaua era numită „vinul Arabiei”?
 …în lume există aproximativ 50 de specii de cafea, dar doar din două tipuri se prepară
cafeaua comercială: arabica sau robusta?
 ...50% din cafeina pe care o consumăm poate fi eliminată din organism în 5 ore, dar pentru
restul de cafeină este nevoie de o zi?
 ...în Paris, există o cafenea unde dacă ești politicos dai mai puțin pe cafea?
 ...cafeaua este a doua cea mai vândută marfă – după petrol -, este al doilea produs comestibil
din lume – după ulei – și a doua băutură – după apă?
 ...cafeaua ne menține mai tineri? Previne ridurile, este folosită și în tratamentele pentru
frumusețea pielii.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Omule! Sufletul devine trup când
mănânci; trupul devine suflet când
gândeşti.”
(PITAGORA)

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

1 martie
Marcel MITRESCU
Simonica DRĂGHICI
Mihaela SPÎNU
Marius-Adrian PREDA
Gheorghe MITRESCU
Vasile-Cristian MĂGUREANU
Ştefan-Nicolae GOGU
Andrei-Ionuţ STOICA
Ion-Alexandru BOBLEACĂ
Matteo-Ștefan MEDREGA
2 martie
Vasile FĂȘIE
Ion OANCEA
Ion IONAŞ
Ion PIOARU
Valentin ŞETREANU
Ion GRECU
Cristian RADU
Gheorghe-Bogdan MARINESCU
Nicolae-Aurel UDROIU
Vasile-Marian NEGULESCU
Florina-Ionela ZEGHERU
Vasile-Daniel ANTOFIE
Maria-Florentina FĂŞIE
Nicolae-Mircea BUCĂ
3 martie
Gheorghe SMARANDA
Ion FĂŞIE
Gheorghe MITRESCU
Florin-Alin UȚĂ
Denis-Iulian NEGULESCU
4 martie
Valeria ȘETREANU
Ileana ŞERBAN
Constanța ANTON

Lucia MITRESCU
Gheorghe BURCĂ
Dumitru NEAŢU
Marian-Laurenţiu MILEA
Ioana BUCUROIU
Leon GHEORGHE
Alexandra-Maria STÂNGACIU
Teodor-Cristian CIOCAN
Iulian-Mihai ISTRĂTOIU
5 martie
Mihai POPESCU
Ionuţ BĂLAŞA
Delia-Valeria ŞERBAN
Costel-Constantin MORARU
Maria-Valentina BARBU
Victorița-Nicoleta BURCEA
Elena-Alina ILIE
Vasilică Vlăduţ ILIE
Denis-Matei MILEA
6 martie
Maria ZAMFIRESCU
Vasile BĂLAŞA
Gheorghe SPÎNU
Cătălin FĂŞIE
Elena BADEA
Cătălin NEMUŢ
Mihaela GOGU
Maria-Iuliana MIHAI
Alexandra STANCIU
Mario-Gabriel GHEORGHE
Andreea-Diana POPESCU
Iasmina-Nicoleta SAVU
7 martie
Ion VASILE
Daniela NEMUŢ
Daniel SMARANDA
Gavril DOBRESCU

Eduard PETRESCU
Daria-Ştefania DOBRESCU
8 martie
Maria TRONECI
Vasile TUDOR
Vasile ŢUŢUIANU
Vasilica-Adriana NEACŞU
Vasile BADEA
Liviu-Cristinel BĂLAŞA
Ştefan-Aurel STOICA
Mirela-Elena ION
Bogdan-Paul CIOCAN
Sofia-Maria MĂRGĂRIT
9 martie
Vasile MILEA
Elisabeta MITRESCU
Gheorghe ŞERBAN
Ion BADEA
Petre SAVU
Liliana LĂCĂTUȘ
Alexandru-Ionuț ILIE
Ovidiu ŞETREANU
Nicolae-Eduard MIHĂLCESCU
Ana-Maria GRECU
Lavinia-Gabriela ANTOFIE
10 martie
Laurenţiu GHEORGHE
Maria MEDREGA
Maria SANFIRESCU
Ioneta DUŢĂ
Sabin NECȘOIU
Ion MILEA
Lidia STANCIU
Georgiana BĂLAȘA
Leon-Georgian OPROIU
Elena-Alexandra MEDREGA
David-Alexandru MEDREGA
11 martie
Marcel-Mihai ARON
Florin-Mirel BÎRLOG
Marian IONIŢĂ
Irina-Carmen MEDREGA
Cătălin-Nicolae SCRIPCARU
Gheorghe-Valentin STOICA
Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU
12 martie
Floarea BURCĂ
Avida ŞERBAN
Maria ARON
Ion DUMITRU
Natalia NICSICI
Vasile MOROE

Eugen RADU
Andrei-Dănuţ LĂCĂTUŞ
Bianca-Mihaela BÎRLIGEANU
Darius-Sebastian BĂLAŞA
Riana-Ștefania SAVU
13 martie
Elena NEAGA
Mihail BÎRLOG
Liviu SOLOMON
Ioan MĂGUREANU
Giorgiana BERECHET
Loredana-Cătălina OANCEA
Robert-Gheorghe SMARANDA
Maria-Diana GIUVLETE
Denisa-Ioana DOBRESCU
14 martie
Gheorghiţa BIȚOC
Steliana MILEA
Elena-Liliana GHEORGHE
Alina-Ramona GHEORGHE
Cristian FERENȚ
Sorin MITRESCU
Dănuţ-Marian BĂLAŞA
Cezar-Alexa DOBRESCU
15 martie
Alexandru DRĂGHICI
Nicolae STREULEA
Georgiana-Adelina ARON
Sergiu-Petruţ SARU
Maria-Cristina BARBU
Filip Adelin NECŞOIU
16 martie
Rodica UDROIU
Laurenţiu GHIŞAN
Atena TRONECI
Virgil DRĂGHICI
Florina IVAN
Elena ARON
Gheorghe TRONECI
Florica BOBLEACĂ
Daniel FUDUI
Ștefania-Gabriela SPÎNU
17 martie
Vasile GHEORGHE
Vasilica SUSANU
Daniela-Liliana ŞERBAN
Nicoale BANU
Daniel TRONECI
Bogdan GOGU
Gheorghe MIHAI
Alexandru-Marius BARBU
Cosmin-Georgian GOGU

Andreea-Valentina ZAMFIR
Maia-Ștefania SAVU
Patricia-Elena BUCUROIU
18 martie
Maria ILINCA
Ilona GRECU
Elena FĂŞIE
Grigore-Gabriel VASILE
Petruţa FĂŞIE
Maria DOBRESCU
Ionuţ-Mihai BARBU
Evelina-Cosmina STOIAN
Andreea-Denisa SPÎNU
19 martie
Corneliu BADEA
Maria ŞTEFAN
Violeta DINU
Giorgeta GRECU
Gheorghiţa FĂŞIE
Cornelia DOBRESCU
Daniela FĂȘIE
Ion-Bogdan STANCIU
Petrică BĂLAŞA
Denis-Ştefan STOICA
Diana-Gabriela MOREANU
20 martie
Valeria MOREANU
Vilson FĂŞIE
Nicolae ANTOFIE
Ion GRECU
Rodica SAVU
Elena ZAHARIA
Vasile SMARANDA
Elena-Liliana NEGULESCU
Maria-Antonela SARU
Teodor VĂCARU
Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU
Octavia-Roxana APOSTOL
Aurel-Ionuţ MIHAI
Olivia GHEORGHE
Mihai-Bogdan PIOARU
21 martie
Gheorghe MILEA
Vasilica SAULEA
Ion NEAGA
Oliviu PETRESCU
Gabriela MOROE
Gabriel ENE
Nicolae-Cristinel DOBRESCU
Iuliana-Andreea SPÎNU
Loredana-Nicoleta DAIA
22 martie

Floarea STÎNGACIU
Maria DRĂGHICI
Dorina DUMITRU
Mihaela STOICA
Vasile ARON
Vasile PARASCHIVA
Florentin BADEA
Samuel-Adrian ILIESCU
Iulia-Andreea STOICA
23 martie
Gheorghe SAVU
Vasilica MILEA
Valeria BÂRLIGEANU
Ioan ILIE
Maria FĂŞIE
Elisabeta BOBLEACĂ
Viorica GRECU
Emilia ŞTEFAN
Mircea MEDREGA
Iuliana GRECU
Pompilia BĂJENARU
Mihai BADEA
Elena SMARANDA
Marian OANCEA
Mariana BÎRLOG
Corneliu-Mihail TRONECI
Andreea-Georgiana SAVU
Petruț-Florin MILEA
24 martie
Elena ILINESCU
Maria LĂCĂTUŞ
Damian ILIE
Mari-Loredana GHIŞAN
Florin STÎNGACIU
Nicolae NECŞOIU
Maria-Alexandra BUCUROIU
25 martie
Ioan SAVU
Vasilica MITRESCU
Paul CIOCAN
Cătălina OANCEA
Laurenţiu FĂŞIE
Ion POPESCU
Alessia-Maria MOREANU
26 martie
Maria ISTRĂTESCU
Ion TRONECI
Iulian ILIE
Gheorghe FĂŞIE
Maria NEGULESCU
Florica-Sorina MĂRGĂRIT
Florin ŞERBAN
Florin MIHAI

Adrian FĂŞIE
Andreea-Antoaneta GHEORGHE
Alina-Elena BUDEANU
Constantin-Mihai GRIGORESCU
Iulia-Andreea GHEORGHE
Carla-Mihaela TĂTAR
27 martie
Maria GHIŞAN
Constantin BOBLEACĂ
Cristian NECŞOIU
Marius BADEA
Matei-Nicuşor BĂJENARU
28 martie
28 martie Gheorghe LĂCĂTUŞ
Emilia DOBRESCU
Nela BUCUROIU
Elena-Cristina STOICA
Liviu-Andrei ILIE
29 martie
Rodica FĂȘIE
Ion DUMITRESCU
Marin COMAN
Dorel MÎNDROIU
Nicoleta-Alina ȘERBAN
Emilia GHEORGHE
Raluca-Mariana BADEA
Iulian-Sebastian NEGREANU
Alexandra-Hermina NEMUŢ
Laura-Mihaela LOPOTARU
Carlos-Daniel CHIORNIȚĂ
Lucas-Bogdan BURCĂ
30 martie
Gheorghe STÎNGACIU
Gheorghe LOPOTARU
Mihaela STÎNGACIU
Monica-Veronica STAN
Ana-Maria-Carmen ŢUŢUIANU
Marius-Cristian FĂŞIE
Aurelia-Maria BĂLAŞA
31 martie
Gheorghe NECŞOIU
Valentin CIOCAN
Silvia DRĂGHICI
Anca AMBROZIE
Marian FĂŞIE
Adina ŞERBAN
Iosif-Emanuel NICOLĂESCU

„Multe suflete dorm până ce trupul
moare.”
(Nicolae IORGA)
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