
 

 

                 

 

 

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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VIS DE PRIMĂVARĂ… 

 

 

 

 În ciuda a tot și toate ce se întâmplă neplăcut, nu trebuie să eludăm faptul că natura în 

această lună mai este numai bucurie, lumină, floare și dragoste… E luna în care suntem bolnavi doar 

frumosul din jur, de ceea ce ne oferă cu generozitate ea, MAMA NATURĂ! 

Vă invit să mergem în vizită la unica prietenă care ne primește cu brațe deschise, ne lasă s-o 

mângâiem, să ne apropiem fără reținere: pădurea. Eu îmi ocup acel timp pe care până acum îl 

petreceam cu prietenii, doar în pădure și îmi umplu sufletul de frumusețea ei, de mirosul ei divin. 

Am mesele toate pline cu vaze de flori culese din pădure. E atâta floare a Paștelui încât pare că a nins 

peste tot, grădinile sunt pline de păpădie de parcă cerul plin de stele s-a mutat pe pământ, totul e 

divin. 

Am însă și un mare regret… Astăzi, când scriu, este în sfânta Săptămână de dinaintea 

Paștelui, mai exact joi. Ce slujbe frumoase erau în perioada aceasta… Duceam flori și treceam pe 

sub masă la biserică, mâine ar fi fost prohodul, apoi ziua sfântă a ÎNVIERII DOMNULUI. Este 

frustrant că nu ne putem întâlni să împărțim cu ceilalți bucuria acestei mari sărbători. Avem însă 

posibilitatea de a comunica și astfel să fim aproape unii de ceilalți. 

Astăzi, când scriu aceste rânduri este momentul oportun să vă fac urarea de a avea un PAȘTE 

FERICIT și vă mai doresc să aveți sărbători minunate! În plus, întotdeauna e bine venită urarea de 

sănătate maximă iar Domnul să vă aibă în paza SA! 

                                  
          Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

 

 

 

 

„Primăvara – ceasul care ne trezeşte visurile.” 
(Lavinia-Elena NICULICEA) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATUNCI CÂND CONSTATAȚI CĂ DUMNEAVOASTRĂ SAU UN COLEG SUNTEȚI 

DISCRIMINAȚI 

 
 

 
 

 

Atunci când dumneavoastră sau unul dintre colegii dumneavoastră aveți sentimentul că 

sunteți supuși unui tratament discriminatoriu în baza unuia dintre criteriile protejate în cadrul 

relațiilor de muncă, indiferent de forma pe care o ia discriminarea, este important să reacționați. 

 

➢ Primul pas este să comunicați și să explicați clar că tratamentul respectiv vi se pare 

discriminatoriu. Uneori angajatorii nu realizează că discriminează sau poate că au sentimentul că fac 

un bine și că nu deranjează pe nimeni – de exemplu se poate să fie suficient să atrageți atenția că 

glumele cu conotații sexuale sau etnice sau afișele cu conținut pornografic vă deranjează pentru a 

ajuta colegii sau pe angajator să înțeleagă că actele lor generează efecte nedorite. Se poate și ca 

tratamentul diferențiat să aibă de fapt o justificare pe care angajatorul să o poată oferi astfel, încât să 

nu aveți sentimentul de nedreptate. De exemplu, în cazul unor diferențe salariale între doi angajați se 

poate ca femeia să se simtă discriminată atunci când află că salariul colegului este mai mare dar, 

după o discuție cu angajatorul să realizeze că, de fapt, baza de calcul este identică, dar colegul a 

primit un salariu mai mare pentru că a avut mai multe ore suplimentare sau baza de calcul diferă 

pentru că munca realizată diferă. 

➢ Dacă nu există un canal de comunicare decentă cu angajatorul sau dacă încercarea de 

a avea un dialog se soldează cu și mai multe remarci jignitoare, umilințe, încercări de a intimida sau 

izola, tratament nefavorabil, e cazul să treceți la pasul următor: colectarea de probe. E important să 

vă notați cât mai detaliat fiecare incident în parte: când a avut loc, la ce oră, unde s-a întâmplat, cine 

era de față. E important să identificați nu numai ce persoane au asistat la tratamentul nefavorabil, dar 

și dacă în firmă au existat sau există persoane în o situație similară cu dumneavoastră care au fost 

tratate și ele prost. Puteți înregistra cu telefonul mobil discuțiile sau să faceți înregistrări video sau 

fotografii dacă este cazul. 

➢ Pasul următor este formularea unei plângeri fie către Consiliul pentru prevenirea și 

eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE), fie către Inspectoratul de Stat al Muncii, 

fie direct în instanța de judecată. La CPPEDAE puteți depune plângere pe discriminare în termen de 

un an de la data săvârșirii faptei de presupusă discriminare sau de la data la care puteați lua 

cunoștință de săvârșirea acesteia. La Inspectoratul de Stat al Muncii puteți depune plângere dacă 

faptele implică încălcări ce țin de legislația muncii, inclusiv aspecte de discriminare. Inspectoratul de 

Stat al Muncii nu poate constata fapta de discriminare, dar poate analiza aspecte ce țin de încălcarea 

legislației muncii și ar putea sesiza CPPEDAE în legătură cu fapta de discriminare. 

➢ În timp ce pentru a contacta CPPEDAE sau Inspectoratul de Stat al Muncii nu este 

nevoie de un avocat, se poate să vă fie de folos contactarea unei organizații care reprezintă grupul 

vulnerabil din care faceți parte sau o organizație de drepturile omului despre care aflați că oferă 

asistență juridică în cazurile de discriminare. In cazul în care sunteți membri ai unui sindicat e bine 

să le aduceți la cunoștință incidentele și să le solicitați sprijinul. Persoanele care vor să depună cereri 

de chemare în judecată pe discriminare, dar nu dispun de mijloace financiare pentru a angaja un 

avocat, au posibilitatea să se adreseze Oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența 

Juridică Garantată de Stat pentru numirea unui avocat, dacă sunt întrunite condițiile pentru numirea 

unui avocat care acordă servicii de asistență juridică garantată de stat (conform Legii nr. 198 din 26 

iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat). 

➢ E bine de știut că atât persoana care depune o plângere în ceea ce privește 

comportamentul discriminatoriu, cât și ceilalți angajați care confirmă  faptele în calitate de martori 

sunt protejați împotriva unei eventuale răzbunări din partea angajatorului în forma unor sancțiuni, o 

astfel de faptă fiind interzisă ca victimizare de Legea privind asigurarea egalității. 

„Credinţa este lucrarea lui Dumnezeu în noi.” 
(Martin LUTHER) 
 



➢ Persoanele care se consideră discriminate și depun plângere în instanța de judecată 

sunt scutite de plata taxei de stat (art. 21 al Legii privind asigurarea egalității). 

➢ Termenul pentru depunerea unei plângeri pe faptul discriminării este specific. 

Plângerea poate fi depusă, atât la CPPEDAE, cât și în instanța de judecată, în termen de un an de la 

data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoștință de săvârșirea ei. 

 

 

*  *  * 

 

Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 102 din 2 aprilie 2020 a convocat în 

ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 9 aprilie 2020 şi a propus următoarea 

ordine de zi: 

1. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 

2019; 

2. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Vulcana-

Băi, pe anul 2019; 

3. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2019; 

4. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2019; 

5. Raport privind soluționarea petițiilor pe semestrul al II-lea 2019; 

6. Raportul privind activitatea culturală desfășurată pe raza comunei Vulcana-Băi, pe anul 

2019; 

7. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2019; 

8. Analiza stadiului înscrierii datelor în registrul agricol pe semestrul al II-lea 2019; 

Măsuri de eficientizare a acestei activități; 

9. Stabilirea de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor 

Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi, prin utilizarea de mijloace electronice; 

10. Promovarea propunerii pentru schimbarea denumirii intrării „Buciumului” în intrarea 

„Elisabeta GRECU”, situată în satul Vulcana de Sus, în vederea analizei și avizării de către 

Comisia de atribuire de denumiri județeană Dâmbovița; 

11. Aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 

combaterea sărăciei și a excluziunii socialeˮ cod SMIS 126924; 

12. Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2020; 

13. Aprobarea Planului de ordine și siguranță  publică al poliției locale a comunei 

Vulcana-Băi, pe anul 2019; 

14. Aprobarea Planului de pază al comunei Vulcana-Băi; 

15. Validarea Dispoziției primarului comunei nr. 53 din 19 februarie 2020 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020 și Dispoziției primarului comunei nr. 64 din 24 februarie 

2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

16. Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului 

local al comunei, în trimestrul I/2020; 

17. Analiza cererii domnului Tiberiu DOBRESCU prin care solicită un schimb de terenuri; 

18. Analiza cererii domnului Ovidiu-Constantin MOISE prin care solicită concesionarea 

unui teren; 

19. Probleme curente ale administrației publice locale: 
 

 

   Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA  

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SFÂNTUL MUCENIC IOAN VALAHUL – 12 MAI 

 

 

 

 

Pe 22 martie Biserica pomeneşte pătimirea 

Sfântul Mucenic Ioan Valahul – 12 mai 

Unul dintre cei mai de seamă domni ai Țării 

Românești a fost, Matei Basarab, ctitor de lăcașuri 

sfinte și îndrumător al activității cultural-tipografice 

din țara sa, cu o domnie pașnică și neobișnuit de 

lungă pentru acele timpuri (1632-1654). 

După moartea lui, au urmat la domnie 

Constantin Șerban Basarab (1654-1658) și Mihnea al 

III-lea Radu (1658-1659). Acești domnitori au 

încercat, în măsura posibilităților de atunci, să ducă o 

politică antiotomană, de apărare a țării, încheind chiar 

și anumite înțelegeri, în acest sens, cu principii 

Transilvaniei, în toamna anului 1659, din ordinul lui 

Mihnea III Radu au fost uciși 2000 de turci trimiși în 

țară pentru a-l supraveghea. După aceasta, a distrus 

oastea pașei din Silistra, a asediat cetatea Giurgiu, pe 

atunci raia turcească, a atacat și ars cetățile Rusciuc 

(azi Ruse) și Nicopole, din dreapta Dunării. În același 

timp, s-au răsculat împotriva turcilor domnitorul Constantin Șerban, acum în Moldova, precum și 

principele Gheorghe Rakoczy al II-lea în Transilvania. Dar aceștia din urmă au fost înfrânți de oștile 

turcești și tătărești intrate în țările lor din ordinul sultanului Mehmed (Mahomed) al IV-lea. În astfel 

de împrejurări, Mihnea al III-lea și-a dat seama că nu mai poate continua lupta și s-a refugiat în 

Transilvania, unde a și murit după scurt timp (6 aprilie 1660), se pare, otrăvit. Deși a domnit puțin, a 

înscris o pagină glorioasă în istoria țării șale, așa cum făcuse, cu mai bine de o jumătate de secol 

înainte, Mihai Viteazul. La retragerea turcilor din Transilvania în noiembrie și decembrie 1659, au 

făcut, ca și în alte rânduri, jafuri și pustiire mare în satele și târgurile românești, arzând, prădând și 

omorând oameni nevinovați. Dar tot atunci au luat cu ei și o mulțime de robi – bărbați, femei și copii 

-, trecându-i dincolo de Dunăre. Printre cei robiți atunci se afla și un tânăr cu numele Ioan de neam 

bun, în vârstă de numai cincisprezece ani, născut și crescut în Țara Românească, probabil în Oltenia 

„Cu toate că era atât de tânăr” – spune unul din cercetătorii vieții lui, „Ioan ajunsese la măsura 

vârstei plinirii lui Hristos, când curăția inimii de prunc se împletește cu înțelepciunea minții de 

bătrân. Și era Ioan frumos la chip. Tocmirea lui era plină de sănătate, tinerească vlagă zburda în toată 

ființa lui. Și măcar că grumazul îi era încovoiat de robie, ochii îi străluceau de puterea credinței și de 

nădejdea mântuirii. Trupul minunat al tânărului era ca o biserică în care fumega, plină de miresme, 

cățuia sufletului său curat și jertfelnic. Așa mergea el pe drumul anevoios al robiei, apropiindu-se de 

Dunăre și lăsându-și în urmă părinții, neamurile și țara lui frumoasă, fără să știe că nu se va mai 

întoarce niciodată și că Dumnezeu îi pregătea o altă patrie, cea mai presus de orice hotar, împărăția 

cerurilor. În această împărăție, însă, nu se intră decât pe poarta cea strâmtă a nevoințelor și după ce 

omul a trecut prin focul încercărilor de tot felul” (Bartolomeu Anania, în vol. Sfinți români și 

apărători ai legii strămoșești, București, 1987, p. 401) 

 „Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om 
aici şi dincolo deopotrivă.” 

(Liviu REBREANU) 

 



Într-adevăr, tânărul Ioan a trecut prin cumplite încercări. Se știe că toți robii luați de turci 

erau socotiți ca fiind proprietatea sultanului, dar ei puteau fi cumpărați de oricine. Așa se face că, 

fiind încă pe drum, l-a cumpărat unul din ostașii care însoțeau convoiul robilor români. Ostașul nu 

urmărea altceva decât să-l silească la păcatul zis al sodomiei. Dar tânărul Ioan, crescut de părinții săi 

în frică de Dumnezeu și în dragoste de credința strămoșească, s-a împotrivit acelui ostaș închinător la 

Alah, care încerca să-l lege de un copac pentru a face desfrânare cu el. Tânărul Ioan a găsit o clipă 

prielnică și l-a ucis pe turc, apoi a încercat să fugă. Dar ceilalți păgâni l-au prins, l-au legat și l-au dus 

la Istanbul (numit de creștini Constantinopol), unde l-au dat femeii celui ucis. Aceasta l-a dus în fața 

marelui vizir ca să-l judece. Acolo, tânărul a mărturisit fără înconjur adevărul. Vizirul l-a dat femeii 

văduve să facă cu el ce va dori. Aceasta nu i-a luat capul, ci, văzându-l voinic și frumos la înfățișare, 

s-a aprins de pofta desfrânării cu el. A încercat pentru început să-l ademenească cu tot felul de 

făgăduințe, dacă o va lua de soție și se va lepăda de credința creștinească, urmând să se facă 

închinător la Alah, adică musulman; „iar tânărul, auzind acestea – spune primul alcătuitor al vieții 

sale își făcea cruce, rugându-se lui Hristos să-l întărească și să-l păzească până în sfârșit neclintit 

întru credința creștinească”. Ispitirile au durat aproape doi ani și jumătate. 

Dar toate încercările femeii păgâne de a-l întoarce de la Hristos și a-l trece la legea ei au 

rămas zadarnice, căci tânărul Ioan, înarmat cu platoșa dreptei învățături, a rămas nestrămutat în 

credința părinților săi, păzindu-și curăția trupului. Văzând că toate încercările ei nu reușesc, femeia – 

ca o nouă Irodiadă, cea care ceruse capul lui Ioan Botezătorul – l-a dat în mâna eparhului, adică a 

mai-marelui cetății, ca să-l pedepsească pentru uciderea soțului ei. Și eparhul a poruncit să fie 

aruncat în închisoare, supunându-l acolo la cumplite și înfricoșătoare chinuri. Iar femeia venea în 

fiecare zi în temniță în-l cercând să-l îndemne și acum la păcat și la lepădarea de legea ortodoxă. 

Tânărul Ioan nu s-a lăsat biruit nici aici de grozăvia chinurilor pe care le-a îndurat, ci a rămas neclinit 

în credință și înțelepciune, căutând ajutor numai la Hristos Domnul, Care îi dădea putere și biruință 

asupra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. În cele din urmă, văzând femeia și prigonitorii lui că toate 

încercările lor sunt fără rost, au cerut vizirului permisiunea să-l omoare. Și, primind această 

încuviințare, a fost scos din închisoare și dus la locul numit Parmak-Kapi (adică „Poarta Stâlpului”), 

într-o margine a Istanbulului. Acolo a fost spânzurat în ziua de 12 mai din anul 1662. Astfel, prin 

jertfa sa, tânărul Ioan „lupta cea bună a luptat, prin curăție a strălucit, credința a păzit șl prin pătimire 

la viața cea iară de moarte s-a mutat” (din Podobia de la Vecernia din 12 mai), înțeleptul și pururea 

fericitul mucenic al lui Hristos nu împlinise încă optsprezece ani. Trupul său va fi fost aruncat în 

apele Bosforului, dacă nu va fi fost cumva îngropat de creștini cucernici în vreun loc tăinuit din jurul 

orașului întemeiat de Sfântul împărat Constantin cel Mare. Un învățat dascăl al marii școli a 

Patriarhiei ecumenice, Ioan Cariofil, care a trăit un timp și la București, la Curtea lui Constantin 

Vodă Brâncoveanu, i-a alcătuit Viața pe scurt, în grecește. Ea a fost tipărită apoi la Veneția, în 1799, 

tot în grecește, de către marele aghiograf Nicodim Aghioritul. Această Viață a fost tradusă și în 

românește, îndată după tipărirea ei, fiind cunoscute mai multe manuscrise din secolul al XIX-lea. S-a 

tipărit pentru prima dată în limba română în anul 1801, la București, împreună cu slujba Sfântului 

Dimitrie Basarabov. Noul mucenic a fost trecut apoi în Mineiul grecesc pe luna mai, tipărit la 

Constantinopol în 1843, și în Minei ele românești, începând cu ediția de la mănăstirea Neamț din 

1846. Așa a ajuns cunoscută viața și, mai ales, pătimirea tânărului mucenic Ioan Valahul sau 

Românul. 

Fiind deja cinstit de credincioșii de neam grec, dar și de români, în anul 1950 Sfântul Sinod 

al Bisericii noastre a hotărât ca acest nou mucenic al lui Hristos să fie cinstit în întreaga Biserică 

Ortodoxă Română. Generalizarea solemnă a cultului său, alături de al unor sfinți cu moaște aflate în 

țara noastră, a avut loc în octombrie 1955. 

 
 

 

  Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 
 
 
 
 

O EXCURSIE CARE M-A MARCAT 

 

 

 

Era o zi călduroasă de vară atunci când părinții mei au decis să plecăm într-o excursie la munte, 

mai exact până la cota 2000. Aveam pe atunci 8 ani și am fost încântat deoarece nu mai mersesem 

niciodată la o asemenea înălțime. Era prima oară când ajungeam acolo. 

Ei bine, se face ora plecării, bagajele erau în mașină și cheful de aventură maxim. Pe drum se 

simțea cum urcăm nu numai datorită peisajului tot mai bogat în păduri de brad ci și faptului că 

presiunea asupra urechilor creștea simțitor. Restul drumului nu mi-l mai amintesc la urcare deoarece 

la un moment dat m-a furat somnul și m-am trezit chiar la destinație. Părinții mei, pe vremea când 

eram micuț aveau tot timpul în mașină o perniță și o păturică pentru mine, așa că legănat de mersul 

mașinii și amețit de aerul ozonat am dormit perfect. Atunci când m-am trezit am crezut că visez. Mi 

s-a părut fascinant că priveam norii de sus în jos; erau sub noi. Arătau exact ca neaua proaspăt 

așezată în care îți vine să te arunci. Brazii falnici veșnic verzi întregeau acest tablou divin. Cum 

cabana se afla pe cel mai înalt vârf, am avut parte să vedem și un apus spectaculos în care mă 

simțeam atât de aproape de soare….. Am stat afară mult timp și după căderea întunericului. Am 

ascultat susurul izvorașului din vale care amestecat  cu foșnetele pădurii formau un cântec infinit pe 

care l-aș fi ascultat la nesfârșit. 

De la vârsta aceea nu am prea multe amintiri, însă atât de mult mi-a plăcut acea excursie încât 

sunt convins că nu o voi uita niciodată. 

 
 

 Matei-Nicușor BĂJENARU, elev în clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială ͈Ion MAREȘˮ, Vulcana-Băi 

 

 

ȘCOALA DE ACASĂ 
 

Schimbările rutinei zilnice, ale multor copii și ale părinților sunt din cauza evenimentelor 

care au loc, ca rezultat al pandemiei de coronavirus (COVID-19). Copiii se confruntă cu schimbări 

semnificative ale activităților zilnice, ca urmare a: închiderea școlilor și a grădinițelor, distanțarea 

socială și izolarea la domiciliu. La fel și familiile se confruntă cu distanțarea socială și închiderea 

școlilor, ele trebuind să facă față, astfel, unor noutăți, deoarece stau acasă, multe zile cu copiii, un 

aspect greu pentru familie dar și pentru copii. Izolarea la domiciliu, lipsa interacțiunii, jocurilor și 

activități în aer liber, cu prietenii lor, îi fac pe copii, uneori agitați, astfel stresându-i și mai tare pe 

părinți. 

Eu sunt Miriam MIHAI și sunt un caz fericit și vă explic de ce:  

a) mama mea este educatoare, astfel, că și ea stă acasă în această perioadă;  

b) tatăl meu este medic veterinar, face serviciul la Târgoviște, încă un lucru bun, că el nu a 

rămas fără serviciu. Face naveta zilnic, cu autoturismul propriu, astfel, că ajunge acasă în jurul orei 

17:00. În acest mod v-am prezentat și familia mea.  

După această scurtă introducere, voi prezenta modul în care îmi petrec eu timpul acasă:  

a) trezirea de dimineață, spălatul pe mâini, față și dinți;  

b) micul dejun împreună cu mami; 

c) orele de școală, on-line, împreună cu doamna mea învățătoare Nadia-Alina DUMITRESCU; 

d) rezolvarea temelor și cerințelor solicitate; 

 „Eu aş vrea să creez – aşa cum respir.” 

(Constantin BRÎNCUȘI) 

 



e) activitățile gospodărești zilnice: aranjarea mesei, udarea florilor, ordine în camera mea, 

împăturirea hainelor curate etc; 

f) împreună cu tati, când vine de la serviciu și când timpul este frumos,  ne jucăm în aer liber: 

cu mingea sau mergem cu bicicletele și alergăm; când timpul nu ne permite să stăm în curte, activitățile 

făcute în casă, sunt: telefonul fără fir, fazan, puzzle;  

g) exerciții fizice, după diverse melodii;  

h) desenez și colorez, cânt și recit poezii; 

i) în momentele de liniștite citim fiecare, iar apoi ne odihnim; 

j) împreună cu tati mă uit la televizor, urmărim diverse emisiuni și discutăm despre conținutul 

lor, iar tati mai urmărește diverse știri despre COVID-19; 

k) luăm masa de seară (cina) împreună, părinții mei încearcă să respecte programul, întrucât, 

spun ei, activitățile făcute cu regularitate mă ajută pe mine să mă simt în siguranță și securitate. 

 

Sunt foarte fericită când facem orele on-line, împreună cu doamna mea învățătoare și colegii 

mei, deoarece ne vedem și putem comunica unii cu alții.  

 

Pentru ca părinții mei, să-și găsească timp pentru ei, că sunt și ei oameni, pentru a putea face 

față stresului, eu merg la bunicii mei, știu nu prea este voie, dar mă duce tati cu mașina, până la 

poarta lor, deoarece nici ei nu ies din casă fiind bătrâni și bolnavi. Iar tati spune, că eu trebuie să-i 

vizitez, deoarece sunt medicamentul lor de sănătate, mai ales acum în izolare. 

IMPORTANT: 

•Respectaţi cu stricteţe regulile de igienă personală recomandate de autorităţi, pentru a vă 

proteja atât pe dumneavoastră cât şi pe cei apropiaţi. Folosiţi masca de protecţie doar în cazul în care 

aveţi simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalţi. 

•Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o 

suprafaţă potenţial contaminată. 

•Folosiţi prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă şterge mâinile. 

•Nu vă atingeţi ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. 

•Dacă strănutaţi sau tuşiţi acoperiţi-vă gura şi nasul cu un şerveţel de unică folosinţă, pe care 

aveţi grijă să-l aruncaţi imediat la coşul de gunoi. 

•Dezinfectaţi frecvent, cu soluţie pe bază de alcool sau clor, suprafeţele cu care intraţi în 

contact, atât acasă cât şi la locul de muncă. 

•Aerisiţi de mai multe ori pe zi încăperile în care desfăşuraţi activităţi. 

•NU beţi lichide din aceeaşi sticlă/pahar cu alte persoane şi nu folosiţi aceleaşi tacâmuri. 

•NU intraţi în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă 

prezintă sau nu simptome specifice coronavirus. 

•Masca de protecţie/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul 

în care aveţi simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale 

respiratorie. 

•Limitaţi la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din 

familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al 

mâinilor, atingerea feţelor cu mâinile. 

•Se recomandă, inclusiv în privinţa persoanelor împreună cu care locuiţi, să NU intraţi în 

contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniţi la domiciliu.    

                                     

 

      Miriam MIHAI, elevă în clasa I 

Școala Gimnazială ͈Ion MAREȘˮ, Vulcana-Băi 

 

 

 

 



UN STROP DE CULOARE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

       Mara GHEORGHE, elevă în clasa a VI-a 

Școala Gimnazială ͈Ion MAREȘˮ, Vulcana-Băi 

 

 

 



 
 

       Antonia-Maria DUMITRU, elevă în clasa a VI-a 

Școala Gimnazială ͈Ion MAREȘˮ, Vulcana-Băi 

 

 

 

OSTAȘI AI DOMNULUI 

 
 

Ostași ai Domnului Iisus, 

Ce crucea Sa la gât v-ați pus. 

Să știți că-n lumea asta, voi 

Purtați un lung și greu război: 

Războiul lui Iisus! 

 

La luptă voi ați fost chemați, 

Destinul vostru-i să luptați... 

Să biruiți al vostru „EU”, 

Că-n fruntea voastră merge EL, 

UNICUL DUMNEZEU. 

 

La luptă dar, prin foc și ger, 

Prin suferință și dureri, 

Iar plată pentru că luptați 

Pe-acest pământ să n-așteptați 

Căci plata-i sus în Cer! 

 

Să n-așteptați cumva să fiți 

Mai lăudați sau mai iubiți. 

Să nu sperați că e-n zadar, 

Hristos a suferit amar... 

La fel voi suferiți! 



 

Să n-așteptați să câștigați 

Cununa fără să luptați. 

Să n-așteptați să dobândiți 

Cununa făr΄ să suferiți. 

O... nici să nu-ndrăzniți! 

 

De vreți în lume pace voi, 

De vă e teamă de război, 

Atunci ostașii care-i vrea 

Iisus să poarte crucea Sa, 

Să știți: NU SUNTEȚI VOI...! 

 

 

 
       Gheorghe ȘERBAN, 86 DE ANI 

Vulcana de Sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOR DE PRIMĂVARĂ 

 

 

 

Tresară-mi inima de dor 

După frumoasa primăvară 

Căci flori de gheață nu mai mor 

Nici vălul neted de afară. 

 

Aud pierdut un ciripit 

Ce-și face încălzirea-n zori 

E cântul meu cel mai iubit 

Tocmai acum de sărbători. 

 

E lungă, lungă amăgire 

În jocul iernii-neîndurat 

Comuna albă-i în ivire 

Și glăsuirea-n tremurat. 

 

Căci cilibia primăvară 

Se-ascunde-n zări  necunoscute 

Cobori, tu draga mea comoară 

Așterne-ți cortu-n alăute! 

 

„Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile 
dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină 

de enigme, şi mai cu seamă între om şi 
Dumnezeu.” 

 (Liviu REBREANU) 

 



Îmbracă tu, stearpă natură 

În feeric și duios decor 

Țese-n suflete căldură 

Tresar-mi inima de dor! 

 
 

  Rebeca UȚA 

inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

HECTOR MALOT – 190 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI 

FRANCEZ – (20 mai 1830) 

 

 

 

 
 
 

 

Hector Malot (d. 17 iulie 1907) este unul dintre cei mai 

cunoscuți scriitori francezi. A studiat dreptul la Rouen și Paris, 

dar literatura a devenit pasiunea sa. A publicat prima carte - Les 

Amants - în 1859. În total, a scris peste 70 de cărți, dar cea mai 

cunoscută rămâne „Sans famille" (Singur pe lume). 

A scris mai multe romane, dar este cunoscut mai ales 

pentru acest roman „Singur pe lume". A fost dedicat fiicei lui, 

Lucie. "În timp ce scriam această carte, mă gândeam tot timpul la 

tine, copila mea, și numele tău îmi venea în fiecare clipă pe buze. 

O să-i placă lui Lucie? O va interesa pe Lucie?..." se întreba 

Hector Malot la începutul cărții sale. 

Operele sale: Victimes d'Amour (trilogie), Les Amants(1859), 

Les Epoux (1865), Les Enfants (1869), Les Amours de Jacques 

(1860), Un beau-frère (1869), Une belle-mère (1869), Les 

Aventures de Romain Kalbris (1869), Une Bonne affaire (1870), 

M-me Obernin (1870), Un Curé de Province (1872), Un Mariage sous le Second Empire (1873), 

L'Auberge du Monde (1875–1876, 4 vol.), Les Batailles du Mariage (1877, 3 vol.), Cara (1877), 

Sans famille (1878), Le Docteur Claude (1879), La Bohême Tapageuse (1880, 3 vol.), Pompon, 

and Une Femme d'Argent (1881), La Petite Soeur (1882), Les Millions Honteux (1882), Les 

Besogneux (1883), Paulette (1883), Marichette, and Micheline (1884), Le Lieutenant Bonnet 

(1885), Sang Bleu (1885), Baccara (1886), Zyte (1886), Vices Français, Séduction, et Ghislaine 

(1887), Mondaine (1888), Mariage Riche, et Justice (1889), La Mère (1890), Anie (1891), 

Complices (1892), Conscience (1892), En Famille (1893), Amours de Jeunes et Amours de Vieux 

(1894), L'amour dominateur (1896), Le Roman de mes Romans (1896), Pages choisies (1898). 

 

 

 PROF. Petra MICULESCU 

„Dacă trăieşti prezentul, repari trecutul şi 
câştigi viitorul.” 

 (Hector MALOT) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII 

 

 

 

 

 

CHRISTOS A ÎNVIAT! 

de Alexandru VLAHUȚĂ 

 

 

Și-au tremurat stăpânii lumii 

La glasul blândului profet 

Și-un dușman au văzut în fiul 

Dulgherului din Nazareth! 

El n-a venit să răzvrătească 

Nu vrea pieirea nimănui; 

Desculț, pe jos, colindă lumea 

Și mulți hulesc în urma lui. 

Și mulți cu pietre îl alungă 

Și râd de el ca de-un smintit: 

Iisus zâmbește tuturora - 

Atotputernic și smerit! 

El orbilor le dă lumina, 

Și muților le dă cuvânt, 

Pe cei infirmi îi întărește, 

Pe morți îi scoală din mormânt. 

Și tuturor de o potrivă 

Împarte darul lui ceresc - 

Și celor care cred într-Însul, 

Și celor ce-l batjocoresc. 

„Domnul Nostru a scris promisiunea învierii 
nu numai în cărţi, ci şi în fiecare frunză a 

primăverii.” 
(Martin LUTHER) 

 



Urască-l cei fără de lege! 

Cei pasă lui de ura lor? 

El a venit s-aducă pacea 

Și înfrățirea tuturor. 

Din toată lumea asupriții 

În jurul lui s-au grămădit 

Și-n vijeliile de patimi 

La glasul lui au amuțit: 

„Fiți blânzi cu cei ce vă insultă, 

Iertați pe cei ce vă lovesc, 

Iubiți pe cei ce-n contra voastră 

Cu vrăjmășie se pornesc". 

Cât bine, câtă fericire, 

Și câtă dragoste-ai adus! 

Și oamenii drept răsplătire 

Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus. 

Au râs și te-au scuipat în față 

Din spini cununa ți-au făcut, 

Și în deșarta lor trufie 

Stăpâni desupra-ți s-au crezut. 

Aduceți piatra cea mai mare 

Mormântul să-i acoperiți 

Chemați sutașii cei mai ageri, 

Și străji de noapte rânduiți. 

S-au veselit necredincioșii 

C-au pus luminii stăvilar, 

Dar ea s-a întărit în focul 

Durerilor de la Calvar, 

Și valurile-i neoprite 

Peste pământ se împânzesc, 

Ducând dreptate și iubire 

Și pace-n neamul omenesc. 

Voi toți, ce-ați plâns în întuneric 

Și nimeni nu v-a mângâiat, 

Din lunga voastră ΄nghenunchere 

Sculați. Christos a Înviat! 

 

https://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68703-slava-desarta-si-trufia


 
 

 

 

 
 
 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 
 
 

 

 

 

• ...păsările Kiwi se hrănesc noaptea cu larve şi insecte din aşternutul de frunze din solul 

pădurii? Spre deosebire de alte păsări, au nările la capătul ciocurilor lor lungi.  

• … ADN-ul oamenilor se aseamănă cu al cimpanzeilor în proporţie de 98,8%, însă, în ciuda 

acestei similitudini, există 35 de milioane de diferenţe între cele două specii? 

• … atunci când găsesc o sursă de apă, cămilele sălbatice bactriane (unele dintre cele mai rare 

mamifere de pe planetă) beau până la 50 de litri. Spre deosebire de alte mamifere, consumă şi apă sărată? 

• ….atât porumbeii de sex masculin, cât şi cei de sex feminin produc o substanţă numită lapte 

de cultură pentru a-şi hrăni puii? Foarte puţine păsări au această abilitate rară, printre ei flamingii uriaşi, 

pinguinii imperiali şi porumbeii. 

• …pinguinii imperiali pot rămâne sub apă până la 27 de minute şi se pot scufunda la o 

adâncime de până la 500 de metri? 

• …leul are cel mai tare urlet dintre toate pisicile mari, putând fi auzit de la o distanţă de circa 

5 kilometri? 

• …puricii de pisică pot sări cam de 60 de ori propria lungime a corpului? 

• …o muscă de casă depune circa 100-150 de ouă albe şi peste 500 de ouă în timpul vieţii sale 

de numai câteva zile? 

• ...vidra de mare are cea mai densă blană dintre toate mamiferele, un mascul adult are în jur de 

800 de milioane de fire de păr, comparativ cu doar cinci milioane, cât are un om? 

• …în timpul perioadei de creştere, coarnele renilor au o acoperire catifelată? Când s-a 

terminat perioada de creştere, partea catifelată dispare. 

• …nu există viermi de sex masculin sau feminin. Toţi viermii au atât părţi masculine, cât şi 

feminine, dar este nevoie de două dintre ele pentru a se reproduce. 

• ….cele mai apropiate rude ale hipopotamilor sunt mamiferele acvatice: balenele, delfinii şi 

marsuini? 

• ….țestoasa de Galapagos, cunoscută şi sub denumirea de broasca ţestoasă gigant din 

Galápagos (Chelonoidis nigra), poate ajunge la o greutate de 250 kg, similar ursului brun? 

• …limba unui cameleon are cel puţin lungimea corpului lui, dar poate apuca prada într-o 

fracţiune de secundă? 

• …dinţii unui liliac vampir sunt atât de ascuţiţi încât muşcătura sa nu poate fi resimţită deloc. 

Saliva lor calmează orice durere, astfel încât un liliac poate bea sângele victimei sale în mai puţin de 30 de 

minute. 

• ...ridurile de pe nasul gorilelor sunt unice pentru fiecare animal în parte şi este cunoscut sub 

numele de „amprentă de nas”? Conservaţioniştii monitorizează indivizii cu ajutorul fotografiilor şi schiţelor 

nasurilor gorilelor.. 

• …o girafă are şapte oase în gât, precum oamenii, dar sunt mult mai mari? 

• …părul ursului polar nu este alb, ci incolor. Firele de păr groase sunt transparente şi reflectă 

lumina, ceea ce face ca blana ursului polar să pară albă? Pielea de sub blana transparentă este însă neagră, 

pentru a absorbi căldura de la soare, astfel că ursului îi este bine la temperaturile extrem se scăzute din 

zonele polare. 

 

Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

„Studiul cel mai interesant despre om este 
omul însuşi.” 

(Alexander POPE) 

 

https://www.descopera.ro/natura/17885284-testoasa-redescoperita-galapagos-specie-disparuta
https://www.descopera.ro/natura/8628581-liliacul-vampir-secretele-unui-pradator-nocturn
https://www.descopera.ro/natura/11790962-ursul-polar-adevaratul-rege-al-nordului


 

 

 

 

 

 

 

MĂRTURII ALE CREAȚIEI! 

 

Creier de vrabie? 

Este adevărat, sunt multe vrăbii. Ciripitul nostru este disonant şi gălăgios. Se afirmă că noi 

vă mâncăm hrana. Nici măcar hainele noastre nu ne fac să fim iubite. Şi totuşi, vei constata că merită 

să îţi dai osteneala de a acorda puţină atenţie unei vrăbii îndrăzneţe. Nu are să îţi pară rău. Crezi că 

nu găseşti nimic deosebit la mine? Dar, ia ascultă: Voi sunteţi tot aşa de mulţi ca şi noi. Crezi oare că 

tot ceea ce este aşa de comun, este ceva obişnuit? Atunci şi tu ar trebui să fii ceva obişnuit! – Scuză-

mă, te rog, am fost cam obraznică acum! De fapt, eu sunt o vrabie de câmp destul de bine crescută. 

În nici un caz nu vreau să fiu confundată cu verişoara mea, vrabia domestică, cea obraznică şi grasă. 

Pe mine mă poţi recunoaşte uşor după pieptul gri şi punctul negru de pe obraz. Aşa cum ne spune şi 

numele, noi păstrăm distanţa de casele voastre. 

Creată pentru zbor Creatorul meu m-a construit de la început ca pe un «avion». Din această 

cauză şi cea mai mică parte din organismul meu este adaptată zborului. Eu nu pot să înţeleg cum 

oamenii au îndrăzneala să afirme că noi ne-am trage din reptile. Imaginează-ţi, crocodilul ar aparţine 

speciei noastre! Vor să mă convingă că prima vrabie ar fi trăit deja cu 50 de mil. de ani în urmă. Dar 

mie mi se pare că mulţimea anilor vrea numai să acopere caracterul de poveste al acestei teorii. Dar 

să lăsăm mai bine teoria şi să ne întoarcem la realitate. Atunci poţi judeca tu singur. Corpul meu este 

construit din cele mai uşoare materiale posibile. Aproape toate oasele mele sunt goale în interior, de 

aceea ele pot înmagazina aer, sunt uşoare şi totuşi stabile. Scheletul unei rude mai îndepărtate de-ale 

mele, albatrosul, cântăreşte între 120 şi 150 g, la o lungime de peste un metru şi o deschidere a 

aripilor de trei metri. Greutatea penelor lui este mai mare decât greutatea oaselor. Dacă oasele 

noastre ar fi umplute cu măduvă, ca la reptile, nu am putea zbura niciodată. În afară de aceasta, altfel 

decât la şopârle, bazinul nostru este unit cu coloana vertebrală. Numai aşa scheletul nostru este 

robust şi totodată elastic; condiţii necesare unui corp zburător. 

O gaură remarcabilă și gaura mică de la articulaţia osului braţului superior mi se pare mie 

demnă de amintit. Aceasta nu este un defect, ci prin ea trece tendonul care leagă muşchiul mic al 

pieptului cu partea superioară a articulaţiei umărului. Numai aşa pot eu să ridic aripile şi pot să zbor. 

Desigur, dacă eu mă trag din reptile, atunci mă întreb cine a făcut această gaură şi cine a trecut prin 

ea tendonul? Asemenea găuri cauţi degeaba la crocodil. 

Fii curajoasă inimă! Cip, cirip! Ajutor! Un uliu! Cip, cirip! Unde pot să mă ascund?… 

Ajutor!… Ah, am mai scăpat o dată! Of, ce periculos a fost! Acum a plecat. Ştiai că cel mai mare 

duşman al nostru este uliul? Dacă nu suntem atente, cu ghearele lui mari, el ne poate prinde şi în cel 

mai des tufiş. De fapt noi avem mulţi duşmani: corbi, coţofene, pisici, oameni. Nici noaptea nu avem 

linişte. Bufniţele ne atacă chiar şi în pomul unde dormim. Am păţit-o odată cu un huhurez, care la 

miezul nopţii a pătruns în cuibul nostru, l-a târât afară pe bărbatul meu şi l-a mâncat fără milă, din 

cap până-n picioare. A fost groaznic! Cu toate acestea ştiu că Creatorul meu îmi poartă de grijă. În 

Biblie stă scris că nici o vrabie nu va fi uitată de Dumnezeu. Ce bine trebuie să o duci tu, care eşti 

mult mai preţios decât mine. Chiar şi părul capului tău îţi este numărat. Desigur, Dumnezeu îi iubeşte 

în mod deosebit pe oameni! Ştii, Creatorul meu mi-a dat o inimă extraordinar de rezistentă. Ea este 

una dintre cele cu cel mai mare randament. Acum, când vorbesc cu tine, ea bate mai mult de şapte 

ori pe secundă, mai exact 460 de bătăi pe minut. Mai înainte, când am fugit de uliu, pulsul meu se 

ridicase la 760! Aşa trebuie să fie, pentru ca să pot zbura. 

O unealtă superbă Da, priveşte-mă mai atent. Vezi ciocul meu? Privit din exterior el pare o 

parte neînsemnată, nu este aşa? Dar el este o unealtă minunată creată de Creatorul meu; foarte uşor, 

şi totuşi corespunde celor mai ridicate cerinţe. S-a calculat că din osul ciocului meu s-ar putea fila un 

fir foarte lung. Dacă acesta s-ar fixa la un capăt, el s-ar rupe datorită greutăţii lui numai când 

lungimea  

lui ar ajunge la aproape 31 km (grad de fiabilitate). Materialul pe care îl folosesc oamenii în 

construcţia de avioane are gradul de fiabilitate. O privire prin binoclu Ai ştiut că greutatea celor două 

globuri oculare ale mele este mai mare decât craniul meu? Din această cauză nu trebuie să tragi 

concluzii răuvoitoare referitoare la creierul meu de vrabie. Ochii mei sunt mult mai buni decât ai tăi. 

„Creaţia este o salvare temporară din 
ghearele morţii.” 

(Emil CIORAN) 

 



Noi, păsările, avem de 7–8 ori mai multe celule vizuale pe mm². Datorită acestui lucru în creierul 

nostru se formează o imagine mult mai exactă. Dacă vrei să recunoşti un obiect tot aşa de exact ca un 

şoim, atunci trebuie să foloseşti un binoclu care măreşte de 8 ori (cu o distanţă interfocală de 30 

mm). Recunosc că ochii mei nu sunt chiar aşa de pătrunzători ca ai şoimului, dar ei îi întrec pe ai tăi. 

Un biolog scrie că ochiul nostru este o minune în construcţie, funcţionalitate şi capacitate. El aparţine 

celor mai perfecte organe optice din lumea vertebratelor. Aşa şi trebuie să fie, căci noi chiar în cel 

mai rapid zbor nu avem voie să scăpăm vreun detaliu important. Alături de ochii pătrunzători, 

Dumnezeu ne-a dat şi un gât foarte flexibil. Cu ciocul nostru (o adevărată unealtă) putem atinge 

foarte uşor orice parte a corpului nostru. Crezi că este la voia întâmplării aşa? Încearcă, stând în 

picioare, să ajungi cu fruntea până la genunchi. Reuşeşti oare? – Nu, nu trebuie să demonstrezi. Dacă 

totuşi reuşeşti, vei auzi cum îţi trosnesc oasele. Pentru mine flexibilitatea aceasta este vitală. 

Este nevoie şi de digestie Ce ai zis? Dumnezeu m-a creat o mâncăcioasă nefolositoare? Nu 

putem tolera o asemenea jignire: nici Creatorul meu, nici eu. De fapt, ştii cumva ce mănânc eu? Mi-

am dat seama că nu ştii. Cine habar nu are, se răţoieşte cel mai tare. Pardon, am fost iarăşi obraznică. 

Dar nici tu nu ai fost amabil! În China, rudele mele au fost odată aproape stârpite, fiindcă unii 

oameni deştepţi crezuseră că noi, vrăbiile de câmp, mâncăm prea mult orez şi linte. Dar când specia 

noastră fusese aproape distrusă, ei au văzut că insectele parazite se înmulţeau pe câmp aşa de mult, 

încât paguba era mult mai mare decât înainte. Hrana noastră constă de fapt din vieţuitoare mici, pe 

care tu le numeşti dăunători, iar noi delicatese: cărăbuşi, furnici cu aripi, larve, moliile stejarului şi 

ale mărului, păduchi de plante, etc. Dacă tot este vorba de mâncare, ştii tu de fapt cum funcţionează 

digestia noastră? Ea este propriu-zis o temă obişnuită. După cum ştii, la mine totul este conceput 

pentru zbor. Deoarece consum o hrană bogată în proteine, mie îmi este de ajuns un intestin foarte 

scurt; dar am nevoie de fermenţi concentraţi. Creatorul meu nu a vrut să mă încarce prea mult cu 

resturile digestiei, de aceea eu scap de ele cât mai repede, de multe ori chiar şi în zbor. Prin aceasta s-

a întâmplat de multe ori să îţi «decorez» hainele. Oh, scuze! Când m-a creat, Constructorul meu a 

mai făcut ceva genial la mine. A omis vezica urinară. Astfel corpul meu este mai aerodinamic în 

partea dorsală, iar greutatea lui mai mică. 80 % din urina mea este concentrată în acid uric, care se 

cristalizează sub formă de o pastă albă în ultima parte a intestinului gros. Nu este aşa că totul este 

bine gândit? În afară de aceasta, apa necesară în procesul de eliminare este complet resorbită de 

organism. Drept urmare, eu trebuie să «alimentez» apă destul de rar. 

Catapultă şi briceag Mai ai puţină răbdare? Uită-te la picioarele mele! Nu pare nimic 

deosebit la ele, şi totuşi în ele se ascunde o construcţie destul de rafinată. Este adevărat, ce vezi tu 

aici sunt numai picioarele şi degetele. Restul – tibia, genunchii şi coapsa – se ascunde în interiorul 

corpului meu. Iar dacă ai impresia că eu stau în picioare, în realitate eu stau îngenuncheată. Pentru 

tine această poziţie este incomodă, dar pentru mine nu. Dacă îmi întind brusc genunchii, muşchii mă 

aruncă ca o catapultă, şi imediat încep să îmi folosesc aripile. În timpul zborului îmi retrag comod 

«şasiul» sub pene, şi îl folosesc iarăşi numai la aterizare. Şi aici se dovedeşte cât este de bună 

suspensia elastică. Poate te-ai mirat cum pot să stau ore întregi pe o creangă, ba chiar şi să dorm în 

această poziţie. Lucrul acesta a fost realizat de Creatorul meu printr-un mecanism deosebit, care 

permite ca degetele de la picioare (ghearele) să cuprindă automat creanga şi să se prindă de ea. Un 

pachet întreg de tendoane face legătura între degete şi muşchiul coapsei. Când mă aşez pe o creangă, 

prin greutatea mea se întind tendoanele şi degetele de la picioare se contractă. Iar în plus, pe o 

anumită porţiune a tendonului se află câteva cârlige mici. Când mă aşez, acestea se fixează în dantura 

care se găseşte în teaca tendonului – şi iarăşi, nu la voia întâmplării. Astfel, fără nici un efort, 

tendoanele rămân întinse, iar eu nu cad din pom. La păsările cu picioare lungi (picioroange), cum ar 

fi barza şi cocostârcul, care adesea trebuie să stea mult în picioare, construcţia este puţin altfel. Ele 

au la genunchi o articulaţie specială, care se închide ca un briceag. Astfel că ele pot sta ore întregi în 

picioare. 

De ce ouăm noi ce crezi tu, de ce noi, păsările, nu naştem pui ca mamiferele? Nu ştii de ce? 

Imaginează-ţi, cum aş zbura eu ca pasăre gravidă, cu o burtă mare! Şi cu ce m-aş putea hrăni tot 

timpul acesta, dacă nu aş putea decât să mă târăsc? Problema cu ouăle este o soluţie ideală a 

Creatorului nostru. Datorită ei aproape că nu sunt deloc împiedicată la zbor. Eu depun ouăle unul 

după altul, la un interval mediu de 24 ore. Termin repede de ouat şi pot cloci toate ouăle odată. 

Astfel noi, păsările, putem da viaţă la mai mulţi pui deodată. 

Arta clocirii Crezi că a cloci este o ocupaţie foarte plictisitoare. Asta numai din cauză că 

habar nu ai de greutatea acestei munci. Crezi că ne aşezăm pe ouă şi aşteptăm ca să iasă puii din 

găoace? Ştii ce sensibili sunt puii noştri când cresc în ouă? Temperatura trebuie să fie constantă, 

umezeala la fel, şi trebuie să fie posibilă şi o aerisire nestânjenită. Dacă nu sunt îndeplinite aceste 

condiţii, puii noştri mor înainte de a se naşte. Creatorul nostru a avut însă o idee genială, pe care a 



realizat-o astfel: Încă înainte de a depune ouăle, îmi cade puful în două-trei locuri de pe piept, iar 

pielea de acolo se îngroaşă. Vasele sanguine care irigă regiunea aceasta se înmulţesc de şapte ori şi 

îşi măresc volumul de cinci ori. Totodată în celulele acestei «zone de clocit» se acumulează mult 

lichid. De ce toate acestea? Imediat ce ating ouăle cu această «zonă de clocit», temperatura este 

transmisă creierului mic. De aici temperatura ouălor este fie dirijată direct la creier, fie eu îmi dau 

seama când şi pentru cât timp trebuie să întrerup clocitul, ca să pătrundă puţin aer, şi când este 

nevoie să întorc ouăle. Oamenii voştri de ştiinţă habar nu au cum ajung aceste informaţii la creierul 

mic şi cum transmit eu cu ajutorul acestei «zone de clocit» informaţiile puilor. Cu toate acestea, 

mulţi spun că aceste adaptări s-ar fi format treptat. Aş vrea să îi întreb pe aceşti oameni: Cum au 

putut strămoşii mei să clocească ouăle, fără să observe dacă acestea sunt prea fierbinţi sau prea reci? 

Ah, aş mai putea să îţi povestesc multe despre sistemul deosebit al plămânilor mei, de miracolul 

zborului, construcţia minunată a penelor, de instrumentele mele de navigaţie... Dar mai bine o las pe 

colega mea, rândunica, care o poate face mult mai bine. Acum tare aş vrea să ştiu: Tot mai crezi că 

eu mă trag din cine ştie ce animal care se târăşte? Nu, pe Creatorul meu nu Îl cheamă «Întâmplare» şi 

nici «Timp îndelungat». Creatorul meu este acela care a spus în a cincea zi ca păsările să zboare 

deasupra pământului, acela care le-a creat pe toate după specia lor. El este acela care ne-a 

binecuvântat şi care Se bucură de noi. Eu sunt o minune din mâna Lui. Tot aşa şi tu! Nu trebuie oare 

să Îl lăudăm împreună pe Dumnezeu? 

 

 Ing.  Eugen-Gabriel MILEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mai 

Constanța COMAN 

Gheorghe OPREA 

Mihăila PETRESCU 

Dănuţ BÎRLOG 

Delia-Ana-Maria CÂRSTEA 

 

2 mai 

Mihail NICOLĂESCU 

Marinela BOBLEACĂ 

Camelia-Ileana ŞETREANU 

Mircea BADEA 

Carmen SĂVULESCU 

Gheorghe ŞTEFAN 

Dragoş-Mihai VASILE 

Elena-Daniela FLOREA 

Ştefania-Andrada COMAN 

Constantin-Iulian UDROIU 

Elena-Teodora BADEA 

Ana-Luiza NICOLĂESCU 

Miruna-Elena FĂŞIE 

Nicolas-Emanuel BUCUROIU 

Alecsandra-Ioana DINU 

 

3 mai 

Maria OACHEŞU 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI 

 

„Credinţa adevărată este credinţa în 
valorile absolute.” 

(William Ralph INGE) 

 



Corneliu STANCIU 

Melania SĂVULESCU 

Cristian ZAMFIRESCU 

Mihaela CIOCAN 

Alina-Costina CÂRSTEA 

Vasile-Cristian MITRESCU 

Bianca-Maria BURCĂ 

Alexandru-Mădălin FÂŞIE 

 

4 mai 

Gheorghe BĂLAŞA 

Maria BURCĂ 

Vasile STOICA 

Petre BADEA 

Marian PIOARU 

Florian NECŞOIU 

Dorel FĂŞIE 

Ana-Maria OANCEA 

 

5 mai 

Maria BÂRLOG 

Corneliu TRONECI 

Olimpia SPÂNU 

Cristinel OANCEA 

Rodica STOICA 

Andreea-Izabela TRONECI 

Constantin BĂLAŞA 

Maria-Lavinia COMAN 

6 mai 

Sabina MIHAI 

Pascale-Teodor TRONECI 

Mircea ANTOFIE 

Gheorghe TRONECI 

Gabriela ŞERBAN 

Cristina TUDOR 

Darius-Andres NIŢESCU 

Antonio-Valentin SAVU 

Mara-Gabriela STÎNGACIU 

 

7 mai 

Ion JOIŢA 

Gheorghiţa ANTOFIE 

Constantin GRECU 

Constantin FĂŞIE 

Ciprian-Ionuţ BERECHET 

Andra-Valeria BUCUROIU 

Ana-Maria OACHEŞU 

Lidia-Elena BOBLEACĂ 

Ionuț-Cristian DOBRESCU 

Nicolae-Marian ANTOFIE 

Elena-Fabiana ANTOFIE 

Anastasia-Maria DOBRESCU 

 

8 mai 

Nicolae PETRESCU 

Tatiana ILIE 

Constantin STAN 

Gheorghe ILIE 

Elena OANCEA 

Simona-Elena SARU 

 

9 mai 

Rosa VASILE 

Maria STANCIU 

Maria IOSIF 

Elena STOIAN 

Eugenia CIOCĂU 

Nicolae BUCUROIU 

Gabriela-Cecilia FĂŞIE 

Valentin ION 

Andreea-Aurora FLOREA 

 

10 mai 

Ion MANTA 

Adelina GRECU 

Gabriel-Victor POPESCU 

Gabriel SAVU 

Constantin SPÂNU 

Petrică OPROIU 

Bianca-Ioana TĂTAR 

 

11 mai 

Liliana ILINCA 

Liviu-Dorian STANA 

Robert-Ionuţ MĂGUREANU 

Delia-Elena STÎNGACIU 

Christian-Ionuț SAVU 

Maria-Elena ȘETREANU 

 

12 mai 

Eleonora STOICA 

Neculae ŞERBAN 

Marcel-Emil IONESCU 

Constantin-Florin TRONECI 

Mihaela LOPOTARU 

Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ 

Andreea-Diana ILIE 

Andrei UNGUREANU 

Mario-Andrei ION 

 

13 mai 

David CIOCODEICĂ 

Gheorghe HOGIOIU 

Filofteia ŞERBAN 

Rozica PIOARU 

Gabriela BUCĂ 

Daniel MOREANU 

Elena-Andreea SARU 

Constantin-Roberto BADEA 

Beatrice-Elena IOSIF 

Mihai-Vasile STAN 

Albert-Mihail SANFIRESCU 

Olivia-Elena FÂȘIE 

 



14 mai 

Gheorghe MITRESCU 

Marilena ANTOFIE 

Ilie IFRIM 

Gheorghe SAVU 

Oana-Liana GOGONEȚ 

Ionuț-Ciprian TRONECI 

Adiela-Bianca DOBRESCU 

 

15 mai 

Georgeta GHEORGHE 

Mariana ANTOFIE 

Maria ZAMFIRESCU 

Maria ZAMFIRESCU 

Gheorghe GHEORGHE 

Vasile STOIAN 

Gabriel FĂŞIE 

Filip NECŞOIU 

Sebastien-Ionuț-Gabriel MITRESCU 

Maria-Patricia ILIE 

 

16 mai 

Rodica SPÎNU 

Gheorghe GOGU 

Ionela SAVU 

 

17 mai 

Marcelia GRECU 

Leonida FLOREA 

Paraschiva MOREANU 

Constanța SPÎNU 

Maria IANCU 

Costel SAVU 

Anisia-Elena BĂLAŞA 

 

18 mai 

Emilia STOICA 

Constantin DUMITRU 

Gheorghe STANCIU 

Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU 

Cornel-Constantin DUMITRU 

Ana-Maria AMBROZIE 

Ioana GRECU 

 

19 mai 

Avida IONESCU 

Toma NICOLĂESCU 

Vasile STÎNGACIU 

Ion PANAITA 

Corina-Oana NEAGA 

Roxana-Laura STROE 

Sebastian-Petrică DOBRESCU 

Elena-Adriana STOICA 

Andreea-Rebeca MARIN 

 

20 mai 

Gheorghe SAVU 

Rodica NECŞOIU 

Gheorghe-Claudiu SAVU 

Constantin MILEA 

Simona-Adelina STÎNGACIU 

Corneliu-Constantin OANCEA 

Ilie-Cosmin SARU 

Cosmin-Valentin BURCĂ 

 

21 mai 

Maria BĂLAȘA 

Ioana VOICU 

Ştefan TUDOR 

Gheorghe CIOCĂU 

Constantin MOROE 

Ovidiu-Constantin MOISE 

Constantin-Leonard ARON 

Vicenţiu-Costin MORARU 

Constanța-Andreea CIOCODEICĂ 

Elena-Gabriela COMAN 

 

22 mai 

Elisabeta GRECU 

Ileana GHEORGHE 

Vasile DOBRESCU 

Ecaterina NICOLĂESCU 

Mihai-Alexandru OANCEA 

Tiberiu-Constantin DIACONIȚĂ 

 

23 mai 

Vasile DOBRESCU 

Elena ROTARU 

Nicor FĂŞIE 

Nicuşor BĂJENARU 

Violeta-Mihaela VORNICU 

Elena MITRESCU 

Alexandru-Mihail STÎNGACIU 

Denisa-Ioana ZAMFIRESCU 

Maria-Leonie ARON 

Olivia-Gabriela OACHEȘU 

 

24 mai 

Nicoleta STOIAN 

Gheorghe SARU 

Gabriela-Maria CRĂCIUN 

Ion-Gabriel MITRESCU 

Florin-Cristian STOICA 

Mihaela-Mădălina DOBRESCU 

Mihai-Viorel RUSU 

Nicuşor-Constantin MITRESCU 

Ana-Maria-Izabela NECŞOIU 

 

25 mai 

Eufrosina CIOCAN 

Maria GRECU 

Ioachim POPESCU 

Delia MITRESCU 

Iridenta FĂŞIE 



Sorin MIRA 

Nicoleta-Cristina GRECU 

Anca-Elena SCRIPCARU 

Cornel GHEORGHE 

Florin DUMITRU 

Elena-Raluca ENESCU 

Luana-Ștefania FERENȚ 

 

26 mai 

Damian VASILE 

Grigore DRĂGHICI 

Mihaela BURCĂ 

Maria DUMITRU 

Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU 

Karina-Ștefania BURCEA 

 

27 mai 

Romică MIHAI 

Gheorghe ANGHELA 

Ana FĂŞIE 

Carmen-Florentina BULIGIOIU 

 

28 mai 

Maria VASILE 

Ilarion FĂŞIE 

Daniel POPESCU 

Adinaur FĂŞIE 

Adela-Iuliana VASILE 

Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI 

 

29 mai 

Vasile MĂRGĂRIT 

Vasile STAN 

Nicoleta DRĂGHICI 

Maria CHIRCĂ 

Iuliana-Cornelia MIHĂESCU 

Maryo-Adelin UȘURELU 

 

30 mai 

Monica MANTA 

Zoia ARON 

Lavinia ZEGHERU 

Elena BIŢOC 

Vasile-Gabriel BUCUROIU 

 

31 mai 

Floarea ILIE 

Elena MOREANU 

Petre MARIN 

Emilian DUMITRESCU 

Petre ANTOFIE 

Eugen CIOBANU 

Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ 

Eduard-Alexandru MILEA 

Matei-Sorin MILEA 
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„Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu 

sufletului, pentru ca să urce până la El.”  
(Michelangelo BUONARROTI) 
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