
                

 

 

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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SUNĂ DE INTRARE! 

 

 
Se aude clinchetul clopoțelului? Se aude și are miraculosul efect de a da startul unei noi 

competiții. El ne readună, ne recheamă, ne reunește, el ne amintește că mai avem și ceva 
responsabilități. Regretul vacanței lăsate în urmă îl uităm sau…poate nu! Putem totuși, vreodată uita 
un final de „zbenguială” continuă? Vom putea oare uita vacanța pe care toți o așteptam cu sufletul la 
gură?  

Rememorând acele zile de trândăveală ale vacanței așteptate an de an cu frenezie, atunci când 
ne întorceam acasă numai când soarele aproape se ivea, atunci când dormeam până la amiază, acum 
să ne trezim la prima oră? E NEDREPT!!! 

Știm însă cu toții, însă, că numai școala ne pregătește pentru un viitor pe care îl visăm de 
mici. Școala este curcubeul unei vieți trăite în fascinante culori. Mama și tata sunt primii îndrumători 
ai noștrilor pași apoi ne „dau în primire” dascălilor. Eu am avut șansa de a-mi fi totodată și părinți și 
dascăli, iar ei au fost și sunt pentru mine îmbrățișarea unică și fără sfârșit... 

Of…! Sunt nostalgică rememorând vremurile petrecute în bancă… 
Dragi copilași, chiar sunt curioasă ce ați făcut voi în cele 100 de zile din vacanța de vară (cine 

se uită la desene animate, știe despre ce vorbesc – Phineas și Ferb!)? Nu divulgați secretul meu – eu 
ador desenele animate! Sunt prietenele mele, dar nu aș spune că cele mai bune. Iubesc în primul rând 
cărțile. Chiar, voi v-ați amintit de ele în vara aceasta? E un sacrilegiu să le ocolim sau, mai rău, să 
uităm de existența lor. Am fost plecată în concediu și primele obiecte așezate în bagaj au fost cărțile, 
cele pe care le devoram atunci când ieșeam din apă. Astfel concep eu momentul evadării într-o lume 
pe care, de altfel, chiar nu o pot descrie, ți-o creezi singur. Ești tu și personajele cărții tale, ești tu și 
imaginația ta, ești tu și aventura pe care fiecare carte o oferă. Este suprema eludare a eternului 
cotidian, de cele mai multe ori anost. 

Sigură sunt de faptul că v-ați și pregătit pentru școală, iar tot ce-mi rămâne mie de făcut este 
să vă urez un an fructuos, plin de satisfacții și note numai de 10! PROMITEȚI–MI ASTA! 

 
          Pompilia BĂJENARU                                           

BIBLIOTECAR, 

„Ascultă, priveşte şi taci/ Ascultă, să-nveţi 
să vorbeşti/ Priveşte, să-nveţi să clădeşti / Şi 

taci, să-nţelegi ce să faci… / Ascultă, 
priveşte şi taci!” 

(Ion MINULESCU) 



                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 
 

 
 
 
 
 
 
ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA AUGUST 2021 

 
 
 
                                       Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 293 din 23 august 2021 
 
 

P R O P U N E R I L E  
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30 august 2021 

 

 
 

 
11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 
 
1. Prezentarea raportului final al Comisiei mixte organizată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 53/2021 având ca obiectiv stabilirea de măsuri pentru soluționarea cererilor domnului Ion V. 
FĂȘIE și Ion I. FĂȘIE; 

 
2. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi; 
 

           3. Aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la 
nivelul comunei Vulcana-Băi pe anul școlar 2022 - 2023, în vederea emiterii avizului conform de 
către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; 
 

41. Darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, Federației Române HAND TO 
HAND FIGHTING a unui spațiu pentru implementarea la nivel local a Proiectului național de 
dezvoltare a sportului de contact în comunele și orașele României; 

 
4. Analiza cererii doamnei Estera DOBRESCU; 

 
Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-4: Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 

 
5. Probleme curente ale administrației publice locale: 
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei Vulcana-Băi; 
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Vulcana-Băi pe 
anul școlar 2022-2023. 

 
6. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței 

următoare. 
 

 Maria MOREANU, 
DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 
 

„Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din 
faptele tale.” 

(DALAI LAMA) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ – 15 SEPTEMBRIE 

 

 

 
      Acest ierarh sfânt și purtător de Dumnezeu, Iosif cel Nou 

de la Partoș, s-a născut pe la anul 1568, în orașul Raguza din 
Dalmația, dintr-o familie de creștini valahi. Din botez se numea 
Iacob. Rămânând orfan de tată, mama sa i-a dat o creștere aleasă, 
iar la vârsta de 12 ani a fost trimis la Orhida să învețe carte. Când 
avea 15 ani, tânărul Iacob este chemat de Hristos la sfânta nevoință 
călugărească, la mânăstirea Maicii Domnului din localitate. După 
cinci ani se duce la Muntele Athos și intră în obștea mânăstirii 
Pantocrator. 

Aici, după aspre osteneli duhovnicești, îmbracă schima 
marelui și îngerescului chip sub numele Iosif. La Pantocrator, 
cuviosul schimonah Iosif s-a nevoit mulți ani de zile împreună cu 
numeroși alți monahi greci, români si macedoneni. Acolo a 
deprins meșteșugul luptei duhovnicești, postul desăvârșit, 
privegherea de toată noaptea, ascultarea și smerenia. Apoi, 

făcându-se sihastru în pădurile din împrejurimi și mult ostenindu-se, a ajuns la măsura desăvârșirii, 
învrednicindu-se de la Dumnezeu de darul lacrimilor și al rugăciunii neadormite care se lucrează cu 
mintea în inima. 

Pentru sfințenia vieții sale avea  și darul facerii de minuni, vindecând multe boli, îndeosebi pe 
cei ologi. Pentru aceasta era chemat în multe mânăstiri athonite și vindeca pe călugări de grele 
suferințe trupești. Văzându-l umbrit de harul Duhului Sfânt, părinții mânăstirii au chemat în obște pe 
Cuviosul Iosif și, făcându-l preot, l-au rânduit duhovnic al călugărilor. Era atât de iscusit povățuitor 
de suflete încât ajunsese vestit până la patriarhul de la Constantinopol. Pentru aceea a fost rânduit 
egumen la mânăstirea Sfântul Ștefan din Adrianopol, pe care o conduce cu multă înțelepciune șase 
ani. Apoi este numit egumen în mânăstirea Cutlumuș din Athos, renumită ctitorie a domnilor Țării 
Românesti, unde se nevoiau mulți călugări români și macedoneni. 

După ce formează numeroși fii duhovnicești, se retrage în liniște în preajma mânăstirii Vatoped. 
Dar, trecând la cele veșnice mitropolitul Timișoarei, românii din Banat, călăuziți de Duhul Sfânt, au 
ales păstor în locul lui pe Cuviosul Iosif, deși avea 80 de ani, fiind vestit în toate țările balcanice și 
cinstit ca sfânt încă din viață. În anul 1650 este hirotonit arhiereu și așezat în scaunul de mitropolit al 
Timișoarei. Aici, bunul păstor s-a dovedit mare apărător al Ortodoxiei, mângâind și povățuind către 
Hristos timp de trei ani de zile Biserica Banatului. Căci era tare în credință, înțelept la cuvânt, blând 
la inimă și neadormit în rugăciune. 

A făcut și unele minuni spre lauda lui Dumnezeu și alinarea suferințelor unor credincioși, 
punând mâinile pe capetele lor și rugându-se pentru ei. De asemenea, a stins cu rugăciunea sa focul 
ce cuprinsese partea de apus a Timișoarei. Căci ieșind din biserică cu Sfintele Taine în mâinile sale și 
rugându-se cu lacrimi, îndată a trimis Dumnezeu o ploaie puternică și s-a stins focul. În anul 1653, 
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou se retrage la mânăstirea Partoș. Aici, a mai trăit înca trei ani iar în 
toamna anului 1656, își dă sufletul în mâinile Marelui Arhiereu Iisus Hristos, fiind în vârstă de 85 de 
ani. Biserica Ortodoxa Româna l-a canonizat în anul 1956 și se face pomenirea lui la 15 septembrie.  
 

Pr. Paroh Constantin  MILEA 
                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS   

 

 „Drumul spre fericire presupune trei secrete: 
hotărâre, efort şi timp.” 

(DALAI LAMA) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPUNE-ȚI INIMII… 

de Traian DORZ 
 

 
 
 

Spune-ți inimii să tacă în durere și-n mânie 
că-n mânie și-n durere omul spune ce nu știe 
și lucrează ce nu-i bine și ia hotărâri nebune, 
A putea tăcea-n mânie, este-o mare-nțelepciune. 
 
Spune-ți inimii să rabde la necaz și la-ncercare 
nu regretă niciodată cel care-a avut răbdare 
dar regretă totdeauna cel ce n-a lăsat să treacă 
și-a spus vorba ne-nțeleaptă care trebuia s-o tacă. 
 
Spune-ți inimii s-aștepte când știi bine că-ai dreptate 
vine-o zi când ea se-nalță mai puternic decât toate 
n-a rămas nici de rușine nici de pagubă vreodată 
cel ce-a așteptat dreptatea ce-i fusese încălcată. 
 
Spune-ți inimii să creadă chiar și-n vremile mai grele 
Dumnezeu e totdeauna mai puternic decât ele 
vremurile nu țin veșnic, pe tirani îi ia furtuna 
Dumnezeu, pe cel ce crede însă-l scapă totdeauna. 
 
Spune-ți inimii să lupte pentru cauza cea frumoasă 
adevărul, de rușine, Dumnezeu în veci nu-l lasă 
nici iubirea înjosită, nici dreptatea în osândă 
cine luptă pentru ele, fie sigur de izbândă! 
 

 
 
 

  Rebeca UȚA 
inspector în cadrul Compartimentului de 

 Asistență Socială și Medicală Comunitară 
 
 
 
 
 

 „Orice drum ai alege, urmează-l cu toată inima.” 
(CONFUCIUS) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

ION AGÂRBICEANU – 139 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI, 

ZIARISTULUI ȘI PROZATORULUI ROMÂN – (12 septembrie 1882) 

 

 

1882 — La 12 septembrie se naşte în satul Cenade, nu 
departe de Blaj, Ion Agârbiceanu, al doilea copil, din cei opt, ai 
lui Nicolae Agârbiceanu şi ai Anei, născută Olariu. 

Tatăl, de profesie pădurar, om cu dragoste de carte, era 
abonat la diverse ziare şi reviste populare ale vremii. Mama, 
care nu ştia carte, avea darul povestirii şi un simţ dezvoltat 
pentru frumuseţile naturii. Bunicul dinspre tată, Vasile Boariu, 
tot pădurar, se născuse în satul Agârbiciu, situat pe linia ferată 
Copşa Mică — Sibiu. Poreclit în Cenade „Agârbiceanu“, porecla 
va deveni numele urmaşilor săi. 

1888 — Începe să înveţe la şcoala din satul natal. În 
ultima parte a clasei a treia trece la Blaj, unde face şi clasa a 
patra. 

1891—1900 — Urmează gimnaziul şi liceul la Blaj, unde îşi ia şi bacalaureatul. 
Citeşte din Alecsandri, Creangă şi din colecţia de poezii populare a lui G. Dem. Teodorescu, 
din Caragiale, din operele lui Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu şi Nicolae Gane. 

În ultimii ani de liceu, se afirmă cu încercări de poezie la societatea de lectură a 
elevilor, iar în foiletonul ziarului „Unirea" din Blaj, la sfârşitul clasei a VII-a, i se publică 
primele versuri. În acelaşi ziar, în aprilie 1900, debutează cu schiţa În postul Paştelui. 

1900 — Se înscrie la Seminarul teologic al Universităţii din Budapesta, ale cărui 
cursuri le urmează cu întreruperi, până în anul 1904, când obţine „absolutoriul“. 

Continuă să trimită versuri la „Unirea”, semnate Alfius, de asemenea şi câteva 
povestiri. Mai publică versuri în „Familia”, „Tribuna”, „Tribuna literară” şi chiar în 
„Sămănătorul” în 1903. Cu pseudonimul Potcoavă publică în ziarul „Drapelul” din Lugoj 
schiţe satirice şi umoristice, realizate în spiritul literaturii umoristice a braşoveanului Virgil 
Oniţiu. 

Proza începe să fie influenţată de proza literară a lui M. Sadoveanu, I. Ciocârlan, 
Sandu Aldea. 

1902 — Apare la Budapesta, scoasă de o seamă de tineri (A. P. Bănuţ, Al. Ciura, 
Octavian Goga, Octavian Tăslăuanu), revista „Luceafărul”. În nr. 8 al primului an de apariţie, 
Agârbiceanu publică schiţa Badea Niculae. 

1903 — Publică schiţele În sâmbăta Floriilor, Mătuşa Stana, Legendă în versuri. 
1904 — Publică schiţele Mistreţul, Hoţul, Pe mal. 
1904—1905 — Este pedagog la internatul liceului de băieţi din Blaj. 
1905 — În septembrie se înscrie la Facultatea de Litere din Budapesta, secţia de limbi 

clasice, română şi istorie, însă renunţă la scurt timp. Apar în „Luceafarul” 11 povestiri. Spre 
sfârşitul anului apare, editat de „Luceafărul”, primul său volum de schiţe şi povestiri 
intitulat De la ţară. 

„Află cum să dăruieşti fără ezitare, cum să 
pierzi fără regrete, cum să acumulezi fără 

răutate.” 
 (George SAND) 



1906 — Întors la Blaj, ocupă pentru scurt timp funcţia de „cancelist“ la Mitropolie. 
Vizitează Bucureştii cu prilejul expoziţiei jubiliare. Aici cunoaşte pe Coşbuc, Zaharia 
Bârsan, Nicolae Iorga şi Emil Gârleanu. 

Se căsătoreşte cu Maria Aurelia Radu. Vor avea doi fii, Ion şi Nicolae. Hirotonit, este 
numit preot in satul Bucium-Sasa, aproape de orăşelul Abrud, în Munţii Apuseni. 

Publică în revista „Ramuri” şi în „Revista politică şi literară” din Blaj. 
Colaborează la numeroase reviste din Ardeal şi din ţară, îndeosebi la „Luceafărul” şi 

la „Viaţa românească”. În revista ieşeană publică, începând cu 1906, numeroase schiţe: În 
luptă (nr. 7, 1906), Fierarul Petrea, Fefeleaga (nr. 8, 1908), Luminiţa (nr. 10), Vârvoara (nr. 
12), Angheluş (1909), Vecinul nostru Hudri (1910), precum şi nuvela mai lungă Popa 
Man (nr. 3 şi 4, 1910). 

1909 — Apare, la Vălenii de Munte, volumul În clasa cultă, reunind schiţe şi 
povestiri din viaţa intelectualităţii ardelene. 

1910 — Apare volumul Două iubiri, tipărit de Tipografia Neamului Românesc. 
Volumul conţine cunoscutele schiţe şi povestiri: Fefeleaga, Luminiţa, Bunica Iova, 
Precupaş, inspirate unele de amintirile copilăriei, altele din noua realitate a satului moşesc. 

Apare volumul În întuneric, tipărit de Editura Minerva din Bucureşti. Apare, în 
„Biblioteca Lumina” din Bucureşti, culegerea de povestiri Prăpastia. În numărul 5 al 
„Luceafărului”, se publică răspunsul lui Agârbiceanu la ancheta revistei cu privire la 
poporanism, semnificativ pentru convingerile social-politice ale scriitorului. 

Este numit preot în satul Orlat din apropierea Sibiului, unde va rămâne până în 1916. 
Ia cunoştinţă de creaţia lui Balzac, Flaubert, Zola, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Gorki, 
Andreev. 

1912 — Lecturile Anna Karenina şi Doamna Bovary îl duc la elaborarea primului său 
roman, Legea trupului, publicat în foileton în „Luceafarul" (nr. 1-32), apărut în volum în 
1926. Este ales membru corespondent al Astrei. 

1913 — Tot în „Luceafărul”, apare romanul Arhanghelii (nr. 1 - 12, 15 - 16, 18 - 24), 
al cărui titlu i l-a inspirat romanul Mont-Oriol al lui Maupassant. 

1914 — Romanul Arhanghelii apare în volum, la Editura Luceafărul din Sibiu. 
1915 — În cursul verii, scrie al treilea roman, Legea minţii — Povestea altei vieţi, la 

baza căruia stă concepţia etică creştină. Romanul a fost publicat în 1927. 
1916 — După intrarea României în război, se refugiază la Râmnicu-Vâlcea, apoi în 

Moldova. 
1918 — Spre sfârşitul anului se întoarce în Transilvania, întâi la Orlat, apoi la Sibiu, 

unde conduce ziarul „Piatra", scos de Consiliul dirigent. 
1919 — Se stabileşte la Cluj, dedicându-se gazetăriei politice. Devine membru în 

Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania. De acum va deţine funcţii 
politice în Parlamentul României, apoi senator şi vicepreşedinte al Senatului. Este ales 
membru corespondent al Academiei Române. 

1920—1922 Scoate într-un interval relativ scurt peste zece volume de schiţe, povestiri 
şi foiletoane: Povestiri (Sibiu, 1920), volum care cuprinde într-o primă versiune 
nuvela Pascalierul; Popa Man (Bucureşti, 1920), cuprinzând şi lunga nuvelă cu acest 
titlu; Luncuşoara din Paresimi, nuvele (Bucureşti, 1920); Trăsurica verde, povestiri 
(Bucureşti, 1921); Robirea sufletului, povestiri (Cluj, 1921); O zi însemnată („Biblioteca 
Căminul”, 1921); Chipuri de ceară (Bucureşti, 1921); Ceasuri de seară (Bucureşti, 
1921); Zilele din urmă ale căpitanului Pârvu (Bucureşti, 1921); Scene (Bucureşti, 
1922); Spaima (Craiova, 1922). 

Este ales preşedinte al Sindicatului presei române din Ardeal şi Banat. 
1922—1930 — Îşi extinde colaborarea la un mare număr de reviste din întreaga ţară, 

publicând asiduu mai ales în „Adevărul literar şi artistic”, „Cosânzeana”, „Cele trei Crişuri”, 
„Transilvania” (pe care o şi conduce), „Ramuri”, „Viaţa românească” (unde apare, în 1931, 
în versiune revizuită, Pascalierul). 



1925 — Apare volumul Dezamăgire, conţinând şi nuvelele Dura lex şi Aşa de singur!. 
Este ales membru activ al Astrei. 

1927 — Primeşte Premiul Naţional pentru proză. 
1930 — Apare micul roman Dolor. Zbuciumul lui Ilarie Bogdan. Apare, în 

„Biblioteca pentru toţi”, volumul de povestiri Stafia, cuprinzând şi lunga nuvelă cu acest 
titlu, versiunea iniţială a nuvelei Jandarmul. 

Devine preot şi protopop în Cluj. 
1931 — Publică romanul Biruinţa şi încercarea satirică Răbojul lui Sf. Petre. 
1930—1937 — Publică în revistele ardelene: „Darul vremii”, „Cluj”, „Societatea de 

mâine”, „Gând românesc”, „Pagini literare”, „Familia”. 
1938 — Apare romanul Sectarii. Apare, în revista „Cuget clar”, povestirea Faraonii, o 

primă versiune a nuvelei de mai târziu. 
1940 — Refugiat la Sibiu, rămâne aici până în 1945, când se reîntoarce la Cluj. 

Editura „Cartea românească” din Bucureşti îi tipăreşte volumul Amintirile. 
1941 — Publică, în nr. 12 al „Revistei Fundaţiilor”, Mărturisiri. 
1942 — Apare romanul de factură autobiografică Liceean... odinioară, reconstituire a 

vieţii de elev de la Blaj. Apar romanele În pragul vieţii şi Domnişoara Ana. 
1943 — În revista „Convorbiri literare", se încheie publicarea unui nou 

roman, Vâltoarea, care apare şi în volum, în 1944. 
O serie de lucrări rămân nepublicate: romanele Frămantări, Prăbuşirea şi Sfântul. 

Romanul Prăpastia este publicat ulterior în „Revista Fundaţiilor”. Tot din aceasta perioada 
datează şi naraţiunea Valurile, vânturile... şi romanul Strigoiul. 

Fragmente din unele scrieri rămase în manuscris au apărut în cursul anilor 1957 şi 
1962 în revistele „Steaua”, „Gazeta literară” şi „Tribuna”, cu prilejul sărbătoririi scriitorului 
la împlinirea a 75 şi, respectiv, 80 de ani de viaţă. 

1954 — Apare, în „Biblioteca pentru toţi”, prima culegere de reeditări din schiţele şi 
povestirile lui Agârbiceanu. Primeşte Ordinul Muncii, pentru merite deosebite în domeniul 
creaţiei literare. 

1955 — Devine membru de onoare al Academiei la Secţia de ştiinţe istorice, ştiinţa 
limbii, literatură şi artă. 

1956 — Apare la Editura Tineretului volumul Din copilărie. 
1957 — Publică volumul Din munţi şi din câmpii, imagini din lumea vieţuitoarelor. 
1959 — Apare volumul File din cartea naturii. 
1961 — Apare, la Editura Pentru Literatură, volumul de nuvele Faraonii, cuprinzând 

cele patru mari nuvele ale scriitorului: Faraonii, Popa Man, Jandarmul şi Pascalierul. 
1962 — Este sărbătorit cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Primeşte Ordinul 

Steaua Republicii clasa I. Începe publicarea seriei de Opere, sub directa supraveghere a 
scriitorului. Studiul introductiv, aşezat în fruntea volumului I, e semnat de Mircea Zaciu. 

1963 — La 28 mai se stinge din viaţă la Clinica Medicală din Cluj, în urma unui 
infarct miocardic. A fost înmormântat în cimitirul Hajongard din Cluj. Mormântul său a fost 
declarat monument istoric în anul 2012. 

 
 

 PROF. Petra MICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIN CREAȚIILE VULCĂNENILOR 

 
 
 
PASTEL APICOL 
de Gheorghe ȘERBAN 
 

E-mbălsămat văzduhul de-al florilor miros 
Și în natură-i pace și liniște adâncă, 
Mai stăruie-n odihnă al zilei Făt-Frumos, 
În pacea nopții calde,  zorii mai zăbovesc încă. 
 
Dar timpul zboară iute și Făt-Frumos răsare, 
În sat pătrunde viața voioasă, triumfală, 
Din somnul dulce-al nopții se scoală fiecare, 
Țăranii merg la muncă, copiii merg la școală. 
 
E-un început de vară cum ne-a fost dat cam rar; 
E-atâta bogăție de flori și de nectar… 
Stupina e un zumzet, un formidabil roi 
Și, poate, și-o nădejde mai bună pentru noi. 
 
E-atâta frumusețe cum poate n-a mai fost, 
Salcâmii-s ninși de floare, sperând să fie rost 
Să scoatem ceva miere, să ne-ndulcim și noi, 
Să recoltăm și ceară, să facem și vreun roi. 
 
Avem intenții multe sub al nădejdii scut, 
Realizarea însă… rămâne de văzut! 
Iar planu-i deocamdată nesigur deși-i clar, 
Căci nu depinde numai de-albine și stupar! 
 
Rămâne-ntotdeauna imprevizibil dat 
Un factor ce nu poate fi încă dirijat 
E timpul – el dictează, prielnic de-i se știe 
Albina strânge miere chiar și-ntr-o pălărie! 
 
Zadarnic căuta-vom noi raiu-n cerul sfânt, 
Că-n muncă ne stă raiul și-n pace pe pământ. 
Aici e fericirea și tot ce-avem mai scump 
Și-atât parfum în aer, și-atâtea flori pe câmp… 
 
 
 
 
 
 
 

„Nu există experienţă căreia să nu-i poţi 
supravieţui dacă ai curajul să înfrunţi 

viaţa.” 
(Octavian PALER) 

 



 
 
 
 
 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 
 
 

  …există 8240 de specii de reptile, care trăiesc pe aproape fiecare continent al lumii, exceptând 
Antarctica, unde este prea frig? 

 …termenul de „animale cu sânge rece” nu e tocmai adevărat? Reptilele sunt poikiloterme, ceea ce 
înseamnă că își reglează temperatura corpului din surse  externe. Organismul lor nu are posibilitatea să-și 
controleze temperatura internă așa cum fac mamiferele. 

 …reptilele sunt cele mai longevive animale de pe pământ: specii de țestoase cum ar fi Aldabra, pot 
trăi mai mult de 150 de ani? Aligatorii pot depășii 70 de ani, iar pitonii reticulați 40 de ani. 

 …clasa reptilelor înglobează 4 mari grupuri: crocodilii, țestoasele, tuatara, șerpii și șopârlele 
(aparținând aceluiași ordin)? 

 …dintre cele peste 3000 de specii de șerpi, doar 500 sunt veninoși? 
 …în Australia, numărul șerpilor veninoși îl depășește pe cel al șerpilor neveninoși? 
 …tuatara este o specie rară de reptile, regăsită doar în noua Zeelandă? Deși asemănătoare cu o 

șopârlă, tuatara are o conformație anatomică unică a ochilor și maxilarelor, ce o diferențiază de alta reptile. 
De asemenea poate trăi și la temperaturi de sub 4 grade Celsius, o raritate în clasa reptilelor. 

 …creierul reptilelor reprezintă doar 1% din masa corporală? 
 …la majoritatea reptilelor inima este formată din 3 încăperi? Crocodilienii sunt singurii care posedă 4 

camere cardiace. 
 …țestoasele există pe pământ încă dinaintea apariției dinozaurilor? 
 …reptilele, asemenea păsărilor, își pot controla voluntar mușchii pupilei? Ele își dilată sau contractă 

pupila când doresc, nu doar ca răspuns la gradientul de  lumină. 
 …cea mai mica șopârlă din lume este o specie rară de gecko, originară din Insulele Virgine, care 

măsoară sub 2 cm? 
 …șerpii și șopârlele își scot limba afară pentru a capta particulele de miros? Ei nu își folosesc nările 

în acest scop, așa cum facem noi. 
 …precum îi spune și numele, „șarpele african mâncător de ouă”, adoră să consume ouăle altor 

specii? El înghite ouăle întregi, pe care le sparge ulterior cu ajutorul unui „dinte ascuțit”, derivat înspre interior 
din coloana vertebrală. Conținutul oului este mâncat, iar coaja este regurgitată atent „împăturită”? 

 …dragonii de Kmomodor, o specie veninoasă de șopârlă, de dimensiuni mari, sunt singurele reptile 
care au fost văzute jucându-se între ele. 

 …unele reptile au capacitatea să își schimbe culoarea în câteva clipe pentru a se camufla mai bine în 
mediul înconjurător (cameleonii)? 

 …șopârla texană cu corn poate țâșni sânge din ochi? Este o modalitatea deosebită de apărare. Jetul 
poate fi aruncat până la 3 metri. 

 …limba unor specii de șopârle (cameleoni) este de două ori lungimea corpului? 
 …șerpii au capacitatea să își disloce maxilarele pentru a înghiți mai ușor prada? 
 …cobra africană este cel mai mare șarpe veninos? Poate atinge lungimi de peste 6 metri. 
 …varanul de Komodor este cea mai mare dintre șopârle? 
 …crocodilul de Nil poate atinge viteze de peste 45 km/h? 
 …cameleonii își pot mișca ochii în direcții diferite în același timp? 
 
 

Culese de: 
 Prof.  Mihai MICULESCU 

 
 
 
 

„Uitarea şi mersul mai departe sunt cea 
mai mare înţelepciune.” 

(Friedrich NIETZSCHE) 



 
 
 
 
 

 
 

 
1 aprilie 

Gheorghe MITRESCU 
Vasile SARU 

Aurelia ŞERBAN 
Aurora BĂLAŞA

 
1 septembrie 

Elena SMARANDA 
 

2 septembrie 
Cornelia GRECU 
Silvia CRUCERU 

Maria-Larisa ZEGHERU 
Adina-Ioana MILEA 

 
3 septembrie 

Dumitru MOROE 
Leonida LĂCĂTUŞ 

Elena-Mihaela CIOCODEICĂ 
Ioana-Roxana POPESCU 

Dumitru-Adrian GAFIŢOIU 
Roberta-Ioana SAVU 

 
4 septembrie 

Vasile STOIAN 
Adrian ŞETREANU 

Mariana-Simona DOBRESCU 
Alina-Giorgiana ŞERBAN-PRIOTEASA 

Viorica SAVU 
Cătălin-Constantin IVAŞCU 

Leonard-Ion UŞURELU 
Asi-Maria FĂŞIE 

Rebeca-Maria ARON 
 

5 septembrie 
Melania MEDREGA 
Gheorghe ANTON 

George BÂRLIGEANU-VULCANA 
Georgeta NECŞOIU 

Nicolae OPREA 
Ion SAVU 

Nicoleta LĂCĂTUŞ 
Ionuț-Costin CIOCĂU 

Cristian-Gabriel MEDREGA 
Liviu-Daniel MIHAI 

 
6 septembrie 

Mihai ȘERBAN 
Maria NEMUŢ 

Sabina ŞERBAN 
Ion ILIE 

Emilia BRÎNZICĂ 
Ciprian MITRESCU 

Ionela-Mihaela OPROIU 
Ionela-Anabela PIOARU 

 
7 septembrie 

Gheorghe BURLĂCIOIU 
Laurenția FLOREA 

Cătălin-Marian GRECU 
Adrian FĂŞIE 
Maria GÎLCĂ 
Vasile SAVU 

Laurenţiu MIHAI 
Corina STOICA 

Denisa-Georgiana IORDACHE 
Mara-Teodora-Verina DÎNGEANU 

Giuliano-Gabriel CRĂCIUN 
 

8 septembrie 
Vasile STOICA 

Gheorghe ZAHARIA 
Ion MILEA 

Petre POPESCU 
Mariana DINIŞOR 

Maria ILIE 
Vasile SARU 

Annamaria ȘETREANU 
Georgian-Marian MIHAI 

Iulian-Vasile LOPOTARU 
 

9 septembrie 
Valeta NEGULESCU 
Genoveva NECŞOIU 

Ion GRECU 
Oltenica GHEORGHE 

Ion ŞERBAN 
Gheorghe DOBRESCU 

Nicolae GOGU 
Daniel-Marius TRONECI 

 
 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

„Orice adevăr este mai bun decât o 
incertitudine continuă.” 

(Arthur Conan DOYLE) 
 



10 septembrie 
Maria OPROIU 
Elena VASILE 
Gheorghe ILIE 

Melania GHEORGHE 
Vasile ENESCU 
Ion BRÎNZICĂ 

Dumitru ANTOFIE 
Gheorghe LĂCĂTUŞ 

Daniel ENE 
Marinela IORDACHE 

Florin DRĂGHICI 
Cuza-Vasile BUCUROIU 
Maria-Mirabela BURCĂ 

Ioana-Adelina LOPOTARU 
 

11 septembrie 
Maria BULIGIOIU 
Aurelia ŞTEFAN 
Vasile BURCĂ 

Diana-Angelica TOACĂ 
Florin STOICA 

Emil-Daniel SAMFIRESCU 
Elena-Loredana OANCEA-STAN 

 
12 septembrie 

Elisabeta DRĂGHICI 
Ion ANTOFIE 

Onoriu BĂLAŞA 
Vasile TUDORACHE 

Alexandrina-Didina UŢA 
Dumitru BADEA 

Vasile SARU 
Elena-Georgiana MARINESCU 

Marius PETRESCU 
Diana-Alexandra NEDELCU 

Diana NEGULESCU 
Ștefan-Cristian UDROIU 

 
13 septembrie 

Georgeta TEODORESCU 
Ion BUCUROIU 

Alina-Ionela IFRIM 
Constantin BARBU 

Ion-Giani APOSTOL 
Ana-Maria CĂLIN 

Daniel-Alexandru OACHEŞU 
Gabriela STÎNGACIU 

Ionuţ-Valentin BOBLEACĂ 
 

14 septembrie 
Ion NICOLĂESCU 

Maria STOIAN 
Vasilica DOBRESCU 
Gheorghiţa CIOCAN 

Gheorghiţa MITRESCU 
Mihaela-Mădălina MARIN 

Cristina NICOLĂESCU 
Eduard-Gabriel APOSTOL 

Dumitru-Marian ANTOFIE 
Ioana-Cornelia DRĂGUȚ 

Iulia-Claudia PIOARU 
Miruna-Ștefania SAVU 

Denis-Constantin ȘERBAN 
 

15 septembrie 
Vasile DRĂGHICI 

Aurel RĂDULESCU 
Constantin-Andrei NECŞOIU 
Elena-Cristina NEGULESCU 

Andreea FLOREA 
Daniela-Mihaela ENE 

Mario-Corneliu BADEA 
Emilian-Valentin BĂLAŞA 

Darius Gabriel FĂȘIE 
Daniel Nicolas MITRESCU 

Alexia-Anamaria BUCUROIU 
Timeea-Ioana DOBRESCU 

 
16 septembrie 
Elena MIRA 

Nicolae ZAMFIRESCU 
Aurelian-Vasile IOSIF 

Andreea-Livia ZEGHERU 
George-Lucian MOROE 
Maria-Andreea PIOARU 

Alexandru-Cristian SCRIPCARU 
Rareș-Ionuț DUMITRU 

Erika-Maria DOBRESCU 
 

17 septembrie 
Ion IONIŢĂ 

Tiberiu DOBRESCU 
Nuţi-Violeta MĂGUREANU 
Iulian-Cosmin BUDULECI 

Robert-Gabriel ILINCA 
Ion-Adrian BADEA 

Mara-Ioana GHEORGHE 
Edoardo-Ciprian ZAHARIA 

Diego-Nicola ENE 
 

18 septembrie 
Maria MITRESCU 
Ilie BOBLEACĂ 

Vasile MITRESCU 
Vasile-Ciprian PANAITA 

Dorin-Adrian MIHAI 
Ramona-Georgiana SPÎNU 

Cristian-Vasile DOBRESCU 
Valentin-Florin GRECU 

Ionuț-Cristian ŞETREANU 
Ana-Gabriela ŞERBAN 

Claudia-Alexandra ALVA-VĂCARU 
Sergiu-Gabriel DOBRESCU 

David-Adrian RADA 
 

19 septembrie 
Sanda. MACSIMENCU 



Daniil VASILE 
Mihail STÎNGACIU 

Ion IONIŢĂ 
Diana-Eugenia BĂLAŞA 

Elena-Mihaela DRAGOMIR 
Alina-Elena SAVU-STETE 
Maria-Lorena MOREANU 

Mihail-Cătălin STÎNGACIU 
Laura-Maria GRECU 

 
20 septembrie 

Genoveva JOIŢA 
Gheorghe STOICA 

Floarea STÎNGACIU 
Dumitru ŞETREANU 

Gheorghe MILEA 
Elena PETRESCU 
Iuliana MANOLE 

Alexandra-Gabriela CHIRIAC 
Alexandra DUMITRESCU 

Veronica PIOARU 
Iustin-Florin SĂVULESCU 
Gheorghe-Adrian BADEA 

Ionuţ-Marian GRECU 
Natalia-Maria MIRA 

 
21 septembrie 

Niculina DRĂGHICESCU 
Georgeta MILEA 
Florin POPESCU 

Ştefan-Teodor POPESCU 
George-Adelin MILEA 

Lian SHAMASH 
 

22 septembrie 
Vasilica SARU 

Georgeta NEAGA 
Margareta PANAITA 
Ecaterina CRĂCIUN 

Vasilica SARU 
Gheorghe CĂPLESCU 

Vasilica-Neti BOBLEACĂ 
Vasile-Cosmin MOREANU 

Elena MITRESCU 
Stelian-Marius BURCĂ 

Iulia-Cristina MOREANU 
 

23 septembrie 
Maria MARCOVICI 
Napoleon SUSANU 

Ionela ŞERBAN 
Maya-Maria STÎNGACIU 

 
24 septembrie 

Ion PETRESCU 
Rosa MILEA 

Lucreţia ŢUŢUIANU 
Filoftia SPÂNU 

Andreea-Cristina SARU 

Ionuţ-Andrei IFRIM 
Ana-Maria STANA 

Ana-Maria-Ioana TRONECI 
Diana-Ioana SARU 

Maria-Izabela PETRESCU 
 

25 septembrie 
Veronica MILEA 

Dumitru ILIE 
David DOBRESCU 

Laura STOIAN 
Alina-Daiana FĂȘIE 

Eusebiu-Antonio NEGULESCU 
Ionuț-Claudiu BADEA 

Cristian-Ionuț MITRESCU 
Erman-Luca YILDIRIM 
Selma-Maria YILDIRIM 

 
26 septembrie 

Valentina ZAMFIRESCU 
Liviu BULIGIOIU 

Avida TUDORACHE 
Gheorghiţa VĂCARU 
Camelia ZEGHERU 
Ilarion STÎNGACIU 

Aurelian-Marius BÎNĂ 
Diana-Cornelia DRĂGHICI 

Narcis-Gabriel ŞTEFAN 
Ariana-Gabriela ZEGHERU 

 
27 septembrie 

Mircea NEAGA 
Gheorghe ILIE 

Sanda-Mihaiela POPESCU 
Dănuţ STOIAN 

Cătălin-Nicolae MOREANU 
Ana-Maria YILDIRIM 

Oana-Maria ILIE 
Adrian-Ilie IFRIM 

 
28 septembrie 

Mihai GHEORGHE 
Marinică STOIAN 
Viorica NEAGA 

Georgiana MILEA 
Maria-Magdalena NEGULESCU 

Ioan UDROIU 
Nicolae UDROIU 

Ștefania-Daria ROTARU 
 

29 septembrie 
Filofteia SAVU 

Niculina VĂCARU 
Dionisie BURCĂ 

Cătălina-Corina FĂŞIE 
Nicolae TUDOR 

Florin LĂCĂTUŞ 
Elena MILEA 

Ionuţ-Ciprian MEDREGA 



Nicoleta UŞURELU 
Constanța-Elena TELEAŞĂ 

Alexandra-Elena ILIE 
Silviu-Mihai CRĂCIUN 

 
30 septembrie 

Ecaterina APOSTOL 
Tudor ILIE 

Alexandru NEGULESCU 
Ana-Maria TRONECI 
Ioana-Diana MĂTUŞA 

Cătălina-Maria CÂRSTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NAȘTERI: 
 
 
 

Marian ASANDEI – 25 august 2020 
Sarah-Maria BADEA – 10 martie 2021 

Amalia-Ioana MĂRGĂRIT – 20 mai 2021 
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