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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„Primăvara şi ecoul e verde!”
(Costel ZĂGAN)

PRIMĂVARA – UN VEȘNIC MISTER!

Despre primăvară s-au spus multe și
totuși atât de puține… Despre primăvară, de
fapt, nu trebuie a se vorbi; primăvara se
simte, se trăiește pur și simplu. Cred eu că
este acea stare de extaz absolut, o revelație,
un veșnic mister, așa cum spune titlul. Totul
împrăștie fericire. Sunt convinsă că toți
percepeți murmurul acela tainic al speranței,
freamătul vieții în fiecare fibră a naturii,
vedeți aceste locuri iubite acum de verdeață
și primenite de cântecul neîntrecut al
păsărilor. Peste tot zărim doar frumusețea
izvorâtă din îmbrățișarea prietenoasă dintre om și natură.
Evident că nu am cum să eludez (ca în fiecare număr al lunii martie, de altfel) faptul că este și
ziua noastră – a mea și a revistei mele! Astăzi se împlinesc 11 ani de când ne găsim în tandem lunar.
Suntem de nedespărțit, ne naștem împreună, creștem împreună și încercăm să vă satisfacem cât
putem de mult pe voi, dragii noștri cititori.
Și acum, chiar dacă superstițiile și obiceiurile din bătrâni legate de începutul primăverii,
asociat întotdeauna cu ziua mărțișorului, nu mai sunt ținute ca pe vremea bunicilor, în unele zone
aceste tradiții încă sunt practicate, iar oamenii încă mai cred că încălcarea lor le va aduce ghinion. Să
amintim câteva dintre acestea. De exemplu: ce să faci ca să ai noroc tot anul?!

Se presupune că cine poartă astăzi mărțișorul, până la data de 9 martie, în unele zone se
poartă toată luna, iar în altele până la Florii, va avea noroc tot anul. Mai mult, după ce este dat jos de
la mână acesta nu se aruncă, ci se leagă de un copac roditor, în timp ce vă puneți o dorință, care se
crede că s-ar îndeplini.
Mărțișorul trebuie legat la mână de către un bărbat, în general persoana iubită, iar în perioada
în care este purtat este considerat a fi un talisman ce te ferește de ghinion.
Tot pe data de 1 martie, se aleg și „babele”. Se spune că așa cum va fi vremea în ziua aleasă,
așa îți va merge tot anul. Așa că, dacă afară este senin vei avea un an roditor, iar dacă, din păcate,
este înnorat sau plouă, vei avea parte de ghinion.
Eu vă doresc din tot sufletul să aveți o primăvară minunată, plină doar de noroc și bucurii!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Primăvara este când viaţa este vie în tot ce
ne înconjoară.”
(Christina ROSSETI)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA FEBRUARIE 2022

***
Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 55 din 15 februarie 2022

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 22 februarie 2022

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;
2. Raportul de activitate a viceprimarului, precum și a fiecărui consilier local, pe anul 2021;
Întocmesc și prezintă rapoartele: doamna Mihaela-Mădălina MARIN – viceprimarul
comunei și fiecare consilier local.
3. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei VulcanaBăi, pe anul 2021;
Prezintă raportul: domnul Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
4. Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2021;
Prezintă raportul: doamna Mihaela-Mădălina MARIN – viceprimarul comunei.

5. Raportul privind transparența decizională, pe anul 2021;
Întocmește și prezintă raportul: doamna Maria MOREANU – Direcția generală pentru
monitorizarea procedurilor administrative.
6. Raport privind soluționarea petițiilor pe semestrul al II-lea 2021;
Întocmește și prezintă raportul: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale.
7. Raportul privind activitatea culturală desfășurată pe raza comunei Vulcana-Băi, pe anul
2021;
Întocmește și prezintă raportul: doamna Pompilia BĂJENARU – bibliotecar.
8. Raportul de activitate al Poliției locale a Comunei Vulcana-Băi, pe anul 2021;
Întocmește și prezintă raportul: domnișoara Elena-Roxana VASILE – șeful Poliției locale.
9. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și
a serviciilor de piață în comuna Vulcana-Băi;
10. Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, în
condițiile Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității
administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local;
11. Asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale
anticorupție 2021-2025;
12. Aprobarea contractului de novație, la contractul de închiriere nr. 8357 din 6 noiembrie
2012, chiriaș inițial Societatea FARMACEUTICA REMEDIA SA, noul chiriaș FARMACIA
KOGĂLNICEANU SRL;
13. Aprobarea scutirii de la plata impozitului pe mijlocul de transport proprietatea domnului
Florian VASILE, luptător pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;
131. Atribuirea denumirii intrării „Judecător dr. George BÂRLIGEANU-VULCANA”, situată
în satul Vulcana de Sus;
132. Atribuirea denumirii intrării „Rosa VASILE”, situată în satul Vulcana de Sus;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 9-13: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
14. Informare privind recensământul populației și locuințelor – 2021.
Prezintă informarea: doamna Maria MOREANU – coordonator;
15. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
proiectului Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei
Vulcana-Băi, care nu se supun înmatriculării, în vederea obținerii avizului Direcției regim permise
de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind indexarea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2023.
16. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.
 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Adevărul e frumos ca primăvara.”
(proverb românesc)

2022 - ANUL OMAGIAL AL RUGĂCIUNII ÎN VIAȚA BISERICII ȘI A
CREȘTINULUI ȘI ANUL COMEMORATIV AL SFINȚILOR ISIHAȘTI SIMEON NOUL
TEOLOG, GRIGORIE PALAMA ȘI PAISIE DE LA NEAMȚ

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat
anul 2022 drept Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a
creștinului și Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul
Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.
Rugăciunea este temelia vieții și creșterii spirituale a
omului, este mântuitoare și sfințitoare, deoarece ne umple de
prezența iubirii lui Dumnezeu Cel atotmilostiv, de harul Domnului
nostru Iisus Hristos, de dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi de
împărtăşirea Sfântului Duh (2 Corinteni 13, 13).
În Sfânta Scriptură regăsim îndemnuri nenumărate pentru a
ne ruga. În Vechiul Testament, în cartea Eccleziasticul, înțeleptul
Isus, fiul lui Sirah, spune despre omul rugător: „Inima sa, de
dimineață, o înalță spre Domnul, Cel care l-a făcut pe el, și înaintea
Celui Preaînalt se va ruga. Va deschide gura sa întru rugăciune și
pentru păcatele sale se va ruga” (Eccleziasticul 39, 6-7).
În Noul Testament, Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos participând atât la slujbele din sinagogi
(cf. Marcu 1, 21), cât și rugându-Se în singurătate (Luca 5, 16: „Iar El Se retrăgea în locuri pustii și
Se ruga”). Mântuitorul i-a învățat pe ucenicii Săi rugăciunea Tatăl nostru, izvorul de inspirație al
tuturor celorlalte rugăciuni. De asemenea, în mod deosebit, în epistolele Sfântului Apostol Pavel pot
fi întâlnite numeroase sfaturi și cereri pentru înmulțirea rugăciunii.
Rugăciunea, ca prezență şi lucrare a Sfântului Duh în omul evlavios, aduce mângâiere, pace
şi bucurie; ea ne uneşte cu Preasfânta Treime, izvorul bucuriei şi al vieţii veşnice, dar şi cu Biserica
lui Hristos din toate timpurile şi din toate locurile. Fără rugăciune nu este Biserică şi nici viaţă
creştină. Când pierdem bucuria şi pacea sufletului este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie
sau cât trebuie.
Creştinul ortodox trebuie să se roage cât mai mult fiindcă rugăciunea aduce multă iubire
sfântă în inimă, ne uneşte cu Dumnezeu Cel milostiv, ne ajută să vedem în fiecare om un frate şi în
fiecare frumuseţe a creaţiei un dar de la Dumnezeu. Rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutăţile
vieţii şi să pregustăm încă din lumea aceasta lumina şi bucuria Învierii şi a vieţii veşnice. Nimic nu
poate înlocui rugăciunea şi nicio activitate nu este mai de preţ decât rugăciunea, fiindcă rugăciunea
ne dăruiește inspiraţie şi putere pentru a rosti cuvântul frumos şi pentru a săvârși fapta bună.
În contextul restricțiilor cauzate de situația pandemică mondială din ultimii doi ani, s-a
constatat și mai mult necesitatea accentuării practicii rugăciunii în viața Bisericii și a credincioșilor.
Rugăciunea este izvor de bucurie și de putere spirituală, izvor de pace și de iubire față de Dumnezeu
și de semenii noștri, este respirația spirituală a sufletului. Dacă Îl chemăm pe Domnul Iisus Hristos
stăruitor în rugăciune, zicând: „Doamne, mântuiește-ne!”, „Doamne, scapă-ne!”, atunci El, prin harul
Său, vine la noi în suflet, ne luminează și ne întărește. Toate faptele bune ale creștinului și toate
gândurile curate sunt roadele rugăciunii sale şi ale celor ce se roagă pentru el: preoți, părinți, prieteni
evlavioși.
Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Rugați-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5,
17), sub călăuzirea Sfântului Duh și prin practica duhovnicească a Sfinților Părinți, rugăciunea:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”, denumită atât
„rugăciunea minții”, cât și „rugăciunea inimii”, a devenit calea cea mai bună pentru luminarea
sufletului şi sfinţirea vieţii creştinului.
În contextul împlinirii a 1.000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Simeon Noul
Teolog (†1022) și a 300 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Neamț (†1722), Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a proclamat, de asemenea, anul 2022 drept Anul comemorativ al
Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.
De numele celor trei mari sfinți isihaști, pe care-i comemorăm în mod special în decursul
acestui an, 2022, se leagă trei perioade de revigorare sau înnoire spirituală din istoria Bisericii.
Sfântul Simeon Noul Teolog (949-1022) s-a născut într-o familie de înalt rang nobiliar din
Constantinopol, intrând în monahism încă din adolescență la Mănăstirea Studion, unde l-a avut drept
călăuzitor duhovnicesc pe Cuviosul Simeon Evlaviosul. Cu toate că era pregătit pentru o carieră
juridică, de tânăr a fost preocupat de taina cunoașterii lui Dumnezeu în rugăciune smerită, liniştită și
neîncetată. La vârsta de 20 de ani a avut prima experiență duhovnicească a vederii luminii necreate.
A fost numit mai târziu egumen al Mănăstirii Sfântul Mamas în anul 979, unde a reînnoit viaţa
duhovnicească. În ultima parte a vieții a fost exilat aproape de Chrysopolis, în urma unor intrigi. Aici
a întemeiat un schit închinat Sfintei Mari Mucenițe Marina, încheindu-și viața în jurul anului 1022.
Personalitate puternică, Sfântul Simeon Noul Teolog arată în scrierile sale importanţa vederii luminii
necreate a slavei dumnezeieşti, ca lucrare a harului, a trezviei și a rugăciunii neîncetate în viața
duhovnicească. În scrierile sale regăsim pagini întregi despre rugăciune, exprimate cu un înalt simț.
De viața și lucrarea Sfântului Grigorie Palama (1296-1359) se leagă receptarea oficială a
isihasmului în secolul al 14-lea, ca mișcare de înnoire duhovnicească prin rugăciune neîncetată.
Membru al unei vechi familii senatoriale, Sfântul Grigorie Palama a intrat în monahism în anul 1316,
în Muntele Athos, unde a petrecut o perioadă de timp la Mănăstirile Vatoped și Marea Lavră.
Ulterior, a mers la schitul Glossia, unde a trăit mai mulți ani în ascultarea duhovnicească a unor
pustnici care aveau darul sfânt al rugăciunii neîncetate. Începând cu anul 1336, a intrat într-o
controversă cu teologul scolastic Varlaam de Calabria, care ataca temeiurile rugăciunii neîncetate și
ale vederii luminii necreate. În sinoadele locale întrunite în Constantinopol, în anii 1341, 1347 și
1351, învățăturile lui Varlaam de Calabria, dar și ale lui Grigorie Akindin și Nichifor Gregoras, alți
opozanți ai isihasmului, au fost condamnate. Sfântul Grigorie Palama a îndurat prigoniri din cauza
mărturisirii credinței referitoare la vederea luminii necreate, fiind chiar şi întemniț În cele din urmă,
fiind eliberat, a fost ales Arhiepiscop al Tesalonicului, în anul 1347, scaun pe care l-a ocupat până la
moartea sa, în anul 1359. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică în anul 1368, la numai nouă ani
după trecerea sa la cele veșnice.
Sfântul Grigorie Palama a fost numit „teologul luminii dumnezeiești”. El a sintetizat
învățăturile scripturistice și patristice, referitoare la vederea luminii necreate, ca o mărturie durabilă
pentru veacurile următoare şi a definit isihasmul ca fiind o învățătură fundamentală a Bisericii
Ortodoxe.
Sfântul Paisie (Velicicovschi) de la Neamț (1722-1794) reprezintă cea de-a treia etapă a
renașterii isihaste din istoria Bisericii Ortodoxe. Născut în anul 1722, la Poltava, în Ucraina, într-o
perioadă de criză a vieţii spirituale, în care îndrumătorii duhovnicești lipseau, iar cărțile Sfinților
Părinți erau uitate, Sfântul Paisie de la Neamț a revigorat lucrarea isihastă a Bisericii, fiind
contemporan cu Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) de la Muntele Athos, care avea aceeaşi
preocupare majoră.
După ce a căutat viaţă duhovnicească în trei mănăstiri din Ucraina, Sfântul Paisie a ajuns în
Mănăstirile Dălhăuți, Trestieni și Cârnul din Țara Românească, îndrumate de starețul Vasile de la
Poiana Mărului, iar apoi a petrecut 17 ani de viețuire duhovnicească la Muntele Athos, unde a format
o obşte monahală isihastă. În anul 1763, împreună cu obștea formată de el la Muntele Athos, a venit
în Moldova, unde Mitropolitul Gavriil Calimachi i-a oferit ca loc de viețuire Mănăstirea Dragomirna,
ctitoria Mitropolitului Anastasie Crimca. În anul 1775, în urma ocupării Bucovinei de către austrieci,
s-a stabilit la Mănăstirile Secu și Neamț, pe care le-a condus până la trecerea la cele veșnice, în 15
noiembrie 1794.
În timpul şederii sale în Moldova, Sfântul Paisie a continuat, împreună cu ucenicii săi,
lucrarea de traducere a operelor Sfinților Părinți și marilor asceți din limba greacă în limbile română
și slavonă, ajungându-se la peste 300 de manuscrise. Filocalia greacă a fost tradusă de el în limba
slavonă (Dobrotoliubie) și publicată în anul 1793, la Moscova. În rândul lucrărilor sale de
spiritualitate ortodoxă se înscrie și lucrarea Despre rugăciunea minții. Peste 700 de călugări de la
Mănăstirea Neamț de naționalități diferite (români, ruși, ucrainieni, bieloruși, greci, bulgari, sârbi
etc.) se aflau în acea vreme sub ascultarea sa, formând o adevărată școală și o mișcare de înnoire a

vieții monahale numită şcoala „paisiană”. Ucenicii săi au înființat mănăstiri isihaste mai ales în
Ucraina, Rusia şi Ţările Române, care au continuat traducerile din operele Sfinților Părinți filocalici.
(cuvânt rostit de Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Florile primăverii sunt visele iernii, povestite
dimineaţa, la micul dejun al îngerilor.”
(Khalil GIBRAN)

CUM

KA2 – PROIECTE DE MOBILITATE –
PARTENERIATE STRATEGICE
PROIECT „OUTDOOR EDUCATION AND TEACHING METHODOLOGY”
2020-1-UK201-078965

Proiectul Erasmus+ „Outdoor Education and Teaching Methodology” se desfășoară în
perioada 01 septembrie 2020-31 august 2023 și are ca parteneri câte 4 instituții din Țara Galilor
(coordonator), Grecia și România. Țara noastră este reprezentată de 2 școli din mediul rural (Școala
Gimnazială Bezdead și Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi), o școală din mediul urban
(Școala Gimnazială „Coresi”, Târgoviște) și un ONG (Asociația BLOCKSTART).
Printe obiectivele proiectului se numără obținerea de cunoștințe și metode pentru predarea
unor discipline în aer liber care vor avea ca efect asupra elevilor creșterea motivației pentru învățare
și îmbunătățirea rezultatelor școlare, îmbunătățirea calității educației oferite de școlile participante
prin diversificarea strategiilor didactice, furnizarea de exemple de bune practici din școli și instituții
similare pentru desfășurarea de activități de învățare în aer liber cu elevii și tinerii, abordarea
interdisciplinară a educației în aer liber prin valorificarea potențialului mediului natural din imediata
apropiere a școlii și nu numai.
Grecia (Livadia) a găzduit în luna noiembrie 2021
primele întâlniri două întâlniri din cadrul acestui proiect,
astfel:

20-24
noiembrie: Learning training teaching activities (LTT);

23-24
noiembrie: Transnational Project Meeting (TPM).
Learning training teaching activities (LTT)
Pe parcursul celor cinci zile de mobilitate, activitățile desfășurate au fost dintre cele mai
variate, reușind să simuleze multe situații de învățare în care pot fi implicați elevii și tinerii.

Au avut loc activități de team building și spargere a gheții, diverse jocuri în natură ce pot fi
aplicate la diferite discipline școlare, activități de învățare în natură, ateliere de lucru în
natură(„Legea lui Newton”, ,,Învățând prin observarea pădurii”), activități de socializare.
Cadrele didactice participante au descoperit, pe perioada formării, importanța educației
outdoor și au împărtășit din experiențele de predare-învățare, experiențe care au venit la pachet cu
emoția, gustul estetic, energia și creativitatea.
Astfel, perioada de formare a reprezentat prilej de cunoaștere a particularităților altor sisteme
de educație și de găsire a soluțiilor la probleme comune, derivate din experiența profesională a
partenerilor străini.
Transnational Project Meeting (TPM)
Întâlnirea a fost împărțită în două sesiuni, desfășurate în
două zile diferite și au fost prezenți reprezentanți ai fiecărei
instituții partenere.
Ordinea de zi a
cuprins prezentarea
partenerilor, competiția de logo, revizuiri și actualizări ale
planului original al proiectului, platforma digitală eTwinning,
reprogramarea mobilităților (având în vedere contextul
pandemic COVID-19), produse intelectuale.
În urma votului, logo-ul și motto-ul câștigătoare au
fost cele concepute Clara NIȚU, elevă în clasa a VI-a, la
Școala Gimnazială „Coresi”, Târgoviște.

 Sorina-Vanesa PÎRVU
Profesor Școala „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Primăvara – o experienţă a imortalităţii.”
(Henry D. THOREAU)

OVIDIUS PUBLIUS NASO – 2065 DE ANI DE LA NAŞTEREA POETULUI ROMAN
– (20 martie 43 î.Hr.)

Așa cum scrie el însuși în Tristia IV 10, Ovidiu s-a născut
la 20 martie 43 î.Hr. în orașul Sulmo (astăzi: Sulmona), situat
în Italia de mijloc, la aprox. 140 km depărtare de Roma. Tatăl său
aparținea nobilimii și-l destinase funcțiilor publice. După un scurt
studiu al retoricei, Ovidiu se dedică totuși carierei artistice. Își
completează cultura la Atena și, împreună cu prietenul său,
poetul Aemilius Macer, întreprinde o călătorie în Sicilia și Asia
Mică.
Întors la Roma, intră în cercul literar condus de Messalla
Corvinus și duce o viață extravagantă lipsită de griji în mijlocul
protipendadei romane. Operele lui sunt pe placul înaltei societăți și
printre protectori se află însuși împăratul Augustus. După moartea
lui Horațiu (8 î.Hr.), devine cel mai cunoscut și apreciat poet din
Roma.
În toamna anului 8 d.Hr., în timp ce poetul se afla pe insula Elba, în mod neașteptat, fără un
vot prealabil al Senatului, Augustus hotărăște exilarea lui Ovidiu la Tomis, pe țărmul îndepărtat
al Pontului Euxin. Forma de exil la care a fost supus era relativ mai ușoară și nu cuprindea
clauza aquae et ignis interdictio (în sensul de „proscris în afara legii”). Motivele exilului sunt până
astăzi învăluite de mister, cu atât mai mult cu cât Ovidiu avea poruncă de a nu comenta decizia lui
Augustus. Ovidiu însuși scria că motivul ar fi fost „carmen et error”, o poezie și o greșeală.
Poezia încriminată poate fi Ars amatoria, care ar fi venit în contradicție cu principiile morale
stricte ale împăratului, dar această operă fusese publicată cu câțiva ani mai înainte, fără urmări
neplăcute. În Tristia, Ovidiu se referă și la faptul că „ar fi văzut ceva ce n-ar fi fost permis să vadă”.
S-a presupus că Ovidiu ar fi putut fi martorul aventurilor amoroase ale Juliei, nepoata lui
Augustus, dar istoricilor li se pare mai verosimil ca poetul să se fi făcut vinovat de a își lăsa musafirii
să tragă sorți în propria sa casă, încălcând astfel o prerogativă imperială și interzicerea promulgată de
către împărat, de a practica „artele divinatorii” pentru particulari. În toate cazurile, Ovidiu nu a fost
surghiunit, nici deportat, ceea ce i-ar fi luat atât cetățenia romană, cât și averea; a fost doar
„îndepărtat” („relegatus”) printr-un simplu edit al lui Augustus, sosind la Tomis cu bunurile sale
mobile, servitorii și sclavii, și păstrând dreptul de a scrie și de a comunica cu familia și prietenii
rămași la Roma (drept mulțumită căruia o parte din opere au ajuns până la noi).
Scrierile poetului conțin informații atât despre motivele și condițiile exilului, cât și despre
populația getică locală. Într-una dintre epistole, poetul descrie cimpoiul getic (tibia utricularis) ca
fiind „o bășică din piele de oaie, fără păr, cu două flaute de lemn, din care acești barbari cântă zi și
noapte, împiedicând un om bine crescut să doarmă la orele la care trebuie”; nefiind obișnuit cu
astfel de instrumente, sunetul i se părea „oribil”.
Ovidiu a făcut numeroase încercări, prin scrisori trimise la Roma, să obțină grația lui
Augustus. Toate au rămas fără succes: chiar după moartea lui Augustus, urmașul său Tiberius, nu a
anulat edictul imperial și nu l-a rechemat la Roma.

Conform cronicei lui Heronim, Ovidiu ar fi murit în anul 17 d.Hr. la Tomis, unde a fost și
înmormântat, dar această dată nu este sigură. Din poemul calendaristic Fasti, I, versurile 223-226,
rezultă că în primăvara anului 18 d.Hr. poetul era încă în viață. Pentru piatra sa funerară, Ovidiu a
compus - în parte patetic, în parte cu subînțeles ironic - următorul text, păstrat în forma unei scrisori
trimise soției sale (Tristia, III, 73-76): „Aici, eu care am lăudat drăgăstoasele iubiri jucăușe, pierit
din talentul poetului meu Naso, pe tine care treci, dac-ai iubit vreodată, pune culcuș moale sub
oasele lui Naso.”
Ovidiu a excelat în forma distihului elegiac, cu excepția Metamorfozelor, scrise în hexametru
dactilic, după modelul Eneidei lui Virgiliu sau epopeelor lui Homer.

 PROF. Petra MICULESCU

„Iubirea este floarea vieţii şi înfloreşte şi
fără nicio lege şi trebuie adunată acolo unde
este găsită, bucurându-te de ora scurtă a
duratei sale.”
(D. H. LAWRENCE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

TU CEL CE AI ÎNCĂ O MAMĂ, FII FERICIT CÂT ÎNCĂ EȘTI COPIL
de Dorin DUMITRIU
Tu cel ce ai încă o mamă,
Fii fericit cât încă ești copil,
Răspunde-i cu blândețe când te cheamă
Că mult prea repede murim!
Fii fericit când dă povețe
Chiar dacă uneori te dor,
Că mama ta, va trebui să plece.
Așa e scris, măicuțele ne mor!
Fii fericit că încă te așteaptă
Să-ți pună masa, să mănânci;
Și chiar de-i viața prea nedreaptă,
Ea nu te va lăsa să plângi!
Fii fericit cât are încă cine
Să-ți facă patul când te culci;
Numai o mamă știe bine
Ce să-ți gătească să mănânci!
Că va veni și clipa grea
Și ai să plângi și tu ca mine.
Tu nu o știi pe mama mea,
Dar știu că o să plângi străine!

„Ca rândunică, să zbori la nesfârşit, către o
nesfârşită primăvară.”
(Valeriu BUTULESCU)

ȘTIAȚI CĂ…

 …Coreea de Nord și Cuba sunt singurele țări din lume unde nu se găsește Coca-Cola?
 …întreaga populație a lumii poate încăpea în Los Angeles?
 …se nasc mai mulți gemeni în lume decât oricând în istorie? Din aproximativ 1915, când
începe înregistrarea statistică, până în 1980, aproximativ unul din 50 de bebeluși născuți era un
geamăn, o rată de 2%. Apoi, rata a început să crească: până în 1995, a fost de 2,5 la sută. Rata a
depășit 3 la sută în 2001 și a atins 3,3 la sută în 2010.
 …cel mai iute ardei iute din lume chiar te poate omorî?
 …Indonezia găzduiește unii dintre cei mai scunzi oameni din lume, potrivit datelor compilate
din diferite surse globale de către Telegraph în 2017?
 … majoritatea celor peste 200 de tari din lume folosesc sistemul metric atunci când descriu
lucruri precum lungimea sau masa? Cu toate acestea, există trei țări care se remarcă printr-un altfel
de sistem de măsură: Liberia, Myanmar și Statele Unite.
 …cel mai lung nume al unui loc de pe pământ are 85 de litere?
 …cea mai scăzută temperatură de pe pământ înregistrată vreodată este de -63 grade
Celsius? Temperatura a fost înregistrată în Antarctica pe parcursul unei perioade de cercetare între
2004 și 2016.
 …mai mult de 52% din populația lumii are sub 30 de ani?
 …persoanele peste 60 de ani reprezintă doar 12% din populația globului?
 …43 de țări din lume au încă familie regală? Familia regală britanică poate fi cea mai
faimoasă familie regală de pe planeta, dar există încă o mulțime de alți regi și regine în lume. În
total, există 28 de familii regale care conduc peste un total de 43 de țări din întreaga lume, inclusiv
Japonia, Spania, Elveția, Bhutan, Thailanda, Monaco, Suedia, Olanda și Liechtenstein.
 …Canada deține 9% din pădurile lumii? Locuitorii din nordul Americii de Nord se mândresc
cu 396,9 milioane de hectare de păduri. Aceasta este una dintre acele curiozități despre lume care îți
confirmă, din nou, că nivelul de trai în Canada este net superior multor țări de pe glob.
 …chineza mandarină este cea mai vorbită limbă?
 …aproximativ unul din 200 de bărbați sunt descendenți ai lui Genghis Khan?
 …Tokyo este cel mai populat oraș din lume, cu 37 de milioane de locuitori?
 …dacă zonele orare ale Pământului ar fi separate fiecare de o oră, atunci am avea 24 de zone
orare, ceea ce sună destul de simplu. Cu toate acestea, situația este puțin mai complicată de atât.
Deoarece multe fusuri orare diferă doar cu 30 sau 45 de minute, ele nu se încadrează într-un interval
de 24 de ore, ceea ce înseamnă ca sunt mai mult de 24, deși este greu de spus exact câte.

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Forţa primăverii – misterioasă, fecundă,
puternică dincolo de orice.”
(Michael GAROFALO)

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

1 martie
Marcel MITRESCU
Simonica DRĂGHICI
Mihaela CHIORNIȚĂ-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
Paula-Ioana OLARIU
3 martie
Gheorghe SMARANDA
Ion FĂŞIE
Gheorghe MITRESCU
Florin-Alin UȚĂ
Denis-Iulian NEGULESCU
Sonia-Mihaela BARBU
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
Maria-Valentina BARBU
Victorița-Nicoleta BURCEA
Elena-Alina ILIE
Vasilică Vlăduţ ILIE
Matias-Ionuț ILIE
6 martie
Maria ZAMFIRESCU
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
Daniela NEMUŢ
Daniel SMARANDA
Gavril DOBRESCU
Eduard PETRESCU
Gabriel-Ionuț ȚOPĂIE
Daria-Ştefania DOBRESCU

8 martie
Maria TRONECI
Vasile TUDOR
Vasile ŢUŢUIANU
Vasilica-Adriana NEACŞU
Vasile BADEA
Liviu-Cristinel BĂLAŞA
Ştefan-Aurel STOICA
Mirela-Elena FLOREA
Bogdan-Paul CIOCAN
Andreea-Daniela PLĂERU
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
Florin-Cornel BUCUROIU
Ana-Maria GRECU
Lavinia-Gabriela ANTOFIE
Raul-Andrei GHEORGHE
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
Sarah-Maria BADEA
11 martie
Marcel-Mihai ARON
Florin-Mirel BÎRLOG
Marian IONIŢĂ
Irina-Carmen MEDREGA
Cătălin-Nicolae SCRIPCARU
Gheorghe-Valentin STOICA
Lăcrămioara-Giorgiana ŞETREANU
12 martie
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
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
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
Cosmin-Georgian GOGU
Andreea-Valentina ZAMFIR
Maia-Ștefania SAVU
Patricia-Elena BUCUROIU
18 martie
Ilona GRECU
Elena FĂŞIE

Vasile FĂŞIE
Grigore-Gabriel VASILE
Petruţa FĂŞIE
Maria DOBRESCU
Ionuţ-Mihai BARBU
Evelina-Cosmina STOIAN
Andreea-Denisa SPÎNU
19 martie
Violeta DINU
Giorgeta GRECU
Gheorghiţa FĂŞIE
Cornelia DOBRESCU
Daniela FĂȘIE
Ion-Bogdan STANCIU
Petrică BĂLAŞA
Denis-Ştefan STOICA
Diana-Gabriela MOREANU
Antonio-Ștefan GRECU
20 martie
Vilson FĂŞIE
Nicolae ANTOFIE
Rodica SAVU
Elena ZAHARIA
Vasile SMARANDA
Elena-Liliana NEGULESCU
Maria-Antoanela ANTON
Teodor VĂCARU
Laurenţiu-Mihail BULIGIOIU
Octavia-Roxana APOSTOL
Aurel-Ionuţ MIHAI
Olivia GHEORGHE
Mihai-Bogdan PIOARU
21 martie
Ion NEAGA
Oliviu PETRESCU
Gabriela MOROE
Nicolae-Cristinel DOBRESCU
Iuliana-Andreea SPÎNU
Loredana-Nicoleta MIHĂLCESCU
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
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
Petruța-Ecaterina BUCUROIU
Iulia-Andreea GHEORGHE
Carla-Mihaela TĂTAR
27 martie
Maria GHIŞAN
Constantin BOBLEACĂ
Cristian NECŞOIU
Cristina NEACȘU
Marius BADEA
Matei-Nicuşor BĂJENARU
Teodora FĂȘIE
Denis-Andrei FÂȘIE
28 martie

Emilia DOBRESCU
Claudia-Georgiana DAVID
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
31 martie
Gheorghe NECŞOIU
Valentin CIOCAN
Silvia DRĂGHICI
Anca AMBROZIE
Marian FĂŞIE
Adina ŞERBAN
Iosif-Emanuel NICOLĂESCU

„În definitiv, nu anii din viaţă sunt cei
care contează, ci viaţa din anii tăi.”
(Abraham LINCOLN)
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