
 

 

                

 

 

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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SĂ NU UITĂM CĂ ȘI NOI AM FOST CÂNDVA COPII! 

 

Nu știu cum este pentru fiecare, însă pentru mine… copiii sunt doar SFINȚI! Din acest motiv 

trebuie să-i înțelegem și să-i încurajăm în tot ceea ce fac! 

Copiii trec prin perioade succesive de dezvoltare, în care au loc o serie de schimbări în 

evoluția creierului. Deși transformările ce se produc sunt determinate genetic, mediul extern are o 

influență semnificativă asupra modului în care copiii se dezvoltă în fiecare etapă. 

De la naștere și până la 2 ani se creează legăturile fundamentale, care vor dura toată viața. 

Acestea îi oferă copilului resursele interioare necesare pentru a-și construi stima de sine și abilitatea 

de a relaționa într-un mod pozitiv cu ceilalți. De asemenea, tot în perioada asta părinții încep să 

descopere personalitatea copilului. Fiecare copil este unic și este important ca părinții să învețe să 

înțeleagă, să sprijine și să încurajeze caracteristicile și abilitățile fiecărui copil. 

Când copiii încep să meargă, deci fac primii pași pe cont propriu, putem spune că începe o 

nouă etapă a dezvoltări lor. Acum ei sunt liberi să se plimbe și să descopere lumea. Acela este 

momentul în care explorează în mod activ mediul înconjurător. 

Dezvoltarea limbajului se face rapid, psihologii numind această etapă „reglarea emoțională”. 

Părinții pot fi numiți în fiecare moment „antrenorii” copiilor lor – îi încurajează și le oferă sprijin și 

îndrumare. Educația copilului este foarte importantă, iar cel mai eficient mod de învățare în această 

perioadă este jocul. Părinții sunt responsabili să facă jocul – oricare ar fi acesta – să fie atractiv, 

pentru că el favorizează dezvoltarea limbajului, socializarea și creativitatea. De altfel, interesul 

pentru explorarea mediului poate conduce la viitorul interes pentru știință. 

Adolescența reprezintă perioada cu cele mai multe și importante provocări, atât pentru copii, 

cât și pentru părinți. În această perioadă, personalitatea individului se definește și acesta începe să se 

gândească la viitor. Încep acum descoperirea și dezvoltarea abilităților necesare pentru piața muncii, 

iar talentul, dacă există vreunul evident, este perfecționat. 

În timpul adolescenței, tinerii au nevoie de părinții lor mai mult ca oricând în viață. De aceea 

este foarte important ca situația de acasă să fie pozitivă, iar comunicarea deschisă și transparentă, 

pentru ca adolescenții să poată face față mai ușor acestei perioade.  

Deci, să fim blânzi, înțelegători și indulgenți cu copiii noștri! 

        Pompilia BĂJENARU                                                                                                                                                

BIBLIOTECAR, 

                 BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI 

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

(Friedrich NIETZCHE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA OCTOMBRIE 

 2022

 

 

 

Anexa nr. 1  

 la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 493 din 24 octombrie 2022 

 

 

P R O P U N E R I L E  

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 31 octombrie 2022 

 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare; 

 

2. Acordarea scrisorii de mulțumire publică adresată elevului Rareș STOICA, pentru 

participarea deosebită la Festivalul Național de Romanțe „Crizantema de Aur” ediția a 55-a; 

 

3. Acordarea DIPLOMEI ȘI PREMIULUI DE EXCELENȚĂ „dr. jud. av. George 

BÂRLIGEANU”, elevei Mara-Ioana GHEORGHE, care a obținut cele mai bune rezultate la 

învățătură la sfârșitul clasei a VIII-a, anul școlar 2021-2022, premiu instituit prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 70/2017; 

 

4. Prezentarea noului site oficial al comunei Vulcana-Băi; 

Prezintă: domnul Eugen-Gabriel MILEA – inspector; 

 

5. Informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii pe trimestrul al III-lea 2022.  

Prezintă informarea: fiecare consilier local, potrivit repartizării pe sectoare administrative; 

 

6. Situația statistică a documentelor înregistrate la Primărie în trimestrul al III-lea 2022; 

Întocmește și prezintă spre consultare: domnișoara Elena-Roxana VASILE. 

 

7. a) analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pe trimestrul al III-lea/2022; 

  Întocmesc și prezintă analiza: doamna Simona OACHEȘU și domnul Alexandru 

NEGULESCU – inspectori în Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, carte funciară, 

agricultură și activități sanitar-veterinare. 

b) stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul 

agricol, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia 

completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme; 

 

  8. Atribuirea denumirii „strada Spătărești-Cucuteni”, drumului aflat, în domeniul public al 

comunei, identificat prin cartea funciară nr. 3052 și 6749 a Comunei Vulcana-Băi; 

 

9. Validarea unor dispoziției ale primarului comunei privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2022, emise prin autorizarea dată de Consiliul Local cu Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2022 

privind aprobarea bugetului local al comunei Vulcana-Băi, pe anul 2022; 

 

„Înţelepciunea înseamnă să ştii unde să 
te opreşti, să ştii ce este permis şi ce este 

interzis.” 
(Lev TOLSTOI) 

 



 

 

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

al comunei în trimestrul al III-lea 2022; 

 

11. Aprobarea cuantumului burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și ajutor social, 

pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023; 

 

12. Aprobarea dării în folosință gratuită a unui capac frigorific funerar, Parohiei Vulcana-Băi; 

 

13. Aprobarea dării în folosință gratuită a unui capac frigorific funerar, Parohiei Vulcana de 

Sus; 

 

14. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 3.995 din 28 noiembrie 2002 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și Societatea Farmaceutică „Speranța” S.R.L.; 

 

15. Prelungirea Contractului de închiriere nr. 1.555 din 14 aprilie 2003 dintre Comuna 

Vulcana-Băi și A.F. MOREANU D. Ion; 

 

16. Atestarea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vulcana-Băi; 

 

17. Aprobarea participării comunei Vulcana-Băi, în cadrul proiectului „Realizarea pistei pentru 

biciclete pe teritoriul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vulcana-Băi – Râu Alb”;   

 

18. Aprobarea participării comunei Vulcana-Băi, ca partener cu liderul de parteneriat 

Compania de Apă Târgoviște- Dâmbovița S.A. în cadrul proiectului „Sprijinirea conectării populației 

cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” prin Planul Național de 

redresare și reziliență – PNNR, Componenta C1; 

Inițiatorul proiectului de la pct. 7.b) - 18: Emil DRĂGHICI – primarul comunei. 

 

19. Probleme curente ale administrației publice locale; 

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

următoare. 

 

 

 

 Maria MOREANU, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SFÂNTUL CUVIOS PAISIE DE LA NEAMȚ – 15 NOIEMBRIE  

 

 

 

 

Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru 

Paisie de la Neamț s-a născut în orașul Poltava din Ucraina în anul 

1722, la 21 decembrie, într-o binecuvântată familie preoțească, 

fiind al unsprezecelea copil din cei doisprezece frați. Tatăl său se 

numea Ioan și era protoiereu al Poltavei, iar mama sa se chema 

Irina. Din botez s-a numit Petru. 

Tatăl său murind de tânăr, în anul 1735 copilul a fost dat 

de mama sa să învețe carte la Academia teologică din Kiev, 

întemeiată de mitropolitul moldovean Petru Movilă. După patru 

ani, părăsind școala, intră în viața monahală la Mănăstirea 

Medvedeski, având vârsta de 19 ani. Aici este făcut rasofor, 

primind numele de Platon. După puțină ședere în Mănăstirea 

Pecerska, vine în Moldova, în anul 1745, și se stabilește la schitul 

Trăisteni - Râmnicu Sărat și apoi la Mănăstirea Dălhăuți. 

În vara anului 1746 se duce la Muntele Athos, unde se 

nevoiește ca sihastru patru ani de zile. În anul 1750 este tuns, aici, în monahism de Cuviosul Vasile 

de la Poiana Mărului, duhovnicul său, primind numele de Paisie. Apoi, este hirotonit ieromonah și 

întemeiază o obște monahală în Schitul Sfântul Prooroc Ilie, unde se nevoiește până în vara anului 

1763, adunând în jurul său 64 de călugări români, ucraineni și ruși. 

Din motive binecuvântate, în vara aceluiași an, se reîntoarce în Moldova împreună cu toți 

ucenicii săi și se stabilește la Mănăstirea Dragomirna, unde se nevoiește doisprezece ani, până în 

1775. Aici, Cuviosul Paisie formează o obște mare de 350 de călugări și traduce, împreună cu 

ucenicii săi români, care erau buni cunoscători ai limbii eline vechi, o parte din scrierile filocalice ale 

Sfinților Părinți, devenind, astfel, ctitorul Filocaliei în limbile română și slavonă. Filocalia de la 

Dragomirna din 1769 este prima colecție majoră de traduceri românești filocalice (626 pagini), 

adunate de monahul Rafail. 

În anul 1775, Moldova de Nord căzând sub ocupație austriacă, Cuviosul Paisie a fost nevoit 

să se stabilească la Mănăstirea Secu, în data de 14 octombrie, împreună cu 200 de monahi, lăsând la 

Dragomirna o obște de 150 de monahi. Aici se nevoiește patru ani, continuând aceeași rânduială de 

viață duhovnicească atonită, ca și la Dragomirna. 

Cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Gavriil Calimachi și la îndemnul domnitorului 

Alexandru Moruzi, Cuviosul Paisie s-a mutat la Mănăstirea Neamț, cu o mare parte din obștea de la 

Secu, în ziua de 14 august 1779, unificând astfel cele două mănăstiri sub povățuirea unui singur 

stareț. 

Timp de cincisprezece ani, cât a fost stareț al celor două mănăstiri unificate, Neamț - Secu, 

Cuviosul Paisie păstrează cu sfințenie același regulament de viață monahală din Sfântul Munte 

Athos, atât în ceea ce privește rânduiala sfintelor slujbe, cât și nevoința monahilor la chilie. La 

biserică erau datori să ia parte toți părinții și frații, afară de cei bolnavi sau cei trimiși la ascultări. 

Marele stareț venea cel dintâi la sfintele slujbe și neîncetat se ruga cu rugăciunea inimii, vărsând în 

taină multe lacrimi. În obștea Cuviosului Paisie de la Neamț se aflau mai mulți călugări, sporiți 

duhovnicește, care aveau darul lacrimilor și al neîncetatei rugăciuni, căutând să-i urmeze întru toate 

părintelui lor sufletesc. 

Spovedania fraților obștii se făcea în fiecare seară, iar pentru cei mai sporiți, o dată la trei 

zile. Pentru aceasta, Cuviosul Paisie a rânduit 24 de duhovnici, care spovedeau și îndrumau 

„Ochiul lui Dumnezeu nu doarme.” 

(proverb românesc) 

 



 

 

duhovnicește întreaga obște, iar marele stareț supraveghea bunul mers al celor două mănăstiri, atât în 

cele duhovnicești, cât și în ascultările de obște, primind la chilia sa pe cei care veneau pentru sfat și 

binecuvântare. Cei neascultători primeau canon și mustrare părintească. 

O atenție deosebită a acordat Cuviosul Paisie de la Neamț traducerii din limba greacă a 

scrierilor patristice filocalice, continuând, astfel, șirul traducerilor de la Dragomirna și Secu. Unii 

călugări moldoveni, munteni și ardeleni, fiind buni eleniști, traduceau scrierile Sfinților Părinți din 

limba greacă veche în limba română, iar călugării slavi traduceau în limba slavonă, făcând din 

Mănăstirea Neamț o adevărată academie patristică și duhovnicească, nemaiîntâlnită în alte țări 

ortodoxe din acea vreme. 

Cuviosul Paisie era și un bun organizator și înnoitor al vieții monahale, întemeind în jurul 

Muntelui Ceahlău câteva sihăstrii de călugărițe, pe care le îndruma duhovnicește, rânduindu-le 

duhovnic pe Cuviosul Iosif Pustnicul (Š1828), unul dintre ucenicii săi de la Neamț. Alt ucenic al său 

cu viață sfântă era Cuviosul Irinarh Rosetti (Š1859), mare lucrător al rugăciunii inimii, fondatorul 

Mănăstirii Horaița și al altor așezăminte monahale din Moldova, din Athos, precum și al bisericii de 

pe Muntele Tabor, din țara Sfântă. 

Pentru sfințenia vieții sale, numele Cuviosului Paisie de la Neamț era cunoscut în toate țările 

ortodoxe, începând din Muntele Athos până în Lavra Peșterilor din Kiev și de la Mănăstirea Optina 

până în sihăstriile din nordul Rusiei. De aceea, în 1790, mitropolitul Ambrozie, trecând prin 

Moldova, l-a făcut arhimandrit. În vremea aceea, mulți dregători, boieri și chiar ierarhi sau domnitori 

poposeau la Mănăstirea Neamț, dorind să vadă pe acest mare stareț cu viață sfântă. Influența lui a 

fost mare asupra multor mănăstiri și schituri din Moldova: Dragomirna, Secu, Neamț, Agapia, 

Văratec, Bisericani, Râșca, Vovidenia, Pocrov, Tarcău, precum și Cernica, Robaia, Căldărușani etc., 

din țara Românească. 

În toamna anului 1794, îmbolnăvindu-se, și-a dat sufletul său curat în mâinile Domnului 

nostru Iisus Hristos în seara zilei de joi, 15 noiembrie, la vârsta de 72 de ani. A fost plâns de toată 

obștea celor două mănăstiri, cu schiturile lor, care numărau peste 1000 de călugări români, ruși, 

ucraineni, greci, bulgari. Sâmbătă, 17 noiembrie, a fost înmormântat în gropnița bisericii mari, zidită 

de Binecredinciosul Voievod ștefan cel Mare și Sfânt. Fiind cinstit ca sfânt, încă din viață, ucenicii 

săi i-au săvârșit slujba de pomenire, rânduindu-i ca zi anuală de prăznuire 15 noiembrie. În ultimele 

decenii ale secolului al XVIII-lea, precum și în secolul al XIX-lea, ucenicii lui români au răspândit 

isihasmul în țările Române, iar cei slavi în peste 100 de mănăstiri din Rusia și Ucraina. 

În 1988, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse l-a canonizat pe Cuviosul Paisie de la 

Neamț. În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit pomenirea ca sfânt a 

Cuviosului Paisie de la Neamț, fiind trecut în calendar la data de 15 noiembrie. La mormântul lui de 

la Mănăstirea Neamț vin să se închine și să-i ceară ajutor nu numai credincioși din România, ci și din 

alte țări. 

 
 

 
 
 
 
 

Pr. Paroh Constantin  MILEA 

                                                                                                 PAROHIA VULCANA DE SUS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUGEN IONESCU – 113  ani de la nașterea scriitorului de limbă franceză originar din 

România (26 noiembrie 1909) 

 

 

 

 

Eugen Ionescu, cunoscut în afara României sub numele 

de Eugène Ionesco, conform ortografiei franceze, a fost un 

scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al 

teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze (fotoliul 

nr. 6). Obișnuia să declare că s-a născut în anul 1912, ori din 

pură cochetărie, ori din dorința de a crea o legătură între 

nașterea lui și moartea marelui său precursor Ion Luca 

Caragiale. 

Tatăl său, Eugen Ionescu, român, era avocat, iar mama, 

Marie-Thérèse (născută Ipcar) avea cetățenie franceză. La 

vârsta de patru ani își însoțește familia în Franța, unde va 

rămâne până în 1924. În copilărie Eugen Ionescu și sora sa au 

simțit pe pielea lor drama destrămării căminului: mama a 

pierdut custodia copiilor, iar tatăl i-a readus pe amândoi copiii 

în România. În noua lor familie cei mici au fost supuși la unele 

abuzuri fizice și verbale, iar această traumă a marcat profund 

destinul artistic al scriitorului. 

Marta Petreu susține că Marie-Thérèse Ipcar ar fi fost 

evreică, iar Florin Manolescu va relua această afirmație în capitolul consacrat dramaturgului din 

„Enciclopedia exilului literar românesc”. Fiica scriitorului, Marie-France Ionesco, a demonstrat însă 

cu acte că bunica sa, Marie-Thérèse, era de confesiune protestantă și că nu este adevărată afirmația 

lui Mihail Sebastian din Jurnal că aceasta s-ar fi convertit la creștinism abia înainte să moară. Teza 

Martei Petreu era că tocmai acest amănunt al originii etnice l-ar fi împiedicat pe Eugen să se 

„rinocerizeze”, într-o perioadă când colegii săi de generație cochetau deja cu ideile totalitare. 

După ce mama sa a pierdut procesul de încredințare a minorilor, copilul Ionescu și-a 

continuat educația în România, urmând liceul la Colegiul Național Sfântul Sava din București. 

Examenul de bacalaureat îl susține la Colegiul Național Carol I din Craiova. Se înscrie la Facultatea 

de Litere din București, obținând licența pentru limba franceză. Terminând cursurile universitare în 

1934, este numit profesor de franceză la Cernavodă; mai târziu este transferat la București. În 1936 

se căsătorește cu Rodica Burileanu, iar în 1938 pleacă la Paris ca bursier. Acolo lucrează ca atașat 

cultural al guvernului Antonescu pe lângă guvernul de la Vichy. Tot acolo își scrie și teza de doctorat 

„Tema morții și a păcatului în poezia franceză” pe care nu o va susține niciodată. Numirea sa în 

postul de atașat cultural la legația României din Paris se datorează politicii pe care Mihai Antonescu, 

ministrul de Externe a dus-o de a salva mai mulți intelectuali români, trimițându-i ca să lucreze în 

diplomație în țările de care erau legați sufletește, pe filo-germani în Germania sau pe filo-francezi în 

Franța. Activitatea politică a atașatului cultural la Paris era însă minimală, Ionescu rezumându-se să 

traducă sau să faciliteze traducerea unor autori români contemporani sau să aranjeze publicarea lor în 

revistele literare franceze. 

Primele apariții ale lui Eugen Ionescu sunt în limba română, cu poezii publicate în 

revista Bilete de papagal (1928-1931) a lui Tudor Arghezi, articole de critică literară și o încercare 

„Ca o piesă de teatru, aşa este viaţa: nu 
contează cât de mult a ţinut, ci cât de 

frumos s-a desfăşurat.” 
 (SENECA) 
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de epică umoristică, Hugoliada: Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo. Volumul de debut e un 

volum de versuri și se numește Elegii pentru ființe mici. Cele mai de seamă scrieri în limba română 

rămân eseurile critice, reunite în volumul intitulat Nu!, premiat de un juriu prezidat de Tudor 

Vianu pentru „scriitori tineri needitați”. Desprindem deja o formulă a absurdului, cartea producând 

uimire, derută, comic irezistibil. Astfel, după ce atacă figurile majore ale literaturii române din acea 

vreme, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil 

Petrescu pentru că nu ar fi creat o operă valabilă, Eugen Ionescu revine și susține că ar putea dovedi 

exact contrariul! 

Întreaga operă ce va urma poate fi considerată ca un efort original și reușit de a desprinde din 

banalitatea contingentului sensul tragic și absurd al existenței, fatalitatea morții, splendoarea și 

neantul condiției umane. 

Prima lui piesă de teatru, La Cantatrice Chauve („Cântăreața cheală”) a fost reprezentată 

la 11 mai 1950 la Théatre de la Huchette în regia lui Nicholas Bataille, pusă în scenă la sugestia 

doamnei Monica Lovinescu, cea care la București urmase cursurile Seminarului de regie și artă 

dramatică al lui Camil Petrescu, fiind primită cu răceală de public și de critică. Piesa relua o alta, 

scrisă în limba română, și intitulată Englezește fără profesor, publicată din nou în limba natală abia 

după 1990. Piesa se va impune treptat după ce o serie de mari oameni de cultură francezi scriu 

articole entuziaste despre ea și va deveni cea mai longevivă piesă a acestui mic teatru parizian, 

Théatre de la Huchette, a cărui sală era comparabilă cu cea a Teatrului Foarte Mic de la noi. Urmează 

o perioadă foarte fecundă, în care autorul prezintă, an de an, câte o nouă piesă. Sălile de teatru rămân 

goale, dar treptat începe să se formeze un cerc de admiratori care salută acest comic ivit din absurd, 

unde insolitul face să explodeze cadrul cotidian. 

Teatrul cel mai de seamă al Franței, La Comédie Française, prezintă în 1966, pentru prima 

dată, o piesă de Ionescu, Setea și Foamea și apoi piesa Regele moare. Anul 1970 îi aduce o 

importantă recunoaștere: alegerea sa ca membru al Academiei Franceze, devenind prin aceasta 

primul scriitor de origine română cu o atât de înaltă distincție. 

Opera lui Eugen Ionescu a constituit obiectul a zeci de cărți și sute de studii, teze de doctorat, 

colocvii internaționale, simpozioane și festivaluri. Criticii disting, în general, două perioade sau 

maniere ale teatrului ionescian. Prima cuprinde piese scurte, cu personaje elementare și mecanice, cu 

limbaj aberant și caracter comic predominant: Cântăreața cheală, Lecția, Scaunele și altele. A doua 

încadrează piese ca Ucigaș fără simbrie, Rinocerii, Regele moare etc., în care apare un personaj 

principal, un mic funcționar modest sau rege visător și naiv, cu numele de Berenger sau Jean. În 

aceste piese acțiunea și decorul capătă importanță, limbajul este mai puțin derutant și comicul este 

înlocuit progresiv cu tragicul. Temele predominante sunt singurătatea și izolarea, falsitatea, 

vacuitatea. Obsesia morții este marea forță motrice a operei lui Eugen Ionescu, de la moartea gândirii 

și a limbajului la moartea neînțeleasă și neacceptabilă a individului. Prin ce minune, atunci, geniul 

autorului creează în mod paradoxal comicul? Nici didactic, nici moralizant, antisentimental și 

anticonvențional, teatrul lui Ionescu este un teatru-joc, un joc adevărat, deci liber și straniu, pur și 

sincer, provocator, un lanț pasionant, vertiginos și în toate direcțiile. De fapt, comedia și tragedia se 

împletesc necontenit: drumul luminos de comedie devine drumul spre întuneric, spre moarte. 

Cu ocazia centenarului nașterii scriitorului, în anul 2009 opera lui Eugen Ionescu a fost 

celebrată în mod oficial în întreaga lume, la propunerea României și a ambasadorului acestei țări 

la UNESCO, criticul literar profesor Nicolae Manolescu. Autorului i-au fost consacrate numeroase 

manifestări culturale, atât în țară, cât mai ales în străinătate. 

Cu această ocazie, fiica sa, Marie-France Ionesco, posesoare a drepturilor de autor, 

domiciliată la Paris, a protestat puternic împotriva prezentării lui Eugen Ionescu drept autor român, 

argumentând că toate piesele sale au fost scrise în limba franceză. 
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 DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

 

 

 

 

OCTOMBRIE 

de George TOPÂRCEANU 

 

 
Octombrie-a lăsat pe dealuri 

Covoare galbene şi roşii. 

Trec nouri de argint în valuri 

Şi cântă-a dragoste cocoşii. 

 

Mă uit mereu la barometru 

Şi mă-nfior când scade-un pic, 

Căci soarele e tot mai mic 

În diametru. 

 

Dar pe sub cerul cald ca-n mai 

Trec zile albe după zile, 

Mai nestatornice şi mai 

Subtile... 

 

Întârziată fără vreme 

Se plimbă Toamna prin grădini 

Cu faldurii hlamidei plini 

De crizanteme. 

 

Şi cum abia pluteşte-n mers 

Ca o marchiză, 

De parcă-ntregul univers 

Priveşte-n urmă-i cu surpriză,  

 

Un liliac nedumerit 

De-alura ei de domnişoară 

S-a-ngălbenit, s-a zăpăcit 

Şi de emoţie-a-nflorit 

A doua oară... 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ştiinţa reprezintă cunoaştere 
organizată. Înţelepciunea reprezintă 

viaţă organizată.” 
(Immanuel KANT) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ȘTIAȚI CĂ… 

 

 

 

 …arborii, cu ajutorul rădăcinilor, aduc la suprafață substanțe minerale de la adâncimi mari, le 

introduc în procesele de nutriție si apoi le redau înapoi solului sub formă de frunziș căzut pe sol? 

 …înrădăcinarea arborilor din pădure depinde în mare măsură de însușirile solului? Astfel pe 

soluri sărace și uscate, sistemul radicelar al plantelor este mai dezvoltat, rădăcinile sunt mai lungi. 

 …la un arbore pin de 25 ani, crescut pe dune nisipoase, lungimea sistemului radicelar s-a 

găsit a fi de 8,684 cm? 

 …pădurea în general are pretenții mai mici față de substanțele minerale din sol decât culturile 

agricole, dar nu este indiferentă față de ele? 

 …nutriția arborilor se face pe seama Bioxidului de Carbon din atmosferă și a apei împreună 

cu substanțele minerale din sol? 

 …prin arderea arborilor se poate constata că cenușa (deci substanțele minerale luate din sol) 

reprezintă cam 1-5% din greutatea ei uscată, restul fiind constituit din materie organică, în 

compoziția căreia intră mai ales Carbonul, Hidrogenul, Oxigenul și Azotul? 

 …în cadrul circuitului biologic al elementelor nutritive din păduri, 70-90% din elementele 

minerale absorbite anual din sol revin acestuia (prin frunzișul căzut, conuri și rădăcini), asigurându-

se alimentarea continuă a solului din păduri cu elemente nutritive ușor eliberabile în forme 

accesibile? 

 …nu toată apa din solul pădurii, poate fi folosită de arborii din pădure, ci numai o parte din 

ea, denumită apă accesibilă (sau cedabilă plantelor )? 

 …rădăcinile arborilor, în căutarea apei în sol se pot dezvolta mult, având uneori creșteri de 5-

20 mm pe zi? Capacitatea de a dezvolta sistemul radicelar, depinde în mare măsură de specia de 

arbori. 

 …aerul care se găsește în solul din pădure, influențează asupra pădurii în mod direct, prin 

crearea condițiilor pentru respirația rădăcinilor, precum și în mod indirect, prin influența pe care o 

are asupra proceselor din sol? 

 .…în pădure, vara se produce condensarea vaporilor în stratul superficial de sol răcit în timpul 

nopții, acesta se umezește putând pune la dispoziția plantelor cantități apreciabile de apă? 

 …învelișul de zăpadă, mai ales când ea este afânată, fie chiar într-un strat subțire de 5-10cm, 

protejează solul împotriva înghețului, iar la o grosime a statului de zăpadă de peste 25cm, variațiile 

zilnice ale temperaturii aerului nu se mai resimt în sol?     

 

 

                                      Culese de: 

 Prof.  Mihai MICULESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tragedia vieţii este că îmbătrânim prea 
devreme şi devenim înţelepţi prea târziu.” 

(Benjamin FRANKLIN) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI 

LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE 

 

 

 
 

 
 

1 noiembrie 

Elena VASILE 

Maria DINCĂ 

Corneliu ANTOFIE 

Cristina IOSIF 

Gabriela POPESCU 

Vasile SARU 

Elena-Cristina BURCĂ 

Mihaela-Ariana POPESCU 

Eduard-Matei DUȚU 

 

2 noiembrie 

Eugenia ZAMFIRESCU 

Octaviean MIHAI 

Maria ILIE 

Maria-Cristina FLORESCU 

Georgian GRECU 

Aurel-Cristian BERECHET 

Ilarion TRONECI 

Robert-Andrei ŞTEFAN 

Rareș-Mihail TRONECI 

 

3 noiembrie 

Maria SARU 

Gheorghiţa ENESCU 

Vasile CIOCAN 

Dumitru BERECHET 

Valentina-Gabriela DRĂGHICI 

 

4 noiembrie 

Margareta IONESCU 

Floarea STÎNGACIU 

Georgeta CIOROBEA 

Gabriel FĂŞIE 

Veronica FĂȘIE 

Cristian-Constantin DUMITRU 

Dănuţ-Ştefan DUMITRESCU 

Nicolas-Sebastian FÂȘIE 

 

5 noiembrie 

Vasile SPÂNU 

Petruţ-Mihai MIHĂLCESCU 

Ion IONIŢĂ 

Gabriela-Violeta DINU 

David MOREANU 

 

6 noiembrie 

Rodica FĂŞIE 

Maria GRECU 

Cecilia HOGIOIU 

Maria SAMFIRESCU 

Mirela STOIAN 

Gabriel-Viorel PRIOTEASA 

Vasilica-Cătălina TUDOR 

Gabriela-Denisa ISTRĂTOIU 

Denis-Ionuț MOREANU 

Eliza-Gabriela GHEORGHE 

 

7 noiembrie 

Decebal DUMITRESCU 

Mihai SPÂNU 

Ecaterina BERECHET 

Alexandru-Remus BULIGIOIU 

Ionuț-Gabriel BADEA 

Nicoleta-Florina BOBLEACĂ 

Georgian BADEA 

Maria-Eliza ILIE 

Jessica-Maria ILIE 

 

8 noiembrie 

Mihai GRECU 

Mihai MICULESCU 

Ion GAFIŢOIU 

Adrian STOIAN 

Cati-Mihaela GRECU 

Mihai IONAŞ 

Mihaela-Roxana GOGU 

Robert-Gabriel BURCĂ 

„Dacă iubeşti viaţa, şi viaţa te va iubi pe 
tine.” 

(Arthur RUBINSTEIN) 

 



 

 

Vasilica-Mihaela NECŞOIU 

 

9 noiembrie 

Alexandru NICOLAE 

Elena IORDACHE 

Petruţa POPESCU 

Mihail-Laurenţiu CHIRCĂ 

Mihai FĂŞIE 

Severică-Gabriel DUMITRESCU 

Ionuţ-Eugen GRECU 

Ana-Maria DINIŞOR 

Georgiana-Roxana DINIŞOR 

Andreea-Mihaela FĂȘIE 

Claudia-Gabriela SMARANDA 

Narcis-Cristian DOBRESCU 

Gabriela-Bianca MĂTUŞA 

 

10 noiembrie 

Mihai MEDREGA 

Andreea-Gabriela GOGU 

Ioana-Mihaela COMAN 

 

11 noiembrie 

Corneliu BADEA 

Filareta TUDOR 

Nicolae GHEORGHE 

Cristina IOSIF 

Liviu-Ionuţ MILEA 

Robert-Andrei FĂȘIE 

Denisa-Amalia GRECU 

Miruna-Gabriela CIOCODEICĂ 

Flavia-Mihaela CIOCODEICĂ 

 

12 noiembrie 

Ilona ISTRĂTOIU 

Virgil DUMITRU 

Ionuţ MOREANU 

Marin PETRESCU 

Marian-Gabriel PUȘCAȘ 

Ana-Maria GRECU 

Nicoleta UDROIU 

Ionuţ-Daniel DOGARU 

Teofil NEGULESCU 

Ştefan-Christian BÎRLOG 

Erich-Ștefan BĂLAȘA 

Amalia-Elena ȚOPĂIE 

 

13 noiembrie 

Maria FĂŞIE 

Gheorghe ŢUŢUIANU 

Gheorghe ZAMFIRESCU 

Gheorghiţa ŞTEFAN 

Corneliu DOBRESCU 

Alexandra-Elena MOROE 

Lorena-Maria GRECU 

Yanis-Constantin ZEGHERU 

 

14 noiembrie 

Floarea ILIE 

Tatiana NEAGA 

Maria ENESCU 

Ion BĂLAŞA 

Elena TRONECI 

Elena BADEA 

Ilarion FĂŞIE 

Elena-Nicoleta BADEA 

Adrian-Cătălin ENE 

Ionuţ BURTOIU 

Ciprian-Adrian NEGULESCU 

Amelia-Ștefania ARON 

Ștefan-Georgian CIOCAN 

 

15 noiembrie 

Elena ŞERBAN 

Luciea PETRESCU 

Romică FĂŞIE 

Mircea BUCUROIU 

Aida-Georgiana MITRESCU 

Serghe-Andrei MITRESCU 

Ionuţ-Stelian GRECU 

Luca-Sebastian DOBRESCU 

Alessia-Maria DUMITRESCU 

Nicol OANCEA 

 

16 noiembrie 

Viorica ZEGHERU 

Rozica ARON 

Teodor PIOARU 

Maria ILIE 

Daniela-Mihaela ILIE 

Ion MITRESCU 

Ionuţ DINIŞOR 

Gabriela-Maria BOBLEACĂ 

 

17 noiembrie 

Gheorghe SAVU 

Elena SAVU 

Codruţ-Adrian OLARIU 

Nicolae-Cătălin POPESCU 

 

18 noiembrie 

Radu-Ştefan DĂNILĂ 

Loredana-Andreea STOIAN 

Selena-Maria GRECU 

 

19 noiembrie 

Elena ION 

Mario-Ruben LUPU 

 

20 noiembrie 

Sofia RĂDOI 

Nicolaie BĂLAȘA 



 

 

Crăiţa SUSAI 

Adrian-Mihai VASILE 

Robert-Andrei ANTON 

 

21 noiembrie 

Nicolae SARU 

Vasile GHEORGHE 

Ştefan OPREA 

Emil-Gabriel ŞETREANU 

 

22 noiembrie 

Raluca-Mihaela CONTANT 

Liviu-Andrei MĂGUREANU 

 

23 noiembrie 

Mihai-Ionuţ COMAN 

 

24 noiembrie 

Vasile DOBRESCU 

Dario-Andrei STÎNGACIU 

 

25 noiembrie 

Ion MILEA 

Dumitru-Nicolae DÎNGEANU 

Marius MIHAI 

Constanța MĂTUŞA 

Olimpia OACHEŞU 

Emil-Cosmin NEGULESCU 

Ciprian STÂNGACIU 

 

26 noiembrie 

Constantin FLOREA 

Nicolae-Dragoş DOBRESCU 

Cătălin SUSANU 

Gabriel CHIRCĂ 

Hermina-Elena STÎNGACIU 

Mihaela MITRESCU 

Florentina-Daniela ANTOFIE 

 

27 noiembrie 

Gheorghe BIŢOC 

Mihaela-Cristina ANTOFIE 

Beatrice-Andreea PARASCHIVA 

 

28 noiembrie 

Elena LOPOTARU 

Elisabeta BADEA 

Corneliu-Constantin NICOLĂESCU 

Florina-Raluca MITRESCU 

Andreea-Alexandra TABACU 

Mihai-Daniel STOICA 

Dumitru MIHAI 

 

29 noiembrie 

Nicolae ARON 

Gheorghe DUŢĂ 

Liliana FĂŞIE 

Petru MORARU 

Loredana DUMITRU 

Elena-Ramonica ANTOFIE 

Remus-Mihai TOMESCU 

Romulus-Marian TOMESCU 

Ion-Eugen GOGU 

 

30 noiembrie 

Ion NEDELCU 

Ionela-Magdalena FĂŞIE 

Roxana-Andreea FĂȘIE 

Emanuel DOBRESCU 

Ştefania-Andreea MEDREGA 

Andreea-Nicoleta IONAŞ 

Alessia-Andrea GHEORGHE 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ACTE ȘI FAPTE DE STARE CIVILĂ

 

 

NAȘTERI: 

 

Darius-Gabriel IONESCU -27.03.2022 

 
 

CĂSĂTORII: 
 
 

 

 

 
 

„Prefer să fiu criticat pentru ceea ce sunt 
decât iubit pentru ceea ce nu sunt.” 

(Kurt KOBAIN) 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

DECESE: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTIVUL DE REDACŢIE:   

Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,   

Maria MOREANU – consilier juridic, 

Dionisie BURCĂ – secretar 

Eugen-Gabriel MILEA – inginer IT 

Constantin MILEA – preot, parohia 

Vulcana de Sus 

COLABORATORI PERMANENȚI 

Manuela-Victorița CIOCAN 

Petra MICULESCU 

Mihai MICULESCU 
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