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Marile probleme aleMarile probleme ale
sezonuluisezonului

www.tvv.ro
Tel 0744 231380

De ani și ani alerg  în Moldova noastră ca reporter
conștiincios.

De ani și ani am un firav sector agricol unde pierd din ce
câștig, nădejdea mai e pentru că acolo-i mâncarea. Am vrut să
previn părerea că nu m-aș pricepe.

Am tot vorbit-chestionat-consultat primari serioși care se
gândesc la bunăstarea consătenilor sau chiar au arendate
terenuri.

Întrebarea grea: cât să fie minimul de preț pe 1 Kg de
grâu  și cât să ne dea pământul ca să reușim?

-ar fi un minim de 1 leu/kg și 4 t. la ha. Dar pământurile
noastre-s de slabă productivitate și rar obțin unii atât, sau mai
mult. Se adaugă pierderi inerente cheltuieli indirecte, impozite
și taxe neașteptate. Ne rămâne cel mai sigur... borșul cu știr.

- când pentru 1 leu de motorină dai 14 kg de grâu, nu poți
da înainte.

- când, dacă, se plătește 60 bani/ kg., de unde profitul?
-când o ducem așa de greu, ce să investim?
-în anii când producția e mai bună automat scad

prețurile; nu poți fi sigur pe producție decât în hambare.
Marile probleme ale sezonului includ și prețurile mari de

recoltare a păioaselor: 400 lei pe un hectar indiferent câtă
producție se obține. Adăugate la celelalte cheltuieli cultura
păioaselor nu e deloc de recomandat.

Și atunci?
Mergem pe porumb care se vinde cu cel mult 1 leu pe kg.,

la piață, și cât se vinde, că en-gros tot la 60 de bani ajunge.
Floarea soarelui ajunge la 1 leu dar producția e mult mai mică.
De când a dispărut Porumboiu cu fabrica lui de ulei, valorifi-
carea e altă mare problemă. Bovinele sunt așa prost plătite că
nici vorbă să merite crescute, chin degeaba.

Apicultura e pe chituci. Cu un cules la salcâm, și acela
foarte slab, cu teiul fără producție din cauza recentelor tem-
peraturi foarte mari, la floarea soarelui nu mai e nectar din
cauza mutațiilor genetice ca și la lucernă. Și atunci, cum să faci,
apicultură?

Stimularea agriculturii rămâne cea mai grea, mai mare
și NEREZOLVATĂ problemă.

Și atunci, cu ce trăim?
Exact cu ce vor guvernanții noștri: cu ce muncim prin

afara granițelor, cu umilință și decădere! Și iată că din nou
ajungem la pustia de politică!
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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Zi de bucurie la 
Glăvănești-Bacău

Apare numărul 10 al revistei
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Primarul de Costuleni, 
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Ipatele-Iași
Primar vechi, cu multe planuri
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Dănuț Ababei:
primar, la post

Pe marginea Festivalului muzicuțelor:
Propunere clară:

Fluierul și Muzicuța, concursuri naționale cu premii mari. Dansuri-
le, fanfarele și formațiile corale sunt îngropate.

Aceste două CONCURSURI pot revigora activitatea artistică în 2-3
ani!

Fluierul și Muzicuța!
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Primarul de Costuleni  Mirică Dodan,
un destin aparte

Pentru un om care a
construit o biserică (e ctitor la o
biserică de lângă „plopii fără soț” din
Iași ), un om de afaceri care preferă să
se întoarcă în satul natal Covasna,
comuna Costuleni-Iași și pentru un
primar hărțuit de multiplele probleme
ale unei instituții cu numeroase
obligații, pentru un asemenea
personaj… respectul nostru.

Născut la 9 aprilie 1956 în
Covasna cea cu mulți comercianți de
cireșe, fiul lui Constantin și
Eufrosina, a ținut să realizeze un
monument particular, individualizant,
o cruce uriașă replică la cea de pe
Caraiman, din Carpații Meridionali,
drept care a construit-o zicând el că
„este dator comunității din care
provine”.

O realizare dar și o poveste
tare tristă: Biserica din Iași a ctitorit-
o după ce i-a murit într-un accident
de circulație prima soție Rodica,
accident din care au scăpat, însă, cei
doi copii Silviu și Lucian. S-a
recăsătorit după 12 ani cu doctorița
Germina, tot din Iași.

Am venit la primăria
Costuleni „să facem ceva pe aici, nu
numai umbră pământului. Am și un
viceprimar, Sorin Petria, foarte isteț
și colegi consilieri corecți, deci
putem afirma forța umană, creativă,
economică a comunei”.

Ce realizări aveți la un an de
mandat?

„Am re-dotat iluminatul
public cu leduri dar din stâlp în stâlp,
cu toate astea economisesc 15%  din

cheltuieli!
Pietruiri de drumuri comu-

nale, proiect de asfaltare de 4,7 km
între Hilița (patria cireșelor) și
Covasna, cu reperul de orientare
(crucea) care să se vadă de departe…

…E iluminată noaptea,
visăm și vom face pași importanți
pentru apă, canalizare, gaz, dar mai
ales modernizarea unor școli:

dotarea acestora  cu absolut tot ce le
trebuie!”

Mirică Dodan zice că nu e
un bun vorbitor dar e foarte logic și
preocupat atent de ce ne spune. Deși
într-o oră cât am stat în biroul lui a
semnat -citindu-le- vreo 30 de hârtii,
a stat de vorbă cu 16 oameni, a
coordonat chioșcul de informare al
G.A.L., prin care speră să mai
construiască ceva. Ba, a mai răspuns
și unor reprezentanți ai armatei care
păreau grăbiți. Acolo s-a văzut
competența secretarei primăriei
,doamna jr. Loredana Anchidin. Mare
aglomerație  la primărie dar fiecare
își face treaba.

Până la urmă Mirică Dodan
nu spune fără temei că are echipă
foarte bună în primărie și că se
înțelege cu toți.

Văzându-l hotărât și înzes-
trat cu harul de a face m-am nevoit a-
l include între portretele afective ale
jurnalistului…

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

HORA MUZICUȚELORHORA MUZICUȚELOR
Ediția a II-a Lipovăț-Vaslui

Primarul Valerian Hriscu și
echipa sa fac minuni pe
impunătoarea scenă (portabilă,

unică) din fața Primăriei.  E și un
activist cultural de excepție „domnul
Marcel” care adduce formații,
strange lume, sincronizează,
regizează… muncește.

Duminică 9 iulie, după ora
18.00 s-a desfășurat festivalul –
concurs într-o ambianță plăcută, cu
largă participare cetățenească. L-am
văzut în juriu pe inspectorul Cristin
Ciubotaru.

S-au înregistrat 18 numere
dar câțiva n-au mai ajuns pe scenă,
inclusive laureatul de anul trecut. Dar
interpreții s-au străduit să fie la
înălțime.

Reporterului i-au plăcut:
grupul de la Todirești condus de

inegalabilul promotor cultural
Gheorghe Onofrei, grupul
„Bujorelul” de la Zăpodeni și

formația „Ritmic” de la Lipovăț.
Individual fiecare a avut

farmecul său.
Viorel Zvâncă din Moinești-

Bacău a arătat tuturor ce se poate

face cu o muzicuță a unui interpret
talentat și serios.

Indiferent ce premii, ce
diplome și ce bani a acordat juriul,
HORA Muzicuțelor a fost o aleasă
reușită.

Felicitări Valerian Hriscu,
dar:

În numărul următor
propuneri și considerații. La anul
viitor să fie și mai bine.

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Salutări prietenului nostru, Georg Barth, din Passau-Germania.
Am primit plicul de la tine!
Mult succes în activitate.

Prof dr. Dumitru V. MARIN

Pe marginea Festivalului muzicuțelor:

Propunere clară:
Fluierul și Muzicuța, concursuri naționale

cu premii mari. Dansurile, fanfarele și formați-
ile corale sunt îngropate.

Aceste două CONCURSURI pot revigora
activitatea artistică în 2-3 ani!

Fluierul și Muzicuța!
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MERGE ȘI AȘA…..
Absolvenţii care n-au luat

BAC-ul se pot angaja în domenii ca
vânzări, logistică şi producţie. Care
sunt cele mai bine plătite posturi

Tinerii care nu au trecut exa-
menul de bacalaureat se pot angaja în
domenii precum vânzări, logistică
sau producţie, sau pot urma cursuri
de calificare de scurtă durată şi pot
lucra în saloane de înfrumuseţare.
Chiar dacă nu au diplomă de bac, se
pot angaja în vânzări, în primul rând.
Când spun vânzări, mă refer la
casiere şi vânzători pe raion. Se mai
pot angaja în logistică, tot ce
înseamnă partea de manipulare
marfă, gestiune, chiar agent de pază.
Partea de producţie este o industrie
care are nevoie de forţă de muncă, nu
neapărat calificată şi nu neapărat cu
bac”, a explicat Raluca Peneş,
reprezentant al Smartree - companie
care activează pe piaţa de exter-
nalizare a serviciilor de salarizare şi
administrare de personal.

De asemenea, există call
center-uri care acceptă angajaţi care
nu au trecut de examenele de la
finalul clasei a douăsprezecea. „Sunt
companii, câteva call-center-uri, care
angajează fără bac. Nu sunt foarte
multe companii, depinde de profilul
angajatului”, spune Peneş.

În urma unor cursuri de
calificare de scurtă durată, tinerii care
au picat examenul de bacalaureat se
pot angaja în saloane de
înfrumuseţare sau de cosmetică.

Un alt tip de formare se
remarcă în domeniul automotive. „În
producţie sunt anumite procese
operaţionale, mai ales în domeniul
automotive. Spre exemplu, acei
operatori pe bandă. Sunt anumite
procese care sunt etapizate şi nu caută
neapărat bacul. Angajaţii sunt formaţi
la locul de muncă”, precizează Peneş.

În ceea ce priveşte salariile,
reprezentanta Smartree susţine că
meseriile unde nu este necesară
diploma de bacalaurent nu sunt

plătite la un nivel satisfăcător pentru
angajaţi, acesta fiind unul dintre
motivele pentru care ei emigrează.
„Din păcate, meseriile unde nu este
necesar bacalaureatul nu sunt plătite
bine, de asta mulţi preferă să plece în
afară, Italia, Spania, tot la muncă
necalificată, dar care e mult mai bine
plătită raportat la nivelul de trai de
acolo”, susţine Peneş.

Cel mai bine plătit post este
cel de şofer de TIR, acesta putând
câştiga chiar şi 1.000 de euro. La
curse din afară, un şofer de TIR
câştigă peste 1.000 de euro,
menţionează Peneş.

O altă meserie bine plătită
este cea de macaragiu, putând ajunge
la peste 1.000 de euro. Pentru un post
de macaragiu portuar se cere profilul
mecanic sau tehnic, potrivit unui
anunţ publicat online.

„În producţie, în domeniul
automotive au început să fie mai bine
plătiţi, pe fondul lipsei forţei de
muncă. Companiile care vin la noi
investesc şi deschid fabrici, au
început să şi formeze angajaţii, chiar
profesional, să ia tineri fără bac, să
colaboreze direct cu şcolile
profesionale, să îi ajute, să îi
finanţeze, cu condiţia ca o perioadă
după ce termină acele şcoli să fie
angajaţii lor şi atunci ei sunt mult mai
motivaţi”, explică Raluca Peneş.

Cerinţa minimă pentru un
operator de linie producţie - montator
subansamble - este să fie absolvent de
şcoală profesională sau învăţământ
obligatoriu de 10 clase. Absolvirea
liceului cu bacalaurent reprezintă
avantaj, se arată într-un anunţ postat
pe un site de joburi.

Nici în vânzări, pe partea de

retail sau în saloanele de
înfrumuseţare nu sunt salarii mari,
mai spune reprezentanta Smartree.

Şansele de angajare ale

celor care nu au trecut de examenul
de bacalaureat sunt mari, în contextul
în care cererea este ridicată. „Din
punctul meu de vedere, şansele lor
sunt mari, pentru că cererea este
foarte mare, în toate domeniile. În
momentul actual nu e problema în
oferirea locurilor de muncă, ci în
acceptarea lor – aici e problema
majoră. Poate sunt anumite zone
defavorizate unde nu sunt industriile
foarte dezvoltate, precum Moldova,
dar se pot reloca, ar putea să găsească
anumite joburi şi anumite avantaje,
cu prime de relocare”, spune Peneş.

Pe de altă parte, diploma de
bacalaureat aduce tinerilor mai multe
opţiuni de angajare. „Dacă are
dilpomă de bac, îşi poate diversifica
domeniile în care să lucreze. Cineva
care nu are bacul nu se poate angaja
ca secretară. Cineva care are bacul, a
terminat un liceu şi cunoaşte şi puţină
engleză, are şanse mult mai mari să
se angajeze pe domeniul administra-
tiv, pe partea de call-center, în
vânzări, la un nivel mai înalt, unde se
poate şi promova”, conchide Raluca
Peneş.

Dar cel mai cunoscut
domeniu în care angajările se pot
obţine şi fără diploma de bacalaureat
este agricultura. Aici, dezavantajul
este că angajarea se face, de cele mai
multe ori, doar pe perioade scurte
(sezonier), iar avantajul constă în
câştigurile salariale, care - pe fondul
crizei de forţă de muncă - cresc de la
an la an. În 2016, spre exemplu, în
campaniile de toamnă plata cu ziua a
trecut de 50-60 de lei şi, chiar şi aşa,
oamenii au fost destul de greu de
găsit.

Timona BALMUȘ

Centru Cultural la
Huși!

Mai nou, rolul Centrului
Cultural este acela de a oferi
membrilor comunității un spațiu
destinat manifestărilor culturale și
activităților cu un caracter social. Un
spațiu cultural care să promoveze
arta filmului și a teatrului, literatura
și artele plastice și să stimuleze
inițiativele artistice ale comunității.
În una dintre ședințele Consiliului
Local (CL) Huși  s-a votat un proiect
de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice
pentru investiția: reabilitare,
modernizare și dotare cinematograf
,,Dacia” din municipiul Huși și trans-
formarea acestuia în centru cultural
reprezentativ al orașului, precum și
depunerea unei solicitări privind
includerea în Programul Național de
Construcții de Interes Public sau
Social, Sub programul ,,Săli de
cinema”.

Clădirea nu a fost utilizată și
întreținută de cel puțin 20 de ani și
este imperios necesar a se executa
lucrări de reabilitare a clădirii pentru
a nu avansa degradarea si ai da o util-
itate pentru a beneficia locuitorii
municipiului Huși. Clădirea va avea
toate instalațiile, dotările și toate
utilitățile necesare desfășurării
normale a activităților (sisteme
mecanice pentru montare/demontare
scena, ecran cinematograf acționat
electric, manevra decoruri, instalații
de lumini în sală și pe scenă,
posibilități de efecte speciale (fum,
ceață), stroboscop, instalație audio
comandată centralizat, prelucrare
sonorizare pe calculator, aparatură de
redare HI-FI, sistem surround de
sonorizare în plafon și pereți, proiec-
toare pentru sala de spectacor, dotări
cu microfoane, căști wireless, etc.

Petru DAVID

#BeActive, SĂPTĂMÂNA
EUROPEANĂ A SPORTULUI

2017

În ziua de 8 iulie 2017,
Federația Română Sportul Pentru
Toți a organizat la Bucureşti întâl-
nirea de lucru cu privire la proiectul
“Săptămâna Europeană a Sportului”,
hashtag-ul #BeActive, veritabilă
sărbătoare a sportului, iniţiativa
Comisiei Europene, scopul fiind
promovarea participării tuturor
cetățenilor, indiferent de vârstă,
mediu sau condiţie socială, la
activităţi sportive şi fizice.

Săptămâna Europeană a
Sportului este finanţată cu fonduri ale
Uniunii Europene, prin programul
Erasmus+, precum şi cu o contribuţie
locală, în cazul României din partea
Ministerului Tineretului şi Sportului.

La editia a III-a a SES, care
va avea loc în perioada 23-30
septembrie 2017, participă 32 de țări
europene.

La nivel național, Federaţia
Română Sportul pentru Toţi (FRST),
coordonează, acţiunile din cadrul
SES (EWoS). 

Județul Vaslui, prin
Asociația Județeană Sportul Pentru
Toți (coordonator) a confirmat
participarea şi anul acesta la SES
alături de alte AJSPT-uri din 22 de
județe, DJST-uri şi entități sportive
din România.

Ca si la editiile precedente,

judetul Vaslui va fi organizat pe 6
zone/centre în care se vor derula
numeroase activități sportive (cros,
tenis de masa, handbal, fotbal, volei,
baschet, gimnastică aerobică, dans,
karting, arte martiale, badminton,
biciclete, role, stafete si parcursuri
aplicative).

Parteneri ai Asociaţiei
Judeţene Sportul Pentru Toţi Vaslui
în organizarea SES 2017 vor fi:
Primăria Municipiului Vaslui,
Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui,
Colegiul Economic “Anghel
Rugină”, Palatul Copiilor şi Direcţia
Judeţeană de Sport şi Tineret Vaslui,
licee, scoli gimnaziale şi grădinițe.
Spaţiile de desfăşurare a
a c t i v i t ă ţ i l o r / c o n c u r s u r i l o r ,
sonorizarea, acolo unde este cazul, şi
materialele sportive necesare vor fi
puse gratuit la dispoziţia
participanţilor de către unităţile de
învăţământ şi primăriile localităţilor
respective. 

Se anticipează participarea
unui număr de peste 3.000 de
preşcolari, elevi din clasele
pregătitoare, I-IV, V-VIII, IX-XII şi a
aproximativ 250 de voluntari.

Preşedinte AJSPT Vaslui,
Prof. Anuşca-Doglan Elena

NN UU MM ĂĂ RR UU LL   11 00   
AA LL   RR EE VV II SS TT EE II   

MERIDIANUL CULTURALMERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC ROMÂNESC 
EE SS TT EE   GG AATTAA !!

ÎN CURÂND!

MERIDIANUL
CULTURAL ROMÂNESC

ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN
MERIDIEN CULTUREL ROUMAIN

Румынский культурный Меридиан
RUMÄNISCHER KULTUR MERIDIAN

An III, Nr. 2, (10) aprilie  mai  iunie 2017
Director: Prof. dr. Dumitru V. MARIN

VASLUI
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
13 iulie  2017 - 19 iulie 2017

Dinamica săptămânii te
bulversează mult, pentru că

multe din ideile și concepțiile tale
privitoare la situațiile în care ești
implicat și la oamenii din preajma ta,
se vor schimba radical și definitiv. Un
dialog cu un prieten sau cu o persoană
importantă din segmentul profesional
te va ajuta să privești obiectiv la tot ce
te înconjoară și, de asemenea, vei găsi
soluțiile viabile pentru a-ți îndeplini
proiectele personale și profesionale.

Săptămâna debutează cu
multă forfotă în plan socio-

profesional. Discuții cu șefi, cu
oficialități, prezentări profesionale de
anvergură, dar și controverse sau
situații dificil de gestionat la prima
vedere. Este bine să-ți pregătești
temeinic aparițiile și dialogurile cu
ceilalți, întrucât unii îți vor pune bețe
în roate. Neplăcerile apar de la banii
și bunurile comune cu partenerul de
viață, rudele sau colaboratorii. 

Este nevoie să te ocupi de
bani și bunuri comune cu

alții. Achitarea facturilor, datoriilor,
verificarea documentelor financiare
și dialoguri pe teme contabile. De
evitat investițiile și cheltuielile
nefondate! Este posibil să primești
bani sau favoruri dinspre segmentul
profesional, datorită eforturilor
depuse în ultima vreme. Însă cumva
nemulțumiri tot există, pentru că este
o mare diferență între propriile tale
aprecieri și cele ale altora vizavi de
tine. De evitat discuțiile contradictorii
și escaladarea conflictelor! 

Dorința de a călători, de a te
pregăti de vacanță, de a

acumula informații din varii domenii de
viață și activitate este foarte accentuată în
prima parte a săptămânii. Însă este posibil
ca partenerul de viață sau prietenii alături
de care dorești să te distrezi în vara asta să
aibă cu totul alte planuri și să te anunțe
destul de tranșant. Bine ar fi să-ți faci
propriile planuri, ascultându-ți vocea
interioară și ținând cont de impulsurile
sufletești. La serviciu se animă atmosfera
pe la mijlocul perioadei analizate.

Discuții parteneriale și
acțiuni comune cu

partenerul de viață și cu cei de afaceri
în primele zile ale săptămânii.
Creativitatea este accentuată, dar
cumva ceilalți te blochează în a-ți
expune în totalitate ideile. Vorbește
puțin, ascultă cu atenție ce ți se spune
și nu-ți divulga toate intențiile. Unii
te pot înțelege greșit. Pe la mijlocul
săptămânii vor interveni aspecte
financiare, de genul achitarea unor
datorii sau a facturilor. Se recomandă
prudență în tot ce ține de bani.

Săptămâna debutează cu
multă muncă la serviciu.

Sarcini de lucru repetitive, contro-
verse colegiale, urgențe de rezolvat în
timp record. Detașează-te,
îndeplinșete-ți corect și la timp
sarcinile de lucru și evită escaladarea
conflictelor. Sănătatea este vulnera-
bilă pe segmentele sistemului circula-
tor, deci fii prudent și îngrijește-te
corespunzător. Îți sunt favorizate
dialogurile tăinuite cu persoane
importante din plan profesional, dar
și cu persoane care se ocupă de
domenii neconvenționale. 

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA, Bârlad, efectuează
activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la cele mai mici prețuri. 

Substanțele utilizate de către noi, sunt aprobate de Ministerul Sănătății,
conform Regulamentului Național al produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A. 

Bârlad: Aparatele de aer condiționat și
ventilatoarele se vând tot mai bine

Perioada caniculară aduce
mari profituri în rândul unora dintre
agenţii economici. Tot mai multe
aparate de aer condiţionat s-au vân-
dut în ultimul timp în Barlad..Pe
lângă aceste aparate au multă trecere
și ventilatoarele, dar și alte aparate

electrocasnice.
Comercianții sunt mulțumiți

de vânzări și se așteaptă ca în luna
august acestea să crească și mai mult.
„Trebuie să spun că vânzările merg
bine, au venit mulţi clienţi care au
fost plecaţi în străinătate şi au

început să-şi aprovizioneze casa cu
frigider, ladă frigorifică. Chiar şi
maşinile de spălat se vând foarte bine
în această perioadă, aparatele de aer
condiţionat, ventilatoare am vândut
foarte multe, pentru că afară este
foarte cald. Preţurile au rămas în
mare parte ca şi anul trecut”, a
explicat Maria Vancea, şefa unui
magazin de profil.

Vânzările au crescut faţă de
anul trecut la unele magazine chiar și
cu 20 de procente. În plus faţă de anul
trecut, clienţii au la dispoziţie oferta
„buy-back”. Aceştia pot să aducă un
produs de care nu au nevoie sau care
nu mai funcţionează, iar magazinele
de electrocasnice din oraş le oferă
câte 100 de lei sau un discount de 100
de lei în cazul în care clienţii cumpără
un produs din magazin. 

„Faţă de anul trecut, am
vândut mult mai bine aparatele de
aer condiţionat. Pot să spun că sunt
creşteri de10-20% . Şi varianta de
ventilator este la mare căutare, în
momentul de faţă avem achiziţionate
în jur de 100 de bucăţi la un preţ
foarte bun”, a mai spus șefa de ma-
gazin.

ACCIDENT
RUTIER GRAV

Un tânăr a decedat în
urma unui accident de circulație
produs la sfârșitul săptămânii
trecute, pe raza comunei

Coroiești. 
Zilele trecute,  la numărul

de urgență 112 a fost primită o
sesizare cu privire la faptul că pe
raza satului Mireni, comuna
Coroiești, a avut loc un accident
rutier grav.

Polițiștii Biroului Rutier
Bârlad  au efectuat cercetari la locul
accidentului, stabilind ca G.Andrei,
în vârstă, de 18 ani, domiciliat în
satul Mireni se deplasa cu un
vehicul cu tracțiune animală,
încărcat cu fân, pe un drum sătesc
din localitatea de domiciliu. Într-o
curbă, tânărul a pierdut controlul
vehiculului și s-a răsturnat în afara
părții carosabile. Urmare a leziunilor
grave,  acesta a decedat. Din
accident a rezultat și rănirea unui
pasager din căruță, în vârstă de 17
ani, acesta fiind transportat la
Spitalul Municipal de Urgență
Bârlad.

Polițiștii continuă
cercetările în vederea clarificării
împrejurărilor în care  s-a produs
acest accident grav. 

„Bârladul Citește” 
Campanie pentru promovarea lecturii

Asociația “Un nou început
în viată” in colaborare cu
Biblioteca Stoe Belloescu, cu
Primaria Municipiului Bârlad, și
cu Asociația “Bună ziua, copii din
România” organizează “Biblioteca
în aer liber” în perioada 7 iulie-3
septembrie 2017.    

De ce acest proiect?
A citi  poate uneori să fie o

provocare din cauza timpului liber

limitat sau pentru că mulți dintre noi
nu și-au creat acest obicei. Putem citi
într-o cafenea, acasă sau la bibliotecă,
dar niciuna dinre acestea nu se
compară cu cititul în aer liber,
înconjurați de natură și de liniște.
Grădina Publică este o astfel de oază
de liniște și natură, iar tot ce mai

lipsește sunt cărțile.
Scopul proiectului este de a

amenaja în Grădina Publică din

Bârlad o bibliotecă în aer liber.
Astfel, vizitatorii grădinii vor avea nu
doar un spațiu unde pot să citească o
carte, dar și cărți la dispoziție.
Vizitatorii Grădinii Publice vor avea
acces gratuit la spațiu și la cărțile din
cadrul acestuia, putând la rândul lor
să contribuie cu cărți la fondul de

carte al bibliotecii.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 13 iulie 2017

H O R O S C O P
13 iulie 2017 - 19 iulie 2017

Relația cu persoana iubită
și cea cu copiii sunt răs-

colite în primele zile ale săptămânii.
Sunt posibile discuții aprinse și afla-
rea unor informații deosebite vizavi
de cei dragi. Totuși nu lua de bun
chiar tot ce auzi. De mare folos îți
sunt activitățile recreative alături de
persoane dragi și de încredere. La
serviciu este forfotă și sarcini de
lucru urgente. Bine ar fi să lucrezi
singur ceea ce intră în sfera de obli-
gativitate profesională.

Relațiile cu membrii fami-
liei sunt accentuate în peri-

oada analizată, recomandabil fiind
să discuți pe îndelete cu toți cei de
acasă care te solicită. Sunt posibile
discuții aprinse, aflarea unor secrete
ale membrilor familiei, dar și acțiuni
controversate. Răbdare, prudență,
detașare! Alocă timp pentru a te gân-
di pe îndelete la situația din familie.
Sunt favorizate treburile gospodă-
rești și reamenajările locative. Rela-
țiile sentimentale sunt răscolite,
astfel că puțin probabil să ajungi la
un consens cu persoana iubită. 

Discuții și întâlniri cu per-
soanele din anturajul

apropiat în primele zile ale
săptămânii. Aflarea unor informații
despre unii te vor pune serios pe
gânduri. Chiar și temele sociale
vehiculate în preajma ta îți vor
atrage atenția în mod deosebit.
Selectează totul și concentrează-te
pe partea pozitivă a lucrurilor. Ar fi
bine să renunți la persoanele care te
solicită prea mult. Membrii familiei
au nevoie de sprijinul tău emoțional,
moral sau material. 

Aspectele financiare îți des-
chid săptămână în sensul că

primești bani sau bonusuri dinspre
locul de muncă. Totuși, efortul de-
pus în câmpul muncii și plata afe-
rentă este de departe mult mai mare
față de recompensele primite. Se
conturează și cheltuieli majore pe
cele necesare traiului cotidian.
Alcătuiește o listă de priorități și
respect-o cu strictețe. Persoanele din
anturajul apropiat te solicită mult pe
la mijlocul săptămânii, prin discuții
sau prin atragerea în problemele lor.

Ești în vervă încă de la
începutul săptămânii,

implicându-te în tot felul de discuții
și acțiuni. Dozează-ți energia vitală,
pentru că există riscul devitalizării
prin implicarea în acțiuni care te
consumă prea mult și fără rost. Sunt
momente favorabile trasării unor
planuri noi pe toate segmentele
vieții cotidiene. Dialogurile cu
prietenii te pot răscoli sufletește
foarte mult, de aceea ar fi bine să nu
pleci urechea la tot ce ți se spune sau
să eviți persoanele pe care le simți
cumva împotriva ta. 

Fii cât mai retras în această
săptămână și ocupă-te pe în-

delete de planurile tale personale. Cu toa-
te că vei fi solicitat mult de către colegii
de serviciu sau de către cei dragi, cu puțin
efort și bunăvoință vei reuși să le eviți
compania și implicarea în treburi obosi-
toare sau care nu te privesc. Multe discuții
tăinuite cu unii și cu alții, în urma cărora
vei obține concluzii foarte importante
pentru tine și bunul mers al proiectelor
tale personale și profesionale. 

GUVERN: Persoanele cu pensii de până la
900 lei vor beneficia de medicamente

compensate 90%
Pensionarii cu venituri din

pensii și indemnizație socială de până
la 900 de lei pe lună vor beneficia, de
la 1 iulie, de compensarea
medicamentelor (din sublista B,
prevăzută de HG 720/2008) în
proporție de 90%, indiferent dacă
realizează sau nu alte venituri,
potrivit unei hotărâri adoptate vineri
de Guvern.

Conform unui comunicat
remis , Guvernul speră să crească
numărul de persoane beneficiare ale
acestui program.

"Până în prezent,
beneficiau de această compensare
pensionarii cu venituri numai din
pensii de până la 700 de lei; veni-
turile realizate numai din pensii
reprezintă drepturi de asigurări
sociale care se cuvin în temeiul
contribuțiilor de asigurări sociale
achitate către bugetul de asigurări
sociale de stat, fiind calculate pe
baza veniturilor realizate de
persoana asigurată", se arată în
comunicat.

Potrivit sursei citate, a fost
simplificată și procedura de declarare
a veniturilor, nemaifiind necesară
declarația pe proprie răspundere a
pensionarilor. În prezent, pentru a
beneficia de această compensare,
pensionarii cu venituri numai din
pensii trebuie să prezinte medicului
de familie talonul de pensie din care
rezultă cuantumul pensiei, precum și
o declarație pe propria răspundere cu
privire la faptul că nu realizează alte
venituri.

"S-a constatat însă că, deși
pensionarii declară că nu obțin alte
venituri, în evidențele ANAF
aceștia figurează că realizează și
alte venituri, în general venituri
mici. Astfel, au fost identificate
situații în care declarațiile pe
propria răspundere au fost date de
către beneficiari fără a avea
cunoștință despre existența unor
sume considerate venituri
(dobândă bancară, venituri din
dividende ca urmare a faptului că
sunt posesorii unor certificate de
acțiuni, situație în care se impune
recuperarea de la această categorie
de asigurați a procentului de 40%
reprezentând diferența dintre 50
— 90%)", se spune în comunicat.

Fondurile necesare pentru

această măsură vor fi asigurate, în
proporție de 50%, din bugetul
Fondului Național Unic de Asigurări
de Sănătate și, respectiv, de 40% din
venituri proprii ale Ministerului
Sănătății, prin transferuri din bugetul
FNUASS.

"Din evidențele CNAS, în
prezent, există un număr de 1,8
milioane de persoane cu venituri

numai din pensii. În cadrul pro-
gramului social privind compen-
sarea cu 90% a medicamentelor
pentru pensionari, în 2016 au fost
eliberate un număr de 2,379
milioane de rețete aferente unui
număr de 430.812 pensionari cu o
valoare în cuantum de 167,6 mil-
ioane lei. Din datele CNAS, se
estimează că, începând cu 1 iulie
2017 numărul de beneficiari cu
venituri din pensii de până la 900
lei/ lună va fi de aproximativ 2,8
milioane de persoane", se
precizează în comunicat.

Totodată, Guvernul a
modificat și completat anexa la HG
720/2008 pentru aprobarea Listei
cuprinzând denumirile comune
internaționale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază
asigurații, cu sau fără contribuție
personală, pe bază de prescripție
medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, precum și
denumirile comune internaționale
corespunzătoare medicamentelor
care se acordă în cadrul programelor
naționale de sănătate.

"Se introduc două DCI-uri
noi aferente Programului național
de oncologie, ca urmare a deciziei
de includere necondiționată emise
în urma procedurii de evaluare; se
rectifică în SUBLISTA C denu-
mirea unui DCI, în cadrul
Subprogramului de tratament al
bolnavilor cu tuberculoză, astfel
încât acesta să fie preluat în Lista
prețului de decontare, așa cum a
fost aprobat ca preț de Ministerul
Sănătății. De asemenea, se intro-
duce un nou DCI de care vor
beneficia pacienții cu transplant
hepatic, în conformitate cu preved-
erile HG 155/2017 pentru
aprobarea programelor naționale
de sănătate", se mai arată în comuni-
cat.

UU nn   pp rr ii mm aa rr,,   cc ââ tt ee vv aa
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“Dragii mei, se cuvin câteva
precizări legate de ziua de joi.

Abia ajuns de la București
(unde am fost la Ministerul Sănătații
însoțit de managerul spitalului
Bârlad și de dna director de îngrijire
și apoi la Ministerul Transporturilor
legat de șoseaua de centură), a
început ploaia! Am plecat imediat în
zonele afectate de ploaia torențială și
grindina care s-au abătut asupra
Bârladului.

În prealabil, am convocat
Serviciul voluntar pentru situații de
urgență și Serviciul de Gospodărie
locala, care, în colaborare cu
pompierii au acționat în zonele afec-
tate.

Amploarea fenomenelor
extreme face ca în anumite situații să
fim depășiți! Îi înștiințez pe bârlădeni
că în Ședinta Consiliului Local de
luna trecută am inițiat un proiect care
se referă la realizarea unui studiu de
fezabi-litate privind apele pluviale în
oraș. Acest studiu se impune pentru

că:- parte din rețeaua existentă este
distrusă (înfundată)...

- parte din rețea este
subdimensionată

- lucrările de asfaltare nou-
realizate în oraș sunt fără canalizare
pluvială (Deal II, Mihai Eminescu,
Bariera Puiești, Țuguieta II), deși,
fiind pe deal, era obligatoriu ca
proiectul respectiv să prevadă acest
lucru. Motivul? Toata apa de pe
strazile acestor cartiere se scurge
direct în oraș, unde nu poate fi
preluată de canalizările
subdimensionate. Zonele afectate:
Confecții, Gara, Stadion, Grădină și
nu numai.

Studiul de fezabilitate
urmărește analizarea în concret a
situației de la Bârlad privind apele
pluviale dar și SOLUȚII de
perspectivă pentru cel puțin 50-60 de
ani.

Suntem în această situație,
dar avem determinarea și curajul de a
soluționa această problemă
importantă a orașului, care nu mai
suferă amânare.
Fac apel la înțelegere din partea
bârlădenilor care trebuie să înteleagă
faptul că suntem în etapa realizării
documentelor, etapă pe care
cetațeanul nu o vede, dar este obliga-
torie din punct de vedere legal pentru
realizarea unei investiții.

Dumitru Boros -primarul
municipiului Bârlad

RECOMANDĂRI: Atenție la
biletele ” spre vacanță”

Pentru că suntem în
perioada în care ne gândim la
vacanţele în străinătate, în căutarea
biletelor de avion ori de cazare de pe
internet, venim cu un „pachet” de
recomandări de care ar trebui să
ținem cont cu toții.
Recomandăm celor care aleg să
călătorească cu avionul spre vacanţă
să se informeze cu atenţie cu privire
la agenţia de la care cumpără bilete.
Pentru un research atent, trebuie să
ţineţi cont de câteva aspecte:

Evitaţi firmele care nu
afişează date de contact complete
(adresa, telefon, cod unic de
identificare fiscală etc.) şi care se
rezumă la o simplă adresa de e-mail.

Este preferabil să cumpăraţi
de la companii cunoscute sau cu care
aţi mai avut anterior contacte
comerciale şi despre care nu există
comentarii negative ale altor clienţi
pe forumuri ori pe site-urile de
evaluare a serviciilor. Examinaţi
aşadar feedback-ul vânzătorului
oferit de alţi cumpărători!

Accesaţi site-ul original
direct şi nu prin link-uri primite prin
e-mail. Documentaţi-vă cu privire
la obligaţiile dumneavoastră în
calitate de cumpărător, dar  şi cu
privire la obligaţiile vânzătorului.

Recomandăm atenţie când
oferiţi detaliile cardului de credit sau
debit pe internet:

Verificaţi întotdeauna dacă
preluarea datelor se face prin proto-
col securizat (url-ul de tip https://

înseamnă protocol securizat, iar
http:// e necriptat).

Refuzaţi tranzacţia dacă vi
se cere codul PIN. Este normal să vi
se ceară codul CVV (format din 3 sau
4 cifre, inscripţionat pe card).

Este mai sigur să folosiţi un
card de debit dedicat tranzacţiilor
on-line, pe care să îl încărcaţi numai
cu suma necesară achiziţiei.

Nu furnizaţi codul numeric
personal, seria şi numărul de la cartea
de identitate, paşaport sau permis de
conducere, întrucât vânzătorul nu are
nevoie de aceste informaţii!

Rezervările de locuri pentru
zboruri cu avionul se fac cu ajutorul
sistemelor internaţionale
computerizate de rezervări, care
permit accesul agenţiei la baza de
date a companiei şi rezervarea
efectivă a locurilor pentru o anumită
cursă în favoarea pasagerilor.

Rezervările sunt gratuite şi
se fac înaintea datei de plecare.

Odată cu efectuarea
rezervării, pasagerul va primi de la
agenţie informaţii referitoare la
preţul zborului (valabil la dată
rezervarii), precum şi informaţiile
referitoare la condiţii, restricţii şi reg-
uli aplicabile biletului de avion ce
poate fi cumpărat în baza respectivei
rezervări.

Paginile 4 și 5 sunt realizate
de Timona BALMUȘ
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Zi de bucurie pentru comunitate
Reporter: Mă aflu la Glăvănești, unde

este sărbătoare. Primarul este foarte preocupat
însă am reușit să-l fac sa stea de vorbă și cu noi.
Eu îl știu ca fiind un om mai aparte, care reușește
lucruri unice, și care, iată, se preocupă și de
zilele comunei care înseamnă un moment fru-
mos și de satisfacție pentru populație. Bună ziua
domnule Gheorghe Tilibașa.

Primar: Bine ați venit!
R: Spuneți-mi e greu pentru

dumneavoastră ca primar să faceți o astfel de
sărbătoare?

P: Nu e greu, e o plăcere pentru noi
să facem această sărbătoare anuală. Vine
toată lumea, ne întâlnim și stăm cu toții ca o
familie, eu zic ca e o faptă bună.

R: Cum faceți rost de fonduri?
P: Mai avem sponsori, ne-au ajutat

comercianții din zonă și împreună cu Consil-
iul local, am organizat această sărbătoare.

R: Este grea viața la Glăvănești, dom-
nule primar?

P: E ca viața la țară, e greu pentru
noi că suntem la distanță de 100 de kilometri
de Bacău. Dar noi sperăm să ducem și co-
muna Glăvănești pe culmi mai înalte de trai.
Avem un proiect european de 3,5 milioane de
euro, aprobat acum, pentru apă, canal, stație
de eupurare, asfaltarea ulițelor, o grădiniță
într-un sat, un muzeu. După un astfel de
proiect putem spune că suntem și noi o
comună cât de cât acceptabilă.

R: Aveți o Grădină de vară foarte utilă
și plăcută și foarte bine organizată, mai afceți și

altceva pentru că am văzut un teren de tenis.
P: Terenul de tenis este pentru copii,

avem o bază sportivă în lucru.
R: Ați primit reacții după monografia

comunei?
P: Da, chiar am mai făcut și alte e-

xemplare pentru că au fost foarte multe
cerințe din țară. E vorba de satul natal și

mulți și-au regăsit părinții, rudele în carte,
sunt curioși.

R: Cam câte persoane sunt înregistrate
la Glăvănești și câte sunt plecate? 

P: Nu sunt mulți, la  o populație de
vreo 4 mii sunt plecați cam 200.

R: Au de lucru aici, că asta e problema?
P: Au de lucru, sunt firme aici. Oa-

menii sunt gospodari, harnici. 
R: Mai cresc oi, că erați vestiți pentru

treaba asta?
P: Mai puțin pentru că oile nu prea

mai aduc profit.
R: Populația e îmbătrânită?
P: Da, populația e cam îmbătrânită,

nu prea mai avem tineret. Nu știu cum vom
face cu școlile peste ani de zile pentru că sunt
ani când avem câte 5 – 6 copii într-un sat și e
puțin pentru o clasă. De asta vrem să facem
apă, canal pentru că mulți vor să vină la țară
să-și facă o casă dar să aibă și condiții.

(interviul integral îl puteți citi în
numărul viitor)

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

GLĂVĂNEȘTI - BACĂU Primar vechi, 
cu multe planuri

Reporter: În comuna Ipatele, într-o zi
călduroasă, stăm de vorba cu primarul Costică
Postârnac, care este transpirat de la atâta
alergătură și muncă. De unde veniți așa asudat,
domnule primar?

Primar: Vin de la o lucrare. Am un
proiect pentru drumuri de exploatare unde
am început lucrările și e nevoie de mine. Ca
primar, nu conteaza că-i cald, că-i frig trebuie
să fii prezent. Iar constructorii trebuie sa-și
facă lucrarea în termen conform contractu-
lui. 

R: Am văzut cum buldoexcavatorul
dădea jos ultimul perete de la vechea școală.

P: Nu-i vechea școală, e școala
Ipatele. Avem proiect prin Ministerul
Dezvoltării de extindere, modernizare și re-
abilitare Școala „Ion Hăulică”, clasele V-VII
la Ipatele. Extindem cu o sală de sport iar
deasupra sălii de sport mai facem încă trei
săli de clasă. Totodată modernizăm grupuri
sanitare și tot ce este necesar pentru autori-
zare.

R: Sunteți cam ambițioși aici în
comună, toți. Văd că aveți o biserică cu surle
suprapuse, aveți o Primărie de lux, faceți școli
și mereu le îmbunătățiți, vă mai lăudați și cu
cămine culturale.

P: Prin Ministerul Dezvoltării avem
cinci proiecte. Trei la școli: la Ipatele, la
școala principala și la Bâcu și la Cuza Vodă
unde suntem în faza de proiect după care se
intră în reabilitare și modernizare pentru au-
torizare. Sperăm ca școala de la Ipatele să fie
gata până la 15 septembrie, altfel nu putem
începe lucrările la Bâcu și la Cuza Vodă în-
trucât nu vom avea unde să ducem copiii pen-
tru școlarizare. Este obligatoriu să fie gata
lucrările la școala de la Ipatele până la în-
ceperea anului școlar. Totodată am finalizat
lucrările la grădinița nouă de la Ipatele. Mai
avem în lucru și încheiem două drumuri în
comună, DC 71 de la Bâcu la Ipatele și un
drum de la Alexești la Cuza Vodă, drumuri
foarte necesare locuitorilor satelor compo-
nente ale comunei. Lucrările au ieșit bine
spre foarte bine, drumurile sperăm să fie
trainice și să țină cât mai mult pentru că asta
ne-am dorit. Avem în lucru și un drum pe
măsura 4.3, drumuri de exploatare, prin
AFIR. L-am început și am atacat lucrările pe
toată lungimea de șase kilometri. S-au execu-
tat până acum podurile și podețele, s-a bala-
stat și urmează să intrăm în faza a doua:
pregătirea pentru asfaltare a unei porțiuni iar
cealaltă porțiune va rămâne pietruită.
Sperăm ca în două luni să închidem lucarea
pentru că din câte văd firma cu care lucrăm
are capacitatea să facă acest lucru cât mai
rapid.

R: Aveți și echipa dumneavoastră de
proiectanți?

P: Nu. Avem un contract cu o firmă

de proiectare, avem un contract cu o firmă de
consultanță, avem diriginți de șantier pentru
toate lucrările, avem cu cine supraveghea dar
eu sunt obișnuit să trec de trei patru ori să
văd cu ochii mei cum se desfășoară treaba.

R: Schema de personal este completă
aici la primărie?

P: Este aproape completă pentru că
numărul de posturi necesare este mai mare
decât cel pe care-l avem conform statului de
funcțiune. Am avea nevoie de încadrări pe
situații de urgență, avem nevoie de încadrare
la unul dintre căminele culturale, lucruri pe
care nu le putrem soluționa întrucât nu ne
permite schema. Avem 17 oameni cu tot cu
primar și viceprimar. Noi am avea nevoie de
măcar 20 pentru a avea toate serviciile com-
pletate.

R: Mi-ar plăcea să vorbiți de acțiunea
preotului de la Bâcu.

P: Preotul de la Bâcu este un preot
deosebit. Asta deoarece înafară de activitatea
pe care o are la parohie, din proprie inițiativă
a constituit acolo un cor de copii pe care îî
instruiește și îi pregătește și cu care participă
la diferite evenimente. Au fost la concursuri
la mare, la munte, în diferite localități unde
au câștigat și destule premii. Copiii care fac
parte din acest cor sunt copii buni și la școală,
lucru care este foarte important și mă
bucură. Anul acesta participă la un concurs
în Cehia, la Praga, unde se întîlnesc coruri
din toată Europa și unde vor prezenta două
programe de 30 de minute. I-am sprijinit prin
Consiliul local cu bani pentru a efectua
această deplasare. M-ar bucura dacă exem-
plul parohului de la Bâcu, Nica Marius,  va fi
preluat și de ceilalți preoți, chiar și din cele-
lalte comune. Exemplul ar putea fi luat chiar
și de către școli, de Căminul cultural care ar
putea să adopte corul de la parohie și să
încerce să îl mărească, să-l extindă și să-i dea
o utilitate și în cadrul căminului. Corul
desfășoară activități și în cadrul Căminului
cultural dar ar fi bine dacă am reuși să
creștem, activitatea culturală. Dacă pe lângă
părintele de la Bâcu s-ar implica și alții care
au cunoștințe în domeniu am reuși o creștere
a activității culturale.

R: Apropo, aveți director de cămin cul-
tural?

P: Da, avem un referent cultural
care este preocupat de activitatea pe care tre-
buie să o desfășoare. Avem Căminele cultura-
le de la Ipatele și de la Bâcu foarte elegante,
foarte curate pe interior lucru care se da-
toreaza numai celui care se ocupă de activi-
tatea din această instituție. Noi am vrea să se
umple și de activitate culturală.

(interviul integral îl puteți citi în
numărul viitor)

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

E . . .  9 ,  v i n e  n r.  1 0 / 2 0 1 7
Revista noastră internațională de care suntem tare mândri, a trecut de doi ani

jumătate de la apariție.
Rezultate și realizări:
- Se difuzează în 4 - patru - continente.
- Cele peste 150 de pagini sunt într-o realizare grafică deosebită.
- Înregistrăm peste 347 de colaboratori.
- Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe cel mai atractiv din

Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul cultural.
- Fie și doar după atât de puțin timp, susținerea noastră este numeric și mai ales

valoric EXCEPȚIONALĂ.
D.V.M.
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Reporter: Dragi prieteni, stăm de vorbă
cu un primar care mie îmi este foarte simpatic,
Temistocle Diaconu, primarul comunei Pădureni.
Bine te-am găsit, domnule primar!

Primar: Bine ați venit!
R: Câți ani ai de când ești primar aici la

Pădureni?
P: 27 de ani, sunt primar din 1990. A

fost o responsabilitate pentru mine față de cei
care m-au ales. Sunt 7 sate iar în inventarul
guvernului suntem  zonă marginalizată, ani de
zile neglijată și a fost greu. În primul  rând am
vrut să nu neglijez învățământul și sănătatea
reușind o infrastructură deosebită. Totodata
nu am neglijat cultura și fără îndoială am pus
accent și pe infrastructura de drumuri și
aducțiune cu apă care sunt factori de
civilizație.

R: Așadar în cele instituțiile culturale
aveți dotări de excepție?

P: Abosult! Avem aparatură, cos-
tume, mobilier. Sunt patru Cămine culturale
iar aici la centru avem Centrul cultural,
Muzeu, Sala Armonia, Bibliotecă comunală,
Teatru de vară. Ele funcționează.

R: Eu văd că domnia ta conduci aici mai
mult o intreprindere decât o primărie. Am văzut
că aveți piscină, parcuri, terenuri de sport.

P: Da dar nu avem un om pasionat
care să coordoneze activitatea sportivă, să ne
înscriem în județeană. Noi avem terenuri de
sport în Ivănești, Văleni, Rusca, Pădureni,
avem și mijloace de transport cu care putem
face deplasări.

R: Și de ce nu este omul?
P: Nu știu, nu-l avem, nu avem acel

om pasionat care ar avea tot sprijinul nostru.
Eu și tinerii din comună, care sunt mari iu-
bitori de sport, ne dorim acest lucru.

R: Mai aveți formația aceea faimoasă?
P: Da bineînțeles. În toamnă vom se-

lecta copii. Este și orchestră de tineret, ne
menținem, activitățile noastre culturale nu
suferă deloc.

R: Suntem la începutul lunii iulie, ce
organizați în vara asta?

P: Pe 5 august suntem gazdă în
cadrul Festivalului Internațional de floclor
„Hora din străbuni”, aici vor veni 4 țări care
vor petrece o zi iar seara la ora 20 vom avea
spectacol. Pe 15 august avem Târgul
producătorilor agricoli, o sărbătoare deosebită
care deja intră în tradiție, este la a IV-a ediție.
Pe 3 septembrie este Sărbătoarea comunei
Pădureni, sărbătoare ajunsă la cea de-a
XXXXII-a ediție.

R: Câți ani ai dumneata?
P: 65.
R: Sunt gata actele de pensie?
P: Da, sunt pregătit, din păcate.
R: Îți închipui că te poți retrage din

activitățile astea normale și antrenante?

P: Îmi va fi greu pentru că m-am
învățat cu această activitate, o cunosc în toate
amănuntele. Oamenii cu care am lucrat îmi
vor fi întotdeauna în suflet și m-aș despărți

foarte greu de oameni. Dacă dă Dumnezeu să
am sănătate mă gândesc doar la înnoirile care
se pot face în aceasta comună astfel încât viața
oamenilor să fie din ce în ce mai bună și mai
frumoasă.

R: Poate fi, domnule primar? Cum poți
ține oamenii pe loc când au plecat atâția în
străinătate, cum le dai de lucru, cum reușești să
aduci populația la manifestările culturale, educa-
tive și nu numai?

P: Este dovedit lucru că oamenii sunt
iubitori de frumos în zona noastră fără
îndoială. Referitor la plecare, sistemul de
salarizare care a fost până acum în România i-
a alungat pe mulți, i-a obligat să plece să-și
caute un trai mai bun. Mă bucură că însă au
început să revină. Fermele de animale din co-
muna Pădureni sunt conduse numai de tineri.

R: Ce ferme de animale aveți?
P: Avem cel mai mare număr de ovine

din tot județul. Sunt 33 de stâne numai pe
pășunea comunală. Peste 12.000 de ovine.

R: Alte priorități?
P: Pe mine mă interesează să aibă oa-

menii în sate apă, drumuri și să reușim și dru-
muri de exploatație agricolă pentru că avem
4600 de hectare teren arabil, peste 1200 de
hectare pășune... 

R: Mai păstrați Conacul boieresc?
P: Este, l-a cumpărat cineva privat și

dorește să-l refacă pentru că este un monu-
ment istoric. Ne onorează treaba asta, să-l
refacă și să fie redat circuitului turistic. Noi
acum construim și un Sat de vacanță aici la
Pădureni cu o capacitate de cazare de 36 de
locuri și deja ne gândim ce locuri pot fi vizitate
de turiști. Zona asta colinară dacă este
gospodărită cum trebuie poate fi de interes.
Săptămâna trecută am avut un grup de 23 de
gălățeni care au petrecut aici la Pădureni trei
zile. Chiar au spus că ar fi frumos să aibă un
spațiu de cazare unde să rămână măcar o
săptămână.

R: Dacă te las vorbești 24 de ore. Nu te
lauzi, domnule Temistocle Diaconu?

P: Nu, spunem o realitate. Sunt lu-
cruri reale și nu trebuie să vorbim doar de lu-
cruri negative. Într-adevăr sunt și lucruri care
nu sunt făcute dar trebuie să le spunem și pe
cele frumoase.

(interviul intergral îl puteți citi în
numărul viitor)

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

PĂDURENI

Reporter: Stimați prieteni, mă aflu la
Șcheia, în județul Iași unde stau de vorbă cu pri-
marul Dănuț Ababei. Bine v-am găsit, domnule
primar.

Primar: Bine ați venit.
R: Am așteptat să încheiați o ședință

de Consiliu ținută acum dimineață. Era
necesară?

P: Da, era necesară. Am avut câteva
proiecte de hotărâre ce trebuiau aprobate,
au trecut, n-au fost probleme din punctul
acesta de vedere.

R: Câți aveți de partea
dumneavoastră?

P: Când a fost vorba să facem ceva
pentru comunitate nu s-a opus nimeni
niciodată.

R: Ce populație are comuna Șcheia,
domnule Ababei?

P: Aproximativ 3400 de locuitori. 
R: Cam cât încasați la buget din taxe și

impozite?
P: Doar ce încasăm pe terenuri și

clădiri, anul trecut am încasat cam 60%.
Sunt și amenzile care sunt mai greu de colec-
tat și care ne afectează foarte mult.

R: Vă mișcați și cu bani din alte surse?
P: Deocamdată proiectele realizate

si în derulare sunt prin Ministerul
Dezvoltării.

R: Ce proiecte aveți?

P: Avem patru școli în faza de
scoatere la licitație pentru reabilitare. Avem
și drumul comunal la care au început
lucrările de o săptămână.

R: Revenind la școli, populație școlară
mai aveți?

P: Da, mai avem. Anul trecut am
avut vreo 600 și ceva de elevi în toată co-
muna.

R: Cum credeți că veți rezolva prob-
lema proiectelor pentru că nădejdea este în Fon-
durile europene?

P: Avem pe Fonduri europene
proiectul pentru căminul cultural, mai avem
un proiect de achiziție a unui buldoexcava-
tor.

R: Ați fost înzăpeziți anul acesta?
P: Da, am fost dar ne-am descurcat.
R: Mi-a plăcut că pe marginea șoselei

erau unii cetățeni care toaletau și strângeau
iarba care ar fi fost păcat să se piardă. A fost or-
ganizarea primăriei?

P: Da, avem oamenii de la ajutorul
social care trebuie să-și facă orele și îi punem
la diferite munci.

(interviul intergral îl puteți citi în
numărul viitor)

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

ȘCHEIARealizări, Realizări, 
dar mai ales laude!dar mai ales laude! Dănuț Ababei: primar, la post
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SONETUL  EROULUI  ȘI
AL  BUNULUI  SIMȚ

Statuia cea din bronz, impunătoare,
Îl reprezintă  pe-un erou de frunte,
Ce n-a murit pe un platou de munte,
Ci a sfârșit-o-n  lupte literare.

Pe-un umorist dorind el să-l înfrunte,
Având hârtie, pix și poante clare,
S-a duelat cât ziua e de mare,
Și noaptea chiar. Nu intru-n amănunte.

La amândoi din strălucirea minții
Săreau scântei, dar cel învins, sărmanul,
A fost Vasile Larco, buceceanul,

Acum e-n Rai, alături de toți sfinții.
Dar este împăcat, nu mai bravează,
Fiindcă-așa-i: Cel mai deștept cedează!

Vasile LARCO

VULTURUL  PUSTNIC
Nemărginirea falnic o scrutează
Condorul cel anahoret ce zboară
Mai iute decât prada ce-o doboară,
Având curaj de răpitor la bază.

America de Sud e a lui ţară,
Pe un instinct primar, nativ, mizează
Cu mare sete prada o vânează
Cum face peste tot oricare fiară.

Acest vultan pleşuv ce se roteşte,
Fiind o zburătoare răpitoare
De multe ori e şi folositoare;

Atunci când spre pământ se năpusteşte
Hrănindu-se cu şerpi şi rozătoare,
Păcat c-a lor sămânţă n-o stârpeşte!

Sorin COTLARCIUC

SOLICITARE
PATRIOTICĂ

Motto:
Azi tinerii-s plecați de-acasă
Din satul drag, în depărtări
Și se întorc, dar nu la coasă,
Vin doar la nunți și-nmormântări.

Solicitarea pare că-i firească:
Atunci când n-ai  și e de unde cere,
Păcat de cel ce n-are în vedere
Că Domnul poate să ne mulțumească.

Poți să primești de toate, după vrere,
Vei fi bogat, doar mană e cerească,
Venitul ar putea mai mult să crească,
Din cer va curge lapte, dar și miere.

Ca tinerii români azi să trăiască
Așa cum vor, în lux și să prospere,
De toate viața lor să le ofere,

Ar trebui, scuzați, să și muncească,
Atâta vreme cât sunt în putere,
Nu prin străini, ci-n țara românească!

Vasile LARCO

Pagina îngrijită de Cătălin SÎMPETRU

VIITORUL
ÎNCEPE AZI

Pornim în expediţie spre Marte
Spre-a face din planetă-o colonie,
Căci suntem doctori în tehnologie,
Şi-apoi vom decola mult mai departe.

Creând prin aştri câte-o nouă glie
Ştim: visurile nu ne-au fost deşarte;
De-aceea vom compune-o nouă
carte
Găsind în stele chiar şi poezie. 

Deci astfel, cochetând cu ineditul,
Vom inventa un nou Big-Bang, din
mers,
Spre-a depăşi, prin fantezie,
mitul…

Dar cum e-o lume-ntreagă într-un vers
Iar un cuvânt ne-oferă infinitul
Vom fi durat şi Noul Univers!!!

Eugen DEUTSCH

ȚELUL MEU
Ca orișicare am un țel,
Doresc realizat să fie,
Să am în viață bucurie
Și o voință de oțel.

Să-nving tot ce e rău cu el,
Copiii crească sănătoși,
În gând să-i am pe-ai mei strămoși,
Acesta-i nobilul meu țel.

Ce-i bun să fie drept model,
În jur să văd doar veselie,
Ne fie viața-n armonie,
Acesta-i nobilul meu țel.

Fiindu-i versului fidel,
Aș vrea să scriu măcar o carte,
Urmașii aibă de ea parte...
Acesta-i nobilul meu țel.

Vasile UNGURAȘU

RONDELUL
PRIMEI

ÎNTÂLNIRI
Când te-am zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat,
Un pas-înapoi făcui îndată
Și ai rămas cam bosumflat.

Mi s-a părut c-am fost ciudată,
Văzându-te puțin crispat;
Când te-am zărit de prima dată,
Aveai un zâmbet simulat.

Cu pas timid și delicată,
Când la cafea m-ai invitat,
Făcând popas, doar c-o „săgeată”
Rapid eu te-am hipnotizat

Când te-am zărit de prima dată!

Elena MÎNDRU

ILUZII, ILUZII
Iubito, cred că-ntineresc!                        
Iar părul meu alb, rar şi vechi 
E negru acum de-l privesc
Deocamdată, în urechi! 

LA NUNTA DE ARGINT
În  anu’- acesta, dragă-ţi scriu,
Acum, după un sfert de veac,
Când, iată, teoretic ştiu,
Ce practic nu mai pot să fac.

NU, DATORIILOR!
Să nu fac vreo datorie;
Am jurat la tribunal!
Nici la bănci, ori băcănie,
Nici în patul conjugal.

FIECARE CU ALE LUI 
Masă mare, lume bună
Şi taraf de chef domnesc
Se prind unii-n joc de mână
Alţii tot ce prind, halesc!

UNUI „CĂRTURAR”
Fiind cu ochii-n patru părţi
Şi-n studiu adâncit mereu
Doar damele-l mai scot din cărţi,
Dacă nu-i intră un careu...

DRAGOSTEA PENTRU
LECTURĂ
Aş vrea-ntr-o viaţă viitoare,
Un melc să fiu, pe o potecă…
Să duc în spate-o bibliotecă
Dar plină de bibliotecare!

Mihai BATOG-BUJENIȚĂ

OFUL ZOOTEHNISTULUI
E dusă vara de la noi,
Sunt ploi și ceață, frig, noroi,
Și cade bruma peste vii...
Iar tu subvenție când vii?

PREZENTARE
Ești frumos, extrem de bine,
Uneori faci și minuni,
Nimeni nu mai e ca tine...
Sunt, desigur, toți mai buni!

NUNTA CU... DAR
Odrasla unui gospodar
S-a măritat cu un recrut,
Și nuntă mare-a fost, cu dar...
Dar căsnicia n-a ținut!

AȘTEPTARILE UNUI 
SCRIITOR
Când dai cartea la tipar,
Te și vezi milionar,
Dar apoi, ce supărare,
Vezi că n-are căutare.

PANA DE IDEI
Rămas în pană de idei
Voi scrie despre derbedei,
Dar nu prea văd ce am de spus
Că-s mulți din ei acolo..."sus"!

VINURILE ȘI SCRISUL
Toți cei ce bine scriu, aș spune,
Că-s băutori de vinuri bune,
Fiindcă-s și deschiși la minte,
Te amețesc doar prin cuvinte.

Vasile UNGURAȘU
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Pentru câteva ore, cu toţii ne-am simţit complet
sănătoşi şi fericiţi la sărbătoarea plantelor

medicinale şi aromatice
Ferice  de cei (mulţi din feri-

cire), care au fost  joi, 6 iulie 2017, la
Centrul de Cercetare şi Dezvoltare
Agricolă Secuieni-Neamţ. Un cadru
absolut minunat, oameni frumoși și
multă emoție!

Acestea au fost ingredien-
tele unei  zile de neuitat la Centrul de
Cercetare şi Dezvoltare Agricolă
Secuieni-Neamţ unde a avut loc
“Sărbătoarea plantelor medicinale şi
aromatice” şi a fost lansată cartea
“Sănătos şi Fericit”, autor
dr.ing.Iuliana Barbu.

După salutul de bun venit
din partea gazdelor, prin vocea
delicată dar puternică a doamnei
dr.ing. Elena Trotuş, s-a vorbit despre
“Importanţa cunoaşterii şi cultivării
plantelor medicinale”(dr. biolog  CSI
Elvira Gille), despre “Evoluţia
regimului termic şi pluviometric
înregistrat la SCDA Secuinei” (dr
ing. CSII Cornelia Lupu), “Despre
rezultate obţinute în cadrul proiectu-
lui ADER2.4.1 în perioada 2015-
2018” (dr. ing. CSIII Margareta Naie)
şi dr. ing. Iulia Barbu despre “SC
Farmacia Naturii, obiective,
preocupări, posibilităţi de
implementare a rezultatelor obţinute
în cadrul proiectului ADER 2.4.1”. O
intervenţie au avut şi cei de la Banca
de Resurse  Genetice Vegetale
Suceava, colaboratori apropiaţi ai
Centrului de Dezvoltare Agricolă
Secuieni, Neamţ care au vorbit
despre colecţia  instituţiei de plante
medicinale şi aromatice.

În partea a II-a a fost lansată
cartea “Sănătos şi fericit. Leacuri din
potirul nesecat al naturii”
Cartea de față însumează în paginile
ei povestea regăsirii de sine  O
poveste despre putere, despre
redescoperire, determinare, despre tot
ceea ce ne compune pe fiecare dintre
noi, dacă știm și avem puterea de a ne
înțelege și de a ne depăși toate
angoasele.Iulia aduce celor aflați în
impas o soluție pentru zbaterea lor
aparent lipsită de șanse. Și, citindu-i

rândurile, ne ajută  să înțelem  că nu
suntem singuri  în lupta noastră cu
viaţa şi că întotdeauna există speranţă
acolo unde nu este loc de renunţare-
Fericirea nu ar trebui să fie un
sentiment greu de atins, dar pare că

ne scapă mereu printre degete.Pe de
altă parte, se ştie că esenţa fericirii
este sănătatea. Atunci, cei care sunt
sănătoşi, sau într-un procent
satisfăcător sănătoşi, de ce nu reuşesc
să fie fericiţi?oare nu ţine totul doar
de ei, de fiecare dintre noi?

Pentru cartea lansată astăzi
cât şi pentru întreaga activitate, Iuliei
Barbu    i-a fost decernat premiul de
excelenţă din partea Centrului de
Cercetare şi Dezvoltare Agricolă
Secuieni-Neamţ

În partea a III-a  s-au putut
vizita câmpurile experimentale de
plante medicinale şi aromatice ale
staţiunii, unde, pe lângă plante
cunoscute ca: gălbenele, echinaceea,
sovârv, isop, cimbrişor şi multe
altele, am reţinut unele pe care eu
personal nu le cunoşteam până
atunci: alior, târtanul,  şerlaiul,
parpian, hreniţă, camelina sau
mătăciune.

Şerlaiul mi-a atras atenţia în
mod deosebit, datorită  fluorescenţei
spectaculoase, seducătoare. Chiar
dacă a fost folosită în Antichitate şi
Evul Mediu pentru proprietăţile sale
curative, o vreme a intrat în uitare, ca
să revină apoi în atenţia medicilor la
sfârşitul secolului XIX.  Am aflat că
planta a fost considerată
antispasmodică, carminativă,

balsamică, tonică, aromatică,
aperitivă, astringentă şi pectorală şi
folosită în special în afecţiuni ale
aparatului digestiv, şi, de asemenea,
în afecţiuni ale rinichilor.După
Culpepper, pentru tumori şi edeme se
foloseau seminţele al căror mucilagiu
era aplicat pe zonele afectate. El
recomanda pulberea din rădăcini
uscate pentru dureri de cap, iar
infuzia ca foarte utilă în problemele şi
afecţiunile femeilor.

Fii acolo unde se întâmplă
lucruri positive,  în compania
oamenilor care te inspiră şi care
emană energie pozitivă.Un astfel de
om este şi Iulia Barbu, căruia am
privilegiul de a-i fi prietenă şi alături
de care m-am aflat încă o dată , pen-
tru câteva ore fascinante. Astfel,
toate  problemele  au dispărut ca prin
minune şi m-am transformat
imaginar în fetiţa aceea zglobie care
cutreiera câmpurile, dealurile sau
pădurile copilăriei. Pentru câteva
clipe am păşit pe acele câmpuri de
mână cu mama şi tata, adulmecând
flora spontană a copilăriei mele atât
de fericite.

Amintesc doar câţiva dintre
cei prezenţi la eveniment, pe care am
avut ocazia să îi remarc printre
participanţi: Dr. H.c.  Constantin
Vasilică  de la Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară ”Ion
Ionescu de la Brad” din Iași, dr.

Valerica Blaj, dr. Adriana Streja, Ioan
Enache de la Biblioteca Judeţeană
Bacău, ing. Cezar Rădescu, Ionel
Rusei de la Tipografia Docuprint
acolo unde Iulia şi-a tipărit cartea,
Sensei Doru Botez  şi mulţi, mulţi alţi
prieteni ai Iuliei sau ai doamnei Elena
Trotuş şi ai Centrului de Dezvoltare
Agricolă Secuieni, Neamţ.

Mulţumim pentru cadrul
minunat pe care ni l-au oferit
Divinitatea şi angajaţii Centrului de
Cercetare şi Dezvoltare Agricolă
Secuieni-Neamţ în frunte cu doamna
ing. Elena Trotuş şi încă o dată
mulţumiri Iuliei pentru invitaţie şi
pentru apariția acestei cărți de suflet;
pentru sufletul ei dar şi pentru al
nostru al tuturor.

Mihaela BĂBUȘANU

Popicarul ieşean Constantin
Iftimie câştigă Cupa României

în concursul veteranilor
Sâmbătă, 8 iulie 2017, etapa

finală a Cupei României la popice
pentru veterani (seniori +50 ani şi
sub 50 ani) a avut loc la arena CFR
Iaşi, la competiţie fiind prezenţi 24
de sportivi, dintre care doi în afară de
concurs deoarece nu au parcurs toate
cele trei etape anterioare. În această
situaţie s-au aflat Opra Bodi Francisc
(KSE Tg. Secuiesc) - 421 p.d. azi la
Iaşi, la seniori +50 ani şi respectiv
Haţegan Radu Cornel (CS
Siderurgica Hunedoara) - 498 p.d.,
performanţă cu care putea câştiga o
medalie de bronz, la seniori sub 50
ani.

După o întrecere specta-
culoasă, arbitrată de ieşeanul Florin
Ciolan, ajutat de secunzii Iulian
Gabriel Cucu şi Ion Cercel, marele
trofee puse în joc au revenit
sportivilor Constantin Iftimie (CFR
Olimpia ACB Iaşi) - la seniori +50
ani şi Călin-Ioan Cazacu (Clubul
Sportiv al Oraşului Tălmaciu, fost în
trecut legitimat la CFR Olimpia ACB
Iaşi) - la seniori sub 50 ani. 
Rezultatele complete au fost
următoarele:

SENIORI +50 ani:
1. Iftimie Constantin (CFR

Olimpia ACB Iaşi) - 504 p.d.;
2. Haran Silvestru (CS al

Oraşului Tălmaciu) - 494 p.d.;
3. Ebel Emilia (CS

Siderurgica Hunedoara, marea
surpriză a competiţiei) - 493 p.d.; 

4. Beuck Erhard Dietrich
(CS al Oraşului Tălmaciu) - 483 p.d.;

5. Vestemean Dan (CS al
Oraşului Tălmaciu) - 482 p.d.; 

6. Cioacă Vasile (CS al
Oraşului Tălmaciu) - 471 p.d.;

7. Incze Ernö (ACS Corona
2010 Braşov) - 462 p.d.; 

8. Kiss Arcadiu (KSE Tg.
Secuiesc) - 456 p.d.; 

9. Cotlarciuc Sorin
Constantin (CFR Olimpia ACB Iaşi)
- 445 p.d. (127 p.d. la izolat);

10. Dehelean Aurel (CS
Siderurgica Hunedoara) - 445 p.d.

(125 p.d. la izolat);
11. Szilagyi Zoltan Samuel

(ACS Corona 2010 Braşov) - 432
p.d.;

12. Lupulescu Vasile (CS
Siderurgica Hunedoara) - 430 p.d.; 

13. Toth Laszlo (ACS
Corona 2010 Braşov) - 426 p.d.;

14. Jancso Carol Csaba
(KSE Tg. Secuiesc) - 422 p.d.
SENIORI (Under 50 ani):

1. Cazacu Călin-Ioan (CS al
Oraşului Tălmaciu) - 538 p.d.;

2. Szabo Attila (KSE Tg.
Secuiesc) - 508 p.d.;

3. Ballash Mircea (CS al

Oraşului Tălmaciu) - 495 p.d.; 
4. Dehelean Beni-Aurel (CS

Siderurgica Hunedoara) - 492 p.d.; 
5. Lazăr Cristian Sorin (CS

al Oraşului Tălmaciu) - 488 p.d.;
6. Raduly Zoltan (ACS

Corona 2010 Braşov) - 471 p.d.; 
7. Kiss Gyorgy (KSE Tg.

Secuiesc) - 468 p.d.;
8. Geleriu Sorin Daniel (CS

al Oraşului Tălmaciu) - 460 p.d.
Primii trei clasaţi pe podi-

um, de la fiecare categorie de con-
curs, au primit din partea FR Popice,
reprezentată la Iaşi de instructorul
sportiv Iulian Nistor, cupe, medalii şi
diplome. Clubul Sportiv organizator,
CFR Iaşi, a fost reprezentat de direc-
torul sportiv Dan Teodorescu.

La finalul competiţiei,
popicarul ieşean Constantin Iftimie,
câştigătorul Cupei României la
seniori +50 ani, fost lăcătuş mecanic
şi instalator la Depoul CFR Iaşi, în
prezent instalator profesionist privat
pe probleme sanitare şi termice inte-
rioare, ne-a declarat: "Acest trofeu
câştigat azi reprezintă munca mea în
domeniul sportiv, în afara orelor de
program, peste cele pe care le petrec
în profesia mea de instalator. Nu tro-
feul dobândit e totul pentru mine
acum, ci am pus în balanţă mereu
orgoliul meu de sportiv şi faptul că
reprezint un club de tradiţie şi un oraş
de elită al României, dacă mă refer la
CFR şi la municipiul Iaşi, în care
trăiesc! Am fost prezent la fiecare
etapă dinaintea finalei de la Iaşi, am
cheltuit peste 1.000 lei până acum
pentru deplasările prin ţară la cele
trei runde anterioare, tocmai pentru a
putea lupta şi cuceri un trofeu impor-
tant pentru Clubul Sportiv CFR Iaşi
şi pentru oraşul meu". Fără comen-
tarii...

Dan TEODORESCU
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Talentul, experienţa şi sufletul  unui 
jandarm dau viaţă unor nave în miniatură

Ţanţu Sorin este de 26 ani
angajat al Jandarmeriei. In prezent
este plutonier adjutant la Inspec-
toratul de Jandarmi Judeţean
Bacău. Are o pasiune mai puţin
întâlnită;  construieşte nave din
lemn în miniatură.

Plutonierul adjutant Ţanţu
Sorin este angajat la Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Bacău din anul
2007 si este atras de tot ceea ce
înseamna navomodelism. Din lucruri
banale, simple, lucruri nefolositoare la
prima vedere, el creează adevarate
opere de arta. Dragostea de frumos o
cunoaşte de când avea câţiva ani. S-a
născut cu harul de a da viaţă şi de a
transforma în frumos chiar şi cel mai
insignifiant lucru.

Acum are o pasiune aparte.
În urma cu zece ani a descoperit o pa-

siune aparte; şi-a dat seama că poate
construi nave nave din lemn, în
miniatură ; de atunci aceasta este pre-
ocuparea sa principală, în timpul său
liber. 

L-am întrebat cum reuşeşte,
cum poate crea aceste lucruri minu-

nate; ne-a răspuns: „Simplu, pe
alocuri, complex, în ansamblu.
Construcţia unui model de navă  o
joacă dar nu este nici pe departe; ea
necesită nu numai îndemânare ci şi
vaste cunoştinţe marinăreşti, o bogată
cultură istorică şi tehnică. În majori-
tatea cazurilor, modelistul este proiec-
tant, desenator, constructor şi uneori
un migălos istoric ce caută prin arhive
sau biblioteci. Cunoştinţele tehnice
merg de la tâmplărie, lăcătuşerie,
strungărie la proiectare. Activitatea
atelierului de navomodele cuprinde

două aspecte: unul creativ-construc-
tiv, care cuprinde documentarea, cal-
cularea, proiectarea şi construirea
integrală a modelului; unul al
experimentării şi întrecerii sportive”.
Aşa îşi descrie el munca. Sau, mai
bine spus, pasiunea. 

Povesteşte că interesul acesta
pentru nave l-a făcut să exceleze în
navomodelism: “Mi-a plăcut întot-
deauna şi aşa am început să-mi doresc
să le construiesc. Am învăţat singur,
acasă, citind toate cărţile de speciali-
tate pe care le-am putut găsi. Aşa am
început să fac navomodelism,
învăţând, în primul rând, cum se
construieşte o navă adevărată, care
sunt componentele ei. Eu practic
navomodelismul de la zece ani, spre
exemplu. Nu-mi văd viaţa altfel,
mereu mă documentez, citesc, caut
piese pe care le-am putea folosi pen-
tru machete noi,. Este adevărat,
tehnologia ne ajută mult, însă va-
loarea unei machete este dată de
munca manuală, de talentul nostru”.

Zeci de nave în miniatură
i-au ieşit din mâini precum navele
adevărate.  Machetele sunt din lemn,
chiar dacă pare uneori incredibil, iar
realizarea şi asamblarea tuturor com-
ponentelor poate dura chiar şi un an.
Unele părţi sunt cumpărate altele rea-
lizate în atelierul personal.

Mai mult de atât, navele în
miniatură nu au echipaj, dar au suflet;
sufletul şi pasiunea unui jandarm tal-
entat, care le dă viaţă cu o simplitate
aparentă. 

Pentru cei care doresc să
devină detectivi particulari

În baza art. 7 din Legea
329/2003 privind exercitarea profesiei
de detectiv particular şi Hotărârii Gu-
vernului României nr.1666/2004 pen-
tru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 329/2003,  Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în
municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac
nr.1, organizează:

EXAMEN pentru dobândi-
rea calităţii de detectiv particular

Poate dobândi calitatea de
detectiv particular persoana care
îndeplineşte condiţiile prevăzute la ar-
ticolul 5 din Legea 329/2003. 

Pentru susţinerea examenu-
lui de atestare a calităţii de detectiv
particular, cei interesaţi trebuie să
depună la sediul I.P.J. Vaslui
următoarele acte:

- cerere de participare la ex-
amen;

- avizul de principiu eliberat
de Serviciul de Investigaţii Criminale
din cadrul I.P.J.Vaslui;

- fişa medicală pentru ates-
tarea calităţii de detectiv particular; -
avizul psihologic ;

- copii ale documentelor de
studii, conform Legii nr.329/200, în
vederea certificării conform cu origi-
nalul ;

- curriculum vitae ;
- declaraţie notarială din care

să rezulte că nu desfăşoară activităţi
care să implice autoritatea publică a
statului ;

- actul de identitate al candi-
datului (original şi copie xerox);

- certificat de naştere şi cer-
tificat de căsătorie , după caz (origi-
nal şi copie xerox);

- dovada achitării la casieria
I.P.J.Vaslui a tarifului în cuantum de
139,28  lei, pentru susţinerea exame-
nului.

TEMATICĂ ŞI BIBLI-
OGRAFIE

- Constituţia României-
ediţie 2003;

- Codul Penal – Legea de
aplicare nr. 187/2012;

- Codul de procedură penală
–Legea de aplicare nr. 255/2013;

- Codul Civil- Legea de apli-

care nr. 71/2011;
- Legea 329/2003 privind

exercitarea profesiei de detectiv par-
ticular, modificată şi completată prin
Legea 353/2004;

- HG 1666/ 07.10.2004 pen-
tru aprobarea normelor de aplicare a
Legii 329/ 2003 privind exerciatrea
profesiei de detective particular ;

- Legea nr.182/ 2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate,
modificată şi completată de
Ordonanţa de Urgenţă 16 din 09 mar-
tie 2005 şi Legea 268/2007;

- H.G. 585/2002 pentru
aprobarea standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în
România, modificată şi completată;

- Ordonanţa de urgenţă nr.
44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către per-
soanele fizice autorizate, întreprinder-
ile individuale şi întreprinderile
familiale,modificată şi completată
prin Ordinanţa de urgenţă nr. 38/2009
;

- Legea 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată şi
modificată ;

- Legea 193/2000 privind
clauzele abuzive încheiate între
profesionişti şi consumatori; 

- Convenţia pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale.

Dosarele se depun la Servi-
ciul de Investigaţii Criminale în pe-
rioada               10.07-31.08.2017.
Reprezentanţii mandataţi ai
asociaţiilor profesionale de detectivi
particulari care doresc să participe la
examen îşi vor comunica intenţia, în
scris, până la data de 01.08.2017.

Examenul de atestare se va
susţine la sediul I.P.J. Vaslui în ziua de
04.09.2017, ora 10.00.

PROBE DE EXAMEN:
- probă scrisă (test grilă

cuprinzând un număr de 18 întrebări)
- interviu ( pentru candidaţii

declaraţi “ admis” la proba scrisă)
Relaţii suplimentare se pot

obţine la Serviciul de Investigaţii
Criminale – telefon 0235/303.161.

Timona BALMUȘ

DIPLOME, MEDALII ȘI TROFEU LA
ADJUD!!!

În ziua de 8.07.2017, la
Concursul Național "Să dansăm
împreună" organizat de către Clubul
Copiilor Adjud & Palatul Copiilor
Focșani, municipiul Vaslui a fost
reprezentat de Palatul Copiilor (for-
matia "Star'S Dans" si duetul "Geor-
giana&Maria) și Școala Gimnazială
"Mihai Eminescu" (Dediu Alexandra).
Distinsul juriu al concursului a acor-
dat locul I celor trei coregrafii. Efortul
copiilor a fost răsplătit cu dipome,
medalii și trofeu.

Felicitări copiilor pentru mo-
bilizarea exemplară, având în vedere
faptul că este vacanță!!!

M u l ț u m i r i
părinților și tuturor celor care
ne-au sprijinit să fim și noi la
acest concurs alături de mulți
alți copii din România.

Felicitări organiza-
torilor pentru cei 10 ani de
existență a acestui frumos
eveniment dedicat copiilor!
Prof. Anușca-Doglan Elena

Palatul Copiilor Vaslui



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi.

Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat,

zona centru (Romarta) Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan,

sau schimb cu garsonieră + diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni - Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele sta-

dionului. Tel: 0755/ 077.553

* Vând casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu

nr. 18. Tel.: 0755/ 077.553.

*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro.

Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ
împrejurul  casei  1500 mp.  Relații la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni - Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25
euro/mp - NEGOCIABIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de
funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231
380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361
236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235
361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi;
Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui
(în spatele str. Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri
negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ
negociabil. Telefon: 0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

168 locuri de muncă disponibile la 12.07.2017

- SC ALVALIV SRL,  2 lucratori sortatori deseuri
reciclabile ;

- SC ARISMA DISTRIBUTIE SRL, 1 cameristă
hotel, 1 ospătar (chelner), 1 recepționer hotel, 1 secretară;  

- SC AUTO AMABIL 1 barman;
- SC BAXGILDOR SRL 2 cusători piese din piele și

înlocuitori; 
- SC CHIRUXEL SRL 3 confectioneri-asamblori

articole din textile;
- SC CIMBLIM PROD SRL 8 confectioneri articole

din piele si înlocuitori; 4 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC COMTAM TEX SRL 5 confecționeri articole
din piele și înlocuitori; 3 muncitori necalificați în industria
confecțiilor; 

- SC DOMENIILE VITICOLE HUSI SRL 1 con-
tabil; 

- SC ENACHE MORARIT SRL 2 ambalatori ma-
nual; 2 brutari; 2 magazineri; 5 manipulanți marfuri; 5
morari; 2 tractoriști;

- SC GARTEK SRL 5 croitori-stanțatori piese
încălțaminte; 30 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC HAVAS-COM SRL 1 vânzător;
- IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALÃ 1 vânzător;
- SC KAR HUNTER SRL 5 confecționer articole

din piele și înlocuitori; 3 muncitori necalificați în industria
confecțiilor 

- SC LIDL DISCONT SRL  1 vânzător;
- SC MARSEMAR SRL 1 gestionar depozit; 1

secretară; 
- SC NICOMON S.R.L. 5 muncitori necalificați în

industria confecțiilor ;
-SC PALIE CATERINA SRL 2 croitori

confecționeri îmbracaminte, după comandă; 
- SC PANIPAT IRIS SA 1 consilier/expert/inspec-

tor/referent/economist în economie generala;
- SC PRODLUS S.R.L. 2 barmani;
- SC RECON SA 5 dulgheri (exclusiv restaurator) 5

zidari rosar-tencuitor;
- SC PRODIVA SRL 5 confecționeri articole din

piele si înlocuitori 4 muncitori necalificați în industria
confecțiilor; 

- SC REIADA SHOES SRL 9 confecționer articole
din piele si înlocuitori; 10 muncitori necalificați în
industria confecțiilor, 

- SC TRAVKA SRL 6 operatori confecționer
industrial îmbracaminte din țesături, tricotaje, materiale
sintetice; 

- SC VAGAM SRL 1 confecționer articole din piele
si înlocuitori; 

- SC VASEA SRL 1 ajutor ospatăr.

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

Strada Gh. Doja, nr. 5 (lângă R.A.R.)
Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrator fermă legu-
micolă cu experienţă în domeniu. 
Se asigură cazare în apartament.

Relaţii la telefon: 0744.528441

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Domn singur, 43 de ani,
din județul Vaslui, doresc să
cunosc o doamnă serioasă, de la
țară, cu vârsta cuprinsă între 30 și
40 de ani, pentru întemeierea unei
familii.

Telefon: 0760.903.199 

MATRIMONIALE
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LISTA LOCURILOR DE
MUNCĂ VACANTE 

ÎN VASLUI
Agenţia  Locală Vaslui, str Spiru Haret,  nr.5, Telefon 0235 /369940

501 locuri de munca disponibile la data  06.07.2017 

SC BURINST GAZ SRL-D 1 instalator, 1 inginer instalații
SC MICO SOROCABA SRL 1 vânzătoare
P.F.A. BUDURCA IULIAN 1 tractorist, 1 șofer profesionist, 3 legu-

micultori
SC UNGUREANU CRAFT MEN SRL 6 zugravi; 2 muncitori

necalificați; 4 zidari;
SC CONBETAS SRL 1 inginer constructor drumuri; 1 inginer con-

str.civile; 5 dulgheri
SC MORANDI COM SRL 1 inginer zootehnist, 1 medic veterinar
SC GEMINI STALKER SRL 1 tamplar manual ajustor montator

2 tamplari mecanic, 1 operator la masini cu comanda numerica
SC LEGNOROM SRL 2 gateriști 3 tâmplari universali
SC MOBEXPORT SRL 2 agenți servicii comerciale 2 ingineri

tehnologi; 20 operatori confectioneri; 10 muncitori necalificați în
confecții (pentru calificare) 10 tâmplari binale

I.I. SPIRIDON MARA 1 manipulant marfuri
SC MECATRONIC SRL 1 strungar; 1 sudor; 1 lacatus; 1 frezor
SC ALARMTEL SRL 5 electromecanic; 3 electrician; 5 tehni-

cian sisteme alarma 3 muncitor necalificat
SC PANCARPROD SRL 2 calcatori; 1 operator capse; 2 confec-

tioneri; 3 ambalatori
SC DANINA LINE SRL 5 CTC-iști; 5 confectioneri; 5 calcatori;
SC EXMODA SRL 6 soferi taxi
ASOCIATIA INIMA DE COPIL 1 profesor de engleza 1 ingriji-

toare copii
SC DANSIL SRL 4 confectioneri
SC BICO INDUSTRIES SRL 5 mecanici; 10 muncitori

necalificați; agent de securitate;
SC KAUFLAND ROMANIA SCS 1 lucrator comercial
SC C&A CONSULTING SRL 2 sudori 4 instalatori
SC LENUCOR GASTRO SRL 1 ospatar; 1 barman; 1 bucatar
SC MACOWOOD SRL 1 finisor lemn; 1 sofer camion
SC VAMIRO CONSTRUCT SRL 3 muncitor constructor
SC ROMBRIT LUX SRL 3 confectioner textile
PANTOKRATOREIKON SRL-D ATELIER DE PICTURA

ICOANE 2 muncitori necalif 1 constructor finisor
SC DOLFMAR SRL 3 spalator auto
SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN 5 agenți vânzări
I.I. HELLFEUER RUDOLF 4 muncitor necalificat in constructii
SC EUROLUX SRL 2 ospatar; 2 bucatar
SC CRISMONA SRL 2 bucatari
SC AGRO LANUL MARE SRL 2 dulgheri; 2 fierar-betonist; 5

zidari; 2 tractorist; 1 tehnician agricol; 1 inginer agronom
SC DEDEMAN SRL 2 vanzatori; 1 dispecer centru de alarma; 2

agent de securitate; 2 casier; 1 reprezentant comercial; 2 manipulant marfuri
SC MORANDI-COM SRL 1 inginer zootehnist; 1 medic veterinar

1 electrician; 1 instalator; 1 sofer
SC FABRICA DE CARNE MORANDI SRL 1 gestionar depozit

1 facturist; 30 ambalator; 30 transator carne
SC SCIR SA 5 zidar; 3 muncitor necalif; 5 dulgher
SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL 1 ges-

tionar
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.17 1 ingrijitor cladiri
SC BENAVI SRL 1 spalator autovehicule
SC RISAL SRL 2 vanzatoare
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 100 agent de securi-

tate
100 agenți de securitate si intervenție

Meridianul acum 14 ani


