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Prof. dr. Dumitru V. MARIN       0744 / 231 380

Cu excep ia marilor demonstra ii împotriva
ordonan ei care voia sa-i scape pe penali (hm! 600.000
de oameni într-o sear  în toat  ara!), nu prea au fost
zvârcoliri impresionante care s  pun  pe jar ara.

„Fe-martie” era luna de iarn  care îngrozea la
propriu popula ia româneasc  zdren roas  i f r
m m lig -n cas ,  pentru c   oamenii  preferau  s  
nu-i zic  pe nume ”februarie” ci oarecum cu fric  i
dezn dejde cu un nume luat de la iganii robi. În ultimii
zeci de ani groaza nu se mai justific  întrucât nici fur-
tuni de z pad , nici geruri mari, nici viscole  „unde
sunt z pezile de alt  dat ?” (P. Verlaine)!

Pentru c  vremea a fost blând  au putut s  sar
atâtea sute de mii de oameni în ap rarea democra iei.
„În subsol” a existat i valul de s r cire a tuturor
românilor pe care înc  nu-l percep îndeajuns destul de
mul i! Din cauz  c  alerg destul de mult în teritoriu tiu
prea bine starea de spirit a diverselor categorii din
popula ia Moldovei.

Dac , dac  2% dintre preopinen i n-au în cursul
unei convorbiri de dou  minute despre via a lor ex-
presia „e greu dom’le, e greu”. Circa 20% adaug  i o
înjur tur . Starea de s r cie care se accentuieaz  îi
intuie pe s rmanii români ca slugi în Europa i în

lume.
Speran ele sunt totu i prezente ca stare de

spirit. Unii cred c  reu esc pentru c  mai au porumb în
co er, al ii cu câteva vite, ceilal i cu salarii modeste. E
absolut sigur îns  c  va urma o infla ie moderat  i,
poate, o apropiere de cuantumul civiliza iei europene.

Republica Moldova
Basarabia devine rana purulent  i

nevindecabil  a regiunii. N zdr vanul promoscovit
Igor Dodon îndreapt  cu pa i siguri bucata asta
româneasc  înspre Moscova. Cred c  tr d torul
acesta va reu i în scopul lui întunecat i n dejdile
unioniste se pr bu esc una câte una i definitiv. Adio
Unire!

M.C.R 7-8 e pe pia
M.C.R 7-8 e pe pia , e expediat  la unii,

înmânat  la al ii, urmeaz  lansarea (spre popularizare
i promovare a personalit ilor) în câteva loca ii. V

vom ine la curent.

Am   primit   aprecieri   din   Australia, 
Passau – Germania, din Italia. Suntem con tien i c  o
asemenea revist  cu fonduri private (ale mele!) chiar
nu mai exist . Num rul semnatarilor a crescut la
aproape 400.

E cu adev rat ceva, nu?
Ne g si i i pe internet i la biblioteci  i la

sediu!

Reporter: Stima i prieteni, st m de vorb  cu
primarul Bârladului. Dumnealui este reprezentantul
ob tii bârl dene, o societate cultural  în ansamblul ei
i de ce nu, cu probleme mari de s r cie, probleme în-

tâlnite oriunde este cultur .. Domnule primar Boro ,
bine v-am g sit!

Primar: Bine a i venit!
R: Domnule primar, din câte am v zut eu în ce

ne transmite reporterul Timona Balmu  de la Radio
Unison Bârlad, radioul nostru i din alte lucruri citite

prin pres , a i venit cu un entuziasm serios, aici, la
prim rie. Mai ave i acest entuziasm ?

P: Da, am venit cu entuziasm i sunt animat
de acelea i gânduri serioase pentru Bârlad. Pot pre-
ciza, de asemenea, c  ceea ce s-a f cut bun în acest
ora  va fi continuat, deci s-au f cut i lucruri bune.
Îns  venim i noi cu alte lucruri bune, cu altceva. 

Not : Interviul integral, îl g si i în pagina 6.

FE - MARTE ,
P R O T E S T E ,

S P E R A N  E  !

Institu ia Prefectu-
lui – Jude ul Vaslui
organizeaz  joi, 23 ia-
nuarie a.c., ora 10,00, la
sediul Palatului Adminis-
trativ, Sala “Al.I.Cuza”,
edin a Colegiului Pre-

fectural Vaslui, cu
urm toarea tematic :

1. Gradul de re-
alizare a veniturilor
bugetului general conso-
lidat la nivelul
Administra iei Jude ene
a Finan elor Publice
Vaslui pentru anul 2016. 

Prezint  dl Nelu
Sava – eful
Administra iei Jude ene
a Finan elor Publice
Vaslui.  

2. Raport privind
activitatea Direc iei pen-
tru Agricultur  a
Jude ului Vaslui pe anul
2016. 

Prezint  dl
Gigel Crudu - Director
executiv al Direc iei pen-
tru Agricultur  Vaslui. 

3. Diverse

Cancelaria Prefectului
Vaslui

22.02.2017

COMUNICAT 
DE PRES

BÂRLAD Dumitru Boro  :
“Am gânduri, pe care în acest man-
dat, doresc s  le duc la îndeplinire“

A AP RUT
MERIDIANUL

CULTURAL ROMÂNESC
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Pagin  realizat  de Timona Balmu

Autorul accidentului de la
Rebricea, a fost prins

Doi b rba i, în vârst  de
61, respectiv 29 de ani, b nui i
de comiterea infrac iunii de
furt, respectiv furt calificat, au
fost re inu i de c tre poli i ti. Pe
numele acestora, unit ile de
parchet competente au dispus
m sura preventiv  a controlului
judiciar.

1. Poli i tii Biroului de
Investiga ii Criminale Bârlad l-au
re inut pe baz  de ordonan  pe I.
Toader, de 61 de ani, din munici-
piul Bârlad, persoan  cercetat
penal pentru s vâr irea a 3
infrac iuni de furt. În cursul lunii
ianuarie a.c., b rbatul a sustras, la
diferite intervale de timp, produse
alimentare de pe rafturile a trei
societ i comerciale. Toader a fost
prezentat de c tre poli i ti la Par-
chetul de pe lâng  Judec toria
Bârlad cu propunere de luare a
unei m suri preventive. Împotriva
acestuia a fost dispus  m sura
controlului judiciar pe o perioad
de 60 de zile.   

2. Un alt b rbat, G.
Daniel, în vârst  de 29 de ani, din
municipiul Vaslui, a fost re inut de
c tre poli i tii de investiga ii cri-

minale vasluieni, în urma unei
ac iuni. B rbatul se sustr gea
urm ririi penale, fiind cercetat în
dou  dosare penale, sub aspectul
s vâr irii infrac iunii de furt, res-
pectiv furt calificat. În urma
cercet rilor efectuate, poli i tii au
stabilit faptul c  G. Daniel, la
sfâr itul lunii ianuarie 2017, a
acostat un tân r pe care-l
cuno tea. Sub pretextul c  dore te
s  îi vad  telefonul mobil,
b rbatul i-a sustras acestuia
aparatul în valoare de aproximativ
2100 lei i a fugit din zon . 

De asemenea, G. Daniel
este b nuit c  la începutul lunii
ianuarie a.c., în timpul nop ii, a
p truns prin escaladare în curtea
unei locuin e din municipiul
Vaslui, de unde a sustras un cazan
de cupru în valoare de aproxima-
tiv 6000 lei. Ulterior, b rbatul l-a
t iat i la valorificat la un centru
de colectare a fierului vechi. 

În urma probatoriului ad-
ministrat de c tre poli i ti, Par-
chetul de pe lâng  Judec toria
Vaslui a dispus împotriva
b rbatului m sura preventiv  a
controlului judiciar, pe o perioad
de 60 de zile.  

Pe 10 februarie 2015, în
urma unei sesiuni de observa ii as-
tronomice,  muzeograful Dumitru
Ciprian Vîntdevar , coordonatorul
Observatorului Astronomic din
cadrul Muzeului „Vasile Pârvan”
Bârlad, a reu it s  fac  o de-
scoperire istoric , în premier
na ional . Cu ajutorul telescopului
principal al Observatorului, el a sur-
prins imagini cu o nov  ro ie
luminoas  într-o galaxie apropiat ,
respectiv Messier 101 (Pinwheel
Galaxy), situat  la circa 21 de mi-
lioane de ani lumin , pe teritoriul
constela iei Ursa Mare. Des-
coperirea a avut un ecou r sun tor
în comunitatea tiin ific
interna ional . Un an mai târziu,
cercet torii ru i care studiaser  re-
spectiva explozie stelar  au finalizat

o lucrare în care se face vorbire des-
pre nova ro ie luminoas .

„O echip  format  din oa-
meni de tiin  din Rusia au fina-
lizat de redactat o lucrare
tiin ific  foarte interesant , care

explic  detaliat natura acestui
obiect descoperit la Bârlad. Una
dintre concluzii este c  nova ro ie
luminoas  din galaxia Messier 101
s-a manifestat în parametri ex-
tremi: o durat  de erup ie maxim ,
o amplitudine a erup iei minim  i
o luminozitate maxim  posibil
pentru acest tip. Se pare c  a fost
un sistem binar format din dou
stele gigante, angrenate pe o orbit
ce a dus în final la
unirea/fuzionarea lor. În urma
acestui proces a rezultat o stea
ro ie supergigant , asem n toare

cu Betelgeuse, din galaxia
noastr ”, a declarat muzeograful
Vîntdevar .

Acum, la doi ani de la des-
coperire, nova ro ie a primit i un
nume oficial de catalog, respectiv
M101 OT2015-1.

„În toat  aceast
perioad , mai multe observatoare
astronomice mari din lume au stu-
diat fenomenul, catalogându-l ca
fiind extrem de rar, neobi nuit
pentru categoria sa. Un articol
publicat în octombrie 2016 de un
consor iu de oameni de tiin  din
SUA, Marea Britanie, Spania, Fin-
landa, Italia i Israel a explicat în
detaliu natura acestuia”, a mai pre-
cizat Vîntdevar .

Un b rbat de 29 de ani,
din comuna Ciurea, jude ul Ia i
a fost arestat preventiv pentru o
perioad  de 30 de zile fiind cerc-
etat pentru s vâr irea
infrac iunilor de ucidere din
culp  i p r sirea locului acci-
dentului.

In urma cu cateva zile,
instan a de judecat  a dispus
arestarea preventiv  a lui L. Mar-
ian, în vârst  de 29 de ani, din sat
Lunca Cet uii, comuna Ciurea,
acesta fiind b nuit de comiterea
infrac iunilor de ucidere din culp
i p r sirea locului accidentului.

În seara de 14 ianuarie a.c., în timp
ce  b rbatul se deplasa cu un auto-
turism pe D.J 248, pe raza
localit ii Rebricea, din direc ia Ia i
c tre Vaslui, a lovit cu ma ina o fe-
meie care se afla pe marginea p r ii
carosabile. Dup  producerea acci-
dentului, conduc torul auto a
p r sit locului faptei, f r  a anun a
organele de poli ie despre eveni-
ment.

Cadrele medicale de-
plasate la locul accidentului au
constatat decesul femeii.

În urma probatoriului ad-
ministrat de c tre poli i tii rutieri,
L. Marian a fost re inut pentru 24
de ore i prezentat ulterior la Par-
chetul de pe lâng  Judec toria
Vaslui, respectiv Judec toria Vaslui
cu propunerea de arestare
preventiv . 

O descoperire astronomic  
a primit o denumire oficial .

RE INU I
PENTRU
FURT

La Pocking ín Bavaria, ín
grani  cu Austria – aproape de
Suben, s-a deschis în urmá cu exact
trei ani de zile un mare magazin cu
specific  montan, dar i echipamente
pentru  pescari i vân tori. De la
haine laînc l minte, corturi, l mpi
i alte ustensile necesare  se g sesc

a adar în Würdinger Strasse 6. Noi
nu d m în acest articol denumirea
magazinului, deoarece  s-ar putea
ajunge la concluzia c  facem publi-
citate firmei respective.

Ìnc  de la  deschiderea
magazinului, Sarah Eveline Barth,
n scut  la Sibiu - unde  a i copil rit
pân  ín anul 1990, a preluat condu-
cerea magazinului, fiind “Filialleit-
erin”. Desigur, gimnaziul precum i

studii la “Fernunterricht” au fost ce-
rin ele necesare.

Dar, iat  c ,  zilele trecute,
Camera de Comer  i Industrie din
Passau ( Industrie- und Handelskam-
mer für Niederbayern ) a emis o
„Berufungsurkunde“ pe numele
Sarah Eveline Barth pentru perioada
20. ia-nuarie 2017 – 31.
mai 2020. In aceast
perioad  – sus numita –
va face parte din
comisia de examin ri
(Mitglied im Prü-
fungsausschuss ) în
domeniul comercial.

Ce vrem s
ar t m prin acest articol
? Doar un mic exemplu,
cum po i ar ta lumii c
românii din Diaspora
sunt  ( i ei) oameni de
success.

Înainte de a fi-
naliza acest articol, mai
trebuie men ionat faptul
c , sunt mari amatori de
v n toare sau pescuit 

sportiv, originari tot din România,
care î i fac cump r turile de special-
itate la magazinul respectiv ! Întreb i
la dl. S dean Vasile – Marcel, origi-
nar din Sibiu – Gusteri a, care
locuie te cu familia la Hengersberg
(aproape de renumitul  Autohof
“111” ).

Georg Barth

La Pocking în Bavaria
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Cri an, este unul dintre
conduc torii r scoalei r ne ti din
1784 din Mun ii Apuseni, intitulat
generic “r scoala lui Horea, Clo ca
i Cri an”. Cri an era de loc din

satul Vaca, din inutul Zarandului
(azi satul Cri an, jude ul Hune-
doara) i era iobag al statului, având
la vremea r scoalei vârsta de 52
ani. Se n scuse în 1732 i era fiul
lui Petru Golda i al fiicei preotului
Giurgiu din satul Bulze ti. R mas
orfan de mic, a fost crescut de
bunicul dup  mam . Bunicul care
dorea ca nepotul s  aib  parte de o
via  bun , a f cut eforturi i l-a
adus s  înve e carte la coala
confesional  ortodox  din Abrud,
unde a fost înscris cu numele de
Gheorghe Giurgiu – pierzându- i
astfel numele de familie dobândit
de la tat l s u.

Dup  ce termin  coala
este luat în armat , iar dup  ce sat-
isface stagiul militar se c s tore te

în satul C rpeni  unde î i cre te
unicul copil. De atunci, lui Marcu
Giurgiu i se spune Cri an pentru c
era de loc din inutul prin care trece
Cri ul Alb, iar acestor localnici
mo ii, oameni de munte, le spun
“cri eni”. Dac  Horea a fost liderul
moral al r scoalei r ne ti, Cri an
a fost f r  îndoial  elementul de
ac iune al acesteia. Fost militar în
armata imperial , era o fire aprig
i hot rât , era mândru, impun tor
i sever. În locurile unde a ac ionat,

confrunt rile dintre rani i oa-
menii înarma i ai nobililor unguri
au fost de o deosebit  violen .

Rolul lui Cri an în 
evenimentele din 1784

În vara anului 1784, având
nevoie de solda i pentru r zboaiele
pe care le ducea împotriva turcilor
i francezilor, împ ratul a Iosif al

II-lea a aprobat recrutarea unui

num r suplimentar de solda i în
regimentele de gr niceri din Tran-
silvania. Aceste regimente serveau
deja în lupt  începând cu 1778.

ranii iobagi înrola i în aceste reg-
imente de gr niceri sc pau de
iob gie, primind toate drepturile
unor cet eni liberi, având doar
îndatoriri militare. Din cauza
situa iei grele în care tr iau pe
mo iile nobililor sau ale statului
austriac, un num r mare de iobagi
s-a îndreptat spre centrele de re-
crutare. Nobilii î i vedeau astfel di-
rect amenin ate interesele, într-un
mod grav, deoarece prin înrolarea
iobagilor de pe mo iile lor pierdeau
o important  for  de munc
gratuit  i deci o surs  important
de câ tig. Ei s-au opus plec rii
iobagilor lor spre înrolare, aceasta
fiind scânteia care a declan at
r scoala din anul 1784.

Pe 28 octombrie 1784, la
târgul s pt mânal din Brad, a venit

Cri an cu vestea c
Horea a dus noi
porunci de la
împ rat, pe care le
va comunica în du-
minica viitoare (31
octombrie 1784),
la biserica din
Mesteac n, îndem-
nându-i pe iobagi
ca în acea zi s

vin  câ i mai mul i, cel pu in 4-5
din fiecare sat. Duminic  se în-
trunesc circa 500- 600 de rani
iobagi, iar Cri an le ar t  o cruce
aurit , sus inând c  a fost primit  de
Horea de la împ rat ca semn c  este
împuternicit s -i îndrume s - i
hot rasc  singuri soarta de a
r mâne în continuare iobagi sau de
a se înscrie gr niceri în regimentele
împ r te ti de la Alba-Iulia.

La 2 noiembrie, Cri an a
adunat iobagii r scula i în afara sat-
ului Curechiu, încercând s  îi
conving  s  continue drumul spre
Alba Iulia, dar ranii erau speria i
de interven ia trimi ilor nobilimii,
temându-se c  mergând la Alba
Iulia le vor fi atacate familiile
r mase acas . Adunarea ranilor s-
a mutat la biserica din sat, unde
pân  la urm  Cri an a reu it s  îi
conving  s  se lupte cu nobilimea.
De la Curechiu mul imea iobagilor
s-a îndreptat spre Cri cior, unde a
sosit înainte de vremea amiezii.
Aici a avut loc primul atac, fiind
uci i aproape to i nobilii întâlni i în
cale, iar casele i cl dirile care le
apar ineau au fost devastate i
bunurile jefuite. În jurul orei 15:00,
tot pe 2 noiembrie, iobagii au ata-
cat ora ul Brad, unde dup  ce au
ucis o parte din nobilii care op-
uneau rezisten .

R scoala se întinde, Cri an
fiind în continuare liderul militar.
Dup  ce s-a hot rât de c tre Horea
întreruperea r scoalei în decembrie
1784, Cri an a încercat la rândul
s u s  se ascund , cu gândul ca în
prim vara lui 1785 s  reia lupta. A
fost prins la 30 ianuarie 1785, tot
prin tr dare, ca i Horea i Clo ca,
care fuseser  deja captura i la 27
decembrie 1784 i din data de 2
ianuarie 1785 se g seau încarcera i
la Alba Iulia. Cri an a fost tr dat de
c tre nou  rani din satul C rpeni

i din împrejurimile acestuia, în
frunte cu preotul Moise. A fost
prins pe drumul ce duce spre Ponor
i dus la închisoarea din Alba Iulia.

Pe urmele lui Cri an era deja o
mic  armat  compus  din locote-
nentul Nozdrovitzky din Regimen-
tul De Vins i sublocotenentul
Neustätder din Regimentul Secui-
esc, cu 2 caporali, 4 frunta i i 50
de infanteri ti din Regimentul De
Vins i maiorul Pückler cu un ca-
poral i 10 husari din Regimentul
de Toscana.

Deodat  cu el au fost prin i
so ia i fiul s u, precum i un om
care îl ajuta ca servitor. Ajuns la
Abrud sub escort  militar  tot în
ziua de 30 ianuarie 1785, a fost in-
terogat imediat de c tre maiorul
Pückler, asistat de ofi erii s i i de
magistratul ora ului Abrud. I s-au
pus 30 de întreb ri, benevolum ex-
amen (adic  f r  tortur ; tortura la
interogatorii era un fapt considerat
normal i obi nuit în acea epoc ).
În ziua de 1 februarie 1785 a fost
dus sub escort  militar  la Alba
Iulia, unde a ajuns în aceea i zi,
fiind întemni at în cazematele care
se aflau sub cl direa g rzii mari
(cl direa nu mai exist  în zilele
noastre, fiind demolat  în secolul al
XVIII-lea). Aici a fost desp r it de
so ie i fiu, care fuseser  i ei du i
la Alba Iulia. La 7 februarie 1785
vestea prinderii lui Cri an a ajuns
la împ ratul Iosif al II-lea, care a
dispus recompensarea celor care l-
au prins cu suma de 300 duca i, pe
care s -i împart  între ei.

tiind ce avea s  urmeze,
un interogatoriu mai dur, cu chinuri
fizice, în care ar fi trebuit s  spun
totul despre participan ii la
r scoal , Cri an se spânzur  în în-
chisoare cu noji ele de la opinci, la
data de 13 februarie 1785. Capul
s u a fost expus într-o eap  în fa a
propriei case. Trupul i-a fost despi-
cat de c l u în buc i, iar acestea
trimise i expuse public în diverse
localit i (Abrud, Bucium, Brad i
Mih ileni) ai c ror rani se
r sculaser , cu scopul de a-i îngrozi
pe ace tia i a-i descuraja, ca s  nu
mai încerce pe viitor s  se ridice
împotriva nobilimii maghiare din
Transilvania.

ISTORIA ROMÂNILOR

Cri an a preferat s  î i ia via a 
decât s  î i tr deze tovar ii

5 moduri în care v
pute i ajuta copilul s
creasc  fericit: „Mul i
p rin i nu- i dau seama
c  î i for eaz  copiii
prea mult, furându-le
momentele de libertate“

Terapeutul american Lianne
Avila este de p rere c  mul i dintre
p rin i pun presiunea societ ii pe
umerii copiilor, cunosc succesul prin
rezultatele lor i uit  s -i las  s  se
bucure de libertatea specific
copil riei. Specialistul ofer  5 sfaturi
care s  îi ajute pe p rin i s  creasc
ni te copii ferici i. To i p rin ii î i
doresc s  aib  copii ferici i, iar una
dintre cele mai mari dorin e ale lor

este s  le ofere tot ce nu au avut ei în
copil rie. Îi înscriu la diferite spor-
turi, lec ii de muzic  i cursuri de
art , î i doresc s  fie creativi,
motiva i i s  aib  cele mai bune
rezultate la înv tur , scrie psych-
central.com. „De i depun toate efor-
turile pentru ca cei mici s  primeasc
educa ia corect , mul i p rin i nu- i
dau seama c  îi for eaz  prea mult,
furându-le momentele de libertate.
Copiii trebuie s  fie ferici i i s  nu
resimt  presiunea societ ii pe umerii
lor. Ei sunt capabili s  experimenteze
fericirea prin micile lucruri oferite de
via “, spune terapeutul Lianne
Avila. 
Specialistul ofer  cinci sfaturi care
v  vor ajuta s  cre te i un copil
fericit: 

Joac -te cu copilul t u 
Jocul este cel mai bun mod  în care

po i comunica cu cei mici. Pune-te la
mintea lor i juca i-v  împreun . Fie
c  o face i în parc sau în interiorul
casei, atunci când p rin ii se joac  cu
copiii lor le cre te stima de sine. 

Înva - i copilul s  se descurce sin-
gur
Acest lucru le va da un sentiment de
independen . Î i va fi greu uneori,
dar numai a a îl po i înv a c  a gre i
este omene te. Gânde te-te când ai
g tit prima dat , nu i-a ie it din
prima, dar cu perseveren  pân  la
urm  ai reu it. Te-ai întristat la în-
ceput, dar la final ai sim it un senti-
ment de mândrie. Acesta este
sentimentul pe care dori i ca cel mic
s  îl cunoasc . Aceast  experien  îi
va permite s  încerce lucruri noi f r
a avea teama e ecului. 
Seteaz  limite pentru copiii t i 
Nu trebuie s  fii un p rinte care

accept  orice de dragul copilului.
Majoritatea nu vor s  mearg  la cul-
care la ora stabilit  sau s - i fac  or-
dine în camer , dar asta nu înseamn
c  trebuie s  le permi i. Tu e ti
p rinte, nu doar prietenul lor în acest
moment. În primul rând, î i dore ti
s -l înve i ce înseamn  responsabili-
tatea. Asigur -te c  tiu c  ai stabilit
unele reguli stricte privind educa ia
i comportamentul lor. 

Cite te-le copiilor
Cite te-le copiilor înainte de culcare.
Ei vor a tepta cu ner bdare acest mo-
ment. Le po i citi inclusiv când ajung
acas  de la coal  sau în orice alt mo-
ment al zilei. Trebuie doar s  v
face i timp pentru asta. 

Asigur - i timp i pentru tine 
Ca p rinte, este u or s  te pui pe ul-
timul loc. Totu i, nu uita c  ai nevoie

s - i petreci timpul f când lucruri pe
care le g se ti distractive i te îm-
plinesc. Chiar i atunci când tra-
versezi o perioad  aglomerat , f - i
pu in timp i pentru tine. F - i o baie
cu spum , recreaz -te în aer liber sau
uit -te la o comedie. Aceste lucruri
î i vor face bine, iar copii au nevoie
s - i vad  p rin ii ferici i. „Ca
p rinte, cu siguran  depui toate
eforturile pentru a face lucrurile cât
mai corect. Nimeni nu este perfect,
cu to ii facem gre eli. Un bun p rinte
este un p rinte care face gre eli.
Acest lucru îl va l sa pe copil s  tie
c  e în regul  s  gre e ti uneori“,
concluzioneaz  terapeutul 

Lianne Avila.

Sursa: adev.ro/ojbbtt
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O s pt mân  în care vei sim i
din plin schimbarea de ritm i
de energie datorat  intr rii lui

Marte în Pe ti i a mi c rii aparent retro-
grade a lui Mercur. A adar, dac  te vei mo-
biliza mai greu sau vei avea sentimentul c
planurile tale sufer  modific ri de la o zi la
alta, e necesar doar s  te adaptezi din
mers i s  la i lucrurile în voia lor, inter-
venind cu mai mult  blânde e în realitatea
ta, indiferent despre ce este vorba. În cari-
era se pare c  vor fi cele mai atente
evalu ri, acolo Mercur retrograd te va în-
demna s - i reevaluezi pozi ia i unele de-
cizii pe care le-ai luat.

Berbec (21 mar - 20 apr)

O s pt mân  interesant , atât
datorit  schimb rilor de ritm pe

care i tu le vei sim i din plin, dar i datorit
nevoii tale profunde de a te conecta cu oa-
meni pe care-i pre uie ti i îndr ge ti. E o
s pt mân  a creativit ii i inspira iei, a
intui iei i revela iilor, a ideilor „altfel”. Las
deoparte nevoia de a contabiliza activit ile
sau banii i fii în fluxul crea iei i
generozit ii. Vei primi multe daruri, în urm
renun rii la control, mai ales c  unii oa-
meni din preajma i unii prieteni s-ar putea
s  te surprind  cu generozitatea i
condescenden a lor.

Cel mai important aspect al
acestei s pt mâni este legat de

Mercur, st pânul zodiei tale, care i-a în-
ceput mi carea aparent retrograda în sem-
nul Capricornului, iar aceasta va dura pân
pe 8 ianuarie 2017. A adar, e o perioada în
care nu sunt recomandate tranzac iile,
achizi iile, demersurile riscante care
vizeaz  banii i bunurile. În schimb e o
perioad  favorabil  pentru a te pune la
punct cu unele împrumuturi, returnând i
achitând ceva din urm , sau pentru a de-
scoperi ni te detalii pe care le-ai trecut cu
vederea i care te-ar putea ajuta.

În primul rând, Marte intr  în Pe ti
i activeaz  zona rela iilor, a

parteneriatelor i a imaginii pu-
blice. E posibil c  în perioada urm toare s
existe destul de mult  tensiune în cadrul
acestor rela ii, dar i mult  energie pentru a
revigora ceva care st tea s  se ofileasc .
Cu alte cuvinte, rela iile se trezesc la via a,
chiar dac  deseori te vei sim i atacat sau
solicitat peste a tept rile i voin a ta. Lu-
crurile nu prea pot fi controlate când Marte
e în Pe ti, a a c  nici tu nu vei ti la ce s
te a tep i, dat probabil vor ie i ni te emo ii
i resentimente la iveal , atât ale tale cât i

ale celorlal i. Partea bun  este c  vei tr i i
experien e dincolo de ceea ce i-ai imagi-
nat, în sensul frumos, sublim.

În cazul t u, s pt mâna aceasta
se anun  amestecat , cu mult

confuzie i incertitudini. Dintr-odat , ai
senza ia c  nu mai po i controla nimic i c
tot ce ai stabilit ulterior, tinde s  se
schimbe. E un exerci iu de flexibilitate pen-
tru tine, lucru deloc u or, având în vedere
natura ta destul de greu adaptabil . Va tre-
bui s  te obi nuie ti cu aceast  nou  e-
nergie dat  de Marte în Pe ti, de pild , i
s  ai mai mult  încredere în necunoscut, în
ceea ce nu poate fi controlat, în Dumnezeu
pân  la urm . Daruri multe vei primi dac
vei reu i s  te deta ezi pu in i s  faci mai
mult loc muzicii, artei, dansului, blânde i...
în via a ta.

Taur (21 apr - 21 mai)

Gemeni (22 mai - 21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioar (23 aug - 22 sept)

Horoscop
23 feb. 2017 - 1 mar. 2017

O s pt mân  interesant ,
pentru tine. Schimb rile de pe

cer au impact destul de însemnat, în sensul
ca te stimuleaz  s  schimbi „coregrafia” în
via a ta i s  prive ti mai atent la viitorul
t u. Mai exact, Marte se mut  în Pe ti pân
la finalul lunii ianuarie, iar pentru tine e de
bun augur, în sensul c  î i aduce foarte
multe revela ii, r spunsuri, inspira ie, ve ti
incredibile... Schimb rile de percep ie,
credin , intui ia i creativitatea, dar i ca-
pacitatea de a te baza pe latura magic  a
vie ii, te ajuta în urm toarele s pt mâni s
treci de ni te limite ale min ii tale i s
creezi ni te posibilit i frumoase de bucurie

Pagin  realizat  de Timona Balmu
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O analiz  am nun it  a
st rii de s n tate cel pu in o dat  pe
an v  poate scuti de multe
experien e nepl cute. Orice
problem  de s n tate depistat  în
stadiu incipient este mai u or de
tratat i se vindec  mai repede,
spun speciali tii. În func ie de
varst  i sex, lista de analize nece-
sare este divers . La 20 de ani, lista
analizelor trebuie s  includ
m surarea glicemiei, a colesterolu-
lui, a hemoglobinei, evaluarea
sânilor, controlul ginecologic la
femei i testul Babe -Papanicolau.

Dup  25 de ani, doctorii
bârl deni recomand  ecografia
mamar  anual , evaluarea tiroidei,
dar i a s n t ii pielii. La vârsta de
40 ani, pe lista testelor se adaug
electrocardiograma, controlul of-
talmologic i mamografia. Iar la 50
de ani, trebuie luate în calcul, în
plus, o colonoscopie, care se repet
la 5 ani, analiza densit ii osoase,
dar i o evaluare a glandei prostate
la b rba i. Din lista testelor impor-
tante recomandate de speciali ti, nu 

lipsesc m surarea tensiunii arteri-
ale, controlul stomatologic, dar i
evaluarea greut ii. Un test RMN
poate depista cu u urin  tumorile
de dimensiuni  mici i permite o di-
agnosticare rapid  în cazul tumo-
rilor de sân, prostat ,
gastrointestinale. 

În plus, fum torii, per-
soanele cu exces ponderal i cele
care consum  alcool regulat trebuie
s  mearg  la medic pentru teste
am nun ite. 

Prim vara ne face din
ochi, iar în Bârlad au ap rut deja
primele m r i oare. Ca de obicei,
comercian ii au scos în vânzare o
gam  variat  de accesorii de prins
în piept în ziua de 1 martie, iar cei
care prefer  s  fac  totul din timp
au f cut cozi la tarabe.

În centrul orasului, in zona
pietei centrale pot fi g site
m r i oare pe toate gusturile i
buzunarele, inclusiv, sub form  de
p pu i sau agrafe i chiar magne i
pentru frigider. Unii s-au gr bit s
cumpere cu zecile. Filoteia Vicol
vinde m r i oare de nou  ani. Fe-
meia spune c , în ultima perioad ,
acestea nu mai sunt atât de solici-
tate.

Pentru a atrage cum-
p r torii, me terii populari î i pun
imagina ia în mi care. A a c  în
vânzare po i g si m r i oare în
form  de m nu i de box sau cu
chipul îndr gitului personaj din de-
senele animate Spanch Bob.

Cele mai ieftine m r i oare
cost  2 lei, iar pre ul celor mai
sofisticate poate ajunge i pân  la
150 de lei.

Au
ap rut
primele 
m r i oare

Analizele medicale complete
sunt indicate 
cel pu in o dat  pe an

Cu toate c  la nivelul mu-
nicipiului Bârlad, impozitul pe cl diri
i pe terenuri a fost redus cu 5 %, atât

în cazul persoanelor fizice, cât i al
celor juridice, efectul nu a fost cel
a teptat de c tre autorit ile locale.
Mai exact, bârl denii nu s-au mai
gr bit s  î i achite darile, ca în anii
trecu i, astfelîncât suma colectat
pân  acum de Serviciul Impozite i
Taxe este mult mai mic  în
compara ie cu aceea i perioad  a anu-
lui trecut.

„A trecut aproape
neobservat  mic orarea cu 5% a im-
pozitului la nivelul municipiului
Bârlad. A fost o reducere mic , dar
ea s-a produs. Cu toate acestea,
încas rile la nivelul ora ului sunt cu
80.000 de lei mai mici fa  de anul
2016. Fac un apel c tre cet enii din
Bârlad s  vin  s  achite integral im-
pozitele pentru c  beneficiaz  de
acea bonifica ie de 10% pân  la data
de 31 martie. Cu cât încas m mai
mult, cu atât i misiunea noastr  în
2017 este mai clar : tii ce bani ai la
buget, tii în ce direc ie te îndrep i.
Prin acea mic orare a impozitului
am pierdut aproximativ 600.000 de
lei, apoi am pierdut al i 600.000 de
lei i din acele taxe pe care guvernul
le-a eliminat de la 1 februarie. E o
situa ie oarecum delicat ”, a declarat
primarul Dumitru Boro , in cadrul
unei conferin e de pres .

Bârl denii 
nu se înghesuie
la plata taxelor

Zile num rate pân  la
sosirea prim verii.      Comercian ii 
i-au preg tit deja stocurile i le-au

expus la vânzare. Cei care nu vor s
procure m r isoare de la un
produc tor ambulant, pot apela la
mesteri care confectioneaza  marti-
soare dupa orice gust si buzunar.
De patru ani, Adriana Bazgu, con-
fectoneaza martisoare din argila
polimerica. Fiecare piesa este con-
fectionata manual cu multa daruire
si pasiune.

"Stand acasa cu copiii e ca
un hobby , astfel imi petrec timpul
liber. Anul acesta confectionez ceva
mai personalizate. Am incercat sa
facem pentru mama, pentru tata,
profesor, coleg", a mai spus femeia.
Pentru a confectiona un astfel de
martisor se respecta mai multe
etape.

"Eu folosesc floricica la
martisor asa mai micuta, apoi tre-
buie ca sa facem cu ceva o gaurica
si putin le indoiem ca sa fie forma
mai frumoasa. Dupa ce facem toate
formele acestea, obtinem forma

dorit , putem sa le dam la foc in
rola, de obicei floricelele acestea se
coc in zece minute", a explicat com-
ercianta. La confectionarea marti-
soarelor, femeia, adesea, este ajutata
de copii.

"Eu incalzesc plastilina si
dau prin utilaj. Nu chiar tot timpul
pot sa o ajut ca sunt si la scoala si la
gimnastica", a spus fiica femeii.
Comerciantii spun ca traditional,
cele mai cautate sunt martisoarele
clasice, fara elemente decorative.
"Am procurat deja materialele nece-
sare pentru confectionarea marti-
soarelor. In acest an deja sunt
comenzi pentru a confectiona 20-30
de mii de martisoare. Noi speram sa
mai avem comenzi", a spus comer-
ciantul, Mihai Efimov.

"Pretul unui martisor vari-
aza in functie de forma, marime si
elementele decorative. Spre exem-
plu cel mai simplu costa 1,50, iar
cele mai sofisticate ajung pana la 40
de lei", a precizat o alta comer-
cianta..

Arta de a confec iona 
m r i oare

De Ziua Indr gos-
ti ilor, cluburile bârl -
dene au r sunat de iubire

De Ziua Indragostitilor,
tinerii barladeni au sarbatorit iu-
birea pana in zori. Cu acest prilej,
in cluburi au curs sampania si de-
claratiile de dragoste.

Tinerii s-au întrecut în
declara ii de dragoste. Dup  ce i-
au oferit cadouri, au petrecut pân
în zori în cluburi. La fel de bine s-
au distrat i cei care au venit sin-
guri în club. Patronii localurilor
le-au preg tit surprize
îndr gosti ilor. Petrec re ii au avut
ocazia s  se c s toreasc  cu ale-
sele inimilor lor. E drept c  tinerii
i-au unit destinele doar pentru 24

de ore.
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S pt mâna aceasta poate fi
destul de inconfortabil  pen-

tru tine, mai ales c  cei din jur par s
se tot agite pe lâng  tine i s  creeze
situa ii în care te implic  i pe tine. De
n-ar fi optimismul i diploma ia ta,
probabil c  ar ie i cu multe scântei.
Mai exact, Marte se mut  în Pe ti, în
zona muncii i a s n t ii, tulburând i
agitând apele, generând nemul umiri
i chiar conflicte la locul de munc
i/sau disfunc ii fizice (zona picioarelor

e mai sensibil ). Mercur retrograd în
Capricorn este plasat în cazul t u în
zona familiei i a c minului, prin ur-
mare „revizia tehnic ” aici are loc.

Pentru tine, intrarea lui Marte
în Pe ti e de bun augur, pen-

tru c  integrezi mai u or acest tip de
energie i, dac  vei fi atent la intui ia ta
i vei da frâu liber inimii i creativit ii,

te vei bucura, începând de acum, de
multe daruri pentru suflet. Iubirea
plute te în aer, ideile vin în uvoi neîn-
trerupt, cerul e mai la îndemâna decât
p mântul... Altfel spus, cine crede în
magie va avea parte de ea. Cine va
dori s  aib  controlul i s  tie foarte
clar totul, va avea de suferit. În alt  or-
dine de idei, Mercur va fi retrograd, tot
de luni începând, în Capricorn.

Înaceast s pt mân ,e
posibil s  nu te po i mobi-

liza a a cum ai vrea, mai ales pentru
activit i profesionale. Marte se
instaleaz  în Pe ti i începe s
scormoneasc  prin emo iile tale, in-
vitându-te s  iei lucrurile mai u or i
s - i mai aminte ti i de nevoile su-
fletului t u. A a c  oricât te-ai
str dui s  tragi de tine pentru a în-
desa în zilele care au mai r mas din
acest an, tot felul de afaceri i
responsabilit i, se pare c  nu vei
reu i decât s  te agi i i s  te plângi
apoi. 

În cazul t u, se dinamizeaz
foarte mult zona banilor. Aici

vor fi alegeri bazate pe emo ie, iar din
acest punct de vedere se recomand
pruden a. Totu i, aceast  pozi ie a lui
Marte poate fi de bun augur pentru cei
care au înclina ii artistice, sunt creativi
i imaginativi, au încredere în ne-

cunoscut i în ceea ce le poate aduce
ceasul urm tor. Ace tia vor profita de
ansele care apar de acum i î i vor

putea cre te veniturile. E ocazia lor de
a se ocupa de bugetul lor i de a lupta
pentru interesele lor.

Balan  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

S get tor (22 nov - 20 dec)

Capricorn (21 dec - 20 ian)

V rs tor (21 ian - 20 feb)

Pe ti (21 feb - 20 mar)

Horoscop
23 feb. 2017 - 1 mar. 2017

De i te scoate din zona de
confort i î i cam amestec
ideile i î i d  peste cap pla-

nurile, totu i s pt mâna asta poate fi
pre ioas  prin revela iile pe care le
face posibile. Mercur e retrograd în
semnul t u zodiacal, f cându-te atent
la o serie de aspecte pe care le-ai
neglijat, atât în ce prive te atitudinea
i comportamentul, cât i anumite

ac iuni pe care le-ai luat în ultimele
s pt mâni. E un moment de bilan , de
evaluare i revizuire, binevenit. Marte
se mut  în Pe ti, schimbând registrul
i energia, activând zona comunic rii
i impregnând rela iile tale cu emo ii

care mai de care mai colorate.

E o s pt mân  important
pentru tine, în primul rând

datorit  ingresului lui Marte în Pe ti.
Aceast  schimbare de semn a lui
Marte, ie î i confer  energie, curaj, de-
terminare. Dac  pân  acum ai fost
nevoit s  stai în umbr , acum po i ie i
i î i po i expune p rerile, pozi ia, vizi-

unea. Totu i, fii atent la tendin a de a fi
prea incisiv i uneori prea t ios, când
te cople esc emo iile i temerile. Un
alt aspect important al acestei
s pt mâni este legat de zona priete-
nilor i sus in torilor. 
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Prefectul Jude ului
Vaslui, Isabel Bogdan, a condus
zilele trecute, edin a ordinar  a
Comitetului Consultativ de Dia-
log Civic pentru Problemele Per-
soanelor Vârstnice, la care a
participat i subprefectul Mircea
Gologan. 

În cadrul nt lnirii, care a
avut loc n Sala “Alexandru Ioan
Cuza” de la Institu ia Prefectului -
Jude ul Vaslui, s-a analizat activi-
tatea organiza iilor de pensionari
din jude ul Vaslui pe anul 2016. 

În prima parte a edin ei,
Ioan Stamate, pre edintele Consil-
iului Jude ean al Persoanelor Vârst-
nice (CJPV) Vaslui, a prezentat
principalele activit i pe care le-a
derulat pe parcursul anului trecut.
Acesta a inut s  eviden ieze buna
colaborare cu Institu ia Prefectului
i interesul crescut din partea

autorit ilor locale în solu ionarea
unor cerin e ale persoanelor în
vârst . 

”În anul 2016 nu au fost
probleme de finan are privind
medicamentele compensate i gra-
tuite, ob inerea de proteze, analize
medicale i imagistic  medical .
S-a îmbun t it finan area unor
servicii stomatologice, iar fon-
durile alocate îngrijirilor la domi-
ciliu au fost în cre tere fa  de al i
ani. La nivelul jude ului Vaslui
func ioneaz  un sistem corect in-
tegrat de protec ie i asisten
social  pentru persoanele în
vârst  vulnerabile”, a precizat
Ioan Stamate, pre edintele CJPV
Vaslui.

In acest context, prefectul
jude ului Vaslui a declarat c
Institu ia Prefectului se va implica
în acest an în rezolvarea unor

cerin e ale persoanelor vârstnice,
cum ar fi cele legate de prezen a
medicilor de familie în comunele
vasluiene, inând cont de faptul c
înc  mai sunt zone neacoperite cu
medici de familie.

R e p r e z e n t a n i i

organiza iilor de pernsionari au
atras aten ia i cu privire la trans-
portul local i interurban, care nu
func ioneaz  corect, solicitând,
totodat , sprijin pentru înfiin area
de cluburi ale pensionarilor în toate
comunele vasluiene.

Lectorul Institutului
Francez din Ia i, în vizit
la Institu ia Prefectului

edin a Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul Isabel Bogdan
l-a avut zilele trecute ca oaspete
pe Aurelien Amigues, lector al
Institutului Francez Ia i i re-
sponsabil de misiune pentru co-
operarea educativ  în regiunea
Moldovei. 

Acesta a fost înso it de
profesorul Alexandru Mî , inspec-
tor pentru limbi moderne în cadrul
Inspectoratului colar Jude ean
(ISJ) Vaslui, i elevul Paul
R ileanu, care o ob inut o men iune
special  la Olimpiada
Interna ional  de limba rus  de la
Moscova.

”Mul umim pentru prezen a
în jude ul nostru. Institu ia Pre-
fectului este deschis  la orice fel
de colaborare în domeniul
educa iei, prin Inspectoratul

colar Jude ean. Vasluiul se afl
pe podium în privin a rezultatelor
la concursurile i olimpiadele
na ionale i interna ionale. Elevii
no tri fac cinste jude ului, prin
rezultatele ob inute. Sper m s

pleca i de la Vaslui cu cele mai
bune impresii”, a spus prefectul Is-
abel Bogdan, la finalul întrevederii
cu Aurelien Amigues.

Acesta a vizitat mai multe coli
vasluiene, unde limba francez  este
apreciat  de elevi, la Vaslui
poposind la coala ”Mihai Emi-
nescu” i Liceul ”Emil Racovi ”.

”Sunt pentru prima oar  la
Vaslui. E un ora  frumos, unde
rezultatele elevilor sunt dintre cele
mai bune. La cursurile mele de
limb  francez  am 20 de studen i,
care provin din jude ul Vaslui, i
care sunt printre cei mai activi.
Prezen a mea aici e de a promova
importan a limbii franceze i
oportunit ile pe care aceasta le
ofer  în contextul european ac-
tual”, a spus Aurélien Amigues.

Oasptele ISJ a avut miercuri,
15 februarie, o întrevedere cu pro-
fesorii de limba francez  din jude ,
în cadrul c reia a prezentat instru-
mentele de promovare i dez-
voltare a francofoniei. 

Prefectul Isabel Bogdan a
avut ast zi ca oaspete o delega ie a
Inspectoratului colar Na ional
(ISN) din R. Moldova, condus  de
directorul Ana Vivdici. Aceasta a
fost înso it  de Adelina Ghe iu, di-
rector adjunct ISN Moldova, i Eu-
dochia Ceban, ef adjunct direc ie
ISN Moldova, al turi de Gabriela
Pl cint , inspectorul general al In-
spectoratului colar Jude ean (ISJ)
Vaslui, i Alexandru Mî ,
purt torul de cuvânt al ISJ Vaslui.

Cele trei reprezentante ale
ISN Moldova vor fi la Vaslui timp
de trei zile, perioad  în care vor
vizita gr dini e, coli gimnaziale,
licee, Liceul cu Program Sportiv,
pentru a vedea cum sunt organizate
structurile de înv mânt în Româ-
nia.

”Avem semnat Acordul-
Cadru de cooperare institu ional
interna ional  între Inspectoratul

colar Jude ean Vaslui i Inspec-
toratul colar National al Repub-
licii Moldova, prin intermediul
c ruia au fost stabilite principiile
cooper rii dintre institu ia nou-
înfiin at  în Republica Moldova i
ISJ Vaslui. Obiectivul nostru e s
avem încheiate cât mai multe
parteneriate între coli din Vaslui
i cele din R. Moldova. Împreun

putem dezvolta proiecte, care s
conduc  la dezvoltarea i
îmbun t irea celor dou  sisteme
de înv mânt”, a declarat
Gabriela Pl cint , inspectorul gen-
eral al ISJ Vaslui.

Directorul ISN, Ana
Vivdici, a fost interesat  de rela ia
dintre Inspectoratul colar i

Institu ia Prefectului, reprezentan-
tul Guvernului în teritoriu pre-
cizând c  exist  o colaborare
excelent , cele dou  institu ii fiind
active în derularea anumitor
activit i i proiecte.

”Avem o colaborare
strâns  cu Inspectoratul colar
Jude ean. Îi oferim sprijinul de
câte ore e nevoie i sunt convins c
ve i avea numai de câ tigat din
aceast  vizit . Înv mântul
vasluian este unul de calitate, cu
rezultate foarte bune pe plan
na ional i interna ional. Poate fi
considerat un exemplu de bun
practic ”, a spus prefectul Isabel
BOGDAN. 

Inspectoratul colar
Na ional Moldova este o institu ie
nou , aflat  în perioada definitiv rii
cadrului normativ, care s  specifice
clar rolul i responsabilit ile aces-
teia.

”Suntem o institu ie nou
i vrem s  introducem în

înv mântul nostru cât mai multe
dintre ideile de bun  practic  din
înv mântul românesc. Avem
multe de înv at din experien a
voastr . Vrem s  punem accent pe
transparen , comunicare i pro-
movare. Inten ion m s
implement m i anumite proiecte,
pentru perfec ionarea cadrelor di-
dactice, dar i pentru modern-
izarea sistemului nostru de
înv mânt”, a spus Ana Vivdici.

Cancelaria Prefectului Vaslui,

21.02.2017

COMUNICAT DE PRES

Pagin  realizat  de Timona Balmu

Directorul Inspectoratului colar Na ional 
din R.Moldova, 

oaspetele Institu iei Prefectului-jude ul Vaslui
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Reporter: Stima i prieteni,
st m de vorb  cu primarul Bârladu-
lui. Dumnealui este reprezentantul
ob tii bârl dene, o societate
cultural  în ansamblul ei i de ce nu,
cu pro-bleme mari de s r cie, pro-
bleme întâlnite oriunde este cultura.
Domnule primar Boro , bine v-am
g sit!

Primar: Bine a i venit!
R: Domnule primar, din câte

am v zut eu în ce ne transmite re-
porterul Timona Balmu  de la Radio
Unison Bârlad, radioul nostru i din
alte lucruri citite prin pres , a i venit
cu un entuziasm serios, aici, la
prim rie. Mai ave i acest entuziasm ?

P: Da, am venit cu entuzi-
asm i sunt animat de acelea i gân-
duri serioase pentru Bârlad. Pot
preciza, de asemenea, c  ceea ce s-a
f cut bun în acest ora  va fi conti-
nuat, deci s-au f cut i lucruri bune.
Îns  venim i noi cu alte lucruri
bune, cu altceva. 

Mi-am propus i cred c
voi realiza, Monumentul
Eroilor la Bârlad.

R: Unde îl ve i amplasa?
P: Aici sunt mai multe

discu ii, dar cred c  va fi amplasat
în zona Cerbul de Aur, unde avem o
bucat  de teren, într-o intersec ie. 
S-a discutat i despre zona G rii, i
zona Confec ii, îns  opiniile duc
spre zona Cerbul de Aur. Gândul
meu este de a semna contractul i a
realiza aceast  lucrare pân  pe 1
Decembrie 2018, atunci când se îm-
plinesc 100 de ani de la Marea
Unire.

R: Mai ales c  aici la Bârlad
ave i tradi ie de mult  vreme, inclu-
siv cu Alexandru Ioan Cuza.

P: Da, Mica Unire a fost
înf ptuit  sub domnia lui Alexandru
Ioan Cuza, fiu al Bârladului. Mai
avem i alte proiecte îns  toate in de
resursele financiare ale ora ului.
Acum lucr m la buget i urmeaz  s
vedem cum vom gestiona micul
buget pe care îl avem la dispozi ie.

R : A i început s  vorbi i 
despre cultura local  pentru c  acolo
unde este s r cie, oamenilor le place
s  vorbesca despre cultur ? Sau toc-
mai pentru c  ave i o prioritate
cultural  la Bârlad unde deja v
mândri i cu muzeu, cu teatru…

P : Nu am eu o pioritate
cultural  la Bârlad, Bârladul are,
ora ul. La Bârlad este o împletire
fericit  între activitatea economic
i via a spiritual -cultural  a

ora ului. Avem într-adev r teatru,
un muzeu generos, Muzeul Vasile
Pârvan, avem Galerie de Art  la
Bârlad, avem Casa Sturdza, Centrul
Eminescu unde trebuie s
definitiv m problemele pe care le
avem, de ordin juridic. Bârladul este
un ora , s  spunem, modest din
punct de vedere material i eco-
nomic, dar generos i puternic din

punct de vedere cultural.
R : Tare ave i dreptate pen-

tru c  Bârladul, dup  Ia i, era al
doilea ora  cultural al Moldovei. 

P : O spun în premier , la
Bârlad va poposi Tezaurul României
în perioada 23 februarie – 23 aprilie
2017. Cred ca suntem singurul oras
care nu suntem re edin  de jude  i
reu im s  aducem Tezaurul
României. 

R : Glumind un pic, mai
vre i s  ajunge i re edin
de jude  ? 

P : Noi suntem lega i de is-
torie. Poate într-o alt  arhitectur ,
într-o alt  configura ie, Bârladul ar
merita a a ceva. Organizarea ad-
ministrativ-teritorial  din 1968, pe
noi, pe bârl deni, ne-a tras înapoi.
Noi nu am primit nici înainte i nici
dup  1989 un sprijin substan ial
cum au primit ora ele re edin  de
jude . Eu am avut o idee i nu
renun  la aceasta, noi trebuie s  ne
descurc m singuri, s  nu mai
a tept m de la Consiliul Jude ean
sprijin substan ial i nici de la
Bucure ti. Va trebui s  fim o comu-
nitate care s  tr im pe picioarele
noastre i s  dezvolt m mediul de
afaceri bârl dean. De aceea am avut
întâlniri cu mediul de afaceri, am
dezvoltat o schema de ajutor pentru
oameni de afaceri i am f cut o serie
de demersuri pentru a stimula
mediul de afaceri bârl dean i nu
numai.

R : S  în eleg c  deja a i in-
trat cum se cuvine în pielea primaru-
lui ?

P : Eu am intrat mai de-
mult, pentru c  eu am fost i con-
silier local i mai tiam ce se
întâmpl  în Prim ria Bârlad. În
plus am i preg tirea necesar  ter-
minând o facultate de administra ie.

R : Cum s-ar zice, a i avut
lingura, acum a venit i ciorba.

P: Da, sunt gânduri pe care
le am i vreau ca în acest mandat s
reu esc s  le duc la îndeplinire.

R : A a, zorii cum se v d ?
Luând în considerare c  în Consiliu
lucrurile sunt a a i-a a?

P : Da, în Consiliu lucrurile
sunt foarte echilibrate. Sunt 10 con-
silieri de la PNL, 10 de la PSD i un
independent. Eu am spus tot timpul
c  voi veni cu proiecte pentru

bârl deni. Nu voi veni cu proiecte
care au ceva ascuns ca sa fiu acuzat
de ceva. 

R : V-a i creeat echipa
proprie de proiecte ?

P : Am avut un proiect
foarte important pentru bârl deni,
am constituit o rezerv  de 12 hectare
de p mânt ca s  d m locuri pentru
tinerii c s tori i i într-o oarecare
m sur  s  scoatem i la licita ie.

R : Unde, aici înspre Perieni ?
P : Exact, la ie irea din ora

spre Ciocani. A trecut acel proiect i
acum urmeaz  s  începem treaba.
Mai avem un proiect foarte  impor-
tant i v d c  timpul este în favoarea
noastr  a a c , de la o zi la alta, vom
începe lucr rile de canalizare în
cartierele Munteni i Podeni.

R: Cu „centura” cum sta i?
P: Centura ocolitoare este

un subiect mai sensibil dar am
speran a c  se va realiza.

R:Chiar în aceste condi ii?
P: Chiar în aceste condi ii.

Am în eles c  nu prea s-au alocat
bani pentru Moldova, îns  multe lu-
cruri se pot face i la rectific ri
bugetare. Se pot aloca fonduri pen-
tru investi ii majore a a cum este
centura ocolitoare a Bârladului. Eu
îns  nu voi înceta s  merg la
Bucure ti pentru problemele
ora ului. Am fost la Bucure ti de
câd am preluat mandatul de primar
mai mult decât au fost al i primari
în patru ani i m  voi duce cu pro-
blemele care in de oras.

R: Noi n-o s  num r m de
câte ori a i fost pentru c  rezultatul
conteaz .

P: Exact, conteaz  ce ai
ob inut, dac  ai ob inut ceva.

R: Cam câ i asista i social
ave i în municipiul Bâr-
lad?

P: Nu pot spune exact, în
jur de 400 de persoane beneficiaz
de acest ajutor.

R: Mul i spun c  asta-i
legea dat  de cei care au fost la
conducere pentru a- i ine sub as-
cultare votan ii. E necesar  aceast
lege 416, e de ajutor?

P: Eu sunt de orientare
liberal , dar nu pot s  spun c  o
astfel de lege nu este necesar . În
schimb persoanele care

beneficiaz  de
acest ajutor tre-
buie bine exam-
inate. În orice
stat exist  o
form  de
protec ie social
i este i la noi

nevoie pentru c
exist  oameni
cu pro-bleme di-
ficile i atunci
statul trebuie s
i n t e r - v i n .

Numai c  la noi au fost n
probleme i s-au acordat
ajutoare pe criterii care
nu erau obiective, ci in-
ventate.

R: A i reu it s
corecta i aceste pro-
bleme?

P: A a am ajuns
la o cifr  atât de mica, 
s-au mai f cut verific ri
i vom face i în conti-

nuare, pentru a clarifica
situa ia celor de la 416.
Oricum, cei aproximativ
400 de oameni de la 416 nu vor re-
zolva problema for ei de munc .
Este o idee fals . Rezolvarea este
în alt  parte. Trebuie umblat la
salarizarea din mediul privat. Tre-
buie sa se ofere salarii mai bune,
mai mari, i atunci migra ia for ei
de munc  s-ar opri. Atât timp cât
un muncitor de la Bârlad câ tig
400 de euro i în Italia sau în
Fran a câ tig  o mie, el va pleca
acolo. Problema este de
salarizare. Eu cred, ca i agen ii
economici tr iesc i
supravie uiesc greu.

R: Domnule primar îi
plânge i pe al ii dar vede i c  i
dumneavoastr  v  pleac  oamenii.

i în administra ie sunt acelea i
probleme.

P: Da, dar aici nu mai st
în pixul primarului s  fac  ceva.
Aici ne conform m deciziilor care
vin de la Bucure ti. Acum au
primit o majorare, zic eu, s-au mai
a ezat ni te lucruri. Dar s  ti i c
în administra ie sunt salarii mici
în continuare.

R: Vor fi înc , destul de
mult  vreme.

P: Atât poate statul
român, probabil.

R: Cam în ce direc ie
mergem, ce va fi în conti-
nuare, ce n dejde în viitor
sugera i?

P: V  referi i la situa ia
Bârladului sau la nivel na ional?

R: La nivelul Bârladului.
P: Eu cred în destin cu o

condi ie; va trebui s  g sim o
solu ie pentru desc tu area
ora ului. Suntem un ora
înc tu at.

R: Ne explica i la ce v
referi i?

P: Am spus-o i o voi
spune de câte ori voi avea ocazia.
Suntem ora ul cu limita
administrativ  lâng  casa omului.
Deci, avem cas  i dac  întind pi-
ciorul am ajuns în comuna Pe-
rieni. Dac  întind pasul din
Cartierul uguiata ajung în co-
muna Zorleni. Suntem un ora
sufocat.

R: Acesta ar putea fi un
avantaj.

P: Nu , nu poate fi un

avantaj atâta timp cât nu ai cum
s  te dezvol i. Noi nu ne
compar m cu ora ul Vaslui care
are suburbii i mii de hectare de
p mânt. La noi limita este lâng
casa omului. i atunci, pre-
supunând c  vine un mare in-
vestitor la Bârlad si are nevoie de
o suprafa  de 20 de hectare, Bâr-
ladul nu-i poate oferi a a ceva.
Vasluiul are. Chiar dac  sunt
propriet i private dar sunt în
limita administrativ  a municipiu-
lui. La noi nu exist  astfel de
suprafe e, suntem limita i, noi nu
am redobandit suprafe ele pe care
le-am avut înainte de anii ’50.

R : A adar dac  vine un
mare investitor nu-l pute i ajuta,
dar mici investitori ave i ?

P : Ei, aici mai putem dis-
cuta dar dup  ce trecem Planul de
Urbanism General. Acum am o
parte din el primit i e pe masa
mea.

R: Asta înseamn  c  foarte
curând îl ve i analiza i îl ve i
adopta.

P: Îl vom pune în dez-
batere public , apoi vom ob ine
avizele de la toate institu iile i
urmeaz  s  fie adoptat în Consi-
liul Local. 

R: La final de interviu
vreau s  v  întreb care este princi-
palul punct de rezolvat de pe
agenda dumneavoastr .

P : Pe agenda mea de
lucru este bugetul, lucr m la
buget. De asemeni mai am pe
agenda de lucru ca prioritate o de-
plasare la Bucure ti la Ministerul
Dezvolt rii cu anumite proiecte
poate ob inem i noi o finan are.
Mai am pe agenda i alte lucr ri
care in de ora , demararea
lucr rilor în cartierele Munteni i
Podeni, coala Profesional , Spi-
talul de Copii, poiecte cu Fonduri
Europene ce urmeaz  a fi termi-
nate i depuse i înc  un poiect cu
panouri solare la Spital i multe,
multe altele.

R : Ave i de munc , nu v
încurca i…

P : Avem, avem.
R : Atunci, la treab  dom-

nule primar!

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. Marin

BÂRLAD Dumitru Boro  :
“Am gânduri,  pe care în acest mandat, doresc s  le duc la îndeplinire“
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În dialog direct cu pu-
blicul, cu ajutorul telefonului i al
sta iei de radioamplificare, au fost
prezen i i actorul Petru Ciubotaru,
de la Teatrul Na ional "Vasile Alec-
sandri" Ia i i jurnalistul german de
origine român  Georg Barth (din
Passau, landul Bavariei), care au
transmis mesaje de suflet pentru
evenimentul cultural de la Ia i.

A urmat apoi un reu it pro-
gram artistico-muzical-sportiv,
dup  cum urmeaz : 

- Muzic  popular  cu
Alexandru Ursache, Maria Lincu i
Rodica Ioni  Grosu.

- Dans sportiv cu CDS
NIKONS Ia i (antrenor-coregraf:
Amira Niculi ). În trei momente
distincte, au dansat în fa a publicu-
lui perechile Cosmin Dorneanu -
Lisa Lupu, Bogdan Sidor - An-
dreea Bunduc, Drago  Iftode -
Cezara Samoil .

- Recital sportiv de taek-
wondo i gimnastic  ritmic  cu
multipla campioan  Claudia Teo-
fana Postu.

- Recital epigramatic cu
membrii Asocia iei Literare
P storel Ia i. Jurnalistul Dan
Teodorescu a fost "s getat" din
punct de vedere umoristic, în di-
rect, de colegii Doina Toma, An-
gela Pistol, Gabriela Cucinschi,

Dumitru Ivas, Mihai Batog
Bujeni  (directorul ALPI), Ioan
Hoda , Vasile Larco, Sorin Cotlar-
ciuc, Mihai Constantin, iar prin
email de Eugen Deutsch.

-   Muzic  folk cu Teodor
Munteanu.

- Momente magice cu
Nicu Ochian  (Magicianul Nico-
las).

În continuare, jurnalistul

Dan Teodorescu a prezentat pu-
blicului recentele campioane din
ahul juvenil ie ean, Miruna

Lehaci (la categoria 14 ani) i Ema
Obad  (la categoria 12 ani), care au
cucerit câte trei medalii la Campi-
onatele Na ionale de ah de la
B ile Felix.

Acela i Dan Teodorescu l-
a prezentat apoi pe alpinistul ie ean
Daniel Popescu, care a participat
recent la o expedi ie unic  în Ar-
gentina, pe vârful Santinelei de
Piatr  (Aconcagua, 6.962 metri al-
titudine).

A urmat o sesiune de auto-
grafe cu jurnalistul Dan Teodo-
rescu, dar i un moment aniversar
cu Silviu Teodorescu (care a îm-
plinit 10 ani chiar în ziua lans rii
c r ii bunicului s u), elevul din
clasa a III-a A al colii Gimnaziale
" tefan Bârs nescu" din Ia i
oferind i el privitorilor o minunat
mini-expozi ie personal  de
quilling - decora ii de hârtie full-
color.

Postul de televiziune Apo-
llonia TV (director general: Adi
Cristi) a fost prezent pe toat  durata
manifest rii, cei intervieva i în
final fiind scriitorul Horia Zilieru i
publicistul Dan Teodorescu. 
La manifestarea men ionat  au mai
fost prezen i i al i reprezentan i ai
mass-mediei locale, na ionale i
interna ionale (Agen ia de pres
A ii Români i revista Vocea Ta,
ambele cu sediul central la Nürn-
berg - Germania), redactori, opera-
tori video i fotoreporteri
profesioni ti. 

În final, autorul celor dou
volume, ie eanul Dan Teodorescu
a men ionat: "<Între dou  secole>
este a cincea mea carte personal ,
de data aceasta în dou  volume, cu
peste 900 pagini. Ar putea s
urmeze i al treilea volum, dar i
alte c r i de poezie i reportaje.
Toate reprezint  aspecte semnifica-
tive din via a mea i ale ora ului în
care tr iesc de aproape 67 ani, mu-

nicipiul Ia i. Am avut norocul s
m  nasc într-o cas  de pe istorica
strad  L pu neanu, acolo unde
Muzeul Unirii a fost leag nul
copil riei mele. Am fost elev la
vestitul Liceu nr. 1 Mihail
Sadoveanu Ia i, acum Colegiul
Na ional, am absolvit apoi Facul-
tatea de Construc ii din Dealul
Copoului i am devenit inginer, dar
înc  de la 17 ani am publicat în
mass-media local  i na ional
poezie i reportaje din sport i
cultur . Jurnalismul a fost pentru
mine a doua profesie, iar din
aceast  <meserie> nu se iese
niciodat  la pensie! Mul umesc
celor care au fost prezen i al turi de
mine la aceast  nou  lansare de
carte i promit c  ace ti oameni

dragi vor fi în continuare eroii
c r ilor mele, care vor urma în vi-
itorul nu prea îndep rtat! Doamne
ajut !".

În prezent, Dan Teodo-
rescu este membru al Uniunii
Ziari tilor Profesioni ti din Româ-
nia (UZPR - pre edinte, la
Bucure ti: Doru Dinu Gl van), al
Asocia iei Presei Sportive din
România (APSR - pre edinte, la
Bucure ti: Dumitru Graur) i mem-
bru senior al Asocia iei Literare
P storel Ia i (ALPI - director:
Mihai Batog Bujeni ), unde ocup
func ia de ef al Departamentului
Rela ii Interna ionale.  
(REDAC IA)

Dan Teodorescu
(continuare în pg. 9)

LANSARE DE CARTE - Dan Teodorescu: “Dou  secole” - dou  volume!
Sâmb t , pe 18 februarie 2017, saloanele Pensiunii Aris-

tocrat Ia i (manager: Romeo Haman) au g zduit o nou  lansare de
carte a jurnalistului Dan Teodorescu. De data aceasta a fost vorba
de lansarea celor dou  volume ale c r ii "Între dou    secole", în
care autorul a prezentat reportajele i interviurile sale cu
personalit i din ar  i de peste hotare, din cultur , educa ie,
mediul economic i sport.   

Evenimentul la care au asistat peste 80 de iubitori de
cultur  de bun  calitate a fost deschis de jurnalistul ie ean Dan
Teodorescu, iar prezentarea c r ii a fost f cut  apoi de scriitorii
Mihai Batog Bujeni , Vasile Arhire, Horia Zilieru i Dumitru V.
Marin, al turi de Rodica Rodean - redactorul c r ii i pre edintele
Asocia iei Universul Prieteniei.
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Pagin  realizat  de Ioan Parfeni

••• 
Dac  tr ie ti gratis, m nânci la fel?
•••
Închin -te soarelui s  nu fii de p cate umbrit.
•••
Când r sare adev rul, în lumina lui moare minciuna.
•••
Dumnezeu ne-a dat harul muncii cu decen , i noi st m la -
umbr .
•••
Dul ul politic latr  la lun : e independent.
•••
Preocuparea principal  a prostului: s  nu se observe c  o face pe
de teptul.
•••
Uit m de necazurile noastre râzând de ale altora?
•••
Talentul e materialul. Munca îl face bijuterie.
•••
Iubirile sunt ca istoria - se repet .
•••
Nud: fiin  dezgolit  de orice mister. N

I
C

O
L

A
E

 V
I
Z

I
T

E
U

..
.A F O R I S M E

NOP II M  TÂNGUIESC
Nop ii m  tânguiesc
Ca unei  mirese mofturoase
S  se lase  violat  i dezonorat
Neap rat îns rcinat

Tot ce vreau de la dânsa,
Fiindu-i unicul domn,
S -mi nasc  în fiecare sear
Câte un pui de... somn.

Harry Ross
ÎNTRE SO I
B ut-am cam pe la chindie
Un vin din strugura i de frag ,
Spre sear -i zise-a  lui so ie:
Nu e a a c - i sunt mai drag ?

UNUI VÂN TOR
La vân toare vreau s  crezi,
C  tare bun îmi este sfatul:
Tu s  nu bei, ca s  nu vezi
În dublu exemplar vânatul!

ROSTUL I PROSTUL
Toate-n lume au un rost,
Nu-i spui prostului c -i prost,
Sfatul este potrivit:
Spune-i c -i prost... preg tit!

UNUI NECHIBZUIT
El duce-un trai de om buimac,
Prive te lumea din cerdac,
Dar iarna când din nou sose te
Ca greierul i el p e te.

ÎN COAD  DE PE TE
S  legi de-a pe telui codi
Solu ia, la mari probleme,
E arta de-a l sa porti
Oricând deschis  altor teme.

Vasile Ungura u

PROSTITUATA
Atâtea bl nuri, haine fine,
De ce mai trebuie s - i fac ,
De vreme ce se tie bine
C  goliciunea o îmbrac ?!

IUBIREA
Eu nu tiu care-o fi pricina,
Dar vezi, iubirea, bat-o vina,
Cu cât e la-nceput mai mare,
Cu-atât mai iute-i trec toare!

SO IE CREDINCIOAS
O via -ntreag  s-a rugat
S  moar  dup-al ei b rbat; 
O zi m car s  mai tr iasc ...
S  vin  altul s-o iubeasc !

O SO IE GRIJULIE
Pe so  ca s -l obi nuiasc
Cu drumul c tre ve nicie

i de surprize s -l fereasc ,
Îi face Iad din c snicie.

STRÂNGE BANI ALBI PEN-
TRU ZILE NEGRE
În eleptul strânge banii,
Ca s - i u ureze anii;
De vin zile negre-n via ,
Banii albi te mai r sfa .

Georgeta Paula Dimitriu

PARTIDELE VOR MAI MULT
DE 300 PARLAMENTARI
Bazat pe actualitate
Va fi un lucru pozitiv:
C-un cvorum reprezentativ
Din ce-or r mâne-n libertate.

MATEMATICIAN FERICIT
Bucurii i voie bun ,
El sârguincios le-adun ,
Iar necazuri i scandal
Le i vezi... sub radical!

UNUIA DE VÂRSTA A TREIA
Din i de aur, p r de-argint,
Iar când vede domni oare
Dup  ele-ar face sprint,
Dar... de plumb-s-a lui picioare!

REFUZUL UNI B RBAT
FRICOS LA AVANSURI
Când ghidu  vecina-ntreab
Dac -i singurel acas ,
Cum o tie c -i focoas ,
O dribleaz : ,,are treab !".

PASIONA I DE
MATEMATIC
Casa toat  i-au umplut
De prea mul i copii ca ârii,
C ci la coal  le-a pl cut
Numai tabla înmul irii.

Dumitru Ivas

SFÂR IT  DE  CRIZ
Pe la noi i nu-i surpriz ,
S  m  crede i pe cuvânt:
Mul i au i ie it din criz ,
Dar intrat-au în p mânt!

LUPTA PENTRU
EXISTEN
Oricât ai fi de econom,

Azi nu tii unde s-o apuci,
Când vezi Guvernul c -i în
"pom",
Iar ara toat -i pe "butuci".

Ioan Maftei-Buh ie ti

ALE ILOR NO TRI
Rotunji i în bur i i-n gu ,
Pu i mereu pe îngr at,
Nu încap pe nici o u ,
Doar pe cea de la Senat!

CONFESIUNE AMICAL
De boala care –ai suferit
Mori sigur sau r mâi tâmpit.
De-ai ti ce mult m-am bucurat
V zând de moarte c-ai sc pat...

Dan Teodor D nil

UNEI MONDENE
Îmbr cat  toat -n ro u,
Dat  i la ochi  cu negru,
Banii i-a p pat   lui mo u’
Ce p rea un om integru.
UNUI DON JUAN
El o iube te de-ast  var
Deci pasiunea asta-i veche
Dar de nevast  cum s-o cear ?
Doar ea e f r  de pereche...

Ioan Negoi
UNUI ... „EPIGRAMIST”
Muza când nu vrea s  vin

i nu ai în cap lumin ,
Nu mai plânge ,,P storel”,
Po i da vina pe ... Renel!

Val Andreescu

Printre frânturi de timp...

În medalion:: Ioan Parfeni - portret realizat în creion de prof. Gheorghe Alupoaie - 2016

Nu mai trage i

F E M E I A ?!

Dezgustat de lumea aceasta aproa-
pe pân  peste cap, cad pe gânduri iremediabil...

Ghiveciul nedefinit de materie cenu ie, scoate
în relief întreb ri amare  ale unui timp nedorit: „Vom
r mâne f r  orele de Istorie a României ?!”, „Num rul
orelor de Limba i literatura român se vor
mic ora?!”, „Pe cine deranjeaz  Constitu ia
României?!”, „De ce se dore te dispari ia no iunii de
popor, de ar , de neam, de tradi ii...?!”, „Brâncu i
este al nostru?! i dac  DA, de ce nu sunt i voievozii
tot ai no tri?!”. „Cine are interes s  ni-i alunge?!”, „Pe
cine încurc  ei?!”. Totul trebuie s  r mân  a a cum
a fost. Horia, Clo ca i Cri an nu au fost tra i pe
roat  degeaba! Se vrea omorârea lor înc  o dat ?!

...M  simt cutremurat i cople it de mii de
întreb ri. Una dintre ele m  torpileaz  mai tot timpul:
„Ce va mai fi dup  ce genera ia mea nu va mai fi?!”

Într-un târziu, sim indu-m  vinovat de toate
acestea, planând asupr -mi tote acuza iile
P mântului, vrând parc  s  m  ascund i s  fiu i
conving tor în acela i timp, m  ghemuiesc într-un
col , cu lacrimi în ochi, strigând aproape disperat:

„Nu trage i Domn’ Semaca! Sunt eu, L sc ric ...!
Domn’ Semaca..., v  rog s  crede i c  nu v-am
tr dat! Am fost adus aici cu for a. V  rog s  m
crede i domn’ Semaca!“ (...)

Ioan Parfeni

Femeii care zice: Nu!
Eu, într-o epigram  ce ie nu- i pl cu,
Am scris c  nu-i femeie care s  spun : - Nu!
Tu, Fabulla, f cându-mi în ciud , dinadins,
De trei ori pân -acuma iubirea mi-ai respins.
Nu fi atât de aspr ! Femeia, negre it, 
E bine s  reziste... dar nu la nesfâr it!

Femeia care zice: Nu!
Am c utat în toat  Roma femeia care spune: Nu!
Dar n-am g sit niciuna, Rufus, cum poate n-ai g sit nici tu.
O fi p cat? O fi ru ine? O fi oprit s  zic : Ba?
Nici una nu se-mpotrive te, pe ori icare-ai întreba.
- Dar nu sunt i femei cinstite? - O, da, exist  mii i mii!
- i ele ce spun? - Ele ce spun? Î i voi r spunde, i vei ti.
Despre femeile cinstite nu vreau s  pomenesc nimic,
Acestea nu se dau, desigur; nici ele îns : Ba, nu zic.

Martial

Femeia

E cartea ce ne-am tot dorit-o,
Din vremea când eram b ie i;
Din scoar -n scoar  am citit-o

i tot suntem analfabe i!
Constantin Tone 

Unui invitat la Conferin a femeilor
Î i sus ine teoria,
Îmboldit de to i hormonii:
Sunt femei... jos p l ria

i femei... jos pantalonii!

tefan Marinescu 

Domn’ Semaca...!
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Locuri de munc : 49
Agen ia Local  Hu i, Str. A.I. Cuza,
Bl. H5, Sc.  A, telefon 0371/
073989, 0235/481720

S.C.  ALDELIA  SRL; 4 confec-
tioner articole din piele si în-
locuitori;
I.I. IOLEA MARGARETA,  1 van-
zator;
S.C. LAVHUNTING  SRL, 1 con-
silier tehnic;
S.C. ADISAMCOR SRL; 1 inginer
constructii civile, industriale si agri-
cole 1 electrician de intretinere in
constructii 1 fierar betonist;
S.C.  ILIMAR-MAX SRL; 2 ajutor
ospãtar, 2 buc tari;
S.C. EDIMIMVAL SRL, 2 muncitor
necalificat în industria confectiilor;
S.C. NICOMON SRL, 4 muncitor
necalificat în industria confectiilor;
S.C. LINUX SRL; 5 Spãlãtor ve-
hicule;
S.C.COSPRIM SRL, 1 operator la
fabricarea produselor congelate de
patiserie si panificatie;
S.C. ECODION SRL,  1 muncitor
necalificat în industria confectiilor;
SC TESLA  SRL, 4 drutari;
CMI DR. BALAN LILIANA, 1
fiziokinetoterapeut;.

SC TEHNOUTILAJ SA 1 sudor
manual cu arc electric
SC CRIN TEXTIL SRL, 2 muncitor
necalificat în industria confectiilor;
SC KAR HUNTER SRL, 1 munci-
tor necalificat în industria confecti-
ilor
SC REIADA SHOES SRL; 5 con-
fectioner articole din piele si în-
locuitori  4 muncitor necalificat în
industria confectiilor;
SC ARHI-GRAT SRL, 1 legator
manual (în poligrafie si ateliere spe-
cial);
SC ICOMET CONSTRUC II SI
INSTALATII SRL , 4 muncitor
necalificat la întretinerea de dru-
muri, sosele, poduri, baraje;

Elevi hu eni participan i la
Olimpiada de Astronomie i As-
trofizicã

Aceastã disciplinã nu se
studiazã la coalã, dar acest aspect
nu reprezintã un impediment pentru
copiii dornici de a ti mai multe des-
pre elementele componente ale Uni-
versului. Nu este un secret cã
domeniul astronomiei i astrofizicii
este apreciat mai ales la Bârlad,
unde î i desfãsoarã activitatea
Asocia ia Astronomicã “Sirius”,

care dezvoltã un program de
pregãtire continuã a elevilor pentru
performantã în domeniul as-
tronomiei. 

Faza judeteanã a olimpiadei
a avut douã categorii: Juniori si Se-
niori.
Elevi hu eni  premia i la Juniori.

De la colile hu ene,  elevii
care au obtinut premii i men iuni la
categoria juniorilor sunt :  premiul
II – Codreanu Radu, elev în clasa a
VII-a la coala Gimnazial  “Anas-
tasie Panu” Hu i, prof. îndrum tor
Brînzã Veronica i men iune, a
ob inut,   Cãtãnescu George, elev în
clasa a VI-a la coala Gimnazialã
“Anastasie Panu” Hu i, prof. în-
drumãtor Brînzã Veronica.

Omul de afaceri hu ean,  Ciprian
Melinte a fost condus pe ultimul
drum!

Vinerea trecut , în jurul
orelor 9 diminea a, cunoscutul
cet ean hu ean Ciprian Melinte, pa-
tron la societatea Cipval, a recurs la
gestul extrem, i-a pus cap t zilelor,
Gestul macabru a avut loc în podul
restaurantului  din zona industrial
a ora ului. O despãr ire extrem de
dureroasã pentru foarte mul i oa-
meni, care nici acum nu î i explicã
ce cauzã atât de gravã l-a îndemnat
sã î i punã capãt zilelor. Un om în

toatã firea, cu mul i prieteni i tânãr,
la numai 41 de ani, pãrea cã poate
depã i orice obstacol, fie el i finan-
ciar. De aceea, faptul cã s-a speriat
atât de tare de controalele Fiscului
i de lipsa din stoc descoperitã de

ace tia rãmâne, pentru toatã lumea,
un motiv prea mic pentru a pune
capãt unei vie i. Dup  gestul ne
cugetat, corpul ne însufle it al omu-
lui de afaceri hu ean a fost depus la
capela centrului „Divinei Îndur ri”
din centrul Hu ului. O mul ime de
oameni , cu flori în mân  i,  cei mai
mul i, cu lacrimi în ochi, care au
venit la centru, ace tia nu conteneau
sã î i exprime regretul fa ã de fa-
milia Melinte, devastatã de durere.
Luni a fost înmormântat în cimitirul
„Sfântul Toma”. Melinte era de pro-
fesie inginer. A fãcut liceul la
<<Cuza Vodã>>, la profilul real, iar
coala primarã la nr. 2. A fost un

elev foarte bun, întotdeauna printre
premian i. A devenit inginer i a
avut ambi ia de a pune la cale o
afacere, alãturi de câ iva tineri, ca i
el. Omul de afaceri Ciprian Melinte
a lãsat un bilet de adio înainte de a
recurge la gestul extrem. Acesta a
scris cuvinte sfâ ietoare. i-a cerut
iertare pãrin ilor, so iei, tuturor celor
dragi. I-a rugat pe na ii feti elor sale,
Cãtãlin Dogaru si Nu u Fren escu,
sã aibã grijã de ele.

HORIA BATOG
BUJENI :

Avem ocazia s  ne întâl-
nim cu prilejul acestui minunat
eveniment, lansarea unei c r i. Nu
o carte oarecare, ci a unui om,
care, dup  p rerea mea, trebuie
considerat „monument al naturii”.
Domnul Caba, tie procedura i
cred c  o s  facem i pentru dom-
nul Dan Teodorescu, cum a i f cut
i pentru “Castanul de la Vi ani”.

Este uimitor, c  în doi ani de zile,
domnul Dan Teodorescu a scos
patru c r i în cinci volume i
vede i dumneavoastr  ce volume...
consistente. Dac  pentru primele
c r i, domnul Dan Teodorescu, 
i-a adunat materiale, le-a pus în-

tr-o ordine i le-a pus între coper i,
iat  c  aceeast  nou  carte, „Între
dou  secole”, cu dou  volume de

900 de pagini, a a cum a zis dân-
sul, la pre  absolut promo ional,
cuprinde munca dumnealui din
timpurile recente, din timpurile pe
care împreun  le-am trecut. 

Despre ce ne vorbe te
dânsul? 

Despre evenimentul cul-
tural al Ia ului, în ipostazele lui
diferite: eveniment sportiv i cul-
tural. Am gândit la un moment dat:
„Domnule, mare lucru. Te duci
acolo, vezi cine a venit, scrii i pui
în carte.” Pentru ca acest model de
gândire al meu de pân  acum s  nu
se r spândeasc , v  fac i
dumneavoastr  invita ia s  scrie i
dup  acest eveniment i ve i vedea
cât de greu este. Domnul Dan
Teodorescu are harul reporterului
în afar  de cel al poetului i al
naratorului. Harul reporterului
care vine la un eveniment, observ
absolut totul, condenseaz  totul
într-o pagin  - dou  i îl ofer ,
cald, publicului. Pentru c  reporta-
jul, spre deosebire de orice alt gen
literar, are aceast  deficien . Dac
nu este fierbinte, nu are nici o
importan . Poezia o putem citi
oricând. Reportajul trebuie s -l
citim imediat pentru c  numai
atunci are importan . Mai târziu,
are o importan  de tip istorie
literar . 

S  presupunem c , la un
moment dat, cineva va avea in-
teresul s  scrie o carte despre
evenimentele literare ale Ia ului
din ultimele 3-4 decenii. Cea mai

bun  surs  de inspira ie este faptul
c  Teodorescu a trudit efectiv. Pen-
tru c  o carte are dou  genuri de
munc  încorporate, ambele foarte
grele. Este a a numita munc  de
negru. Una pentru editarea c r ii
care trebuie editat , aranjat ,
paginat , puse fotografiile, fac o
parantez  are foarte mult material
fotografic, cu multe persoane i
personalit i care trebuie aranjate,
cu foarte multe personalit i care
au trecut prin via a dumnealui i
le-a luat interviu. Este foarte in-
teresant s  vedem cum le-a luat in-
terviu. Este  interesant s  vedem
cum, ar ta Virginia Ruzici într-o
anumit  etap  a vie ii ei, cum arat
acum, când îi d  domnului Dan
Teodorescu un autograf i mul i,
mul i al ii pe care i-am v zut cu
ochii no tri. Folosesc aceast  ex-
presie, „v zut cu ochii no tri”,
pentru c  uneori mai vedem i cu
ochii altora, dar ne în el m. i aici
tinde s  fie adev rat, dar cu unele
rezerve. Deci, aceast  munc  de
negru extrem de obositoare i grea,
nici nu mai vorbesc de implica iile
financiare. Numai cine nu a scos o
carte  nu tie ce înseamn . Nu tie
ce înseamn  atâta alerg tur , nu
tie ce înseamn  nervii pe care-i ai

când cineva descoper  o gre eal ;
i c te gre eli din acestea se

strecoar . Î i recite ti cartea de
vreo ase- apte ori i când, în
sfâr it o trimi i la tipar, vezi o
gre eal . Înnebune ti! Aici trebuie
s  recunoa tem c  are i doamna
Rodica Prodan o parte de

contribu ie pentru realizarea aces-
tei edi ii. Cu ce se umple cartea?
Este totu i munca autorului. i nu
este o munc  u oar . Este o munc
grea, sisific , pentru c  se reia în-
totdeauna, ca în povestea aceea
superb  pe care pu in  lume o
în elege i care implic  i o
r spundere uria  fa  de cititor
dar i fa  de cititorul din viitor.

Stima i i dragi prieteni i
oaspe i! 

Timpul a a cum este el,
unii spun chiar c  nu exist , s-ar
putea chiar s  aib  dreptate. Este
marele nostru judec tor. Nu tim
care din cei prezen i i care am pus
cuvinte pe hârtie, vor fi citi i peste
20 sau 30 de ani. A a cum nici
Alexandru Sahia, un scriitor ob-
scur, n-a putut s  se gândeasc
vreodat  la acela i nivel cu Emi-
nescu, Creang , Sadoveanu i al ii.
El scrisese, pentru cine cine- i mai
aduce aminte, “Uzina vie” i alte
lucr ri de genul acesta. El întot-
deauna a avut o alt  viziune asupra
lucrurilor. i, tot timpul este acela
care sanc ioneaz  aceste judec i.
Eu sunt convins c , a a cum ne-a
spus i domnul Dan Teodorescu, el
mai are material pentru înc  o
carte, a a c ... „mai ave i mult”?
Peste înc  dou  s pt mâni ne
vedem iar, aici.

HORIA  ZILIERU:
Dup  cum am mai spus, la

alte întâlniri, a a cum ne-a înv at
G. C linescu. „Atunci când apare
o carte eveniment ar trebui s  se
arboreze drapele i s  se trag

salve de tun.”Ceva  mai frumos nu
am mai auzit de când am ascultat
aceste cuvinte. Voi fi foarte scurt
deoarece ve i citi rândurile mele,
pe coperta c r ii. Acum ave i i
vocea mea s  le înso easc :
„Privind  din unghiul obiectivit ii,
falanga jurnalistic  ie ean
confirm  voca ie, erudi ie,
echidistan . Dan Teodorescu este
unul dintre cei activi. A debutat  cu
poezie într-o revist  local . Unda
aceea liric  o observ m în textele
sale. Articole, reportaje, fragmente
de proz  în care dovede te m sur ,
echilibru, talent prin ceea ce a
încredin at tiparului pân  acum.
Omul este îndr gostit de via a
sportiv . Pasionat, atent,
reveren ios, emotiv i înc  de o
modestie cu totul particular .”

Nota concluziv  a prof.
dr. D. V. Marin, va fi publicat
în nr. 8 din 2 martie 2017.

LANSARE DE CARTE - “Între dou  secole” ... - ALOCU IUNI

tiri pe scurt din zona Hu i ÎNCHIRIEM
HAL

INDUSTRIAL
DE 206 MP 
cu utilit i;
M. Grecilor

Strada Gh. Doja, 
nr. 5 (lâng  R.A.R.)

Rela ii la telefon
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Reporter: Stima i prieteni,
într-un birou i simplu, dar i dichisit,
cu posibilitatea de a se informa, ne-a
primit directorul Casei de Pensii. O
doamn  foarte de treab  care ne-a
primit imediat i ne-a r spuns foarte
repede la întreb ri. 
Doamn , pentru c  facem primul in-
terviu cu dumneavoastr , v  rog s  v
prezenta i.

Director: M  numesc Vasi-
lica Robu, sunt directorul executiv
al Casei Jude ene de Pensii Vaslui,
lucrez de aproape 15 ani în aceast
institu ie i am i calitate de director
adjunct pe partea de pensii. 

R: Noi, suntem într-un sec-
tor extrem de important, acela al pen-
siilor. Deci, sectorul de la care
oamenii, dup  o anumit  perioad  de
activitate, au ceva n dejdi pecuniare.
Casa de Pensii, a a cum o percepe i
dumneavoastr  de la biroul acesta de
la etaj, este o unitate necesar  în via a
societ ii?

D: Este necesar  pentru c ,
de fapt, aici fiecare ajunge cu
s n tate. Aici g sim o încununare a
muncii de o via  a fiec rei per-
soane care a avut contribu ii la
biroul de asigur ri sociale.

R: Nu cumva acea persoan
devine un num r, o cifr  i atât? V
mai intereseaz  dac  omul acela are
condi ii de via , dac  are dreptul la
mai mult?

D: Atât timp cât titularul
este în via , el nu este un num r de
dosar cum îl numi i dumnea-
voastr . Cât timp este activ, acel
dosar poate fi recalculat, revizuit,
transferat; nu este un obiect care
r mâne definitiv în arhiv .

R: Recalcularea se face i
la ini iativa dumnea-
voastr  sau numai la
inia iativa omului?

D: Se poate recalcula pen-
sia în urma unor modific ri legisla-
tive sau din ini iativa persoanei
respective, dac  titularul reu e te s
fac  rost i de alte dovezi pentru
sporuri sau date pentru majorarea
punctului de pensii.

R: În discu ia preg titoare
mi-a i stârnit curiozitatea, a i spus
ceva ce nu tiam nici eu. A i spus c
dac  unul dintre so i moare, cel lalt
are dreptul la o indemniza ie, nu?

D: Depinde, dac  o per-
soan  moare, so ul supravie uitor
beneficiaz  de o pensie de urma .
Adic  jum tatea cuantumului pen-
siei persoanei decedate. Pentru so ii
supravie uitori mai exist  i Legea
578/2004. Aceast  lege prevede o
indemniza ie care se acord  în urma
întrunirii unor criterii, de c tre so ul
sau so ia supravie uitoare. Dac  ve-
nitul din pensie este mai mic decât
plafonul de pensie, func ie de cali-
tatea persoanei respective (de ex-
emplu respectiva persoan
beneficiaz  de o pensie din sistemul
agricol i pensia nu dep e te 144
lei, iar dac  beneficiaz  de o pensie
la stat de 364 de lei) atunci ei
beneficiaz  de drepturi conform
legii 578. Legea prevede ca
indemniza ie o sum  fix  de 113 lei.

R: Altfel spus aceast  lege

ar veni în sprijinul persoanelor foarte
s race sau cu pensii foarte mici?

D: Desigur! Pentru per-
soana care are calitatea de urma  i
are o vechime mai mic  în munc
pensia este foarte mic  iar aceast
sum  poate s -i suplineasc  venitul.
Pensia se calculeaz  func ie de cât a
cotizat fiecare la stat.

R: S  presupunem c  dece-
datul poate avea o pensie sau un salar
( i aici ar fi o nuan ) de 30 milioane
de lei. Dar dac  n-are pensie deloc?
Urma ul mai beneficiaz  de ceva?

D: Urma ul, adic  so ul
sau so ia decedatului, pot beneficia
de pensia de urma  când fac vârsta
de pensionare: în cazul unui b rbat
n scut dup  01.01.1950, vârsta este
de 65 de ani, o femeie n scut  dup
01.01.1955, intr  în respectiva
e alonare i are dreptul de pensie de
urma  dup  60 de ani, 60 de ani i o
lun , 62 de ani .a. În schimb dac
nu are vârsta standard în momen-
tul decesului poate s  mai benefi-
cieze 6 luni de pensie de urma .
Statul îi ajut  în acest caz. Mai sunt
i persoane care nu au nici un venit

în momentul decesului so ului,
so iei (din diferite motive). ase luni
ei vor putea beneficia de acest aju-
tor, indiferent de vârst . dup  ce vor
îndeplini standardul de vârst  pen-
tru pensionare, vor reveni la acest
drept de urma , sau la pensia de
drept dac  au minim 15 ani
vechime.

R: Dar s  presupunem c  ar
avea ni te copii; minori sau peste 25
ani.

D: Copiii pot beneficia de
pensia de urma  pân  la vârsta de
16 ani, iar pân  la 26 de ani dac
fac dovada urm rii unor cursuri:
liceu, cursuri universitare, master.

R: Exist  un cuantum, o
anumit  sum ? Cum se calculeaz ?

D: Pensia de urma  se
calculeaz  func ie de venitul dece-
datului. Dac  e un urma  50% din
pensia decedatului, dac  sunt doi
75%, iar pentru cel pu in trei va-
loarea este de 100% din pensia de
urma . De exemplu decedatul are
900 lei pensie. Dac  are 3 urma i,
fiec ruia i se cuvin 300 lei. Având
în vedere i ordonan a 6/2009
privind venitul minim garantat,
beneficiaz  de 400 lei fiecare.

R: În continuare, voi pune
ni te întreb ri de ordin general. O
Cas  de Pensii este un loc de
„adunare a unor speran e”, poetic
vorbind. Oamenii a teapt  un ajutor
din partea acestei institu ii, un spri-
jin efectiv pentru un trai decent la
sfâr itul vie ii. Ce procent din
popula ia municipiului este format
din  pensionari?

D: La nivelul jude ului
avem 103 000  pensionari: 82 000
beneficiari de stat i 16 000 din sis-
temul agricol. Mai sunt ajutoarele
sociale, beneficiarii legisla iei mai
vechi, acolo mai este un num r de
persoane.

R: Deci din 400 de mii de

locuitori ai Vasluiului dumnea-
voastr  ave i cam 160 000. Nu v
risca i s  da i un procent?

D: N-ajungem la un sfert
din popula ia Vasluiului.

R: Dar cei care sunt
pleca i în str in tate
ob in pensii mult mai
mari. Vi se comunic  i
dumneavoastr ?

D: Dac  i-au deschis un
drept de pensii pe regulamentele co-
munitare în afar  i nu
men ioneaz  c  ar fi contribuit i în
spa iul Românesc, noi nu avem de
unde s  tim. Noi avem o eviden  a
celor care lucreaz  în România i
au prestat o activitate în spa iul co-
munitar european, iar dup
01.01.2017 avem compartimentul
de pensii interna ionale. În anul
2016  am solu ionat 140 de dosare
pentru pensii de b trâne e, pension-
arii cu limit  de vârst  i pensio-
narii cu pensie anticipat  par ial pe
caz de invaliditate am avut 44 de
cazuri, pensii de urma  11, 72 de
cariere de asigurat, 135 dosare co-
munitare – facem referiri la
dosarele în cauz , de exemplu: titu-
larul i-a depus dosarul i în Spania
i în România (acesta se nume te

dosar în cauz ). Dac  depune la noi
documenta ia dosarului depus i în
România i în alt stat european se
nume te dosar de instrumentare.

R: Deci câte dosare în cauz
ave i acum?

D: Aproximativ 300 i ceva
de dosare. Acestea ne-au r mas din
2016. În total avem peste o mie i
ceva de dosare în plat .

R: Tot informativ v  în-
treb: care este cea mai
mare pensie pe care Casa
de Pensii o acord ?

D: La nivel de jude  16 300
de lei pe lun . Este o pensie de ser-
viciu, o pensie calculat  dup
legisla ia din 2015. Se acord  în-
cepând de anul trecut i apar ine
unui aviator. Nu pot furniza alte
informa ii suplimentare.

R: Inclusiv impozitele?
D: Pân  în februarie 2017 i

s-a re inut CASS, contribu ia de
s n tate i impozitul 16%. De la 1
februarie re inem doar impozitul
pentru suma care dep e te 2 000
de lei.

R: A doua pensie ca
m rime, care ar fi? 

D: Urm toarea este de 15
400 de lei.

R: Doamn , v  întreb „la
ureche”, ce face un om cu o pensie
a a de mare?

D: Sunt pensii de serviciu,
stabilite în urma unor legi speciale.
Cât prive te cum îi cheltuie, n-am
intrebat, pentru c  nu am dreptul.
Nu este corect s  pui asemenea
întreb ri.

R: Dar care sunt cele mai
mici pensii pe care le acorda i?

D: Venitul minim garantat
de 400 de lei, dar în spate st  i o
pensie de un leu. Sunt pensii de in-
validitate, au cotizat o lun . Decizia
prevede o pensie de un leu, iar pe
cupon îi apare o pensie de 400 lei.
Pân  la 1 martie 2017 un astfel de
pensionar va primi 400 de lei, iar
dup  1 martie, în conformitate cu
ultimele legi, va primi 520 de lei.

R: Cu aproxima ie, câte
pensii a a mici ar fi în
jude ? 

D: La Vaslui ar fi cam 11
995 iar la Bârlad, 7 032. Dup  1
martie vom avea peste 24 000 de
beneficiari ai pensiei minim garan-
tate, persoane c rora, având un
venit foarte mic, li se compenseaz
pensia pân  la 520 lei.

R: Pe jum tate glumind,
sunte i de in toarea unor sume
imense. Nici nu mi-am închipuit cât
de mare este bugetul Casei de Pen-
sii. La cât se ridic  pl ile?

D: Aceste sume vin de la
bugetul de asigur ri sau de la buge-
tul de stat. Sunt previzionate, elabo-
rate, calculate, acordate legal.
Plafonul de pl i lunare ar fi cam
16 miliarde pe an. 

R: Câ i lucr tori ave i
aici?

D: Suntem 57.
R: i au de lucru?
D: Suntem chiar dep i i

de volumul mare de lucru.
R: Mai ave i locuri vacante?
D: Dou  locuri pe care tre-

buie s  le ocup m.
R: Oamenii dumneavoastr

sunt bine pl ti i?
D: La nivelul jude ului

Vaslui sunt salarii decente.
R: Nu suntem indiscre i în

ceea ce prive te cifrele care nu pot fi
date publicit ii. Suntem bucuro i c
v  face i bine treaba.

D: Încerc m s  fim
profesioni ti, s  respect m legea.
Suntem monitoriza i permanent,
avem anual controale. De la Curtea
de Conturi, Ministerul Muncii,
Casa Na ional , totul se verific .

R: Poate „gre i” un
func ionar i s - i însu easc  o
sum ?

D: Nu, dac  i-ar însu i o
sum  ar fi o fapt  penal , nu se
pune problema de a- i însu i o
sum  de bani necuvenit . Dar cine
nu munce te nu gre e te. Este
vorba de gre eli de genul, s  d m
un exemplu, în loc de 100 000 s
zicem c  ai tastat 10 000. Dar
aceasta este o gre eal  uman , nu
este cu inten ie. O încercare de de-
lapidare, mai devreme sau mai
târziu, se descoper . Nu avem
asemenea probleme.

R: Este bine s  fii director
la Pensii?

D: O întrebare „cu dus i
întors”. Dac  vii „de jos”, altfel vezi
lucrurile. Îi respec i pe colegi dar i
pe pensionari. Sunt îns  i momente
nepl cute. Uneori mass-media
genereaz  conflicte, se
interpreteaz  eronat anumite
modific ri legislative. Omul, stând
seara la televizor, vine la noi cu
informa ia gre it  i ne cere s -i
rezolv m o problem . Eu îi explic
corect cum stau lucrurile, dar el ia
din context doar ce-l intereseaz  i
de multe ori nici nu are r bdare s
asculte. Noi trebuie s -i ascult m,
dar ar trebui s  ne asculte i ei pen-
tru c  rolul nostru este acela de a
aplica ceea ce s-a legiferat. Noi nu
ne d m cu p rerea, nu facem nimic
subiectiv, doar respect m i aplic m
legea ad litteram.

R: Ar trebui s  v  divulg o
impresie de-a mea. Când am intrat în
birou, m-a i privit circumspect, cu o
privire foarte serioas . În sfâr it a i
zâmbit de câteva ori. Este pl cut s
zâmbe ti în func ia de director?

D: Nu v-am  privit circum-
spect, este doar o impresie. Trebuie
s  privim  i partea plin  a paharu-
lui, uneori este necesar s  zâmbim.

R: Dac  o femeie frumoas
zâmbe te, îngerul ei este pe aproape.
V  mul umesc frumos doamn , i s
ne revedem cu bine.

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. Marin

Casa de pensii Vaslui - Interviu cu Vasilica Robu
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IMOBILIARE
* Vând loc de cas  în satul B lteni Vale. Intravilan,
cca. 700 metri p tra i. Gache Ion, telefon: 0763/
753.557.
* Vând apartament 3 camere cu central  termic
în loc. Hu i. Modernizat,  zona centru (Romarta)
Telefon: 0785/698.299.
* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,
gresie, faian , termopan, sau schimb cu
garsonier  + diferen . Tel.: 0335/ 407.707 sau
0770/ 342.720. 
* Vând cas  zona Corni - Hu i, str. Salcâmilor.
Rela ii la tel:  0724/ 074.009.
* Vând cas   în comuna B lteni, Vaslui. Tel: 0741
509 039.
* Vând apartament 2 camere cu central  termic
pe gaz, în Hu i, în spatele         stadionului. Tel:
0755/ 077.553
* Vând cas  în spatele hotelului vechi Hu i. Telefon
0762.663.026.
* Vând, la pre  negociabil, vil  superb , construit
pe 4 nivele (subsol, parter, etaj, mansard ), în
cartierul Moara de Vânt din municipiul Ia i. Rela ii
la telefon 0751.294.131 (inginer ILIE). 
* Vând cas , nou construit , pre          convenabil,
în Hu i, strada Nicolae B lcescu nr. 18. Tel.: 0755/
077.553.
*   Vând vil  - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Pre
negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hal  tabl , 30X40, Z podeni - Vaslui tel:
0744 231 380
* Vând hal ,  înalt  de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Hu i. Suprafa a de 813
mp, priveli[te superb , 25 euro/mp - NEGOCIABIL.
Telefon: 0235/482.670
* Vând dou  combine agricole C.P. 12 i mase Fer-
guson, în perfect  stare de func]ionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. In-
forma]ii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hal  la Moara Grecilor. Informa ii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informa ii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Ia i,
strada Cuza Vod , nr. 5, Ia i; 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. Pre uri nego-
ciabile. Tel: 0235/ 322 580 (Mo neagu Costic ). 
* Vând rachiu preparat din tescovin , concentra ia
circa 50% volum, pre   negociabil. Telefon: 0755/
077.553. 
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UNISON RADIO Bârlad
103,3 fm i online

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

tel./fax. 0235 361 236 - Str. Frunzelor nr. 2, Vaslui cod 730158

rechizite

manuale

c r i de specialitate

vizavi de Liceul
“Mihail Kog lniceanu”

Libr ria 
“CASA C R II”

Televiziunea Vaslui
TVV o n l i n e

Tel/fax 0235/ 361.236, 
e›mail:

Închiriez cas  cu dou  camere locuibile, pe str. Delea, nr. 71, Vaslui, jud. Vaslui. 
100 lei/ lun . Rela ii la telefon: 0744 231 380. 

“Meridianul” a împlinit 20 de ani...

Director general: 
prof. dr. Dumitru V. MARIN

0744/ 231.380
web: www.tvv.ro  -  mail: marintvv@gmail.com

CAMS B ce ti anun  licita ie închiriere
pentru un spa iu de 18 mp din incint ,
la data de 16 martie 2017, ora 11:00. 

Pre  pornire: 2,5 e/mp. 
Informa ii: Tel. 0235/458666. 

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lun

Rela ii la telefon 0744/231380

Închiriez camere ieftine, pe str. Gheorghe Doja, Moara Grecilor, 
Vaslui, jud. Vaslui. Rela ii la telefon: 0744 231 380. 

VÂND TEREN CENTRU
400(450)mp - 

120e/mp-0740/695 972

JOCURI / integrame

Locuri de munc  în mun. Hu i
AGEN IA LOCALÃ HU I, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc.

A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
LOCURI DE MUNC  VACANTE în municipiul HU I

54 Locuri de muncã disponibile la 30.01.2017

- SC CONTAM TEX SRL,  4 confectioner incaltaminte,  4 muncitor
necalificat in industria confectiilor;
- SC GHIZONACE SRL,  2 muncitor necalificat la ansamblarea si
montarea pieselor;
- CMI DR. BALAN LILIANA, 1 fiziokinetoterapeut;.
- SC DIAGNOSE SRL, 1 asistent medical generalist;
- I.I. IOLEA MARGARETA,  1 vanzator;
- SC LIVELONG FOREST SRL, 1 vanzator 5 modelator;
- S.C. ADISAMCOR SRL, 1  director societate comercialã,  1 electrician
de întretinere în constructii, 1 fierar betonist, 1 inginer constructii civile, in-
dustriale si agricole, 1  muncitor necalificat la spargerea si tãierea materi-
alelor de constructii; 
- S.C. ROMOLD SRL, 10 agent de securitate;
- S.C. ILIMAR-MAX SRL, 2 ajutor ospãtar, 2 buctari;
- S.C. EDIMIMVAL SRL, 4 muncitor necalificat în industria confectiilor;
- S.C. NICOMON SRL, 4 muncitor necalificat în industria confectiilor;
- S.C. LINUX SRL, 1 operator introducere, validare si prelucrare date, 5
Spãlãtor vehicule;
- S.C.COSPRIM SRL, 5 operator la fabricarea produselor congelate de pa-
tiserie si panificatie;
- I.I .BAHNARU ANTONIO-FLORENTIN, 1 muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor;

{

Aranja i nu-
merele 1, 1, 2, 2,
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6,
6, 7, 7, 8, 8 în
p t r - e l e l e
p tratului magic
astfel, încât
suma în fiecare
rând i coloan
s  fie egal  cu
18.

Meridianul, nr. 7(1686), joi, 23 februarie 2017

ÎNCHIRIEM HAL  INDUSTRIAL
DE 206 MP cu utilit i;

Strada Gh. Doja, nr. 5 (lâng  R.A.R.)
Rela ii la telefon 0744/231380
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Meridianul nr. 7(1686), joi, 23 februarie 2017 “Meridianul” a trecut de 20 de ani...

Pe 25 i 26 februarie, de la ora 19.30, la Sala “Teatru” a Teatrului
Na ional Ia i, o mult a teptat  premier  pe ar  în regia lui Radu Afrim

La Teatrul Na ional Ia i,
Radu Afrim a montat Dawn Way
de Oleg Bogaev (Teatru³), Visul
unei nop i de var  de William
Shakespeare (Teatru³) i Femeia
m rii dup  Henrik Ibsen (Sala
Mare).

În 2008, la Teatrul Na io-
nal Timi oara, regizorul abordeaz
pentru prima dat  un text semnat
de tân rul dramaturg italian
Fausto Paravidino, Boala familiei
M. Revine la Paravidino i prop-
une publicului ie ean, în premier
pe ar , M cel ria lui Iov, un
spectacol despre care m rturise te
c  este construit în jurul unei fru-
moase pove ti de dragoste. O
pies  despre tr dare, despre vul-
nerabilitatea rela iilor care par, în
aparen , imuabile. O privire
lucid  aruncat  asupra capitalis-
mului.

Pentru scenografa Irina
Moscu, spectacolul este prilejul
celei de a cincea întâlniri cu Radu 

Afrim, dup  colabor rile pentru
Detalii naive, total lipsite de pro-
funzime din via a i moartea unor
spectatori (Teatrul Maghiar de Stat
din Timi oara), Suntrack (Teatrul
Maria Filotti din Br ila), Între noi
totul e bine (Teatrul Na ional
Bucure ti) i Pas rea retro se
love te de bloc i cade pe nisipul
fierbinte (Teatrul Na ional Târgu-
Mure ).

„M cel ria lui Iov este un text
care genereaz  sugestii, pune
întreb ri i se refer  la experi-
ment în raport cu o dramaturgie
scris  într-o modalitate nou
pentru mine. Am studiat Cartea
lui Iov  f r  s  tiu cu adev rat pe
ce drum m-ar putea duce fiindc
aici se neag  pu in ceea ce tiam
din Catehism. Raporturile cu
sacralitatea, cu misterul, cu
Dumnezeu – asta m  interesa cel
mai mult. R ul vine de la oameni,
e pedeaps  divin  – fiecare poate

alege o variant  în func ie de
convingeri. Iov o va face dup
trei zile de t cere i transform
experien a r ului în poezie i filo-
zofie.

Când am scris piesa eram pre-
ocupat i de criza economic  i de
mecanismele aproape obscure ale
finan elor, absurde uneori, atât
de absurde c  le-am v zut ca pe o
antiteologie. Am fost impresionat
de lec iile lui Andrea Baranes.
Am fost impresionat de metafora
lui Marco Bersani care vede în
pie ele financiare zei p gâni în
c utarea sacrificiilor umane. Dar
mai ales m-a interesat rela ia din-
tre liberalism (ca religie a egois-
mului) i cultur , o rela ie în care
solidaritatea social  i iubirea de
aproape nu reprezint  o op iune.
E un demers pentru care a trebuit
s  m  întorc în trecut ca s  pot
reprezenta actualitatea.” (Fausto
Paravidino)

Spectacolul nu este recoman-
dat persoanelor sub 16 ani. 

Urm toarele reprezenta ii sunt
programate pe 7 i 12 martie, de la
ora 19.00, la Teatru³. Bilete, la
Agen ia Teatral , tel. 0232
255999.

Vom reveni cu trailerul specta-
colului i noi fotografii din
repeti ii. 

Oana Daian
PR Teatrul Na ional Ia i
Departament Marketing
0734 990709
www.teatrulnationaliasi.ro

“M cel ria lui Iov” 
scenografia: Irina Moscu

video mapping: Andrei Cozlac
lighting design: Cristian imon

asistent regie: Irina Cre u

distribu ia: Emil Co eru, Tatiana Ionesi, Ionu  Cornil , Ada
Lupu, Andrei Varga, Horia Verive , Livia Iorga, Irena Boclinc ,

Brându a Aciob ni ei, Doru Maftei


