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Importanța acestei luni pentru întreaga nație românească este mai mare
decât o considerăm:

…1 ianuarie; începuturi, speranță, ceva distracție: Sfântul Vasile, deci
foarte mulți sărbătoriți, aproximativ 600.000 în toată țara. Sărbătoarea 
Anului Nou care înseamna revărsarea tinereții și speranței prin jocurile dra-
matice cu măști, teatrul popular propriuzis dar și colindătorii mari și mici cu
clopoței zurgălăi, buhai sau tinichele. Descătușarea psihologică a populației
rămâne  factorul cel mai important. Că unii (atât de puțini!) au petrecut până
după Bobotează ar fi și ăsta un subiect. Oricum, astăzi, Crăciunul fudulul și
Anul Nou-veselul s-au cam tocit de grija treburilor și rezolvarea problemelor,
în special existențiale. În această lună s-au născut 317 personalități, iar în lume
5430.

…10 ian.1799, s-a născut Petrache Poenaru, inventatorul stiloului. La
10 ianuarie 1475 a fost bătălia de la Podul Înalt, de lângă Vaslui….

… 15 ianuarie 1850, moment de interiorizare pentru că-i suntem datori
poetului național măcar cu un gând, o poezie, o simțire! Dacă nu vrem să
ajungem ca animalele cele necuvântătoare, trebuie să avem grijă de spirit și
suflet, de istorie și filozofie, de folclorul ca „izvor pururea reîntineritor” pe
care poetul nepereche l-a valorificat măiestru. Mai trebuie să avem grijă să
(ne) oferim MODELE; și altul mai puternic și mai nepieritor decât Mihai 
Eminescu nu cred că există în cultura română. Alături de Ștefan este sfântul
nemuririi noastre. 

Ziua limbii române este legată de dorințele noastre spirituale, deci de
nașterea marelui ipoteștean.

…18 ian. 1848 s-a născut un alt mare clasic, întemeietor al prozei noa-
stre, Ioan Slavici (romanul Mara).

…26 ian.1918, s-a născut Nicolae Ceaușescu.
…30 ianuarie 1852, n. I.L. Caragiale. Creatorul unei lumi, cam aceeași

de peste un secol cu bunele, pasiunile, relele (drama „Năpasta”) cu ticurile și
mai ales cu umorul care o ajută să… trăiască. În ultimele decenii se tot
vorbește de lumea lui Caragiale care este întocmai și lumea de azi cu televizor,
internet, radio, electricitate, dar cu aceleași moravuri.

Creatorul de lume care s-a născut la 30 ianuarie 1852, nu va fi nici el, de-
vreme egalat! Desigur, ar trebui să ținem cont de câțiva sfinți și sărbători mari
din cursul acestei luni ca și de alte personalități ale culturii române care intră
în buchetul național de valori!

Dar,
Trăim sfâșitul unei epoci de dezvoltare umană, pentru că chiar cu noi și

sub ochii și mintea noastră se formează o nouă cultură existențială, bazată pe
alte valori, pe alte aspirații, pe alte unelte ale muncii, chiar  pe alte obiecte ale
muncii. Cultura tradițională nu mai este în atenția lumii. În contextual
globalizării limba și poporul roman sunt în mare pericol de dispariție.

Văzând ce se întâmplă în viața socială și mai ales în politica noastră
actuală, scriu:

Nu e încă primăvara noastră, a democrației noastre!

Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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REPORTAJE… ȘI, 

NU PREA!
După  principiu jurnalistic am parcurs săptămâna aceasta peste 600

de km. pe rute diferite din județul Iași, cu scopul de a vedea la lucru primarii
din 14 comune, acum după sărbătorile de iarnă. Tema deplasării era:  cu ce
speranțe plecați în 2018?

L-am găsit la lucru , atât pe Constantin Bolohan de la Cristești cât și
intreg aparatul primăriei, care a schițat o paletă largă de visuri, preocupări per-

sonale, griji pentru comunitate. În biroul său primarul cerea explicații
doamnei contabile. Și…am imortalizat momentul!

La Al. I. Cuza, Corneluș Baciu are multe probleme de rezolvat mai
ales cu câteva persoane care care-și taie copacii din loturile proprii, și cu alte

câteva care au mari probleme de sănătate. Vecinul său de la Mircești era
într-o deplasare  mai mare, dar am întâlnit o doamnă contabilă foarte iubitoare
de cultură, și funcționare foarte amabile.

O discuție foarte profitabilă pentru toți am avut cu primarul de la
Butea, Anton Anti, un tânăr de mare perspectivă, iute la minte și cred că și la

faptă. Vom vedea. La Strunga, Mariana Lazăr nu era prin preajmă,  dar la
Stolniceni Prăjescu am avut o plăcută convorbire (și informare) cu primarul
Costel Hugianu  care s-a arătat destul de sceptic în legătură cu rezultatele din
anul 2018. Ne-a vorbit de speranța realizării unor proiecte europene…despre
festivaluri și obiceiuri de Sărbători, dar, pentru că era destul de ocupat am
limitat discuția.

Un amplu reportaj am încercat la Miroslovești, cu primarul Costel
Cojocaru, aflat în tratative pentru înființarea unui cabinet stomatologic dar am
petrecut clipe de satisfacție intelectuală cu viceprimarul  Liviu Matei, apoi cu
secretarul comunei  Dănuț Ciobanu. Aveți în pagina 6 interviul realizat cu
primarul.

Tare neplăcută mi-a fost „întâlnirea” cu primarul  orașului
Tg.Frumos, Ionel Vatamanu, împotriva căruia s-au formulat câteva zeci de
plângeri. Deși ne-am văzut față în față a zis că are o ședință și că nu stă de
vorbă cu presa… O fi!?

D.V.M.

MUZEUL „PÂRVAN” DIN BÂRLAD:
BB RR AA VV OO !!

Am participat la o acțiune
culturală densă, elevată, interesantă,
necesară, sâmbăta trecută, adică pe
13 ianuarie 2018, în sala principală a
Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad,
după câțiva ani când n-am mai avut
timp să mai trec prin Muzeu. Aș scrie
totul cu litere mari pentru că sunt
impresionat de ce reușește să facă
Mircea Mamalaucă, director acolo.
Ordine, liniște, personal impecabil
îmbrăcat, ireproșabil în
comportament. Sălile…la standard de
neimaginat când acesta era numit
director, organizarea tematică,
varietate de manifestări și mai ales
foarte multe personalități invitate să
conferențieze acolo. Pe 13 ,a
participat bârlădeanul Nicolae Crețu,
profesor universitar la Iași,
eminescolog și istoric al culturii
române care a expus o temă actuală
despre opera geniului național. A
cuvântat și eternul Gruia Novac și un
tânăr actor Salcă (cu voce-dicție
bună, prezență de scenă), au ascultat
38 de oameni, cei mai mulți de vârsta
a III-a, au citat din operă cei trei
dintr-un fel de prezidiu. Interpreta
Mihaela Oprea a impresionat cu o
voce excepțională dar și prin dirijarea

corului CARP Bârlad susținut de
președintele Mihai. Într-un cuvânt,
acolo a fost poetul EMINESCU

A prezentat tânăra Alina
Butnaru, frumoasă și absolut
inspirată (și) cu toate cuvintele
necesare și potrivite la ea, pe care n-o
evidențiem pentru că ne-a refuzat
câteva cuvinte la sfârșitul
manifestării. Dar asta nu înlătură
cuvintele de laudă pentru cele
aproape două ore petrecute cu opera
eminesciană într-o prezentare
memorabilă.

Să trăiești, domnule, Mircea
Mamalaucă!

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Reporter: Bine ați venit la
Bârlad, domnule profesor Nicolae
Crețu. De ce avem nevoie de astfel
de acțiuni?

Nicolae Crețu: Avem
nevoie. Și nu numai în ianuarie
sau în iunie. Avem nevoie de
manifestări de ținută culturală
autentică consacrate marilor scri-
itori, marilor valori culturale ale
țării. Eminescu este unul dintre
numele de prim ordin pe această
linie. Rolul acestor manifestări
este de a stimula în primul rând
întoarcerea la lectură. Cea mai
mare reverență pe care o facem în
fața acestor valori eterne ale
culturii naționale este contactul
direct cu opera, cu ceea ce rămâne
emblematic pentru sensibilitatea și
viziunea despre lume, despre

existență a noastră ca români.
Reporter: Credeți că trezim

un plus de interes prin explicarea
operei lui Eminescu?

N.C.: Cred că există șanse
de a incita această dorință de a
aprofunda lectura. S-au scris cărți
despre lectură și relectură. Cel
mai bun indiciu al valorii perene a
unei opere este tocmai acest nesaț
al lecturii și relecturii. Asta arată
că aceste valori rezită foarte bine
timpului. Timpul nu le
îmbătrânește, nu le generează
riduri. Dimpotrivă, le înnobilează.

Reporter: Cum aducem
tineretul către carte, către poezie? 

N.C.: Eu nu cred că există
un clivaj total între progresele
tehnologiilor și nevoia de poezie,
de frumusețe, de artă, de filozofie.
Dimpotrivă, eu cred că sunt com-
plementare.  Eu am elevi de anul
întâi și să știți că se simte diferența
dintre elevii care provin din familii
cu interes pentru cultură, elevi
care vin din școli unde se
promovează cultura și ceilalți
elevi. Speranțe există pentru
întoarcerea la frumusețe.

„EMINESCU ȘI UNITATEA TUTUROR ROMÂNILOR”
manifestare organizată de CARP Vaslui
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MARE SĂRBĂTOARE 
LA PARPANIȚA

Dumincă, parohia Parpanița
a primit onoranta vizită a
Preasfințitului IGNATIE, episcopul
Hușilor cu ocazia botezului celui 
de-al patrulea copil al preotului
Mihai Vasilică Paraschiv. În primul
rând vă mulțumim pentru onoarea
deosebită făcută satului nostru!
Semnalez atmosfera deosebită, de
înaltă încărcătură emoțională dar și o
bunătate a înaltului oaspete pentru
care dorim să-I mulșumim, ca oameni
simpli! Cuvântul de învățătură rostit
a cuprins semnificația tainei
Botezului dar și importanța venirii pe
lume a unui nou creștin- Filip.

Despre părintele Paraschiv
am mai scris. Numai de bine! Venit
acum 10 ani în parohie, părintele a
dat lecții de dărnicie, mărinimie și
implicare în viața comunității.
Proiecte pe care nu credeam că le
poate finaliza au prins contur cu suc-

ces: Centrul Social “Sfânta
Parascheva”, important loc de
căldură sufletescă, aici creștinii
întâlnindu-se la agapa creștină
săptâmânală, aici copiii din sat -a
căror școală a fost închisă- pot
împrumuta cărți din Biblioteca cu
cele 6.000 de volume, aici există
chiar un muzeu al satului!
Impresionant lăcaș prin obiectele
religioase vechi adunate cu drag de
părintele Paraschiv dar și spațiul de
desfășurare a unor activități educa-
tive care curg firesc spre comunitatea
copiilor, preotul fiind supra-numit
preotul copiilor, de altfel! Îl lăudăm,
așadar și-i mulțumim părintelui și
pentru paraclisul din lemn închinat
Maicii Domnului și pentru casa
făcută surorilor Apostu, Paraschiva
fiind studenta care abandonase școala
dar care reluând-o la insistențele
preotului a intrat la Facultatea de

Medicina din Iași. Munca depusă de
părinte este, în primul rând, morală!
Are răbdare cu fiecare familie în
parte, se apleacă asupra problemelor
tuturor iar țelul suprem rămâne
dorința de a școlariza 100% copiii din
zona noastră, de a-i susține material
prin proiectele vacanței de vară
(copiii care primesc rechizite și
îmbrăcăminte pentru școală, trebuie
să participe la lecții de …gramatica
Limbii Române!) și de a-i îndruma pe
calea cea bună în viață!

Ultima minune a avut loc cu
ocazia sărbătorilor de iarnă când prin
intermediul unor voluntari din țară
(nu putem să  o uităm  pe Alexandra
Timar din Arad), a adus în zonă 1.000
de cadouri copiilor! Să vezi tot atâtea
zâmbete, să le simți bucuria rămâne
singura recompensă primită vreodată
de preotul Mihai Vasilică Paraschiv.
Consilier, își donează, de asemeni,
indemnizația bătrânilor altor parohii
pentru a le dărui o pâine la sfârșitul
slujbei săptămânale: îmi vine să intru
în pământ  când știu că sunt oameni
care nu au o bucată de pâine! (pr.
Mihai Paraschiv). Pentru întreaga
comunitate părintele rămâne un
călăuzitor care dăruiește fără să ceară
nimic în schimb! Un caracter cum rar
se poate întâlni, o forță morală și de
cuvânt, un exemplu pentru cine vrea
să-i urmeze!

Noi, creștinii, îi mulțumim
preotului care ne-a arătat că SE
POATE să fim mai buni, să avem
dorința de a ne ajuta unii pe alții, să
ne respectăm condiția de creștini!

Prof.dr. Monica Luminița
COZMEI, Iași

PAGINĂ DE ISTORIE CULTURALĂ

INVITAȚIE LA 
ALPI – IAȘI

Rar se poate întâmpla să se
reunească un grup de oameni și de
valoare cu scop de prezentare a unor
creații poetice și de comuniune
spirituală de talia acestui Cenaclu
condus de multilateralul om de litere,

comandorul Mihai Batog – Bujenița.
Asociația Literară Păstorel Iași, care
se reunește lunar la Biblioteca
județeană Iași, devine din ce în ce

mai mult un important element de
minte, inimă și literatură după un
model schițat și dorit  în urmă cu
peste un secol și jumătate (Foaie

pentru Minte, Inimă și Literatură),
dar care asigură „desfășurarea”
personalităților prezente într-o
intimitate contemplativă, creativă,
dar și oarecum iluzorie (pentru că se

așteaptă afirmarea talentelor…).
Intrecerea care se presupune între
creatorii de epigrame, rondeluri, alte
texte umoristice duce la rezultate
demne de toată aprecierea.

Revista proprie

BOOKLOOK  ajunsă la nr. 24/2017
(44)  este deosebit de interesantă în
fiecare dintre cele 56 pagini ale sale.

Revista MERIDIANUL
CULTURAL ROMÂNESC
găzduiește în fiecare număr grupaje
ample expediate de Mihai Batog-
Bujenița și doamna dr. Cornelia Ursu
într-o colaborare excepțională până
în prezent.

Ziarul Meridianul de Iași-
Vaslui – Bacău difuzează număr de
număr pagină culturală care cuprinde
contribuții ale membrilor ALPI.

Nu știm câte grupări literare

se pot mândri cu atâtea mijloace de
difuzare către cititori, iar dacă vom
considera M-C-R- drept recordmenă
mondială prin cei 397 de colaboratori
din toată lumea, ALPI se situează de
departe în fruntea tuturor grupărilor
literar-culturale din toată Țara
Românilor.

Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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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
18 ian.  2018 – 24 ian. 2018

O săptămână importantă la
capitolul profesional. Se

conturează o nouă etapă mai ales în
relațiile cu șefii. Sunt posibile modi-
ficări în cadrul grupului de lucru în
care activezi, apar sarcini de lucru
noi, se schimbă unii șefi, tu la rândul
tău poți deveni șef. Se recomandă
prudență, răbdare, discernământ. E-
xistă multă forfotă în plan
profesional, informațiile și situațiile
se succed într-un ritm foarte alert.

Foarte interesant de urmărit
cum ți se modifică filozofia

de viață de-a lungul acestei săptă-
mâni. Mentalul tău este orientat acum
spre cu totul alte abordări ale vieții și
evenimentelor ei. Dialogurile cu per-
soane erudite, participarea la semina-
rii, conferințe, vizitarea târgurilor de
sezon te ajută mult să-ți liniștești atât
mintea, cât și sufletul. Pe de altă parte
se întrezăresc noutăți în relațiile cu
străinătatea. Planuri de călătorie, dia-
loguri cu persoane străine, planuri de
studii, cercetări, documentare. 

Tema săptămânii este lega-
tă de relațiile parteneriale.

Frământările dintre tine și ceilalți se
accentuează, ieșind acum în evidență
destul de multe hibe. Ține cont de tot
ce te nemulțumește atât în relația cu
un partener de viață, cât și în relațiile
profesionale. Este vremea marilor
schimbări și situația nu mai poate
continua ca până acum. Desprinde-te
din interacțiunile neprofitabile și ai
încredere că vor veni altele mult mai
valoroase. Pe de altă parte sunt șanse
de a primi oferte de colaborare sau te
poți apropia sufletește de cineva.

Se conturează o nouă etapă
financiară vizavi de banii și

bunurile folosite și administrate în
comun cu alții. Verifică bine tot ce
ține de partea financiară personală,
revizuiește bugetul disponibil și
trasează noi linii de urmat. Unii pot
profita de avutul tău, mai ales
partenerul de viață, rudele, colabora-
torii din segmentul profesional. Pe de
altă parte se deschide o nouă
posibilitate de câștig fie dintr-o colab-
orare, fie din partea altora printr-o
moștenire sau un partaj. 

La locul de muncă este mul-
tă forfotă. Se conturează

schimbări, colegi noi, sarcini de lucru
noi, modificări legislative în dome-
niul profesional în care activezi.
Chiar dacă la prima vedere totul pare
confuz, greu de înțeles și acceptat
până la urmă vei reuși să te descurci
foarte bine și să te adaptezi rapid.
Este bine să te ocupi numai de înda-
toririle tale personale și să eviți
implicarea în discuții și activități care
nu te privesc. Sănătatea este vulnera-
bilă, deci fii prudent și îngrijește-te.

Segmentul amoros îți captea-
ză atenția întreaga săptămână.
Dialoguri importante cu cei

dragi și planuri comune pe termen
lung. Sunt momente unice, pentru că
acum se pot discuta deschis toate hi-
bele și toate dorințele personale nece-
sare într-o relație sentimentală. Fii
deschis la ceea ce îți spun cei dragi și
tu la rândul tău deschide-ți sufletul
spre ei. Schimbul de idei, de senzații
și trăiri sufletești te va ajuta să pri-
vești cu totul altfel iubirea și impli-
cațiile ei. La locul de muncă este mul-
tă forfotă, dar vei reuși să rezolvi
totul foarte bine și cu satisfacția
lucrului bine făcut.

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. 

ÎN ATENȚIA CURSANȚILOR
DE ȘCOLI AUTO!

Începând de pe 15 ianuarie
2018, sistemul de programări online,
pentru susținerea probei teoretice la
examenul de obținere a permisului de
conducere auto, a fost resetat,
urmând ca absolvenții de școli auto
să efectueze noi programări online,
pe site-ul Instituției Prefectului-
județul Vaslui, prima zi de
reprogramări fiind 1 februarie 2018.

Cursanții care s-au progra-
mat în luna aprilie 2018, în cursul
anului 2017, vor susține proba

teoretică în luna ianuarie 2018,
conform reprogramării anunțate la
finele anului trecut.

Cei care se vor programa în
luna aprilie 2018, începând cu data
de astăzi, vor susține examenul în
luna aprilie, la data programării.

Nu vă programați pentru
susținerea examenului în perioada
16.01.2018-31.01.2018, întrucât nu
veți putea susține examenul în aceste
zile. Agenţia Judeţeană pentru

Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui
organizează gratuit cursuri de
calificare/recalificare pentru şomeri.
Persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă li se oferă astfel
posibilitatea dobândirii cunoştinţelor
teoretice şi practice specifice unei noi
meserii care să mărească şansele
ocupării unui loc de muncă.

Activitatea de formare
profesionala asigură, prin organi-
zarea de cursuri de formare
profesională, pentru persoanele fizice
şi juridice interesate, servicii de cali-
ficare, recalificare, instruire şi
perfecţionare profesională a forţei de
muncă, pregătirea profesională a per-
sonalului  propriu din cadrul
agenţilor economici, în vederea
prevenirii şomajului. Sunt elaborate
programe specifice de formare
profesională pentru categoriile de
persoane defavorizate sau cu şanse
reduse de integrare pe piaţa forţei de
muncă: tineri, femei, romi, persoane
cu dizabilităţi, şomeri de lungă
durată, deţinuţi, etc.

Planul de formare pentru
anul 2018 cuprinde un număr de 59
de programe de formare profesională
pentru un număr de 1015 de șomeri și
48 de deținuți.

AJOFM Vaslui va organiza
în  anul 2018 cursuri de calificare
pentru următoarele meserii/ califi-
cari: agent de securitate, barman,
brutar, bucătar, coafor, cofetar-
patiser, contabil, cusător piese din
înlocuitori, casier, formator, frizer,
inspector (referent) resurse umane,
inspector în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, instalator
înstalaţii tehnico-sanitare şi de gaze,
lucrător în comerţ, lucrător în cultura
plantelor, manager proiect, manichi-
urist-pedichiurist, pizzar, etc.

În luna februarie AJOFM
Vaslui intenţionează să deschidă
următoarele programe de formare

profesională:
� la Vaslui – un program de

formare profesională pentru coafor si
un program de formare profesională
pentru barman;

� la Bârlad - un program de
formare profesionala pentru
confecționer îmbrăcăminte;

Șomerii  care beneficiază
gratuit de servicii de formare
profesională: 

- beneficiază de pregatire
teoretică și practică pe toată durata
cursului și să sustină, gratuit, de cel
mult două ori examenul de absolvire
la finalizarea cursului;

- beneficiază de rechizite și
materiale de instruire;

- beneficiază dacă este cazul
de echipament de protecție pe timpul
instruirii practice;

- beneficiaza pentru traseul
de la domiciliu la unitatea de
pregătire, de abonament gratuit pe
mijloacele de transport în comun sau,
după caz de decontarea cheltuielilor
de transport, pentru cel mult patru
deplasări în cursul unei luni, dacă nu
se pot deplasa zilnic la unitatea de
pregatire;

- beneficiaza de consultații
medicale, analize medicale și teste
necesare frecventării cursului.

Înscrierea la cursuri se face
la birourile de informare şi consiliere
din agențiile locale  Vaslui, Bîrlad și
Huși.

Cursurile sunt gratuite şi
pentru şomerii neindemnizaţi aflaţi
în evindenţa agenţiei ca persoane în
căutarea unui loc de muncă. Orice
persoană care doreşte să beneficieze
în mod gratuit de serviciile oferite de
către agenţia noastră se poate înscrie
pe baza unui dosar care cuprinde:
copie după cartea de identitate, copie
după certificatele de studii,
adeverinţă medicală din care să
reiasă că este apt de muncă sau are
eventuale restrictii medicale.

CURSURI DE CALIFICARE
GRATUITE PENTRU ȘOMERI

ȚIGARETE CONFISCATE

Polițiștii vasluieni desfă-
șoară activități pentru combaterea
contrabandei cu ţigări și pentru
identificarea şi tragerea la
răspundere a persoanelor care
desfășoară operaţiuni comerciale
cu încălcarea legislaţiei în vigoare.

La sfârșitul săptămânii,
poliţişti din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalităţii
Economice Vaslui și Biroului Poliției
Rutiere Bârlad au acționat pe raza
municipiului Bârlad și a comunelor
limitrofe pentru prevenirea şi
combaterea ilegalităților ce se comit
în domeniul producției, introducerii

în țară, transportului, depozitării,
distribuției și comercializării
produselor din tutun.

Poliţiştii au efectuat
verificări la 39 de agenți economici și
au controlat peste 30 de
autovehicule.

În cadrul activităților
desfășurate, poliţiştii au constatat 3
infracțiuni de contrabandă (Legea
86/2006) și au aplicat 39 de sancțiuni
contravenționale.

În cadrul acțiunii au fost
ridicate în vederea confiscării 2.600
de țigarete.

Pentru infracțiunea de
contrabandă, Legea 86/2006 prevede
o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7
ani şi interzicerea unor drepturi. Sunt
fapte asimilate infracţiunii de
contrabandă și colectarea, deţinerea,
producerea, transportul, preluarea,
depozitarea, predarea, desfacerea şi
vânzarea bunurilor sau a mărfurilor
care trebuie plasate sub un regim
vamal cunoscând că acestea provin
din contrabandă sau sunt destinate
săvârşirii acesteia.
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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)
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Perioadă foarte importantă în
plan domestic, deoarece se

deschid etape noi, atât în ceea ce privește
spa	iul locativ, cât și în ceea ce privește
rela	iile familiale. Fiind momente astrale
unice este bine să te gândești foarte serios
la segmentul familial și să	i trasezi pla
nuri pe termen lung. Nimic nu va mai fi
ca înainte de aceste zile, așa încât
mobilizeazăte și fii deschis la schimbări.
Dialogurile cu membrii familiei vor adu
ce multe lămuriri și rezolvări definitive.

Rela	iile cu anturajul apro
piat sunt foarte animate în

treaga săptămână. Energia astrală
din aceste zile predispune la discu	ii
importante cu persoanele din acest
anturaj, la reconfigurarea tuturor
acestor rela	ii și la schimbarea filo
zofiei de via	ă vizavi de rela	ii în ge
neral. Schimbul de informa	ii este
pre	ios, deci re	ine cele aflate și tu
pe cât posibil vorbește cât mai pu	in.
Călătorii pe distan	e scurte, activită	i
intelectuale, implicare în studii și
cercetări. 

Noută	i financiare, mai a
les la sec	iunea venituri

ob	inute din munca proprie. Se des
chid variante noi de câștig dintro
activitate profesională desfășurată la
locul de muncă sau dintro colabo
rare. Totuși fii prudent în decizii și la
semnarea documentelor, pentru că
există hibe ascunse sau detalii insu
ficient prezentate. Schimbări ale
condi	iilor de muncă și schimbări
legislative în domeniul în care
activezi. Persoanele din anturajul
apropiat te sus	in prin idei și ac	iuni.

Excelente momente pentru
tine se conturează în această

săptămână. Ai șanse deosebite de a
	i schimba radical planurile de via	ă,
dar mai ales propria ta fiin	ă și felul
în care te raportezi la evenimentele
înconjurătoare. Stai de vorbă pe
îndelete cu tine însu	i și scoate la
iveală toate nemul	umirile interioa
re. Chiar dacă stările sufletești sunt
deosebit de fluctuante și, aparent,
dificil de controlat, ai încredere că
vei depăși totul foarte bine. Vei face
un salt evolutiv excep	ional.  

Ești foarte retras în aceste
zile, fiind momente favora

bile dialogului interior și detașării de
cotidian. Este foarte important să
analizezi serios toate rela	iile și
situa	iile în care ești implicat, pentru
că informa	iile ob	inute prin căi
neconven	ionale te vor ajuta să
progresezi pe toate planurile vie	ii.
Se pot eviden	ia afec	iuni ale
sistemului osos și articular ce ar
necesita îngrijiri de specialitate.
Odihneștete, adoptă o dietă și
înconjoarăte numai de oamenii
dragi și de încredere. 

Interesant de urmărit ce se
petrece în rela	iile cu prietenii.

Se conturează o etapă nouă, în sensul că
de unii te vei desprinde definitiv în urma
aflării unor informa	ii despre aceștia. Pe
de altă parte, forfota din acest segment
rela	ional are rolul de a	i remodela
concep	iile privitoare la prieteni și de a te
ajuta să fii ceva mai selectiv cu oamenii
cărora le acorzi încredere și sprijin
personal. Ai nevoie de odihnă, detașare
de cotidian și dialoguri interioare.
Revela	iile din aceste zile te vor ajuta să
găsești solu	ii optime. 

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC VASTEX SA 3 muncitori necalifica	i
 SC CUVAS SRL 1 tinichigiu auto, 1 electrician auto, 1 bucătar, 2

ospătari
 SC PECO VAS SRL 2 lucrători sală jocuri, 2 lucrători benzinărie,

1 barmanospătar, 1 bucătar
 SC BRC COMPANY SRL 1 confec	ioner
 SC MOBEXPORT SRL 12 tapi	eri, 12 confec	ioneri textile, 12

muncitori necalifica	i confec	ii
 SC CONFECTII SA 5 confec	ioneri, 5 muncitori necalifica	i

confec	ii
 SC ROXCOFY SRL 1 recep	ioner, 1 bucătar, 2 ospătari
 SC PROFI ROM FOOD SRL 4 casieri, 2 vânzători, 1 recep	ioner

marfă, 1 lucrător comercial
 SC  PICIU AUTO CDC SRL 1 vânzător
 SC TIPARTOS SRL 1 operator introducere, prelucrare, validare

date
 SC WYLMOB HOUSE SRL 1 tâmplar
 SC BERGOLO SRL 1 ospătar
 SC EMARRARES SRL 2 frizer
 SC PRISCOM SRL 1 șofer pentru autovehicul pana in 3.5 t
 SC VASCAR SA 1 manipulant depozit preparare, 1 șofer profesio

nist  marfa
 SC FANION SRL 1 îngrijitor animale, 1 buldozerist excavatorist, 2

vânzători
 SC MORANDICOM SRL 1 medic veterinar, 1 instalator
 SC Fabrica de Carne MORANDI SRL 1 ambalator manual, 1 fac

turist, 1 instalator, 1 inginer industria alimentară
 SC ZIGZAG SRL 1 lucrător comercial
 SC DANSUATRANS SRL 1 șofer camion
 SC TRUST ELECTROM SA 4 electricieni, 2 muncitori

necalifica	i
 SC  AMENINTER CONSTRUCT SRL 3 finisori
 SC RODAV SRL 1 tinichigiu auto, 1 vopsitor, 1 mecanic
 SC A&A INVENT SRL 1 operator calculator

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC AQUAVAS SA 1 sudor
 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 1 contabil bugetar
 SC CEPTRANS SRL 1 șofer autocamion/mașină de mare tonaj
 Directia Administrare pie	e, parcări, cimitire Bârlad 2 administra

tori, 1 casier, 1 inspector de specialitate în administra	ia publică, 1 instalator
instala	ii tehnicosanitare și de gaze, 4 lucrători pentru salubrizare căi publice,
1 magaziner, 1 referent, 1 șef serviciu institu	ie publică, 1 strungar universal

 SC FEPA SA 2 consilieri/exper	i/inspectori/referen	i/economiști în
economie generală

 SC LEOSLO SRL 2 cofetari
 PRIMARIA MUNICIPIULUI BÂRLAD 2 asisten	i medicali

comunitari
 SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzator
 SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă "ELENA BELDIMAN"

BÂRLAD 7 asisten	i medicali generaliști, 5 bucătari, 1 consilier/ expert/
inspector/referent/economist în economie generală, 3 infirmieri/infirmieră, 2
îngrijitoare la unită	i de ocrotire socială și sanitară, 1 îngrijitor spa	ii verzi, 1
instalator instala	ii tehnicosanitare și de gaze, 6 lucrători bucătărie (spălători
vase mari), 1 magaziner, 1 psiholog în specialitatea psihologie clinică, 1 re
gistrator medical.

RE�INUT PENTRU FURTURI
DIN LOCUIN�E

Un tânăr de 16 ani, din
municipiul Vaslui, a fost identificat
de poli�iști după ce a sustras
bunuri din mai multe imobile de pe
raza localită�ii de domiciliu.
Poli�iștii lau re�inut pe bază de
ordonan�ă pentru 24 ore.  

Poli	iști din cadrul Poli	iei
orașului Murgeni au probat
activitatea infrac	ională  a unui tânăr
de 16 ani din orașul Murgeni, bănuit
de comiterea a patru infrac	iuni de
furt calificat și o tentativă la
infrac	iunea de furt calificat.

Poli	iștii au stabilit faptul
că, tânărul a pătruns pe timp de
noapte în imobile de pe raza orașului
Murgeni și a sustras bunuri
(aparatură electronică, scule elec
trice, etc.) în valoare de aproximativ
7.500 de lei. Faptele au fost săvârșite
în perioada decembrie 2017   ianuar
ie 2018.

Toate bunurile sustrase au
fost recuperate de poli	iști și restituite
păr	ilor prejudiciate.

Tânărul a  a fost re	inut pe
bază de ordonan	ă de poli	iști pentru
o perioadă de 24 ore. Astăzi, acesta
va fi prezentat la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Bârlad c u
propunerea de dispunere a unei
măsuri preventive.

Reamintim faptul că
infracţiunile de furt din locuinţe sunt
înlesnite de uşile de acces în imobile
lăsate neasigurate de către propri
etari! Autorii acestui gen de
infracţiuni încearcă uşile locuinţelor,
iar dacă acestea sunt descuiate,

pătrund și sustrag bunurile găsite la
vedere, cât de rapid posibil, pentru a
nu fi surprinşi de proprietari.

Vă recomandăm să vă
procuraţi şi să montaţi la uşile de
acces în locuin	e, garaje şi la ferestre
mecanisme de închidere sigure şi
rezistente şi/sau grilaje.

Important este să asiguraţi
un iluminat corespunzător în curte.
Când părăsiţi domiciliul, verificaţi
dacă aţi închis bine uşile şi ferestrele.
Asiguraţi pe timp de noapte o bună
iluminare a locuinţei. Prezenţa în
curte a cel puţin un câine este
obligatorie. Nu permiteţi accesul în
curte sau casă a persoanelor
necunoscute sau care oferă spre
vânzare diverse bunuri, simulează
stări de rău sau caută munci
sezoniere.

În aceste cazuri, reţineţi cât
mai multe din semnalmentele acestor
persoane, eventual numărul de înma
triculare al autovehiculului cu care se
deplasează. 

COMERŢUL ILEGAL, ÎN
ATENŢIA POLIŢIŞTILOR

Poliţiştii vasluieni
ac�ionează permanent pentru
prevenirea şi combaterea faptelor
ilicite de comer� și de evaziune
fiscală. 

La sfârșitul săptămânii
trecute, poliţişti din cadrul
Serviciului de Investigare a
Criminalităţii Economice Vaslui și
Biroului Poli	iei Rutiere Bârlad au
ac	ionat  pentru prevenirea şi com
baterea faptelor ilicite de comer	 și de

evaziune fiscală.
Poliţiştii au efectuat

verificări la 28 de agen	i economici și
au controlat peste 30 de
autovehicule.

În cadrul activită	ilor
desfășurate, poliţiştii au constatat 2
infrac	iuni (Legea 241/2005) și au
aplicat 49 de sanc	iuni
contraven	ionale. Din totalul
sanc	iunilor contraven	ionale
aplicate 31 au fost pentru încălcări
ale prevederilor Legii 12/1990
privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi comerciale
ilicite. 

De asemenea, în cadrul
ac	iunii au fost confiscate bunuri în
valoare de 1467 de lei  (produse
alimentare și nealimentare, precum și
băuturi alcoolice).
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Reporter: Ne aflăm la
Miroslovești  într-o zi de iarnă
geroasă. Primarul și-a făcut timp să
stea de vorbă cu noi. Întrebările noa-
stre sunt sintetizate într-o singură ex-
presie: „Speranțe în 2018”. Primarul
Cojocaru Constantin, ce speranțe are
în 2018?

Primar: Speranțe am în
ceea ce privește investițiile la nivel
local, dacă dumneavoastră la asta
vă referiți. Pe primul plan sunt
investițiile pentru comunitate. In-
vestind din punct de vedere eco-
nomic la nivel de comună creștem la
un moment dat și posibilitatea
populației de a avea un trai mai
bun. La nivelul comunei
Miroslovești avem o serie de
investiții, programe accesate de anul
trecut. De exemplu avem în plan ex-
tinderea rețelei de gaz metan pe
raza comunei Miroslovești.

R: Aveți deja stații de
distribuții?

P: Avem o rețea de
distribuție a gazelor naturale. Anul
trecut am reușit să luăm legătura cu
cei de la E.ON Gaz  și am început un
proiect de extindere a rețelei de 7
km pe cele patru sate ale comunei.
Așteptăm o cofinanțare din partea
Delgaz, ei fiind cei care se ocupă.

R: Cam câte familii se vor
bucura de Gaz?

P: Încă 250 de familii.
R: Din cât are comuna?
P: Din 1600 de gospodării.

R: Oamenii ăia au apă și
canalizare?

P: Au apă dar canalizare
nu. Referitor la utilități, comuna
Miroslovești dispune de Gaz metan
și apă dar de canalizare nu. Am
depus prin PNDL un proiect care nu
a intrat la finanțare, de asemenea

am încercat prin AFIR  să înființăm
rețea de canalizare și stație de epu-
rare dar probabil nu ne-am în-
cadrat în criteriile de calificare
pentru canalizare.

R: De ce considerați comuna
Miroslovești o comună de gospodari?
Așa ați spus altă dată. De ce îi
considerați gospodari, că aveți case
multe noi?

P: Nu neapărat. Sunt oa-
meni serioși în comună, nu sunt
probleme, avem oameni cu un statut
bine definit. Se știe la nivelul regiu-
nii de Nord al Județului, că au fost
două comune Tătăruși și
Miroslovești care întotdeauna au
avut un fel de supremație în a da
personalități către anumite
instituții. Miroslovești a avut oa-
meni de seamă din acest motiv vă
spun că sunt oameni gospodari.

R: Vreau să vă spun că am
parcurs tot satul. Aveți oameni
respectuoși, am stat de vorbă cu vreo
câțiva. M-am așteptat să îmi spuneți că
sunt gospodari pentru că sunt ordonați
și liniștiți. Găinari aveți prin sat?

P: Nu știu dacă caracteris-
tica unui om gospodar este să fie și
ordonat. Un om gospodar trebuie să

aibă în casă de toate. Din acest
motiv vă spun că 90% dintre
locuitori comunei noastre au cam de
toate pe lângă casă. La oricine, dacă
mergeți, are un pahar de vin, are o
șuncă în pod. Un om gospodar nu se
duce cu împrumut la vecini.

R: Câți copii aveți, domnule
primar?

P: Doi copii. Unul dintre ei
este student la informatică, iar
celălalt este în clasa a VII-a A.

R: Doamna unde lucrează?
P: Doamna lucrează la un

centru de plasament.
R: Domnule primar, care este

speranța nr. 1 pentru 2018?
P: Toate au prioritate pen-

tru mine, nu există nr.1, nr.2 sau
nr.3. Ceea ce vreau și urmăresc este
să aducem bani la bugetul local, să
aducem investiții. Avem prin PNDL
un contract de finanțare pentru ex-
tindere și reabilitare dinspensar
uman, avem pe AFIR două proiecte
de reabilitare a căminelor culturale,
de asemenea prin AFIR mai avem
înființarea a două parcuri și bază
sportivă. Tot prin AFIR mai avem
un proiect de 4,7 km de drumuri
care va fi finanțat în etapa a doua.
Suntem pe locul 49, deci este eligibil
52,84 de puncte, avem un punctaj
bun. Avem și prin Ministerul 
Mediului depus un proiect pentru
înființare platformă gunoi de grajd,
am trecut de prima etapă, suntem la
final.

R: Păi gunoiul de grajd în loc
să îl păstrați îl puneți la platformă
comună?

P: Îl punem la platformă
comună, este un program derulat
prin Ministerul Mediului.

R: Asta înseamnă că aveți a-
nimale multe în comună?

P: Da, cel puțin oile sau
înmulțit, avem foarte multe. Avem
în jur de 3.000 – 4.000 de oi în
comună. La un moment dat pe raza
comunei Miroslovești erau, acum 10
– 12 ani, undeva la 4000 de capete
de bovine. 

R: Și acum cam câte mai
aveți?

P: Mai sunt, avem aici pe
raza comunei o fabrică de brânze-
turi, o fabrică de lapte, de procesare
a laptelui. Sunt angajate în jur de 16
persoane.

R: Ați făcut și niște pași către
industri alizare în comună?

P: Da. Fabrica este
înființată de acum 16 ani.
Bineînțeles atunci avea o capacitate
de prelucrare mult mai mare. Acum
a mai scăzut colectarea, se aduce
materie primă și din alte localități.
În principiu cred că oameni se
descurcă destul de bine.

R: Nu aveți o evidență?
Aproximativ câte vaci cu lapte aveți?

P: Nu am o evidență, dar pe
raza comunei, să vă spun în mare, în
cele patru sate, în afară de faptul că
s-au mai dezvoltat câteva ferme
mici cu 30 – 40 de capete bovine,
avem în jur de 5 – 6 ferme mici. Mai
avem persoane fizice care au fiecare
câte o vacă–două acasă. Per total
avem undeva la 700 – 800 de capete
de  bovine. 

R: Aveți referent cultural, di-
rector de cămin cultural?

P: Nu avem.
R: Așa să îmi explic că

vestita formație de Anul Nou de la
Miroslovești este condusă sau a fost
condusă de domnul primar? V-am
văzut și la Iași și la Tătăruși și cred că
ați mai fost și în alte părți. La vară vă
duceți pe undeva?

P: Intenționăm să face o so-
cietate cu personalitatea unui ONG,
în care să putem susține acest
ansamblu. M-am ocupat și anul tre-
cut și anul acesta am schimbat un
pic din coregrafie, am încercat să
mai aduc câteva elemente noi, să nu
fie prea monotonă. Sâmbătă am fost
la Cimișlia în Republica Moldova,
am avut o reprezentație acolo la
invitația domnului primar al orașul
Cimișlia și ne-am întors duminică. 

R: V-ați întors mai român
decât înainte?

P: Da.
R: Ei vor unire, domnule pri-

mar, sau nu vor?
P: Da, vor. Cel puțin pri-

marul, domnul Răileanu, este un
român convins, un patriot convins.
Stând de vorbă și cu oamenii care
erau acolo, am rămas surprinși că
vorbeau  unii de România cu ochii
în lacrimi. Un domn Ciobanu, far-
macist de meserie, iar acum pen-
sionar, aproape că plângea când
povestea de România. Spunea că
trebuie să ne unim și că trebuie să îi
ajutăm.

R: Ați fost cu obiceiurile
acestea în ideea că probabil vă plac. Se
pot revitaliza aceste obiceiuri?

P: Da, se pot revitaliza.
Încercăm în ansamblu pe mai multe
categorii de vârstă să implicăm și
tineri, și bătrâni și copii. Care să
preia toată activitatea aceasta a
ansamblului și să o perpetueze.

R: Care ar fi elementul din
jocurile dramatice cu măști care vă
reprezintă? Cum se numesc la
dumneavoastră?

P: Alaiul de datini și obi-
ceiuri din Miroslovești care
cuprinde: capre, jocul caprelor,
colindă, urături, jocul măștilor.
Cam acestea sunt.

R: Care este reprezetativ
pentru toate satele și care credeți că 
v-ar reprezenta și pe dumneavoastră?

P: Jocul caprelor. Caprele
fiind unice, din câte mi-au spus și
alții.

R: Nu sunt unice dar sunt in-
teresante.

P: Spun că sunt unice prin
înălțimea lor.

R: Domnule primar vă felicit
că ați ajuns primar și că îi reprezentați
deocamdată cu destulă autoritate și
competență. La mulți ani, domnule cu
mustață!!!

P: Mulțumesc, la fel și
dumneavoastră!!!

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

PRIMAR CU OBICEIURI...
MIROSLOVEȘTI

VĂ
RECOMANDĂM

SPRE 
LECTURĂ:
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COD PORTOCALIU
DE VREMEA REA

Prefectul Eduard-Andrei
POPICA avertizează populația cu
privire la intrarea în vigoare a codului
portocaliu de vremea rea pe întreg ter-
itoriul județului Vaslui, începând de
joi, 18 ianuarie, ora 01, până joi, 18
ianuarie, ora 17.

Fenomenele vizate sunt
intensificări ale vântului, cu viteze ce
vor depăși la rafală 75 km/oră, și nin-
sori viscolite.

De asemenea, în aceeași
perioadă sunt anunțate temperaturi
scăzute, vremea răcindu-se treptat.

Șoferii sunt rugați să nu
pornească la drum, decât dacă este
necesar, să ruleze cu viteză redusă și
prudență la volan.

Transportatorii de persoane
și marfă sunt sfătuiți să-și ia măsuri

din timp, pentru a evita eventualele
blocaje și accidente în trafic.

Dacă trebuie neapărat să
plecați la drum, asigurați-vă că auto-
turismul este echipat corespunzător
pentru circulația în condiții de iarnă.

Pe timpul călătoriei,
informați-vă permanent în legătură cu
evoluția vremii și cu măsurile dispuse
de autorități.

De asemenea, au fost dis-
puse măsuri ce au în vedere per-
soanele fără adăpost, respectiv
persoanele cu dizabilități, gravidele și
persoanele cu probleme medicale ma-
jore-dializații, pentru asigurarea trans-
portului și internarea acestora în
spațiile de adăpostire, respectiv
unitățile medicale competente.



ccuullttuurrăă    uummoorr www.tvv.ro

Meridianul, joi, 18 ianuarie 2018

U
n 

zâ
m

be
t 

cu
 N

ic
ol

ae
 V

iz
ite

u 
EEpp ii gg rr aammee

LUPUŞI SCHIMBĂ PĂRUL...
Motive nare lupul să se vaite
Că iese la iveală adevărul,
Fiindcă e normal săşi schimbe părul,
Atunci când e atras de alte haite!

ATUUL ALEŞILOR
Când eşti „curat”, pe faţă, de prisos
Ar fi să te atace toţi „dulăii”
Şiar faceo în zadar şi pe din dos...
Că şi acolo, stau la rând lingăii!

PROBLEME CU SILUETA
De când la alb a renunţat 
Fiindcă ongrăşa, fireşte 
Mai des cu negru ancercat 
Şi negrul... nu o mai slăbeşte!

Gheorghe BĂLĂCEANU

EXTAZ ŞI AGONIE
În lupta pentrun colţ de pâine
Se schimbă viaţan mod brutal,
Căci astăzi poţi să fii pe val,
Dar şi pe drojdie, chiar mâine!

UNUI MĂRINIMOS
De clemenţă dând dovadă,
Vrea, peai săi duşmani iertaţi,
Nuînainte ca săi vadă...
Spânzuraţi!

AVERTISMENT
Dacăn viaţă vrei pe mulţi săi ,,razi”,
Poţi avea surprize din senin
Şi e dureros atunci când cazi
Fără să tempedici cel puţin!

Mihai HAIVAS

SPOVEDANIE RURALĂ
Sunt femei prin multe sate,
Chiar pe popă supărate,
Însă nici nu vor săl certe
Tot sperând să... nu le ierte!

SFAT
Înţelegeţimi ideea:
Tineri ce intraţi în viaţă,
Când voi dezbrăcaţi femeia
Ean acelaşi timp văncalţă!

ZBOR INVERS
Cănainte timpul zboară
Îl simţim toţi dintre noi,
Doar la zi aniversară,
La femei, zboarănapoi.

IOAN HODAȘ

FUMATUL LA ROMÂNI...
Știu că multora displace,
Dar la noi eun vechi concept:
Victime mai multe face,
Ca fumatul... trasun piept.

GRAŢIEREA UNUI  ESCROC
În „Rahova” pe când era,
Avea (ca hoţ de milioane)
Un avocat cel apăra . . .
Şi unu’ cei scria romane.

FIXUL UNUI PREȘEDINTE
O cutumă e puterea
Dar în birt eu nui fac frondă:
Chiar şi când e neagră berea,
Dom’ Traian o vede…blondă!

Nicolae STANCU

Fabula
cocoşului

Un cocoş frumos şi mare,
Maren creastă şin penaj,
Roşufoc de supărare,
Se plângea de... surmenaj;

Că la surmenat cântatul,
Iar puicuţele nurlii
Dorind cât mai mulţi copii,
Îi solicită călcatul

Ba, mai mult, găini bătrâne
Îl pârăsc că nu munceşte,
Nu leaduce mici fărâme
Şi că le cam ... ocoleşte!

Sătul, roşulpintenat,
Întro zi sa hotărât,
A mers şi sa adresat
La stăpân spunând: Atât!

Iar stăpânul, om de treabă,
Temător şi panicat,
Lanţeles total, şin grabă,
Iute  la... decapitat!

Morala:
Șintre oameni, când și când,
Vezi la slujbă câteun dur
Ce se plânge de... huzur
Și primeșteun... șut în fund!

Val ANDREESCU

RONDELUL PROIECŢIEI
BAHICE  

În luni de toamnă, mai târzii,
Când noapteai pură, cristalină,
Pe drum merg oameni ce seînclină, 
Dar nus decât nişte cheflii.

Au feţe cam trandafirii
Cau tot cinstit din cupa plină,
În luni de toamnă, mai târzii,
Când noapteai pură, cristalină.

Urcând spre crama dintre vii
E drumul drept iar panta lină,
Dar dinspre ea, să mi te ţii,
Acelaşi drum e serpentină

...În luni de toamnă, mai târzii.

Mihai SĂLCU�AN

RONDELUL  PORCULUI
Porcul e sacrificat
După datina străbună,
Satul de Ignat răsună
De atâta gui	at.

Multă lume se adună,
Îl măsoarăn lung șin lat…
Porcul e sacrificat
După datina străbună.

Însă carnea, la ficat
Cade greu și se răzbună,
Dând o stare nu prea bună.
Când prea multă sa mâncat,

Eun alt „porc” sacrificat!

Sorin COTLARCIUC

Sus în deal la herghelie
Este mare sindrofie.
Elegan	i, la patru ace,
Caii, pe un ton vivace
Se întrec în povestire
Cu prea coptul nostru mire:
Un catâr trecut prin via	ă,
Mititel, urât la fa	ă,
Însă putred de bogat.
Deci să spun: bine dotat.

Iepele, ca bune soa	e
Șiau pus coamele pe moa	e
Și potcoavele cu toc,
Doamne elegante foc
Se agită zornevoie
Lângă domnișoara Zoe,
O mireasă ... vis de vară!
Și frumoasă, și sprin	ară,
Coama până peste brâu,
Suplă ca un spic de grâu,
Foc și pară, sânge pur ... 
Hotărâtă în huzur
Să trăiască la castel
Cu iubitui catârel.

A fost nuntă cu delicii,
Cu sclipici și artificii
Șiau urmat vreo câ	iva ani,
Trai, neneacă, pe mul	i bani:
Lux, mașini, croaziere,
Via	ă plină de plăcere.

Geaba însă dulce trai
Dacă vrei, dar, vai! nu ai
Lângă tineun armăsar

Care să mănânce jar.

Însă dorul șiamplinit
Șia avut ce a poftit:
Un mascul frumos, imberb.
Iar catârul ... e cam cerb!

 Măi să fie! Ei, drăcie!
Asta mi sentâmplă mie?!
Eu, catârul cel bogat
Sunt un biet încornorat?!
Pentro mânză șial ei nur?!

Și ia tras un șut în ... 

Morala: 
Dacă ești catâr bătrân
Și�i iei soa�’o jună iapă,
Nu durează prea mult pân’
Vei afla: �i sa tras clapă.  

Carmen Antoaneta MARCEAN

IAPA ȘI CATÂRUL

Vulpea
fandosită 

(fabulă)
Întro curtea nu știu cui
Vulpea a vânat un pui
Ce umbla de capul lui
După gâze sub gutui.
Cum de gustul dulcea dat
De cobăi sa săturat
Și se furișa în sat,
Pofticioasă, penserat.
Senfruptase ca o Doamnă
O întreagă primăvară
Însă când intră în toamnă
Se cam duse prada rară.
După pui mereu tânjea,
La surate se plângea:
 Vai șiamar de via	a mea,
Ce timp rău, ce vreme rea!
Însă eantro bună zi
Vrând, nevrând se pomeni
Sub un pădure	, cireș
Hăpăind un putred leș. 

Morala:
Ne va fi ori nu pe plac,
Afirma�ia e justă:
Cel ce dă de cozonac
Pâine neagră nu mai gustă. 

Vasile LARCO

ASIGURARE
Azi cunoaștem bine tema:
Banii, bineadministra	i
Ne vor rezolva problema
Dacă sunt peascuns plasa	i.

ÎNGRIJORARE
Redresarea se amână,
Supărareai tot mai groasă
Azi, când rasa cea română
Esten permanen	ă... rasă!

Constantin PROFIR
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SEMNALĂM APARIŢIA PRIMULUI NUMĂR AL
ALMANAHULUI UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI 

FILIALA BACĂU

În peisajul publicaţiilor
băcăuane sunt şi câteva meritorii
reviste de cultură ce se străduiesc să
consemneze, spre informaţia
publicului, fapte şi oameni de cultură
ai locului şi nu numai.

Cum nu putem spune
niciodată că se face prea mult pentru
cultură, că sunt suficiente publicaţii
care să satisfacă toate gusturile,
considerăm că apariţia Almanahului
Filialei Bacău a Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România (asociaţie
profesională de creaţie publicistică şi
jurnalistică a ziariştilor din România
şi din comunităţile româneşti de peste
hotare, continuatoare a organizaţiei
omonime înfiinţată în 1919), va fi
bine primit şi îşi va găsi
colaboratorii, cititorii şi locul său în
peisajul cultural şi social băcăuan.

Aportul unor valoroşi
oameni de presă, membri ai filialei,
care au pus umărul la  apariţia acestui
prim număr este încurajator şi,
sperăm, convingător pentru cei care
vor dori să ni se alăture pe viitor.Se
doreşte ca acest ALMANAH să fie
perceput ca un factor  de polarizare a
potenţialului creator al oamenilor de
presă, al celor dedicaţi culturii şi, nu

în ultimul rând, susţinători financiari
de drept ai actului cultural  şi
libertăţii presei.

Adresândune unui public
cât mai larg, ne dorim să oglindim şi
să popularizăm în paginile
almanahului  deopotrivă valorile
culturale locale, naţionale şi
internaţionale, aducând în prim plan
evenimente, fapte, cât şi
consemnarea creaţiei culturale
contemporane cu bunele şi relele
sale. 

Ne exprimăm speranţa că
ALMANAHUL UZPR Filiala Bacău,
va fi perceput şi apreciat pozitiv de
publicul băcăuan şi nu numai.

În acest sens, redăm şi
spicuim şi noi din cuprinsul
publicaţiei.

Colaboratorii împreună cu
colectivul redacţional vă urează la
mulţi ani

Membrii UZPR Filiala
Bacău, prezentarea membrilor actuali
ai Filialei

Umor de sezon
O incursiune prin Bacăul

bunicilor şi câteva imagini semnate
Ioan Bîşcă

Regăsim articole semnate de

binecunoscuţii: Cornel Cepariu,
Silvia Pătrăşcanu, Lili Adochiţei,
Roxana NeaguCerghici, Ovidiu
Pauliuc, Dana Munteanu, Florin
Crăciun, Mihai Buznea, Marius
Manta, Ştefan Radu, Leonard Popa

O rubrică cu aniversări cul
turale ale anului 2018

Poeme semnate Mihaela
Băbuşanu şi Yiannoula Adoni din
Cipru

Trei schiţe de Eugen
Verman

Proză scurtă semnată Mihai
Buznea

Proza scurtă purtând
semnăturile lui Dan Baltă şi Dan Sion
aici întro cu totul altă ipostază decât
aceea cu care eram obisnuiţi, de
cronicar sportiv.

Apoi avem o retrospectiva a
anului  sportiv 2017

Lucruri neobişnuite pe care
nu le ştiai despre tine

Evident că nu putea lipsi
nici rubrica „Ce prevăd astrele pentru
2018”; până la urmă

Şi se încheie cu un articol
semnat de Ştefan Radu „...În loc de
Aho, Aho...! Centenarul discordiei”.

Considerăm că este
important să îi amintim aici şi pe cei
care alcătuiesc în acest moment,
Filiala Bacău a Uniunii Ziariştilor
Profesionişti: Liliana ADOCHIŢEI,
Gheorghe BALTĂ, Mihaela
BĂBUŞANU, Ioan BÎŞCĂ, Mihai
BUZNEA, Cornel CEPARIU,
Roxana CERGHICI (Neagu),
Aurelian CHISCOP, Florin
CRĂCIUN, Marius CURUCLI, Ioan
DĂNILĂ, Petre DONE, Ioan
ENACHE, Adrian GHEORGHIU,
Marius MANTA, Daniela
McALLISTER(Munteanu), Victor
Eugen MIHAI, Ştefan OLTEANU,
Silvia PĂTRĂŞCANU, Ovidiu
PAULIUC, Răzvan PESAMOZA,
Corneliu PINTER, Dana POPA,
Leonard POPA, Ştefan RADU, Dan
SION, Elena ŢINTARU, Eugen
VERMAN.

Almanahul  UNIUNII
ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI,
Filiala Bacău, nr. 1, a aparut sub
egida Uniuniii Ziariştilor
Profesionişti din România, Filiala
Bacău la Editura Smart Academic,
ianuarie 2018, director Răzvan Pesa
Moz

Redactor şef: Leonard Popa
Tehnoredactare: Adrian

Amalanci
Caricaturile aparţin lui:

Victor Eugen Mihai (VEM)
Fotografii coperţi: Ioan

Bîşcă

JANDARMII SUNT ALĂTURI
DE ELEVI LA ŞCOALA ALTFEL 

Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Bacău a
desfăşurat activităţi preventiv
educative în cadrul programului
educativ “Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”

Pe 16 ianuarie a.c, demersul
Inspectoratului de Jandarmi Jude	ean
Bacău de a sprijini  programul
educaţional în cadrul proiectului „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!” a
debutat în municipiul Bacău la
Colegiul “Mihai Eminescu”, unde
jandarmii din cadrul Detașamentului
I Mobil și Serviciului Ordine și
Siguran	ă Publică au prezentat
diverse subiecte privind
nerespectarea legilor ce sancţionează
faptele de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, aspecte pentru
prevenirea delincvenţei juvenile, a
violenţei domestice, absenteismului
şcolar precum şi a prevenirii
consumului de droguri şi alcool.
Apoi au prezentat un material video
despre exerci	iile demonstrative
specifice jandarmilor și au oferit
detalii despre Inspectoratul de
Jandarmi Jude	ean Bacău.

Activitatea a avut o altă moda
litate de abordare, mult mai apreciată
de elevi, iniţiinduse discuţii întro
manieră deschisă pe subiectele de
interes prezentate, în scopul

familiarizării tinerilor cu rolul şi
atribuţiile jandarmeriei băcăuane, cu
misiunile din domeniul asigurării
ordinii şi siguranţei publice, dând
astfel acestei întâlniri un caracter
interactiv şi mai puţin formal.

Pe parcursul întâlnirii, au
fost prezentate sfaturi preventive
pentru promovarea unui comporta
ment civic bazat pe respect reciproc,
prevenirea şi combaterea violenţei,
dar şi aspecte legate de cunoaşterea
legislaţiei în domeniul respectării
ordinii şi liniştii publice.  În plus,
elevilor leau fost aduse la cunoştinţă
principalele genuri de fapte cu
caracter infracţional sau
contravenţional comise în incinta şi
în zona adiacentă unităţilor şcolare,
cauzele care favorizează producerea
acestora, dar şi care sunt pedepsele
prevăzute de lege în cazul săvârşirii
acestor fapte.

Pe lângă aceste aspecte,
tinerilor lea fost prezentată oferta
educaţională a instituţiei şi posibili
tatea acestora de a urma o carieră
militară. De asemenea au fost
distribuite pliante şi leau fost

prezentate instituţiile de învăţământ
militar pe care le pot urma, precum şi
condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească. 
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Cultural 

Românesc

TEATRUL LUCEAFĂRUL – IAȘI
PROGRAM:

Duminică 21.01.2018     
10.00 – URSUL PĂCĂLIT DE VULPE      11.30   MOTANUL ÎNCĂL�AT      

TEATRUL "LUCEAFĂRUL" IAȘI � 
SUPERLATIVELE ARTISTICE ALE LUI 2017 

Pentru Teatrul "Luceafărul",
2017 a fost un an foarte bun din toate
perspectivele artistice. Statisticile
arată că repertoriul permanent sa
îmbogă	it cu șase noi produc�ii, tot
una și una, la ambele săli ale teatrului,
pentru toate categoriile de public:
Vrăjitorul din Oz dupa Frank L.
Baum, Cei trei purceluși un spectacol
de Constantin Brehnescu, Un pedagog
de școală nouă după I.L. Caragiale,
Năzdrăvanul din stele după Alina 

Nelega, Harta senzorială a Iașului (tur
performativ), Lam visat pe Moș
Crăciun de Constantin Brehnescu.
Numărul total de reprezenta�ii din
ultimele 12 luni a depășit numărul
zilelor anului, ridicânduse la 460,
sus	inute atât la sediu, cât și în turnee
și la festivaluri na	ionale și
interna	ionale din 	ară și străinătate.
Toate acestea au atras un număr
record de spectactori: 76.500!

Numeroasele selec	ii și
distinc	ii ale institu	iei ieșene sunt o
dovadă incontestabilă a calită	ii pro
gramului artistic, op	iunilor repertori
ale, colaboratorilor și trupei. Echipa a
participat la Festivalul Interna�ional
de teatru de la Mistelbach (Aus
tria), cu Hansel și Gretel (în limba
germană), o crea	ie foarte bine primită
de public și specialiști. Alte prezen	e
interna�ionale au fost în Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord, unde artiștii de la "Luceafărul"
au jucat Capra cu trei iezi (în engleză
și română) la Londra, Dublin și 
Edinburgh. Un turneu cu Harap Alb
sa făcut în Republica Moldova, iar
la finele anului, Albinu	a după 
Grigore Vieru sa jucat la Cahul.

La Festivalul "Gulliver" de
la Gala�i, Teatrul "Luceafărul" a fost
invitat cu  Hansel și Gretel, un spec
tacol modern care combină 
storytellingul și teatrul de obiecte.

Pentru publicul tânăr, tot la Gala	i sa
jucat  Pisica verde de Elise Wilk, o
crea	ie care a reprezentat o premieră
na	ională din perspectiva mijloacelor
de expresie scenică (utilizînd sistemul
silent disco) și ia adus lui Bobi Pri
cop cea dintâi nominalizare la Premiul
pentru Regie din Galele UNITER, în
scriind numele Teatrului "Luceafărul"
în prestigioasa listă a teatrelor din
prima ligă. Pentru întâia oară în 27 de
edi	ii ale Galei un teatru pentru copii

și tineret, "Luceafărul" din Iași, a
ajuns în palmaresul UNITER. 

O altă participare la un
eveniment interna	ional a fost la 
Festivalul "ImPuls" din București,
cu spectacolul Năzdrăvanul din stele
de Alina Nelega. 

Cea dea XIa edi	ie a Festi
valului de teatru școlar "Hai la teatru!"
a celebrat Ziua Mondială a Marionetei
și Ziua Interna	ională a Teatrul pentru
Copii și Tineret oferind celor  peste
700 de eleviartiști oportunitatea să
evolueze întrun cadru profesionist și
să fie premia	i pentru creativitate
artistică.

Cel mai marcant eveniment
al anului trecut a fost cea dea Xa
edi�ie a Festivalului Interna�ional
de Teatru pentru Publicul Tânăr
(FITPTI), un eveniment apreciat ca
"festival remarcabil" de un juriu de
nouă exper	i interna	ionali conduși de
Sir Jonathan Mills, exdirectorul 
Festivalului Interna	ional de Teatru de
la Edinburgh, unul dintre cele mai
mari festivaluri ale continentului.
Edi	ia a Xa a FITPTI sa orientat spre
"Orizonturi", geografice, artistice,
culturale, umane, reunind peste 500
de oameni de teatru de pe 5 conti
nente, din 29 de �ări, majoritatea
pentru prima oară în România, cu
exclusivită	i na	ionale de anvergură
interna	ională. FITPTI a reușit, printre
altele, prezen	a pentru prima dată în
România exclusiv la Iași a companiei
lui Peter Schumann, celebra Bread
and Puppet Theatre, expunerea, de
asemenea în premieră în România, a
Selfie Automaton, expozitia care a
reprezentat 	ara noastră a Bienala de
Arhitectură de la Vene	ia. În program
sau aflat artiști din Vietnam, Aus
tralia, Noua Zeelandă, Canada,
Brazilia, Africa etc. Un seminat
interna	ional de critică teatrală a făcut
ca FITPTI să fie men	ionat și în cadrul
Premiile Europa pentru Teatru
(Roma). 

Bilan	ul artistic al anului
2017 înregistrează foarte multe su

perlative la Teatrul "Luceafărul",
așezământ unde exigen	a estetică și
excelen	a se întâlnesc în misiunea
asumată de a men	ine institu	ia
ieșeană în prima linie valorică a
domeniului.

Director artistic,
Olti�a CÎNTEC

SPORTUL MINŢII 
UNEŞTE CELE DOUĂ MALURI

ALE PRUTULUI!

În perioada 1921 ianuarie
2018, Asociaţia Judeţeană de Şah
Iaşi organizează Festivalul
Internaţional “Suflet de român”.
Competiţia va fi găzduită de Centrul
de Evenimente AGORA, din Şoseaua
Nicolina nr. 115, de la capătul CUG /
FORTUS, din Iaşi.

Pe durata a 6 runde, turneul
va fi structurat pe două categorii:
OPEN A (seniori şi juniori) şi OPEN
B (pentru juniorii sub 10 ani). Ritmul
de joc va fi de 120 minute KO pentru
Openul A şi 75 minute KO + 30
sec/mutare pentru Openul B, cu
menţiunea că ambele turnee sunt
omologate FIDE.

Vor fi premii în bani şi
diferite obiecte promoţionale pentru
cei mai merituoşi participanţi.

Programul de disputare este
următorul:

Vineri, 19 ianuarie 2018:
 Openul A: Runda 1  ora

13.00 şi Runda 2  ora 17.00.
 Openul B: Runda 1  ora

13.00 şi Runda 2  ora 17.00.
Sâmbătă, 20 ianuarie 2018:
 Openul A: Runda 3  ora

9.00 şi Runda 4  ora 14.45.
 Openul B: Runda 3  ora

10.00 şi Runda 4  ora 14.45.

Duminică, 21 ianuarie 2018:
 Openul A: Runda 5  ora

10.30 şi Runda 6  ora 14.30.
 Openul B: Runda 5  ora

10.30 şi Runda 4  ora 13.30.
Şedinţa tehnică a competiţiei

va avea loc vineri, 19 ianuarie, la ora
12.00. Participanţii, din România şi
Republica Moldova, pot lua două
BYE cu remiză în primele 3 runde,
dacă arbitrul este anunţat anterior.
Sâmbătă, de la ora 12.45, organiza
torii vor oferi o masa gratuită
(ciorbă,sarmale, desert) participanţilor
şi apoi va avea loc spectacolul muzi
calartistic "Suflet de român", în in
tervalul orar 13.4514.15. Va urma
apoi runda cu nr. 4, de la ora 14.45.

Festivitatea de premiere va
avea loc duminică, 21 ianuarie
2018, la 20 minute după terminarea
ultimei partide de la fiecare turneu.

Arbitrul şef este ing. Vasile
Manole, iar arbitrii FIDE vor fi
Ciprian Lazăr şi Mihail Ştefanache.
Directorul turneului este Alin Ghiocel
Apostol. Publicaţia online SPORT
FAN CLUB este partenerul media al
evenimentului sportiv din străvechea
capitală a Moldovei. 

Dan TEODORESCU



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 stadionului. 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.
Rela	ii 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  NEGOCIA
BIL. 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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Librăria 
CASA CĂRŢII

Meridianul, joi, 18 ianuarie 2018

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
email: 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

47 locuri de muncă disponibile la 17.01.2017

 SC ARENA DESIGN 2016 SRL 1 vânzator
 SC BIT CAKE SRL 1 cofetar
 SC DIAGNOSE SRL 1 asistent medical generalist
 DOCATANA SRL 2 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
 SC INDOREX SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
 IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 vânzator
 SC MACRIPROD SRL 1 vânzator
 SC MIRTOFAR SRL 5 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori
 SC NICOMON S.R.L. 3 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

 SC PANTOCIM SRL 5 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

 SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzator
 SC WILL SHOES  SRL 10 muncitori necalifica�i

în industria confec�iilor
 SC SPIDER FLUX FRESH SRL2 ospătari (chel

neri)
 SC TANARCRIS SHOES SRL 2 confec�ioneri

articole din piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, 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

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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A apărut M.C.R. 12!

Vieţuitoare harnice şi utile
omului, albinele trăiesc în familii, o
familie de albine (un stup) este o
adevărată uzină de energie şi
sănătate. Compusă din circa 50.000 –
70.000 albine lucrătoare, care sunt
asexuate, câteva sute de trântori
(masculi) şi o singură matcă sau
regină, femelă depunătoare de ouă.
Numele ştiinţific al albinei este Apis
Mellifica, clasificate in cadrul super-
familiei Apoidea din cadrul subor-
dinului Apocrita, care mai contine
viespile si furnicile, cu care albinele
sunt foarte inrudite. Se pot intalni pe
toate continentele.Structura organis-

mului: La cap deosebim: două
antene, doi ochi compuşi, o trompă şi
o guşă în care adună şi transportă
nectarul. Picioarele posterioare sunt
adoptate pentru culesul şi transportul
polenului. Albinele adună nectar şi
polen de pe flori iar de pe muguri şi
frunze adună sucuri dulci şi substanţe
cu un profund caracter antibiotic. Din
nectar şi sucurile dulci, albinele
prepară mierea care constitui hrana
familiei iar din polen şi nectar
prepară păstura, pâinea familiei de
albine. Din nectar şi polen se prepară
lăptişorul de matcă, hrana reginei
pentru toată viața.  şi a puietului în
primele zile. Din substanţele cu
proprietăţi antibiotice, albinele
prepară propolisul. Omul cu iscusinţa
sa, din produsele stupului prepară
apilarnilul, apivita etc. Extrage ceara,
propolisul şi veninul de albine.
Albinele se deosebesc de celelalte
vieţuitoare pe care le îngrijeşte omul,
prin faptul că ele îşi strâng singure
hrana, o transportă şi o depozitează
în celulele fagurilor, adunând rezerve
mari de miere şi păstură. Omul
extrage din stup surplusul de miere
de păstură de lăptişor de matcă şi de
ceară. Mierea o folosim în hrană ca
element energizant, păstura o folosim

la obţinerea unor preparate energovi-
talizante, ceara o folosim la
prepararea unor chituri şi a
lumânărilor iar propolisul ca antisep-
tic. Complexul Apicol Bucureşti,
unele S.R.L--uri şi mulţi apicultori
prepară o gamă variată de produse
apicole: alimente, energovitalizante,
cosmetice, apiterapeutice şi biostim-
ulatori apicoli. Mierea preparată de
Apis Mellifica Carpatica (albina din
ţara noastră), este mierea cu cele mai
bune calităţi în comparaţie cu mierea
produsă de albinele din celelalte ţări
europene s-au albinele de pe celelalte
continente! 

ACTIVITĂŢI  SPECIFICE
În stupină
În luna februarie stupina tre-

buie vizitată săptămânal, iar in acest
an, la noi în Moldova este necesar să
favorizăm zborul de curăţire. Aceasta
se poate realiza: Ridicarea gratiilor
contra rozătoarelor, lărgirea
urdinişelor, îndepărtarea resturilor de
pe fundul stupului, ridicarea
capacelor şi a pernuţelor în aşa fel în
cât razele Soarelui să încălzească
bine podişorului. În ate-
lierul stupinei

Se continuă curăţirea,
dezinfecţia, repararea uneltelor,  vop-
sirea lăzilor de stup.

La masa de lucru
Iarna este momentul

lecturării literaturii de specialitate.
La reuniuni apicole
Participăm la cursurile api-

cole, conferinţe, schimburi de
experienţe, unde se poate câştiga un
plus de informaţii, care să vor dovedi
utile în sezonul următor.

Este bine să ştim…
În mod obişnuit o familie de

putere medie consumă în luna febru-
arie circa 50 g miere în 24 de ore.

Petru DAVID, apicultor

UZINELE DE MIERE
Familia de albine

În iarnă,’n miez de ianuar,
Când totu-i alb sub grea ninsoare
Şi gerul lacom muşcă iar,
Spre EL deschidem toţi cărare...

Şi-atunci, cu sufletul vibrând,
Uitând de grijile lumeşti,
Purtând poezia LUI în gând,
Ne îndreptăm spre Ipoteşti.

Aici, în Templul Poeziei,
Păşim uşor, tiptil, discret
Şi toate-n jur parcă ne-mbie
Să ne pătrundem de POET.

Aici e locul drag şi sfânt
Al efigiei unui neam,
Aici aflăm tainic pământ,
Ce-a zămislit şi râu şi ram.

Aici sunt doine şi eresuri,
Aici mai e un singur dor,
Aici, ca nouri lungi pe şesuri,
EL stă deasupra tuturor.

Cu-a sa gândire dezinvoltă,
Cu suflet viu şi cuget teafăr,
S-a înălţat mereu spre boltă, 
Fiind Lumină de Luceafăr.

Trudind şi zămislind cuvinte
La toate câte sunt fireşti,
EL este-adevărat Părinte
Al limbii noastre româneşti!

EL, însuşi, este viaţa noastră
Cu-al ei bogat şi grav registru,
Din munţi şi pân’la marea-albastră
Şi de la Tisa pân’la Nistru!

În EL găsim oricând puterea
Orice impas de-a depăşi,
Prin EL ne spunem mereu vrerea
Şi conjugăm verbul „a fi”!

Cu opera-i dumnezeiască
Dă seama de-un întreg popor
Menit aici să veşnicească:
TRECUT, PREZENT şi VIITOR!

Iar dacă săvârşim păcatul
De a-I rosti un singur vers,
Acesta ni-i Certificatul
De nemurire-n Univers!

De-aceea-n miezul lui Gerar,
Ca-n sfântă zi de sărbătoare,
Spre EL porni-vom iar şi iar,
Spre a-I aduce închinare!        

Mihai CABA

ELEVALUAREA ACTIVITĂŢII
POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI
DIN VASLUI, ÎN ANUL 2017

În cursul anului 2017,
polițiștii Biroului pentru Imigrări al
județului Vaslui au asigurat manage-
mentul șederii şi rezidenţei pe terito-
riul României pentru 446 de per-
soane, dintre care 306 din state terțe
și 140 cetățeni ai Uniunii Europene/
SEE/CH. Au fost depistați 17 străini
în situații ilegale și emise o decizie
de returnare şi o comunicare de
părăsire a ţării. Totodată, polițiștii de
imigrări au aplicat 39 de sancțiuni
contravenționale în valoare de 8200
de lei.

Poliţiştii din cadrul
Inspectoratului General pentru
Imigrări - Biroul pentru Imigrări al
județului Vaslui, în cursul anului
2017, au asigurat managementul
șederii şi rezidenţei, pe raza
județului, pentru 446 de persoane,
dintre care 306 străini din state terțe,
cei mai mulți din Republica
Moldova, Turcia, China şi 140 de
cetățeni ai Uniunii Europene/SEE,
majoritatea din Italia, Bulgaria şi
Spania.

Principalele scopuri pentru
care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe
teritoriul României sunt: conexe
dreptului la unitatea familiei (reîntre-
girea familiei, membrii de familie ai
cetăţenilor români, UE sau SEE),
angajare în muncă sau stabilire
permanentă pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia
în România, în perioada de referinţă
au fost soluţionate 8 invitații depuse
pentru străini din Egipt, Sudan, Sri
Lanka, etc..

În aceeaşi perioadă, au fost
înregistrate 2 cereri pentru eliberarea
avizelor de angajare în muncă, în ca-
litate de lucrători permanenţi, ambele
cereri fiind soluţionate pozitiv.

De asemenea, a fost
aprobată prelungirea dreptului de
ședere și au fost emise 109 permise
de ședere, dintre care 101 pentru
ședere temporară și 8 pentru ședere
pe termen lung. Au fost eliberate 31
de certificate de înregistrare pentru
cetățeni ai Uniunii Europene/ SEE/
CH.

Pe linia combaterii șederii
ilegale, în perioada de referință, au
fost organizate 64 de acțiuni și con-
troale cu forțe proprii și în cooperare
cu instituțiile cu atribuții în domeniu,
în urma cărora au fost depistați 17
străini în situații ilegale. Pentru
străinii aflaţi în situaţii ilegale sau
care nu mai întruneau condiţiile
prevăzute de lege pentru acordarea
sau prelungirea dreptului de şedere, a
fost emisă o decizie de returnare şi o
comunicare prin care s-a stabilit
obligația de returnare sau termenul
pentru plecarea voluntară de pe teri-
toriul României, un străin a fost luat
în custodie publică, altul a solicitat
azil, iar 13 au fost puşi în legalitate.
Într-unul dintre cazuri a fost aplicată
măsura nepermiterii intrării pe terito-
riul României pe o perioadă de 3
luni.

În perioada de referinţă au
fost aplicate 39 de sancțiuni
contravenționale în valoare de 8200
de lei, pentru nerespectarea prevede-
rilor OUG 194/2002 privind regimul
străinilor în România,republicată.
Controlul permanent asupra
respectării legalității șederii în
România a străinilor, combaterea
migrației ilegale și a muncii nede-
clarate rămân acțiunile noastre prio-
ritare, măsuri care contribuie la
creșterea gradului de siguranță a
cetățeanului.

***
Pentru informaţii privind

activitatea Inspectoratului General
pentru Imigrări, documentaţia
necesară prelungirii dreptului de
şedere, tipuri de formulare şi alte
informaţii, se poate accesa site-ul ofi-
cial al instituției la adresa
www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm
solicitanţii să utilizeze aplicaţia 
on-line de depunere a documentelor,
la adresa www.portaligi.mai.gov.ro,
pentru reducerea timpului de
aşteptare la ghişeu şi eficientizarea
procesului de preluare a docu-
mentelor.


