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DIN NOU… PRIMUL !?
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Am anun�at cu peste un an în urmă că voi tipări un volum, inti
tulat „101 vasluieni pentru 100 de ani”, care a apărut acum câteva
zile cu subtitlul „valori identitare”.

Am lansat la Biblioteca municipală Huși acest volum de 404
pagini, în editura Pim, din Iași, care se constituie ca UN SEMNAL și
nu o carte de pură specialitate, un dic�ionar selectiv cu valorile active
în 2018. O spun cu toată siguran�a: ESTE  CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI Vaslui, pe care lam slujit din 1 martie 1970. Este
replica dată denigratorilor Vasluiului, care ne consideră violatorii și
puturoșii de serviciu ai na�iunii și care iau locurile și oamenii drept 
elemente de referin�ă negativă (pe aici se întâmplă tot cei mai rău)
subevaluând contribu�ia noastră spirituală.

ESTE O CARTE DE REFERIN�Ă  pentru azi și pentru mâine.
Prima lansare a fost pe 11 martie, 2019, la Biblioteca municipală

Huși, cu prezen�ă diversă: eroi din volum, prieteni, elevi de la Liceul
Agricol (îi mul�umim dnei directoare M. Vasilescu), cam vreo 40 de
oameni. Moderatoare, dna directoare a Bibliotecii  Huși, Alina Tu
dose, ajutată de autorul căr�ii și de prof. Petru David.

Au vorbit despre această importantă reușită culturalsocială
spirituală prof. Costin Clit, poetul Ion Mâcnea, istoricul Vicu 
Merlan, gospodarul T. Roșca din Stănilești. Nea lăudat printro
scrisoare P.S. Ignatie, Episcopul Hușilor. Sau dat autografe, sau for
mulat și alte păreri, postfestum.

Întruna dintre acestea sa strecurat ideea că ar mai fi în lucru,
nu una, ci chiar două lucrări consacrate personalită�ilor jude�ului; la
care observa�ia autorului a fost tranșantă: pot să se mai scrie și 300
de astfel de lucrări, tot aceasta este PRIMA, așa cum prima televi
ziune privată din România (Licen�a 001/TV) tot eu am realizato,
prima monografie a LMK, primele recorduri mondiale în presă tot
Marin lea realizat, la fel cu cele 6 recorduri na�ionale. Lasă să se
scrie, cu atât mai bine. Numai că de la inten�ia unora și până la faptă
e cale, nu glumă?!? Aceasta deja ESTE, prieteni: PRIMA, pentru
Vaslui.

Joi, 14, ora 13, la Casa Corpului Didactic Iași, vom avea mare în
tâlnire cu eroi, cu oameni de cultură, cu elevi, cu cei de la ALPI de fa�ă
și al�i prieteni.

Precizez că joi, 14, ora 13, lansăm și Meridianul Cultural 
Românesc, An V, nr. 1: 160 de pagini, cu RECORD MONDIAL: 501
colaboratori din toată lumea. Înregistra�i și activi. În organizare
privată… e un act de  cuprinzătoare și aleasă cultură?
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de 
istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera au intrat deja întrun patrimoniu.
Mărturiile sale sunt unice și, acum, imposibil de cuantificat
exact.” 

Prof.Univ.Dr. Al. Ionescu – 
Laureat al Premiului Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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HUȘUL CU 11 DIN 101…

Sunt orașe careși leagă
numele de personalită�i și sunt cei
mai mul�i creatori careși fac nume
legate de orașe cu tradi�ie și autori
tate. Din punctul meu de vedere

Hușul viticol are astăzi un personaj de
mare merit și autoritate în persoana
lui Avram D. Tudosie, membru al
Academiei Oamenilor de Știin�e din
România, inventatorul BBH
(Busuioaca de Bohotin), organiza
torul unei unice vinoteci, om de
aleasă cultură (cu destule căr�i scrise
ca să rămână în istoria culturală a

localită�ii).  A fost cândva orașul lui
Codreanu, poate va fi orașul lui
Costin Clit sau a unora care mereu
vin, poate va mai înflori cum ar
trebui… Oricum, astăzi, înregistrăm

aici slabe preocupări culturale, oricât
am tot bate monedă pe câteva nume
mai cunoscute.

Cine mai �ine o flamură în
vântul neantizării este personalul
Bibliotecii Municipale cu patronimul
lui Mihai Ralea, și cam o duzină de
frământa�i pentru cuvânt și limbă
românească. Mult prea pu�in pentru

continuitatea culturală pe care am
vreao materializată.

Am convenit cu directoarea
Bibliotecii că luni, 11.03. facem o
sărbătoare a căr�ii. Am cam realizat ce
neam propus, dar prezen�a tinerei
genera�ii tot eu am asigurato (cei

vreo 15 elevi), lipsind de „la apel”
chiar dintre cei microportretiza�i în
acest volum identitar intitulat „101
vasluieni pentru 100 de ani”.
Preocupat de ideatica momentului, n
am făcut fotografiile trebuitoare, dar
prietenul Petru David a filmat ce sa
spus pe acolo. Așa că avem mărturia
directă.

Mam întrebat adesea cam
cât va fi procentual cultură în noua
existen�ă socială, după această  con
sumare a galaxiei Guttenberg, adică a
căr�ii ca mijloc de educa�ie, existen�ă,
progres:numai cu telefonul, video,
computerul… poate să trăiască
cineva. Dar trebuie să mănânce,
trebuie să mai rămână om cu toate ale
lui. Cât va fi cultură în existen�a unei
comunită�i care aleargă numai pentru

ma�ul gros, rămâne mister. Am între
bat grupul de elevi, cine scrie câte
ceva... nimic. Din genera�ia veche
erau în sală vreo 15 persoane.

Apropo, mam bucurat mult
săl văd pe col.(rez.) Martin Cata și

săi citesc vreo câteva poezii din
vol.„Cuvânt pe Calea Timpului”
asupra căruia voi reveni. Mam
bucurat  de prezen�a Corneliei Vieru,
a Eugeniei Faraon (mia înmânat o
cărticică de hayku, mul�umesc pentru
autograf), a Aurei Dan și a celorlal�i
hușeni prezen�i. Până la urmă a fost o
lansare plăcută, instructivă,
interesantă, care a deschis seria de la
Iași – Berezeni – Vaslui – Bârlad.
Cred că destinul acestui volum
identitar este… să mai rămână! Poate
așa crede și Costin Clit, și Adina
Tudose, și Ticu Roșca, Vicu Merlan,
și mereu tânărul Ion Mâcnea
Vetrișanu care sau exprimat în
adunarea aceasta specială.

Din păcate, ini�iative
private, ca aceasta a noastră, sunt rare

sau inexistente. Cine săși mai
împrăștie banii pe o iluzorie
ac�iune=activitate culturală?

Dumitru V. MARIN
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 404 p.

PREZEN�Ă  
LA IAȘI

Joi, 14, ora 13, la Casa Corpului Didactic
„Spiru Haret” Iași, urmează să ne întâlnim cu
publicul, vreo câ�iva dintre  identitarii vasluieni,
consacra�i în „101 vasluieni pentru 100 de ani”,
adică cei stabili�i în Iași. În totalitate organizarea
îi apar�ine doamnei prof. dr. Lumini�a Cozmei,
profesoară la Colegiul C. Negruzzi.

Nu știu care și câ�i vor veni, ce procent de
tineri vom avea, dar ne străduim să prezentăm
publicului atât cartea în discu�ie (101 vasluieni
pentru 100 de ani), cât și Revista de record mon
dial Meridianul Cultural Românesc, nr 1/17 din
Anul V care rotunjește la 501 numărul
colaboratorilor. Cred că va fi alături de noi dna
Stratica Iordache cu  vol. său intitulat Catinca.

Vă invităm… la PETRECERE CU
VORBE!

SPERAN�E DE PRIMĂVARĂ

Reporter: Suntem în fa�a
primăriei comunei Dimitrie
Cantemir. Lam „agă�at” pe primar,
care de fapt este agă�at din mai multe
păr�i. Așadar stăm de vorbă cu pri
marul de la Dimitrie Cantemir, 
domnul Roman Dumitru.

Primar: Bună ziua,
domnule profesor. A�i avut șansa
că ma�i găsit azi, aici, este început
de an, perioada în care începem
diverse lucrări. Avem proiectele și
planurile făcute, dar așteptăm
bugetul.

R: Deși abia sa încălzit a�i
reușit să face�i curat? Străzile sunt
măturate, comuna este curată.

P: Folosim personal de la
ajutor social, de la legea 416. Avem

cam 3035 de persoane, a mai
scăzut numărul acestora de la 70.
Cine nu vine să își efectueze orele
este scos de la ajutor social. Unii 
sau angajat, al�ii sunt pe cale să se
angajeze. Numărul lor fluctuează.

R: Sunt mul�i care fac
navetă la Bârlad, la Murgeni? Sa
echilibrat cererea cu oferta?

P: Nu chiar. Sunt unii care
consideră că salariile sunt mici și
naveta este scumpă și obositoare.
Preferă să rămână acasă. Dar sunt
unii care se duc la muncă, câștigă
1500 – 1600 de lei, bonuri de masă.

R: Dumneavoastră nu vă
ocupa�i numai de cură�enie. După ce
scăpa�i de mine, unde o șterge�i?

P: Spre Vaslui. Am depus

cerere pentru modernizarea unor
drumuri, avem nevoie de
aprobare. Avem un mică neclari
tate, trebuie intabulat unul din
drumurile comunale care este la
grani�ă cu o comună vecină:
Hoceni. Drumul fiind la marginea
comunei, trebuie stabilită corect
grani�a dintre comune pentru că
lucrarea cadastrală sa făcut în
grabă și grani�a nu este delimitată
corect. Altfel nu putem ob�ine
autoriza�ia de construc�ie și nu
putem începe lucrările.

Dumitru V. MARIN

(Interviul integral îl pute�i citi în
numărul următor)
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DIMITRIE CANTEMIR



aaccttuuaalliittaattee    www.tvv.ro4 Meridianul, joi, 14 martie 2019

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
14 mart. 2019 – 20 mart. 2019

Preocuparea legată de
creșterea veniturilor ob�inu

te din munca proprie este un subiect
foarte important. Este posibil să
primești cadouri sau recompense, dar
și tu să fii nevoit să oferi altora
cadouri scumpe. Se conturează
situa�ii cu totul și cu totul deosebite în
plan financiar, acum fiind un pream
bul la ce va urma în perioada
următoare. Pruden�ă și discernământ
în toate!

Începutul săptămânii este
provocator, deoarece sunt

șanse de înnoire și schimbare benefi
că. Ești entuziast şi încrezător în
forţele proprii, ceea ce este minunat.
Dozează�i energia vitală, deoarece
ești foarte combativ și riști să strici
multe în jurul tău. Compromisurile și
aspectele ascunse ale situa�iilor în
care ești implicat încep acum să iasă
la iveală nu tocmai plăcut. Ești pre
ocupat de capitolul financiar.

Prietenii și sus�inătorii din
segmentul socioprofesional î�i

sunt alături din primele zile ale
săptămânii. Selectează atent persoa
nele cărora le acorzi încredere și
cărora te destăinui. Există unii care
nu privesc cu ochi buni ascensiunea
ta socioprofesională. Sănătatea este
vulnerabilă, astfel că este bine să te
odihnești, să te ocupi numai de
treburile ușoare și, la nevoie, să ceri
sfatul celor dragi și de încredere să te
sprijine cu tot ce ai nevoie. Riscul
oboselii mentale și fizice este prezent
constant. 

Începutul săptămânii te
predispune la interiorizare

și stări sufletești fluctuante.
Revizuiește�i planurile de via�ă și
schimbă, unde este cazul, fie concep
�iile tale, fie etapele de realizare a
ceea ce î�i dorești. Îngrijește�i atent și
pe termen lung, sănătatea întregului
organism. Zilele acestea sunt posibile
semnale importante ale unor afec�i
uni, care chiar au nevoie de îngrijiri
de specialitate. Te vei sim�i mult mai
bine.

Cariera profesională și
imaginea ta în societate sunt

aspecte cărora ar fi bine să le acorzi
importan�ă în primele zile ale
săptămânii. Unii te admiră, al�ii mai
pu�in, însă altora le este indiferent ce
faci. Tu ar trebui să te gândești la ce
anume î�i dorești concret și să trasezi
un plan viabil în acest sens. Foarte
zgomotoase sunt rela�iile socioprofe
sionale. Unele persoane din acest
anturaj te provoacă foarte mult, fie pe
teme financiare, fie pe teme spiri
tuale. 

Începi săptămâna preocupat
de laturile spirituale ale vieţii,

de călătorii în străinătate sau de studii
pe termen lung. Este bine să�i
alcătuiești planuri în acest sens, dar ia
în cacul și factorul neprevăzut. Te afli
întro perioadă în care vrei, nu vrei î�i
vei revizui complet filozofia de via�ă
și sistemul valorilor morale și
spirituale. Tendin�a de a te instrui, de
a te perfec�iona întrun anumit
domeniu sau pe o temă oarecare este
foarte accentuată și de bun augur.
Sunt posibile revizuiri ale unor
proiecte.

RECITAL VOCAL INSTRUMENTAL „PRELUDIUL GLORIEI”, DIN
CADRUL FESTIVALULUI NA�IONAL „REMEMBER ENESCU”

„Muzica nu este, cum crede atâta lume, numai visare și distrac�ie. E muncă, muncă grea, dar și imens de binecuvântată” spunea George Enescu la
începuturile carierei sale. 

Muzeul "Vasile Pârvan" are deosebita bucurie de a organiza o nouă întâlnire, prima din această stagiune, cu membrii Funda�iei Culturale „Remember
Enescu”, cei care, de fiecare dată ne încântă cu talentul și implicarea lor. Este vorba de tineri de la Colegiul Na�ional „George Enescu”  București, Universitatea
Na�ională de Arte ”George Enescu” – Iași și elevi de la Școala Gimnazială
„Nicolae Tonitza” – Bârlad. Coordonatoarea, de mul�i ani, a asocia�iei este
distinsa profesoară Mihaela Tomescu, care va fi prezentă și de această dată la
Bârlad, adunând în jurul proiectului „Preludiul Gloriei” cele mai promi�ătoare
talente, de la tineri din școlile de muzică din �ară, până la studen�i, masteranzi
și doctoranzi de la universită�i din �ară și străinătate. 

Ne vor încânta cu muzica și talentul lor, MARIA ALESSIA BANU,
EMILIAN RUSUDONIGHIEVICI, MONICA RUSUDONIGHIEVICI,
GHEORGHE ROBERT GHEORGHIU, 

MATEI LABUNT, SILVIU STRATULAT, OCTAVIAN IONESCU,
MIHAI PANAITE.

În program lucrari de – J. S. Bach,  G. F. Haendel, F. Chopin, G. Verdi,
S. Cardillo, G. Gounoud, T. Brediceanu, C. P. Basacopo.

Acompaniază – asistent univ. dr. AMARIEI RALUCA, lector univ.
dr. ANDREI ENOIU, prof. EMILIA MOCANU

Recitalul va avea loc duminică 17 martie, ora 11.00 la Pavilionul
Expozi�ional „Marcel Guguianu”, din str. Marcel Guguianu 4 – 6.

Organizatori: prof. Mihaela Tomescu, lector univ. dr. Andrei Enoiu,
dr. Mircea Mamalaucă.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII BURSELOR
LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN ANUL 2019

Agenţia Na�ională pentru Ocuparea For�ei de Muncă anunţă graficul
de desfăşurare a burselor locurilor de muncă ce se vor desfășura la nivel
na�ional în acest an.

Astfel, în data de 12 aprilie 2019, va fi organizată la nivel naţional
“Bursa Generală a Locurilor de Muncă”, al cărei obiectiv principal îl constituie
creşterea gradului de ocupare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă , prin corelarea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, existând
posibilitatea interacţiunii directe dintre angajatori şi solicitan�i. 

În data de 18 octombrie a.c. va avea loc “Bursa Locurilor de Muncă
pentru Absolvenţi” dedicată tinerilor absolvenţi, având drept scop facilitarea
accesului tinerilor la locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii şi
interacţiunea directă a acestora cu agenţii economici.

La nivelul fiecărui jude�, în func�ie de evoluţia pieţei muncii locale,
de condi�iile locale și de solicitările agen�ilor econmici, vor mai putea fi
organizate şi alte tipuri de burse pentru diferite meserii sau ramuri de activi
tate. 

Poli�iștii din cadrul Poli�iei
Municipiului Vaslui, Sec�iei 1 Poli�ie
RuralăVaslui și Sec�iei 2 Poli�ie
Rurală Vaslui au ac�ionat în  noaptea
de 09/10 martie a.c. pe raza de
competen�ă, prin efectuarea de con
troale, pentru prevenirea faptelor
antisociale şi menţinerea climatului
de ordine şi siguranţă publică.

În perioada 09 martie a.c.,
orele 14:00 – 10 martie a.c., orele
06:00, poli�iștii din cadrul Poli�iei
Municipiului Vaslui și sec�iile de
poli�ie rurală arondate au desfășurat
pe raza de competen�ă, o ac�iune de
amploare, pentru prevenirea faptelor
antisociale şi menţinerea climatului
de ordine şi siguranţă publică.

Prin desfășurarea ac�iunii s
a urmărit prevenirea delicven�ei
juvenile, prevenirea săvârșirii
infrac�iunilor contra patrimoniului,
prevenirea săvârșirii infrac�iunilor

contra persoanei și în vederea
impunerii unui climat de disciplină în
rândul participan�ilor la trafic, în ve
derea prevenirii producerii acciden
telor rutiere.

Cu ocazia activită�ilor
desfășurate, au fost legitimate peste
670 de persoane si controlate peste
260 de vehicule și mopede. Au fost,
de asemenea verificate 14 societă�i
comerciale, printre care cluburile și
discotecile de pe raza municipiului
Vaslui şi din localităţile Poienești și
Codăești. 

Astfel, cu ocazia ac�iunii au
fost constatate 13 infrac�iuni (5
privind conducerea unui vehicul sub
influen�a alcoolului sau a altor
substan�e  faptă prevăzută de art. 336
Cod penal, 5  privind conducerea
unui vehicul fără permis de
conducere  faptă prevăzută de art.
335 Cod Penal, 2 pentru refuzul sau

sustragerea de la prelevarea de
mostre biologice faptă prevăzută de
art. 337 Cod penal și o infrac�iune de
furt în scop de folosin�ă  faptă
prevăzută de art. 230 Cod penal). 

Cu ocazia desfășurarii
ac�iunii au fost emise 3 ordonan�e de
re�inere pe o perioadă de 24 de ore,
pentru persoane bănuite de săvârșirea
infrac�iunilor de refuzul sau sus
tragerea de la prelevarea de mostre
biologice, faptă prevăzută de art. 337
Cod penal și lovire sau alte violen�e,
faptă prevăzută de art. 193 Cod penal.

De asemenea, poli�iștii au
aplicat 143 de sanc�iuni
contraven�ionale, dintre care 111
pentru încălcări ale O.U.G. nr.
195/2002 (privind circula�ia pe dru
murile publice) , 17 pentru abateri la
Legea 61/1991 republicată (pentru
sanc�ionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convie�uire socială, a

ordinii și liniștii publice) și 5
sancţiuni la O.U.G. 28/1999
(obliga�ia agen�ilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice
fiscale).

Ca măsură complementară,
au fost re�inute 11 permise de
conducere și retrase 7 certificate de
înmatriculare.

Valoarea sanc�iunilor apli
cate a fost de peste 133.000 de lei.

La acţiune au participat
poliţişti din cadrul structurilor de
ordine publică, poli�ie rutieră,
investigaţii criminale, investigare a
criminalită�ii economice, acţiuni spe
ciale, jandarmi din cadrul
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi
Vaslui și lucrători ai Inspectoratului
Teritorial de Muncă Vaslui.

AC�IUNE DE AMPLOARE 
A POLI�IȘTILOR  VASLUIENI 
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 14 martie 2019

H O R O S C O P
14 mart. 2019  20 mart. 2019

Săptămâna începe cu posi
bile veşti secrete sau infor

maţii legate de bani, bunuri comune
cu al�ii sau despre moşteniri și
partaje. Pe de altă parte se contu
rează situa�ii financiare deosebite.
Pot intra în calcul cheltuielile mari,
creditele sau aspecte legate de
datorii vechi. Se recomandă pruden
�ă, discernământ și, la nevoie,
apelează, la specialiști în chestiunile
respective. 

Săptămâna eviden�iază situaţii
dinamice în sfera relaţiilor

parteneriale. Sunt posibile discu�ii
aprinse, destrămarea unor colaborări sau
a unei rela�ii de cuplu. Este bine să re�ii
cele discutate și petrecute împreună cu
partenerii, deoarece toate acestea
semnalează hibe ce necesită rezolvări
rapide și unele chiar radicale. Neplăcerile
pot fi provocate de aspecte locative,
familiale, dar și de aspectele socioprofe
sionale. Se vor ivi cheltuieli urgente pe
facturi, taxe, datorii de tot felul. 

Domeniul profesional, în
spe�ă ceea ce se petrece la

locul de muncă te implică în tot soiul
de situa�ii dinamice, provocatoare
cărora trebuie să le faci fa�ă. Ceea ce
se petrece acum în plan profesional
sau ceea ce se discută, va avea
ecouri multă vreme de acum încolo.
De asemenea, sănătatea este foarte
vulnerabilă pe segmentele gâtului și
sistemului urogenital. Fii prudent și
ascultă�i organismul! Chiar este
nevoie de îngrijiri de specialitate. Se
vor eviden�ia rela�iile parteneriale.
Dialoguri aprinse, atât cu partenerul
de via�ă, cât și cu cei profesionali.

Cheful de aventuri, veselia şi
dorin�a de a te implica în

rela�ii amoroase te vor face remarcat
în anturaj, din primele zile ale
săptămânii. Răscolirile sentimentale
sunt foarte mari și dificil de
controlat. Totuși, depune eforturi
conștiente și �ine�i firea, pentru că
furtuna declanșată acum se poate
desfășura pe multă vreme de acum
încolo. foarte dinamice sunt și
rela�iile cu copiii, deci în func�ie de
situa�ie, îndreaptă�i aten�ia și în
acest segment. 

La începutul săptămânii ești
preocupat de activităţile

domestice și de rela�iile cu membrii
familiei. Sunt posibile discu�ii
aprinse și situa�ii dinamice în plan
familial și locativ. Re�ine cele
discutate și petrecute acasă și în
rela�iile familiale, deoarece sunt o
mică mostră a ceea ce va urma în
acest segment, multă vreme de acum
încolo. Evită escaladarea conflic
telor și discu�iile aprinse! Poate intra
în discu�ie schimbarea domiciliului,
mai mult din motive neîntemeiate
deocamdată. 

Ești foarte guraliv și
povocator la începutul

săptămânii. Fii atent ce vorbești,
pentru că este posibil să spui ce nu
trebuie sau să necăjești pe al�ii. În
mod special de la vorbe spuse,
aparent, în glumă se pot strica în
această săptămână rela�ii și situa�ii
bune. Evită accentuarea tensiunilor
cu ceilal�i, deoarece orice neplăcere
începută acum se poate desfășura pe
mul�i ani de acum încolo. Se va
eviden�ia dorin�a de a sta mai mult
acasă, alături de membrii familiei.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ROMOLD SRL 1 agent securitate, 1 dispecer centru alarma
– SC CONFECTII S.A. 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC SPADESDOU SRL 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC PRESTIGE ENTERTAINMENT SRL 2 barmani, 2 ospătari, 2

supraveghetori jocuri
– SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 3 dulgheri, 3 fierari, 3 finisori, 2

zidari, 5 muncitori necalifica�i
– SC VLAGETEX SRL 5 confec�ioneri textile
– SC MEMCOM SRL 8 ospătari, 8 barmani
– SC IMAGINE PERFECTA SRL 2 bucătari, 2 ajutor preparare pro

duselor alim. de tip fastfood
– SC SCIR SA 2 electricieni, 5 zidari, 3 zugravi, 2 instalatori sanitar,

3 mozaicari, 1 dulgher
– SC FANION SRL 1 tractorist, 1 șofer, 1 tehnician veterinar, 1

sudor
– SC ROXCOFY SRL 1 barman
– S.C. ECATERCONS S.R.L. 2 zidari, 2 fierari, 2 dulgheri
– S.C. AA INVENT S.R.L. 1 muncitor necalificat
– S.C. SIRCOM S.R.L. 2 barmani
– S.C. WORLD EXPERT SOFT TECHNOLOGY 1 agricultor, 1

gradinar, 1 legumicultor, 1 lucrător calificat în cultura de grup
– S.C. APADEN INSTALATII S.R.L. 1 șef șantier (ing. Retele ali

mentare cu apa), 5 Instalatori re�ele distribu�ie apă
– II BRASOVEANU ANDREI 3 muncitori  agricol
– PFA BRASOVEANU VASILE 2 muncitori  agricol
– S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L. 1 șofer autocamion, 1 mașinist

mașini pt. terasamente
– S.C. TIVAS IMPEX  1 ing. Ind. alimentarĂ
– S.C. BOSTYVDM S.R.L.  2 barmanI, 2 ospătari
– S.C. OVIS PALMIRA  S.R.L. 2 ospătari, 2 bucătari, 2 femei servi

ciu
– S.C. ROYAL S.R.L. 4 tractoriști
– S.C. GARWOSKULTUR S.R.L. 2 tractoriști
– S.C. GLAMUNTEX S.R.L. 1 lucrător comercial
– S.C. PANCARPROD S.R.L. 4 confec�ioneri

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AGROREP SERVICE SRL 1 bucătar
– AQUAVAS SA 2 laboran�i chimiști
– CAPSA SRL 3 Manipulan�i mărfuri, 1 vânzător
– CON TED COMPANY SRL 4 ajutor bucătar, 1 bucătar, 2 ospătari

(chelneri)
– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 20 operatori confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– Direc�ia Administrare pie�e, parcări, cimitire Bârlad 1 electronist
depanator utilaje calcul, 2 lucrători pentru salubrizare căi publice

– EUROTIK TRUST SRL 2 agen�i de turism, 1 șofer de autoturisme
și camionete

– HREASCA AGROGRUP SRL 3 muncitori necalifica�i în
agricultură

– INSTALCON SRL 5 instalatori re�ele termice și sanitare, 5
mașiniști la mașini pentru terasamente (ifronist), 5 muncitori necalifica�i la
întretinerea de drumuri, șosele, poduri, baraje, 5 sudori cu arc electric acope
rit sub strat de flux

– KTS POL AUTO  SRL 2 mecanici auto
– MALIDALEX SRL 1 barman
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 2 consilieri administra�ia

publică, 1 inspector de specialitate în administra�ia publică, 1 referent de spe
cialitate geolog

– ROMOLD SRL 14 agen�i de securitate
– SC IFRIM POROEXPERT PT SRL 1 contabil, 1 operator

introducere, validare și prelucrare date
– SC LIDL DISCOUNT SRL 3 vânzători
– SC NEGOCOMIS SRL 1 vânzător
– SC ROMOLD SECURITY SRL 2 agen�i de securitate
– SC RULMENTI SA 10 forjori mecanic, 1 strungar universal, 1

reglor mașini unelte
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA „ELENA BELDIMAN”

BÂRLAD 1 asistent medical generalist
– STEFTRANS SRL 2 ajutor ospătar, 2 ospătari (chelneri)
– UNIVERSAL AUTOSERVICE SRL 1 electrician auto, 1 inginer

autovehicule rutiere, 1 mecanic auto
– VANITA & BELLETZA 1 cosmetician

RE�INU�I PENTRU COMITEREA
INFRAC�IUNII DE TÂLHĂRIE

Un bărbat de 18 ani din comuna Epureni  și o femeie de 19 ani din
comuna Ciocani au fost re�inu�i pentru săvârșirea infrac�iunii de tâlhărie
calificată.

Poli�iștii din cadrul Sec�iei 5 Poli�ie Rurală Murgeni au probat
activitatea infrac�ională a unui bărbat de 18 ani din comuna Epureni, jude�ul
Vaslui și a unei femeie de 19 ani din comuna Ciocani, jude�ul Vaslui, bănui�i
de comiterea infrac�iunii de tâlhărie calificată. 

Din cercetările efectuate sa constatat că, în noaptea de 26/27 decem
brie 2018, cei doi au lovit un bărbat în vârstă de 35 de ani din municipiul
București pe care ulterior lau deposedat de bijuterii, un telefon mobil și
portofel. Victima și agresorii se aflau la un bal organizat la Căminul Cultural
din localitatea Epureni, jude�ul Vaslui. Prejudiciul estimat în cauză este de
3.000 lei.

Cele două persoane bănuite de savârșirea infrac�iunii au fost re�inute
de către poli�iști pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentate la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu propunerea de dispunere a unei
măsuri preventive.

PENTRU A NU CĂDEA  VICTIMĂ INFRACTORILOR,
POLIŢIŞTII VĂ SFĂTUIESC:

• Luaţivă măsuri de precauţie, mai ales când circulaţi noaptea, la ore
târzii, pe străzi pustii sau neiluminate;

• Evitaţi să circulaţi singuri la ore târzii sau prin locuri neiluminate
şi puţin frecventate;

• Nu purtaţi în mod ostentativ bijuterii sau alte bunuri de valoare,
cum ar fi telefoanele mobile;

• Evitaţi pe cât posibil compania unor persoane aflate sub influenţa
alcoolului. Dacă nu este cu putinţă, evitaţi orice conflict cu aceştia, nui jigniţi
şi nui încurajaţi;

• Nu răspundeţi provocărilor unor persoane aflate sub influenţa
băuturilor alcoolice care se „leagă” de voi pe stradă;

• Nu încurajaţi violenţa şi injuriile. Acestea sunt cauze care duc la
declanşarea unor conflicte care pot degenera în violenţe. Un limbaj controlat,
fără jigniri, previne adesea escaladarea conflictelor;

• Dacă observaţi că sunteţi urmăriţi, nu ezitaţi să cereţi ajutor
trecătorilor de pe stradă;

• Nu vă faceţi singuri „dreptate” lovind adversarul. Aceste gesturi pot
avea uneori consecinţe grave, nebănuite. De la o palmă sau îmbrânceală,
victima se poate dezechilibra şi lovi în cădere, iar riscul unor complicaţii nu
este de neglijat;

• Nu adoptaţi o atitudine de atac, nu încurajaţi şi mai ales, nu
participaţi la manifestări agresive stradale: bătăi, insulte sau alte tipuri de
agresiuni.

• În mijloacele de transport în comun, aglomeraţiile stradale etc., nu
vă angajaţi în dispute verbale, chiar dacă sunteţi provocat;

• Cea mai bună armă de apărare în cazul unui atac este strigătul.
Dacă sunteţi agresaţi, bătuţi sau tâlhăriţi pe stradă, strigaţi cât mai tare după
ajutor. Procedând astfel alertaţi persoanele din jur, iar agresorii vor fugi;

• Nu ameninţaţi, nu jigniţi, nu vă manifestaţi superioritatea, ambiţia
sau dispreţul; 

• Este important să vă păstraţi calmul. Neintrând în panică, veţi putea
sesiza cu multă claritate intenţiile agresorului, posibilităţile de apărare sau de
acţiune pentru a scăpa de zona de influenţă a acestuia;

• Dacă sunteţi victima unei agresiuni, încercaţi să reţineţi multe
semnalmente ale autorului şi anunţaţi de îndată poliţia; sporiţi astfel şansele
de identificare, prindere şi pedepsire a agresorului. 
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GOSPODAR,
ACASĂ ȘI LA PRIMĂRIE

�ABĂRĂ, 
E PE VAL

Reporter: Ne aflăm în biroul primarului de Oltenești, Constantin Galeru. Ce semnifica�ie
are numele Galeru, din punct de vedere etimologic, în contextul genealogiei familiei dumitale,
muncitori din greu pe galere?

Primar: Este un nume pe care lam moștenit și pe carel ducem mai departe.
R: Ai văzut treaba asta, că mul�i vor să rămână anonimi.
P: Consider că este bine să te afirmi, pentru că anonimatul are un efect rău uneori.

Este bine să facem ceva cu știin�a și gândurile pe care le conștientizăm.
R: Deci tot mai bine este să te afirmi. La primăria Oltenești ave�i o curte curată, este

amenajată, ordine, este un spirit de lucru deși este liniște. To�i func�ionarii sunt la muncă?
P: Da, sunt to�i. Chiar dacă unii sunt pe teren, până la ora 16 to�i vor trece pe la

primărie unde vor da raportul pentru activitatea zilei de azi. La ora 16 toată lumea va pleca
acasă.

R: Dumneata unde ai fost azi, domnule primar?
P: Strângem niște avize. Am fost la Mediu, la Romtelecom, pe la Ocolul Silvic. Avem

un proiect în lucru: drumuri de interes local; toate avizele ne consumă timpul și avem multă
alergătură de făcut pentru ele. Trebuie să alergăm mult pentru a le ob�ine.

R: La modul cinstit: trebuie să ai ceva în traistă, când te duci la oamenii ăștia pentru avize?
P: Cinstit: sunt taxele pe care dacă nu le plătești nu ob�ii avizul.
R: Nu întrebam de taxe, dar un păhăru�, ceva, nu trebuie?
P: Nu, absolut sigur că nu. Miaș face păcat să spun că am întâlnit asemenea situa�ii.

De când sunt eu, nu sa pus niciodată problema. Problema noastră este să plătim taxele, tre
cem printro perioadă dificilă, bugetul nu sa aprobat, nu avem bani pentru investi�ii. Mergem
cu „sărut mâna”, tot așa. 

R: Cam câ�i kilometri de drum asfaltat ave�i în comună, domnule Galeru?
P: Mie greu să vă spun. Drumurile comunale nu sunt asfaltate, numai drumurile

jude�ene. Cam 6 km. Avem acum, la niște proiecte, așteptăm să înceapă acel PNDL3. Cum se
va da startul, vom depune proiectele la registratură.

R: A venit vreme frumoasă chiar dacă este cam vântoasă. Aștepta�i startul primăverii?
P: Desigur. Ne pregătim să profităm de vremea frumoasă care urmează să vină.

Chiar zilele acestea ne pregăteam să începem lucrărie de modernizare la una din grădini�e,
lucrările la trei poduri peste râul Crasna și un sistem de ape integrat în satele Vine�eș�i și
Curteni. Toate lucrările încep acum, la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Am sta
bilit cu constructorul: cum este bine, cum începem lucrările.

R: Dumneata î�i cunoști bine comuna, putem începe lucrările de primăvară, se mai ară?
P: Da, încă se mai ară, dar la culturile de bază, floarea soarelui, porumb mai este

necesar un pic de timp, pământul este încă rece. Cu cât este mai cald cu atât se va încălzi
pământul mai mult și semin�ele vor germina mai repede.

R: Ploile sunt necesare.
P: Foarte necesare, le așteptăm. Mult, pu�in, atât cât sunt, ele sunt binevenite. Este

nevoie de apă.
R: Deci este o vreme favorabilă pentru agricultură?
P: Așa sar părea. A fost un pic de zăpadă, meteorologii anun�ă niște ploi în

săptămâna aceasta, ceea ce ne bucură. Sperăm să avem o vreme bună în continuare. Problema
ar fi cu vânturile. Vânturile usucă terenul.

R: Dacă pornesc pomii, ce facem?
P: Dacă pomii pornesc și apoi dă înghe�, vom avea mai pu�ine fructe, mai pu�in vin,

vom suferi pierderi.
R: Dar mai poate vorbi despre vin la Oltenești? Pentru că nu mai ave�i vii aici.
P: Culturile „industriale” nu mai sunt, dar cetă�enii mai au, câte un pic, câte 510 ha.

Dumitru V. MARIN

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

Reporter: Suntem pe treptele fostei primării de la Hoceni. Suntem înconjura�i de un praf ca
o cea�ă, provenit de pe șantierul din fa�a noastră: noua primărie. Îl avem în fa�ă pe primarul care va
avea biroul chiar în una din încăperile acestei construc�ii în desfășurare. Bună ziua, Vasile �abără.

Primar: Bună ziua, domnule profesor, bine a�i venit în comuna Hoceni
R: Domnule, eu te cunosc de vreo două decenii. Tot atât de plin de ambi�ie ai rămas? Nu

ai slăbit, î�i păstrezi condi�ia fizică, mai slăbești în favoarea comunită�ii pe care o reprezin�i. Este
mare această comună? 

P: Mă bucur că ave�i o părere atât de bună fa�ă de mine. Comuna are tot șase
localită�i și în jur de 3200 de locuitori. În ceea ce privește fizicul meu, așa sunt eu construit și
fiind un om activ, mă men�in în formă aproape în mod involuntar.

R: Am stat în biroul dumitale ca să acorzi cam 1214 audien�e. Așa se întâmplă în fiecare
diminea�ă?

P: Da, oamenii vin la primărie în func�ie de problemele pe care le au de rezolvat, în
general la prima oră a dimine�ii, la birourile de care �ine rezolvarea respectivei probleme. Pe
urmă fiecare merge la treaba pe care o are de făcut.

R: Și după masă ce activită�i ave�i?
P: Având șase localită�i în comună, avem de desfășurat tot felul de activită�i, admi

nistrative sau gospodărești. Trebuie să men�inem ritmul de desfășurare a activită�ilor, nu
putem să neglijăm o problemă care trebuie rezolvată pentru că altfel am fi aglomera�i de pro
bleme nerezolvate. În acest  moment construim în satul Barboși un sistem de alimentare cu apă
și canalizare, o sta�ie de epurare prin programul PNDR. Proiectul se află în stadiul de 
finalizare, este terminat în propor�ie de 90%, în curând va fi recep�ia. În satul Deleni, am 
finalizat construc�ia unei școli – un proiect prin PNDL2, în satul O�eleni am finalizat
construc�ia căminului și începem construc�ia unui pode� și iată acum în centrul comunei vom
construi pe lângă celelalte obiective un sediu de primărie nouă.

R: Mie mi se pare impunătoare. Câte camere va avea și cum a�i gândit spa�iul din jurul
primăriei?

P: Am gândito din punct de vedere func�ional, ca să suplinească toate necesită�ile
unui sediu administrativ al comunei. La demisol vom avea o parcare, centrala termică și
camere pentru situa�ii de urgen�ă, la primul etaj vom avea birourile și celelalte încăperi nece
sare activită�ii de zi cu zi iar la etaj vom avea birourile conducerii primăriei. Am gândit o
clădire care să aibă toate cele ce sunt necesare, pentru că nu putem să construim în fiecare zi
o anexă de care avem nevoie. Posibil să dăinuiască peste 100 de ani și atunci am gândito pe
termen lung, în așa fel încât și cei care vor veni după noi să aibă condi�ii foarte bune de ași
desfășura activitatea.

R: Cine garantează suta de ani? Dumneavoastră sau constructorul?
P: Garantez și eu și constructorul, pentru că, după cum observa�i lucrăm în condi�ii

foarte bune.
R: De ce a�i hotărât să construi�i așa târziu primăria? Am văzut că primăria sa dezvoltat

peste măsură în ultimii ani, de ce a�i lăsat la sfârșit această construc�ie?
P: Nu aș zice că este târziu. Am investit mai întâi în infrastructura școlară din cele șase

localită�i, în infrastructura de drumuri, apă și canal – patru din cele șase localită�i au sisteme
de apă func�ionale, două sunt în stadiul de proiect, drumurile care traversează comuna sunt
asfaltate, cred că este bine realizată zic eu, în medie, infrastructura comunei. Am zis că un
sediu nou pentru primărie near reprezenta, după atâtea realizări neam gândit că o clădire
nouă, modernă, ar face o bună impresie. Vrem să arătăm lumii că locuitorii comunei Hoceni
sunt oameni gospodari și puternici.

R: Domnule primar, am 1001 de întrebări. Aș începe cu prima: Domnule primar, din câte
ști�i, la Barboși sa născut Cuza?

P: Cuza a copilărit la Barboși. Din discu�iile cu cei în domeniu, profesori de istorie,
specialiști în domeniu care au venit cu probe concrete în acest sens, am căpătat certitudinea
că acest lucru este un adevăr. Am hotărât, în baza faptelor să construiesc un bust al domni
torului în această localitate. De aceea de câte ori neau permis condi�iile și dacă au fost eveni
mente în acest sens, lam comemorat pe Cuza, în localitatea Barboși.

Dumitru V. MARIN

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)

HOCENIOLTENEȘTI
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VASILE AȘTEFANEI:VASILE AȘTEFANEI:
PREZENTPREZENT

Reporter: Stima�i prieteni,
stăm de vorbă cu primarul comunei
Băl�a�i, Vasile Aștefanei, în prag de
primăvară. Domnule primar, afară
este soare cu din�i și totuși este
primăvară, ce semne sunt pentru acest
an?

Primar: Indiferent cum
arată vremea afară, semnele sunt
bune. Faptul că vremea nu sa
încălzit brusc, este un lucru bun.
Aerul rece oprește pomii și vi�a de
vie din a înmuguri. Există
primăvara riscul de a se încălzi
brusc vremea, de a porni
inflorescen�a și apoi de a scădea,
brusc, peste noapte, temperatura.
Atunci pierdem fructele. Dacă se
încălzește treptat, până ce solul
ajunge la 10 grade, scade riscul de
înghe�. Avem speran�a unui an bun
pentru viticultură, horticultură și ce
ne mai oferă Dumnezeu.

R: Să în�eleg că avem
părerea unui inginer horticol, aici de
fa�ă?

P: Nu neapărat, este doar
experien�a mea de 55 de ani.
Împreună cu experien�a din dome
niul administrativ, cred că am
experien�ă și în acest domeniu.

R: Știam că aici la Băl�a�i, în
această zonă, vinde�i pomi fructiferi.

P: Absolut. Sta�iunea de
cercetare și dezvoltare pentru
pomicultură este cel mai recunoscut
brand de la București. Sta�iunea,
este un centru al Academiei de
știin�e agricole și silvice de la
București, cu peste 50 de ani de
tradi�ie, care nui de ici de colo.

R: Totuși comuna Băl�a�i nu

mi sa părut acoperită cu pomi fruc
tiferi. Cu excep�ia livezii de la Sârca,
mai ave�i livezi?

P: La noi, pe raza comunei
Băl�a�i, în afară de Academia de
știin�e agricole care are 264 de
hectare de livadă intensivă, mai
avem și alte suprafe�e înfiin�ate de
micii producători, care la rândul lor
se adună și depășesc peste 100 de
hectare.

R: De aici rezultă vânzarea
„la stradă” a produselor: mere, fructe,
etc. precum și vânzarea pomilor, care,
de asemenea, cred că vă încântă?

P: Nu sunt un adept al
vânzării produselor la stradă. De
regulă vânzarea trebuie să se facă la
fa�a locului, acolo, în livadă, în
fermă, în sta�iune, cu bannere, cu
pliante, în prezen�a specialistului
care să dea toate indica�iile. Eu nu
cred că mai este o solu�ie vânzarea
„la stradă”. Când vrei să
achizi�ionezi un pom eu cred că tre
buie să mergi la producătorul re
spectiv, iar producătorul să�i dea și
acea consiliere. Pomul este o
investi�ie și ca orice investi�ie, tre
buie făcută cu cap. În momentul în
care ai luat pomul, specialistul tre
buie să te înve�e: cum să faci
groapa, cât de adâncă, cum trebuie
să tai rădăcinu�ele pomului, cum
trebuie să plantezi altoiul pentru a
nu se rupe la vântul de primăvară.
Sunt anumi�i pomi care se
plantează pe o anumită latură a
gardului de nord sau de sud, pentru
că așa sunt ei. Sunt o mul�ime de
sfaturi pe care le poate da un spe
cialist – specialist care sa format în

timp și care vrea săși facă meseria.
În rest, dacă vrei să cumperi un
pom de la stradă, se poate dar există
riscuri.

R: Cum sta�i cu arăturile de
toamnă pe aici? Sau încheiat, nu?
Pentru că am văzut un tractor.

P: Am încheiat lucrările.
Dacă a�i văzut respectivul tractor,
nu înseamnă că respectivul tractor
era cu plugul. Putea să fie cu discul
sau cu freza. Se fac lucrările
premergătoare însămân�ărilor de
primăvară.

R: Încep de pe acum
însămân�ările?

P: Dacă se fac parcele de
lucernă, de plante și culturi care au
perioada de germina�ie mai mare,
de până în 45 de zile, lucrările pot
începe de acum. Dacă este vorba de
culturi cu perioada de germina�ie
scurtă, cum ar fi porumbul sau
floarea, trebuie să aștep�i să fie solul
cald, cam peste o lună putem începe
lucrările.

R: Tot așa sta�i de vorbă și cu
concetă�enii dumneavoastră? Mai
ave�i timp săi sfătui�i? Pentru că oa
menii vin cu tot felul de cereri.

P: Le dau sfaturi atât cât
îmi permite timpul sfaturi. Sunt și
aici în birou disponibil, mă găsesc și
pe teren.

R: A�i început repara�ia la
cămin?

P: Aici am avut o surpriză
neplăcută. Am depus documenta�ia
în sistemul electronic, au trecut cele
30 de zile calendaristice legale, dar
nu a venit nimeni din păcate. Acum
am reluat procedura, poate vine
cineva sau poate mai mul�i. Dacă
nu, există cea de a treia etapă.

R: Vă face�i voi echipă?
P: Nu putem so facem noi,

este mult mai complicat, sunt fon
duri europene, sunt condi�ii de în
deplinit, trebuie specialiști. Altfel
problema era de mult rezolvată și
ne apucam de treabă.

Dumitru V. MARIN

(Interviul integral îl pute�i citi în
numărul viitor)

UZINELE DE MIERE
(VIII)

Albinele culegătoare
Albinele culegătoare, adună din natură şi aduc în stup: nectar, polen,

propolis şi apă.

Culegătoarele de nectar
Culesul de nectar este munca cea mai istovitoatre pentru albine. Flo

rile plantelor melifere conţin în partea inferioară a potirului, mici cantităţi de
sucuri duci numite nectar. Acest suc dulce, este alcătuit dintro soluţie ce
conţine 7080% apă în care găsim dizolvate, cantităţi de zaharuri cum ar fi:
glucoza, zaharoza, fructoza  etc, specifice plantei.

În afară de zaharuri nectarul mai conţine şi unele săruri cum ar fi
azotaţi şi fosfaţi. Acizi organici inferiori şi vitamine.

Nectarul este o secreţie a glandelor nectariene aflate în structura poti
rului florii. Cantitatea de nectar secretată depinde de mai mulţi factori cum ar
fi: familia plantei melifere, solul în care se dezvoltă planta, umiditatea aerului,
temperatura şi nu în ultimul rând, radiaţia solară (lumina).

Pentru a umple o guşă cu nectar, albina culegătoare trebuie să viziteze
un număr foarte mare de flori.

Cum se prepară mierea din nectar?
Ajunsă in stup, albina descarcă nectarul din guşă,

întro alveolă care urmează a fi umplută şi se întoarce iar la cules. La alveola
cu nectar, intră în activitate albinele chimiste. Acestea, absorb nectarul in guşele
lor, aici nectarul vine în contact cu o secreţie a unor glande din guşă albinei
numită invertază. Această substanţă, transforma zaharurile din nectar în miere
şi se elimină apa.

Nectarul extra florar
Zaharurile unor plante poate apare şi sub formă de transpiraţie pe

frunze sau pe scoarţa copacilor. Nectarul extra florar mai conţine pe lângă za
haruri şi alte substanţe, unele chiar dăunătoare însuşi albinelor.

Mierea de mană
Pe frunzele unor arbori care secretă nectar se adună o specie de purici

care se hrănesc cu acest suc dulce. În organismul acestor purici , o parte din
nectar este consumată dar cea mai mare parte este eliminată prin fecale. Al
binele adună acest amestec de nectar normal şi nectarul eliminat de organismul
puricilor după procesul de metabolizare. Din acest amestec de nectar, albinele
chimiste prepară mierea de mană. Frecvenţa de apariţie a mierii de mană în
stupine este de 67 ani sau mai rar,este  o miere de culoare închisă, maronie este
mai puţin fluidă şi se recoltează destul de anevoios. Mierea de mană este mult
apreciată în �ările din mijlocul Europei.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE
În stupină
Din cauza timpului foarte rece şi a intemperiilor care sau manifestat

în ultima perioadă de timp, cu aspect de iarnă,este bine să mai facem un con
trol în familiile de albine şi se le mai completam hrana acolo unde este cazul.

În atelierul stupinei
Continuăm verificarea stării ramelor, cele care prezintă uzuri, defecte

sau sunt prea vechi le trecem la topit. Montăm, însârmăm şi făgurim ramele noi
pe care tocmai leam cumpărat. Le pregătim pentru lărgirea cuibului în timpul
culesului de la pomii fructiferi.

Este bine să ştim…
Un timp noros şi cu descărcări electrice este foarte prielnic producţiei

de nectar; în scimb, ploile bogate şi dese, spală nectarul florilor. Vânturile
umede măresc producţia de nectar, vânturile uscate o diminuează.

Petre DAVID

BĂL�A�I – IAȘI
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UNUI ,,SĂRMAN"
PARLAMENTAR
Eu sunt persoană prea miloasă,
Observ și spun cu ochii rouă:
Avea când a venit, o casă,
Acum când pleacă... numai nouă.

REZOLVAREA UNEI COCHETE
Duduiaîntrunai la oglindă,
Deșii gunoiul pânăn grindă,
Dar un constructor a adus
Șii mută grinda mult mai sus.

PROMISIUNI ELECTORALE
În campanii de alegeri,
Esteo îmbrânceală mare:
Candida�ii �in prelegeri
Cu promisiuni... hilare.

Elena MÂNDRU

AVENTURĂ
Zice unul, bun de gură
Cam avut o aventură,
Eu îi spun, ca săi iau faţa,
Aventurămi fuse viaţa!

UNUI ANGAJAT DIN
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Timpul trece, leafa merge,
Tot ce a greşit se şterge,
El chiuleşteatât cât poate
Căci primarui este…spate!

FĂRĂ PRETENŢII
În banca mea aş sta frumos
Şi pot să spun la toţi, pe rând,
Că nus de fel invidios,
Să mă aflun primul rând!

Vasile VULPAȘU

ADEVERIRE DE ZICALĂ
Spun cu toată forţa vocii:
Am vecin cum altul nui!
Toamnami număr eu bobocii…
Ceau scăpat de mâna lui!

TĂRIE DE CARACTER
El a furat mereu, croit
Să urce pea puterii scară
Şi pân’ la urmăa reuşit,
Căci, întro noapte, îl…”săltară”!

RESPECT
Pe hoţi, prea bine îi suport,
Deşi se pare căi bizar,
Şi, din respectul ce lil port,
Mereu am bani în buzunar!

Janet NICĂ

BIBLICĂ
To�i bărba�ii, va să zică,
Lui Adam îi poartă pică:
Doar la el fusese cheia
Când născutusa femeia.

ÎNDRĂGOSTI�II
Iubăre� fiind de fel,
Deontâlnea se bucura;
El din ochi o tot fura,
Ea direct din portofel

SO�UL DUPĂ DIVOR�
A fost de soa�ă blestemat
Să sufere pân'o să moară;
Și chiar așa sa întâmplat
Că sansurat a doua oară..

Angela PISTOL

BANCURIBANCURI
La o petrecere:
 Nu ţia fost ruşine să te duci de trei ori cu farfuria după mâncare?
 Nu, fiindcă de fiecare dată spuneam că este pentru tine!


– Doctore, miam fracturat piciorul în două locuri!
– Ştii exact undes aceste locuri?
– Da.
– Să nu mai mergi pe acolo!


La medic.
– Şchiopătaţi când e umezeală în atmosferă?
– Nu, când merg...

CEEA CE NU CAUT
*   Umor nu înseamnă să râzi de altul, ci să râzi împreună cu el.
*   Suntem altfel decât ceilalţi ca să nu ne plictisim.
*   Curiozitatea este antecamera inteligenţei (auzită).
*   Adesea, cei care ar trebui să moară de ciudă se prăpădesc de râs.
*   Prietenia unui om deştept e mai de preţ decât prietenia tuturor proştilor (Democrit)
*   Nici porc la porc nuşi scoate ochii…
*   Somnul raţiunii naşte monştri… Dar somnolenţa?
*   Un scutec de unică folosinţă nu se usucă, se aruncă!
*   Proştii nu au umor, ei fac numai mişto.
*   Unii înţeleg poanta imediat, alţii ceva mai târziu şi râd la intervale de timp diferite (Nae Cernăianu).
*   Prostia la bătrâni e mai periculoasă, dar nu ţine foarte mult.
*   Când ai o dilemă, gândeştete ce ar face japonezii în situaţia asta.
*   „Mâncaţi numai acasă”… Dar nu se precizează „acasă la cine?”.
*   Nu ai pic de răgaz când faci haz de orice necaz…
*   Internetul ar fi un mijloc de comunicare extraordinar, dacă nu ar avea acces toţi  tâmpiţii (Vlad Nicolau).
*   Ai curajul să spui adevăruri nespuse de nimeni, dar bine ştiute de toţi?
*   Noi facem legea sau legea face pe noi?!
*   Trăim întro lume fotogenică.
*   Nu vreau să miros florile cu nasul altuia (Roni Căciularu).
*   Doamne, ajutămă să găsesc tot ce caut şi tot ce nu caut să nu găsesc.

Doreel SCHOR, Israel

DILEMĂ
Un gâscan şio gâsculiţă
El în şlapi, cu şepculiţă, 
Ean sandale şin rochiţă,
Părul strâns cu o fundiţă.
Tipunalt, tipa înaltă,
Locatari vechi în poiată
Şi frumoşi, batăi săi bată, 
Merg, sănoate întro baltă.
Bucuroşi, vai ce noroc,
Din călcâie, pânăn cioc.
Inimile sar din loc
Dar în baltă nici de foc.
Gâscanul o îmbia,
Gâsculiţa se codea,
Că navea slipul pe ea, 
Sau spunea că îi lipsea
Moş şi babă la bretea.
Ori că balta din vâlcea
Pur şi simplui altceva:
E un iaz… de mahala!
Şi mai mult de astă dată,
De propuneri sufocată
Na dorit să intren baltă!
Că şuvoi de apă rece
Pe spinare îi va trece
Şii frică să nu senece…
Dumnealui stă şi socoate,
E ceva la mijloc, poate, 
Nu ştiu şi să nam păcate
Cred că nu ştie sănoate
Şi gâscanuavu dreptate!
Domnişoara scrisăn carte
Iaca, nu ştie sănoate!
Ce mai! Cazuri izolate!
Puţine, dar se mai poate.

Constantin MUNTEANU

FABULA
NAIVELOR

Un motan cam pupăcios,
Cu lipici grozav la fete,
Sa gândit căi de folos,
Întro zi de Dragobete,
June blonde să îmbete

Cu un jurământ solemn
De iubire veșnic pură,
Cu dorin�ă și îndemn
De strivit sărut pe gură.
Dragoste de anvergură!

Șia găsit niște naive,
Careau acceptat pe dată
Escapade cu motive
De iubire deochiată.
Și să vezi belea îndată!

Căci motanul iubăre�,
Când sa împlinit sorocul,
Se purta ca un mistre�,
Ocolind cu grijă locul
Unde sa jucat cu focul.

Geaba alergau de zor
Păcălite demoazele
La motanul furnizor
De iubiren ghilimele,
Cu urmări pline de jele.

Nuntă nici cau pomenit
Șiau rămas cu mâ�un poale,
Săturate de iubit
Și de jurăminte goale – 
Vorbe de două parale.

Ca morală vă spun clar,
Dragi naive bălăioare,
Primul pas e la altar!
Și apoi povestioare
Cu iubiri nemuritoare.

Carmen Antoaneta MARCEAN

IERTARE CU TÂLC
Ho�ii iau furat nevasta,
Dar cu soarta sampăcat:
Ia iertat, de crede�i asta,
Că și soacra iau luat.

ALTĂ CAPRĂ
Un gospodar sa bucurat
Că altă caprăa cumpărat,
Dar începu cu dânsul chinul,
De ciudă, când turbă vecinul.

Dumitru IVAS
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

LANSAREA CĂR�II 
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI:

JOI, 14 MARTIE 2019, IAȘI,
Casa Corpului Didactic Iași, Director, Silviu

Iordache; Organizator: prof. Laura Pascariu
Participă scriitori ieșeni, proveni�i dintre

vasluieni, printre care Acad. Ionel Miron, Constantin
Toma, prof.dr. D.V. Marin (moderator alături de prof.dr.
Lumini�a Cozmei), dr. Cornelia Ursu, membri ai ALPI,
prof. univ. dr.  Lauren�iu  Șoitu, Ștefan Boboc
Pungeștenu ș.a.

PRIMA SĂPTĂMÂNĂ A LUNII APRILIE,
2019: BÂRLAD, MUZEUL „V. PÂRVAN”:

Participă Dr. Mircea Mamalaucă – moderator,
prof. dr. D.V. Marin, Dumitru Andrei, Petruș Andrei,
Gabriela Ana Balan, Nicolae Balan, S.Bogdănescu, L.
Chiriac, P. Chiriac, V. Chelaru, V. Ghenghea, D.Gradu,
Oltea Gramaticu, Ionel Iordache, Dorin Mihăilescu,
Marin Rotaru, Gruia Novac, Marcel Anghel ș.a.

VASLUI, LUNI 25 MARTIE 2019, Biblioteca
Jude�eană „Nicolae Milescu Spătarul”, peste 40 de
personalită�i.

DUPĂ „8 MARTIE” ŞI „BALUL DE
PRIMĂVARĂ” AM URCAT ÎN „ALPI”!

Duminică, pe 10 martie 2019, sala mare de
lectură a Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Asachi" din Iaşi
a găzduit o nouă manifestare cu public a Asociaţiei
Literare Păstorel Iaşi (ALPI). După obişnuita "poză de
grup" făcută de gazda noastră, fotoreporterul profesionist
ŞtefanVLAD Mardare, care întro perioadă anterioară
era cât pe ce să se căsătorească cu domnişoara ŢEPEŞ

(Unde eşti tu, Vlad Ţepeş, Doamne!!!), directorul,
scriitorul şi comandorul (r) Mihai BatogBujeniţă a
prezentat în faţa publicului ultimele manifestări la care au
participat membrii ALPI. După lansarea cărţii "Univers
69" a jurnalistului Dan Teodorescu a urmat spectacolul de
Ziua Femeii, din 8 martie, de la Clubul CFR Iaşi (din
cadrul Cenaclului artistic "George Topîrceanu") şi Balul
de Primăvară al Scriitorilor şi Artiştilor Plastici din Iaşi şi
din Regiunea de NordEst a României, de la Hotelul
Moldova din Iaşi, din 9 martie 2019. Aşadar, după aceste
evenimente culturale derulate "unul după altul", a venit
acum şi şedinţa ALPI, acolo unde au citit din propriile
creaţii Doina Toma, Angela Pistol, Cornelia Livia Bejan,
Georgeta Paula Dimitriu, Rodica IoniţăGrosu, Corina
MateiGherman, Gabriela Cucinschi, Angela Mihai,
Viorica Şerban, apoi Mihai BatogBujeniţă, Vasile Larco,
Ionel Pintilii, Dumitru Ivas, Victor Iosif, Sorin Cotlarciuc,
Ion Oprică, Constantin Mihai, Ioan Hodaş, Mihai Caba,
Ştefan BobocPungeşteanu.

Au mai fost prezentate revistele Epigrama de

Strehaia, Boooklook, Vocea Ta (din Germania), albumul
de pictură al lui Gabriela Cucinschi, cărţile lui Vasile
Larco şi Doina Toma (cu lansări în perioada următoare),
antologia bucureşteanului Viorel Martin (din Bucureşti,
acolo unde au publicat epigrame şi o parte din membrii
ALPI), câteva "colaje" din publicaţiile trimise din
Germania de Georg Barth.

În partea artistică a evenimentului am putut
remarca recital actoricesc al lui Emil Gnatenco şi cei mu
zical al sopranei Marina Porumb.

În perioada următoare, membrii ALPI sunt
invitaţi la mai multe lansări de carte (în rol principal fiind
autorii Dumitru V. Marin, Vasile Larco şi Doina Toma), la
"Amiaza Bucovineană" păstorită de Vasile Diacon şi la
comemorarea actorului Saul Taişler, eveniment cultural
care va avea loc la Sinagoga Merarilor, din zona Tg.
Cucu.

Următoarea şedinţă cu public în cadrul ALPI va
avea loc duminică, pe 14 aprilie 2019, de la ora 10.00, tot
la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
sediul central, de pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Vor fi atunci şi câteva absenţe motivate, deoarece un grup
de scriitori din cadrul ALPI va face atunci o excursie pe
teme culturale în Republica Moldova, la Chişinău, cu
sprijinul firmei de turism "Prisma Tour" Iaşi.

Dan TEODORESCU  
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ZIUA MONDIALĂ 
A DREPTURILOR 

CONSUMATORILOR

15 martie, este Ziua
Mondială a Drepturilor Consumato
rilor, zi care marchează aducerea la
cunoștiin�a publică a importan�ei
cunoașterii și protejarii drepturilor 
oamenilor în calitatea lor de con
sumatori.

Data a fost aleasă ca urmare
a discursului �inut la 15 martie 1962
de președintele american John F.
Kennedy în care definea pentru prima
dată drepturile consumatorului. 
„Calitatea de consumator prin
defini�ie ne include pe to�i. Ei sunt cel
mai mare grup din punct de vedere
economic, ce influen�ează și este 
afectat de marea majoritate a decizi
ilor economice publice sau private.
Cu toate acestea, sunt singurul grup
important a cărui opinii nu sunt auzite
foarte des", a spus Kennedy în discur
sul sau.

În același context, șeful de
stat american a prezentat cele opt
principii de bază cu privire la drep
turile consumatorului: dreptul la 
satisfacerea nevoilor de bază, dreptul
la protec�ie, dreptul de a fi informat,
dreptul de a alege, dreptul de a fi

auzit, dreptul de a fi despăgubit, 
dreptul de a fi educat în calitate de
consumator și dreptul la un mediu în
conjurator nepoluat.

Ziua Mondială a Drepturilor
Consumatorilor a fost celebrată pen
tru prima dată pe 15 martie 1983 și de
atunci a devenit o importantă ocazie
pentru mobilizarea cetă�enilor în
privin�a cunoașterii și protejării drep
turilor ce le revin în calitate de con
sumator. În fiecare an, cu această
ocazie este aleasă o temă particulară
de discu�ie în jurul căreia se
organizează activită�ile caracteristice.

În 15 martie 1962, John
Fitzgerald Kennedy, președintele
Statelor Unite ale Americii, a trimis o
adresa către Congresul S.U.A., în care
sa adresat în mod oficial acestuia pe
problema drepturilor consumatorilor,
sus�inând existen�a a patru drepturi
fundamentale:

– dreptul la securitate;
– dreptul la informare;
– dreptul de a fi ascultat;
– dreptul de a alege liber

produse şi servicii.



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 vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 
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
121 locuri de muncă disponibile la 13.03.2019

– ADISAMCOR  SRL 1 inginer construc�ii civile,
industriale și agricole, 1 zidar rosartencuitor

– ALDELIA SRL 1 confec�ioner articole din piele și
înlocuitori, 1 croitor, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 2 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– BĂHNĂREANU NICOLETASTELUŢA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 2 restauratori bunuri
culturale (studii medii)

– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la spar
gerea și tăierea materialelor de construc�ii

– CIBLIM PROD SRL 3 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ECODION SRL 5 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– EMANUEL ALY SRL 2 muncitori necalifica�i la
asamblarea, montarea pieselor

– FLYDEDA SRL 6 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– LUCITAT INVEST SRL 1 vânzător
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 frizer
– MARISMA SRL 2 muncitori necalifica�i la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– MILUCA SRL 1 șef fermă agricolă

(agrozootehnică), 1 vânzător
– NASTIMARI SRL 1 cusător piese din piele și

înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 2 ucenici

– NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– PANTOCIM SRL 2 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ROMANTA SRL 1 vânzător
– RPH RESTAURANT SRL 2 ajutor bucătar, 1

bucătar, 1 pizzar
– SC AM IDRICONS SRLD 1 muncitor necalificat

la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– SC BUCUROSII SRL 1 croitor, 1 tapier
– SC EDICIMMIM SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC LYNOCRIS ROM SRL 1 administrator

societate comercială, 5 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile, 1 merceolog

– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec�ioneri arti
cole din piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC VIACONS RUTIER SRL 1 asfaltator, 1 asfal
tator, 1 constructor structuri monolite, 1 constructor
structuri monolite, 1 mecanic utilaj, 5 muncitori
necalifica�i la între�inerea de drumuri, șosele, poduri,
baraje, 5 muncitori necalifica�i la între�inerea de drumuri,
șosele, poduri, baraje, 1 pavator, 1 șofer
autocamion/mașină de mare tonaj, 1 sudor, 1 zidar pietrar

– SC WILL SHOES  SRL 2 muncitori necalificat
în industria confectiilor

– SC „Contab Huși” SRL 1 contabil
– SC"ECASTEF REABILITARI"SRL 3 fierar

betonist, 1 inginer construc�ii civile, industriale și agricole,
5 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet, 1 proiectant
inginer energetician,1 tinichigiu de șantier, 5 zidari pietrar

– SPIDERFLUX SRL 3 spălători vehicule
– VASEA SRL 1 barman, 1 bucătar
– VLANDASY SRL 1 contabil, 1 vânzător

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 teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela	ii la telefon: 0744.231380
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A ÎNCEPUT POSTUL PAȘTELUIA ÎNCEPUT POSTUL PAȘTELUI

Paștele din 2019 este prăznuit pe 28 aprilie. Paștele este sărbătoarea Învierii Domnului.
Modul de calculare a datei Sfintelor Paşti sa stabilit la primul sinod ecumenic, ţinut în anul 325 la
Niceea.

Sărbătoarea Paştelui este momentul în care prăznuim “omorârea morţii, sfărâmarea iadu
lui şi începătura altei vieţi veşnice şi săltând îl lăudam pe Mântuitorul, pe cel unul binecuvântat şi
preamărit, Dumnezeul părinţilor noştri”. Ca acest lucru să se întâmple cu adevărat şi în noi este
nevoie ca sa zicem “fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi şi să iertăm toate pentru Înviere şi aşa să
strigam: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă
dăruindule”.

Postul şi rolul lui în viaţa credincioşilor
Precum bine se ştie, postul este reţinerea totală sau parţială de la anumite alimente şi

băuturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, în scop religiosmoral. Aceasta reţinere de la mâncări
şi băuturi trebuie însă însoţită şi de reţinerea de la gânduri, pofte, patimi şi fapte rele, ceea ce
înseamnă că postul trupesc trebuie să fie însoţit de post sufletesc. Postul este de origine şi instituire
divină, de aceea îl găsim practicat din vremuri străvechi, întâlnindul aproape în toate religiile şi la
toate popoarele.

La capitolul tradiţii şi obiceiuri, încă se mai păstrează ritualul ca, înainte de Postul
Paştelui, toate rufele să fie spălate, iar vasele trebuie să fie opărite. Tot în această perioadă se spune
că nu este bine să se facă nunţi. În a cincea săptămână de post, încep Deniile, dată la care începe
curăţenia de primăvară.

POSTUL PAŞTELUI, cel mai aspru dintre cele patru posturi: ce ai voie şi ce nu ai
voie să faci

Conform tradiţiei stabilite cu timpul în Biserică, în cursul Postului Mare se posteşte ast
fel: în primele două zile (luni şi marţi din săptămâna I) se recomandă, pentru cei ce pot să ţină, post
complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare până spre seară, când se poate mânca puţină pâine şi bea
apă; la fel în primele trei zile (luni, marţi şi miercuri) şi ultimele două zile (vinerea şi sâmbăta) din
Săptămâna Patimilor.

Miercuri se ajunează până seara (odinioară, până după săvârşirea Liturghiei Darurilor mai
înainte sfinţite), când se mănâncă pâine şi legume fierte fără untdelemn. În tot restul postului, în
primele cinci zile din săptămână (lunivineri inclusiv), se mănâncă uscat o singură dată pe zi
(seara), iar sâmbăta şi duminica, de două ori pe zi, legume fierte cu untdelemn şi puţin vin. 

POSTUL PAŞTELUI, adică postul dinaintea Învierii Domnului, este cel mai lung şi mai
aspru dintre cele patru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe. De aceea, în popor, este numit, în
general, Postul Mare şi aduce aminte de postul de 40 de zile ţinut de Mântuitor înainte de începerea
activităţii sale mesianice.

În general, preoţii şi scriitorii bisericeşti privesc acest post ca pe o instituţie de origine
apostolică. În primele trei secole, durata şi felul postirii nu erau însă uniforme peste tot. Astfel,

după mai multe mărturii, unii posteau numai o zi, în Vinerea Patimilor, alţii două zile, adică în
vinerea şi sâmbăta de dinainte de Paşti, alţii trei, o săptămână sau chiar până la şase săptămâni. La
Ierusalim, în secolul IV, se postea opt săptămâni înainte de Paşti, pe când în Apus, în aceeaşi
vreme, postul dura doar 40 de zile.

De la sfârşitul secolului al IIIlea, postul cel mare a fost împărţit în două perioade dis
tincte, cu denumiri diferite: Postul Păresimilor (Patruzecimii), sau postul prepascal, care ţinea până
la Duminica Floriilor şi avea o durată variabilă, şi Postul Paştilor (postul pascal), care ţinea o
săptămână, din Duminica Floriilor până la cea a Învierii şi era foarte aspru. Abia în secolul al IV
lea, după uniformizarea datei Paştilor, hotărâtă la Sinodul I Ecumenic, Biserica de Răsărit
(Constantinopol) a adoptat definitiv vechea practică, de origine antiohiană, a postului de şapte
săptămâni, durată pe care o are şi astăzi, cu toate că deosebirile dintre bisericile locale asupra
duratei şi modului postirii au persistat după acel moment.

POSTUL PAŞTELUI, cel mai aspru dintre cel patru
Ultima dintre cele şapte săptămâni de post deplin, adică săptămână dintre Florii şi Paşti,

este cea a Sfintelor Patimi, adică Paştile Crucii sau al suferinţei Domnului.
Durata de 40 de zile a Postului Paştilor se întemeiază pe o tradiţie vechitestamentară:

potopul, care trebuia să spele Pământul de păcate, a ţinut 40 de zile şi 40 de nopţi; 40 de ani au
mâncat evreii mană în pustie, înainte de a ajunge în pământul făgăduinţei; Moise a stat pe munte
40 de zile pentru a primi Legea; ninivitenii au postit 40 de zile pentru a se pocăi; Iisus a postit în
munte 40 de zile şi 40 de nopţi înainte de începerea activităţii publice.

Postul Paştilor este nu doar mai lung şi mai important, ci şi cel mai aspru dintre cele patru
posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe.

În general, în vechime, postul era mult mai aspru decât în prezent. Toate zilele erau de
ajunare, adică abţinere completă de la orice mâncare şi băutură până în ceasul al nouălea din zi, spre
seară. Exceptate de ajunare erau doar zilele de sâmbătă şi duminică.

POSTUL PAŞTELUI: sfaturi ca să nuţi pierzi energia în această perioadă
Bea ceai verde
Spre deosebire de cafea, care te stimulează pentru o oră sau două,  perioadă urmată une

ori de o cădere de energie, ceaiul verde are un efect mai slab, dar mai îndelungat.
Dacă bei dimineaţa o ceaşcă de ceai verde îndulcită cu miere, oferi corpului tău un plus de

energie, pe care îl vei simţi cu siguranţa dea lungul zilei.
Respectă mesele regulate
Când conţinutul de proteine de origine animală scade din alimentaţia ta zilnică, rezervele

de energie ale corpului depind de mesele regulate.
Încearcă să respecţi cele trei mese principale, la care poţi adăuga douătrei gustări dea

lungul zilei: fructe, alune, migdale şi nuci.
Nu mânca pâna ai burta plină
Nivelul glicemiei în sânge, de care depinde energia ta zilnică poate scădea brusc şi după

o masă copioasă. Încearcă să mănânci doar cât îţi trebuie, fără săţi umpli burta, indiferent dacă
mănânci salată de legume sau altă gustare cu conţinut redus de calorii.

Programează cel puţin o masă de verdeţuri pe zi
Asigură necesarul zilnic de vitamine şi minerale cu cel puţin o masă de verdeţuri. Poţi

mânca frunze de la orice legumă, însă urizicile şi spanacul au conţinutul nutritiv cel mai ridicat.
Nu este necesar să fierbi îndelung spanacul, poţi adăuga frunze proaspete şi în salate,

alături de alte legume de sezon, pătrunjel şi salata creaţă roşie.


