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NODURI ȘI SEMNE, Nichita Stănescu, vol. de poezii, 1982, ar fi
inspirația secundă pentru acest articol, realitatea zilei fiind cea determinantă.
Pe scurt, ar fi starea de fapt a celor peste 400 de colaboratori din toată lumea
la Meridianul Cultural Românesc uniți prin forță de creație, prin valori 
intelectuale într-un fel de legături plasmatice, precum în sângele uman
(reprezentat ca aglomerări mai mari sau mai mici unite prin fire nervoase) în
care se fabrică viața. Marele meu prieten Mihai Batog Bujenița îmi sugerează
variante: confluențe, congruențe, convergențe; au venit și alte propuneri.

… 77… NODURI CULTURALE ȘI SEMNE AMICALE/ Dicționar se-
lectiv/2018, pare a cuprinde mai bine realitatea social-cultural-creativă în care
cei din jurul Revistei (iată, nr.1/13/2018) ne aflăm într-o horă a comunicației cu
totul unică.

Argumente:
Am observat în alt editorial că pe cuprinsul județului Vaslui, autoritatea

culturală este dată de câteva personalități de excepție aflate în municipii, co-
mune și sate. În mare și îndelungată bătălie intelectuală se află Bârladul cu
Vasluiul  ba, chiar și Hușul, fiecare cu nume mari și foarte mari în reprezentare
națională și globală. Am mai scris, și spus, că se detașează cele două mari nume,
ca Turnuri Gemini ale contemporaneității : Istoricul literar, eminescologul Th.
Codreanu și  jurnalistul  D.V. Marin. Dar, la Vaslui se află criticul literar Th.
Pracsiu, istoricul Laurențiu Chiriac, istoricul local Dan Ravaru, eseistul și
monografistul Valeriu Lupu, romancierul și conducătorul de reviste D. V.
Marin, poetul Val Andriescu, alți mulți autori de opere remarcabile. La Bârlad
ostenește poetul Simion Bogdănescu, poeta noastră reprezentativă Gabriela Ana
Balan, mai este activ Gruia Novac, sunt  alți autori de valoare mai mult sau mai
puțin recunoscută, printre care istoricii Oltea Gramaticu și Elena Monu, scri-
itorul Vasile Chelaru, romancierul Iorgu Gălățeanu, pictorul Năstase Forțu,
artista Viorica Ghenghea, poeta Georgeta Strat; la Huși tronează istoricul
Costin Clit prin operă și revista Prutul, prin activitatea sa prodigioasă în 
care-l antrenează și pe „patriarhul” viei și vinului, academicianul Avram D. 
Tudosie. Dr. Vicu Merlan conduce revista Lohanul, e arheolog și scriitor. Se mai
înscrie aici și P.S. Ignatie Mureșanul. Negreștiul lipsește.  

Datorită unor alese personalități locale sunt de recunoscut ca puternice
centre culturale: Vetrișoaia prin poetul  Ion Mâcnea (unic complex cultural cu
statui la Popasul Spiritului), Duda Epureni unde sălășluiește un mare scriitor și
poet, Ion Gheorghe Pricop), Puiești (foarte activ poetul Petruș Andrei), Codăești
(poetul și epigramistul Ioan Hodaș), Vutcani (istoricul  Ioan Diaconu), Ivești
(un ansamblu cultural notabil), Pogonești (Andrei Dumitru, excelent animator
cultural), Berezeni (ing. Toader Dima și scriitorul Mihai Andon), Roșiești (Ioan
Onel și primarul Florin Anea), Dodești, poetul Mihai Apostu, alte câteva
localități unde câte un om sfințește locul… La fel și în jud. Iași.

Nu noduri de cale ferată, ci în noduri fierbinți de promovare culturală,
mari prieteni și colaboratori ai noștri sunt: Iași, comandorul Mihai Batog
Bujeniță, excelent poet, epigramist și romancier dar mai ales conducătorul
ALPI, Bacău unde excelează cei trei mușchetari în frunte cu poetul, prozatorul
și foarte bun organizator de mari evenimente culturale, Dumitru Brăneanu
(adică și cu prof.univ.dr. Ioan Dănilă, Cornel Galben și Ion Prăjișteanu), la
București prof.univ.dr. Alexandru Ionescu promotor de excepție prin operă
(peste 70 de cărți), revistă și mai ales prin organizarea unor manifestări cul-
turale în toată țara; la Slobozia George Stoian, la Pitești George Coandă, Nică
D.  Lupu, (Brănești – Ilfov), Gheorghița Daniela Slapciu (Drobeta Turnu –  
Severin), frații Botiș din Ulmeni – Maramureș… și mulți alți colaboratori din
România.

(Continuare în pagina 2)  

Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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Un capitol de mare mândrie și nădejde, pentru că cei cu care ne între-
cem în fapte culturale sunt personalități de mare calibru în țara lor, și, noi nu
le putem stabili ierarhia, dar dacă oamenii au operă (pe care o citim direct),
conduc reviste, alte publicații, sau colaborează la diverse instituții culturale,
ori se manifestă ca vectori culturali de anvergură cum să nu fim bucuroși de
prietenia și prețuirea lor și să le-o întoarcem cu asupră de măsură?

Profesionalismul lui Ben Todică (de prin județul Vaslui, de loc) într-o
varietate de mijloace de exprimare covârșitoare e apreciat în toată Australia și
Noua Zeelandă,  Alex. Cetățeanu cu „Pagini românești” în Canada de unde ne
scriu și Vasile Filip, Codruța Marin (Montreal), Dan Anghelescu, D. Damian
(de la New York), atâția din Israel de unde Adrian Grauenfels ne trimite și
revista Nautilus și din creațiile sale, ca și Dorel Schor și foarte mulți alții. Din
Italia colaborează și români și tot Gruppo Scriviamo condus de d-na Daniela
Straccamore, din Germania bunul prieten Georg Barth, din Republica
Moldova destui și buni (acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija ș.a.) din
Cernăuți – Dragoș Olaru și vechiul prieten din Geneva Ștefan Racovitză scoate
o bună publicație pentru emigranții români, Căminul românesc)… și lista
poate continua. Uitați-vă la cei 414 colaboratori din Meridianul Cultural
Românesc.

În puține cuvinte: suntem legați prin forță de creație, talent, umanism,
dragoste de limbă și mai ales de metafora care va contribui pururi la păstrarea
umanului din noi. Și, vă rog să nu uitați că noua cultură existențială nu se mai
bazează (din ce în ce mai mult) pe cuceririle Galaxiei Guttemberg! Iar dacă
Dumnezeu cel de sus se va lăsa condus de cel virtual – calculatorul, aici jos, pe
pământ robotizarea este tare aproape. Cât mai putem,vrem să rămânem…
oameni… de ce nu într-o horă globală a valorilor? Noi am reușit acest ceva
unic, poate, fi și mai mult (cam în vreo sută de ani), dar integrarea într-un
Pantheon sau măcar în coloana infinitului spiritual, sigur, în Coloana Dorului
de Țară, ține nu numai de ambiție ci și de noroc, muncă, perseverență,
sacrificiu și talent!

VIZITIU –  UCIGAȘ CU
PISTOLUL DIN DOTARE!

Personajul acesta ajuns pe
prima pagină a ziarelor este de fapt
un dezechilibrat mintal ajuns în
poliție  pe bază de pile și din nevoia
de polițiști cât de cât pregătiți după
exodul pe bani mulți (pensionați…pe
lux) după hotărârile înțelepte ale
guvernanților.

Derbedeul acesta a făcut
impresie bună prin neomenia lui 
într-o comună săracă din județul
Vaslui (Iana). De câte ori am fost pe
acolo, de la elev la țigan matur s-au
plâns că-i bate, că-i amenință, că le
arată el. În apropierea primăriei, la
stradă e o crâșmuliță bine populată de
școlarii din apropiere unde-și
încearcă mai toți țâncii pofta de a
suge din țigară, eventual cum să
guste o bere chiar în văzul lumii.
Dacă vreunul țipa „cara-liu-vizitiu”
tot grupul se împrăștia în fugă către
școală  sau lua o poziție spășită.
Țanțoș Vizitiu  se plimba printre
copii cu pistolul la vedere…

Pe 16 septembrie 2016, ar fi
făcut semnul de oprire lui M.D. dar
el, polițistul nici nu era în picioare,
nici în sensul giratoriu de la
intersecția Călugăreni-Traian. La

circa 150 de m., pe str. Donici, s-a
apropiat de conducătorul auto aflat în
staționare, înăuntrul  autoturismului,
cu mâna pe pistol, somându-l să-i dea
actele, sub motiv că n-a oprit la
semnal.

Acestea ar fi doar două
fapte. Dar, ce urmează e mai
important: 1. Că plângerile făcute
către superiorii lui n-au avut nici un
rezultat. Răspunsurile date
petiționarului „nu confirmă” fapta
agresivă a polițistului Vizitiu. Era
clar că are înaltă protecție.

Nici judecătorul la fond n-a
trecut peste ce a scris Vizitiu pe
Proces-verbal, deși n-a putut citi ce
ar fi scris „învățatul” din intersecție.
Grafismele din rubricile completate
de acesta nu pot fi descifrate, ori
pentru că are studii prea înalte, ori că
nu era treaz, ori că nimeni n-a
încercat să le descifreze. Din nou,
aceeași supoziție : era prea înaltă
protecția.

Să nu cumva să credeți că
acum nu va fi făcut scăpat deși a
omorât un om!

D.V.M.

Semne de mare talent/ 
La Roșiești

Din recentul nostru raid 
ne-am ales cu o impresie „artistică”,
mai aparte. Am văzut semne ale unui
ta-lent grafic deosebit în biroul
primarului de  Roșiești, dl. Florin
Anea. Numai că cel talentat foarte,

așa cum îl vedem noi, este un elev de
clasa a XI-a la Liceul de arte plastice
din Iași, MATEI AMARIȚEI și i-am
cerut explicații primarului.

– Vedeți, are 2 tablouri
intitulate „Casa țărănească” și am

discutat cu el să-i oferim fotografii
din comună și să ne facă pentru cei
de aici, să le punem la Cămin, sau
în primărie  imagini grafice mai
aplicate. După cum vedeți și aces-
tea sunt excelente.

– De unde  și până unde…?
– Mama lui e de pe aici, de

la Valea lui Darie, niște oameni tare
de treabă. Ne bucurăm când vine
familia toată pe aici.

Pe scurt, vă propunem și
dvs. să-i vedeți grafica aceasta
migăloasă în creion. Il vom  găzdui
oridecâteori vom avea ocazia.

Te așteptăm, Matei!
N.B. Ne-a plăcut ideea

edilului de a organiza mai multe
acțiuni pentru aniversarea celor
250 de ani de la nașterea unui mare
cărturar născut în Roșiești. 
VENIAMIN COSTACHE mai tre-
buie cunoscut!

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

ANUNȚ  PUBLIC

S.C. CVINTET TE-RA SRL, Cod Fiscal
2431328, înscrisă în Registrul Comerțului sub Nr.
J/825/37/1992, cu sediul în str. Frunzelor nr.2, Vaslui,
formulează prezentul

ANUNȚ PUBLIC:
Declarăm pierdute în împrejurări necunoscute

originalele la Licența de emisie nr. R127.2/ 13
octombrie 1994 și  Decizia de Autorizare audiovizuală
nr.136.1-1/ 4.12.1996, eliberate de Consiliul Național
al Audiovizualului.

Drept care s-a publicat prezentul spre cele
legale.

Director general,
Prof. Dr. DUMITRU V. MARIN

(SS)

PROIECTE… JUDEȚENE 
Miercuri, ora 14 (deși

anterior era anunțat 13), în sala mare
a Consiliului Județean Vaslui s-a
organizat o prezentare destul de
completă, de o Comisie (numeroasă),
din Direcția de dezvoltare, care prin
viu grai și prin prezentare video au
lansat „Programul județean pentru
finanțarea nerambursabilă a
activităților nonprofit de interes ge-
neral pentru anul 2018” în Sesiune de
instruire și clarificări, martie, 2018”.

Au participat în jur de 70 de per-
soane, inclusiv din partea episcopiei.
A supervizat ce s-a spus și prezentat
directorul direcției, prof. Valeriu
Caragață.

S-au pus întrebări mai grele
sau mai ușoare, s-a răspuns la
aproape toate, acceptabil. Nu
comentăm lansarea ci doar o
considerăm utilă. Vă vom informa cu
noutăți din alte județe.

D.V.M.
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PRICOP SE DEZLĂNȚUIE – INTERVIU MATINAL
Reporter: Stăm de vorbă cu

Ion Gheorghe Pricop la el acasă.
Spuneai că lucrezi la nu știu a câta
carte. Cum se va chema?

Ion Gheorghe Pricop: Se
va chema „Cartea de bronz”. E o
carte de proză scurtă formată din
ce am tot scris de-a lungul anilor.
Acum vreau să adun totul
grămadă. Sunt consemnate lucruri
legate de istorie, de veacurile
acestea în care am trăit. Am trăit în
două veacuri, nu?

R: Așa este. Călare pe două
milenii, nu numai pe două veacuri.

Ion Gheorghe P.: Este de
ținut minte.

R: Ia spune-mi ai numărat
cam câte cărți ai scris până acum?
Câte de proză, câte de poezii?

Ion Gheorghe P.: 20 de
cărți.

R: 20 de cărți, așadar.
Fiecare cu valoarea ei, cu
particularitățile ei, nu?

Ion Gheorghe P.: Nu mai
este la modă să împrăștii foarte
multe volume. Trebuie să fie câteva
în care să te exprimi bine. Dar din
nefericire nu prindem clipa aceea
când să fim siguri că ne exprimăm
extraordinar de bine. Noi tot o
căutăm.

R: Totuși am prins-o.
Dovadă că dumneata ești considerat
un mare scriitor, eu un jurnalist
calumea, deci am prins această clipă.
Crezi că după ce se termină epoca
aceasta, mai rămânem?

Ion Gheorghe P.: Am
impresia că am mai discutat noi
odată pe tema aceasta.

R: Sigur că da.
Ion Gheorghe P.: În

funcție de climatul spiritual care va
urma. Dacă se va pune accent pe
cultură și pe spiritualitate o să
existăm. Dacă nu, am impresia că

se vor pierde și marile nume ale
culturii românești. Uitați ce se
întâmplă cu opera lui Brâncuși. Nu
este interes pentru marea cultură,

dar pentru noi care suntem mai
modești, ce pretenții să mai avem?

R: Despre dispariția din
manuale a lui Sadoveanu ce părere
ai?

Ion Gheorghe P.: Este
regretabil ce se întâmplă. Nu numai
dispariția lui Sadoveanu ci în
general dispariția textelor cu
adevărat modelatoare pentru
sufletul și mintea copilului este cu
totul și cu totul regretabilă.
Literatura din manualele școlare
întotdeauna a oferit un model de
limbă, de comportament afectiv și
intelectual. Aduceți-vă și
dumneavoastră aminte, că ați
lucrat și la liceu, ce texte din marii
noștri scriitori se făceau. Acum nu
se mai merge pe chestia aceasta, nu
știu dacă cineva are interesul ca din
școală să scoatem niște oameni
compleți ci să scoatem niște
robotizați. Parcă ar fi interesul
cuiva să ieșim niște tâmpiți, să
scoatem din școală niște mameluci.
Eu cred că am ieșit din sistem exact
când trebuia. Am lucrat jumătate
din cariera mea didactică în
regimul trecut, jumătate în acesta.
Jumătate în comunism, jumătate în
capitalism. Eu nu mi-am schimbat
nici metodele și nici substanța pe
care am predat-o. 

R: Dragă Ioane te rog
comentează-mi următorul aspect pe
care l-am mai dezbătut: condiția
scriitorului retras la țară. Domnia ta ai
muncit o viață în localitatea Duda
Epureni și ai scris o operă care
constat că este bogată și valoroasă și,
de ce nu, reprezentativă pentru acest
timp. Care este condiția scriitorului
retras la țară?

Ion Gheorghe P.: Sigur că
sunt câteva avantaje dar sunt și
multe dezavantaje pentru scriitorul
care este izolat prea tare, adică în
cazul meu.

R: Este izolat din propria
voință.

Ion Gheorghe P.:  S-au
dezvoltat foarte mult internetul și
televiziunea. Internetul ne oferă
surse de informare de tot felul. Am
spune că am rezolvat-o cu un
anumit handicap dar faptul că
scriitorul este prea izolat și are o
legătură destul de slabă cu edituri,
cu redacțiile, cu mediul lui proprice
de dezvoltare, acest lucru nu îi face
bine. Pe de altă parte îi face bine.
Dacă își exploatează corect și după
posibilitățile lui talentul, poate să
fie original.

R: Domnia ta ești cunoscut
și datorită faptului că ai fost
popularizat de noi. Te-am popularizat
și pentru că ai proză valoroasă. Există
însă un Nicolae Ariton pe la Dănești
pe care nici consătenii lui nu îl știu.
Nu ți se pare nedrept?

Ion Gheorghe P.: Contează
foarte mult și ce faci tu ca scriitor
ca să intri totuși în cerc. 

R: Domnia ta fiind aici în
mijlocul naturii ai căsuța matale,
gospodărie, te ajută și doamna, ai o
soție de excepție. De ce proza
domniei tale nu este legată de viața la
țară și este o proză analitică?

Ion Gheorghe P.: Este un
proces foarte interesant care mi se
întâmplă ca autor. În substrat
scrisul meu se naște din trăirile din
mediul acesta de la sat. Eu nu am
proză urbanistică. În toate cărțile
mele de proză, chiar și în poezie, se
vede clar că ele reprezintă  o
flacără de pe un lemn în care se stă
bine așezat pe pământul satului.
Materialul acesta nu îl prelucrez în
stil poporanist. Doar substratul
este popular, îl prelucrez exact în
maniera artei adevărate de poezie
și de proză. Știți din ce cauză? Eu
sunt la țară dar m-am școlit la o
facultate de specialitate. Am stat 5
ani de zile în Iași, am frecventat
toate cenaclurile literare ale anilor
65 – 70 care existau în Iași. Am
colaborat la revistele scriitorilor
din Iași. Eu m-am format într-un
mediu citadin și după aceea am
venit la țară.

R: Domnule Ion Gheorghe
Pricop, te simți creativ, ai încredere în
forța de creație?

Ion Gheorghe P.: Unui
autor îi stă bine să se îndoiască
indiferent în ce direcție se
manifestă și de ceea ce face.
Autorul care este plin de suficiență
și spune că ce a făcut este magistral
nu prea se poartă. Inspirația aceas-
ta este un lucru foarte complicat,
poate să treacă prin tine iar tu să
nu fii pregătit. Poți să fii tu pregătit
și ea să nu fie în jurul tău.
Inspirația de fapt vine din noi doar
că noi nu observăm acest lucru și
avem senzația că vine de undeva.
Un autor poate să aibă 3 – 4
momente în viața lui de inspirație și
trebuie să le prindă. Nu știu dacă
acum la  vârsta aceasta
efervescența aceasta spirituală este
la aceeași tensiune. Temele au
rămas ca în tinerețe dar acum mai
intervin și probleme de sănătate,
câteodată ne simțim bătrâni, iar
acest lucru are impact negativ.
Acum mă rog în fiecare seară la
Dumnezeu să-mi dea viață să ter-
min de scris ceea ce am început. În
tinerețe lucrul acesta nu s-a
întâmplat .

R.: A contat faptul că ai fost
luat în vizor și popularizat de presa pe
care eu am reprezentat-o atâtea
decenii?

Ion Gheorghe P.:
Categoric că un autor care nu
reușește să prindă un pic de prag în
presa literară înseamnă că nu a
făcut aproape nimic. Nu este nevoie
să fii pe toate paginile revistelor de
cultură din România. Să fii în două,
trei dar să fii bine. Observ o
meteahnă la scriitori aceștia, mai
ales la poeții care scriu repede un
text și îl trimit pe internet la câte o
revistă. Știți câte reviste literare
sunt pe internet? Peste 100!

R: Tipografiate sunt foarte
puține.

Ion Gheorghe P.: Unii
dintre poeții noștri țin cu orice preț
să ajungă în toate revistele de pe
lume, să îi cunoască toată țara.
Aceea este o cunoaștere exterioară.
Mai important pentru un scriitor
ar trebui să fie cunoașterea
interioară, spiritul operei lui. 

R: Domnule,  profesorul
Marin Dumitru a jucat vreun rol în
viața culturală a județului, cinstit
vorbind?

Ion Gheorghe P.: Îl cunosc
foarte bine. Fără nici o laudă aș
spune că  două personalități ale
județului nostru au marcat cotele

dezvoltări spirituale ale acestuia.
Unul se numește Dumitru V Marin.
Dumnealui a reușit a reușit să ducă
activitatea aceasta în domeniul
presei și al audiovizualului în
județul nostru, începând să lucreze
pe un teren aproape gol, până la
cote absolut onorabile. Îl mai avem
și pe Teodor Pracsiu care a fost și a
rămas ca și Dumitru V. MARIN.
Acum 20 de ani alte nume se
ocupau de cultură în județul Vaslui
dar nu a mai rămas nici unul. Nu se
mai știe nimic de nici unul iar ăștia
doi, au fost și sunt în continuare.
Fără cei doi cred că spiritualitatea
județului Vaslui ar fi fost mai
sărăcuță, mult mai sărăcuță. În
jurul dumneavoastră s-a creat o
efervescență  care s-a adunat în
diferite direcții, în creații, în presă,
în audivizual. S-a format un climat.
Eu consider că în momentul de
față, paradoxal, județul Vaslui este
foarte jos din punct de vedere
economic, este un județ foarte
sărac. Dar din punct de vedere
spiritual este destul de sus. 

R: Aduc două argumente. În
jurul televiziunii  Vaslui au fost pe
puțin 500 de oameni care au colaborat
și sau lansat, iar în jurul revistei
Meridianul Cultural care abia a
împlinit 3 ani avem peste 400 de
oameni Cine îi va mai aduna vreo
dată? 

Ion Gheorghe P.: Nimeni,
niciodată. Chiar faceți un lucru
extraordinar. Un om pierdut nu
știu pe unde are posibilitatea să își
vadă un text într-o revistă tipărită.
O să vedeți că veți fi pe viitor și mai
căutat și mai solicitat. În momentul
de față românul de bun simț și cu
talent care se poate exprima într-o
anumită direcție în literatură,
într-o artă, este predispus să se
exprime neapărat pentru că
vremurile s-au făcut de așa natură
încât omul nu mai are altceva de
făcut decât să se retragă într-un
colțișor al lui de intimitate și să-și
exprime gândul. Oamenii au nevoie
de o oglindă în care să se privească,
de o revistă la care să trimită
textele.  

R: Să fii sănătos bade Ioane.
Ion Gheorghe 

P.: Și dumneavoastră.

A consemnat ca reporter, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE, 
SĂRBĂTORITĂ ALĂTURI DE VASLUIENI 

În contextul aniversării a
196 de ani de tradiție și comunitate a
Poliției în slujba cetățenilor și a
aniversării totodată a 100 de ani de la
Marea Unire, Inspectoratul de Poliție
Județean Vaslui va derula, joi, 22
martie, activități dedicate evenimen-
tului.

Joi, 22 martie, în intervalul
orar 14.00 – 18.00, Inspectoratul de
Poliție Județean Vaslui organizează
în incinta complexului Silver Mall
Vaslui ”Ziua Porților Deschise”.

Ce această ocazie, polițiști
din cadrul structurilor de prevenire,
rutieră, criminalistică și pentru
acțiuni speciale, vor desfășura
activități menite să prezinte copiilor,
mijloacele și modalitățile în care
acționează pentru siguranța
cetățenilor.

La activitate va fi prezent și
câinele de urmă RICO. De asemenea,
vor fi expuse autoturismele și tehnica
din dotarea Inspectoratului de Poliție
Județean Vaslui. 



actualitate  www.tvv.ro4 Meridianul, joi, 22 martie 2018

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
22 mart.  2018 – 28 mart. 2018

Primele zile ale perioadei
anunţă câștiguri surprinză

toare. Sunt posibile cadouri, recom
pense sau rezolvări financiare mult
aşteptate. De asemenea crește riscul
de a cheltuie mult și pe te miri ce. Pe
22 şi 23 Martie stările tale interioare
sunt excelente. Ai preocupări intelec
tuale, te gândești la mici excursii sau
călătorii în străinătate, dorind să	i
plimbi sufletul pe tărâmuri de vis. Vei
fi sus	inut în demersurile tale.

În primele zile ale săptămânii
ești plin de viaţă şi încrezător

în forţele tale. Controlează	i stările și
reac	iile, pentru că există riscul să
strici situa	ii și rela	ii bune. Pe 22 şi
23 Martie apar chestiuni legate de
bani sau moşteniri. Sunt posibile
cadouri sau veşti legate de capitolul
financiar, dar deocamdată sunt doar
idei sau planuri. Lucrurile în acest
sens se vor concretiza mai târziu. Pe
de altă parte continuă apari	ia
cheltuielilor comune cu al	ii.

Prietenii î	i deschid
săptămâna, poate chiar

implicândute în situa	ii inedite sau
propunându	i proiecte comune de
anvergură. Totul este înso	it de note
amuzante, aventuri, fiind posibilă
chiar şi o idilă. Fii prudent și nu te
baza prea mult pe unii și al	ii. Aceștia
au scopuri foarte diferite fa	ă de ceea
ce î	i prezintă 	ie. În zilele de 22 şi 23
Martie, oboseala își va spune
cuvântul, fiind nevoie să te retragi din
forfota cotidiană. Ocupăte numai de
treburi ușoare și ascultă	i organis
mul. 

La începutul săptămânii ai
stări confuze, ești mai reti

cent la ambient, nefiind dornic de
socializare. Este posibil ca şi sănă
tatea să ridice ceva probleme, fapt
pentru care semnalele organismului
ar trebui luate în seamă. La serviciu ai
multe de făcut, astfel că ar fi bine să
apelezi la sprijinul colegilor. Ia amin
te la zvonurile aruncate chipurile în
grabă de unii și al	ii din segmentul
profesional. Pe 22 şi 23 Martie te vei
sim	i mult mai bine.

Primele zile ale săptămânii
vor eviden	ia aspecte profe

sionale. Șefii te cheamă la raport, ești
bine sus	inut de aceștia, iar unii chiar
î	i vor propune, fie sarcini de lucru
noi, de anvergură, fie un post de con
ducere pe termen lung. Fii prudent și
nu te hazarda în ac	iuni mai mult
decât po	i duce la bun sfârșit. În
rela	iile colegiale sunt posibile
situaţii conflictuale, dar primești
suficientă susţinere astrală pentru a le
depăşi. Prietenii își amintesc de tine
în zilele de 22 şi 23 Martie.ta, când te

Domeniile spirituale, filo
zofia, religia, studiile pe

termen lung sau călătorii în
străinătate sunt aspectele care te
preocupă în mod special la începutul
acestei săptămâni. Răsturnările de
situa	ie, mai ales în planurile de studii
și de călătorii pot fi frecvente, de
aceea lasă loc și factorului nepre
văzut. Cineva aflat în străinătate î	i
oferă informa	ii deosebite, la care ar
fi bine să iei aminte. Pe 22 şi 23
Martie sunt momente favorabile
pentru a	i rezolva diverse aspecte
profesionale. 

ANUN� DE INTERES PUBLIC
SC COMPANIA DE UTILITĂ�I PUBLICE SA,

Bârlad, efectuează activită	i de dezinsec	ie, dezinfec	ie și
deratizare la cele mai mici pre	uri. 

Substan	ele utilizate de către noi, sunt aprobate de
Ministerul Sănătă	ii,  conform Regulamentului Na	ional al
produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A.

DOI  BĂRBA�I  CERCETA�I PENTRU
COMITEREA UNEI TÂLHĂRII ÎN

COMUNA BĂCEȘTI

Poliţiştii au reţinut doi
bărba�i, de 25, respectiv 38 de ani,
din Băcești judetul Vaslui, bănui�i
de comiterea unei infrac�iuni de
tâlhărie.  Pe numele bărbatului de
25 de ani a fost emis ieri mandat de
arestare preventivă pentru 30 de
zile, de către Judecătoria Vaslui, al
doilea urmează a fi prezentat
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Vaslui, cu propunerea
aplicării unei măsuri preventive.

Poli	iștii din cadrul Poli	iei
Orașului Negrești au probat
activitatea infrac	ională  a doi
bărba	i, de 25, respectiv 38 de ani,
din comuna Băcești, jude	ul Vaslui,
bănui	i de comiterea unei infrac	iuni
de tâlhărie.

Poli	iștii au stabilit faptul că
în ziua de 16 martie a.c., un bărbat de
41 de ani din comuna Bozieni,
jude	ul Neam	, a surprins pe terenul
pe care îl de	inea în localitatea
Băcești, jude	ul Vaslui, 3 persoane ce

tăiau arbori – puiet, ocazie cu care
lea cerut să înceteze activitatea și să
părăsească proprietatea sa. Două din
persoanele surprinse, cu vârsta de 25
si 38 de ani, au agresat fizic persoana
vătămată, lovindo cu o bâtă în zona
spatelui precum și la un bra	, după
care, au sustras telefonul mobil și
securea, pe care acesta o avea asupra
sa.

Bărbatul de 25 de ani,  a fost
re	inut de poli	iști, în ziua de 18
martie a.c., pentru o perioadă de 24
de ore, iar în data de 19 martie a.c.  a
fost prezentat Judecătoriei Vaslui,
care a dispus arestarea sa preventivă,
pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul de 38 de ani,  a fost
re	inut de poli	iști, în ziua de 20
martie a.c., pentru o perioadă de 24
de ore, iar în data de 21 martie a.c.
va fi prezentat Parchetului de pe
lângă Judecătoria Vaslui, cu
propunerea aplicării unei măsuri pre
ventive.

ZIUA PAȘAPORTULUI
ROMÂNESC

La data de 19 martie 1912,
prin promulgarea în Înaltul Decret
Regal nr. 1758/19.03.1912 a „Legii
asupra paşapoartelor”, a intrat în
vigoare, practic, prima lege modernă
în domeniu.

În prezent, activitatea în
acest domeniu este reglementată de
Legea nr. 248/2005 privind libera
circulaţie a cetăţenilor români în
străinătate, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de
Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.
248/2005, cu modificările şi

completările ulterioare.
Anul trecut, Serviciul

Public Comunitar pentru Eliberarea
şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
Vaslui a preluat aproximativ 17.905
de cereri pentru eliberarea
paşaportului electronic şi 8.010
pentru paşaport temporar.

În ceea ce priveşte
restricţiile la libera circulaţie
implementate în perioada de
referinţă, lea fost limitat dreptul la
libera circulaţie în străinătate unui
număr de 601 persoane, ca urmare a
hotărârilor comunicate de către
instanţele de judecată.

22 MARTIE – 
ZIUA MONDIALĂ A APEI

Ziua mondială a apei este
sărbătorită în întreaga lume, în
fiecare an, pe 22 matie. Prin urmare,
astăzi este o zi în care sărbătorim apa.
Obiectivul este de a sensibiliza
popula	ia atât în privin	a
poten	ialului pentru o cooperare
extinsă, cât și asupra răspunsurilor la
provocările cu care se confruntă
managementul resurselor de apă.

Conferin	a Na	iunilor Unite
asupra mediului înconjurător de la
Rio de Janeiro a adoptat, la data de
22 decembrie 1992, hotărârea prin
care ziua de 22 martie devenea Ziua
mondială a apei (World Water Day).

Apa este esen	ială pentru
sănătate, pentru supravieţuirea
noastră. Organismul uman poate
rezista câteva săptămâni fără
mâncare, dar doar câteva zile fără
apă. Apa și energia se află întro
strânsă legătură, deoarece este nevoie
de apă pentru a genera energie, iar
energia este necesară pentru a furniza
apă. Apa este necesară și în
asigurarea alimenta	iei, pentru
iriga	iile plantelor folosite în
alimenta	ie, pentru asigurarea apei
necesare animalelor și păsărilor,
pentru procesul de fabrica	ie a pro
duselor alimentare. 

SE CAUTĂ CULEGĂTORI DE
CĂPŞUNI PENTRU MAREA

BRITANIE!
Angajatorul, firma

Concordia din localitatea Angus,
Scoţia, oferă 100 locuri de muncă
sezoniere, la cules căpşuni.

Salariaţii vor lucra la cules
căpşuni în sere/tuneluri, aproximativ
7 ore/zi, în funcţie de comenzi şi
vreme, 56 zile pe săptămână. Durata
contractului de muncă este de trei
luni. Salariul oferit este de
aproximativ  7,50 lire brut pe oră.

Cerin	ele angajatorului sunt
următoarele:

– Se solicită cunoașterea
limbii engleze (noţiuni de bază). –
Angajatorul doreşte ca salariaţii să
aibă dexteritate în culesul fructelor,
să aibă o condiţie fizică bună. Se mai
solicită de la salariaţi rapiditate,
motivaţie, coordonare şi experienţă.

– Se asigură cazare în cara
vane de 45 persoane, costul fiind de
42 de lire/săptămână.

Persoanele care doresc să
aplice pentru un loc de muncă trebuie
să completeze formularul de
înscriere la adresa https://central.con
cordia.org.uk/eligibility.

Aplicaţia, cere la început
specificarea ţării de provenienţă a
solicitantului, datele personale, ca:
nume, prenume, data naşterii, sex,
adresa de email şi o parolă. Dupa
care, pe adresa de email trebuie
accesat un link pentru activare cont şi
înscriere. Se urmează paşii ceruţi
pentru înscriere.

Pentru detalii suplimentare
şi pentru ajutor la înscriere se poate
contacta consilierul EURES din
cadrul Agenţiei pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din judeţul dvs. de
domiciu, respectiv AMOFM.

Data limită de înscriere este
31 martie 2018.
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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, 22 martie 2018

H O R O S C O P
15 mart. 2018  21 mart. 2018

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

11 33 // 22 00 11 88   aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

Săptămâna debutează cu
preocupări legate de bani,

bunuri, cheltuieli comune cu al	ii. Ai
șanse să primești bani fie dintro
colaborare, fie cineva se gândește
săși ofere un cadou deosebit. De
asemenea pot intra în discu	ie pla
nurile de afaceri, care deocamdată
este bine să rămână la stadiul de
planuri. Achită	i datoriile la timp și
evită acumularea altora noi. Gân
duri, idei, planuri legate de studii.

Se conturează un spectacol
în rela	iile parteneriale,

astfel că este bine să fii pregătit
pentru discu	ii lungi și turnuri în
unele în	elegeri considerate până nu
demult sigure și confortabile.
Intervalul î	i poate oferi surprize de
propor	ii atât în rela	ia cu partenerul
de via	ă, cât și în rela	iile
profesionale. Ia aminte la ce se
discută și petrece în segmentul
partenerial, deoarece se anun	ă fie
sfârșitul unora, fie debultul altora.

Primele zile ale săptămânii
eviden	iază probleme de

sănătate sau la locul de muncă.
Există ceva ascuns sau neştiut în
aceaste zone, astrele trimiţându	i
impulsuri pentru a fi atent. Oboseala
este accentuată, iar consulta	iile și
analizele medicale pot fi la ordinea
zilei. Fii prudent și îngrijeștete
serios, pentru că afec	iunile actuale
se pot desfășura pe termen lung,
întrun mod foarte surprinzător. La
serviciu apar disonan	e între tine și
colegi.

Rela	iile sentimentale și cele
cu copiii te solicită mult și

bine, astfel că vei fi nevoit să te
ocupi pe îndelete de cei dragi. Sunt
posibile discu	ii aprinse, răsturnări
de situa	ie vizavi de planurile
comune, dar și lămurirea unor con
flicte mai vechi. Cu totul altfel se
vor desfășura aceste rela	ii de acum
încolo. Canalizează	i energia spre
un hobby și relaxeazăte alături de
oamenii cu care ești pe aceeași
lungime de undă. La serviciu se
conturează mult de muncă spre
sfârșitul intervalului.

Chiar dacă ai de rezolvat
multe și mărunte în afara

casei, sufletul tău va dori mai mult
compania membrilor familiei și
ambian	a domestică. Treburile
gospodărești le po	i rezolva mai
ușor, însă ar fi bine să ceri sprijinul
sau măcar sfaturile celorlal	i.
Verifică atent sursele de apă din
spa	iul locativ, deoarece sunt posi
bile avarii deosebite, cu efecte pe
termen lung. Zilele de 22 şi 23
Martie î	i aduc în primplan rela	iile
sentimentale și cheful de distrac	ii.
Ai dori ca și cei dragi să se implice.

Ești înconjurat de multă lume
în primele trei zile ale

săptămânii, astfel că surprizele se vor 	ine
lan	. Pe de o parte este posibil să
călătorești frecvent pe distan	e scurte,
pentru a rezolva diverse chestiuni
personale și profesionale ivite, aparent,
din senin. Iar pe de altă parte vei fi nevoit
să participi la cursuri, seminarii, dezbateri
profesionale. Mentalul este foarte agitat,
de aceea fii prudent și relaxeazăte din
când în când. Controlează	i discursurile
și vorbește strictul necesar, fără a	i scoate
în eviden	ă slăbiciunile. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC POPAS SRL 1 ospătar, 1 ajutor bucătar
– SC YACOCONSTRUCT SRL 2 muncitori necalifica	i, 2 fierari

betoniști, 2 mozaicarifaian	ari, 2 zidari
– SC SOPHPANIS SRL 3 brutari, 1 muncitor necalificat
– SC ECO SHEREDDING SRL 1 sortator produse, 1 debitator
– SC KRISTODENT SRL 2 tehnicieni dentari, 1 îngrijitor clădiri
– SC  XENABUSINESS SRL 1 croitor
– SC SCIR SA 1 instalator centrale și gaze, 1 sudor manual, 5 zidari,

4 dulgheri, 3 fieraribetoniști
– SC VASCAR SA 1 manipulant depozit, 2 lăcătuși mecanici, 1

manager achizi	ii, 1 inginer industria alimentară
– SC MARIAN AGRO  SRL 1 vânzător, 6 confec	ioneri
– SC PROFI ROM FOOD 1 casier, 1 vânzător, 1 recep	ioner marfă,

1 lucrător comercial
– SC RIMMINI MOB SRL 1 tehnician proiectant
– SC STAR CONSTRUCT SRL 4 mozaicari, 6 muncitori necalifica	i

între	inere drumuri, 3 mecanici utilaje, 4 conducători auto mare tonaj, 1 șofer
autoturisme, 1 mașinist instala	ie preparat și turnat beton, 3 sudori, 2 meca
nici auto, 6 fieraribetoniști, 3 dulgheri

– SC LACOST CONSTRUCT SRL 3 dulgheri, 2 fierari, 2 finisori
2 muncitori necalifica	i

– SC CONFECTII SA 4 confec	ioneri, 5 muncitori necalifica	i
– SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 5 dulgheri, 5 fierari, 5 finisori, 
– SC VASTEX SA 5 confec	ioneri textile, 3 călcători
– SC CONBETAS SRL 2 ingineri căi ferate, 1 inginer construc	ii

civile, 5 asfaltatori, 10 muncitori necalifica	i între	inere drumuri, 6 mecanici
utilaje, 7 conducători auto mare tonaj, 3 șoferi autoturisme, 3 mașiniști
instala	ie preparare beton, 1 sudor, 1 gestionar depozit

– SC TRUST ELECTROM SA 1 muncitor necalificat, 1 electrician
– I.I. SPIRIDON MARA 1 șofer categoria B
– SC DEDEMAN SRL 6 vânzători, 1 casier, 1 agent securitate in

cinte, 1 gestionar depozit
– SC EUROLUX SRL 2 ospătari
– SC PORUMBELUL ALB SRL 2 brutari, 1 mecanic auto

între	inere
– SC PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 1 vânzător, 1 recep	ioner

marfă, 1 lucrător comercial
– SC SEBA CONSULTING SRL 5 tranșatori, 1 conducător auto ca

tegoria BE
– SC SAFIR  SRL 15 operatori abator, 1 inginer chimist

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC  ALL FOODS DISTRIBUŢIE SRL 2 agen	i de vânzari
– SC AQUAVAS SA 2 instalatori apă, canal
– SC CONFECTII SA 5 operatori confec	ioneri industriali, 5

muncitori necalifica	i în industria confec	iilor
– SC NEXIM SRL 1 încărcătordescărcător
– SC RULMENTI SA 1 forjor mecanic, 4 sortatori produse, 1 sculer

matri	er, 1 electrician de între	inere și repara	ii, 1 montatorreglor, depanator
aparate electronice, telecomunica	ii, radio

– SC VOICEMAILTEL SRL 2 operatori vânzari prin telefon

ANUN� PUBLICITAR

Vând casă în Vetrișoaia. Suprafa�a cur�ii
2.000 mp (metri patra�i), pre� negociabil.

Telefon 0763699000

21 MARTIE, ZIUA MONDIALĂ
A SINDROMULUI DOWN

Direc	ia Generală de
Asisten	ă Socială și Protec	ia
Copilului Vaslui, prin Centrul de Zi
pentru Copilul cu Sindrom Down
„Miracol” Bârlad, în colaborare cu
Școala Gimnazială „Stroe S.
Belloescu” Bârlad, a marcat
semnifica	ia zilei de 21 martie,
declarată Ziua Mondială a
Sindromului Down printro activitate
tematică, realizată la sediul entită	ii
educa	ionale men	ionate, miercuri,
21 martie, începând cu orele 10,00.  

Prin ac	iunea desfășurată,
cele două institu	ii șiau propus să
promoveze solidaritatea cu per
soanele din categorii vulnerabile,
dezvoltarea toleranţei şi deschiderii
faţă de persoanele cu sindrom Down.
În scopul îmbunătă	irii abilită	ilor de
socializare, capacită	ilor cognitive și
a valorizării potenţialului individual,
copiii diagnostica	i cu Sindrom
Down care beneficiază de servicii de
recuperare în cadrul DGASPC Vaslui
au participat, alături de elevii școlii,
la diverse activită	i ludice și jocuri de
rol.

Evenimentul sa bucurat de
participarea copiilor beneficiari ai
Centrului de Zi pentru Copilul cu
Sindrom Down ,,Miracol” Bârlad,
părin	ii acestora, elevi ai Școlii
Gimnaziale „Stroe S. Belloescu”
Bârlad, respectiv personalul de

specialitate al celor două unită	i. 
Date privind Centrul de zi

pentru copilul cu sindrom Down
„Miracol” Bârlad

Centrul de zi pentru copilul
cu sindrom Down „Miracol”
reprezintă un serviciu social
comunitar care  răspunde nevoilor
acestor copii de a fi asistaţi şi
sprijiniţi în procesul complex de
recuperare, reabilitare şi integrare
socială.

Servicii oferite
– Activităţi de reabilitare şi

învăţare: kinetoterapie, logoterapie,
ergoterapie, terapii prin învăţare;

– Activităţi recreative şi de
socializare – realizează un echilibru
între activităţile de învăţare şi
reabilitare, pe de o parte şi cele de
relaxare şi joc, pe de altă parte;

– Activităţi de sprijin pentru
părinţi: asistenţă socială, informare,
consiliere psihologică;

– Activităţi direcţionate
către comunitate: realizarea de ate
liere de lucru cu participarea
specialiştilor pe problematica
copilului cu sindrom Down, activităţi
de instruire, schimburi de experienţă,
diseminarea informaţiilor.

Grupul ţintă: Copiii cu
dizabilităţi din comunitatea
municipiului Bârlad şi familiile aces
tora.
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OPTIMISM LA VIIȘOARA
Reporter: Mă aflu la Viișoara

și stau de vorbă cu primarul Liviu 
Pîrciu, un om gospodar care face ceva
pentru comunitatea dumnealui. Bine
te-am găsit, stimate domnule primar.

Primar: Bine ați venit în
comuna Viișoara.

R: Viișoara de Vaslui este o
comună mijlocie ca suprafață și ca
populație.

P: Este o comună de gradul
trei. Avem în jur de 1920 de
locuitori.

R: Cum ați reușit să faceți o
primărie așa frumoasă cum este
aceasta?

P: Din nevoie. Nu mai
încăpeam în vechiul sediu care era
un fost canton de drumuri ce nu
corespundea necesităților. Atunci
am luat hotărârea în Consiliul
Local să construim un nou sediu
care să corespundă cerințelor iar
funcționarii publici și aparatul pri-
marului să-și poată desfășura acti-
vitatea administrativă în bune
condiții.

R: A depins și de primar ce
tip de clădire ați ales?

P: Bineînțeles că a depins și
de mine. Am o vechime în
administrația publică de 35 de ani
și cunosc foarte bine acest sector.
Pentru mine administrația publică
nu mai are secrete.

R: Aveți apă în comuna
Viișoara?

P: Avem apă potabilă, de
10 ani, în toate cele patru localități.
Avem apă în așa fel încât nu suntem
nevoiți să oprim alimentarea nici
dacă este secetă. 

R: Aveți apa din izvoare sau
din puțuri?

P: Din puțuri forate. Având
în vedere altitudinea comunei noi
avem puțuri forate la peste 200 de
metri adâncime. Cel mai adânc este
la 280 de metri iar cel mai de
suprafață la 240 de metri.

R: În cazul acesta cred că apa
pe care o distribuiți costă puțin.

P: Costă din toate punctele
de vedere.

R: Aveți grădini de zarzavat
sau solarii în zonă?

P: Nu, nu avem. Avem însă
satul Halta Dodești unde prin
tradiție se mai face legumicultură.
Acolo fostul CAP avea grădina de

legume. 
R: Cu ce trăiește populația de

aici?
P: Populația din comuna

Viișoara trăiește din agricultură.
Avem societăți agricole care
lucrează terenul grupat. Peste 80 la

sută din terenul de pe raza comunei
Viișoara se lucrează grupat. Nu
avem terenuri care să nu fie lucrate.

R: La dumneavoastră cum
stați cu zootehnia?

P: Este în creștere. Avem
societatea Agrotica Viișoara. La
populație este în creștere efectivul
de oi dar este în scădere efectivul de
vaci. Avem un număr de 12 ciobani
care au arendat suprafețele de
pășune. Nu avem o suprafață mare
de pășune, avem în jur de 250 de

hectare de pășune. Sunt în jur de
4.000 de capete de oi care pășunează
pe această suprafață.

R: Care este principala
dumneavoastră dorință din 2018?

P: Speranța mea este ca
proiectele pe care le-am câștigat
prin PNDL să fie implementate.
Vreau ca după semnarea contractu-
lui de achiziție publică să găsesc și
constructorii care să ducă lucrările
la bun sfârșit. Din păcate la nivelul
județului Vaslui sunt puțini agenți
care prestează activități de
construcții civile și avem probleme
în acest sens.

R: Unde nu aveți probleme,
domnule primar?

P: Avem probleme cam
peste tot. Noi suntem puși aici să
rezolvăm probleme. Dacă n-am
avea probleme n-am fi aici. Întot-
deauna în administrația publică au
fost probleme. 

R: Este greu să fii primar?

P: Nu, nu este greu pentru
că nu m-a forțat nimeni să vin aici.
Am considerat că am o rezolvare
pentru orice problemă și dacă oa-
menii și-au pus speranțe în puterea
și capacitatea mea atunci nu pot
decât să continui.

R: Așadar speranța
dumneavoastră în 2018 este legată de
rezolvarea acestor proiecte.

P: Noi despre asta vorbim.
Un primar dacă nu are proiecte
înseamnă că nu are activitate. În
ziua de astăzi proiectele sunt im-
portante. Am avut proiecte și pe
Fonduri Europene, și pe PNDL, și
pe Ordonanța 7. Avem acum 18 km
de asfalt pe raza comunei Viișoara,
apă în toate satele, școlile sunt
aproape modernizate și obțin acuși
autorizația DSP de funcționare. Am
și un proiect pentru o grădiniță, un
proiect pentru un dispensar pentru
că dispensarul funcționează în
clădirea fostei primării, am și un
pod de făcut...

R: Locul pentru dispensar îl
aveți?

P: Da, avem terenul.
R: Cum s-ar spune: e cam

greu să stai degeaba la primărie.
P: La primărie nu se stă

niciodată degeaba. De exemplu,
acum a început activitatea cu APIA,
cu subvențiile pentru agricultură.
După cum vedeți primăria la noi
este plină de oameni care au nevoie
de documente. 

R: Aveți echipă bună la
primărie?

P: Avem echipă foarte

bună. Una dintre cele mai bune
echipe din județul Vaslui. Eu i-am
lăudat întotdeauna. Sunt specialiști.
Până la urmă ei se formează la locul
de muncă și eu cred că sunt bine
formați. 

R: Posturi vacante mai aveți.
P: Mai am două posturi va-

cante. Unul de agent fiscal pe care îl
vom scoate la concurs și mai am
unul de agent agricol. Oricum nu
suferă primăria din pricina asta.

R: Așadar primarul a rămas
tânăr și optimist.

P: Primarul nu a rămas
tânăr dar este optimist. Încerc să fac
față tuturor problemelor care se
ivesc. 

R: Să trăiești, domnule 
Pîrciu.

P: Vă mulțumesc.

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

VIIȘOARA

BUNA VESTIRE – 
OBICEIURI ȘI SUPERSTIȚII

Pe lângă semnificația
religioasă, în ziua de Buna Vestire în
unele zone din țară se spune că atunci
cântă cucul prima oară. În tradiția
populară cucul este vestitorul de lu-
cruri importante din viața de zi cu zi a
omului. În trecut se credea că în mo-
mentul în care o persoană îl auzea
pentru prima oară cântând în acel an,
omul trebuia să numere de câte ori
acesta cântă. Astfel, omul afla câți ani
mai are de trăit.

Conform unei superstiții de
Buna Vestire este bine să se pună în
pragul casei sare și pâine pentru hrana
îngerilor. În vestul țării, Buna Vestire
mai este cunoscută și sub denumirea
de Zămislirea Domnului. În calen-
darul popular, Buna Vestire mai
poartă și numele de Blagoveștenii sau
Ziua Cucului.

După cum spune și numele
sărbătorii, această zi aduce mereu
creștinilor o veste minunata. În
această zi oamenii nu trebuie să se
certe deoarece este mare păcat. Per-
soanele care se ceartă în ziua de Buna
Vestire vor avea necaz tot anul. În
regiunea Bucovinei, de Buna Vestire
nu se pun oua la cloșca deoarece se
crede că puii ar putea ieși cu două
capete și patru picioare.

În alte regiuni, pentru a se
asigura că vor avea parte de roade bo-
gate în livezi, oamenii amenințau
pomii cu toporul după care îi stropeau
cu țuică. Tot în această zi persoanele
din Maramureș adună toate lucrurile
nefolositoare de prin curți și le dau
foc. Acest obicei poartă numele de

Noaptea focurilor și este practicat de
catre toti maramureșenii, începând
decu ziuă și durând de obicei după
miezul nopții sau chiar până în zori.

Datorită faptului că în
această zi este dezlegare la pește, o
superstiție spune că persoana care
gust în această zi pește se va simți în-
tregul an precum peștele în apă. În
popor se mai spune că toți pescarii nu
ar trebui să arunce cu mamaligă în apă
în ziua de Buna Vestire. În caz con-
trar, toți peștii din acea apa vor muri.

De Buna Vestire, primul cân-
tec al cucului trebuia să îi găsească pe
toți oamenii îmbrăcați în haine curate,
joviali, veseli, cu bani în buzunare și
cu stomacul plin. Dacă oamenii nu ar
îndeplini cu strictețe aceste ritualuri se
credea că respectivii nu se vor putea
bucura de toate bogățiile pe care anul
urma să le aduca. Iar dacă primul cân-
tec al păsării era auzit pe stomacul
gol, în stânga sau în spatele omului,
acest lucru era un semn rău, precum
spun și versurile “Cucu-n spate mi-a
cantat/ și moartea m-a săgetat!”. Mai
mult, conform unei superstiții, per-
soanele care auzeau cucul toată
primăvara urmau să moara în scurt
timp.

În unele locuri se obișnuia ca
flăcăii și fetele de însuratoare să în-
trebe cucul câți ani mai trebuie să
aștepte pâna se vor căsători. Dacă
pasărea tăcea acesta era prilej de mare
bucurie deoarece tăcerea semnifica o
căsătorie grabnică, în timp ce cântecul
cucului însemna încă un an de
așteptare.
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LA DATORIE CA DE OBICEI
Reporter: Stimați prieteni,

mă aflu la Roșiești și stau de vorbă cu
primarul Florin Anea care este gata să
ne răspundă la câteva întrebări. Bine
v-am găsit domnule primar.

Primar: Bine ați venit.
R: Cum stați cu optimismul

la început de primăvară?
P: Optimismul a început să

fie la cote ridicate. Cred că e și
datorită primăverii dar și deoarece
începe să se justifice munca depusă
prin semnarea contractelor de
finanțare.

R: Până la urmă tot la con-
tracte ajungem.

P: Totul se leagă de con-
tracte pentru că nu se pot face
lucrări de anvergură cu banii de la
bugetul local. Rolul primarului este
acela de a atrage fonduri. Nu se
poate să construiești un drum de
câteva miliarde cu banii in bugetul
local. Zbaterea este imensă însă
roadele încep să apară ușor cu toate
că populația are așteptări mari. 
R: Anul trecut ați făcut vreun drum?

P: Nu am făcut nici un
drum anul trecut. Ce am făcut am
făcut cu bani din bugetul local. Oa-
menii au nevoie de asfalt, de apă și
canalizare, au nevoie de instituții de
cultură și chiar merită aceste lu-
cruri. Noi considerăm Roșieștiul
undeva la nivelul de sus al județului.

R: Aici aveți tradiție istorică,
aveți tradiție culturală.

P: Avem personalități pe
care încercăm ușor, ușor să le
scoatem în evidență.

R: Voi tot de la Veniamin
Costache, vă trageți.

P: Avem o bucurie, o
mulțumire pentru faptul că a fost
dat de la Dumnezeu ca Veniamin
Costache să se nască la Roșiești.
Este un fost mitropolit al Moldovei,
o personalitate pe care anul acesta
încrecăm să o promovăm cât
putem. Se împlinesc 250 de ani de la
naștere și vrem să organizăm un
eveniment pe măsura valorii sale.

R: Când va avea loc?
P: Noi am vrut în luna mai

dar cred că până la urmă vom face
acest lucru la începutul lunii iunie.
O să vedem. Depinde de persoanele
invitate. 

R: Ziua comunei când va fi
anul acesta?

P: Pe 27 mai.

R: Roșieștiul este o comună
veche și bine gospodărită Nu știu câte
dureri ați avut pentru că aveți o rețea
de drumuri bunișoară, aveți un cămin
frumos, cu școlile cred că stați bine.

P: Dureri sunt. Imaginea
de ansambul se vede într-un anume
fel dar în interior sunt zbateri. In-
frastructura are probleme. Pe lângă
faptul că noi reușim să o menținem
cu niște piatră pe care o punem an
de an, e clar că avem nevoie de as-
falt. Pînă în prezent la nivelul co-
munei nu am avut un metru de
asfalt dar se pare că începând de
anul acesta lucrurile se vor mișca.

Este un drum de 3,5 km care se va
asfalta, drumul Roșiești – Idrici,
mai este un drum de peste 1 km în
satul Gara Roșiești și sperăm și la
asfaltarea drumului Roșiești – Gura
Idrici, un drum de peste 4 kilometri.
Avem nevoie de apă și canalizare iar
cu școlile, datorită faptului că
numărul de copii este din ce în ce
mai redus, sunt probleme. Sunt
școli nou construite care vor fi în-
chise datorită scăderii natalității.

R: Așadar, în prag de
primăvară, aveți planuri destul de
multe. Echipă aveți ca să le puneți în
practică?

P: Avem echipă, avem
voință, avem elan și cred că se vor
lega lucrurile chiar dacă nu este
atât de simplu. Dar munca în echipă
ne va ajuta. Am și Consiliul Local
cu care am relații extraordinare și
care, ca și mine, dorește binele
comunității. Cu toții sunt implicați

total pentru a realiza lucruri mărețe
la nivelul comunei.

R: Cum stați cu sectorul
zootehnic?

P: Efectivele de animale
sunt în scădere. Zootehnia nu este
sprijinită atât de mult pe cât ar tre-
bui pentru ca omul să poată crește
animale și să aibă o piață de valori-
ficare. În momentul în care nu ai un
preț acceptabil nici creșterea ani-
malelor nu este benefică.

R: Aveți pășune comunală?
P: Avem pășune comunală

destul de mare, este o suprafață de
732 de hectare. Avem potențial,
problema este prețul. Noi sperăm că
se va redresa și acest sector în timp.

R: Ce credeți că veți face în
următorii 15 ani?

P: Nu știu. Eu ce mi-am
propus, mi-am propus pentru patru
ani. Deocamdată am așezat anumite
lucruri pentru a avea un punct de
pornire. După cum v-am spus atâta
timp cât la ninvelul comunei
Roșiești nu au fost proiecte de mare
anvergură, comunitatea avea nevoie
de așa ceva. Am pus bazele unor
proiecte, avem de luptat în contin-
uare și este greu să te gândești ce vei

face peste 15 ani. Important este să
reușim să realizăm lucruri.

R: Un cărturar ca Veniamin
Costache care a lăsat urme greu de
șters din conștiința unei țări merită să
fie amintit așa cum se cuvine. V-ați
gândit ce veți face ca să se perceapă
adevărata lui dimensiune?

P: Veniamin Costache este
născut la Roșiești. În momentul în
care vrei să organizezi un simpozion
mare constați dimensiunea valorii
lui Veniamin Costache. Valoarea lui
a fost foarte mare. El a avut
influențe în cultură și este o person-
alitate cu care chiar ne mândrim.

R: Abia aștept să ne evdem la
simpozion. Vă doresc succes.

P: Mulțumesc, la fel și
dumneavoastră.

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

ROȘIEȘTI

CAP PĂTRAT DIN PRIMĂRIA
VASLUI, NU VREA ȘI NU VREA!

Carabaș Alina mare șefă la
cel mai important Serviciu al
primăriei Vaslui, vrea să demonstreze
că are oase puternice și capul tare, că
nu-i pasă de nimeni și de nimic atâta
vreme cât poate zice „eu aplic legea”
adică nenorocirea aia de Cod fiscal
care nenorocește atâta lume,
dar…după ce condimentează cu
răutatea umană de care poate fi în
stare o muiere. Am observat că vrea
să fie transparentă și ca să-i vadă
lumea rimelul gros de la ochi lasă ușa
dinspre secretară deschisă (mai ales
când e în birou, că în rest… lipsește!).
Văzându-i îndărătnicia am gândit că
ființa ar avea și creierul găurit și nu
numai  aplicarea obligațiilor de servi-
ciu, cu… găuri.

A emis o Decizie de im-
punere 13046 cu nr. 13599,
bineînțeles semnată de primarul
Vasile Pavăl (sigur, ca primarul, nu?)
și de directorul executiv  Eugen Boț,
alături cu semnătura ei și a consilieru-
lui juridic. În adresa de răspuns la
multele cereri de eliberare a unei copii
după Fișa de patrimoniu (care nu
poate fi secretă pentru contribuabil,
deoarece el trebuie să știe baza de im-
pozitare). Paralelița asta nu vrea să
elibereze această copie pentru că ar fi
găsit o acoperire în art. 93 din
L.207/2015, prin care creanțele fiscale
se stabilesc prin decizie de impunere.

Dar adaugă mademoisela că aceasta
ar sta la stabilirea creanțelor (alt para-
graf). Cum s-ar zice, cap patrat
Carabaș ori nu înțelege că trebuie 
să-i comunice impozitatului baza
(fișa), ori nu vrea decât să-și arate
abuzul: nu vrea și pace; să-i arate ea
contribuabilului că nu-i dă și nu-i
dă… hârtia. Să ne ierte Dumnezeu, 
i-o da ea ceva, cuiva de este așa de
bine protejată?! Că, absolut sigur,
competentă nu e! Tot așa de sigur
conștientă de ce face, iar nu e!

Pe adresa de răspuns sunt 4
semnături, acum, deci cazul a fost
înfățișat cui trebuie. „ Și, ce-are să
facă… acesta?” o fi întrebat protec-
torul. Răspuns simplu: își caută drep-
tatea în justiție. Bani, timp...
distracție” pe banii necăjitului, că
Alinuța-alintata are juristul Primăriei
care s-o apere, tot pe banii contribua-
bilului. Adică-i convine să se
judece… Carabaș-a are Alina-re tot pe
munca și banii lui. Prin această
prismă, să-l ajute ăl de sus pe primar,
să nu cumva să ia vreo măsură. Că la
câte știe cap patrat, are de ce se teme!

Dacă tot am vorbit de cap
patrat (cap de lemn s-a cam retras) de
ce să nu căutăm și pe Cap sec de la
Vaslui, spaima contribuabilului?

D.V.M

Întrebare directă pentru
destoinicul primar al aceste blamate
comune, pricopsită de curând cu o
echipă de șmecheri din Iași care au în-
tocmit proiect pentru desegregarea
țiganilor. Am scris că la comună era
asigurat praful de pe tobă, poate vreo
imprimantă-două din milioanele de
Euro cerute prin proiect. Neavând
destule informații nu știm și scriem
destule, dar am priceput repede că
Gabriel AMIRONESEI este un șulfan
și un profitor: A avut pretenția că face
ceva pentru oameni sărmani și-și pune

salariu de peste 10.000 lei lunar? Că,
după atâtea luni în care se prezenta
săptămânal  în vizită oficială cu un alt
grup foarte bine plătit (vezi fotografia
din nr. trecut), după ce ne-a amenințat
cu proces când l-am întrebat de
mișcarea proiectului (să vedeți ce
mașină, trăsnet, are), după ce, că strică
în loc să facă… Mă rog, îi aștept drep-
tul la replică.

Dar… întrebarea pentru pri-
marul Dănuț Iacob… mai e sau nu
mai e ăsta, Amironesei,  pe la voi?

D.V.M.

LA DRAGOMIREȘTI –
VASLUI

La Băcani, jud. Vaslui, pri-
marul Vasile Stoica pare a nu avea
prea mult somn din cauza grijilor din
primăvara asta năbădăioasă: „de
dimineață am supravegheat un pod
dărâmat să nu înregistrăm vreun ac-
cident. Mai bine să-l evităm..” îmi
zice el. „Bine dar e vreo modă să
ajungi la locul faptei cu 5 minute

înainte de a se produce?” îl întreb, în
glumă. „Să știți că eu vreau să fiu
primar adevărat, domnule profe-
sor!”.

Desigur n-au lipsit multe alte
informații care ar merita consemnate,
dar…să le urmăriți în nr. următor.

D.V.M.

O SCURTĂ MENȚIUNEO SCURTĂ MENȚIUNE

Avem știri că primarul de la
Lungani, jud. Iași, ing. Gheorghe 
Pricopie e tare bolnav și de câteva
săptămâni internat la un spital din
Iași. Dat fiind că-l așteaptă cu
nerăbdare și prețuire întreg aparatul

Primăriei și …o mulțime de activități
care să-l afle promotor, SĂNĂTATE,
Domnule Pricopie.

Chiar repede, vrem să te vin-
deci. Hai la muncă…

D.V.M.

UN ÎNDEMN
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VOM MERGE CU TO�I ÎN RAI!
(ISU nu avizează Arena
Na�ională)
To	i neîndeplinirăm visu”
Deajungen rai precis,
Fiindcă iadul  e închis...
Nul mai avizează... ISU!

DIN PARTEA CASEI
Și din „partea casei”  vrei?
Nu vezi că ești „afumat”?
Te servesc  din „partea casei”,
Dar a casei... de marcat!

„MÂNDRIE” ROMÂNEASCĂ
În toată via	a sa   alege
Să nu respecte nicio lege,
Nici legea gravita	iei ...
De astai „la pământ” șin hlei!

Val ANDREESCU

VIS SPULBERAT
Maimuţan van a coborât din pom
Şişi smulge părul dând cu capun zid, 
Că nare cum să mai devină om…
De vreme ce e membră de partid!

IUBITUL MEU SOŢ,
Când „crema” umoriştilor din ţară
La Festivalul din Mizil se strânge,
Ar fi şi pentru mineo şansă rară
Săţi fac şiun bebe cu umorun sânge!

IERI ŞI AZI
„Creştea nivelu” atunci, dar de nevoi 
Puţini plângeau, iar leafa mică,
Cum creşte azi, la tot mai mulţi din noi
Nivelul nu se mai ridică...

Gheorghe BĂLĂCEANU

PROMISIUNI
Guvernan	ii au promis
Pensii și salarii bune.
Ce păcat că au omis
Să le punăn func	iune

UNUI OBRAZNIC TACITURN
Când taci și nu mai spui nimic
Și nici măcar nu	i ceri iertare,
E clar că dintrun cap prea mic,
Nu va ieși o vorbă mare!

Ecaterina SOFRONIE

AUTOSTRADA IAȘI  TG. MUREȘ
Magistrala cea de „aur”
Se va faceacușiacuși,
Când al nostru scump tezaur
Se vantoarce de la ruși.

Constantin PROFIR

ROMÂNIA RĂMÂNE
MONITORIZATĂ
Pentru na	ia română
U.E.aplică trucuri vechi:
După cei întindeo mână,
Vine trasul de urechi.

UNUI GUVERN ÎN DERIVĂ
Unii zic: Guvernul cade!
Al	ii, căi deja căzut;
Chiar de nimeni nul va „rade”,
Sincer cred... căi decăzut!

ROMÂNIA INCORECTĂ
CU PARTENERII EUROPENI
Deși nu cred cam meritat,
În  Uniuni  ei neau băgat,
Dar noi, la vot, lipsi	i de stofă,
Rapid iam și băgat... în cofă!

Mihai HAIVAS

BANCURIBANCURI
Un judecător şia pus în gând să fie mai tolerant.
 De ce eşti acuzat?
 De ami fi făcut cumpărăturile cu anticipaţie.
 Dar asta nui un delict! Cu câtă anticipaţie?
 Păi, înainte de a se deschide magazinul.


După o seară romantică am conduso acasă. Chiar înainte să treacă

pragul, sa întors către mine, ma sărutat şi mia şoptit:
 Ceai zice să rămâi aici peste noapte?
 Nu, mulţumesc, iam răspuns în timp ce mă îndreptam către staţia

de autobuz.
Între noi fie vorba, ia gândiţivă: ce puteam eu să fac singur toată

noaptea în faţa uşii?

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

RONTERŢINE
(fantezii derivate din rondelul ce are doar 2 rime şi

ultimul vers este ecoul celui dintâi)

TRECUTUL…
Încerc timid sămi regăsesc trecutul
Dar nu disting vreun vis de amintire
Şi nu mai ştiu cum fuse începutul…

Nu ştiu cea fost real sau amăgire,
Pe unde rătăcise azimutul,
Iar totul se topeşten uluire…

Nam reuşit să aflu neştiutul
Din necuprinsa, fantezista, fire,
Nici să observ o clipă nevăzutul…

Am înfruntat suprema ispitire
Ceşi flutura peun colţ de rai sărutul
Şi promitea un dram de fericire,

Dar ma tentat mereu necunoscutul
Cemi oferea o altă plăsmuire
Şiam risipit în patru zări minutul…

Aşa că vrând sămi aflu o menire,
Sprea dovedi ca fost util debutul,
Că na fost totul doar o născocire,

Încerc timid sămi regăsesc trecutul!

…PREZENTUL…
Încerc cu greu sămi înţeleg prezentul
Căci nu ştiu cear mai fi adevărat
Şi de mai pot să savurez momentul…

Îmi pare că mereu sunt înşelat,
Având î n orice clipă sentimentul
Căncerc să descifrez un text codat,

Caş fi cobaiul din experimentul
Pe careun duh malefic la lansat
Spre aşi înălţa în forţă monumentul…

Îmi pare totul ca un Bal Mascat,
Pe care îl pândeşte falimentul,
Întrun fantastic, dar precar, palat… 

Nu pot sămi amintesc nici de tridentul 
Cu colţi dearamă ce a fost lansat
Dorind aşi demonstra rafinamentul…

Deaceea, făra fi exagerat,
Dar, întrun fel, râvnind revirimentul,
Cam ezitant, ori poate avântat,

Încerc cu greu sămi înţeleg prezentul!
Eugen DEUTSCH

UNUI MONSTRU
Mârșăvii făcuta multe,
Câte frunzes întrun pom;
Știe numai să insulte,
Chipui doar la el... de om.

AMANTA PATRONULUI
De copil, de so	, de casă
Nare timp, căci el no lasă:
Orele suplimentare,
Numai lângă șef le are.

TOAMNA ÎN CRAMĂ
În veşmântu	i ruginit,
Ai ademenit în cramă
Mul	i bărba	i. De bună seamă
Vraja ta ia ame	it.

TOAMNA VIE�II
Toamnă ruginie, zile ruginii...
În vâltoarea vie	ii nam știut că vii
Să neastâmperi gânduri, zboruri și
dorin	i
Și sajungem astăzi chiar așa
cumin	i!

DARURILE IERNII
Ghea	ă și un cer senin,
Moș Crăciun cu sacul plin,
Iarna schimbă șiun nou an,
Dar eu tot rămân sărman!

ÎN VIZITĂ LA UN ZGÂRCIT
Î	i dă fasole, nu fripturi,
Drept garnitură... murături,
Dar ai nevoie deochelari
Să	i pară por	iile mari.

Georgeta Paula DIMITRIU



www.tvv.ro actualitate

Meridianul, joi, 22 martie 2018

OMUL ȘI COPACUL
Omul e precum copacul
Areadâncă rădăcină
În pământ, unde strămoșii
Dorm de mult, pacea Divină.

Amândoi ies din sămân	ă,
Spre a fiin	a în lume,
Ei iau din părin	i doar trupul
Iar părin	ii îi dau nume.

O iubire specială
Îi ajutăncet, să crească,
Doar în sus, pe verticală,
Șii înva	ă să trăiască.

Când sunt mici, de nau iubire,
Și cine săi ocrotească,
Pe copac îl strâmbă vântul,
Iar pe om, via	a lumească.

Amândoi cunosc în via	ă
Gerul, arși	a, furtuna,
Pe copac îl bate vântul,
Iar pe om  grijilentruna.

Amândoi vor face roade
Și urmași, cum cere neamul
Peamândoi îi fură timpul
Și își pierd, încet, elanul.

După via	a ce lii dată,
Pacea lor, va fi pământul ...
Vor lăsa doar amintirea,
Cea îmbogă	it cuvântul.

Un copac e lăudat,
După rod, așa se spune ...
Omul e apreciat,
După faptele lui bune.

Omul cea iubit copacul
Oferindui ocrotire
Este răsplătit cu roade
Și a cerului iubire.

Doamne, pura frumuse	e
Se oferăn primăvară!
Hrana dulce, sănătoasă
O dă pomul, doar în vară.

Și culori can paradis
Î	i oferă toamna toată.
Iarna, alb, copacul nins,
Nu se uită niciodată!

De la pom, de la copac,
Omul tot mereu înva	ă.
Căci livada și pădurea,
Pentru el înseamnă via	ă.

Prof. V.  Ispir

TELEFONUL MOBIL ȘI REGULILE DETELEFONUL MOBIL ȘI REGULILE DE
BUNE MANIERE PENTRU COPIIBUNE MANIERE PENTRU COPII

Telefoanele mobile sunt și
atrac	ia copiilor nu doar a adul	ilor,
mai ales telefoanele de ultimă
genera	ie. Un asemenea cadou pentru
un copil poate reprezenta un moft și
nu este întotdeauna necesar. Dacă
totuși copilul dvs. este destul de mare
încât să poată de	ine unul, trebuie să
fie totodată responsabil și să 	ină cont
de niște reguli esen	iale de bunsim	.

Iată care sunt acestea:
Atunci când va efectua

apeluri va vorbi politicos, fără a 	ipa
și va 	ine cont de salutul obligatoriu.

Nu se vorbește la telefon cu
mâncarea în gură sau la masă.

Se setează pe modul
silen	ios în locurile publice precum la
restaurant, la teatru, la muzee, la
bibliotecă, la dentist, la școală și în
orice alte locuri unde este specificat
acest lucru.

Apelul părin	ilor nu se va
respinge niciodată indiferent de
situa	ie și va răspunde de fiecare dată.

Părin	ii au obliga	ia de a seta
pe telefonul copilului comada apelare
rapidă și de al învă	a cum să o
folosească în situa	iile în care are
nevoie urgentă de ajutor.

Nu va posta pe re	elele de
socializare imagini, mesaje
compromi	ătoare sau date personale

și nici nu va accepta cereri de priete
nie de la persoane necunoscute.

Nu va da numărul de telefon
oricui și nu va răspunde apelurilor a
cărui identitate este ascunsă.

Mesajele trimise trebuie să
fie politicoase.

Nu se va folosi pentru a
comite ilegalită	i sau a înșela
oamenii.

Nu se trimit poze indecente
cu propria persoană sau cu altcineva.

Nu se petrece prea mult timp
cu telefonul mobil.

Telefonul este un obiect de
care trebuie avut grija. Nu se
trântește, iar dacă se sparge va
suporta costul reparării lui. Astfel va
învă	a să fie responsabil și să
pre	uiască bunurile și valoarea banu
lui.

De multe ori telefonul este
văzut ca fiind o metodă de
acceptare/validare în grupul de
prieteni – concep	ie extrem de greșită
care trebuie discutată cu copilul
dumneavoastră. Tipul telefonului nu
te face mai valoros ca persoană, ci el
este un simplu instrument de a ușura
conversa	ia.
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TEATRUL NA�IONAL IAȘI
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Pe 27 Martie, Teatrul
Na	ional Iași marchează Ziua Unirii
Basarabiei cu România și Ziua
Mondială a Teatrului prin prezen	a sa
pe scena  Teatrului Na	ional „Mihai
Eminescu” din Chișinău, cu două
spectacole.

„Seceta roșie” și „Chiri	a în
provin	ie” vor fi jucate pe 27 și 28
martie, în cadrul ReUniunilor
Teatrale, un  proiect cu tradi	ie, ini	iat
de Na	ionalul din Iași cu scopul de a
aduce împreună valori culturale de pe
ambele maluri ale Prutului, de a pro
mova unitatea de limbă și spirituali
tate din aceste două spa	ii.

Turneul se înscrie în seria
manifestărilor dedicate Centenarului
Marii Uniri pe care Teatrul Na	ional
Iași le oferă publicului, pe parcursul
acestui an aniversar. Seria a fost
deschisă încă de anul trecut cu
expozi	ia „Teatrul Na	ional Iași –
Scena marilor reprezenta	ii” și va con
tinua cu spectacolul „Capitala
speran	ei” în regia lui Cristian Hadji
Culea, pe un scenariu de Florin
Lăzărescu, Lucian Dan Teodorovici
și Cristian HadjiCulea, cu premiera
în luna aprilie.

Pe 27 martie, ora 18:00, „Se
ceta roșie”

după „Cartea foametei” de
Larisa Turea

scenariul și regia: Petru
Hadârcă

scenografia: Rodica Arghir
muzică originală: Vali

Boghean
coregrafia: Dumitru

Tanmoșan
distribu	ia: Adi Carauleanu,

Daniel Busuioc, Puşa Darie, Petronela
Grigorescu, Doina Deleanu, Haruna
Condurache, Ada Lupu, Andreea
Boboc, Doru Aftanasiu, Radu
Homiceanu, Andrei Sava, Radu
Ghilaș

Pe 28 martie, ora 18:00,
„Chiri	a în provin	ie” de Vasile Alec
sandri

Regie și decor: Ion Sapdaru
Costume: Alina Dincă

Pușcașu
Muzica: Alexandru Flechtenmacher
Aranjament muzical: Marian

Stârcea
Coregrafie: Oana Sandu
Pregătire muzicală: Diana

Roman
Asisten	i regie: Francisc

Bucur, Radu Mihoc
Regia tehnică: Ioan Negru
Sufleor: Irina Cre	u
Distribu	ie: Horia Veriveș,

Dumitru Năstrușnicu, Gelu Ciobotaru,
Iuliana Budeanu, Irina Rădu	u 
Codreanu, Doru Aftanasiu,

Cosmin Maxim,  Sorin
Cimbru, Anne Marie Chertic , Diana

Chirilă , Oana Sandu, Tatiana Ionesi,
Livia Iorga,  Alexandra Bandac, Irina
Tocănel, Irina Cre	u, Ion Sapdaru,
Ionu	 Cornilă,  Daniel Busuioc, 
Constantin Avădanei,  Dumitru
Năstrușnicu, Adrian Marele, Radu
Mihoc, Francisc Bucur, Lucian
Valacu, Petre Sapojnic, Gabriel
Anton, Ioan Ursulescu, Claudiu 
Mihalcea

PE 27 MARTIE 1918 SFATUL
ŢĂRII A VOTAT UNIREA

BASARABIEI CU ROMÂNIA

Pe 27 martie 1918 Sfatul
Ţării a votat unirea Basarabiei cu
România, Basarabia fiind astfel prima
dintre provinciile istorice care sa unit
cu România. Au urmat celelalte
provincii românești – Ardealul,
Crișana, Banatul, Maramureșul și
Bucovina – spre sfârșitul anului 1918,
fiind creată România Mare.

Efectele Unirii au fost anu
late la 28 iunie 1940, când Rusia a
anexat din nou Basarabia, în baza
pactului secret RibbentropMolotov. 

Prin Tratatul de la București
din 1812, partea situată la răsărit de
Prut a principatului Moldovei a intrat
în componen	a imperiului Rusiei. Din
acel moment, au intrat în concuren	ă,
pentru locuitorii acestui 	inut formând
gubernia Basarabiei, două concep	ii
identitare potrivnice : „românismul”
care promova unirea politică și
culturală a tuturor vorbitorilor
graiurilor estromanice indiferent de
împără	iile ale căror supuși erau (Im
periul Habsburgic, Imperiul Rus sau
Imperiul Otoman), și «moldovenis
mul» sus	inut de autorită	ile rusești,
care promova deosebirea și
despăr	irea culturală și politică a vor
bitorilor graiurilor estromanice
supuși ai „�arului tuturor Rusiilor”,
de ceilal	i. Unirea Basarabiei cu
România votată la data de 27 martie
(9 aprilie) 1918 de către Sfatul �ării,
(parlamentul Republicii Democratice
Moldovenești) reprezintă con
cretizarea și biruin	a mișcării
„româniste” din acest 	inut.
În contextul prăbușirii Imperiului
Rus, anarhia și violen	a trupelor
rusești debandate a determinat Sfatul
�ării să cheme, în 13 ianuarie 1918
armata română în Basarabia, pentru a
pune capăt jafului. Sovietul bolșevic
din Chișinău, aflând despre chemarea
trupelor române, a declarat că nu se va
mai supune Sfatului �ării și a anun	at
o primă pentru capetele
conducătorilor guvernului Republicii.
Până la urmă însă bolșevicii au fost
nevoi	i să părăsească Basarabia.

Unirea
Până la ședin	a din 27 mar

tie 1918 a Sfatului �ării, comitetele
	inuturilor din Băl	i, Soroca și Orhei
au fost consultate în privin	a Unirii cu
Regatul României. Pe 27 martie,
Sfatul �ării a votat în favoarea Unirii
cu România cu următoarele condi	ii:

1. Sfatul �ării urma să ducă
la bun sfârșit o reformă agrară, care
trebuia să fie acceptată fără obiec	iuni
de guvernul român;

2. Basarabia avea să rămână
autonomă, având să aibă propriul său
organ legislativ, Sfatul �ării, ales prin
vot democratic;

3. Sfatul �ării avea să voteze
bugetul local, urma să controleze con

siliile zemstvelor și orașelor și avea să
numească func	ionarii administra	iei
locale;

4. Recrutările aveau să fie
făcute pe baze teritoriale;

5. Legile locale și forma de
administrare puteau fi schimbate
numai cu acordul reprezentan	ilor lo
cali;

6. Drepturile minorită	ilor
urmau să fie garantate prin lege și re
spectate în statul român;

7. Doi reprezentan	i ai
Basarabiei aveau să facă parte din gu
vernul central român;

8. Basarabia urma să trimită
în Parlameantul României un număr
de deputa	i propor	ional cu popula	ia
regiunii;

9. Toate alegerile aveau să
fie organizate pe baze democratice,
urmând să se bazeze pe votul direct,
egal, secret și universal;

10. Noua Constitu	ie urma
să garanteze libertatea cuvântului și a
religiei;

11. Urma să fie proclamată o
amnistie pentru toate persoanele care
comiseseră infrac	iuni politice în tim
pul revolu	iei.

12. Din cei 135 de deputa	i
prezen	i, 86 au votat în favoarea
Unirii, 3 au votat împotrivă, iar 36 
sau ab	inut, 13 deputa	i fiind absen	i
(lista și op	iunile la votare).

Citirea rezultatului a fost
înso	ită de aplauze furtunoase și
strigăte entuziaste „Trăiască Unirea
cu România!”.

Urmări
Timp de 22 da ani, Unirea cu

România a ferit Basarabia de războiul
civil rus, de tragediile colectivizării,
ale Holodomorului, ale « terorii roșii
» dezlăn	uită de CekaGPUNKVD și
ale deportărilor către Gulag. Aceasta
era întocmai scopul Sfatului �ării, in
clusiv al delega	ilor ruși sau ucraineni
care au votat Unirea.

În acest răstimp Basarabia a
primit, conform datelor „Oficiului
interna	ional pentru refugia	i al
Societă	ii Na	iunilor” întemeiat de
Fridtjof Nansen, zeci de mii de
refugia	i din Rusia și Ucraina, majori
tatea simpli civili (printre care
meșteșugari sau mici prăvălieri evrei,
credincioși pravoslavnici, simpli
	ărani ucraineni) careși riscau via	a
trecând Nistrul înot sau pe ghia	ă sub
gloan	ele grănicerilor ruși (uneori și
români). Dintre acești refugia	i,
socoti	i indiferen	iat „reac	ionari” sau
„contrarevolu	ionari” de autorită	ile
sovietice, to	i cei care se mai aflau în
Basarabia în vara anului 1940, când
Armata Roșie a ocupat 	ara, au fost
deporta	i în Siberia.

sursa: ro.wikipedia.org



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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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
155 locuri de muncă disponibile la 21.03.2018

– SC ADISAMCOR SRL HUŞI 1 administrator
societate comercială, 1 dulgher, 2 fierar betoniști, 1 inginer
construc�ii civile, industriale și agricole, 1 instalator re�ele
termice și sanitare, 3 muncitori necalifica�i la spargerea și
tăierea materialelor de construc�ii, 1 șofer autoturisme și
camionete

– SC ALDELIA SRL 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SC.ALDESVEX SRL 10 confec�ioneriasamblori
articole din textile, 10 muncitori constructori bârne,
chirpici, piatră, 10 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 10 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet

– SC ANDARAS SRL 2 confec�ioneriasamblori
articole din textile 

– I.I. BAHNARU ANTONIOFLORENTIN 1
muncitor necalificat la asamblarea pieselor

– SC CONTAM TEX SRL 1 muncitor necalificat
industria confec�iilor

– SC COSMAZ TRANS SRL 1 șofer autoturisme și
camionete, 1 vânzător 

– SC CERACONS SRL 1 fierar betonist
– SC CLUB TOMA SRL 1 apicultor, 1 confec�ioner

asamblor articole din textile, 1 dulgher (exclusiv restaura
tor), 1 muncitor necalificat industria confectiilor 

– SC EDIL MAMONIC SRL 1 zugrav, 1 zidar
pietrar;

– SC IOCLUB SRL 1 confec�ioner tâmplărie din
aluminiu și mase plastice

– SC LORA FASHION S.R.L. 1 cizmar
confec�ioner încăl�ăminte după comandă  3 confec�ioneri
încăl�ăminte ortopedică, 3 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– SC MADEROM SHOES SRL 3 confec�ioneri
articole din piele și înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i
industria confec�iilor 

– METALION  MTI 2007 SRL 2 dulgheri (exclusiv
restauratori), 15 lăcătuși construc�ii metalice și navale, 10
lăcătușimontatori, 8 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet, 10 sudori;

– SC MORICOSERV SRL 1 vânzător
– SC MILUCA SRL HUSI 1 muncitor necalificat în

agricultură
– SC NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor; 
– SC PRODIVA SRL 1 cusător piese din piele și

înlocuitori, 1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor;

– SC RIVEXROM SRL, 1 vânzător
– SC SPIDER FLUX FRESH SRL, 1 ospătar, 1

spălător vehicol
– SC TGA TRANS SRL 5 confec�ioneriasamblori

articole din textile, 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor;

– SC VIOBALTEX SRL HUSI, 5 confec�ioneri
asamblori articole din textile;

– SC VIODARPROD SRL 3 șoferi de autoturisme
și camionete

– SC WILL SHOES  SRL 6 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor.

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.

Relaii la telefon: 0744.231380
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COMUNITATEA CA FAMILIE
CIUREA

Reporter: Stau de vorbă cu
primarul comunei Ciurea, Cătălin
Lupu, care îmi spunea înaintea aces
tui interviu că are o zi foarte
încărcată. Bun găsit, domnule primar.
Despre ce este vorba?

Primar: Bine a�i venit.
Avem mai multe întâlniri. În
primul rând este zi de audien�ă și
oamenii așteaptă rezolvarea anu
mitor probleme. Apoi avem
activită�i curente în primărie.
Avem o ședin�ă de fond funciar.
Trebuie puse la punct toate detali
ile privind programul guverna
mental de înregistrare sistematică a
terenurilor. De asemenei am și o
ședin�ă a consiliului de
administra�ie a școlii Lunca
Cetă�uii, unde sunt invitat să par
ticip. Trebuie să discutăm și să
luăm anumite decizii pentru că
această școală intră în repara�ie
capitală în această vară. Trebuie să
găsim solu�ii să reabilităm școala în
perioada de vară în așa fel încât la
15 septembrie, când începe anul
școlar viitor, spa�iul să fie pregătit
săși primească elevii.

R: Aici la Ciurea unde ave	i
blocuri, unde ave	i palatele 	igănești,
unde ave	i o infrastructură bunișoară,
nu ave	i condi	ii de oraș?

P: Ba da. Jumătate din
popula�ia comunei putem spune că
are condi�ii de oraș, în sensul că
beneficiază de transport public, de
gaz, de canalizare, școală, adică
beneficiază de toate condi�iile.

R: Văd aici pe birou la
dumneavoastră un set de fotografii
din familie, mai ave	i în vitrină tot
felul de trofee, mai eve	i și o echipă în
primărie, aș spune că sunte	i un om
bogat. Așa este?

P: Fiecare dintre noi facem
parte dintro familie. Cea mai
importantă este familia
propriuzisă, de acasă, alături de

care î�i încarci bateriile la finalul
unei zile de muncă. Mai este fami
lia de la serviciu, colegii, alături de
care î�i petreci uneori cea mai mare
parte a zilei. Și mai este și comuni
tatea care este o mare familie. În

mediul rural, știm foarte bine,
toată lumea se cunoaște cu toată
lumea.

R: Să numi spune	i căi
cunoaște	i pe to	i cei aproape 20 de
mii de oameni.

P: Aproape. Pe to�i cei care
au 4 – 5 ani vechime în comunitate
și care au trecut o dată sau de două
ori pe la primărie îi cunoaștem.
Evident că sunt mul�i care sunt
proprietari în Ciurea și pe care nu
iam văzut niciodată.

R: Își plătesc impozitele sau
adună numai datorii?

P: Oamenii sunt receptivi.
De regulă până la 31 martie vin
șiși achită datoriile pentru că
beneficiază și de reducerea de 10 la
sută permisă de codul fiscal.

R: Cam cât scoate	i, procen
tual vorbind, din taxe și impozite?

P: Ne apropiem de 80 la
sută. Rămân foarte multe sume de
încasat care provin din amenzi.

R: Ave	i moldoveni adopta	i
la Ciurea?

P: Avem moldoveni
adopta�i. 

R: Cam câ	i?
P: Cred că sunt vreo 300 la

nivel de comună.
R: În luna martie a	i avut

ac	iuni culturale la nivelul comunei?
P: Suntem parteneri într

un proiect cu Muzeul Literaturii
Române, cu o serie de scriitori de
literatură pentru copii din
Republica Moldova și împreună

organizăm Festivalul de Literatură
Pentru Tineret „Ion Creangă” care
la doi ani se �ine la Iași, Chișinău și
Târgu Neam� (locul de naștere al

marelui povestitor). De fiecare dată
când se organizează, și Ciurea este
gazdă a acestui festival în una din
zile. Anul acesta am găzduit eveni
mentul la Școala Ciurea care a fost
renovată recent prin Fonduri
Europene. A fost o reală plăcere
din partea elevilor săi asculte pe
scriitori. Copiii au pregătit și un
scurt moment din „Soacra cu trei
nurori a lui Creangă” care a fost
primit foarte bine de cei prezen�i,
precum și un program de dansuri
populare românești pregătit
împreună cu Căminul Cultural.

R: Ave	i director de cămin
cultural?

P: Avem postul. Căminul
Cultural este în repara�ii capitale
în acest moment. Sperăm ca în
toamnă să fie gata.

R: Cum sta	i cu popula	ia
școlară?

P: Popula�ia școlară este în
creștere.

R: Cum explica	i asta? 
P: Păi dacă popula�ia

comunei e în creștere atunci și
popula�ia școlară e în creștere. Sau
mutat și se mută în continuare pe
teritoriul comunei familii tinere, cu
zecile și chiar cu sutele. 

R: Cam câte autoriza	ii de
construc	ie da	i întrun an?

P: Câteva sute.
R: Sute? Asta înseamnă dez

voltare!
P: Nu este săptămână în

care să nu dăm 10 sau 15
autoriza�ii.

R: Mai ave	i terenuri?
P: Primăria are pu�ine dar

au oamenii în proprietate.
Investitorii au cumpărat, au
început să construiască și se con
struiesc în ultima perioadă locuin�e
colective, blocuri.

R: Vorbi	ine vă rog despre
Raliul Moldovei, o ac	iune care
organizează aici la dumneavoastră.

P: Noi suntem parteneri în
proiectul cu Raliul Cotnari în sen
sul că am amenajat pe raza
comunei Ciurea, pe traseul de
raliu, o rampă de sărit pentru
mașini, pentru a sări 30 – 40 de
metri în lungime. Lucrul acesta
este foarte interesant pentru
participan�ii la raliu. Eu vreau însă
să vorbesc de o altă activitate pe
care o organizăm noi an de an 
și care se cheamă Tabăra de
Crea�ie „Celesta curătură” pe care
o �inem an de an în lunile iunieiulie
în pădurea Bârnova. La această
activitate participă foarte mul�i
copii din satele comunei. Tabăra se
organizează pe mai multe sec�iuni:
literatură, muzică, sculptură,
pictură, artă tradi�ională.

R: A	i găsit bani pentru
această ac	iune sau vă ajută cineva?

P: Avem bani din bugetul
local. Anul acesta suntem la a Va
edi�ie și deja am primit semnale de
la Inspectoratul Școlar Jude�ean
Iași că este cunoscută această
tabără, precum și faptul că acolo se
întâmplă lucruri frumoase. Copiii
vin cu mare drag, bineîn�eles
îndruma�i și înso�i�i cadrele didac
tice.

R: Dumneavoastră sunte	i la

al treilea mandat. Sunte	i legat
sufletește de primărie? O clădire
impunătoare de altfel.

P: Există o legătură. Cum
să nu fii legat când tot ce sa con
struit durabil pentru cetă�eni sa
construit după 2008? Pentru
această clădire am sfin�it locul în
ianuarie 2010 și neam mutat în
aprilie 2011 cu toată partea
administrativă a comunei. Sunt de
altfel multe obiective de investi�ii
gândite, proiectate și finalizate. Aș
da exemplu Creșa de la Lunca
Cetă�uii unde 60 de copii între 0 și
3 ani sunt îngriji�i de 16 angaja�i ai
primăriei. De asemeni avem și
patru Centre de zi construite. Trei
mai noi și unul mai vechi. Pregătim
masă pentru peste 100 de copii zil
nic. Avem patru after schooluri.
Hrănim copiii și nu numai căi
hrănim ci le asigurăm și suportul
logistic pentru ași face temele,
pentru a le în�elege și pentru a
pleca acasă cu lec�ia învă�ată.
Chiar avem copii care în urma
examenelor finale au acces la licee
de top din Iași.  

R: Se face diferen	ă între
copiii români și cei de alte etnii?

P: Nu. Nu există elemente
de segregare chiar dacă avem o
comunitate importantă, cred că cea
mai importantă din jude�ul Iași.
Avem 800 – 900 de suflete, ceea ce
înseamnă 5 la sută din popula�ia
comunei.

R: Da, dar la Lungani sunt
90%. 

P: Vorbesc de �igani
căldărari. Ei înva�ă împreună cu
copiii români la Școala Lunca
Cetă�uii. 

R: Mai ave	i găinării, fapte
anti sociale?

P: Pădure fără uscături să
ști�i că nu există. Unde există o
comunitate mare, evident că există
și unele fapte antisociale. La nivel
de comună avem înfiin�ată poli�ie
locală, avem 15 oameni, avem două
autoturisme care ajută și asigură
desfășurarea serviciului în bune
condi�ii. O mare problemă avem cu
abandonarea gunoaielor pe străzi.
Una e să găsești o hârtie pe jos și
alta e să găsești saci întregi cu pam
pers și cu materiale de construc�ie

lăsa�i de izbeliște, pe marginea dru
mului, pentru că chiar nu le pasă
unora.

R: Ave	i o echipă care se
ocupă de cură	enie?

P: Avem foarte mul�i care
beneficiază de ajutorul social și
care în primele zile din lună când
efectuează acele zile obligatorii de
muncă sunt scoși la cură�enie.
Avem și oameni din primărie care
îi înso�esc la treabă. Nui lăsăm de
capul lor. 

R: Cam câte persoane ave	i
la 416? 

P: Cred că vreo 65 de
dosare.

R: Ce speran	ă ave	i pentru
anul 2018?

P: În primul rând să dea
bunul Dumnezeu să fim sănătoși.
Dacă suntem sănătoși putem trece
peste toate celelalte provocări. În
sensul că ne putem concentra pe
muncă, pe proiecte în primul rând.
Îmi doresc foarte mult să mă
apropii de final cu o parte dintre
proiecte iar pentru cele care sunt în
fază de licita�ie îmi doresc să mă

prindă 2018 lucrând la ele. Mă
refer la un proiect de peste 4 mi
lioane de euro pe care îl avem acum
la licita�ie și care înseamnă aproape
80 de kilometri de aduc�iune de
apă, în toate locuin�ele oamenilor
din comuna Ciurea. Mai avem în
fază de licita�ie un proiect pentru
aproape 7 kilometri de asfalt prin
fonduri europene în satele comunei
Ciurea. Avem de finalizat anul
acesta lucrările la Căminul
Cultural. Avem o grădini�ă pentru
150 de copii, o grădini�ă cu pro
gram prelungit de 6 grupe care se
află la faza de atribuire lucrări și
sperăm ca în două săptămâni să
avem și contractul semnat. Sunt
foarte multe obiective pe care mi
leam propus.

R: Eu vă doresc mult succes
și să fi	i sănătos.

P: Mul�umesc frumos.

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


