
Demonstrația polițiștilor
pentru mărirea salariilor a
stârnit un adevărat val de
indignare. Peste 90% din
populație consideră că și
așa angajații din poliție au
prea multe drepturi și
avantaje față de cât servi-
ciu fac. Oamenii ăștia
chiar dacă uneori se duc la
intervenții în timp nepo-
trivit după aceea își caută
de ale lor, mai pășesc
două, trei, cel mult patru
zile prin comună. Nici
primarii nu-i văd, evident
nici populația.

Exempl i f icăr i . . .

Ivănești, Lipovăț, Bog-
dana și în multe alte co-
mune unde aceștia fac
navetă ca și preoții, profe-
sorii,funcționarii.
� ,,Nu merită dom-le,

au salariile mai mari ca
profesorii sunt analfabeți
și orgolioși. Dacă le ceri
ajutorul, dispar” (I.B.-
Bogdana)
� ,,La noi toți poli-

țiștii sunt navetiști. Trei,
patru zile îi vezi la servi-
ciu, în rest sunt pe teren.
Cum să nu-și facă de cap
găinarii” (V.H.-Lipovăț)

� “Erau vreo trei dar
acum nu vezi pe nicunul.
Ori la Laza, ori la Vaslui,
au mașini, statul le dă
benzină, lefuri mari, haine
degeaba, cum să nu le
placă...” (D.M.- Ivănești)
Despre cei din Ivănești vă
promit un material spe-
cial.

Întrebăm: pentru ce
salarii mai mari acestora?

Cu felul de muncă
actual, prin ce se de-
osebesc de ceilalți?

D.V.M.
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din judeţul Vaslui

Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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E greu de precizat care e mai dăunător: jaful
ar fi o sustragere de valoare mare, o lovitură
financiară o dată sau de două ori din munca altuia.
Hoţia poate fi în formă continuată şi se bazează pe
făţărnicie, necinste, jigodenie. Ambele se practică
asiduu în România de azi şi par a se intensifica. În
condiţiile în care populaţia tot sărăceşte hoţii se
înmulţesc, jafurile la fel, ,,cresc” omorurile şi sinu-
ciderile. Vai de cei care au acumulat ceva bunăstare
că hoţii fără frontiere îşi fac mendrele.

Poliţia?
Aceasta a început să nu mai existe, oricum

nu prea, în mediul rural. Dacă gospodarul îl prinde
pe nemernic sub motivul cercetărilor poliţieneşti
,,gradaţii” de toate felurile îi fac scăpaţi. E cazul
agentului de la Ivăneşti, Florin Condurat, care a
făcut ce-a făcut şi după aproape patru luni nu a
luat nici o măsură; ba îl bruftuluieşte binişor pe
păgubit că n-a fost în stare să-şi apere avutul.

Jefuitorii sunt la toate nivelurile sociale.
a)Statul: o lege care încasează întâi amenzile

nenoroceşte jumătate din populaţie.
b)Codul fiscal e un sabotaj naţional: dacă

n-ai depus o hârtie ca declaraţie pentru impozite
fac ăştia nişte impozite şi taxe... homerice! Asta o fi
relaxare fiscală sau nenorocirea contribuabililor?

Voi reveni!
Reiau editorialul trecut precizând că

prăpăditul ăla cu doi copii, Țiganceș și concubina
lui, au organizat un jaf ca la carte și s-au retras cu
prada în comuna Horgești - Bacău.

�

Sebastian Ghiță, parlamentar și mogul de
presă a furat cât a putut din averea țării și „s-a
topit” de la Crăciun încoace. Dat fiind că 1/3 dintre
parlamentari au probleme penale înseamnă că ăștia
fură, nu se încurcă. Noi plătim!

Dar plătim alți mulți hoți pe care-i ajutăm să
trăiască.

De nivel intelectual: „Parfene al meu” îmi
face 5 luni ziarul de față, câștigă aproape 10.000 lei,
mai fură câteva sute de la chiriași, câteva zeci de la
vânzătorii de ziare, plângând de mama focului mă
mai tapează de câteva sute, mă îndatorează la
agenți comerciali și ... ați ghicit: dispare ca măgarul
(ce este!)

Și ca să-și facă bine treaba îmi golește calcu-
latorul, distruge programele, fură elementul
ajutător!

Parșivul de Parfene procedează ca un hoț or-
dinar!

La Bârlad l-am dus pe unul Macovei din
Căpușneni care a apărut în fața mașinii ca să-i dau
de lucru.

Hoț mai profesionist ca ăsta, mai rar.
În vreo 3 luni a furat peste 1000 kg. de

cartofi; un aparat de stropit (2.800 lei), alte unelte,
benzină, motorină.

La Ivănești, un cetățean cu 2 copii a vândut
pe    2 kg de vin, 2 tone de porumb știuleți, 500 de
kg grâu, circa 100 de baloți de lucernă și altele... A
ajuns până acolo încât să dea un sac cu lucernă
cumpărat cu 1800 lei, doar cu 20 lei! Halal afacere
a lui Lucian al nostru. Ca să împlinească a mai vân-
dut vreo 20 de baloți de lucernă cu 30 lei!

Și are 2 copii.
Și are nevastă muncitoare.
Ce-or fi gândind oamenii ăștia?
Până la urmă tragem concluzia că furatul e

sport național în România și că de la parlamentar
la văcar cam toți fură când prind un loc unde ar
trebui să trăiască bine o viață.

Cât de valabilă e deviza Fură și fugi!!!
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Meridianul

Cultural
Românesc

Luni, s-a desfăşurat la Iaşi,
la Casa Corpului Didactic, lansarea
numărului (comasat) 7-8 din Revista
deja celebră, MERIDIANUL
CULTURAL ROMÂNESC, revistă
care apare, prin străduinţa exclusivă a
directorului grupului de presă
CVINTET TE-RA, prof. dr.
DUMITRU V. MARIN. Revista
beneficiază de un colectiv redacţional
ales: profesori, oameni de cultură şi
ştiinţă.

Încep cu gândurile noatre de
gratitudine pentru efortul de a veni la
Iaşi, pentru atmosfera culturală
creată, prin prezenţa scriitorilor şi
oamenilor de cultură în mijlocul
elevilor, aflaţi în SĂPTĂMÂNA
ALTFEL, participanţi la manifestare,
dar mai ales prin poarta deschisă pen-
tru tinerele talente din diversele şcoli
ieşene implicate.

Spre deosebire de eveni-
mentele exclusive dedicate
Colegiului Naţional “Costache
Negruzzi”, au venit la manifestarea,
organizată în parteneriat cu Casa
Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi:
“Liceul Tehnologic de Mecatronică şi
Automatizări”, profesor- coordonator
Alina Teodora Vartolomei, Colegiul
Tehnic “Gheorghe Asachi”,
coordonator bibliotecar Oana Epure,
Şcoala gimnazială “Ion Creangă”,
coordonator profesor Alina Fîntînaru,
Şcoala Normală “Vasile Lupu”. Am
admirat, aşadar, elevii îndrăgostiţi de
poezie, de la clasa a VII a, liceu, pe
care nimeni nu i-a obligat să se
implice! Au făcut-o de bună voie!
Câştigul a fost în totalitate al acestor
copii!

Scriitorii prezenţi au făcut o
atmosferă de zile mari,. Prof. dr.
Dumitru V. MARIN a prezentat,
modest, propria activitate, elevii
receptând mesajul prin care munca te
susţine în viaţă iar din punct de
vedere patriotic, apărarea Limbii

Române, în ţară şi străinătate, poate
deveni o deviză de viaţă! ,,Să știți
că aveți o șansă nemaipomenită să
participați la un eveniment cultural.
Dați-mi voie să vă spun că mă simt ca
și dumneavoastră elev. Să nu creadă
cineva că noi, cei prezenţi aici,
suntem „bătrâni”. Nu! Noi suntem tot
tineri, dar unii de mai multă vreme.
Cel mai tânăr dintre noi este profe-
sorul Mircea Varvara, fostul meu
profesor de acum mulți ani. Când l-

am anunțat astăzi, a zis: ,,Domnule,
vin!” Mulțumesc domnule profesor,
pentru că, prin prezenţa
dumneavoastră alături de mine, aici,
mă simt la vârsta celor tineri, din
aceasta sală. Printre altele, țin să vă
spun că noi trăim o vreme în care se
petrece așa o transformare a limbii
române încât ea va dispărea.
Academicianul Eugen Simion spunea
că în vreo 200-300 de ani, vor mai
exista două sau trei limbi pe pământ.
Eu spun că în mai puțin de 30 de ani
va fi așa o modificare de nu ne vom
înțelege între noi. Scrie și în ziarul
Meridianul că Mihail Sadoveanu,
acum 100 de ani, se mai înțelegea cu
românii lui dar nu s-ar înțelege cu noi
nicicum pentru că opera lui a devenit
operă de arhivă, nu este funcțională
la ora actuală ca model de limbă.
Unii vorbim de poeții actuali, alții de
scriitorii actuali dar ne place, mie cel
puțin îmi place, să vorbim despre
scriitorii care apără limba română,
pentru că de când este limba română,
de 2000 de ani, niciodată nu au fost
mijloace de influențare așa de
agresive ca cele de astăzi. Altădată,
noi românii aveam un cuvânt care ne
caracteriza: „Bă, mergi acasă? - Îhî”
Îhî era acceptul. „Acum, ești bine? -
Ok” prin urmare sunt multe, multe
exemple care arată că limbajul din
calculator, dacă nu-l știi, nu știi o
brumă de engleză, nu ai ce căuta pe-
acolo. Asistăm şi la pericolul

dispariției poporului român, din care
peste 3 milioane au șters-o peste
granițe și deși în mintea lor există
materie cenușie ,eu am niște elevi
de-ai mei poeți - buni poeți, s-au dus
să măture prin Roma şi prin alte
părți. Noi încercăm prin revista
MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC să diminuăm acest
pericol. Revista MERIDIANUL
CULTURAL ROMÂNESC se duce
în 23 de capitale europene, în vreo
250 de locuri din România și recordul
pe care de asemenea îl invoc, avem
73 de scriitori din străinătate și în
total 292 de colaboratori. În vecii
vecilor n-o să mai întâlniți așa ceva.
Orice revistă din țara Românească se
chinuie între 20 şi 40.” a spus
prof. dr. Dumitru V. MARIN.

Comandorul de aviaţie,
MIHAI BATOG BUJENIŢĂ, a vorbit
despre misiunea deloc uşoară, dar cu
multă nobleţe sufletească, de a scrie o
revistă, de a o lansa în paisprezece
ţări şi ne-a invitat la şedinţele
Cenaclului “Păstorel”, invitaţie pe
care o vom onora. ,,Onorat auditoriu
ca să scoți o revistă trebuie să fii
nebun. Unii din acei frumoși nebuni,
nu prin ei înșiși ci prin faptele lor este
domnul profesor. Ai de luptat cu tot
felul de adversități, invidii, răutăți, tot
ce umple paharul mâhnirii noastre, în
această lume. Îți vor trebui bani ca să
scoți revista, timp, muncă, asiduitate
dar mai ales, niște oameni pe care să-
i convingi, cei care fac parte din
colegiile de redacție, pe care să-i
convingi că tu vrei, poți și meriți. Ei
bine, în acest sens domnul Marin a
cucerit. E destul de dificil totuși să
aduni un colectiv de oameni de
valoare. Aici sunt şi profesori doctori
universitari și doctori în științe,
oameni cu titluri, cu profesiuni
deosebite cu toate onorurile pe care
societatea le dă celui care produce
ceva. Nu mă voi lăuda ce titluri am
eu, pentru că sunt cu mult în urma
domnului Marin, vă va spune el și o
parte dintre ale lui sunt și ale mele.
Nu uitați să râdeți. Râsul nu îngrașă,

nu are E-uri, vă menține tonusul, vă
menține înălțimea spirituală la care
fiecare dintre noi trebuie să fie.
Ignorăm în bună măsură problemele
care ne pot afecta. De aceea, eu, vă
invit întotdeauna la Cenaclul nostru.
În fiecare duminică, la ora 10, la
Biblioteca Județeană. Ne-au venit
niște moșnegi acolo și ne simțim
ferice pentru că în primul rând
comunicăm. Este foarte importantă
comunicarea pe care am redus-o cu
toții la eternul ,,like”, ,,share”.
Oameni buni, comunicarea este între
oameni, prin cuvânt, prin expresia
figurii.” a spus Mihai Batog
BUJENIŢĂ.

Au recitat, la manifestare,

poetul VASILE LARCO şi actorul
EMIL GNATENCO, oameni de o
sensibilitate de nedescris, dăruiţi de
Dumnezeu cu transmiterea mesajului
poetic, rupt de realitatea cotidiană,
mesaj care te înalţă şi transpune
într-o lume mai bună. Vă mulţumim! 

Printre alţi participanţi de
seamă au fost poeta şi pictoriţa
Viorica Bordianu, soţii Valentina şi
Valeriu Lupu şi profesorul Mircea
Varvara.

Eleva NAOMI RANGHIUC
a citit din propriile creaţii. Pregătită
de profesor Alina Fîntînaru ,de la
Şcoala gimnazială Ion Creangă din
Iaşi ne-a făcut să vedem că misiunea
de dascăl se împlineşte dacă elevii
noştri sunt receptivi, deschişi ideilor
frumoase, ca Naomi.

Elevul PĂDURARIU
ŞTEFAN RADU, pregătit de dna
bibliotecară Oana Epure, de la
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” a
citit din propriile creaţii
transpunându-şi ideile prin care
receptează lumea în care trăieşte iar
elevele Liceului “Mihai Eminescu”,

COMANDATU CLEMENTINA şi
HRESTIC MARIA LUIZA au recitat
din cel mai recent număr al revistei

MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC.

Activitatea s-a încheiat cu
elevul ALEXANDRU URSACHE ,
pregătit de profesor CLAUDIA
MARTINICĂ,  care ne-a cântat şi
încântat cu un cântec românesc pe
care regret că nu îl pot expune în
aceste rânduri decât ca dăruire la cel
mai mare potenţial pe care îl poate

avea un copil de 9 ani. Îl felicităm şi
sperăm să-l vedem pe marile scene
ale oraşului cât mai curând.

Cuvântul meu de mulţumire
îi este adresat dlui director al Casei
Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi,
SILVIU IORDACHE, pentru
facilitarea întâlnirii unor generaţii
diferite întru acelaşi scop: Dragostea
pentru Limba Română!

Vă mulţumim tuturor şi
urăm Revistei Internaţionale
M E R I D I A N U L   C U LT U R A L
ROMÂNESC cât mai multe şi fru-
moase numere!

A consemnat,
Prof. dr. Monica Luminiţa COZMEI

MERIDIANE CULTURALE  la Iaşi
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Biblioteca Municipală
“Mihai Ralea” din Huşi a fost gazda
unui simpozion, intitulat ”Unirea
Basarabiei cu România-99 de ani”,
organizat de profesorul Costin Clit,
de la Colegiul Naţional “Cuza Vodă”.

Despre momentul unirii de
la 27 martie 1918 au vorbit senatorul
Ion Hadârcă, Teodor Candu, de la
Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală, Mariana Ţăranu, de
la Institutul Patrimoniului Cultural al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, col.
(r ) Andrei Covrig, col. (r ) Mihai
Focşa, prof.dr. Dumitru V. Marin şi
prof.Ştefan Plugar.

"Odată ce ne apropiem de
marcarea celor 100 de ani de la
Marea Unire, e bine că acordăm o
anumită însemnătate zilei de 27 mar-
tie 1918, când Basarabia s-a unit cu
România, act voit de o națiune
întreagă. Ziua de 27 martie nu poate
fi ignorată de nici un istoric, fiindcă
reprezintă primul pas spre Marea
Unire din 1918, Basarabia fiind
prima provincie care a făcut pasul
spre reîntregirea ţării. La 99 de ani
de la proclamarea unirii Basarabiei
cu țara mamă, decizia luată
democratic, de Sfatul Ţării, înseamnă
identitate şi spiritualitate
românească, fiindcă vorbim despre
un ţinut care a optat pentru
unificarea cu România printr-o
voință recunoscută la nivel
internaţional. Chiar dacă destinul
comun al Basarabiei și României a
fost anulat la 28 iunie 1940, în baza
pactului secret Ribbentrop-Molotov,
nu trebuie să uităm de însemnătatea
momentului, unul crucial pentru
afirmarea identității naționale", a
precizat prefectul Isabel Bogdan,
prezent şi el la manifestare.

�

Prof. dr. Dumitru V. MARIN,
a prezentat în cadrul evenimentului şi
nr. 7-8 al revistei MERIDIANUL
C U LT U R A L   R O M Â N E S C .
Totodată a stat de vorbă şi cu o parte
dintre invitaţii prezenţi la simpozion.

Senatorul Ion Hadârcă: 
,,Dodon este o marionetă”

REPORTER: Bună ziua

domnule senator. Sunteți la Huși. Ce
căutați pe aici domnule senator?

ION HADÂRCĂ: Aș putea
să vă adresez eu întrebarea. Eu
sunt senator de Huși, de Vaslui.

R: Sunteți totuți de puțină
vreme acasă și mă bucur că așa
considerați. Reprezintă ceva pentru
dumneavoastră Vasluiul, în momentul
de față?

IH: Spațiul acesta mi-a
devenit foarte familiar, şi m-a
antrenat în niște responsabilități
speciale. Acum eu sunt mai mult
vasluian decât basarabean.

R: Acum când s-a îndepărtat

momentul apropierii Basarabiei de
România? Aveți o sarcină grea,
oricum. 

IH: O sarcină și o respons-
abilitate: necesitatea de a explica. A
fost un context istoric care ar fi
putut fi mai favorabil. N-am avut
însă ceea ce au avut membrii
sfatului țării în 1918. Atunci a fost
altă situație. S-a prăbușit imperiul,
dar el, de fapt, s-a refăcut.

R: Speranțele?
IH: Speranțele rămân în

picioare, în inimile noastre. De fapt
de asta și suntem aici. De 99 de ani,
de când Sfatul Ţării a început și a
continuat procesul de unificare al
României mari și al țării, ne
adunăm ca să retrăim și să cinstim
acele momente și să ne umplem de
elan și de responsabilitate. Aceasta
este misiunea noastră istorică. Cu
această speranță au plecat în lumea
celor drepți Grigore Vieru, Ion
Vatamanu, Lidia Istrate, mulți,
mulți alții care nu au mai ajuns să
trăiască după aceasta. 

R: Domnule Ion Hadârcă,
aveți un CV impresionant, opera,
viața, activitatea. La modul cinstit,
credeți în unire?

IH: La modul cinstit, eu nu
cred în existență în afara acestei
idei.

R: Ați evocat momente de
mare tensiune dar și de mare
importanță în legătură cu Unirea din
martie 1918. Chiar mi-a plăcut să vă
ascult. Ce-ar trebui făcut ca lucrurile
să nu meargă către Moscova, și
Dodon să nu-și facă mendrele?

IH: Dodon este o
marionetă de care noi râdem pe
sub musteți, dar ar putea să
pericliteze situația, să aducă mult
rău, să mai strice. Dar este un pro-
ces ireversibil, pe care noi trebuie
să-l conștientizăm ca atare, pe care
noi trebuie să-l marginalizăm, în
așa fel, încât „dodonii” să dispară
cu totul din istoria noastră.

�

Mariana ŢĂRANU - cercetător: 
“Dodon nu ne reprezintă”

Reporter: Îmi face plăcere să
stau de vorbă cu Mariana Ţăranu nu
doar pentru faptul ca este o
domnişoară frumoasă, ca toate
moldovencele, de alfel. Ci pentru că
este cercetător în domeniul istoriei şi
pentru că este una din cei ce încă mai
cred în unire. Bine ați venit la Huși.

Mariana Țăranu: Vă salut și
mă bucur că sunteți sănătoși și
ne-ați invitat. Am fost invitată de
prietenii mei pentru a sărbători și a
cinsti memoria înaintașilor care
acum 99 de ani au dat dovadă de
curaj istoric, de responsabilitate și
au exprimat dorințele, năzuințele
românilor din afara granițelor iar
prin votul lor istoric din 27 martie
au decis unirea celor două județe
ale Basarabiei, aflate în afara
granițelor în acel moment, cu
România. Așa s-a format România
Mare.

R: Primul interviu pe care
l-a dat Mircea Snegur după declararea
independenței Moldovei, mie mi l-a
dat. După mine au urmat cei de la
BBC. Atunci am rămas contrariat
pentru că se credea că independența
Moldovei este esențială pentru
integritatea statului. Se mai crede și
astăzi în această independență? După
părerea dumneavoastră, ca istoric.

M Ţ: Dumneavoastră ați
vorbit de fapt cu un agricultor,
cetățean al Sovietului Suprem, cu
studii superioare.  Avea
mentalitatea pe care o avea, și la
acel moment, așa era. La etapa
actuală, în 2017, este clar că un
popor este puternic doar când este
mai unit. Românii din afara
granițelor, cei care trăiesc pe
pământul românesc dar în afara
României, sunt conștienți de faptul
că doar împreună cu țara au sorți
de izbândă și pot avea un viitor.

R: Este părerea dumnea-
voastră personală, sau este părere
generală în Basarabia, în Republica
Moldova.

M Ţ: Este părerea
majorității intelectualilor, este
părerea celor care analizează
rațional și raportat la acest
moment. Evenimentele mari din
istorie, nu le face gloata, le fac int-
electualii.

R: Absolut de acord, dar țin
să vă spun că atunci când am luat
interviu lui Nicolae Dabija, un poet
mare și al dumneavoastră și al nostru,
exact asta spunea, „dacă ne unim
suntem mai puternici”. Și nu ne-am
unit. Există șanse acum când Igor
Dodon vă cam duce în altă parte?

M Ţ: Igor Dodon
reprezintă interesele cetățenilor
care l-au votat. Dacă facem o
analiză a celor care au mers la

urnele de vot, constatâm că din
totalul alegătorilor, au participat la
urnele de vot 42%. Dintre aceștia
54% l-au votat. Deci nici a patra
parte din cetățenii Republicii
Moldova nu l-au votat. Aceasta nu
reprezintă nici pe departe
interesele cetățenilor. Mai mult
decât atât, foarte mulți dintre cei
aflați în diaspora nu au avut
posibilitatea să voteze. Nu mai
vorbim că au fost organizați cei din
partea stângă a Nistrului.

R: Cu vestitele autobuze?
M Ţ: Au fost aduși la vot.

Dar președintele actual al
Republicii Moldova nu reprezintă
toți cetățenii. Mai mult, a făcut
campanie electorală pentru
partidul său iar în cadrul unei
democrații este normal ca o parte a
cetățenilor să gândească într-un fel,
alții în alt fel. Este normal ca mass-
media din Moldova promovează
interesele lui Dodon și a clicii lui
spre deosebire de cealaltă parte a
populației care, deși majoritară, nu
are posibilitatea de a-și manifesta
opinia. 

R: Cercetătorul științific
Maria Țăranu, crede că va veni un
timp al acestei desăvârșiri a unității
neamului? 

M Ţ: Da, cred.
Mentalitatea unui popor se
schimbă pe parcursul a două
generații. Noi acum suntem ghidați
de politicieni formați într-un sistem
totalitar care acționează în niște
condiții post totalitare. De la ei nu
avem ce aștepta. Dar după ei vine
altă generație, biologioc vorbind,
de oameni politici de la Chișinău,
care are altă viziune.

R: Dacă nu vă răstoarnă
Dodon în apa Nistrului sau în alte
ape.

M Ţ: Istoria se repetă, dar
mai devreme sau mai târziu toate
popoarele s-au unificat. La acest
moment, în lume, care popoare mai
sunt divizate? Este cazul poporului
român și al Coreei. Mai devreme
sau mai târziu o să vină și timpul
poporului român. Dat fiind
faptul că am șansa sau neșansa să
locuiesc într-un stat corupt, eu
trebuie să-mi păstrez sănătatea și
să-mi creez un mediu în care să am
un confort psihologic. 

�

Teodor Candu - Cercetător : 
,,Unirea Basarabiei cu România,
un subiect sensibil”

Reporter: Cine sunteți
dumneavoastră domnule Candu?

Teodor Candu: Sunt
cercetător, actualmente director al
Muzeului Național de Etnografie și

Istorie Naturală. Mă preocupă
cercetarea istoriei locale și valorifi-
carea documentelor moderne tim-
purii .

R: Acolo, la voi, reușiți să-i
faceţi interesați pe studenți despre
acest subiect, foarte sensibil din câte
înțeleg?

TC: Nu cred că este un
subiect sensibil, doar la Chișinău.
Este un subiect sensibil în spațiul
sovietic, atât timp cât Rusia va
vedea în Moldova o zonă de interes
strategic și economic.

R: Adică, atât timp cât este
Armata a 14-a acolo?

TC: Oficial, Armata a 14-a,
nu mai este de mult timp acolo. Se
păstrează doar depozitele de
muniții ale armatei și sunt doar
trupele de mentenanță care s-au
reorganizat sub forma de trupe de
menținere a păcii.

R: Putem vorbi de ideologie
pro-sovietică acum?

TC: Putem vorbi în
Republica Moldova de un curent
numit „moldovenism”.

R: Că este o limbă separată,
un stat separat.

TC: Da și că sunt stataliști,
moștenitorii vechii țări a Moldovei
și continuatorii vechii țări moldove-
nești.

R: Părerea dumitale ca
cercetător, care e?

TC: Istoria este un proces
mult mai complex și mai îndelungat
al națiunilor și nu începe numai în
epoca medievală. Și vorbitorii de
limbă română din stânga Prutului
fac parte din marele bazin de
populație de romanitate orientală –
așa este denumit. Într-un singur
cuvânt, toți se numesc români.

R: Adică apoximativ 63%
din toată populația Moldovei ar fi la
voi?

TC: Când vorbim despre
Moldova, trebuie să înțelegem
spațiul istoric al Moldovei. Vorbind
despre teritoriul dintre Prut și
Nistru, vorbim despre spațiul fizic
al Republicii Moldova.

R: Absolut de acord. Ce
procent de populație de acolo, este
română? Eu știam de aceşti 63%.

TC: Vorbitori de limbă
română sunt peste 60-70%. Câți
dintre ei se identifică ca români?
Procentual cred că 20%.

R: Asta înseamnă că în
secunda aceasta unificarea nu are
obiect?

TC: Unificarea, chiar dacă
va fi, nu va avea loc doar din
perspectivă ideologică sau din
punctul de vedere al tendințelor
culturale, ci și din punctul de
vedere economic, pragmatic care ar
fi și în beneficiul Moldovei și pen-
tru România poate ar contribui la
dezvoltarea țării.

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

Unirea Basarabiei cu România - un subiect sensibil Unirea Basarabiei cu România - un subiect sensibil 
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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
23 mar. 2017 - 30 mar. 2017

O perioadă în care preocu-
pările tale se vor lega de

filozofie, de planuri de călătorii
îndepărtate sau de studii pe termen
lung. Dialogurile cu persoane erudite,
cu persoane străine sau cu apropiați
plecați de ceva vreme în străinătate
vor fi frecvente și de bun augur. Este
bine să reții sfaturile sau îndemnurile
primite, indiferent pe ce cale sau de la
cine. 

Perioada debutează cu as-
pecte financiare, de genul

achitarea facturilor sau relaționării cu
instituțiile de profil. Fii cumpătat la
bani și verifică orice document, cât de
mărunt, întrucât sunt posibile erori
banale în aparență, dar care pot
antrena în timp dificultăți. Demer-
surile profesionale și cele legate de
călătorii pot fi frecvente, însă este
puțin probabil să le poți rezolva pe
toate așa cum îți dorești.

Se pare că ești concentrat
pe activitățile profesionale

de rutină, dar și pe cele personale de
acasă, mai ales în primele zile ale
săptămânii. În plan profesional se
conturează o nouă etapă, în care sunt
șanse să primești responsabilități de
anvergură. Sănătatea este vulnerabilă,
de aceea dozează-ți eforturile și lasă-
i pe ceilalți să te ajute cu tot ce pot.
Evită discuțiile de anvergură, acțiuni-
le solicitante și persoanele care te
obosesc. Relațiile, în general, sunt
fragile în perioada actuală.

Prima parte a perioadei
aduce discuții parteneriale,

mai ales privitoare la bani și bunuri
comune. Se pare că tu îți dorești ceva,
ai anumite planuri, iar partenerul de
viață sau colaboratorii îți prezintă cu
totul altceva. Răsturnările de situație
din segmentul partenerial pot fi spec-
taculoase, de aceea fii prudent și ține
cont și de spusele sau doleanțele
celorlalți. Apar cheltuieli legate de
facturi, servicii sau datorii. 

Se anunță debutul unei
perioade în care îți vei

revizui multe planuri legate de
călătorii sau de studii. Săptămâna îți
aduce multă forfotă în plan
profesional. Există posibilitatea să
revizuiești activități și documente
profesionale sau să te informezi cu
privire la obținerea unor competențe
profesionale, prin abordarea unor
cursuri și studii de lungă durată.
Latura educațională te va interesa
mult și pentru multă vreme. 

Perioada aceasta conturează
noutăți financiare privitoare la

câști-gurile suplimentare dintr-o
colabora-re sau dinspre partenerul de
viață. Poate fi vorba despre reluarea
unor discuții vechi, lămurirea unor
aspecte discutate undeva, cândva sau
despre remedierea unor plăți făcute
parțial sau incorect. Prudență, răbdare
și verifică atent fiecare document și
fiecare cheltuială! Relațiile sentimen-
tale sunt provocatoare, fie că este
vorba despre copii, fie despre
persoana iubită. 

La inițiativa regretatului dr. Constantin Teodorescu, încă din 2009, la
Bârlad a fost pusă în dezbatere publică ideea reabilitării Casei Gheorghiu-Dej
și înființarea pe lângă aceasta a unui Centru de Documentare Antitotalitară. La
toate conferințele, simpozioanele, mesele rotunde organizate în fiecare an la
Bârlad, la care au participat istorici români consacrați, a fost prezentat
impactul pe care l-a avut Gheorghiu-Dej în istoria recentă a României. În
noiembrie 2016, Casa Dej a fost inclusă în rețeaua memoriei comunismului
românesc (http://www.reteauamemoriei.ro/), un proiect de anvergură
națională dezvoltat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc din București.

Duminică, 26 martie, la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, a
continuat șirul conferințelor publice despre personalitatea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, organizate de muzeograf Laurențiu Ursachi. Subiectul dez-
voltat de istoricul Florian Banu (recunoscut pentru cărțile sale privind istoria
serviciilor de informații în perioada comunistă) va fi unul deosebit de incitant,
fiind legat de interesul lui Gheorghiu-Dej pentru dezvoltarea agriculturii
românești din anii ’60, pe baza celor mai noi tehnologii dezvoltate în Europa
de Vest și îndeosebi în SUA. Unele dintre acestea au fost obținute pe căi mai
puțin oficiale, prin colaborarea dintre spionajul românesc cu alte servicii
străine.

La finalul conferinței a fost lansat volumul De la SSI la SIE. O isto-
rie a spionajului românesc în timpul regimului comunist (1948-1989) publi-
cat recent de Florian Banu la Editura Corint din București. Prezenta cartii a
fost realizata de istoricii Cristian Onel (Bârlad) și Liviu Țăranu (București).
In alta ordine de idei, publicul bârlădean prezent la conferința de excepție
susținută de unul dintre cei mai buni istorici români actuali, au avut posibili-
tatea de a afla aspecte necunoscute până azi despre activitatea lui Gheorghiu-
Dej.

Conferinţa Gheorghe Gheorghiu-Dej,
spionajul şi dezvoltarea agriculturii

Anual, pe 20 martie se sărbătorește Ziua Internațională a Francofoniei.
Elevii Școlii Gimnaziale nr. 10 ”Stroe S. Belloescu”, coordonați de prof.
Mintuță Mihai, au demonstrat că și România este țară francofonă. Astfel,

prezenți în sala de lectură a Bibliotecii Municipale “ Stroe Belloescu”, copiii au
citit despre semnificația acestei zile, au recitat poezii în limba franceză iar corul
școlii, coordonat și acompaniat de prof. Olaru Oliver, a interpretat o serie de
cântece în limba franceză. De asemenea, au fost expuse picturi realizate de
elevi, pe această temă. “Le mulțumim pentru lecția de limba franceză oferită și
îi așteptăm cu drag și cu alte ocazii!” a declarat Cristina Vizitiu, sefa bibliotecii
bârlădene.

Ziua internațională a Francofoniei este sărbătorită, în fiecare an, la 20
martie, marcând, astfel, data la care, în anul 1970, 21 de state și de guverne au
semnat convenția de înființare a Agenției de Cooperare Culturală și Tehnică
(ACCT), organizație interguvernamentală fondată pe baza unui numitor
comun, respectiv folosirea limbii franceze.

Ziua Internaţională a Francofoniei a
fost sărbătorită şi la Bârlad

Marți, 21 martie , orele 13.30 a avut loc o întâlnire a reprezentanților
Primăriei Bârlad cu responsabilii de mediu din grădinițele și școlile munici-
piului Bârlad. Tema abordată a fost colectarea selectivă a deșeurilor recicla-
bile, intensificarea activității de colectare, declanșarea de acțiuni de susținere
a colectării selective: organizarea de concursuri între unitățile preșcolare și
școlare urmărindu-se atât cantitatea cât și calitatea , organizarea de Patrule ale
reciclării, continuarea activităților cu voluntari Eco, organizarea de ateliere
pentru confecționarea de obiecte practice și utile din deșeurile reciclabile.

Tematica propusă fiind una generoasă, municipaliatea barladeana a
dat asigurari ca astfel intalniri vor fi organizate si pe viitor.

Problema reciclării deşeurilor 
dezbătută şi la Primăria Bârlad

Primăriile vor putea con-
tracta împrumuturi de la Trezorerie
pentru asigurarea prefinanțării și/sau
cofinanțării proiectelor finanțate din
fonduri externe, propune Ministerul
Dezvoltării într-un proiect de
ordonanță de urgență.

Creditele vor avea o dobân-
dă de ROBOR la 3 luni comunicată
de la BNR în ultima zi lucrătoare a
lunii anterioare acordării împrumutu-
lui, plus o marjă de trei puncte pro-
centuale și care rămâne fixă pe toată
derulare a împrumutului. Perioada de
rambursare este de până la 20 de ani,
cu posibilitatea rambursării anticipa-
te, parțial sau integral. Termenul
limită de depunere la Finanțe a docu-
mentelor pentru a fi transmise
Comisiei de autorizare a împrumu-
turilor locale este 31 octombrie 2017.
Potrivit proiectului, nu va exista o

limită de îndatorare ca procent din
veniturile autorităților respective. De
asemenea, autoritățile locale vor
putea lua împrumuturi din Trezorerie
și pentru plata corecțiilor financiare
aplicate din cauza unor erori în
proiectele europene derulate, cu
încadrarea în limita de îndatorare de
70% din veniturile anuale ale
autorităților respective. ”În prezent,
multe proiecte finanțate din fonduri
externe nerambursabile, implementa-
te de către autoritățile administrației
publice locale înregistrează întârzieri
sau chiar se află în blocaj, ca urmare
a lipsei de resurse financiare în
bugetele locale pentru a asigura cota
de 2% cofinanțare proprie sau pentru
a asigura cheltuielile neeligibile, fără
de care nu se pot finaliza proiectele”,
se arată în nota de fundamentare a
Ministerului Dezvoltării . 

Veşti bune pentru primării

În urmă cu câteva zile, o
cisternă plină cu 32 tone de motorină,
din Republica Moldova, s-a răsturnat
pe DE581, la cinci kilometri de
municipiul Huși.

Şoferul autotrenului a pier-
dut controlul volanului într-o curbă şi,
din cauza încărcăturii, a intrat în
balans, ceea ce a dus la răsturnarea
cisternei.

Imediat, pompierii de la
Secția Huși, sprijiniți de colegi de la
Inspectoratul Județean pentru Situații

de Urgență (IJSU), au intervenit la
locul producerii evenimentului,
pentru asigurarea măsurilor de
prevenire și stingere a incendiilor, în
condiţiile în care există scurgeri de
combustibili.

La fața locului a fost prezent
și prefectul județului Vaslui, Isabel
Bogdan, care a coordonat întreaga
operațiune.

”S-a luat legătura cu o firmă
care deţine o macara de mare tonaj
pentru ca autocisterna să fie repusă pe
roţi. Ulterior, se va face transvazarea
combustibilului într-o altă cisternă”, a
declarat prefectul Isabel BOGDAN.

Şoferul autotrenului a suferit răni
uşoare în urma accidentului, fără să
necesite transportul la spital.

Cisternă cu GPL, răsturnată în
apropiere de municipiul Huşi

Pagină realizată de 
Timona Balmuș
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O perioadă foarte importan-
tă în plan partenerial. Se

conturează o etapă nouă atât în relația
de cuplu, cât și în relațiile de colabo-
rare profesională. Ar fi bine să-ți
rezervi momente de liniște și să te
gândești pe îndelete la relațiile
parteneriale în care ești implicat.
Există aspecte nemulțumitoare în
toate tipurile de relații, însă
deocamdată se vor evidenția hibele. 

Este vremea schimbărilor
majore în plan profesional, la

locul de muncă. Începe o perioadă
lungă de modificări salariale, schim-
bări colegiale și ale condițiilor de
muncă. Forfota din acest segment este
foarte răscolitoare, dar benefică pe
termen lung. Este bine să ții pasul cu
aceste schimbări, să le primești cu
brațele deschise și mai ales să ai
încredere că Universul lucrează pen-
tru binele tău suprem. 

Foarte interesantă perioada
în plan sentimental! Se con-

turează o nouă etapă în care te poți
îndrăgosti, poți revigora o relație
veche sau pur și simplu îți vei
remodela concepțiile legate de iubire
și implicațiile ei. Mai delicate sunt
relațiile cu generațiile tinere, pentru
că surprizele din partea acestora pot fi
de proporții. Celebrul conflict dintre
generații își va face simțită prezența și
bine ar fi să aplanezi lucrurile cu
răbdare, calm, înțelegere și toleranță.
Pot fi momente în care stările tale de
spirit să fie oscilante. 

Ar fi bine să-ți îndrepți aten-
ția și eforturile spre domeniul

familial și treburile gospodărești.
Începe o etapă nouă pentru tot ce ține
de casă și familie, astfel că surprizele
pot fi de mare anvergură. Trasează
planuri de a cumpăra, a vinde bunuri
patrimoniale, a renova casa sau a re-
para diverse. Membrii familiei îți vor
fi alături, atât cu sfaturi, cât și cu spri-
jin material. Sănătatea este vulnera-
bilă, astfel că bine ar fi să ții cont de
sensibilitățile organismului și să-ți
programezi controale la medic.

Săptămâna debutează cu
întâlniri și dialoguri cu

prietenii. Schimbul de informații este
benefic pentru toată lumea, numai că
de această dată ar fi bine să povestești
doar banalități despre tine și planurile
tale de viitor. Unii pot interpreta gre-
șit spusele tale. Oboseala și unele
afecțiuni vechi își vor face simțită
prezența, de aceea ascultă-ți semnale-
le organismului. Vei avea nevoie de
odihnă și poate chiar de îngrijiri. 

Segmentul banilor câștigați
din munca proprie se va

revigora începând din această săp-
tămână, astfel că este rost de câștiguri
serioase dinspre locul de muncă. Sunt
posibile informații noi privitoare la
salarizare, la condițiile de muncă sau
colegii îți oferă șanse deosebite de a
obține venituri noi prin facilitarea
unor contracte. Fii prudent, pentru că
ispita de a cheltui mult este prezentă,
dar ascunsă sub intenții aparent bune.
Dialogurile cu prietenii sunt benefice.

În perioada 28 martie - 10
aprilie, Primăria municipiului
Bârlad, în cadrul campaniei de
curățenie de primăvară a orașului
,organizează ample acțiuni de ecolo-
gizare a zonelor periferice ale
orașului unde se mai depozitează
încă ,abuziv, deșeuri menajere și ani-
maliere.

In prima zi au fost organi-
zate acțiuni de ecologizare în zona
Centrului de Afaceri-Obor unde au
participat peste 100 de elevi însoțiți
de cadrele didactice de la Liceul
Petru Rareș Bârlad. Tot cu aceasta
ocazie, 60 de elevi de la Școala
Generală “Iorgu Radu” au participat
la acțiunea de ecologizare organizată
în Cartier Deal II - zona Cimitir.

Toate aceste acțiuni au drept
scop conștientizarea pe de o parte a

elevilor cu privire la necesitatea
protecției mediului (apa, aer, sol) cât
și a cetățenilor municipiului Bârlad
cu privire la depozitarea controlată a
deșeurilor de orice tip. Amplasamen-
tele ecologizate vor fi date în paza
Poliției Locale Bârlad în vederea
identificării persoanelor care nu se
conformeaza legislației de mediu și

aplicării de sancțiuni.
În paralel cu zonele ecologi-

zate de elevi, Primăria Bârlad
desfășoară acțiuni de ecologizare și
cu asistații sociali în următoarele
zone: intrările în oraș, zona Prodana,
Albia pârâului Valea Seaca și canalul
23 August, Zona M. Eminescu etc. în
vederea menținerii unui aspect
salubru și sănătos al orașului pe toată
perioada anului.

Ample acţiuni de ecologizare

Zilele trecute, polițiștii
bârlădeni au reținut un tânăr de 19
ani, din municipiul Bârlad, acesta
fiind bănuit de săvârșirea
următoarelor infracțiuni: furt,
conducerea unui autovehicul fără a
poseda permis de conducere și
distrugere.

Polițiștii bârlădeni au fost
sesizați la data de 25 martie, în jurul
orei 21.30, de către un bărbat din
municipiul Bârlad cu privire la faptul
că i-a fost sustras un autovehicul tip
taxi. 

În urma cercetărilor
efectuate, polițiștii au stabilit că
bărbatul a coborât din autovehiculul
tip taxi, pe care îl conducea, lăsând
cheile în contact. Profitând de acest

lucru, la scurt timp, un tânăr s-a urcat
la volanul autoturismului și  l-a
condus până la ieșirea din municipiul
Bârlad, către Vaslui. A distrus o
porțiune din gardul unui parc auto, a
avariat alte două autovehicule și a
intrat în coliziune cu un autoturism
din incinta parcului, luând foc.

Polițiștii au reușit să
identifice un tânăr de 19 ani, din
municipiul Bârlad, care nu posedă
permis de conducere pentru nici o
categorie de autovehicule, În acest
context, tânărul a fost reținut. Pe
numele acestuia a fost întocmit dosar
penal, sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de furt, conducere pe
drumurile publice a unui autovehicul
de către  o persoană care nu posedă
permis de conducere și distrugere.
Urmează să fie stabilită și valoarea
prejudiciului cauzat. In alta ordine de
idei, acesta a fost prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Bârlad, cu propunere de dispunere a
unei măsuri preventive.

Un tânăr teribilist a fost reţinut

Prefectul Isabel Bogdan și
subprefectul Mircea Gologan au
participat  la simpozionul și
vernisajul expoziției, intitulate
”Memoria patrimoniului”, găzduite
de Sala Arta a Muzeului Județean
”Ștefan cel Mare” Vaslui, eveni-
mente organizate de Inspectoratul de
Poliție al județului (IPJ) Vaslui, cu
prilejul aniversării a 195 de ani de la
înființarea Poliției Române.

Cu această ocazie, cei doi
reprezentanți ai Guvernului au primit
din partea conducerii IPJ Vaslui
diplome aniversare, mesajul prefec-
tului Isabel Bogdan fiind unul de
apreciere la adresa polițiștilor
vasluieni, care, prin sacrificii,
reușesc să ofere un climat de
siguranță comunității.

”An de an, Ziua Poliției
Române este legată de simbolul
creștin al Bunei Vestiri. Astăzi,
polițiștii din toată țara se află în zi de
sărbătoare, una a credinței în forța
binelui și a încrederii în viitor. V-ați
câștigat cu sacrificii respectul
comunităților, iar acest lucru trebuie
să primeze. Încrederea cetățenilor în
autoritatea polițenească trebuie să
reprezinte obiectivul de căpătâi al
fiecăruia dintre voi. Îmi exprim
respectul pentru profesia de polițist,
care adesea își pune viața în pericol,
pentru a ne apăra drepturile și
libertățile. Mulțumesc tuturor
polițiștilor vasluieni pentru
profesionalismul, onoarea și
dăruirea de care dau dovadă în
îndeplinirea misiunilor, ce au ca prim
obiectiv siguranța civică.

Vă asigur de întreaga
considerație, oferindu-vă sprijinul
meu necondiționat în toate
activitățile și misiunile
dumneavoastră. La mulți ani, Poliția
Română!”, le-a transmis polițiștilor
prefectul vasluian.

Ziua Poliţiei Române a fost marcată şi
la Vaslui

Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vaslui în parteneriat cu
Direcția Județeană pentru Cultură
Vaslui au organizat în această
săptămână, proiectul educaţional
naţional „CUNOAŞTE ŞI
PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL
CULTURAL NAŢIONAL”.

Activităţile au fost
desfășurate la Muzeul Judeţean
„Ştefan cel Mare” Vaslui, în cadrul
programului intitulat „Şcoala altfel -
să ştii mai multe să fii mai bun” de
către poliţiştii de investigaţii
criminale împreună cu reprezentanții
Muzeului Județean Vaslui și Direcţiei
pentru Cultură Vaslui.

La activitate au participat
elevi de la Școala Generală
”Constantin Parfene” Vaslui, de la
Școlile generale din Pungești și
Gârceni și de la Liceul ”Ștefan
Procopiu” Vaslui.

Proiectul urmăreşte să ofere
tinerilor informaţii privind tezaurul
cultural naţional mobil şi să
accentueze importanţa fiecărui
individ în procesul de apărare a
integrităţii valorilor culturale
naţionale.

În cadrul acestor activități,
elevii au aflat ce reprezintă
patrimoniul cultural naţional, format
din totalitatea bunurilor materiale
care aparţin unei persoane, moştenite
prin lege de la părinţi sau de la alte
rude, dar şi din totalitatea bunurilor
care aparţin colectivităţii şi care sunt
administrate de organele statului,

bunuri spirituale şi materiale
strămoşeşti care aparţin întregului
popor. 

Poliţiştii au exemplificat
bunurile care alcătuiesc patrimoniul
cultural naţional mobil: bunuri cu
valoare istorică, arheologică şi
documentară, bunuri cu valoare

artistică, bunuri cu semnificaţie
etnografică, bunuri de importanţă
ştiinţifică, bunuri de importanţă
tehnică și le-au fost prezentate bunuri
culturale recuperate de către poliţişti,
cum ar fi icoane pictate pe sticlă şi pe
lemn, brăţări dacice, monede dacice
din aur, tablouri, bunuri arheologice.

Discuţiile au pus în evidenţă
faptul că protejarea patrimoniului
cultural este un proces continuu,
individual şi colectiv, care
presupune: păstrarea şi conservarea
bunurilor culturale materiale atât de
furt, vandalism, distrugere şi
degradare, cât şi de consecinţele
dezastrelor naturale, dar şi punerea în
valoare şi popularizarea bunurilor
culturale.

Elevii au aflat care sunt
măsurile pe care fiecare proprietar ar
trebui să le ia în cazul în care deţine
bunuri de patrimoniu. Cea mai
importantă măsură se referă la
protejarea integrităţii bunului cultu-
ral mobil aflat în patrimoniul său,
deoarece acest obiect reprezintă o
parte a tezaurului cultural naţional, o
proprietate comună a poporului, o
parte a identităţii culturale.

CUNOAŞTE ŞI PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL 
CULTURAL NAŢIONAL
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Reporter: Stimați prieteni,
Costică Postârnac, primarul de la
Ipatele, este interlocutorul meu de
astăzi. A acceptat cu greu interviul,
știind că presa poate să-l critice. Noi
nu-l criticăm, însă. Bine v-am găsit,
domnule primar.

Primar: Bine ați venit, dom-
nule profesor.  

R: V-am văzut cam încruntat,
astăzi. Ce-ați pățit?

P: Vin de pe un șantier co-
munal, am început din nou activi-
tatea, se lucrează la șanțurile de pe
marginea DC71, avem probleme
pentru că zăpada și apa au mai dis-
trus din drum. Am început să
lucrăm la cofrat, la turnat șanțurile
de la postamente. Sunt și alte pro-
bleme cu ploile care au distrus în ul-
tima perioadă, au produs eroziuni,
apa a cărat piatra de pe drum, a
distrus șanțurile. Acum încercăm să
reparăm cu oamenii de la 416.

R: Câte dosare aveți la 416?
P: 56 de dosare, aproape

200 de persoane în total dintre care
cei care au fost obligați să efectueze
orele de muncă sunt folosiți la
munci în folosul comunității,
curățarea zăpezii, întreținerea dru-
murilor...

R: I-am filmat cum lucrează
și cum recuperează nisipul. Chiar
mi-a plăcut că recuperați nisipul. 

P: Mi-au fost chiar folosi-
tori astă iarnă, i-am folosit pentru
ajutorarea persoanelor cu probleme
deosebite, bătrâni, oameni care au
nevoie de sprijin. Am avut reparti-
zat un număr de oameni, pentru
ajutorarea acestor persoane. Oa-
menii respectivi au ajutat la tre-
burile gospodărești, la curățat
zăpada de pe căile de acces spre
locuințe, curățarea șanțurilor, a
ulițelor.

R: Nu v-ați făcut centrale la
școală? Lemne, văd că ați avut.

P: Avem centrale la toate
școlile.

R: Mă întorc la 416. Dom-
nule Postârnac. Sunteți unul dintre cei

mai respectați primari, colegii vă
apreciază. Cei care doresc să învețe,
vor învăța. 416 este o lege în
favoavarea primarului, masă de
manevră a primarului. Este o forță de
muncă impresionantă. Într-o comună,
Dragomirești de exemplu, sunt 366 de
oameni. Dumneavoastră aveți mai
puțini. Sunteți o comună, cu oameni
un pic mai gospodari. Domnule pri-

mar, aveți să le dați de muncă celor de
la 416?

P: Dacă ați observat noi
avem populație mai puțină în
comună. Numărul de dosare nu este
exagerat de mare. Contrar spuselor
unora, eu susțin că legea 416 este
necesară. Din două puncte de
vedere. În primul rând că unitatea
administrativă poate rezolva unele
probleme cu cei activi care
prestează orele de muncă, în al
doilea rând se dă posibilitatea unor
familii care au copii la școală să aibă
o sursă minimă de venit pentru
aceștia. Le este, deci, absolut
necesară această lege. În plus nu am
probleme cu prestarea orelor de
muncă, pentru că noi avem o
regulă: nu ți-ai prestat orele,
următoarea lună ai pierdut ajutorul
social. Motiv pentru care nici nu am
avut probleme cu ajutorul social.
Știu că se spune că cei de la 416 sunt
votanți,  o masă de manevră pentru
primar. Din punctul meu de vedere,
așa ceva, nu este adevărat. Aici de-
pinde de calitatea fiecăruia. Eu vă
spun sigur că cei de la legea 416 au
foarte mult de lucru. Avem foarte
multe drumuri, acolo este nevoie de
șanțuri, avem de cosit iarba pe mar-
ginea drumului,  este foarte multă
treabă de făcut. Avem o suprafață
de 19 hectare de plantație silvică pe
care din 2016 o întreținem cu cei de
la 416.

R: Din ce văd eu,
dumneavoastră ați acționat pe prin-
cipiu umanitar. Îi ajutați pe cei
neputincioși, cu acești oameni care
mai pot să lucreze. Ce populație are
comuna?

P: În jur de 1900 de

locuitori. Populația este
îmbătrânită. Sunt în jur de 400 de
persoane peste 70 de ani. Copiii
sunt plecați, nu are cine să se ocupe
de ei, atunci, la o parte dintre ei, îi
trimitem pe cei de la 416.

R: Domnule primar, sunteți
unul dintre primarii foarte vechi, v-ați
învechit în administrație, v-ați dedicat
viața, acesteia, aveţi şase mandate și
ceva...! Care-i secretul?

P: Nu există secret. Se-
cretele-s la vedere. Modul în care lu-
crezi cu oamenii, modul în care îți
respecți îndatoririle, faptul că tre-
buie să fii întotdeauna în întâmp-
inarea omului, să-l ajuți când are
nevoie. Trebuie să fii corect și coer-
ent în ceea ce faci, în investițiile pe
care le faci. Ele nu trebuie făcute cu
dedicație sau numai pentru o
anumită parte a comunității, ele tre-
buie să fie pentru toată comuni-
tatea. Omul trebuie ajutat când are
nevoie.

R: Ați acordat burse unor
elevi merituoși care să-și termine
studiile. Mai aveți rezerva asta la
primărie?

P: Nu am acordat burse din
resursele primăriei. Am căutat
sponsori care să ajute copiii care au
rezultate bune și care nu au
posibilități financiare, să meargă
mai departe. Dacă ar fi să fac un in-
ventar, în cei 24 de ani de când sunt
în primărie am avut cam 80-90 de
elevi care au fost sprijiniți întâi la
licee, apoi la facultate. Unii la licee,
alții la facultate, pe perioade mai
lungi sau mai scurte, folosind surse
financiare ale unor societăți din
cadrul comunei. N-am implicat
încă, Consiliul Local într-o aseme-
nea misiune.

R: Cam câți se întorc înapoi?
Pot fi folositori aici?

P: Se întorc înapoi. Am
avut colegi de serviciu care au ter-
minat facultatea, acum sunt activi
în alte comunități locale sau orașe.

R: Ultima întrebare, dom-
nule Costică Postârnac, după atâția
ani, primarul este mulțumit de sine, de
munca lui?

P: Da, am ieșit în întâmp-
inarea nevoilor cetățenilor, am real-
izat proiecte care erau importante
pentru comunitate legate de şcoli,
biserici, drumuri locale. Mai sunt
multe lucruri de făcut dar eu sunt
mulțumit și cred că și concetățenii
mei sunt mulțumiți de mine. În gen-
eral, votul, este cel  care
demonstrează realitatea.

A consemnat ca reporter, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Reporter: Domnule primar
Aurel Doacă îmi place aici la Costești.

Primar: Bine aţi venit dom-
nule profesor.

R: Explicați vă rog pentru
cine nu știe ce se întâmplă aici, la
dumneavoastră. Să reținem că sunteți
primarul comunei Costești din județul
Iași.

P: Sunt primarul comunei
Costești, sunt la al doilea mandat iar
acum suntem la finalizarea DC 120A
care are o lungime de 5 km și este
aproape gata.

R: Trebuie să spunem pentru
toată lumea că faceți o treabă trainică
și frumoasă. Ați alergat un pic dupa
asta?

P: Cam tot timpul.
R: De când v-ați străduit să

obțineți această finanțare? Cam cât
costă?

P: Cam din 2014, a costat
cam 7,400 milioane pentru asfalt,
rigole, taluzarea terenului.

R: Dar dealul pe care stăm nu
fuge la vale?

P: Nu, sigur nu fuge.
R: Sunteți născut aici? Ați

păscut aici oi, vaci?
P: Când eram copil am

păscut, cum să nu.
R: Atunci, cât de important

este acest deal pentru dumneavoastră?
Este un prilej de mândrie pentru dum-
neata?

P: Sigur că da, pentru toată

comuna este. Avem două asfaltări.
Una de 5 km și una de 3 km
câștigate de SC EKY SAM respectiv
de VIAROM.

R: Aveți aici, pe vale, niște
solarii. Sunt ale Costeștenilor, sau ale
altcuiva?

P: Nu. Sunt ale celor din co-
muna Ion Neculce.

R: Dar aici, pe aceste dealuri
care nu par foarte productive, ce mai
cultivați? Nu văd nimic înafară de sal-
câmi!

P: Orice. Zona este mai
mult de pepeni, legume.

R: Aprovizionați piața Iașului
cu pepeni?

P: Nu, la stradă, Pașcani,
Târgu Frumos. Nu este nimic orga-
nizat, vreau să fac o piață la DN
28A. Dar mai durează, nu avem
bani.

R: Oricum, eu vreau să vă fe-
licit că ați făcut o treabă foarte bună,
aici.

P: Mulțumim.

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

Bucuria unei realizări
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Reporter: Stimați prieteni,
sunt foarte bucuros să vă povestesc ce
se poate vedea nou la Lungani. Un
acoperiș proaspăt la un vechi conac,
alături se lucrează la tăiat lemne, la
amenajarea unei grădini, la
gospodărirea primăriei. ,,Vinovatul”
este în fața mea, domnul Gheorghe
Pricopie, primarul comunei. Bine v-
am găsit, domnule primar!

Primar: Bine ați venit, dom-
nule profesor!

R: Eu am ajuns în a doua
parte a zilei. Unde ați alergat astăzi,
pentru că nu vă găseam?

P: La bancă, în târgul Fru-
mos, acum am ajuns și eu. M-am
grăbit pentru că mai avem oameni
de la 416, la lucru. La Goești, la
Crucea, la Ineu. Trebuie să le dăm
pontajele. Să vedem, care fac, care
nu fac.

R: Aveți mulți oameni la
treabă azi?

P: Avem cam 150. Dar la
legea 416 am în jur de 420 de
dosare, la 6000 de locuitori câți sunt
în comună.

R: Aveți ceva. Și reușiți să
utilizați această forță de muncă?

P: Desigur. Pentru
gospodărirea comunei, mai facem
treabă și în altă parte.

R: Ce înseamnă „în altă par-
te”? Adică în afara Lunganiului?

P: Adica în toată comuna,
pe la cimitire, baza sportivă, mai
avem contracte și cu pepiniera
Sârca pentru plantat puieți la
Ocolul Silvic.

R: Ați făcut ceva pentru luna
pădurii?

P: Încă mai este timp, nu
am făcut încă, o să facem.

R: Cum priviți primăvara,
domnule părimar?

P: Am avut o iarnă bună și
lungă. Primăvara vine încetișor dar
sigur.

R: Trebuie să vină,
primăvara nu se poate ține în lanțuri.
Cu ce gânduri pășiți în primăvară,
domnule primar Gheorghe Pricopie?

P: Am proiecte noi pentru
primăvară. O grădiniță, patru săli
la Zmeu, pe care trebuie să o încep
în săptămânile următoare.

R: Să menționăm că această
comună, Lungani, este singura
comună pe care o știu unde avem na-
talitate pe plus.

P: Avem la Zmeu și la
Cruce, două comunități de romi.

Deasemenea avem  de reabilitat
şcolile din Lungani, Zmeu și Goești.

R: Asta înseamnă că vă
bazați pe niște bani?

P: Oricum ar fi, tot trebuie
să facem aceste lucruri. Mă gândesc
la proiecte ca atare. Le avem prin
Ministerul Dezvoltării. Banii pe ca-
re i-am primit trebuie folosiți.

R: Cam câte milioane de de

euro ați băgat în comuna Lungani?
P: Sunt multe milioane.

Vreau să vă spun că primul proiect
prin SAPARD din județul Iași este
cel din comuna Lungani, am reușit
o asfaltare de 9 km.

R: Lăudați-vă, lăudați-vă,
chiar îmi place. Dar acoperișul de pe
clădirea din fața noastră, cum este?

P: Această clădire a fost o
locuință boierească, revendicată de
moștenitorii boierului Cerchez, au
câștigato-n instanță, ne-am înțeles
cu ei și am cumpărat-o cu 40.000 de
euro, împreună cu terenul. Am
achitat-o, iar acum trebuie să
reabilităm conacul pentru că a fost
construit acum 100 de ani. Vara
aceasta, vreau să termin aici.

R: Domnule primar, ce
anume vă împinge să faceți ceva aici?

P: Pentru că aș dori să se
vadă ceva în urma mea. Eu sunt fiu
al comunei Lungani. Și peste ani o
să se spună: „uite bre ăla a fost pri-
mar și n-a făcut nimic în comuna
Lungani”.

R: O să revenim la această
problemă, pentru că știu că după
debutul de primăvară,
dumneavoastră aveți și niște acțiuni
culturale, cu copiii, știu că vreți să
scoateți cărți și așa mai departe.

P: Nu știu dacă ați vorbit cu
secretara care are o fetiță orfană aici
în Lungani care scrie niște cărți.

R: Am auzit de ea, este
foarte talentată.

P: Suportăm cheltuielile
pentru liceu. Vrem s-o lansăm. O să
vorbesc cu secretara să vă dăm date
exacte.

R: Abia aștept să particip la
lansare. O să primiți și diploma pentru
„Primarul Anului”.

P: Vă mulțumesc anticipat.
R: Felicitări domnule

Gheorghe Pricopie, inginer din tată în
fiu, acum primar în Lungani.

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

Reporter: La Grajduri,
județul Iași, am găsit un primar opti-
mist, un primar parcă de când e lumea.
La al câtelea mandat, domnule
Constantin Zamfirache?

Primar: Dacă stau și mă
gândesc bine, cred că la al șaptelea.

R: Deci, un om care, de
atâția ani, de trei decenii, este în frun-
tea unei comunități, cea de la Grajduri,
vestită pentru probremele ei. E greu?

P: Această muncă, deși
grea, o fac cu drag pentru că sunt
semenii mei. Până la urmă sunt oa-
meni alături de care m-am născut,
alături de care am crescut.

Administraţia publică, o me-
serie dificilă

R: Dumneavoastră, după
atâta timp cred că v-ați profesionalizat
în administrație publică.

P: Fără nici un fel de mo-
destie susțin ideea dumneavoastră
că administrația publică este una
dintre cele mai dificile meserii. Este
la  modul propriu una dintre cele
mai grele, întrucât te întâlnești cu
tot felul de activități, de cazuri, de
necazuri, pentru care trebuie să
lupți să găsești soluții.

R: Am glumit odată, tot
într-un interviu, că la dumneavoastră
sunt trei în unul, adică trei feluri de
probleme în sarcina primarului. Vreți
să le reamintim, adică să pornim cu
,,stațiunea aia, dispensarul ăla”, cu
problemele pe care le aveți și acolo,
pentru că trebuie să le asigurați dru-
muri, etc., etc...

P: Avem două spitale pe
raza comunei Grajduri: este Spi-
talul de Psihiatrie și Măsuri de
Siguranță și fostul Spital Bârnova.

R: Mai este ceva la Bârnova?
P: Da, este o secție

exterioară a spitalului Socola. Aici
sunt internați bolnavi aflați în stadii
avansate ale bolii, mai ales partea
paleativă.

R: Trebuie ținuți sub control.
Altfel spus, paznici, probleme de con-
trol, evadări, furturi .

P: Nu foarte multe prob-
leme. Majoritatea sunt în vârstă.

R: A doua problemă este
legată de specificul populației?

P: Da, a doua problemă
este legată de faptul că în Grajduri
populația majoritară este romă.

R: Cum stați cu încasarea
amenzilor?

P: Scriptic cred că suntem
a doua, a treia comună din județ cu
amenzi neplătite. Suntem o comună
care figurează cu 50 miliarde de lei
vechi ca venituri proprii. Dar, fap-
tic, se știe că romii nu-și plătesc da-
toriile și acolo se înregistrează cele
mai mari debite. În special amen-

zile, TMT (taxa pe mijloace de
transport). Ei au avut o perioadă de
prosperitate în care au dobândit
foarte multe mașini de lux care sunt
taxate într-un mod mai special. Ul-

terior le-au înstrăinat fără
a le mai scoate din
evidențele primăriei. Au
rămas cu debite care cresc
anual. Sunt sute de cazuri,
sute de mașini. Vă dați
seama!

Asfaltarea, o priori-
tate

R: Este o comună
grea după părerea
dumneavoastră?
P: Comuna este răsfirată

din punctul de vedere al așezării ge-
ografice. Avem șapte sate dintre
care sunt sate la peste 9 km. Mai am
sate la 4 km, am sate la 3km față de
centrul comunei. Accesul se face de
la o localitate la alta prin drumuri
lungi, drumuri care au fost de
pământ. În mare parte le-am
pietruit, am realizări din acest
punct de vedere, asfaltarea de la
drumul județean la Poiana cu
Cetate, am 7 km de drum asfaltat.
Este cel mai lung drum care trece
prin pădure, peisajul este minunat.
De asemenea am asfaltat drumul
care duce spre satul Cărbunari, un
drum groaznic pentru cetățeni, pen-
tru copiii care merg la  școală. Mai
avem un proiect în derulare de 2,8
km în satul Grajduri, 1,9km la
Valea Satului, și am mai depus încă
două proiecte. Pentru satul Graj-
duri am sistat lucrarea, întrucât am
de realizat mai întâi un proiect
privind aducțiunea de apă și
canalizare. Asfaltarea o vom face
după acest proiect. De asemenea am
semnat și am obținut aprobarea
unui proiect pentru modernizarea și
reabilitarea a patru școli: Valea Sa-
tului, Grajduri, Poiana cu Cetate,
Cărbunari.

R: Școlile le reabilitați, dar,
aveți copii?

P: Ne încadrăm în grafic.
R: Din câte știu eu, doar

Lungani are natalitate pozitivă. La
dumneavoastră? Ar fi egalitate, cel
puțin?

P: Da, este o natalitate
pozitivă față de celelalte sate.
Populația minoritară este în avan-
taj în acest sens.

Un primar tenace
R: Cum stă cu optimismul

primarul Constantin Zamfirache?
P: La început eram foarte

optimist. Credeam că tot ce zboară
se mănâncă. Dar timpul și
experiența mi-au arătat că lucrurile
stau altfel. M-am schimbat, am de-
venit mai tenace. Am mers cu pro-
bleme la județ, la ministere.
Problemele nu se puteau rezolva
pentru că Grajduri nu reprezintă
un obiectiv. Nu au fost luate în cal-
cul multe din proiectele pe care
le-am depus, pentru că nu
reprezentăm un interes pentru
județ.

R: Cu agricultura cred că o
duceți acceptabil. Pământul este în
asociații?

P: Peste 80% din pământ
este valorificat prin asociații și de
asemenea sunt și crescători de ani-
male care s-au asociat, crescători de
ovine, bovine. Am câteva familii
care se ocupă cu apicultura, altele
cu legumicultura. Orice activitate
care poate crește nivelul material al
populației este binevenită. 

R: Aveți păduri multe aici,
mai ales de tei.

P: Cu pădurile avem o
problemă. Majoritatea proprietar-
ilor sunt oameni în vârstă. Unii nu
mai sunt și le-au rămas pădurile
moștenitorilor care sunt plecați din
ţară. Pădurile au rămas ale
nimănui. Avem sute de hectare care
sunt defrișate sau pășunate abuziv.
Nimeni  nu ia nici o măsură. Pe zi ce
trece, din pădurile în care aveam
copaci seculari, abia dacă au mai
rămas câțiva. Înainte când ieșeam
seara de la muncă nu puteam să văd
din  cauza copacilor. Acum se văd
foarte clar luminile din satul
Cărbunari.

R: Asta face parte din
dezamăgirile muncii dumneavoastră?

P: Eu înțeleg că oamenii nu
au ocupație și trebuie să-ți câștige
existența, dar nu în acest mod.

R: Vreți să comentați titlul pe
care l-am dat unuia dintre editorialele
mele – „Emblema timpului – Fură și
fugi”? ar putea fi aplicabil aici?

P: În măsura în care eu tre-
buie să fiu un factor de stabilitate,
să fiu orientat pentru cetățean, sunt
pus în situații crice. Unii dintre
cetățeni îmi reclamă abuzuri din
partea altor cetățeni care sunt tot de
aici și care la rândul lor se plâng că
nu au cu ce trăi, nu au unde munci.
Dar cei care nu au unde munci,
dacă ar insista, dacă ar fi mai
pregătiți, dacă ar fi mai educați-
civilizați, ar găsi mult mai ușor de
muncă. Mai ales că Iașul este
aproape. Furatul, însă, este un mij-
loc mult mai ușor. Mai târziu o să
fie o problemă pentru copiii lor,
pentru întregul ecosistem. Eu îmi
amintesc cu amărăciune de
copilărie, când, vorba marelui Em-
inescu „Fiind copil, păduri
cutreieram”. Acum privesc cu
amărăciune cum pe dealuri, din
vestitele noastre păduri au mai
rămas pe ici pe colo doar câteva.
Dar, poate vor înțelege că nu vor
avea ce povesti copiilor, nu vor res-
pira un aer mai curat.

R: Eu încerc să vă îndepărtez
de această idee, aș dori să fiți mai op-
timist, să faceți oamenii să înțeleagă
că sub conducerea dumneavoastră ar
mai avea o șansă.

P: Oamenii au o stare de
frustare, de teamă, acum câțiva ani
oamenii veneau și-mi povesteau
problemele lor, acum foarte puțini
îmi povestesc, dar fără degajare.
Dar, a venit primăvara, poate o dată
cu rămășița de codri care înverzesc,
vor reapărea speranțele în ochii
concetățenilor. Gândind pozitiv,
vom reuși. Trebuie să lucrăm pen-
tru oameni.

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

Primăvară şi grijă Administrator specializat
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UNUIA CARE BĂNUIA CĂ 
ŞTIU SĂ CÂNT LA CHITARĂ
Amice eu te pun în gardă
Că ce afirm nu e minciună;
Am mai ciupit eu câte-o coardă

Dar fără ca să-i cânt în strună!

RUGĂ
Eu nu vreau funcții și nici bani,
Chiar de-oi avea mai mulți dușmani,
Ci  vreau puțin, atâta cam…

Cât îmi doresc să am și n-am!

CONFESIUNE  BAHICĂ
Gândul despre băutură
Mi-l abat spre larga zare,
Nu beau mult, ci cu măsură…
Dar cu una foarte mare!

Vasile LARCO

PREFIX BIVALENT
Etno-n faţa lui grafie,
Pe popoare le descrie.
La „botanice”,în faţă,
Degradează-un om pe viaţă.

PREFERINŢĂ UMORISTICĂ
- Duduie,spune,eşti o amatoare
Să guşti mereu şi bancuri şi-aforisme?
- Eu? Nu! Sunt o profesionistă care
Devoră doar subtilele truisme!

Mihai STANCU

EPIGRAMĂ CULINARĂ
Epigrama-i prăjitura
„Dulce” ca un şfichi de bici,
Căreia îi faci glazura
Din esenţă de urzici!

DIAGNOSTIC
Sunt depresiv de bună seamă
Şi nu-mi pot reveni defel,
Că am citit o epigramă
De la cenaclul „Păstorel”!

Dan Teodor DĂNILĂ

PARADOXUL BEŢIVILOR
Băgând atâta vin în burtă,
Sunt paradox necontestat,
Că-n timp ce vinul i-a umflat,
Susțin cu toții că sunt ... turtă.

A TRĂI PENTRU PENSIONARI
Suntem la vârste cam ciudate,
Când verbul nostru “ a trăi”,
Îl mai conjugă cine poate
S-ajungă până-a doua zi.

Neculai DONŢU

MAMA
Deși-i „izvorul omenesc”
Și un simbol de referință,
Prea mulți urmași o pomenesc
Doar când ajung în suferință!

ROMÂNUL
E-un om amabil, șugubăț
Și analist, cam cât cuprinde,
Neîntrecut e la ospăț,
Când e de treabă… o întinde!

Aurel BAICAN

CONSTATARE TÂRZIE 
Tinerel, în libertate, 
De părinți vrând să ascult, 
Mi-am lual o „jumătate”; 
Azi, și-un „sfert” îmi pare mult. 

CROITORUL ECONOM 
Cu risipa, de când veacul, 
Lupt cu foarfeca și acul: 
Când croiesc trei pardesie, 
Unul îmi rămâne mie. 

Aurel Popescu

LIBERTATEA DE EXPRIMARE
Azi toţi sunt liberi să vorbească
Şi depăşindu-şi modestia,
Sunt mulţi ce pot să dovedească
Ce mult zăcuse-n ei prostia!

TOAMNĂ GREA
Cum bani-i dau pe dări şi pâne,
Când frig e-n casă şi iar plouă,
Să număr greve-mi mai rămâne…
Că prim ministrul… n-are ouă.

Gheorghe BĂLĂCEANU

UNUI EPIGRAMIST INFATUAT
Crede că-i un clasic consacrat-
Fapt ce nu mă miră nici defel-
Ba, și-n Parnas, locul și-a fixat:
Între Cincinat și Păstorel.

UNEI COLEGE DE CENACLU
Nu vreau să umblu-aici cu trucuri,
Da-n ziua-n care nu citești,
Consoră dragă-ți spun, te bucuri
De-aprecieri... prietenești!

Mihai HAIVAS

DESPRE  MUZICĂ  LA  AGAPĂ
Azi muzical încerc să mă exprim,
Distracția-i ceva făr` de pereche,
Deși  de- atâta zgomot  mă deprim,
Dar eu, să știți, „fudul” sunt de-o ureche!

Sorin COTLARCIUC

UNOR SOȚI 
Le place mult căsătoria, 
Sunt plini de dragoste și zel, 
Ea este-ades topitoria, 
Când el se crede de oțel! 

VIAȚĂ DE PENSIONARI 
Stau mai multă vreme-acasă, 
Dar au și "petreceri"dese: 
După-nmormântare, masă, 
Vin, priveghiuri pe alese. 

Angela PISTOL

DEZMINŢIRE (PENTRU UNII) 
Spun: proverbul despre „soacră” 
Cred c-ar fi mai potrivit, 
Nu că dânsa-i „poamă acră”, 
Ci doar eu sunt cel... acrit! 

PATUL CONJUGAL, 
DE LA O VÂRSTĂ 
Chiar nu-i tăcere-n patul conjugal 
Când crezi că-s „duşi” în vise dulci, duioase; 
De eşti atent, pe-al nopţilor fundal, 
Se-aud icneli de la... dureri de oase.

Mihai CABA 

Un motan cam pupăcios,
Cu lipici grozav la fete,
S-a gândit că-i de folos,
Într-o zi de Dragobete,
June blonde să îmbete

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

Și-a găsit niște naive,
Care-au acceptat pe dată
Escapade cu motive
De iubire deochiată.
Și să vezi belea îndată!

Căci motanul iubăreț,
Când s-a împlinit sorocul,
Se purta ca un mistreț,
Ocolind cu grijă locul
Unde s-a jucat cu focul.

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

Nuntă nici c-au pomenit
Și-au rămas cu mâțu-n 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

FABULA

NAIVELOR

Privind la vinul roșu cum curge în pahar,
O lavă sângerie dintr-un ocean în foc, 
Toți ochii din celule se ațintesc, pe loc,
Să-i prindă rubiniul, la piept, în buzunar.

Nu-s multe clipe-n viață, cu un așa noroc,
Să poți gusta divinul, se-ntâmplă tot mai rar,
Să-ți curgă în fântână, dumnezeiescul har
De-a semăna iubirea, în oricare loc.

Se-ngemănează raza cu fibrele din piatră
Își strânge toată vlaga ca să formeze UNU
Ce va porni năvalnic, pe-a viului cărare.

Se-aprind în case stele, cresc mugurii în
pom,
Se acordează strune pe sute de viori

Încet – încet lumina, se cuibărește-n om.

Constantin Profir

VINUL RO≈U

– Numele dumneavoastră?
– Adam.
– Numele soţiei?
– Eva.
– Incredibilă coincidenţă! Prin întâmplare, e şi un şarpe aici?!
– Sigur că da!… Mamă soacră, te caută cineva!

�

Ma abordează un vânzător ambulant
– Domnule, luaţi un loz, jucaţi la loz în plic şi câştigaţi.
– Lasa-mă bă dracului în pace că eu nu vreau să câstig.
– Nu-i nimic, avem si lozuri necâştigătoare…

�
Hamlet pe scena:
-A fi sau a nu fi, altă întrebare !!

�

Noaptea. Pe o stradă întunecată merge o femeie, iar de ceva timp
era urmărită de un bărbat.

Femeia ajungând la limita răbdării, se întoarce și întreabă:
– Domnule, de ce mă urmăriți?
– Acum că v-am văzut fața,și eu îmi pun aceeași întrebare.

umor

UNEI FEMEI ÎNFUMURATE 
Se tot laudă prosteşte 
Cu ce are în dotare, 
De la gât pân’ la picioare 
Dar de cap ea… n-aminteşte! 

UNEI ÎNCREZUTE FĂRĂ
MARGINI 
Nici frumoasă, nici deşteaptă, 
Nu-i nimic de presupus, 
E mai jos de prima treaptă, 
Dar pozează mult mai sus! 

FEMEIA 
Trupul gol la o femeie 
E sculptura cea mai fină, 
Mai lipseşte o scânteie, 
Foc şi pară să devină. 

CÂND TOŢI AVEM DREPTATE
Vă spun discret că-n anii cei frumoşi 
Pe multe soaţe des le-am păcălit, 
Dar soţii lor sunt foarte bucuroşi 
Că au copii ce-mi semănă leit! 

UNEI FEMEI APARTE 
Cât aş dori să fiu de fin, 
Îţi spun, că vorba-mi stă în gât: 
Minerva ţi-a dat prea puţin, 
Iar Afrodita… nici atât! 

PROVOCARE 
Părul blond mă răscoleşte, 
Trupul tău mă ispiteşte, 
Toate-n suflet mi-au pătruns 
Dar mai ai ceva… ascuns. 

Vasile VULPAŞU 
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Umblă 
magnolia-n grădina 
de sărbătoare plină. 
Vântul fumuriu
mângâie 
alunul din poala grădinii.
Gâzele dorm încă. 
La fel și fluturii.
Buna Vestire 
sosește-n poarta primăverii 
cu știrea-n pătiagul 
la fel de primăvăratic.
Ochii magnoliei 
dau târcoale-n 
coama primăverii;
-Vii, sau sosești, pare a-i spune!
-Vin când sosesc, 
șoptește primăvara-n 
floarea corcodușului!
Of, primăvară!
Sosește-mă!
Primăvărește-mă!
Miluiește-mă!
Mieii 
cu ochii catifelați 
se uită 
a milă 
spre grătarele obosite
și visează...
Iezii 
țâștesc 
în țancuri 
nepăsători 
și cu proteze 
primăvăratice 
la glezne 
se-năbușesc 
în verdele aprins 
cu urechi ascuțite 
spre glasuri de cuci.
Viorelele 
și tămâioarele 
colorează mărăcinii 
în somnolență dulce.
Mierlele-n „transă” 
construiesc 
elegante cuiburi 
pentru a da viață 
puilor de cuc.
Berzele 
sosite-n turmă 
de la mii 
de km 
decretează:
-Gata! 
Dezlegarea 
la viață!
La mânecă scurtă! 
Roșiți ouăle! 
Hristos va învia!
Vine Paștele!

Gheorghe "Puiu" RĂDUCAN
din Băile Olăneşti

Primăvară,
dulce

primăvară...

Românii vor avea partea de o noua zi de sărbătoare naţională, este
vorba despre data de 27 martie. Conform unui proiect de act normativ adoptat
de Camera Deputaţilor si promulgat la începutul săptămânii de preşedintele
Klaus Iohannis, în această zi se va sărbători unirea Basarabiei cu România.

Astfel, mai este nevoie doar de apariţia legii în Monitorul Oficial,
pentru a produce efecte.

ATENŢIE! Chiar dacă această zi va fi una de sărbătoare naţională,
NU este şi una de sărbătoare legala. Concret, salariaţii vor lucra în această zi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat încă din 2015
Ce prevede actul normativ: "Ziua Unirii Basarabiei cu România

poate fi marcata de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale,
organizatiile neguvernamentale, muzee, reprezentantele Romaniei in
strainatate, prin organizarea de evenimente si manifestari publice si cultur-
al-stiintifice dedicate acestei sarbatori. Autoritatile administratiei publice
centrale si locale pot sprijini material si logistic organizarea si desfasurarea
manifestarilor (...)".

Unirea Basarabiei cu România, marcata şi la Vaslui
Pentru a marca acest moment, la Muzeul Judeţean ,,Ştefan cel

Mare”, Vaslui, s-a desfăşurat simpozionul științific ”Unirea Basarabiei cu
România”. Sala Arta a fost plină de liceeni, care au aflat de la Liviu Țăranu
și Florian Banu, reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității, despre problema Basarabiei în relațiile româno-
sovietice și demersurile făcute pentru înfăptuirea actului de la 27 martie 1918.

Despre însemnătatea acestei date a vorbit și prefectul Isabel
BOGDAN, prezent la manifestare, amintindu-le celor prezenți de faptul că
ziua de 27 martie a fost declarată sărbătoare națională.

”Ziua de 27 martie nu poate fi ignorată de nici un istoric, fiindcă
reprezintă primul pas spre Marea Unire din 1918. La 99 de ani de la
proclamarea unirii Basarabiei cu țara mamă, încă mai putem vorbi despre
identitate şi spiritualitate românească, chiar dacă destinul comun al
Basarabiei și României a fost anulat la 28 iunie 1940, în baza pactului secret
Ribbentrop-Molotov”, a spus prefectul Isabel BOGDAN.

Profesoara Aurelia Curelaru, de la Liceul ”Ștefan Procopiu”, a ținut să
vorbească despre Basarabia între limba română și cea moldovenească,
specificând că ”proiectul moldovenesc a fost croit pe realitatea lingvistică a
unei părți din limba națională-graiul moldovenesc particularizat în spațiul
basarabean”.

Pe 27 martie 1918 Sfatul Ţării a votat unirea Basarabiei cu România,
Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu
România.

Au urmat celelalte provincii româneşti Ardealul, Crişana, Banatul,
Maramureşul şi Bucovina spre sfârşitul anului 1918, fiind creată România
Mare.

27 martie - o noua sărbătoare
naţională pentru romăni

Sâmbătă, 18 martie 2017, în
sala căminului cultural „Nicolae
Bagdasar” din Roșiești a fost
vernisată expoziția intitulată
„Alexandru Ioan Cuza și epoca sa” în
prezența unui grup compact de elevi
gimnaziști, adulți, colecționari, cadre
didactice. Au luat parte prof. Dumitru
Buzatu, președintele Consiliului
Județean, Ciprian Trifan, vicepre-
ședintele Consiliului Județean, prof.
dr. Laurențiu Chiriac, muzeograf, alți
invitați. Primarul localității a rostit o
alocuțiune în care a adus un elogiu
cadrelor didactice active și pensio-
nare, devotate meseriei lor și grație
cărora generațiile tinere beneficiază
de educație patriotică, civică, morală,
culturală, subliniind totodată însem-
nătatea evenimentului la care parti-
cipă exponenții comunității locale.
Despre semnificația expoziției din
perspectivă diacronică și sincronică a
vorbit prof. dr. Laurențiu Chiriac,
reliefând rolul esențial al lui Al. I.
Cuza și al cărturarilor pașoptiști în
înfăptuirea unirii și edificarea premi-
selor pentru făurirea României mo-
derne. Născut la 20 martie 1820 la
Bârlad, Al.I. Cuza aparține așadar
prin rădăcini ținuturilor vasluiene și
s-a manifestat ca o personalitate
complexă a secolului al XIX-lea, ca
artizan și lider al „Unirii
mici”, intrat în legendă
și în mit, elogiat de
popor pentru mari-
le sale fapte și
reforme. Vorbi-
torul a punctat
e l e m e n t e l e
definitorii ale
devenirii noa-
stre istorice,
culturale și de
civilizație și a
înfățișat cu
a r g u m e n t e
peremptorii va-
loarea expona-
telor din expo-
ziție, fie că a fost
vorba de medalii,
cărți, cartofi-lie, maxi-
mafilie, litografii etc.
Totodată a fost evidențiat
rolul intelectualității locale în
organizarea unor manifestări cultura-
le de ținută, inclusiv un simpozion
anual de istorie, arheologie, numis-
matică și etnografie, prin care se de-
monstrează fără tăgadă continuitatea
și permanența noastră în acest spațiu
mioritic binecuvântat. Au fost nomi-
nalizați, în context, colecționarii pre-
zenți, cei care au făcut posibilă
organizarea expoziției roșieștene
datorită pasiunii, tenacității și devo-
tamentului lor științific.

Totodată a fost reiterată
importanța unor inițiative locale de
ordin cultural-istoric ce sensibilizea-
ză comunitatea și atestă rolul istoriei
în devenirea noastră ca națiune
independentă și suverană. Copiii
prezenți în sală pot înțelege mai bine
de unde venim, care a fost contribuția
noastră peste veacuri la cristalizarea
și propășirea neamului, ceea ce va
contribui la maturizarea și responsa-
bilizarea lor civică.

Prof. dr. Cristian Onel, di-

rectorul Școlii „Veniamin Costachi”
din Roșiești și cercetător notoriu pe
tărâm istoric, a subliniat în cuvântul
său valoarea de excepție a unor
exponate îndeosebi din colecția prof.
Constantin Giurcanu, precum și
exponatele din domeniul maximafili-
ei (vederi cu imagini din perioadele
trecute ce se circumscriu temei „Al.I.
Cuza”), ediția princeps a cărții lui
A.D. Xenopol consacrată domnitoru-
lui Unirii ș.a., menționând cu nedisi-
mulată mândrie faptul că marele
Cuza a trecut prin Roșiești în călă-
toriile sale și acest ținut îi era
familiar. Ca director și profesor a
subliniat importanța expoziției și a
altor inițiative culturale pentru edu-
carea elevilor, beneficiari ai unui
timp al libertății și al unor șanse reale
de afirmare profesională în viitor.
Vorbitorul a făcut câteva precizări
necesare cu privire la locul nașterii
domnitorului (certamente Bârlad, pe
baza documentelor de arhivă), subi-
ect și astăzi controversat. Se știe că
specialiștii s-au pronunțat diferit în
legătură cu obârșia lui Cuza, fiind
invocate următoarele localități:
Bârlad, Huși, Barboși-Galați, Iași,
București, Brăila.

Profesorul și numismatul
Constantin Giurcanu a făcut

în final un excurs
amplu în istoria

națională, fixând
contextul soci-

al-politic in-
tern și euro-
pean care a
făcut posi-
bilă Uni-
rea de la
1 8 5 9 ,
potențată
ca 

semnificație
de marea

unire de la 1
decembrie 1918,

act al voinței popu-
lare ce a consfințit îm-

plinirea visului secular al
României Mari.

Semnatarul acestor rânduri
a accentuat ideea păstrării identității
naționale în fața tăvălugului globali-
zant actual. Ideea maioresciană este
perfect valabilă astăzi: Să fim
naționali cu fața spre universalitate!

Expoziția de la Roșiești și
mini-simpozionul născut ad-hoc au
dovedit fără putere de tăgadă că
unele sate ale noastre sunt vii și
active, promovează ideea de cultură,
au inițiative demne de a fi menționate
și și-au depășit condiția apatică și
inerțială. Organizatorii locali au
informat asitența că în 2018 va fi
inițiat la Roșiești un simpozion
omagial consacrat marelui cărturar și
mitropolit Veniamin Costachi, patron
legitim al școlii gimnaziale, fiu al
acestor ținuturi străvechi.

Teodor PRACSIU

Al. I. Cuza – o personalitateAl. I. Cuza – o personalitate
emblematicăemblematică
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Ediţia a IV-a a Concursului
Regional „LUCEAFĂRUL” a fost
organizată în perioada ianuarie-martie
2017, în parteneriat de Asociaţia
Astronomică „Sirius”-Club UNESCO,
Societatea Ştiinţifică „Orion” Tulcea,
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Bârlad şi „GRAI ROMÂNESC” –
PLATFORMĂ INTERNAŢIONALĂ
DE ARTĂ, LITERATURĂ, POEZIE
/ ARHIVA LITERARĂ. Manifestarea
face parte din activităţile proiectului
AAS „Priviţi cerul înstelat!” imple-
mentat din anul 2014 sub egida Uniu-
nii Astronomice Internaţionale  (UAI)
şi este inclusă în Programul activi-
tăţilor cultural-artistice aprobat pentru
luna martie 2017 de Consiliul Local
Bârlad.

Această competiţie lansează ele-
vilor de gimnaziu şi de liceu invitaţia
de a-şi folosi talentul şi creativitatea
artistică în realizarea unor lucrări lite-
rare pe teme cosmogonice. Unul dintre
motivele cuprinse de această temă şi
care s-au regăsit în lucrările înscrise în
concurs, este proporţia gigantică a
spaţiului şi timpului universal, în fapt
viziunea asupra Cosmosului în
antiteză cu fiinţa umană neînsemnată
şi muritoare, evoluţia Cosmosului, ar-
monia născută din rotirea aştrilor şi
perspectiva mitologică. Concursul a
demonstrat interesul elevilor pentru
afirmarea valorii lor, pentru posibili-
tatea de a se exprima şi comunica. La
cele trei secţiuni ale concursului: Eseu,
Poezie şi Science Fiction, au partici-
pat elevi din Bucureşti, Călăraşi,

Constanţa, Neamţ, Prahova, Tulcea,
Vaslui,  şi, în premieră, elevi din Re-
publica Moldova.  Juriul a acordat în
total la categoriile de vârstă prevăzute
de Regulamentul concursului: 22 de
premii la secţiunea Poezie, 22 de pre-
mii la secţiunea Eseu şi un premiu la
secţiunea Science Fiction. Remarcăm
faptul că preşedintele juriului, prof.
Ioan Puflea / Simion Bogdănescu
(membru USR), a coordonat evaluarea
lucrărilor participanţilor la cele patru
ediţii de până acum.

Partenerul în proiect „GRAI
ROMÂNESC” – PLATFORMĂ IN-
TERNAŢIONALĂ DE ARTĂ, LITE-
RATURĂ, POEZIE/ ARHIVĂ
LITERARĂ, a oferit următoarele pre-
mii: Trofeul „Grai românesc”

Secţiunea Eseu
1.MARIN ELENA, Cole-

giul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea,
prof. îndrumător / prof.Udrea Mihaela,
categoria 1(cls.IX-X);

2.HANGAN MIHAELA,
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Bârlad, prof. îndrumător/ prof.
Luchanov Rica, categoria 1(cls.IX-X)

Secţiunea Poezie
3. RĂZMERIŢĂ GABRIELA,

LTPR „Mihai Marinciuc” Chişinău,
prof.îndrumător / prof.Logaciova Ina,
categoria 1(cls.IX-X);

4. CIUTEA ANA-MARIA,
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Bârlad, prof.îndrumător / prof.Adam
Ioan, categoria 1(cls.IX-X)

Secţiunea Science Fiction
5. RĂDOI LORENA,

Şcoala Gimnazială Nr.112 București,
p r o f . î n d r u m ă t o r / p r o f . d r .
Cristescu Carmen, categoria 3
(cls.VII-VIII)

Diploma de excelență “Grai
românesc”

Secţiunea Eseu
6.MICU ANDREI

ŞTEFAN, Liceul Teoretic „Decebal”
Constanţa, prof.îndrumător /
prof.dr.NarcizaTopor, categoria
1(cls.IX-X)

Secţiunea Poezie
7.SANDU THEODOR-

PAVEL, Şcoala Gimnazială Nr.97 /
Palatul Naţional al Copiilor,
prof.îndrumător / prof.dr.Lipcanu
Minodora Carmen, categoria
3(cls.VII-VIII)

Premiul special (Grai româ-
nesc) NICOLETA ASTURO
SÎMPETRU

Secţiunea Eseu
8. MANOLACHE

ANDREI, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Bârlad, prof.îndrumător /
prof.Dobrea Gabriela, categoria
2(cls.XI-XII)

Organizatorii şi-au propus ca
festivitatea de premiere să fie realizată
pe 24 martie 2017, în preajma
Echinocţiului de primăvară şi a Zilei
Mondiale a Poeziei. La festivitate au
participat elevi, părinţi, cadre didac-
tice, viceprimarul municipiului Bârlad
- Roxana Miron Feraru, parteneri din
Bucureşti (Liliana Liciu – poetă, Liga
Scriitorilor Români, Trandafir Sîm-
petru – membru Liga Scriitorilor

Români, membru Uniunea Scriitorilor
Europeni din Moldova, Ştefan Dima –
scriitor, Cristina Creţu - poetă), Tulcea
(prof.Niculae Dobrescu – preşedintele
Societăţii Ştiinţifice „Orion”, căpitan
Eugen Filipescu – coordonatorul As-
troclubului „Orion”), Republica
Moldova (Iurie Miron – directorul Ed-
iturii „Lyceum” Chişinău, prof.Ştefan
Tiron – Academia de Ştiinţe, Zvetlana
Miron – Ministerul Culturii). Consil-
iul Local Bârlad a oferit un premiu în

bani (suma totală 1000 lei) elevilor
care au obţinut Premiul I la fiecare cat-
egorie în parte, Editura „Lyceum”
Chişinău a oferit cărţi (în valoare de
circa 500 lei), iar din partea Asociaţiei
Astronomice       „Sirius” - Club UN-
ESCO toţi participanţii au primit re-
vista „Paşi spre infinit”. Pentru
contribuţia deosebită la succesul
proiectului  Concursul  Regional

„LUCEAFĂRUL”, ediţia a IV-a, au
fost acordate Diplome de Excelenţă
partenerilor în proiect: Societatea
Ştiinţifică „Orion” Tulcea, Liceul Teo-
retic „Mihai Eminescu” Bârlad,
„GRAI ROMÂNESC” şi Editura
„Lyceum” Chişinău, membrilor
Comitetului de Organizare: prof.Rica
Luchianov, prof. Camelia Stoica,
prof.Gabriela Dobrea, prof.Ionel
Şerban, prof.Sergiu Frangulea, familia
ped.Mariana Popa & preot Ion Popa.

“Mulţumim cadrelor didactice
îndrumătoare pentru ajutorul acordat
în derularea proiectului!” a declarat
coordonatorul proiectului, prof.Ioan
Adam.

Timona BALMUȘ

Rezultatele Concursului Regional „LUCEAFĂRUL”, ediţia a IV-a Rezultatele Concursului Regional „LUCEAFĂRUL”, ediţia a IV-a 

Ziua Păcălelilor are origini
îndelung disputate, istoricii consid-
erând că obiceiul farselor este o îm-
pletire de obiceiuri populare locale
specifice fiecărei ţări cu legende
străvechi şi cu ceremonialuri de în-
tâmpinare a Anului Nou şi ulterior a
primăverii. 1 Aprilie - Ziua păcălelilor
este o zi în care se fac diferite farse sau
păcăleli. Trimiterea la o întâlnire
inutilă a prietenilor sau alte farse sim-
ilare sunt cunoscute, în cele mai multe
țări europene, încă din secolul XVI.

Cum au început oamenii să
păcălească şi să se lase păcăliţi?

Nu se cunosc cu exactitate
originile zilei de 1 aprilie, însă pre-
supunerile şi teoriile au luat forme
variate.

Ziua Păcălelilor este asociată
cu sosirea târzie a primăverii la în-
ceputul lui aprilie. Însăşi natura joacă
feste, “păcălind” oamenii cu schimbări
bruşte şi capricioase ale vremii.

Cu toate acestea, obiceiul de
a păcăli datează din perioada ro-
manilor, fiind inclus în cadrul serbă-
rilor Hilaria pe care romanii le
organizau pe 25 martie. Râzând şi glu-
mind, romanii celebrau echinocţiul de
primavară şi instalarea primăverii.

O altă ipoteză, acceptată de
majoritate, susţine că originea zilei de
1 aprilie are strânsă legătură cu schim-
barea calendarului iulian cu cel grego-
rian. În vechiul calendar, ziua Anului
Nou era sărbătorită pe data de 1
aprilie, în loc de 1 ianuarie. După
schimbarea calendarului gregorian, în
1582, în timpul lui Carol al IX-lea, oa-
menii au avut iniţial probleme de a se

obişnui cu sărbătorirea noului an la 1
ianuarie. Până la 1752, Marea Britanie
a refuzat să accepte noul calendar. Pe
măsura trecerii timpului, felicitările
trimise pentru Anul Nou la 1 aprilie au
început să fie considerate farse, fiind
însoţite adeseori de cadouri hazlii.

Conform unei alte teorii
speculative, Ziua Păcălelilor ar avea
de fapt legătură cu Festivalul hindus
Holi, festival ce are loc la finele lui
martie şi reaminteşte anual de victoria
asupra răului. În zilele de sărbătoare
ale festivalului, s-a păstrat obiceiul de
a aprinde un foc mare, purificator.

Evreii atribuie o origine
biblică acestei zile, legând-o de Noe
care se pare că şi-a trimis porumbelul
să caute în mod greşit uscat după ce
apele au început să se retragă de pe
uscat pe 1 aprilie.

O altă variantă este legată de
răstignirea lui Iisus Hristos, care se
spune că după ce a fost condamnat la
moarte, a fost trimis de la Anna la Ca-
iafa, apoi la Pilat, apoi de la Pilat la
Herod şi invers, răstignirea având loc
la 1 aprilie.

Indiferent de unde se trage,
ziua de 1 aprilie este recunoscută ca
fiind Ziua Păcălelilor în majoritatea
ţărilor lumii. Marcată mai întâi în Eu-
ropa, Ziua Păcălelilor a emigrat peste
ocean şi apoi pe tot globul.

În România, farsele de 1
aprilie au început să fie practicate în
secolul al XIX-lea. Păcălelile practi-
cate de 1 aprilie variază de la cele sim-
ple, de genul, "Ţi s-au murdărit
pantofii" la cele foarte elaborate, la
care unul sau mai mulţi membri ai
familiei sau prieteni "lucrează" mai

multe zile.

Cele mai celebre păcăleli
făcute de-a lungul timpului

În 1993, primăria oraşului
Koln (Germania) le-a făcut o farsă
celor care practicau jogging în parcul
din centru. Gardienii i-au oprit pe
alergători, spunându-le că tocmai a
fost votată o lege, cărora dacă nu i se
conformează, vor fi amendaţi. Gardi-
enii spuneau că legea impune în-
cadrarea alergătorului în limita de 6
km/h, nici mai mult, dar nici mai
puţin. Motivul? O altă viteză ar fi de-
ranjat veveriţele din parc, aflate în pe-
rioada împerecherii.

În anul 1950, o televiziune
olandeză a anunţat că Turnul din Pisa
s-a prăbuşit.

1980. BBC a anunţat că le-
gendarul ceas mecanic londonez Big
Ben va fi înlocuit cu unul electronic.

Informaţia a revoltat opinia publică
britanică, o mulţime de cetăţeni ex-
primându-şi protestul în legătură cu
această decizie. O parte dintre oameni
au întrebat de unde se pot cumpăra
bucăţi din vechiul Big Ben.

1995. Ziarul "Irish Times"
anunţa că Disneyland negociează cu
guvernul rus privind achiziţionare
trupului lui Lenin în vederea expunerii
lui, cu tot cu mausoleu, în parcul de
distracţii din Paris.

1998. Revista "New Mexi-
cans for Science and Reason" spunea
într-un articol că autorităţile statului
american Alabama intenţionează să
schimbe valoarea numărului Pi din
3,14, pe care o considera "necreştină",
în 3,0, "valoare conformă cu Biblia".
Autorităţile din Alabama au început să
fie bombardate cu scrisori şi telefoane
de protest din toată lumea.

Şi vedetele au fost motiv de
păcăleli. Site-ul muzical Wall of
Sound publica în 1999 un articol con-
form căruia cântăreaţa Britney Spears
are, de fapt, 28 de ani în loc de 17.
Dezvăluirea venea după ce diva
pozase provocator pentru coperta re-
vistei Rolling Stone. Pentru a fi credi-
bil, articolul era foarte "documentat".
Spre exemplu era dezvăluit adevăratul
nume al lui Spears era Belinda Sue
Spearson, născută în West Baton
Rouge la 7 august 1970, absolventă a
liceului Robert E. Lee. Foştii colegi de
clasă erau citaţi în articol pentru a con-
firma vârsta cântăreţei. Consecinţa?
Sute de oameni au sunat la casa de dis-
curi a lui Britney, pentru a se lămuri
dacă povestea e reală sau nu.

Superstiţii legate de
păcălelile de 1 aprilie

Se spune că este bine să faci
farsele înainte de ora prânzului, pen-
tru că altminteri vei avea ghinion tot
anul.

Cei care nu tolerează sau nu
gustă cu umor farsele vor avea şi ei
ghinion.

Se mai spune că, dacă o fată
frumoasă reuşeşte să te păcălească,
trebuie să o iei de nevastă sau măcar
să fii prietenul ei.

Să te căsătoreşti la 1 aprilie
nu e foarte indicat: bărbatul însurat în
această zi va fi sub papucul nevestei
până la sfârşitul vieţii.

Copiii născuţi la 1 aprilie vor
avea noroc pe aproape toate planurile,
dar ar face bine să se ferească de
jocurile de noroc, care le vor ruina
viaţa.

Supranumita şi Ziua
Păcălelilor, 1 aprilie este alături de 1
iunie şi una dintre zilele preferate ale
copiilor, care încearcă în fiecare an să
îşi păcălească părinţii şi profesorii.

Pentru cei cu simţul umoru-
lui dezvoltat şi cu un gust deosebit
pentru farse,  ziua de 1 aprilie este un
prilej foarte bun de distracţie. Pentru
cei cu mulţi “duşmani” sau prieteni
glumeţi, s-ar putea să fie mai degrabă
o zi în care să nu îşi dorească să iasă
din casă.

După cum spunea Mark
Twain, “ziua de 1 aprilie este ziua în
care ne amintim ce suntem în celelalte
364 de zile ale anului”. 
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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.

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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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)

web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

258 locuri de muncă disponibile la 27.03.2017

- - S.C. HUȘANA  S.A. ;  200 angajări;

- S.C. ICOMET CONSTRUCȚII SI INSTALATII

SRL; 4 muncitori necalificaţi la întretinerea de drumuri,

şosele, poduri, baraje;

- S.C. CARIOT-COM SRL;  1 ospătar (chelner);

- S.C.  ALVALIV SRL;  2 sortatori produse;

- SC INCITY MEDIA PROMOTER SRL 10 ambal-

atori manuali

- S.C.  STEFANY STYLE IFN SRL; 1 casier tre-

zorier;

- S.C.  AQUAVAS   SA;  1 biolog, 1 şofer

autocamion/maşină de mare tonaj

- S.C.  EUROCLEAN SRL ; 1 instalator încalzire

centrală şi gaze 1 tehnician frigotehnist;

- S.C.  SPEED SRL; 8 muncitori necalificaţi în

agricultură;

- S.C.  ROMOLD SRL; 3 agenţi de securitate;

- I.I.   GÂSCĂ ANCUȚA ; 2 vânzători;

- S.C.  TRANMEXTIM SRL; 1 instalator încălzire

centrală şi gaze; 1 muncitor necalificat la spargerea şi

tăierea materialelor de construcţii; 2 vânzător;

- S.C.  ADISAMCOR SRL 1 dulgher (exclusiv

restaurator) 1 electrician de întreţinere în construcţii 1

fierar betonist 1 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea

materialelor de construcţii;

- SC ALDELIA SRL; 1 confecţioner articole din

piele si înlocuitori ;

- C.M.I. DR. LITEANU GRATIELA; 1 medic sto-

matolog;

- SC LUPUPROD SRL; 1 vânzător;

- SC COSPRIM SRL 4 operatori la fabricarea pro-

duselor congelate de patiserie şi panificaţie;

- SC FINISH TRANSPORT SRL 1 şofer

autocamion/maşină de mare tonaj;

Vând seminţe de FA C I L I AFA C I L I A , producţie  2016.  
Relaţ i i  la  te l .  0746.758938

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

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

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

Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380
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Reporter: Dragi prieteni sun-
tem la primăria comunei Moțca, o
comună mare, o comună de
„răscruce”, situată la graniță cu Iași,
Suceava, Neamț. Moțca zilelor noas-
tre înseamnă agitație serioasă pe
stradă, destulă muncă și alergătură în
curtea primăriei. Observ comuna
Moțca bine dezvoltată față de acum
30 – 40 ani. Primăria dotată, primarul
destul de senin - nu prea e întotdeau-
na așa din câte l-am văzut eu. Sunteți
mulțumit de activitatea dumnea-
voastră de primar, domnule Serioja?

Primar: Momentan sunt
foarte mulțumit, am primit ieri o
veste bună despre aprobarea unui
proiect referitor la asfaltarea unui
drum. Proiectul este prin AFIR,
măsura 7.2, în valoare de un milion
de euro, sumă în totalitate eligibilă.
Toate cheltuielile sunt eligibile, fără
vreo finanțare din partea noastră.
Aceasta a fost a doua noastră pri-
oritate după proiectul de aducțiune
a apei și canalizare.

R: Infrastructura, sigur că
da. Și mai aveți după aceea de asfal-
tat?

P: Mai avem un proiect
propus de PNDL de 5356 m și vom
mai avea, după ce vom face
canalizare, pe partea dreaptă
printr-o extindere pe POIM, (pro-
iectul accesat de ALSACIS: Pro-
gramul Operațional de Infra-
structură Mare), tot de un milion
de euro, reprezentând 6900 de
metri de canalizare. Acest proiect
face parte din alt mandat.

R: Domnule primar, Moțca
are... cam câți locuitori? Și câți din ei
au plecat la muncă în alte țări?

P: Are 5477 de locuitori.
Cam 20% sunt plecați .

R: Deci aici aveți cam 4000.
Am văzut că pe o stradă aveți și niște
palate țigănești. Aveți și persoane de
etnie romă?

P: Avem, avem 14% etnie
romă. Dar faptul că dumnea-
voastră vedeți palatele, pe noi ca
administrație locală ne bucură, nu
apelează la noi să le facem locuințe
sociale.

R: La 416, cam câți ați avea?
P: La 416 avem cam 150 de

dosare. La 416 nu toți au drept de
muncă, mai sunt câțiva scutiți.

R: Domnule primar cam câtă
lume este angajată, în comuna
Moțca? 

P: Avem echipe de con-
strucții care în perioada primă-
vară, vară, toamnă, când vremea o
permite lucrează prin țară.  Nu
avem o statistică exactă, dar avem
şi mulți plecați din țară. Noi ne
străduim să creem locuri de muncă
dar nu ne reușește pe cât am dori. 

R: Aveți Siretul aproape. Nu
puteți extrage prundiș?

P: Moldova este mai
aproape. Avem funcționabile 6
balastiere. Erau 7, dar una și-a

schimbat obiectul de activitate și se
retrage.

R: De acolo vin niște bani la
primării?

P: Vin, păi este singurul
lucru care ne aduce bani la buget .

Încurajarea antreprenorului
R: Mai toți primarii se

străduiesc să le asigure condiții posi-
bililor investitori. Dumneavoastră, ce
măsuri ați luat în acest sens? Ce
condiții le-ați oferi în plus?

P: Din punctul acesta de
vedere, am și eu idei liberale, încu-
rajarea antreprenorului, suntem
deschiși la orice idee care le oferă
opor-tunități. Am fi în stare să-i
scutim și de câteva plăți pentru
câțiva ani, dacă Consiliul ar vrea.

R:Le dați terenuri, le asigu-
rați gaz, apă?

P: În concesiune. Cei care
sunt acum au terenuri în conce-
siune, numai una sau două societăți
au teren cu atestat

R: Mi-ați vorbit rândul tre-
cut despre istoria comunei și înafară
de ceea ce aș vrea eu să vă întreb, nu
vă gândiți la un monument al lui
Dragoș sau al altui erou al neamului
din Moțca

P: Eu am mai spus și cu
altă ocazie, aș dori să reînvii acest
„brand istoric”. Ne-am gândit la
Horia Cloșca și Crișan pentru că au
fost mulți refugiați moți care s-au
stabilit la noi. De aici se trage și
denumirea satului de Moțca. Eu
cred că în timp, după ce vom termi-
na cu proiectele de apă, canalizare,
infrastructură rutieră, ne vom ori-
enta spre latura culturală și
spirituală unde avem multe neajun-
suri.

R: Vă descurcaţi cu banii de
la buget?

P: Ne descurcăm și din
buget, dar dacă ne vor veni bani şi
din alte surse, vom ajunge și pe
plus. De când am primit mandatul
am avut numai datorii, am fost
„primar pe minus”. Nu-i bine să
arunci vina pe nimeni, dar a fost
prea îndrăzneț sistemul de apă și
canalizare. 130 de miliarde cu 15%
cofinanțare. 20 de miliarde
înseamnă bugetul nostru pe doi ani,
două bugete alăturate. Am scos-o la
capăt, dar mai sunt lucruri de
făcut. Căminul Cultural de la
Moreni va intra în reabilitare. Un
proiect de reabilitare și moder-
nizare, în valoare de 11 miliarde.
Mai avem în plan un After School.
Vom demola aici în curte un grajd
și vom face o construcție unde 36 de
copii nevoiași vor sta să-şi facă
lecțiile după școală. Trei cadre
didactice și încă o persoană vor
avea de lucru.

Un primar îndrăzneţ
R: Domnule Serioja, nu

sunteți prea îndrăzneț?
P: Normal că sunt

îndrăzneț pentru că eu cred că
există întotdeauna loc pentru mai
bine. N-ar fi rău în țara noastră să
se mai întâmple și lucruri bune.

R: Cu impozitele și taxele
cum stați?

P: Încasăm binișor. Am
avea 90-91% încasați.

R: Moțca este o comună
bogată?

P: Nu pot să zic că este
bogată, pentru că avem mulți

asistați social. Este o primărie
aproximativ grea în comparație cu
altele. Trebuie să faci eforturi pen-
tru a păstra tradițiile, a organiza
spectacole. Trebuie să cauți fonduri
pentru a nu face rabat. Mi se pare
mie că merităm și noi o zi pe an în
care să ne bucurăm de zilele
comunei.

Familia, valoare inestimabilă 
R: Primarul este un om bo-

gat?
P: Nu, nici nu-mi propun

asta.
R: Păi dacă aveți două fetițe!
P: Nu, acestea sunt valori

inestimabile. Dacă ar fi vorba des-
pre valorile astea, îmi pare rău că
n-am mai multe. Mi-aș fi dorit mai
mulți, pe lângă cele două fete, pen-
tru că mi-s dragi copiii. Băiat sau
fată, niciodată nu mi-am pus pro-
blema. Doar să fie sănătoși, să
respecte tradițiile, valorile morale,
religioase creștine, și să poată fi
lăudați pentru valoarea lor.

R: V-ați lăudat că v-ați
născut peste drum de primărie.
P: M-am născut în 1970 în dispen-
sarul comunal și nu mi-am închi-
puit că o să devin primarul locali-
tății, deși am început să conștienti-
zez că aș vrea să devin primar în
2004, la 34 de ani. 
R: Ca administrator cum vă
îndepliniţi atribuțiile?

P: Indiferent de culoarea
politică, primarul este în primul
rând un administrator. Trebuie să
ai deschidere față de nou și acces la
informație. Cel mai bine informat
este cel mai puternic.

R: Care este cel mai puternic
gând al dumneavoastră? Ce plan pri-
oritar aveți în minte?

P: Sunt primarul cu cele
mai multe realizări din istoria aces-
tei localități. Însă, eu, întotdeauna
am fost deschis față de oamenii cu
potențial. Dacă aș vedea la alegeri
un tânăr cu planuri concrete, cu
detalii nu cu promisiuni irealiza-
bile, i-aș ceda cu plăcere locul. Dar
până acum nu am avut somități.

R: Să înțeleg că destinul
dumneavoastră a fost și va fi legat de
destinul localității?

P: N-am părăsit-o, nici nu
mă gândesc s-o părăsesc, am fost
legat de aceasta, aș vrea să-mi rea-
lizez planurile legate de comună.
Sunt adeptul teoriei fataliste: „Ce
este determinat ți-e pus pe frunte și
se împlinește”. 

R: Cum le cheamă pe cele
două fetițe ale dumneavoastră?

P: Au câte două nume
fiecare, așa am avut și eu și soția:
Elena-Roxana și Maria-Miruna.

R: Ar fi un vis al dumnea-
voastră ca Elena-Roxana și Maria să
fie stabilite aici la Moțca?

P: Cea mai mare este
căsătorită la Soci în comuna
Miroslovești dar este aproape de
noi. Oricine și-ar dori să-și țină
aproape copiii, să nu rămână sin-
gur la bătrânețe. Cea mică s-ar
putea să-mi urmeze. Este posibil.

R: Ținând seama de ceea ce
spuneți, nu vă rămâne decât să aveți
grijă de copiii școlari de aici. Cam
câți școlari aveți? Un număr mare de
copii poate provoca optimismul.

P: Copii școlari și preșco-
lari, 712, în localitatea Moțca, cu
Boureni.

R: Tineretul are un Cămin
cultural?

P: Avem un cămin cultural
reabilitat, urmează și cel de la
Boureni pe care dorim să-l
reabilităm prin AFIR. Cel din
Moțca este mândria noastră, l-am
renovat prin CNI. A fost complet
schimbat, are chiar și un etaj. Va  fi
funcționabil, vrem să schimbăm și
curtea, să mai facem o scenă afară.

R: Să faceți un parc de
distracții?

P: Este impropriu spus un
parc de distracții, ne gândeam la
refacerea bazei sportive.

R: Te pomenești că vă
agățați să faceți o echipă de fotbal.

P: Avem „Voința Moțca”.
În liga a IV-a, a încasat înfrângeri,
dar așa se învață fotbalul.

R: Primarul ce face concret
pentru această echipă?

P: Păi ce poate să facă? De
multe ori îi însoțește, mai asigură o
parte de protocol când îi permite
bugetul...

R: Și mai bagă mâna în
buzunar, fără asta nu se poate.

P: În buzunarul propriu,
sigur că da. Arbitrajele se plătesc
de către Consiliul Local. Se mai
acceptă un ajutor de la Consiliul
Local pentru hrană sau băuturi
nealcoolice. 

R: Aveți o monografie a sa-
tului?

P: Avem, dar dorim să
facem ediția a doua, revizuită.
Sperăm să o avem până la zilele
comunei. Pe 15 august este ziua
comunei.

Dezavantaje transformate în
avantaje

R: Dacă ar fi să ne spuneți
ceva care să ne uimească, ce-ați
spune?

P: Sper să transform deza-
vantajul de a avea romi mulți în
comună, într-un avantaj. Ținând
cont și de fondurile care se vor da
pentru romi. Dar pentru asta tre-
buie răbdare. Și pentru mine și
pentru oameni. Ocupația de bază a
romilor noștri este lăutăria.

R: Dar mai este formație
lăutărească locală de fanfară?

P: În anii 50-60 am avut o
formație locală de fanfară. Sunt
mulți tineri care merg la școli de
artă și sunt instrumentiști. Sperăm
ca în 4-5 ani să o avem din nou.
Avem talente. Folclorul place. Sunt
mulți artişti locali care pătrund pe
lumea scenei și sunt recunoscuți.
Putem face un festival aici. Avem
muzicieni, mai putem aduce și din
zona aceasta.

R: Aveţi destulă putere să
faceți câte vă propuneți?

P: Eu, după zodie sunt leu
iar după zodiacul chinezesc, câine.
Pot fi în ipostaza unui om bun sau a
unuia rău. Treaba mea nu este

să-mi arăt colții, dacă pot să ajut pe
cineva, o fac. Nu înțeleg de unde
vine răutatea unor oameni, con-
silieri, foști consilieri, care se dau
că ar vrea binele comunei. Este o
deficiență la Consiliul Local din
punctul de vedere al percepției
funcției de consilier. Consilierul are
voie să se prezinte la ședințele de
specialitate, are voie să propună
proiecte. Cinci consilieri pot semna
propuneri pentru orice proiect cu
orice fel de investiție nu numai
prima oară. Dacă sunt 10 proiecte,
el poate să fie inițiator primar pen-
tru toate. Hai să lăsăm problemele
personale și culoarea politică a-
tunci când este vorba de binele
comunității.

În politică e nevoie de un plan
R: Puteți avea orice ori-

entare politică vă doriți, esențial este
ca dumneavoastră să faceți „politica
comunei”.

P: Asta e! Să faci politică
înseamnă să ai un plan stabilit, o
sursă de finanțare și un termen
până la care să pui în practică acel
plan. Eu cred că toți
contracandidații mei politici fac
zâmbre cum s-ar spune, adică le
pare rău că îmi merge mie bine.
Dacă ar vrea binele comunei ar
renunța la animozitățile

politice:„Hai să-i recunosc
valoarea omului, pentru că a
avut șansa”. Nici un mandat
nu seamănă cu altul și nici un
primar nu are aceeași capaci-
tate cu altul. Poate am prins
vremuri mai bune sau mai
rele. Dar esențial este că
rămâne ceva în urma noastră
cu care să ne mândrim.

R: Să rămână statuia lui
Dragoș, de exemplu.

P: Da, aceasta este posibil
să o realizăm. Mai avem de lucru la
denumirile de străzi, care au rămas
din 2010, numele de case, stema
localității. Cândva se certau dacă
bourul trebuie să fie cu coarnele în
jos sau cu coarnele în sus. Astea nu
sunt motive serioase, dar o să ne
ocupăm și de ele. Nu vă ascund fap-
tul că avem anumiți „reclamagii”
care obturează cumva, buna desfă-
șurare a activității locale. Noi ca
administrație, în loc să mergem
după fonduri, să construim ceva,
stăm să răspundem la deciziile
curții de conturi, la întrebările anu-
mitor foruri. 

R:Dar aveți majoritatea în
Consiliu.

P: Nu-i important, dar o să
caut să impun interesul comunei.

R: Chiar sunteți așa optimist
cum afirmați?

P: Făcusem niște calcule
băbești. N-avem nici jumătate de
an parcurs, suntem la început de
mandat și deja se conturează 97 de
miliarde care vor intra în comună
pentru proiecte pentru care avem
speranțe. Dacă vezi un om că tace,
să nu crezi că nu gândește.

R:Domnule primar, cu greu
v-am convins să dați interviul, acum
este greu să vă opresc. Vă mulțumesc
pentru .

P: Vă mai așteptăm la noi.

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