
789 de locuri de muncă vacante în 
Spațiul Economic European
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Viața noastră socială-economică și culturală
ajunsese la un anume echilibru cu oarecare pre-
dictibilitate, implicit cu nădejdea pentru un rezultat
al muncii. Adică să ai din ce trăi, chiar dacă salariile
bugetarilor erau mici, munca agricultorilor neplătită,
exodul românilor foarte accentuat.

A venit vreun idiot, că altfel nu-i putem zice, și
sub motiv că mărește salariile, să arunce totul în aer.
Cel puțin 3 sectoare economice sunt pe făraș! Majo-
rarea salariilor cu acest cuantum distruge ce-a mai
rămas din economia schiloadă îndeosebi agricultura,
zootehnia, apicultura. Cum să nu fie așa dacă pentru
1 (un) litru de motorină vinzi 14 kg de grâu, porumb,
orzoaică, dacă trebuie să vinzi o vacă doar cu 1000 lei
(și încă-i bine!), iar datorită tratamentelor chimice
jumătate din efectivul de albine A MURIT. De unde să
iasă sumele necesare pentru privați care nu-și pot
echilibra nici acum cheltuieli – venituri pentru că de
profit în agricultură nu se poate vorbi.

Ajutoarele care mai vin de la APIA sunt insufi-
ciente și cu ciubote roșii, ăștia fiind puși pe economie
și ei.

Va urma, deci:
-Puseu inflaționist care va duce la altă reașezare

a prețurilor și sărăcirea pensionarilor și a țăranilor.
-Revitalizarea câtorva ramuri economice dar

falimentarea multor altora.
-Dispariția zootehniei românești, ruinarea mi-

cilor întreprinzători, scăderea puterii de cumpărare a
alimentelor și dispariția agriculturii ecologice. Greu
vom mai vorbi de agricultura noastră, românească.

-Dispariția presei de toate felurile, inclusiv
media. Cine își poate astăzi permite publicitatea de
acum câțiva ani? Noi am avut 189 de societăți comer-
ciale cu publicitate-reclamă-sponsorizări. Au dat fali-
ment 159 și nu mai avem nici un privat dornic să-și
promoveze activitatea. Mai sunt și paraziții de la
ANAF sau alte organe represive care se năpustesc
asupra celor cu reclamă cu tot felul de amenzi sau
măsuri împotrivă.

-Multinaționalele nu prea au treabă, dar și ele
trebuie să mărească salariile. Nu se poate să scape
neimpuse.

Cel mai mult vor suferi oamenii simpli pentru că
de la băutură la ultimul aliment prețul real va crește.

Ce, să nu se mărească salariile?
Ba da, dar pe rând, pe categorii sociale, pe

absorții de fonduri și pe stimularea producției interne!
Ce fel de oameni sunt în frunte, ce jigodii ne duc la fa-
liment, deliberat.

Ăștia nu-s proști, știu foarte bine ce fac!
Hai să-i mai votăm oleacă!
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Ziua Internaţională a
Presei Libere  este
marcată începând din
anul 1991, la iniţiativa
organizaţiei „Reporteri
fără frontiere”.
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ZIUA
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PRESEI LIBERE

REALIZĂRI... CHIAR DE LA ÎNCEPUT
COSTULENI
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În fiecare an, în prima vineri
după Paști, Biserica Ortodoxă
sărbătorește Izvorul Tămăduirii. Este
un praznic închinat Maicii
Domnului, menit să arate rolul
Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii
oamenilor. Numele de Izvorul
Tămăduirii amintește de o serie de
minuni săvârșite la un izvor aflat în
apropierea Constantinopolului.

Potrivit tradiției, Leon cel
Mare, cu puțin timp înainte de a
ajunge împărat, se plimba printr-o
pădure din apropierea
Constantinopolului. Întâlnește un
bătrân orb care îi cere să-i dea apa și
să-l ducă în cetate. Leon va căuta în
apropiere un izvor, dar nu va găsi.

La un moment dat, a auzit-o
pe Maica Domnului spunându-i: "Nu
este nevoie să te ostenești, căci apa
este aproape! Pătrunde, Leone, mai
adânc în această pădure și luând cu
mâinile apa tulbure potolește setea
orbului și apoi unge cu ea ochii lui
cei întunecați". Leon va face
ascultare și astfel, va gasi un izvor
din care îi va da orbului să bea. Îi va

spăla fața cu această apă, iar orbul va
începe să vadă.

Dupa ce a ajuns împărat,
Leon a construit lângă acel izvor o
biserică. Mai târziu, împăratul
Justinian (527-565), care suferea de o
boală grea, s-a vindecat dupa ce a
băut apă din acest izvor. Ca semn de
mulțumire a construit o biserică și

mai mare. Această biserică a fost
distrusă de turci in anul 1453.

De-a lungul timpului, apa acestui
izvor a vindecat multe boli si a
tamaduit diferite rani si suferinte.

Credincioșii care merg la
Istanbul (numele nou al vechii cetăți
a Constantinopolului), se pot închina
în biserica Izvorului Tămăduirii.
Actuala construcție este din secolul
al XIX-lea, dar la subsolul acesteia se
află un paraclis din secolul al V-lea
unde există până astăzi izvorul cu apa
tămăduitoare din trecut.

(Continuarea în pagina 12)

Izvorul Tămăduirii - praznic
închinat Maicii Domnului

Consiliul Judeţean Vaslui şi
Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad
vă invită la vernisajul expoziţiei „Cel
mai mare arbitru român. In memori-
am Nicolae Rainea”, pe data de 22
aprilie 2017, ora 11.30, la sediul
Muzeului din strada Republicii 235.

Evenimentul, legat de person-
alitatea celui mai mare arbitru al fot-
balului - Nicolae Rainea (n. 19
noiembrie 1933, Brăila - d. 1 aprilie
2015, Galaţi), se adresează tuturor
categoriilor de public şi îşi propune -
prin intermediul exponatelor exis-
tente în patrimoniul muzeului nostru
(fotografii, documente, insigne, cupe,
fanioane etc.) - să puncteze câteva
momente importante din cariera
acestei personalităţi. Pentru Nicolae
Rainea, cei patru ani petrecuţi la
Bârlad, în perioada 1952 - 1956, la
„Contructorul”, au însemnat
încheierea activităţii ca jucător de
fotbal şi începutul carierei de arbitru.
Palmaresul marelui arbitru cuprinde
115 meciuri internaţionale, peste
1000 de meciuri în campionatul
intern, 3 participări la turneele finale
ale Campionatului Mondial (RFG -
1974; Argentina - 1978; Spania -
1982), 3 finale ale cupelor europene.
Apogeul carierei lui Nicolae Rainea
s-a înregistrat în anii ’70 - ’80, când
era catalogat drept unul dintre cei mai
valoroşi centrali din Europa şi chiar
din lume. După ce s-a retras din arbi-
traj, în anul 1984, a fost observator şi
preşedinte al Asociaţiei Judeţene de
Fotbal din Galaţi.

Invitaţii de onoare ai acestui
eveniment sunt: Grigore Ilisei -
scriitor, publicist, om de radio şi tele-
viziune, Adrian Porumboiu -
fotbalist, arbitru şi om de afaceri şi
Florian Pricop - fost preşedinte al

Clubului de Rugby din Bârlad

Această expoziţie va putea fi
vizitată până pe data de 26 mai 2017.

„Cel mai mare arbitru român. In memoriam
Nicolae Rainea”

Membri ai Asociației „Solidar”, filiala Huși:  Benea Laura,
Poroșnicu Georgiana, Dolhan Maricica, Popa Mihai, Cociorvă Raul au vizitat
15 familii din satele Rusca și Ivănești , comuna Pădureni, ”Cei 28 de copii la
care am ajuns ne-au primit cu zâmbete și mulțumire. Toți au primit hăinuțe și
încălțăminte (chiar și părinții), jucării, dulciuri și alimente. Familiile vizitate
sunt în evidența Primăriei Pădureni ca fiind în dificultate din diverse motive
(copii mulți, dizabilități etc). Fiind plăcut surprinși de gestul nostru, ne-au
mulțumit și au acceptat să se fotografieze cu noi, voluntarii implicați în
această acțiune” a informat d-na Parfene Laura-Nicoleta coordonatorul
acțiunei, șefa filialei.

Petre DAVID

Acțiune umanitară pentru cei
nevoiași !
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Poliţiştii vasluieni au
continuat activităţile preventive
desfăşurate pe tema siguranţei pe
internet adresate elevilor. La aceste
activităţi au participat ca parteneri
profesori, reprezentanţi ai Fun World
Vision, precum şi reprezentanţi ai
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului
Vaslui.

Polițiști din cadrul
structurilor de analiză și prevenire a
criminalității au desfăşurat în această
săptămână întâlniri cu elevii şcolilor
gimnaziale din comunele Rebricea şi
Draxeni pe tema siguranţei în mediul
on-line. Alături de cei peste 160 de
elevi, la activităţi au participat 14
cadre didactice, reprezentanţi ai Fun

World Vision, precum şi ai Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului Vaslui.
Polițiștii şi ceilalţi specialişti au
adresat recomandări elevilor, pentru a
nu cădea victime ale criminalităţii din
mediul on-line şi nici autori ale unor
astfel de infracţiuni. Aceștia au mani-
festat interes cu privire la cazurile de
infracțiuni comise pe internet, pe

rețelele de socializare și au adresat
întrebări cu privire la modul în care
pot fi în siguranță în mediul on-line.

Iată  câteva  recomandări
utile  părinţilor,  tinerilor  şi  copiilor
pentru siguranţa on-line:

SFATURI  PENTRU
SIGURANȚA COPIILOR PE
INTERNET

� Nu oferi persoanelor
întâlnite pe Internet informaţii per-
sonale despre tine sau familia ta, cum
ar fi: numele, vârsta, numărul de tele-
fon, fotografii personale, adresa,
şcoala la care înveţi; 

� Comunică parola
de la e-mail-ul tău doar părinţilor;
dacă vei transmite această parolă pri-
etenilor sau altor persoane, acestea
pot trimite mesaje jignitoare în
numele tău sau pot intra pe site-uri
interzise;

� Dacă vrei să te
întâlneşti în mod real cu o persoană
pe care ai cunoscut-o pe Internet,
anunţă-ţi părinţii pentru a te însoţi,
preferabil într-un loc public; nu
accepta niciodată să mergi singur;
oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea
ce au pretins că sunt pe Internet şi
astfel poţi deveni victima traficului de
persoane; 

� Evită să postezi pe
Internet fotografii cu tine sau cu
familia ta; acestea sunt personale şi
nu trebuie să ajungă la îndemâna
oricui navighează pe Internet; ele pot
fi folosite pentru a vă face rău, ţie sau
celor apropiaţi;

� Nu uita că nu tot
ceea ce citeşti sau vezi pe Internet
este adevărat! Informaţiile aflate pe o
pagină web pot fi postate de oricine,
adult sau copil, multe din ele fiind
neverificate sau eronate; de aseme-
nea, fotografiile sau filmele pot fi
modificate pe calculator şi pot
înfăţişa situaţii care nu s-au petrecut
niciodată;

� Fii atent cu pro-
gramele sau jocurile gratuite pe care
le descarci de pe Internet! Ele pot
conţine viruşi sau programe spyware
sau te pot direcţiona către site-uri cu
conţinut ilegal!

� Dacă cineva te
face să te simţi inconfortabil pe
Internet, poţi oricând să renunţi la
comunicarea cu acea persoană. Nu

eşti obligat să stai pe Internet mai
mult decât consideri tu şi nici să
suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere
sau teamă;

� Cere ajutorul, în
orice situaţie, persoanelor în care ai
încredere, părinţi, profesori sau
prieteni apropiaţi;

� Dă dovadă de
respect, chiar dacă nu îi cunoşti pe cei
cu care comunici. La rândul tău, ai şi
tu obligaţia de a-i proteja pe alţii. Nu
trimite imagini sau mesaje jignitoare,
agresive, nu hărţui sau ameninţa alte
persoane, pentru că aceasta va
impune intervenţia autorităţilor.

Cătălin SÎMPETRU

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE POLIȚIȘTI PENTRU INFORMAREA ELEVILOR  
PRIVIND SIGURANȚA ON - LINE

60.000 de lei pe an ar putea
deduce din impozit o familie cu doi
copii, dacă se va aplica impozitul
pe venitul gospodăriilor. Ministrul
Muncii spune că, pe lângă
cheltuieli cu asigurări medicale şi
taxe şcolare, vom putea scuti de
taxe şi cheltuielile cu

îmbrăcămintea şi mâncarea.
Dacă impozitul pe venitul

global pe gospodărie va fi introdus în
2018, vom putea să scutim de taxe
banii cu care plătim abonamentele
medicale, asigurări de viaţă şi de
bunuri şi renovarea locuinţei.

Pe lângă acestea, ministrul
Muncii spune că vor exista deduceri
pentru toate cheltuielile făcute în ţară,
în nişte limite stabilite prin lege.
„E vorba de o altă manieră de a
gestiona impozitul pe venit și care să
facă posibil ca din baza de
impozitare să se elimine toate

deductibilitățile fiscale care ar
permite să stimuleze anumite
sectoare de activitate. Dacă vrem să
stimulăm dezvoltarea pensiilor
private, atunci trebuie să facem
deductibile contribuțiile la pensii
private, dacă vrem să stimulăm

sistemul de asigurări private de
sănătate, trebuie să facem
deductibile acestea”, a spus Viorel
Ştefan, ministrul Finanţelor Publice.

Ar exista şi posibilitatea ca
familiile cu copii să primească un
sprijin financiar, în funcţie de venitul
părinţilor. O familie cu venituri mai
mici de 5.000 de lei pe lună ar putea
lua 1.600 de lei pe an pentru fiecare
copil. Cu o condiţie: copiii să nu aibă
prea multe absenţe de la şcoală.

Vor exista şi venituri care nu
vor fi impozitate. Aici intră salariile
medicilor, IT-iştilor şi cercetătorilor.
În plus, câştigurile obţinute din
dividende, bursă şi agricultura de
subzistenţă nu vor fi luate în calcul la
plata impozitului global.

Ministrul Muncii spune că
impozitul pe venitul global se va
putea plăti lunar, ca acum, sau o dată
pe an, pe baza declaraţiei fiscale.
Doar în acest ultim caz însă vor putea
fi deduse cheltuielile realizate de
gospodărie.

Potrivit noului model de
impozitare propus de Guvern, cei
care câştigă mai puţin de 2.000 de lei
pe lună nu vor plăti impozit pe venit.
Câştigurile care vor depăşi acest prag
vor fi impozitate cu 10 la sută.

Timona BALMUȘ
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În baza Legii 186/2016,
românii au cumpărat vechime în
muncă în valoare de 56 milioane de
lei până în momentul de față.
Conform unui comunicat al Casei
Naționale de Pensii Publice
contractului de asigurare socială
poate fi solicitat numai în perioada
27.10.2016 - 27.04.2017.

Este demn de menționat că
perioada pentru care se poate încheia
asigurarea în sistemul public de
pensii, în baza legii mai sus
menționate, este de cel mult 5 ani
calendaristici anteriori încheierii
contractului.

Concret, în intervalul de
cinci ani anteriori încheierii
contractului de cumpărare a vechimii
în muncă poate fi solicitată asigu-
rarea pentru una sau mai multe
perioade de timp, continue sau

disparate, din aceasta perioadă,
informează Agerpres.

11.204 contracte de asigu-
rare încheiate

Conform statisticilor, până
la data 10 martie 2017 s-au încheiat
11.204 contracte de asigurare
încheiate in baza Legii 186/2016. În
baza acestor contracte au fost
achitate contribuții de asigurare
socială în sumă totală de 56 milioane
de lei.

Au fost incheiate 5.535 de
contracte de asigurare pentru care au
fost achitate 26 de milioane de lei, de
la intrarea in vigoare a legii (27
octombrie 2016) si pana la sfarsitul
anului trecut.

În 2017, au fost încheiate
5.669 de contracte de asigurare, total-
izând  30 de milioane de lei.
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
20 apr. 2017 - 26 apr. 2017
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Românesc

Se anunță situații complexe
și decizii importante,

notabile și greu de luat, în această
săptămână. Pe de alta parte, se poate
ca vechi situații cărora nu le găseai
soluții să se rezolve de la sine. În
oricare dintre cazuri, acceptă numai
deciziile pe care le iei de unul singur,
exilând sfaturile primite gratuit și
vorbele auzite pe la colțuri. Nu te lăsa
pradă temerilor.

Primești un amalgam de
informații în această

perioadă, însă ia în calcul și
posibilitatea de a nu ști cum să
jonglezi cu acestea. Unde mai pui și
faptul că acum poți afla ce se găsește
în mintea celor cu care ai de-a face,
doar urmărindu-le acțiunile. S-ar
putea să fii bulversat de ceea ce
observi, deci pregătește-te pentru a
remarca lucruri care nu îți fac plăcere.
Sunt posibile rupturi de relații.

Prieteni, distracție, eveni-
mente deosebite, toate

acestea se anunță pentru a-ți face
săptămâna frumoasă. Mai mult înca,
atenția ta este îndreptata către
persoana iubită sau către copii,
decizii majore legate de aceștia tre-
buind a fi luate. Fie un nou început,
fie o ruptura pot interveni în ceea ce
privește relația de dragoste. Se pare
că Universul încearcă să te
atenționeze că, indiferent de natura
situației, este momentul să te ridici și
să mergi mai departe.

Se păstrează atenționarea
în ceea ce privește

sănătatea, deci concentrează-te în
continuare pe acest sector al vieții
tale. Caută ajutor specializat ori de
câte ori simți că este nevoie și nu lăsa
pe mâine ce poți face astăzi. Este
indicat să te ocupi de proiectele pe
care le ai acum, fara să le amâni
rezolvările pe ultima sută de metri. În
orice caz, ia în calcul faptul că, ești
capabil să te adaptezi oricărei situații.

Starea ta generala nu pare a
fi una demnă de admirat.

Sunt probleme cărora nu le dai de
cap, legate în special de tine însuți.
Probabil că nici în cămin lucrurile nu
stau foarte bine; te îndoiești de
capacitățile tale, ai senzația că toată
lumea îți stă împotrivă și nu vrei cu
nici un chip să crezi că vor veni și zile
mai bune. Succesul personal nu va
apărea imediat (sau va întârzia destul
de mult), cel puțin nu până când nu îți
vei fi rezolvat propriile probleme. 

Este posibil sa apara anumite
inconveniente în calea

evoluției tale personale. Probabil că ți
se atrage atenția asupra faptului că
trebuie să mai încetinești puțin ritmul,
să observi ce anume te face sa
stagnezi și să încerci a aprofunda
ideile care ți se comunică sub formă
de sfaturi. Nici câștigurile imediate
nu vor să apară, iar senzația că
muncești de două ori mai mult decât
de obicei nu îți va fi străină.
Concentrează-te pe un singur lucru,
atunci când ai ceva de facut.

În ultima perioadă, cabi-
netele medicilor de familie din
Bârlad au fost luate cu asalt de
pacienţi care acuză febră, dureri
de gât, dureri musculare sau stări
de slăbiciune.

Cazurile de viroze au
început să se înmulţească în urmă cu
două săptămâni, iar de atunci,
medicii primesc zilnic zeci de
solicitări pentru consultaţii din partea
pacienţilor care prezintă simptome
de răceală sau chiar gripă. "Sunt
multe cazuri, mai ales la început de
săptămână. Luni am avut dublu
numărul de consultaţii decât de
obicei; am avut chiar două cazuri de
suspiciune de gripă şi i-am şi trimis
la Boli Infecţioase, iar săptămâna
trecută am avut iar un caz suspect de
gripă care e internat. Deci sunt multe
gripe şi pneumonii, iar cazurile sunt
mai grave", a explicat Ioan Mureşan,
medic de familie. Chiar dacă
statisticile arată că numărul

îmbolnăvirilor este normal pentru
această perioadă, doctorii spun că
răcelile şi virozele nu trebuie
ignorate, mai ales că sub o banală
răceală se poate ascunde un caz de
gripă. "Avem şi multe cazuri de viroze

la copii cu o imunitate mai slăbită a
organismului. . Dacă înainte aveam
30 de consultaţii, acum am cam 40",
a explicat Emiliana Costiug, medic
de familie. În cazul virozelor respira-
torii simptomele sunt moderate şi se
manifestă prin strănut, scurgeri
nazale, tuse productivă, durere de
gât, febră moderată, sau durere de
cap, asta în timp ce gripa se
manifestă cu simptome severe
precum frisoane, febră 39-40 de
grade, dureri de gât, tuse seacă, rinită
şi stare generală alterată. Cei mai
expuşi sunt copiii, persoanele în
vârstă şi bolnavii cronici, din cauză
că sistemul lor imunitar este mai
fragil.

TToott  mmaaii  mmuullttee  
vviirroozzee  rreessppiirraattoorriiii

Sfânta Sărbătoare a
Învierii Domnului este un moment
în care oamenii trebuie să fie
alături unii de ceilalţi şi mai ales să
dăruiască celor aflaţi în suferinţă
clipe de bucurie.

Ca în fiecare an,  în preajma
Sfintelor Sărbători Pascale, cadrele
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului
Vaslui sunt  alături de persoanele cu
dizabilităţi aflate în Centrul de
recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică Mălăieşti din
comuna Vutcani.

Putem afirma că vizita la
centrul de la Mălăieşti a devenit o
tradiţie pentru Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al
judeţului Vaslui. Prezenţa
pompierilor a fost aşteptată cu
nerăbdare de cele aproximativ 60 de
persoane care trăiesc în această
instituţie. Mulţumită contribuţiei
benevole a personalului din cadrul
inspectoratului, s-a reuşit strângerea
unei sume de bani ce a făcut posibil
ajutorul acestora. 

R e p r e z e n t a n ţ i i
Inspectoratului au oferit cadourile
tradiţionale de Paşte având ca de
fiecare dată mulţumirea că, pentru
câteva clipe, au putut aduce un
zâmbet pe faţă şi bucurie în sufletul
acestor oameni.

CCaaddoouurrii  ddiinn  ppaarrtteeaa  PPoommppiieerriilloorr

Polițiștii din Vaslui au
ridicat peste 200.000 de ţigarete de
contrabandă, disimulate în panouri
de placaj, care erau transportate cu o
autoutilitară. Cel care le transporta a
fost reținut, iar ulterior arestat
preventiv pentru o perioadă de 30 de
zile.

La data de 10 aprilie a.c.,
polițiștii din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Vaslui au depis-
tat, pe raza comunei Deleni, un
bărbat, în vârstă de 36 de ani,
domiciliat în județul Suceava, care
transporta cu o autoutilitară 17
panouri cu rama din lemn cu pereți
dubli din placaj.

În urma controlului,
polițiștii au constatat că în panourile
transportate, erau disimulate 219.890
de țigarete, fără timbru de acciză și

fără documente legale de
proveniență.

Pe numele bărbatului,
polițiștii au întocmit un dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
contrabandă.

Din cercetări a reieșit faptul
că bărbatul ar fi intenționat să
transporte țigaretele în municipiul
Tecuci, în vederea comercializării.
Autoturismul în care se aflau
țigaretele a fost indisponibilizat de
polițiști în vederea confiscării. 

De asemenea, la data de 13
aprilie a.c., polițiștii Serviciului de
Investigare a Criminalității
Economice, cu sprijinul Serviciului
pentru Acțiuni Speciale și Serviciului
de Investigații Criminale din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Vaslui, au efectuat o percheziție la
domiciliul bărbatului, de unde au
ridicat alte 11.740 țigarete provenite
din contrabandă.

În baza probatoriului
administrat, bărbatul a fost reţinut de
poliţişti pentru 24 de ore, iar ulterior,
acesta a fost prezentat instanței de
judecată, care a dispus arestarea
preventivă pentru 30 de zile.

CCaappttuurrăă  rreeccoorrdd  ddee  țțiiggăărrii  ddee  
ccoonnttrraabbaannddaa

Șapte persoane cu vârste
cuprinse între 16 și 38 de ani au fost
reținute de polițiștii
Inspectoratului de Poliție al
Județului Vaslui, fiind bănuite de
săvârșirea de infracțiuni de furt din
locuințe și societăți comerciale,
respectiv tăinuire.

Polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Bârlad au
probat activitatea infracțională a
patru persoane cu vârste cuprinse
între 18 și 38 de ani, domiciliate în
municipiul Bârlad  și comuna Grivița,
bănuite de comiterea a șase
infracțiuni de furt calificat. 

În perioada 06-28 februarie
a.c., cele patru persoane au sustras, pe
timpul nopții, din societăți comerciale
și locuințe din municipiul Bârlad,
bunuri (aparatură electronică,
electrocasnică și materiale de
construcții), în valoare de

aproximativ 10.000 de lei.
Poliţiştii, împreună cu

polițiști din cadrul structurilor de
ordine publică urban și rural, cu
sprijinul polițiștilor Serviciului
pentru Acțiuni Speciale Vaslui, au
efectuat în dimineața de 11 aprilie
a.c., 11 percheziţii domiciliare pe raza
municipiului Bârlad și comunei
Grivița. În urma activităților
desfășurate de polițiști au fost recu-
perate majoritatea bunurilor sustrase
(80% din prejudiciu), care au fost
restituite părților vătămate.

Doi bărbați, în vârstă de 29
și respectiv 34 de ani, au fost reținuți
de polițiști pentru 24 de ore, iar
ulterior au fost prezentați la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Bârlad,
respectiv Judecătoria Bârlad, cu
propunerea de dispunere a unei
măsuri preventive.

Instanța de judecată a emis
pe numele lor mandate de arestare

preventivă pentru o perioadă de 30 de
zile. Celelalte două persoane se
sustrag cercetărilor.

De asemenea, polițiștii au
extins cercetările și față de un alt
bărbat de 38 de ani, din municipiul
Bârlad, bănuit de comiterea
infracțiunii de tăinuire. 

În fapt, la începutul lunii
martie a.c., acesta a cumpărat o parte
din bunurile sustrase prin comiterea
infracțiunilor menționate.

Bărbatul a fost reținut de
polițiști pentru o perioadă de 24 de
ore, iar astăzi a fost prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Bârlad cu propunerea de dispunere a
unei măsuri preventive. 

-Polițiștii Secției 5 Poliție
Rurală Murgeni efectuează cercetări
față de doi tineri, în vârstă de 16 și 17
ani, ambii din comuna Fălciu, bănuiți
de comiterea infracțiunilor de furt

calificat și tentativă de furt.
Polițiștii le-au probat

acestora 5 infracțiuni de furt calificat
și 2 tentative la infracțiunea de furt,
fapte comise în perioada noiembrie
2016 - aprilie 2017. Tinerii au sustras
bunuri ( 5 laptopuri, 200 de lei,
băuturi alcoolice și pachete de țigări)
din locuințe și societăți comerciale,
precum și din sediul unei instituții
publice, situate pe raza localității
Fălciu. Cele 5 laptopuri au fost
recuperate și restituite părților
prejudiciate.

Tinerii au fost reținuți de
polițiști pentu 24 de ore, iar astăzi au
fost prezentați la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Bârlad cu
propunerea de dispunere a unei
măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările
pentru stabilirea întregii activități
infracționale a persoanelor cercetate.

Hoți calificați reținuți de polițiști
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

Meridianul, joi, 20 aprilie 2017

H O R O S C O P
20 apr. 2017 - 26 apr. 2017

Este momentul pentru
autoevaluare și se pare că

situația materială sau rezultatele
afacerilor pe care le faci îți aduc în
prim plan acest lucru. Probabil că și
dispute legate de costuri sau
cheltuieli vor interveni în relațiile
parteneriale, fie că este vorba de
relația de cuplu, fie că este vorba de
cele de afaceri. Asigură-te că îți achiți
la timp datoriile.

O săptămâna în care toate
problemele de cuplu, nere-

zolvate, vor ieși la suprafață  într-un
fel sau altul. O perioada de timp în
care pasiunea nu este atât de prezentă
în viața ta, nu așa cum deja te
obișnuiesei. Totuși, este bine de știut
că acum este momentul să te gândești
la tine însuți, la ceea ce îți dorești de
la viață și la cum arată viitorul tău.
Există posibilitatea de a pierde
parteneriate valoroase.

Se poate ca secrete bine
tăinuite până acum -

propriile-ți secrete, adică - să fie
expuse atunci când îți este lumea mai
dragă. În principiu, este vorba de a-ți
găsi puterea pentru a-ți înfrunta
propriile temeri și de a-ți găsi liniștea
interioară, mulțumindu-te cu mai
puțin, chiar dacă trebuie să muncești
de două ori mai mult pentru acestea.
Planul psihologic este cel mai
amenințat în această săptămână, deci
păstrează-ți serenitatea și fii temperat. 

Decât să te ridici în sferele
înalte, nepăsându-ți de cei din

jurul tău, poate că ți-ar fi mai bine
dacă ai participa activ la viața agorei,
dând dovadă de creativitate și
demonstrându-le tuturor că în sufletul
tău se află un copil perfect. Este
momentul să îți consolidezi relațiile
de prietenie, transformându-te în cea
mai agreabilă companie pentru
ceilalți. Ești inspirat și poți comunica
foarte ușor cu cei din jurul tău, folo-
sește atuu-ul acesta cu iscusință.

De ce ți-e frică nu scapi. Deci
fie lași spaimele de-o parte,

fie te împaci cu soarta pe care o ai,
pasiv, asemeni unui sclav. Cel mai
bine ar fi să îți înfrunți "dușmanul"
(indiferent ce numești asa) cu taria de
caracter tipică ție, luptând pentru a
lua cea mai importantă decizie din
viața ta. Situație valabilă în special în
ceea ce privește cariera sau imaginea
ta publică. În același timp, asigură-te
că nu le faci viața amara celor de
acasă. Lasa la intrarea in casă
încordarea și problemele.

Daca nu ai făcut nici o
mișcare și nu ai luat nici o

decizie - vis-a-vis de viitorul tau - în
săptămâna care tocmai a trecut, ar fi
bine ca în aceasta săptămână să rămâi
calm, răbdător și chibzuit, deoarece
totul pare a fi îngreunat. Fie că este
vorba de plecari în străinătate, fie că
este vorba de educație sau studii supe-
rioare ori comunicarea cu Divinitatea,
a fi prevăzător și a judeca la rece
situațiile intervenite reprezinta cea
mai buna strategie. 

Un nou proiect de lege
privind vaccinarea a fost pus în
dezbatere publică zilele acestea de
Ministerul Sănătăţii u proiectul de
lege prevede atribuţii şi responsa-
bilităţi clare pentru fiecare dintre
actorii implicaţi în procesul de
vaccinare, precum şi sancţiuni
pentru părinţii sau reprezentanţii
legali ai copiilor, care refuză
vaccinarea obligatorie a micuţilor

Potrivit proiectului de lege,
în România vor exista vaccinări de
rutină, care vor fi obligatorii şi se vor
face conform calendarului național
de vaccinare şi vaccinări pentru
situații speciale (în cazuri
epidemiologice) care implică
vaccinarea ca măsură de intervenţie
în vederea limitării bolilor care pot fi
prevenite prin vaccinare. De
asemenea, va exista şi un program de
vaccinare pentru grupe de risc în care
se încadrează persoanele care
prezintă afecţiuni cronice, personalul
medical sau din instituţii de sănătate
publică şi persoanele din categoriile
de vârstă care prezintă un risc crescut
de apariţie a anumitor boli
infecţioase. Potrivit aceluiaşi proiect
de lege, o serie de vaccinări vor
rămâne la nivel de recomandare,
administrate la indicația medicilor și
la solicitarea persoanelor adulte și a
părinților sau a reprezentanților
legali, în cazul copiilor. Vaccinările
obligatorii se efectuează numai în
unități sanitare, iar vaccinurile
achiziționate conform calendarului
vor fi administrate numai de către
furnizorii de servicii medicale
prevăzuți în ordinulul ministrului
sănătăţii pentru aprobarea
calendarului de vaccinare, și care
sunt contractați pentru a desfășura
activitatea de vaccinare. Proiectul
pus în dezbatere prevede ca toți
furnizorii de servicii medicale care
prestează servicii de vaccinare să fie
obligați să se înregistreze ca furnizori
de servicii medicale de vaccinare în
Registrul Electronic Național de
Vaccinări (RENV), în termen de 2
ani de la publicarea acestei legi.
Există o singură excepţie de la
această regulă, anume situaţii epi-
demiologice speciale, atunci când
Ministerul Sănătăţii poate decide alt
sistem de raportare și înregistrare.

Vaccinarea copilului este
responsabilitatea părintelui

Proiectul de lege stipulează
că “vaccinarea copilului constituie
responsibilitatea părintelui pentru
asigurarea stării de sănătate a
copilului”. În ceea ce priveşte
vaccinările obligatorii, părinţii au
dreptul de a fi informaţi, dar
consimţământul acestora pentru vac-
cinare fiind prezumat, cu excepția
situației în care părinții sau, după caz,
reprezentantul legal refuză, în scris,

vaccinarea. Excepţie fac copiii care
au contraindicație definitivă la un
anumit vaccin sau la toate
vaccinurile, pe baza prezentării, de
către părinții sau de către reprezen-
tantul legal al copilului, a unei
adeverințe care să ateste
contraindicația definitivă.

În caz de epidemii, şcoala
trimite acasă copiii nevaccinaţi
De asemenea, legea prevede că

“pentru garantarea dreptului la
sănătate și la educație al tuturor
copiilor și tinerilor, la înscrierea
acestora într-o colectivitate de
învățământ se solicită prezentarea
adeverinței care atestă efectuarea
vaccinărilor obligatorii eliberată de
medicul de familie/furnizorul de ser-
vicii medicale de vaccinare”. În cazul
copiilor și tinerilor care nu dețin
documentele care atestă vaccinarea,
la momentul înscrierii, respectiv
admiterii în colectivitate, părintele
sau reprezentantul legal are obligația
prezentării, în termen de maxim 60
zile, a calendarul de recuperare pen-
tru antigenele vaccinale obligatorii
sau a adeverinţei care atestă
contraindicaţiile medicale definitive
pentru anumite vaccinări. Unităţile
de învăţământ au obligaţia de a
aborda în şcoli subiectul vaccinării
pentru o mai bună informare a
elevilor privind subiectul. De
asemenea, şcolile au obligaţia şi
responsabilitatea să suspende partici-
parea la cursuri a copiilor care nu
sunt vaccinaţi, în perioada unei
epidemii, în cazul în care Direcţia de
Sănătate Publică judeţeană constată
existenţa epidemiei.

Legea va avea şi un capitol
de sancţiuni pentru refuzul
vaccinării

Deşi scopul legii nu este
acela de a sancționa părinții, ci de a
asigura o informare mai bună a
acestora în ceea ce priveşte
vaccinarea, beneficiilor vaccinului şi
riscurile la care se expun prin
nevaccinare, Ministrul Sănătăţii a
declarat că proiectul de lege va avea
şi un capitol de sancţiuni pentru cei
care refuză vaccinarea obligatorie.
“Aceste sancțiuni vor apărea în lege
urmare a dezbaterilor publice și
urmare a dezbaterilor care vor avea
loc la nivelul comisiilor de sănătate
ale Senatului și Camerei Deputaților.
Noi știm că este necesar un capitol,
la un moment dat s-a și gândit un set
de sancțiuni", a declarat ministrul
sănătăţii, Florin Bodog. Ministrul a
adăugat că sancțiunile vor trebui
astfel dimensionate încât să aibă o cât
mai mare acceptanță din partea
opiniei publice, dar, în același timp,
să asigure o imunizare corectă a copi-
ilor.

Părinții care refuză vaccinarea 
obligatorie ar putea fi sancționați 

IGSU va desfășura
săptămâna aceasta un amplu
exercițiu, la nivel național, pentru
testarea și verificarea unor
echipamente din componența
sistemului de înștiințare,
avertizare și alarmare în situații de
protecție civilă – PROCIV 2017.

În perioada 18-21 aprilie
a.c., în localități din țară va fi
declanșat mecanismul de înștiințare a
autorităților privind iminența produ-
cerii unor evenimente deosebite și
vor fi acționate echipamentele dedi-
cate de avertizare/alarmare a
populației din zone posibil a fi afec-
tate de dezastre, prin intermediul
semnalelor acustice. 

Simulările au început marți,
18 aprilie a.c., iar timp de patru zile
vor fi verificate atât fluxurile de
transmitere a mesajelor de înștiințare
către autorități, cât și modul de
funcționare a mijloacelor de alarmare
a populației (sirene) existente la
nivelul comunităților.

În perioada vizată, locuitorii
Capitalei și cei din județele țării vor
auzi semnalul de alarmare, compus
din 5 sunete a câte 16 secunde
fiecare, în intervalul orar 10.00-
15.00. De asemenea, în funcție de
caracteristicile tehnice, vor fi testate
și echipamentele care permit trans-
miterea mesajelor de avertizare
vocală către populație. In acest con-
text, autoritatile recomanda
cetățenilor să rămână calmi și să
urmărească informările
inspectoratelor pentru situații de
urgență. Mesajele tip voce vor fi par-
ticularizate cu sintagma
“EXERCIȚIU”. 

Înştiinţarea, avertizarea,
prealarmarea şi alarmarea se
realizează în scopul dispunerii
măsurilor de protecție a populaţiei și
bunurilor materiale, precum şi pentru
limitarea efectelor dezastrelor. Cele
mai des întâlnite situații în care este

alarmată populația, prin intermediul
sirenelor electrice și electronice, au
loc pe timpul inundațiilor, când este
semnalată iminența producerii unor
viituri care să pună în pericol viața
persoanelor. 

De asemenea, sistemul de
înștiințare – alarmare este utilizat în

cazul producerii unor accidente
tehnologice în care sunt implicate
substanțe periculoase, ruperii unor
baraje hidrotehnice sau căderii
obiectelor din atmosferă. Această
metodă destinată protecției
populației civile poate fi utilizată și
pe timpul conflictelor armate. 
Prin intermediul acestor mijloace de
alarmare pot fi transmise semnale
acustice cu diferite semnificații sau
pot fi transmise mesaje vocale care
vizează anumite măsuri pentru
comunitate. 

La nivelul județului Vaslui,
există un număr de 156 astfel de
mijloace, care pot fi utilizate în cazul
unor dezastre sau alte situații de
protecție civilă, modul de acționare a
acestora fiind realizat local sau cen-
tralizat, iar 4 dintre acestea pot fi
acționate și din dispeceratul I.S.U.J.
Vaslui.

R e s p o n s a b i l i t a t e a
menținerii în stare de operativitate a
sistemului de înștiințare-alarmare
revine autorităților publice locale, iar
reprezentanții I.S.U.J. Vaslui
derulează, periodic, acțiuni de verifi-
care în teren. Pe parcursul anului tre-
cut,  personalul specializat a verificat
un număr de 115 mijloace de
alarmare a populației.

În anul 2016, I.S.U.J. Vaslui
a organizat 16 exerciții de alarmare la
nivelul localităților, acțiuni derulate
în colaborare cu comitetele județene
și locale pentru situații de urgență,
instituțiile publice cu atribuții în
managementul situațiilor de urgență
și operatorii economici sursă de risc.

Exercițiu național de verificare a
sistemelor de alarmare a populației în

caz de dezastre
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Românesc

Reporter: Bine v-am găsit
domnule primar,  ați început să ne
spuneți de nevoile comunei Costuleni,
o comună în care eu am „copilărit”, în
sensul că mi-am petrecut tinerețea pe
aici. Am fost profesor atâția ani la
Măcărești-Prisăcani. Costulenii era
centru de comună și un loc important
de unde ne deplasam către Iași. Așa
că, aceste locuri le cunosc de peste 50
de ani. Bine v-am găsit.

Primar: Bine ați venit, dom-
nule profesor.

R: Optimist sau pesimist?
P: Optimist. Trebuie să fim

optimiști pentru a putea realiza
ceva. Scopul fiecărui primar este de
a face ceva în comunitatea sa. Eu
vin din mediul de afaceri. Nu m-am
gândit niciodată că o să ajung
vreodată primar în această comună.
Eu sunt născut în Costuleni, satul
Covasna mai exact, comuna Costu-
leni. Văzând că nu se realizează mai
nimic în această comună, m-am
gândit să fac pasul acesta, să can-
didez la funcția de primar. Sunt la
primul mandat, am deja 8 luni de
zile iar realizările încep să se vadă.
Suntem în licitație pentru asfaltarea
unui drum de 4,7 km, suntem prinși
în master-plan pentru proiectul de
apă și canalizare. Așa cum vă
spuneam în discuția pregătitoare,
avem foarte multe cereri de la oraș,
foarte mulți cetățeni care vor să
vină la Costuleni. Dar, neavând
canalizare, apă, drumurile fiind
proaste, oamenii se hotărăsc mai
greu.

R: Am văzut săpături pe aici.
N-ați demarat treaba cu canalizarea?

P: Nu, prioritară este
pietruirea unor drumuri care nu
vor putea fi asfaltate în curând.
Avem alocate pentru aceasta 5 mil-
ioane de lei. Mai avem trei sate care
vor fi legate printr-un drum asfal-
tat de care am mai amintit, Cozia de
Hilița și Cozia de Covasna. Adică
vom continua asfaltul care a fost
deja turnat. Mai avem un proiect în
licitație și încă unul pe fonduri eu-

ropene care se încadrează în
submăsura 6.2, cu fonduri eu-
ropene. Cam atât avem în acest mo-
ment, celelalte le vom propune
pentru pietruire. Mai avem trei
școli propuse pentru reabilitare.

R: Dar copii mai aveți la
școli?

P: Mai avem, numărul este
în scădere dar mai avem vreo 600 de
copii în cele patru școli din cele

patru sate.
R: La Centru de comună este

numai școală generală?
P: Da, numai clasele I-VIII.

Dorim să obținem o finanțare pen-
tru o grădiniță nouă, modernă, în
satul Cozia. Avem două proiecte
pentru cele două cămine culturale
din comună, prin C.N.I., am primit
anul acesta o finanțare pentru unul
din ele, cel din Costuleni, sperăm să
primim o finanțare anul viitor și
pentru cel din Cozia.

R: Mai am o întrebare, m-am
uitat pe dealul unde aveți construită o
cruce. Alături este un stâlp de tensiune
care-i strică puțin din măreție. Sunteți
mândri cu acea cruce mare, frumoasă
și luminoasă?

P: Aportul principal la
montarea acelei cruci este al meu de
dinainte de momentul când am fost
ales primar. Aș dori ca această
cruce să fie un simbol al comunei.
Din  cauza lipsei de semnal, în
această zonă, pentru telefoanele
mobile, am aprobat Romteleko-
mului montarea acelui stâlp pe care
l-ați văzut. Încercăm ca în septem-
brie, de Ziua Crucii să avem o
sărbătoare a crucii.

R: V-ați gândit și la Repu-
blica Moldova?

P: Am demarat procedurile
pentru înfrățirea cu două comune
din Republica Moldova: Purcarii,
recunoscută pentru vinurile ei și
Cușmirca, apropiată de malurile
Nistrului, o comună cam
îndepărtată de noi. Eu am fost o
dată acolo, personal, înainte de a fi
ales primar, dar acum o să

organizăm niște întâlniri.
R: Dumneata de când ai in-

trat în acest post, cred că ai intrat și în
„pielea primarului”. Domnule primar,
dumneavoastră, oamenii din această
comună puteți să-i apropiați pe cei de
dincolo de Prut? Să-i atrageți către
țară? Pentru că citeam că doar vreo
40% ar dori unirea cu țara, ceilalți trag
mai mult spre sovietici. Ce credeți
dumneavoasstră personal? Nu din
punct de vedere politic.

P: Înainte de a vă răspunde
la întrebare, aș vrea să vă spun că în
comuna noastră trăiesc deja cam
1000 de oameni din Republica
Moldova. De fapt cam 1600 din
punct de vedere legal, dar de o
parte, nu mai știm nimic.

R:Am înțeles. Asta înseamnă
1-3 consilieri în plus, niște fonduri,
amenzile au început să curgă ș.a.m.d.

P: Pe de o parte este un
câștig, dar pe de altă parte este
greu. Amenzile sunt greu de recu-
perat.

R: Și-acum vă rog să
răspundeți la următoarea întrebare:
i-aducem pe ei lângă noi sau  mergem
noi lângă ei?

P: Sincer nu cred că ei își
mai doresc, și-au ales un președinte
pro-rus, nu prea văd o apropiere de
noi.

R: Adică nu este o evoluție
așteptată. Ați pomenit de drumuri, de
visul cu apa și canalizarea și...

P: De Căminul  Cultural,
tradiții – nu trebuie să le uităm.
Avem două cămine culturale dar nu
sunt funcționale pentru că sunt
degradate, nu au autorizație. Vor fi
reabilitate. Școlile și căminele vor fi
reabilitate cu siguranță în mandatul
meu.

R: Aș zice că ați punctat cu
mândrie ridicarea acelei cruci – care
este un fel de monument. Nu sunteți
prea ambițios, domnule primar?

P: Comuna are nevoie de
un primar cu ambiție, un bun
gospodar, care să facă ceva să
rămână în urma lui.

R: Dumneavoastră sunteți un
om căsătorit, aveți doi copii buni, vă
considerați un om realizat?

P: Eu ca persoană, da. Am
fost om de afaceri, afacere pe care
au preluat-o copiii mei, dar am zis
că vreau să fac ceva și pentru co-
munitate. Bunicul meu a fost pri-
mar 20 de ani în această comună, în
perioada celui de-al doilea război
mondial. Din satul Covasna, satul
bunicului meu, nu a mai fost ales
nici un primar de atunci. Comuna
are patru sate: Costuleni, Covasna,
Cozia și Hilița. Au fost primari din
Costuleni, din Cozia, dar din satul
Covasna n-au mai fost.

R: Domnule primar, nu vă
doresc decât să reușiți cele ce v-ați
propus, să aveți putere de muncă.

P: Eu vă mulțumesc și îmi
doresc ca această comună să arate
în continuare ca o comună
europeană.

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

RReeaalliizzăărrii......  cchhiiaarr  ddee  llaa  îînncceeppuutt  În aprilie 2017, Iaşul devine
capitala şahului mondial!

În perioada 22-30 aprilie
2017, Iaşul devine din nou capitala
şahului mondial. În intervalul de timp
amintit, Palatul Culturii din Iaşi va
găzdui Campionatul Mondial Şcolar
de Şah, cu participarea a peste 500 de
copii din peste 45 de ţări ale lumii, pe
durata a 9 runde disputate în "sistem
elveţian".

Programată pe şase categorii
de vârstă - U 7, U 9, U 11, U 13, U 15,
Under 17 ani - competiţia din acest
frumos "sport al minţii" va promova
Iaşul pe harta lumii sub toate as-
pectele.

Conferinţa de presă oficială
de deschidere a ediţiei a 13-a a acestor
Campionate Mondiale Şcolare de Şah
din România va avea loc vineri, 21
aprilie 2017, de la ora 11.00, în sala
mare de şedinţe "Vasile Pogor" a
Primăriei Municipiului Iaşi. În afară
de conducerea Primăriei ieşene, în
frunte cu primarul Mihai Chirica, la

această conferinţă de presă şi-au
anunţat prezenţa grecul Georgios
Makropoulos - vicepreşedintele FIDE
(World Chess Federation) şi englezul
Nigel Freeman - trezorierul FIDE,
alături de cele patru "motoare" ale
şahului românesc şi ieşean, Sorin Ia-
coban (preşedintele Federaţiei
Române de Şah), Vasile Manole

(vicepreşedintele Federaţiei Române
de Şah, preşedintele Asociaţiei
Judeţene de Şah Iaşi şi directorul
turneului), Vladimir Danilov (secre-
tarul general al Federaţiei Române de
Şah) şi Vlad Ungureanu (preşedintele
Comisiei Şah în Şcoală din cadrul
Federaţiei Române de Şah).
Pe durata competiţiei este posibil să
fie prezent la Iaşi şi Mihai Covaliu -
preşedintele Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român (COSR). 

Dan TEODORESCU
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Românesc

Angajatorii din Spaţiul Eco-
nomic European oferă, prin inter-
mediul reţelei EURES România, 789
locuri de muncă vacante, după cum
urmează:

Malta – 310 locuri de
muncă: 300 șofer de autobuz, 10 per-
sonal curăţenie;

Italia – 280 locuri de
muncă: 100 infirmier, 100 asistent
medical generalist, 40 asistent med-
ical, 40 îngrijitori la domiciliu;

Cehia – 70 locuri de muncă:
30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor,
10 sudor, 5 electrician auto, 5 mecanic
auto;

Germania – 62 locuri de
muncă: 4 betonist, 4 excavatorist, 4
montator izolații clădiri, 4 specialist
sisteme de canalizare, 3 operator uti-
laje pentru construcții, 3 chef de par-
tie, 3 inginer testare echipamente
semiconductoare automate, 3 zidar, 2
commis de cuisine, 2 electrician în
construcții, 2 electrician în construcții
cabluri, 2 lucrător în construcții, 2
maistru construcții rețele de cabluri, 2
maistru hidroizolații clădiri, 2 maistru
construcții de drumuri, 2 operator
mașini, 1 bucătar, 1 demichef de par-
tie, 1 demichef de rang, 1 dezvoltator
software Backend, 1 dezvoltator soft-
ware Frontend, 1 grădinar, 1 instala-
tor/montator țevi, 1 instalator clădiri,
1 lucrător în metalurgie decorativă, 1
manager în construcții, 1 maistru
construcții civile, 1 mecanic instalații

sanitare, termice/de climatizare, 1
montator acoperișuri, 1 muncitor în
construcții din beton armat, 1 opera-
tor pompe de beton, 1 ospătar, 1
sudor, 1 tehnician electronist;

Marea Britanie – 16 locuri
de muncă: 10 tâmplar/dulgher naval,
6 lucrător în pepiniera de plante;
Irlanda – 13 locuri de muncă: 3 îngri-
jitor persoane, 2 coordonator atelier
matrițe, 2 operator mașini de frezat
CNC, 2 programator mașini de frezat
CNC, 2 sculer matrițer, 1 asistent
manager, 1 operator mașini;
Polonia – 11 locuri de muncă: 10
croitoreasă/cusătoreasă, 1 vopsitor
auto;

Suedia – 8 locuri de muncă:
8 vopsitor auto;

Austria – 7 locuri de muncă:
3 lăcătuș mecanic CNC, 1 inginer
chimist, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1
sudor;

Spania – 4 locuri de muncă:
2 martiţer/curăţitor produse din plas-
tic, 2 operator turnare prin injecție
produse din plastic;

Slovenia – 3 locuri de
muncă: 2 lucrător acoperișuri, 1 bioin-
formatician/programator PYTHON;

Norvegia – 2 locuri de
muncă: 1 postdoctorand horticultură,
1 maestru preparare pizza;

Belgia – 1 loc de muncă: 1
desenator tehnic pentru construcții
metalice;

Danemarca – 1 loc de
muncă: 1 bucătar;

Olanda – 1 loc de muncă: 1
culegător sparanghel.

Persoanele interesate să ocupe
un loc de muncă pot viziona ofertele ac-
cesând www.eures.anofm.ro, sau se
pot prezenta la sediul agenţiei
judeţene pentru ocuparea forţei de
muncă de domiciliu sau reşedinţă,
unde consilierul EURES îi poate în-
druma.

789 locuri de muncă vacante
în Spaţiul Economic European

Sfântul Mucenic Gheorghe
s-a născut in Capadocia, din parinți
creștini. A trăit în vremea împăratului
Dioclețian (sec. al IV-lea). Datorită
vitejiei și victoriilor sale, ajunge
conducător de armată.

În anul 303, împăratul
Dioclețian va începe lupta împotriva
creștinilor. Au fost dărâmate lăcașuri
de cult, interzise adunările creștinilor,
arse cărțile sfinte, iar cei ce refuzau să
aducă jertfă zeilor erau uciși. În fața
acestei situații, Sfântul Gheorghe nu
se ferește să-și mărturisească credința
în Hristos, motiv pentru care va fi
întemnițat. Va fi supus la diverse chi-
nuri: loviri cu sulița, tras pe roată, în-
gropat în var, lespezi de piatră puse pe
piept, etc, dar nicio tortură nu l-a facut
să renunțe la credința sa.

Cei prezenți la aceste
suferințe, uimiți de faptul ca Sfântul
Gheorghe a rămas nevătămat și că a
înviat un mort, au renunțat la credința

păgână și au primit credința în Hris-
tos. Minunea învierii celui decedat, a
convins-o și pe împărăteasa
Alexandra, soția lui Dioclețian, să
îmbrățișeze creștinismul.

Sfântul Gheorghe a fost ispi-

tit cu onoruri pentru a jerfi zeilor, dar
aceste încercări au fost zadarnice.
Pentru că nu a lepădat credința în
Hristos, Sfântul Gheorghe este con-
damnat la moarte prin decapitare, în
ziua de 23 aprilie 304, rămânând de
atunci zi de prăznuire.

23 aprilie - SFÂNTUL MARE
MUCENIC GHEORGHE -

purtătorul de biruință

Din cei 924.830 de români
care își aniversează onomastica de
Sfântul Gheorghe, 739.368 sunt
bărbați, majoritatea acestora, respectiv
565.509, purtând numele de Gheorghe
sau Ghiorghe.

Alături de aceștia, vor fi în
sărbătoare și cei care poarta numele de

George (144.873), Gheorghiță sau
Ghiorghiță (24.040).

Dintre femei, cele mai multe
poarta numele de Georgeta (135.370).
In aceasta zi nu vor fi uitate nici per-
soanele cu nume de Gheorghița sau
Ghiorghița (34.623) si Geta (14.945 ).

De Sfântul Gheorghe, aproape un 
milion de români își aniversează 

onomastica

Redacția săptămânalului 
MERIDIANUL , transmite
tuturor cititorilor care-și
sărbătoresc ziua onomas-
tica pe 23 aprilie, urări de
bine, și un sincer

LA MULȚI ANI!

Nu există niciun tratament
sigur pentru viroză, asta şi din cauza
faptului că există mai multe ri-
novirusuri care cauzează răceală sau
viroză. Cu toate acestea, există câteva
lucruri pe care le puteţi face atunci
când aveţi viroză. Scopul tratamentu-
lui ar trebui să fie de sprijinire a sis-
temului imunitar astfel încât acesta să
funcţioneze în parametri normali. Pen-
tru a sprijini sistemul imunitar puteţi
lua vitamine, minerale, plante medici-
nale şi alte substanţe nutritive naturale
care stimulează întărirea sistemului
imunitar.

Iată câteva lucruri pe care le
puteţi face în cazul unei viroze:

– Beţi suficientă apă că să
rămâneţi hidratat. Se recomandă până
la 10 pahare de apă pe zi. Dacă aveţi
gâtul inflamat încercaţi să beţi apă
caldă.

– Adăugaţi miere în apă pe
care o beţi pentru a lupta împotriva
infecţiilor. Ajută, de asemenea, şi dacă
puneţi lămâie căci această este bogată
în vitamina C.

– Mesele trebuie să fie mici,
dar bogate în elemente nutritive.
Alegeţi alimente uşor de digerat.

– Nu vă angrenaţi în prea
multe activităţi, chiar dacă nivelul de
energie poate creşte în anumite mo-
mente din cauza alimentelor.

– Consumaţi multe proteine,
cum ar fi peşte, carne de pasăre fără
piele, ouă.

– Consumaţi alimente bogate
în antioxidanţi căci acestea stimulează
sistemul imunitar: ardei roşii, porto-
cale, fructe de pădure, legume cu
frunze verzi etc.

– Mâncaţi usturoi căci acesta
are proprietăţi antibacteriene şi antivi-
rale.

– Beţi ceai de plante.
Lichidele fierbinţi ajută la desconges-
tionarea nasului. Ceaiul verde conţine
foarte mulţi antioxidanţi şi multe
plante au numeroase beneficii medici-
nale. Puteţi consuma cu încredere ceai
de echinaceea, şoc, ghimbir şi salvie.

– Luaţi suplimente de vita-
mine şi minerale: vitamina A şi beta
caroten care se găseşte în morcovi, suc
de fructe şi cartofi dulci; complexul de
vitamina B, cum ar fi riboflavină şi vi-
tamina B6, care stimulează sistemul
imunitar; vitamina E care este un put-
ernic antioxidant (se găseşte în avo-
cado) şi vitamina C din citrice. Aţi
putea lua şi zinc, dar consumul trebuie
limitat între 15 şi 25 mg de zinc pe zi.
Nu folosiţi sprayuri nazale care conţin
zinc, căci acestea au fost asociate cu
pierderea simţului mirosului.

Acestea sunt câteva sfaturi
care vă pot ajuta să luptaţi eficient cu o
viroză.

Sursa: http://bunadimineata.ro

Ce să faci în
cazul unei viroze
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Dragostea

Chiar de nu-i ţipuritură,
Doină, bocet, pluguşor,
Totuşi dragostea-i folclor:
Se preia din gură-n gură.

Gheorghe BULIGA

Dragoste la prima vedere

Când s-au întâlnit la mare
Zâmbitori, în mini-slip -
"Dragostea nepieritoare"
Şi-au clădit-o pe nisip.

C. A. DRAGODAN

Îndrăgostită de Egipt

Iubite, de departe-ţi scriu,
Sunt baby-sitter în pustiu!
La o cămilă cu cocoaşă,
Ce aparţine unui paşă!

Georgeta TRETELNIȚCHI

Sfat

Vrei în casă fericire?
Zilnic fă, de-ţi stă în cale,
Declaraţii de iubire
Soacrei, nu iubitei tale!

George PITEȘ

Dragoste

Iubirea ta e ca un soare
Şi simt arzând căldura ei
Ce m-a cuprins atât de tare,
Că m-a cojit de şapte piei!

Emil CREMER

Iubita

Frumoasă şi suavă floare,
Compus subtil şi plin de har
Din fantezie, gust, culoare
Şi-ntreg venitul meu lunar.

Ioan POP

Romeo şi Julieta

Deşi pe ea o cheamă cleo,
E-o Julietă, dar modernă,
Ce jură dragoste eternă
Iubitului:(Alfa)-Romeo.

Florin CRISTEA

Dragoste la vârsta treia

Că mă laşi să te iubesc,
Draga mea îţi multumesc.
Dar m-aş bucura enorm
Dacă m-ai lăsa să dorm!

Emil IANUȘ

Dragostea

Arc de undă ce se-ntinde
Şi în timp pe mulţi cuprinde,
Te aprinde şi te-ncinge
Când o vrei mai mult... se stinge.

Florea ȘTEFĂNESCU

Ghinionist în dragoste

Două femei eu am iubit,
Dar soarta mă bătu,
Că cea dintâi m-a părăsit,
Iar cea de-a doua, nu.

Florin ROTARU

Declaraţie de dragoste

Femeie, fi'ndcă te iubesc
Şi vreau mereu să-ţi fie bine,
Un singur lucru nu-ţi doresc:
Un soţ... ca mine.

Ion DIVIZA

Supărările iubirii

Supărările iubirii
Sunt ca ploile cu soare:
Repezi, dar cu cât mai repezi
Cu atât mai trecătoare.

George TOPÂRCEANU

Îndrăgostiţii

Asta-i dragoste sadea,
Cum o alta-n lume nu-i:
El nu poate fără ea,
Ea, fără maşina lui.

Rodica HANU-PAVEL

Ghinion în dragoste

M-a părăsit iubita mea
Rupând relaţia în grabă
Când s-a convins că pentru ea
Aveam o slăbiciune... slabă.

Florin ROTARU

Dragostea marinarului faţă de
soţie şi copil

Pe mări ani călătoreşte
Şi n-ar zice că e rău
Iar copilul îl iubeşte
Ca şi când ar fi al său.

Petre GIGEA - GORUN

Proiect de autoepitaf

Pentru că m-au părăsit
Toate câte m-au iubit,
Mă răzbun la rândul meu
Şi... le părăsesc şi eu!

Apollo BOLOHAN

Dragoste de judokană!

Ţi-am dăruit tot ce ai vrut,
Şi-am fost băiat galant mereu,
Dar când am vrut să te sărut,
M-ai "răsplătit" c-un procedeu!

Adrian OLTEANU

Mărinimia bărbatului român

I-a dat în viaţă tot ce-a vrut:
Mulţi bani, iubire vâlvătaie,
I-a dat un sfat sau un sărut
Şi în final, i-a dat... bătaie.

Mihai FRUNZĂ

După nuntă

Până la căsătorie
Am iubit femei o mie.
Şi acum iubesc din plin...
Doar cu una mai puţin.

Ion DIVIZA

Replici la nuntă

- În ziua-n care-ţi devin soaţă,
Tu vii băut, chiar n-ai obraz?
- Ba nu, iubito, dar în viaţă
Ades te-mbeţi şi la necaz!

Mihai Doru LUNGESCU

Pe pajiştea scăldată în bronz şi
soare
Pe drumul dintre Zlata şi Cahul,
Venea un bou voinic şi mare
Şi era ferice şi sătul
Dinspre hârtoape pe hăul de
lumină,
Umbrind cu trupu-i schilav tot
platoul,
Un biet măgar, venind înspre
colină
Se întâlneşte nas în nas cu boul.

- Ce-i cu tine mutră pirpirie, -
Întreabă boul. Ce mai este nou?
Şi i-a răspuns măgarul: - Ce să
fie?
Deocamdată-i rău stimate bou.

De când mă ştiu, mă lupt cu
disperarea
Într-una stors de vlagă, fără rost,
Stăpânii mă tot bat de-mi rup
spinarea
Şi în urmă, mai descoperă că-s
prost.

Şi uite aşa îmi târâi biata humă,
Şi-mi deapăn visul, trudnic şi
plăpând
De jalea mea toţi oamenii îşi fac
glumă
Şi rabd şi tac şi-a pururea
flămând.

- Sărmane măgar, ce soartă
imbecilă...
Hai vino-ncoa, căci am porumb
şi mei
Şi grâu... îngână boul plin de
milă
Hai vin-o şi mănâncă tot ce vrei!

Te va servi, pe întinsul de
verdeaţă
Cu fân mirositor crescut pe
dreapta
Cu apa de izvor, cu iarba creaţă,
Chiar vaca, drăgălaşa mea
nevastă.

Într-adevăr, în liniştea opacă
Măgarul s-a-ndopat cu frenezie,
Apoi privind cu ochi tâmpiţi la
vacă
Îşi spuse în gând: - Ce vacă
durdulie!

Ce languroşi sunt ochii ei ... cum
zburdă
Cu coapsele şi sufletu-mi adapă
Ce fină e, ce nostimă şi durdă
Încât parol că-mi lasă gura apă!

Şi întocmai ca un frate din
Granada
I-a sărutat copita să-i complacă,
Ea îi zâmbi, făcând-şi vânt cu
coada
Şi el ca un măgar s-a dat la vacă.

Când se întoarce boul pe coline,
Văzând şi el ce coarne mari
purta.

MORALA:
Când eşti bou, ia seama bine
Să nu chemi măgari la masa ta.

BB OO UU LL   ȘȘ II
MM ĂĂ GG AA RR UU LL

La un congres internațional al serviciilor secrete, se întâmpla să
stea de vorbă un reprezentant al CIA cu unul al KGB și cu unul al SRI.
Fiecare își lăuda agenția. Americanul spune:

- Bă, la noi în agenție nu există scurgeri informaționale. De
exemplu, noi lucrăm 40 de oameni în birou, dar fiecare nu știe ce face
celălalt și nici nu îl interesează.

Rusul spune și el:
- Ba, să vezi la noi ce strictețe!! Nu are cum să răsufle ceva ! De

exemplu, eu lucrez în birou cu nevastă- mea. Eu nu știu ce face ea și nici
nu mă interesează iar ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează!!!
Românul spune și el:

- Ba la noi e cea mai mare strictețe!!!
- Cum așa???? întreabă uluiți ceilalți doi.
- Uite așa! De exemplu, eu lucrez singur în birou. Nu știu ce fac

și nici nu mă interesează!!!

☺
O văduvă completează fomulare.
La rubrica de când a murit soțul, scrie: de 8 ani.
La rubrica: nașterea copiilor, scrie: unul, de 2 ani.
Funcționarul: păi dacă a murit de 8 ani, cum aveți copilul de 2?
Văduva: el a murit, eu nu!

☺
- Care este cel mai urât loc de pe planetă?
- Locul de muncă!

☺
- Auzi, tu ai vreun scriitor preferat?
- Da, este iubitul meu
- Ce scrie?
- Cecuri!
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Ca să fiu sigur că nu se amestecă urările între ele de ziua sfântului Gheorghe Biruitorul, adică… „cele de pe față cu cele de pe dos”, m-am gândit să-mi trimit o scrisoare cu stilul
vechi…

Dragă… Gheorghe,

-Ce mai faci, bă?
-Păi, tu nu știi, mă, că răspunsul la întrebarea asta este… bine? Dialoghez cu mine așa…, la o tacla precum cu... sfântu’ Gheorghe.
-Bă, dacă și pe muribundul care-și dă ultima suflare îl întrebi ce mai face, va da din cap…, în sens de... bine, auzi! Cât trăiești, răspunsul este clar: BINE!
Și când o mierlești zice popa că este bine! Te laudă că mergi într-un loc cu verdeață unde nu este supărare, nici suspin. Mor ăi vii de ciudă că cel cu vată-n nas pleacă… la bine.
Dar…, să-ți spun, bă, ce altceva mai fac, că așa trebuie pusă întrebarea, adică începi cu punctul doi, că la primul se știe întrebarea și… nu se pune!
Vreau să dejug boii lui Grigorescu să le dau grăunțe, pardon, fân că nu sunt iepe.
Vreau să fac un piepten pentru cei cu chelie, scobitori pentru cei care nu mai au la ce folosi pasta Corega, bricege…, lame de ras cu șapte tăișuri cu care să se bărbierească spânii,

anticoncepționale pentru femeile trecute de 88 de ani, prezervative pentru bărbații puternici trecuți de 90 de ani și multe, multe alte proiecte europene.
Vreau să mai bat monezi cu chipul celor care ne-au nenorocit, să aud și eu… N-aveți să-mi schimbați un Ilici cu doi Nasty? Nici patru Geoni dintr-un Ilici? Ponți, n-aveți? Nici Dracnei? M-

aș întrista să aud:
-N-avem dăcât Tăricioi!
-Păi, stric un Ilici pe-atâția Tăricioi?
Cam de-astea fac, bre, Gheorghe! Sunt ocupat foarte.
-Tu, în afară de bine, ce mai faci Gheorghe?
-Mă, Gheorghe, în primul rând respir.
Respir să nu mor, bre! P-aici este bine! N-avem șomeri, cu învățământul stăm brici, sănătatea e de fier, pensiile-s brosane – nici nu poți cheltui banii, industrie trăznet, agricultură super-

extra.
Paradis curat!
(Parcă i-aș spune să merg și eu acolo, dar n-a plecat… scrisoarea… Apoi ăsta ori minte, ori nu spune adevărul…)
Uimit de nesomn când bobul de piper al energiei mele scânteiază-n palme. Îl arunc în sus, deschid gura să-l prijon și-mi dau repede trei perechi de palme până să aterizeze boaba, de fâlfâie

lumina-n lampa de jenă deoarece constat că între mine și… mine este o prăpastie uriașă pe care n-o poci astupa.
Cum adicătele, eu muncesc, fac proiecte pentru o grămadă de lucruri utile și mă zbat să obțin fonduri europene, iar tu, adică tot eu, am pensie de n-o poci cheltui!
Liniștea de plumb se roagă de mine să mă calmez, pădurea a și adormit în pragul cerului exact când vara ar trebui să se scurgă-n boabe de grâu. Dar dacă nu plouă?…
Irigăm… ar putea să-mi răspundă Gheorghe, adică eu, mie.
Să-i mai scriu vreo două lui Gheorghe-al meu, adică mie și o să dau fuga să semnez că așa se cuvine, dar să pun și data să nu pățesc cum pățeam odinioară, adică… îmi scria fata (drăguța

mea de-acum 40-50 dă ani) și mă certa că n-a mai primit o scrisoare de la mine de pe… 22 februarie.
Repede puneam mâna să-i scriu, mă semnam și puneam data de 27 martie, îi ziceam și urarea de mărțișor deși  mă aflam aproape de sărbătorile de iarnă.
Data și semnătura contează!
Ce să-i mai scriu eu omului ăstuia, adică mie!? Fiindcă suntem în prag de sfântu’ Gheorghe, îi zic și eu:
- La Mulți ani, bă! Așa... ca să fiu și sigur că e o urare cinstită, și sunt primul care o face.
- La Mulți Ani! îmi răspund.
- Să trăiești, bre! îmi spun.
- Să trăiești, mă! îmi răspund.
Hai să fug să semnez, că-i foarte important!

12.04.2017 – Băile Olănești - Gheorghe "Puiu" Răducan

Scrisoare pentru mine (Pamflet)



Importanta vizită a
președintelui Franței Francois
Mitterand, la Iași, a fost o formă
concretă de susținere a trecerii spre
capitalism. Aglomerație, persoane
misterioase, gălăgie, strigăte entuzi-
aste ,,Vive la France”, presă centrală
pentru că alta decât TV.V. - ca presă
video, nu era în Moldova.

Ne-a trebuit un curaj nebun
să-l acostăm din mers pe Francois
Mitterand care s-a oprit în fața
aparatului nostru de filmat în timp ce
Ion Iliescu se întreținea cu universi-
tari. Era așa de bine și de mulți păzit,
că și azi ne mirăm cum am realizat
materialul, și în exclusivitate.
Norocul începătorului, îndrăzneala
cunoscătorului, valoarea
îndrăznețului. Gestul lui Mitterand
de a ne acorda interviul în timp ce
tremuram ca luat de friguri cu tot felul
de caralii lângă noi, gata să ne
împuște la vreun gest necugetat,
oprirea lui a însemnat și pentru mine
și pentru operatorul Grigore Avram

înfruntarea fricii extreme și un efort
de concentrare, la întrebări, cum n-am
mai avut.

Proba de maturitate s-a dat
exact la acest început !

,,- Sunteți cel mai autorizat
promotor al democrației. Ce credeți că
va urma în România?

- Vous eter tres aimable… și
acum, traduc aproximativ în
românește după ,,apres une periode de
transition…” mari frământări și im-
portante și dureroase schimbări so
ciale… dar ne aveți alături…”

,,- Care credeți că va fi cea
mai mare problemă pentru România
?” A stat puțin pe gânduri apoi, lung,
adică într-o frază amplă de mare
politician, care știa să tragă spuza pe
importanța țării pe care o reprezenta.
Las-că nici întrebarea nu era grozavă:

,,- Corupția…” N-a fost greu
de înțeles cuvintele dar câtă realitate
ulterioară ascundeau, abia de câtva
timp am priceput; până la urmă e
problema actuală în Europa și punctul
negativ cel mai aspru în raportul
MCV pentru România. În entuzias-

mul general de atunci, mă rog, alt
președinte de stat care ne vizita după
Charles de Gaulle și care ne declara
sprijin ,,pour toujours” ca la ,,48…”

Interviul a fost difuzat,
aprecierile au fost interesante, dar
nu-mi iese din cap cât ne-au tremurat
pantalonii pentru curajul nostru. Cât
sprijin ne-a mai promis, la București,
De Gaulle, îmbrățișându-l cu efuziune
pe Ceaușescu… N-am fost martor la
pupături Mitterand - Iliescu, dar pen-
tru toți a fost un semnal bun.

În cele câteva călătorii în
Franța n-am observat vreun fel de
sfială când se vorbea despre
președinte sau politicieni iar pe
ecologiști i-am găsit greu și puțini.
Populația din Neuille Pompierre
(TOURENNE) ne-a primit cu
bunăvoință și entuziasm, cea din
Paris, Strasbourg, Tours, cu
indiferență, mai ales că eram la cerut,
în cadrul unor programe culturale ale
localităților înfrățite, pe bani europeni
sau pe cheltuiala noastră. Toate
înregistrările din provincia Tourenne
au intrat pe post ! Că ne-am ales și cu
multe aprecieri, chiar ne-a făcut bine.
Cu Francois Mitterand, președintele
Franței, cred că am realizat un mate-
rial deosebit, cu cea mai înaltă
persoană publică din viața mea, deși
la Kracovia am fost binecuvântat de
Papa Ioan Paul al-II-lea.

(Fragment din cartea
CEAUȘESCU→……….BĂSESCU
Mitterand-Snegur-Iliescu-Lucinschi-
Constantinescu-Regele Mihai I –evo-
cări de reporter-, apărută la Editura
PIM, Iasi, 2014 ,pp.25-27).
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PROGRAM Teatrul Luceafarul Iași

Duminică, 23.04.2017
ora 10:00 – POVESTEA CELOR TREI PURCELUSI   sala mică

ora 11:30 – SINDBAD MARINARUL  - sala mare

MMeerriiddiiaannuull
aaccuumm  1122  aannii

RR ĂĂ SS FF OO II NN DD   OO   CC AA RR TT EE .. .. ..
Mitterand și propaganda



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

260 locuri de muncă disponibile la 18.04.2017

- S.C.  SPEED SRL: 8 muncitor necalificați în
agricultură;

- S.C. ENACHE MORARIT SRL: 1 mecanic utilaj 
- S.C. CARIOT-COM SRL:  1 ospătar (chelner);
- S.C.  ALVALIV SRL:  2 sortatori produse;
- SC INCITY MEDIA PROMOTER SRL:10

ambalatori manual
- S.C.  KAR HUNTER SRL:  1 muncitor necalificat

în industria confecțiilor
- S.C.  AQUAVAS   SA:  1 șofer autocamion/mașină

de mare tonaj
- S.C.  EUROCLEAN SRL: 1 instalator încalzire

centrală și gaze 1 tehnician frigotehnist;
- S.C.  ROMOLD SRL: 2 agenți de securitate;
- S.C.  TRANMEXTIM SRL: 1 instalator încălzire

centrală și gaze; 1 muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construcții; 1 vânzător ;

- S.C.  ADISAMCOR SRL: 1 dulgher (exclusiv
restaurator) 1 electrician de întretinere în constructii 1
fierar betonist;

- SC ALDELIA SRL: 1 confecționer articole din
piele si înlocuitori ;

- C.M.I. DR. LITEANU GRATIELA: 1 medic stom-
atolog;

- SC LUPUPROD SRL: 1 vânzător;
- SC COSPRIM SRLM: 4 operatori la fabricarea

produselor congelate de patiserie și panificație;
- SC FINISH TRANSPORT SRL: 1 șofer

autocamion/mașină de mare tonaj;
- SC NICOMON SRL: 5 muncitori necalificați în

industria confectiilor,
- S.C. HUȘANA  S.A.:  200 angajări;
- SC REIADA SHOES SRL: 10 confecționeri arti-

cole din piele si înlocuitori;
- SC STEFANY STYLE IFN SRL: 1 casier trezori-

er;

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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De Izvorul Tămăduirii, se
sfințesc apele

Creștinii ortodocși vin în
această zi la biserică pentru a lua parte
la slujba de sfințire a apei, cunoscută
și sub numele de Aghiasma Mica.

În vorbirea populară, aghias-
mei i se mai spune și aiasma.
Cuvântul aiasma vine de la iazmă. În
DEX, cuvântul iazmă, iezme, cu sen-
sul de "arătare urâtă și rea, nălucă,
vedenie", este indicat ca și în DLR cu
etimologie necunoscută.

Se cere o explicație în
legatură cu sensul cuvantului iasmă-
iazmă, de "arătare urâta și rea, nălucă,
vedenie", contrar sensului originar de
"apă sfințită". Explicația este
următoarea.

Dupa ce preotul a sfințit apa,
îi stropește pe credincioși în timp ce
se cântă troparul: "Mântuiește,
Doamne, poporul Tău, și
binecuvintează moștenirea Ta,
biruința binecredincioșilor creștini
asupra celui potrivnic daruiește, și cu
crucea Ta păzește pe poporul Tău".
Astfel, s-a reținut în popor ca scopul
urmărit prin aiasmă este de a alunga
"arătarea urâta și rea", adică duhul cel
rău.

Izvoare tamaduitoare la
noi in țară

Mănăstirea Ghighiu este
cunoscută nu doar prin icoana
făcătoare de minuni a Maicii
Domnului, adusă aici în anul 1958, ci
și prin izvorul ei tămăduitor.

La Mănăstirea Dervent, pe
locul unde Sfântul Apostol Andrei a
făcut o minune, există un alt izvor cu
apă vindecătoare.

Un alt loc în care putem găsi
izvor cu apă vindecătoare este
Mănăstirea Horaicioara. Pelerini din
toată țara vin la cele trei mănăstiri să
primească apa de la aceste izvoare
minunate.

Izvorul Tămăduirii -
Tradiții și credințe populare

În această zi, în unele zone
ale țării, tinerii adolescenți fac
legământul juvenil. Acest legământ se
făcea, cu sau fără martori, în casă, în
grădini sau în jurul unui copac
înflorit. Tinerii treceau prin mai multe
momente rituale prin care făceau
jurământul respectiv: pronunțarea cu
voce tare a jurământului, schimbul
colacului și al altor obiecte cu valoare
simbolică, de obicei o oală sau o
strachină din lut, însoțite întotdeauna
de o lumânare aprinsă, îmbrățișarea
frățească, ospătarea cu alimente ritu-
ale și dansul.

Profesorul Ion Ghinoiu
menționează că în unele zone etno-
grafice, ceremonia se repetă anual, la
aceeași dată, până la intrarea în joc a
fetelor însurățite și băieților înfărtățiti.
Persoanele legate, veri, văruțe, surate,
frați de cruce etc., se întâlneau anual
sau, după căsătorie, la Rusalii. După
încheierea solemnă a legământului,
copii și apoi oameni maturi își
spuneau până la moarte surata, vere,
fărtate, verișoara și se comportau unul
față de altul ca adevarați frați și
surori: se sfătuiau în cele mai intime
si grele probleme ivite in viața, își
împartășeau tainele, nu se căsătoreau
cu sora sau cu fratele suratei sau fâr-
tatului, se ajutau și se apărau reciproc
până la sacrificiul suprem.

Sursa:
http://www.crestinortodox.ro
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Comisia internaţională de
experţi desemnată de European
Festival Association/Asociaţia
Europeană a Festivalurilor, cu sediul
la Bruxelles, pentru a evalua, în
cadrul celei de-a doua ediţii,
manifestări din întreaga Europă care
au aplicat pentru prestigiosul label,
şi-a făcut publice rezultatele.

Competiţia “Europe for Festivals,
Festivals for Europe” este o iniţiativă
a EFA/AEF, cofinanţată de Comisia
Europeană. Preşedintele ei este dis-
tinsul Jonathan Mills, director al
cunoscutului Festivalul Internaţional
de Teatru de la Edinburgh. În comu-
nicatul său oficial, acesta apreciază
cooperarea internaţională ca “o reali-
tate şi o necesitate pentru artă, artişti
şi public, în egală măsură. Mă bucur

să-i nominalizez, împreună cu colegii
din juriu pe cei care obţin labelul
EFFE 2017-2018, onorînd în acest fel
festivalurile pentru contribuţia lor
importantă în întreaga Europă. A fi în
EFFE înseamnă să fii parte a unei
comunităţi puternice de organizatori
de festivaluri.”

Festivalul Internaţional de

Teatru pentru Publicul Tînăr Iaşi
(FITPTI), eveniment care a benefici-
at de acest valoros atestat şi în anii
precedenţi (2015-2016), încă de la
prima competiţie de acest fel, a fost
reatestat ca o manifestare ce
întruneşte toate condiţiile din grila
valorică a asociaţiei. FITPTI continuă
să fie membru al comunităţii EFFE,
alături  de alte manifestări culturale
care “au un nivel artistic ridicat şi un

impact semnificativ la nivel local,
naţional şi internaţional”, cum este
specificat în comunicatul remis de
reprezentanţii asociaţiei. 

FITPTI a primit următorul
feedback de la juriul internaţional:
“FITPTI serveşte cu fermitate comu-
nitatea, fiind unicul eveniment de
acest fel din regiune, cu un concept
atît de inovativ. Festivalul este cura-
toriat cu exigenţă în fiecare an în
jurul unei teme, are puternice legături
internaţionale şi un focus special pe
dimensiunea europeană”. 

FITPTI va ajunge, în 2017,
la ediţia cu numărul zece, iar
menţinerea lui în linia de top a eveni-
mentelor continentale este o confir-
mare a prestigiului de care se bucură.
Manifestarea organizată de Teatrul
Luceafarul din Iaşi a fost catalogată
de cei nouă evaluatori internationali
ca “festival remarcabil”, aşa cum se
apare şi în logo. FITPTI 2017 va avea
loc între 5 şi 12 octombrie şi îşi va
continua istoria cu o nouă ediţie care
va onora principiile europene, va sta-
bili noi legături cu creatori din cele
mai diverse colţuri ale lumii, oferind
publicului său tînăr indiferent de
vîrstă, noi motive să fie curios şi opti-
mist.

Director artistic,
Oltiţa Cîntec

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Publicul Tînăr
Iaşi (FITPTI) a fost reatestat ca Festival European


