
ALECSANDRIADA
În perioada 7 - 10 iunie, la Bacău, se desfășoară ediția I a manifes-

tării intitulate Reuniunile Culturale ALEXANDRIADA.
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Ne place să credem că fiecare primăvară e mai altfel.
Nouă ne-a adus această primăvară o realizare frumoasă, Oma-

giul Cărții și Culturii Vasluiene cu  cele mai diverse reacții: 
„Ce folos ai, profesore, să-ți cheltuiești energia și banii pentru

niște analfabeți, dacă nu cumva tâmpiți...”
„Vă plângeți că o duceți greu, dar puneți în mișcare sute de oa-

meni... pentru ce?”
„Am fost acolo, la centrul Cultural „Alexandra Nechita” și vă

felicit cu toată căldura pentru ce reușiți dumneavoastră și echipa...” 
Le răspund tuturor:
Vor trece mulți, mulți ani până ca cineva să se apropie de

realizările noastre. Sunt cu sufletul, cu energia, cu munca noastră fără
vreun sprijin oficial... 

Din păcate sunt puține urechi să audă... Cât despre istorie... ?!?

�

Cum redactorului îi șade bine cu drumul am mai făcut un raid
pe Valea Racovei. Ar trebui să constantăm (de altfel, ușor) că a venit
primăvara, că înfloresc salcâmii, că oamenii se mișcă mai vioi... dar:

Prin primării parcă suflă vântul, inclusiv primarii mai au de
semănat (drept care-s „pe teren” sau „la județ”. Cel de la Pușcași,
Nicolae Ignat e bolnav. Vasile Popovici de la Laza e Dunăre de mânie că
cei care au câștigat licitația pentru apa comunei nu-și fac datoria, așa că
a intrat chiar el însuși în bazinul imens care trebuie curățat. Primarul
de la Pungești are vreo 22 de persoane din satul Stejarul cu probleme de
inundații. Cel din Poienești „tot pe drum, pe drum, pe drum...” ca și cel
din Dragomirești. 

Constat astăzi, în mai 2017 ca și N. Iorga în 1905 că lipsește parcă
încrederea în reușita de mâine. Populația activă tot scade, tineretul
pleacă în lume, școlarii sunt mai puțini cu 1/3 din câți au fost acum 4 ani,
până și crâșmele locale dau faliment. Cu paharul în mână câțiva dau
semne de disperare că nu găsesc de lucru. Chiar cu paharele pline... „ar
vrea” să muncească („dă Doamne, să nu găsesc!”). 

Când am poposit la Școala Pungești, prof. Anișoara Răuță a fost
raza luminoasă a zilei: a vorbit cu atâta atașament și pasiune, mi-a
arătat o școală model, încât am regretat că n-am poposit mai demult pe
acolo! Și cât de mult se sacrifică ființa asta pentru școală și copiii ei...
chiar m-a impresionat.

Să te țină pasiunea și patima și priceperea, Anișoara.
Nu pot să nu pun în antiteză munca de la școlile din Pungești cu

ne-munca unor întreținuți de stat care ar putea fi disperați că nu mai au
băutură. 

Despre scursurile societății, altădată!
Acum gândul cel mai frumos pentru Școala Pungești.
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AQUAVAS SA VASLUI - SUCURSALA BÂRLAD, vă aduce la
cunoștință că în data de 18.05.2017, intre orele 9-14, se va întrerupe
furnizarea apei în TOT ORAȘUL, pentru intervenții în rețeaua de ali-
mentare cu apă.

Eventualele reclamații și sesizări le puteți face la DISPECERA-
TUL UZINEI DE APĂ la numărul de telefon 0235.419901.

PUNGEȘTI...
și inima lui!și inima lui!
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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Reducerea risipei

alimentare
Deputații susțin eforturile

de a reduce la jumătate până în 2030
risipa alimentară din UE, eliminând
restricțiile actuale asupra donațiilor
de alimente și eliminând confuzia
între etichetele ”data expirării” (“best
before”) și data limită de consum
(“use by”).

• reducerea risipei
alimentare cu 30% până în 2025 și cu
50% până în 2030

• facilitarea donațiilor ali-
mentare

• clarificarea etichetelor
”data expirării” (“best before”) și
data limită de consum (“use by”)
“În țările dezvoltate, alimentele se
pierd mai ales spre finalul lanțului
alimentar, în etapele de distribuție și
consum. Toți suntem responsabili
pentru a pune capăt acestei pro-
bleme", a spus raportorul Biljana
Borzan (S&D, Croaţia). “Raportul pe
care l-am elaborat cere un răspuns
politic coordonat în ceea ce privește
etichetarea, responsabilitatea și
educația. În plus, trebuie să avem în
vedere lipsurile din legislația actuală
care privesc donațiile alimentare", a
adăugat raportorul Rezoluția a fost
adoptată marți cu 623 de voturi
pentru, 33 împotrivă și 20 de abțineri.

Deputații cer statelor
membre să reducă risipa alimentară
cu 30% până în 2025 și cu 50% până

în 2030 (față de nivelul 2014) - un
obiectiv pe care Parlamentul l-a
introdus în legislația privind
deșeurile adoptată în martie.

Autoritățile naționale și
partenerii implicați ar trebui să facă
mai mult să îi ajute pe consumatori să
înțeleagă etichetele ”data expirării”

(“best before”) și data limită de con-
sum (“use by”). Comisia va trebui să
evalueze beneficiile posibile pe care
le-ar crea eliminarea unor date de pe
produse fără a crea riscuri pentru
mediu și sănătatea publică.

Facilitarea donațiilor ali-
mentare

Comisia ar trebui, de
asemenea, să propună o modificare la
directiva TVA care să autorizeze
explicit exceptarea de la taxare a
donațiilor alimentare. Fondul
european destinat ajutorării celor mai
defavorizați (FEAD) ar trebui utilizat
pentru a finanța costul colectării,
transportului, depozitării și distri-
buirii donațiilor alimentare.

Cifre
În UE, risipa alimentară a

fost estimată la 88 milioane de tone
sau 173 kg pe cap de locuitor, anual.
Producția și eliminarea acestei risipe
alimentare creează 170 milioane de
tone de CO2 și consumă 26 de mil-
ioane de tone de resurse. 

ȚIGĂRI DE CONTRABANDĂ 
CONFISCATE DE POLIȚIȘTI
Polițiștii Inspectoratului de

Poliție al Județului Vaslui acționează
pentru combaterea contrabandei cu
ţigări și pentru identificarea şi
tragerea la răspundere a persoanelor
care desfășoară operaţiuni comer-
ciale cu încălcarea legislaţiei în
vigoare.

Polițiștii din cadrul Biroului
de Ordine Publică Vaslui au
desfășurat pe 16 mai a.c., o acțiune în
zona piețelor agroalimentare din
municipiul Vaslui. Polițiștii au

depistat în flagrant, în Piața Traian
din municipiul Vaslui, un bărbat în
vârstă de 64 de ani, care oferea spre
vânzare țigarete netimbrate. În urma
controlului efectuat de polițiști,
asupra bărbatului au fost găsite 580
de țigarete. 

Bărbatul a fost condus la
sediul Poliției Municipiului Vaslui
pentru audieri, pe numele lui fiind
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de contrabandă,
faptă prevăzută de art. 270 alin.3 din
Legea 86/2006 privind Codul
Vamal. Cele 580 de țigarete au fost
confiscate de polițiști.

Astfel de acţiuni vor
continua şi în perioada următoare,
poliţiştii acţionând atât în vederea
identificării celor cu preocupări
infracţionale pe linia introducerii în
ţară a ţigărilor de contrabandă cât şi a
celor care transportă, depozitează sau
comercializează astfel de produse. 

În perioada 7 - 10 iunie, la Bacău, se desfășoară ediția I a manifestării intitulate Reuniunile Culturale
ALEXANDRIADA.

Programul manifestării cuprinde printre altele: acordarea titlului de Cetățean de onoare post-mortem al
municipiului Bacău lui Vasile Alecsandri, o vizită în urbea poetului, prezentare de cărți, spectacole, colocvii și o
decernare de premii pentru concursul din cadrul Reuniunilor Culturale „ALECSANDRIADA”.

AALLEECCSSAANNDDRRIIAADDAA

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Bacău a participat la o
activitate de perfecționare a pregătirii
in comun cu tema ,,Executarea

intervenției antiteroriste de către
fortele specializate ale Ministerului
Afacerilor Interne”

Săptămâna trecută, efecti-
vele Grupei de jandarmi intervenție

antiteroristă din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeţean Bacău au
participat la o activitate de perfecțio-
nare a pregătirii în comun, în poli-
gonul Gherăiești, având drept scop
dezvoltarea capacităţii de interopera-
bilitate în sistem integrat, precum şi
verificarea capacităţii de reacţie şi
intervenţie a forţelor de ordine.

La acest antrenament, bazat
pe scenariul unui incident de
încălcare a ordinii publice, cauzat de
intrarea unui camion în mulțimea
existentă la o adunarea publică, au
participat reprezentanti din cadrul
Serviciului Român de Informaţii,
Grupării de Jandarmi Mobile Bacău
și a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului Bacău.
Antrenamentul este o evaluare

obiectivă a modului de desfăşurare a
tuturor activităţilor cuprinse în sce-
narii, din punct de vedere al
organizării acestora, a etapelor par-
curse pentru luarea deciziilor,
elaborarea documentelor necesare şi
coordonarea forţelor din teren și a
modului de acţiune efectiv al forţelor
de ordine participante.

Antrenament de perfecționare 
a pregătirii în comun
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Excursie tematică la ChişinăuExcursie tematică la Chişinău
Asociaţia Astronomică

„Sirius”-Club UNESCO a organizat
în cadrul activităţilor de parteneriat
cu Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”
şi Editura „Lyceum”, o excursie
tematică la Chişinău, sâmbătă, 13
mai 2017.

Au participat 19 membri şi
colaboratori ai asociaţiei: elevi la
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi
Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca
Codreanu” Bârlad, cadre didactice,
parteneri media.

Primul obiectiv l-a constitu-
it vizitarea Liceului Teoretic „Mihai
Marinciuc”, iar cel de-al doilea
vizitarea Salonului Internaţional de
carte pentru Copii şi Tineret organizat
la Centrul Expoziţional 
MOLDEXPO.

La Liceul Teoretic „Mihai
Marinciuc” am făcut cunoştinţă cu
istoricul acestei instituţii de
învăţământ şi problematica actuală a
liceului, am vizitat cabinetele
organizate pe diverse specialităţi.
Interesant este faptul că Liceul
Teoretic ,,Mihai Marinciuc” are şi un
loc de rugăciune. Paraclisul cu
hramul sărbătorii Minunii Sfântului
Arhanghel Mihail în Colose a fost
ridicat la inițiativa conducerii liceului
- Director prof.dr. Gheorghe Gînju şi
a corpului didactic al instituţiei. 

Vizita a constituit un prilej
deosebit pentru discuta posibilităţile
viitoare de colaborare. Cu profesorul
de fizică şi astronomie Ion Nacu am
conlucrat în cadrul proiectului trans-
frontalier derulat de Muzeul „Vasile
Pârvan” pentru construirea
Planetariului. Doamna  prof. Ina
Logaciova a participat cu elevii pe
care îi îndrumă la ediţia din acest an a
Concursului Regional
„LUCEAFĂRUL” şi a obţinut 7
premii I, II şi III, precum şi  Trofeul
„Grai românesc”.

Liceul este cunoscut şi prin
concursul de Fizică „In Memoriam
Mihai Marinciuc” organizat la
iniţiativa colegilor şi discipolilor
Profesorului Mihai Marinciuc:
Doctor în ştiinţe fizico-matematice,
conducător ştiinţific la diverse
instituţii, coordonator de publicaţii
ştiinţifice şi metodice, autorul a 6

manuale standard de fizică pentru
licee şi a 8 culegeri de probleme de
fizică. A participat la şcolile de fizică
de vară şi olimpiadele din România
cu elevi şi profesori din Republica
Moldova în oraşele Brăila, Gura
Humorului, Baia Mare, Râmnicu
Vâlcea, Braşov, Oradea, Timişoara şi
Iaşi. Prima ediţie a concursului a avut
loc la 26 noiembrie 2011. Această
manifestare urmăreşte promovarea
interesului pentru fizică, pentru
performanță, formarea unei imagini
coerente despre învățămîntul din
Republica Moldova, cultivarea
tinerei generații, atragerea atenției
întregii comunități asupra prob-
lemelor copiilor capabili de
performanță din Republica Moldova.
Nu mai puțin importantă este intenția
de a identifica oportunități reale de
colaborare eficientă între
învățămîntul secundar general și
instituțiile de învățămînt universitar
în domeniul științelor reale. La 26
noiembrie 2017 reputatul profesor
Mihai Marinciuc ar fi împlinit vîrsta
de 79 de ani.

Salonul Internaţional de Carte
pentru Copii şi Tineret de la Chişinău
lansat în aprilie 1997, este unul dintre
cele mai importante evenimente cul-
turale ce au loc în ultimii ani în
Republica Moldova. Menirea acestei
acţiuni este de a susţine editarea şi
difuzarea cărţii pentru copii şi tineri,
promovarea cărţii de un înalt nivel
artistic şi sprijinirea celor ce
contribuie la crearea şi editarea
publicaţiilor pentru copii. La ediţia
din acest an a Salonului Internațional
de Carte pentru Copii și Tineret au
fost reprezentate peste 110  edituri şi
distribuitori de carte din 9 ţări:
Republica Moldova, România,
Franţa, Germania, China, Lituania,
Polonia, Ucraina, Ungaria.

Programul ediţiei a XXI-a a
manifestării desfăşurată în perioada
11-14 mai 2017, a inclus: Expoziţie
de carte, Expoziţie de ilustraţii de
carte în original, Lansări de carte,
Sesiune de comunicări „Bibliotecile
în serviciul copiilor: oportunități pen-
tru dezvoltare, instruire,
comunicare”, Forumul Copiilor -
laureaţi ai Concursului republican
„Biblioteca - cheia succesului meu”,
Activităţi interactive pentru copii.
Am avut ocazia să vizităm și o
expoziție de grafică de carte pentru
copii – ilustrații semnate de Victoria
Rață, Olga Cazacu și Rodica
Musteață. Ediția din acest an a
Salonului a propus multe titluri noi,
concursuri, proiecte transfrontaliere
precum BookStore.md, formule
inedite de concepere și realizare a

cărții pentru copii.

Un moment deosebit de
important la fiecare ediţie a Salonului
Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret este ceremonia de înmânare a
premiilor. Premiile se decernează de
către un juriu alcătuit din
personalităţi marcante ale culturii,
reprezentanţi ai uniunilor de creaţie,
ai bibliotecilor şi ai publicului cititor.
Începând cu anul 1998, autorul care a
primit premiul „Cartea Anului” la
ediţia anterioară a Salonului, scrie o
carte specială, numită cartea-
surpriză. Această carte este editată de
către organizatorii Salonului cu
sprijinul financiar al sponsorilor şi
oferită în dar copiilor care vizitează
Salonul. Partenerul nostru, Editura
„LYCEUM” – director Iurie Miron, a
fost premiat în cadrul Salonului din
2016.

Deoarece în ziua vizitei
noastre la Chişinău a fost celebrată
„Ziua Europei”, am avut ocazia să
facem cunoştinţă cu „Orăşelul
European” amplasat în Grădina
Publică „Ştefan cel Mare”.

Mulţumim domnului Iurie
Miron - director al Editurii
„Lyceum”, doamnei Svetlana Miron,
domnului prof.Ştefan Tiron –
Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova şi domnului prof.Ion Nacu
pentru căldura cu care am fost primiţi
şi pentru programul oferit.

prof. Ioan  Adam,
preşedinte Asociaţia Astronomică

“Sirius”- Club UNESCO

REȚINUT PENTRU SĂVÂRȘIREA
INFRACȚIUNILOR DE VIOLARE DE

DOMICILIU, DISTRUGERE ȘI AMENINȚARE 
Polițiștii Secției 4 Poliție

Rurală Huși au reținut pentru 24 de
ore un bărbat în vârstă de 48 de ani,
din comuna Pădureni, bănuit de
comiterea infracțiunilor de violare de
domiciliu, distrugere și amenințare.

În seara de 11 mai a.c., băr-
batul s-a deplasat la locuința unei fe-
mei din comuna Pădureni, rudă cu
acesta, a distrus poarta de acces și a
pătruns în curtea acesteia. Bărbatul a
stropit cu o substanță inflamabilă
covorul din fața locuinței și   i-a dat
foc, totodată adresând amenințări cu
acte de violență la adresa femeii. 

Ulterior, bărbatul a părăsit zona
respectivă și a amenințat că va
incendia și alte locuințe.

Polițiștii deplasați la fața
locului au depistat bărbatul în curtea
locuinței sale în timp ce împrăștia o

substanță inflamabilă cu intenția de a
incendia locul respectiv. Bărbatul a
fost imobilizat de polițiști și condus
la sediul Poliției municipiului Huși
pentru audieri.

Astăzi, acesta urmează să
fie prezentat la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Huși cu propunerea de
dispunere a unei măsuri preventive.

Agricultorii trebuie să declare
la Finanțe ce activități

desfășoară
Persoanele sau asocierile

fără personalitate juridică care obțin
venituri din agricultură și care sunt
impozitate pe baza normei de venit
trebuie să depună la Finanțe
declarația 221 până pe data de 25
mai. În acest formular trebuie
declarate suprafețele de teren

cultivate, numărul de animale sau de
familii de albine deținute. Nu toți cei
care obțin venituri din agricultură
sunt însă și impozitați, ci doar
persoanele care depășesc un anumit
prag stabilit prin Codul fiscal, în
funcție de activitatea desfășurată. 

Normele de venit se
stabilesc anual, în funcție de mai
mulți factori. În cazul județului nos-
tru, în general, sumele stabilite de
Finanțe au scăzut de la an la an, în
special la vița de vie. Impozitarea se
face prin aplicarea unui impozit de
16% la norma de venit. De asemenea,
persoana în cauză datorează și

contribuții la sănătate de 5,5% din
norme. După depunerea declarației
221 trebuie așteptată decizia de
impunere de la Finanțe, în care se
specifică obligațiile datorate.
Impozitul se plătește în două tranșe
egale, până la 25 octombrie inclusiv
și până la 15 decembrie inclusiv.

Sumele nu sunt mari, însă în cazul în
care suprafețele nu sunt declarate se
pot aplica sancțiuni de către Finanțe.
Chiar dacă nu are informații, Fiscul
poate verifica situația veniturilor din
agricultură pe baza datelor declarate
la APIA pentru subvenții. Au fost
situații în care oamenii s-au trezit cu
decizii de impunere pe baza unor
asemenea verificări, astfel încât cei
care nu declară ceea ce lucrează nu se
pot considera ocoliți de plata acestor
obligații. 

Timona BALMUȘ
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
18 mai 2017 - 24 mai 2017

Săptămâna debutează în
forță, pentru că vei fi foarte

solicitat la serviciu. Dialoguri cu șe-
fii, cu oameni importanți din diverse
domenii de activitate, prezentări pro-
fesionale oficiale, un amalgam de
activități și situații inedite care te pun
în rol principal pe scena vieții publi-
ce. Prudență în vorbe și gesturi, deoa-
rece unii îți pot observa și semnala
orice abatere de la norme. 

Călătorii, studii, dialoguri pe
teme culturale, iată câteva dintre

temele principale ale acestei săptămâni. Se
conturează activități de anvergură în sfera
profesională, întâlniri și dezbateri oficiale
cu persoane publice importante, oferte de
colaborare inedite. Toate bune și frumoase,
doar că plata aferentă eforturilor depuse
lasă de dorit sau lipsește cu desăvârșire.
Provocarea situațiilor în care ești implicat
constă în a te detașa de materialismul
cotidian și a privi spre partea spirituală.

Relaționezi cu multă lume în
aceste zile, mai ales cu oameni

din sfera profesională. Dialogurile oficiale
vor fi frecvente și vei fi nevoit să prezinți
diverse teme, să formulezi opinii și tu la
rândul tău să-i asculți pe alții. Contradicțiile
vor fi frecvente, punctate pe alocuri cu note
ciudate. Detașează-te, evită implicarea
emoțională în problemele altora și
concentrează-te strict pe îndatoririle tale.
Vor interveni chestiuni bănești de genul
achitarea unor facturi sau dialoguri pe teme
financiare în cadrul unei colaborări. A doua
parte a săptămânii îți aduce o mare dorință. 

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare de genul

achitarea datoriilor sau relaționarea cu
instituții financiare. Este posibil să
descoperi plăți pe care trebuia să le faci
cândva și din varii motive ai uitat de ele.
Rezolvă orice restanță financiară și evită să
te implici în datorii noi. Planurile de
investiții pe termen lung mai trebuie să
aștepte. Foarte interesant cum în anumite
momente ale zilelor vei avea revelații
asupra rolului unor oameni. 

Întreaga săptămână aduce
multă forfotă în sfera

profesională, mai ales în relațiile
colegiale. Revin în atenție sarcini de
lucru care sunt nefinalizate sau la care
mai trebuie adăugat ceva urgent.
Selectează prioritățile, dozează-ți
eforturile, apelează la colegii de
încredere să te ajute la nevoie,
deoarece organismul tău este obosit.
Se pot accentua afecțiuni ale
sistemului osos și ale stomacului, de
aceea fii prudent și îngrijește-te.

Relațiile sentimentale îți
acaparează atenția și eforturile,

find vorba despre chestiuni vechi. Este
nevoie să-ți reformulezi opiniile
privitoare la iubire, implicațiile ei și
felul în care îți manifești sentimentele
față de cei dragi. Frămânătările sufle-
tești sunt accentuate, răscolitoare, însă
rolul lor este acela de a scoate la
suprafață și a dizolva tipare mentale și
comportamenale care nu se mai potri-
vesc cu aici și acum. Rezervă momente
de meditație interioară, plimbă-te în na-
tură și stai de vorbă cu oameni dragi. 

AACCŢŢIIUUNNII  DDEE  AAMMPPLLOOAARREE  PPEENNTTRRUU
SSIIGGUURRAANNŢŢAA  CCOOMMUUNNIITTĂĂŢŢIIII  

La sfârșitul săptămânii
trecute, polițiștii Inspectoratului de
Poliție al Județului Vaslui au
intensificat activitățile de prevenire
și combatere a activităților ilicite,
pe raza județului. Activitățile,
desfășurate ca urmare a dispoziției
șefului Poliției Române, au umarit
asigurarea unui climat de ordine și
siguranță publică.

Astfel, poliţiştii rutieri,
sprijiniți de polițiști de ordine

publică, acţionează pentru comba-
terea cauzelor generatoare de
accidente de circulaţie, respectiv:
nerespectarea regimului legal de
viteză, consumul de băuturi alcoolice
de către conducătorii auto,
nerespectarea normelor rutiere de
către conducătorii de vehicule cu
tracțiune animală și bicicliști.

Poliţiştii specializaţi în

investigaţii criminale previn şi com-
bat faptele antisociale, cu precădere

faptele comise cu violență,
acționeaza și pentru prinderea
persoanelor urmărite în temeiul legii,
iar poliţiştii de investigare a fraudelor
acţionează pentru combaterea
evaziunii fiscale și a altor infracțiuni
specifice de natură economico-
financiară.

Pentru menţinerea ordinii şi
liniştii publice, prevenirea şi
combaterea infracţiunilor comise în
stradă, în baruri ori discoteci, în pieţe
agroalimentare şi târguri, poliţiştii
instituie filtre şi efectuează controale.

De asemenea, poliţiştii de la
transporturi sunt prezenţi în staţiile
de cale ferată, unde, împreună cu
structurile de control abilitate,
acţionează pentru prevenirea și
combaterea infracțiunilor de natură
judiciară, a comerţului ilegal şi altor
fapte penale.

Activităţile vizează şi
prevenirea și combaterea faptelor
care aduc atingere regimului armelor,
munițiilor, a fondului cinegetic și
substanțelor periculoase.

Poliția Română este perma-
nent la datorie, pentru protejarea
vieţii, integrităţii corporale şi a
patrimoniului cetățenilor, precum şi
pentru un trafic rutier în siguranță.

Simpozion 
pentru 

profesori
În perioada 12-13 mai,

Bârladul a fost gazda unui simpozi-
on internațional organizat de Liceul
Pedagogic „Ioan Popescu”, la care
au participat profesori din țară, dar și
din Rusia, Cehia, Marea Britanie,
Italia și Franța. Manifestarea educa-
țională a avut tema „Provocări și
soluții pentru un mentor eficient”
și are înscrise 169 de articole în
cadrul celor șase secțiuni: „Evocări
– Portrete de dascăl de ieri și de
astăzi”, „Importanța formării
inițiale în cariera didactică”.

Lucrările simpozionului au
fost susținute, în sala mică a
Cinematografului „Victoria”, și s-au
abordat teme din pedagogie,
comunicare didactică, psihologie,
asistență socială, management
educațional. Fiecare cadru didactic a
avut la dispoziție zece minute, timp
în care si a  prezentat articolul, apoi
participanții au discutat pe marginea
expunerii.

Întâlniri cu
federațiile sindicale

În zilele de 9 și 10 mai a.c.,
deputatul Adrian Solomon,
președintele Comisiei de Muncă și
Protecție Socială alături de membrii
comisiei parlamentare s-a întâlnit cu
reprezentanții organizațiilor sindicale
ale polițiștilor, ale funcționarilor și
personalului contractual din admi-
nistrația publică, ale personalului din
domeniul culturii, învățământului,
sănătății.

Tema discuțiilor - Legea
salarizarii unitare in sistemul bugetar,
aflată în dezbatere la Senat, în
calitate de prima Cameră sesizată.
Reprezentanții organizațiilor sindi-
cale au prezentat propuneri de
amendamente și puncte de vedere cu
privire la forma actuală a textului de
lege ce vor fi reanalizate și dezbătute
la nivelul comisiei, după finalizarea
dezbaterilor din Senat.

Deputatul Adrian Solomon
cu privire la nemulțumirile
confederației Cartel Alfa, adresate
marți, 9 mai a.c. în cadrul discuțiilor
purtate în Comisia de Muncă și

Protecție Socială a Camerei
Deputaților pe baza proiectului de
lege a salarizării unitare, a declarat
”Grila există ca și ierarhie de funcții
stabilită prin lege, anexa 8, ceea ce
nu sunt precizate acolo nu sunt cuan-
tumurile salariilor, ci coeficienții.
Dacă doresc, pot face o propunere și
o să vedem împreună cu ministerul și
cu ceilalți factori de decizie dacă este
oportună. Ceea ce au cerut organis-

mele reprezentative
ale comunelor,
municipiilor, orașelor
și județelor, a fost să
se lase o marjă de
decizie la nivel local,
pentru că de asta este
principiul autonomiei
locale. Și poate că
anumite prevederi
trebuie clarificate
încă din faza aceasta
de dezbateri, tocmai

pentru a elimina arbitrariul, pentru a
elibera această tensiune care cred că
e la nivelul întregului aparat
funcționăresc. Am discutat să se
decidă în interiorul sindicatelor care
este varianta cea mai corectă, marja
aceasta între salariul minim și
salariul viceprimarului cred că este
destul de încăpătoare să fie și salarii
mari și salarii rezonabile, dar, dacă
doresc pentru fiecare funcție în
parte, să vină cu propunerile, unde
ar vedea ei ca și coeficienți încadrată
fiecare funcție".

Pagină realizată de
Timona BALMUȘ

Poezia ținutului natal, un
eveniment cultural de elită

Sub egida Primăriei
Municipiului Bârlad și a Consiliului
Local Bârlad, sâmbătă 13 mai, cu
începere de la ora 11.00, s-a
desfășurat manifestarea Poezia
ținutului natal. Aceasta a făcut parte
din programul manifestărilor cultur-
ale, reunite în cadrul Zilelor
Culturale al Bârladului, care au ajuns
la cea de a XXXII-a ediție. Oaspeții

acestui eveniment au fost scriitorii
din Galați, membri ai Uniunii
Scriitorilor din România: Sterian
Vicol, Săndel Stamate și Coriolan
Păunescu. Acestora li s-au alăturat
prof. Gruia Novac și scriitorii
bârlădeni: Petruș Andrei, Corina
Dimitriu, Silvia Budescu, Ionel
Dorin și Iftene Cioriciu. Oaspeții au

purtat un dialog despre importanța
ținutului natal în existența fiecăruia,
poezie, cultură, valoare culturală și,
bineînțeles, s-a lecturat multă poezie.
S-a remarcat din partea autorității
locale prezența doamnei viceprimar
Roxana Miron Feraru și a doamnei
consilier local Catinca Popa. De
asemenea, din partea Fundației
Culturale Dr. Constantin Teodorescu,

a fost prezentă doamna farm. Ana
Sârbu. Ne-am bucurat de o întâlnire
de suflet, cu oameni frumoși și
minunați, care ne-au oferit din
existența lor timp, dragoste pentru
frumos și creație nemuritoare.

Geta Modiga
Bibiotecar Centru Cultural

“Mihai Eminescu”
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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, 18 mai 2017
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Meridianul

Cultural

Românesc

Relațiile sentimentale îți
acaparează atenția și efortu-

rile, find vorba despre chestiuni ve-
chi. Este nevoie să-ți reformulezi opi-
niile privitoare la iubire, implicațiile
ei și felul în care îți manifești senti-
mentele față de cei dragi. Frămân-
tările sufletești sunt accentuate, răs-
colitoare, însă rolul lor este acela de a
scoate la suprafață și a dizolva tipare
mentale și comportamenale. 

În primele zile ale săptămânii
se întrezăresc dialoguri cu

persoanele din anturajul apropiat, dar
și călătorii pe distanțe scurte. S-ar
putea să fii nevoit să rezolvi demer-
suri legate de acte, demersuri care fie
au rămas nefinalizate, fie trebuie relu-
ate în totalitate din diverse motive.
Gândurile și comunicarea sunt vici-
ate, de aceea fii purdent și selectiv în
vorbe și gesturi. Unii te vor provoca
de dragul provocării.

Este rost să primești bani
sau favoruri dinspre locul de

muncă în această săptămână, dar și
cineva drag îți poate oferi cadouri
deosebite. Totuși interesul tău este
legat de veniturile pe care le obții în
urma eforturilor depuse la serviciu.
Nemulțumirile financiare persistă, dar
hiba este la felul în care privești tu
partea materială a vieții. Deocamdată
traversăm o perioadă în care te poți
bizui cu succes pe ceea ce ai și pe
simțurile tale extrasenzoriale. 

Cumva începi o nouă etapă în
această săptămână. Ai energia

necesară de a opera acele schimbări
în viața ta, care să te plaseze pe alte
coordonate, alături de alți oameni, în
alte situații. Depinde numai de tine să
gestionezi corect stările pe care le
experimentezi acum. Selectează prio-
ritățile. Privește atent la cei din
preajma ta, remodelază-ți felul de a fi
și apoi toate celelalte se vor remodela
după noul tău tipar de gândire și acți-
une. Miercuri și joi apar cheltuieli,
dar este posibil să primești salariul.

Ești concentrat mai mult pe
tine și pe treburile tale perso-

nale în prima parte a săptămânii. Să-
nătatea este vulnerabilă pe segmen-
tele sistemului osos și articular, dar și
sistemul digestiv este vizat. Prudență,
calm, răbdare, toleranță! Ai nevoie de
odihnă prelungită, conștientă și de o
dietă potrivită constituției tale. În a
doua parte a săptămânii te vei simți
mai bine, dar nu forța nota.
Remodelează-ți personalitatea și felul
în care te raportezi la evenimentele
din preajma ta. 

Evenimentele săptmânii îți aduc
în preajmă prieteni și susținători

în segmentul socio-profesional. Activitățile
comune cu aceste persoane te vor solicita
mult și bine, de aceea fii prudent. Unii vin
spre tine foarte bine mascați cu intenții
nobile, dar scopurile lor sunt de cu totul altă
natură. Oboseala se va accentua spre
mijlocul săptămânii, fiind nevoie să te
odihnești și să te ocupi de treburi ușoare.
Informațiile aflate pe căi mai puțin
obișnuite, mai ales referitoare la locul de
muncă te pot destabiliza emoțional. 
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Recent, Maternitatea din
cadrul Spitalului „Elena Beldiman”
Bârlad a intrat în posesia a două

echipamente medicale foarte impor-
tante. Unul este pentru resuscitarea
nou-născuților cu probleme respira-
torii, iar celălalt le măsoară pulsul cu
ajutorul unor electrozi. De asemenea,
spitalul bârlădean a intrat în posesia
unui modul de resuscitare extrem de
important pentru sugari, donat de
Organizația „Salvați Copiii” și folosit
la sala de nașteri. De această dată,
vorbim despre un echipament vital în
cazurile în care nou-născuții au
nevoie de ajutor pentru a respira și
care dozează cu precizie cantitatea de
oxigen administrat. De asemenea,
aceeasi organizatie a donat unității
medicale din Bârlad, chiar înainte de
Paște, trei echipamente medicale: un
incubator, o lampă pentru fototerapie
și un monitor pentru funcții vitale.

Inundații în 
județul Vaslui

Prefectul Isabel BOGDAN
și subprefectul Mircea GOLOGAN
au coordonat activitatea de
monitorizare și intervenție, pentru
limitarea pagubelor materiale
provocate de precipitațiile înregis-
trate în ultimele 24 de ore.

Cea mai gravă situație a fost
înregistrată în localitatea Doagele,
din comuna Dragomirești, unde 10
case și 38 de curți au fost inundate,
iar 19 persoane au fost evacuate. 15
dintre ele au fost cazate temporar la
Căminul Cultural din localitate, iar 4
au preferat să meargă la vecini.

Reprezentanții Instituției
Prefectului, alături de angajați ai
Inspectoratului Județean pentru
Situații de Urgență (IJSU) Vaslui, au
intervenit toată noaptea, cu
motopompe, pentru a scoate apa de
pe drumul ce face legătura cu satul
Doagele și din gospodăriile afectate.

A fost solicitat sprijinul

colegilor de la IJSU Buzău, care au
trimis în zonă o motopompă.

Tot în această zonă, pe DN
2F, la kilometrul 38+950, în
apropiere de localitatea Vladia, însă
pe teritoriul județului Bacău, un pod
a fost rupt de viitură pe ambele

sensuri, circulația către Bacău fiind
blocată.

La Negrești, în suburbia
Valea Mare, 4 case și 4 curți au fost
afectate de viitură, nefiind necesară
evacuarea persoanelor aflate în cele 4
locuințe.

O altă situație deosebită a
fost înregistrată în comuna Pungești,
unde 14 persoane din satul Stejarul
au fost nevoite să stea peste noapte la
rude, fiind evacuate din locuințele
inundate. În această localitate au fost
afectate de viitură 4 case și 2 curți.
În continuare, reprezentanții
Guvernului în teritoriu vor
monitoriza situația. 

Cu toate ca au fost acordate zeci de premii și mențiuni la faza
județeană a Concursului național de biologie „George Emil Palade”, doar doi

elevi vor reprezenta Vasluiul la etapa națională. Este vorba despre Ioan-Iustin
Vasilescu (clasa a V-a), de la Școala Gimnazială „Manolache Costache
Epureanu” Bârlad, și David Liviu Filip (clasa a VI-a), de la Școala
Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Huși, îndrumați de profesoarele Nicoleta
Toma și, respectiv, Crăița Nacu.

.Faza națională a concursului „George Emil Palade” se va desfășura
pe 10 iunie, la Ploiești, județul Prahova.

Rezultate deosebite

VREI O CARIERĂ ÎN POLIȚIA ROMÂNĂ? 
ÎNSCRIE-TE LA CONCURSUL DE ADMITERE!

Cei care vor să urmeze o
carieră de ofițer de poliție mai au
doar câteva zile pentru a se înscrie la
concursul de admitere la Academia
de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza”.
Pentru cei care vor să se încrie la
școlile de poliție, se pot depune cereri
de înscriere până la data de 21 iulie
a.c..

Până la data de 26
mai 2017, se pot depune
cererile candidaţilor pentru
înscrierea la concursul de
admitere la Academia de
Poliție „Alexandru Ioan-
Cuza”, la Serviciul
Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului de Poliție al
Județului Vaslui.

Pentru admiterea la
școlile de poliție, candidaţi
pot depune cereri de înscriere
până la data de 21 iulie a.c., tot
la Inspectoratul de Poliție al
Județului Vaslui.

Dacă sunteți
interesat de cariera de
polițist, vă puteți înscrie
pe unul dintre următoarele
locuri:

a) Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
` 1. Facultatea de Poliție –

290 de locuri la frecvență, dintre care
8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4
pentru alte minorităţi, precum și 50 la
frecvență redusă (pentru agenţii care
au minim
1 an

vechime în cadrul struc-
turilor M.A.I.);

2. Facultatea de Științe
juridice și Administrative,
Specializarea Drept: 115 de locuri la

frecvență;
b) Şcoala de Agenţi de

Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina –
554 de locuri (14 locuri pentru rromi,
8 locuri pentru alte minorităţi);

c)  Şcoala de Agenţi de
poliţie „Septimiu Mureşan”

Cluj–Napoca – 150 de locuri (6
locuri pentru rromi, 3 locuri

pentru alte minorităţi).

Până în prezent, la
Inspectoratul de Poliție al
Județului Vaslui, 45 de
candidați au formulat
cereri de înscriere pentru
instituțiile de învățământ
superior și 42 de
candidați pentru şcolile
postliceale ale

Ministerului Afacerilor
Interne. 

Toate detaliile cu
privire la înscriere și la
desfășurarea examenelor se

pot obţine de la Serviciul
Resurse Umane din
cadrul Inspectoratului
de Poliție al Județului

Vaslui sau de pe pagina
de internet a Poliţiei
Române:www.politiaromana.ro  -
Carieră - Admitere 2017.
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Mare inspirație să ne oprim

la Școala nr.1, Pungești-Vaslui.
Am văzut:
- o școală foarte bine pusă la

punct;
- semne alese și multiple

legate de preocupările serioase ale
elevilor și firesc, ale cadrelor didac-
tice;

- Anișoara Răuță, o direc-
toare cu spirit de sacrificiu (personal),
cu inițiativă, competență, ambiție;

- cadre didactice în exercițiul
complex al muncii…

- tatăl Mirelei Lavric la dato-
rie, mucalit, primitor.

Într-o comună din care s-au
ridicat soția fostului prim-ministru
Manea Mănescu, câțiva generali,
Mirela Lavric (multipla noastră
campioană de atletism) se ridică astăzi
copii talentați și bine educați, tot astăzi
într-un sat aparținător fiind câteva
familii cu casele inundate.

Oamenii își caută de treabă!
(și când te gândești la revolta Chevron
?!?)

Reporter: Sărut mâna,
doamna director!

Director: Bună ziua, dom-
nule profesor! Suntem onorați cu
prezența dumneavoastră în școală.

R: Sunteți un director
îndrăzneț și aveți rezultate cu care
foarte puțini pot să se laude. Aveți se-
crete în munca dumneavoastră de di-
rector?

D: Mai întâi țin să vă
mulțumesc pentru cuvintele fru-
moase pe care mi le-ați adresat și
pot să vă spun că-mi transmiteți o
imensă căldură sufletească și mult
curaj. Dumneavoastră mi-ați fost
profesor de limba și literatura
română în frumoșii ani de liceu. 

R: Așa va trebuit! 
D: Sunt onorată.

R: Domnișoară Anișoara
spuneți-mi, Pungești este un loc de
refugiu sufletesc pentru  un om de o
anumită complexitate ca
dumneavoastră?

D: Da pentru mine Co-
muna Pungești  este cu  adevărat un
loc de suflet. Din fericire aici m-am
născut, aici am învățat tainele
scrisului. De la terminarea facultății
soarta a decis că această comunitate
are nevoie de mine, de serviciile
mele, motiv pentru care am ales să
practic meseria de dascăl în locul
meu natal.

R: Câte școli aveți în comuna

Pungești?
D: În comuna Pungești am

6 structuri cărora le fac față așa
cum pot.

R: Aceste 6 structuri, cam
câți elevi au?

D: Cu tot cu preșcolari
avem în jur de 400 de copii. Un re-
gres. În anii anteriori am urcat până
la 520 - 530 de copii. Din păcate este
posibil ca în anii următori numărul

lor să scadă sub 400.
R: Aveți personalitate

juridică la școală?
D: Da, da! 
R: Deja înseamnă că sunteți

coordonatoare de credite. Sunteți un
director rău, doamnă Anișoara?

D: Cred că sunt un director
exigent. Mă consider un om al școlii,
muncesc pentru școală și gândesc
deseori pentru colegii mei și pentru
copiii din comunitate.

R: Am văzut nr.1 al revistei
dumneavoastră. Mi-a plăcut și prin di-
versitate și prin informația pe care o
aveți. Dacă ar fi să mă uit la umerii
dumneavoastră, să văd galoane de
general, ce stele puneți acolo, în plan?

D: Rezultatele copiilor.
Pentru că am ceva ani în

învățământ și am ajuns la concluzia
că cea mai mare realizare a noastră,
a dascălilor, se vede în timp, în
rezultatele copiilor. Mă mândresc cu
rezultatele copiilor mei deoarece mă
întâlnesc cu foști elevi pe stradă pe
care nu-i mai recunosc și îmi spun:
eu sunt profesor, eu sunt inginer. Vă
dați seama ce bucurie imensă. Este
răsplata munci mele.

R: Da alergătoarea noastră de
mare valoare, Lavric Mirela, vă
recunoaște?

D: Da, mă recunoaște. Ea a
învățat la școala din satul natal,
Armășoaia, unde sunt și eu titular. 

R: Ambițios copil!
D: Da un copil foarte

ambițios. Nu  am fost eu
învățătoarea ei, în  schimb era un
copil care promitea încă din clasele
primare. Ne bucurăm, suntem mân-

dri cu ea.
R: Desigur, nu se poate altfel.

Dacă ar fi să vă rog să-mi spuneți două
- trei nume de copii care acum promit?

D: Da, avem în comună.
Îmi este greu să dau nume, cu
siguranță am să uit câțiva dintre ei,
motiv pentru care îi rog să mă ierte.
Am să fac un clasament cât se poate

de obiectiv, în funcție de ceea ce
spune catalogul și rezultatele
obținute de ei la concursurile
naționale. L-aș aminti pe cel mai
bun elev al școlii noastre, Stamate
Călin, un copil care este în clasa a
VI-a și care obține premii întâi încă
din clasa I. Și la concursuri la nivel
local, la nivel Județean și chiar la
nivel național. Îl mai avem pe Coșca
Mădălin, tot la casa a VI-a, avem și
o echipă de fotbal. Sunt toți amintiți
în revistă. Sunt destul de mulți copii,
au luat de nenumărate ori locul I la
concursuri județene.

R: Aveți sală de sport?
D: Din

păcate nu avem
sală de sport,
antrenamentul se
desfășoară în
curtea școlii,
improvizăm.

R: Tot
spațiul școlar este
bine organizat și
pus la punct, din
câte am înțeles eu

aveți centrale termice.
D: Ne gospodărim așa cum

putem, cu bani puțini. Eu am o
vorbă: „nu suntem o comunitate
bogată din punct de vedere mate-
rial, în schimb suntem o comunitate

bogată din punct de vedere spiri-
tual, din punct de vedere
emoțional”.

R: Vedeți vr-un fel de re-
zolvare?

D: Da, să fiu optimistă, da.
Plecând de la un caz concret, chiar
zilele acestea vom avea ca invitat în
școala noastră, la un proiect pe care

îl coordonez (ORIENTARE
CARIERĂ) un fiu al satului,
actualmente prof. univ. dr. în fizică,
Emil Grosu care este tot din satul
Armășoaia. Din câte știu eu nu a
avut în copilărie o viață prea fericită
din punct de vedere material, deci se
poate!

R: Să înțeleg că nu a uitat
originile, acest domn.

D: Mai este și prof. univer-
sitar dr. Costache Rusu, tot din satul
Armășoaia. Mai sunt și alții, îmi cer
scuze dacă nu i-am enumerat. Mai
este în satul Toporăști colonelul An-
drei Eșanu, mai sunt și alte valori,
Nicolae Viziteu, prof. Râpeanu i-am
uitat prenumele, a fost șef de
promoție al Liceului Mihail
Kogălniceanu Vaslui și prof. univ.
pentru Științe Juridice.

R: Monografia școlii, o
lucrați? 

D. Am început ceva la
monografia școlii. Avem această
revistă, m-am documentat cum am
putut și o să găsiți câteva rânduri
despre istoricul acestei școli. Ne-a
ajutat și fostul profesor de istorie
Scutaru cât și d-l prof. Ștefan. 

R: Cum stăm cu optimistul,
stimata noastră director Răuță
Anișoara?

D: Am fost și sunt o
persoană optimistă. Dacă nu aș fi
fost optimistă nu aș fi putut înfrunta
toate evenimentele care s-au abătut
asupra comunității noastre și
asupra școlii.

R: Vă doresc să transmiteți
optimismul pe care îl aveți, copiilor
aflați sub oblăduirea dumneavoastră. 

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Opera Națională Română
Iași va oferi și în acest an o surpriză
ieșenilor în cadrul Festivalului

Internațional al Educației.
Sâmbătă, 20 mai 2017, în-

cepând cu ora 19:30, pe esplanada
Palatului Culturii, se va derula o Gală
Extraordinară de Operă și Balet.

Programul cuprinde mo-
mente artistice deosebite în inter-
pretarea soliștilor, Baletului, Corului,

Corului de copii Juniorii Operei și Or-
chestrei O.N.R.I.

Managerul Interimar, Cos-
min Marcovici, se numără printre cei
care vor performa, interpretând

canțoneta ”Granada” de Agustin Lara.

În program se regăsesc arii
celebre precum Les filles de Cadix
(Léo Delibes), La donna è mobile
(opera Rigoletto de Giuseppe Verdi),
Meine Lippen (opera Giuditta de
Franz Lehár), Glitter and be gay (op-
ereta Candide de Leonard Bernstein),
Climb ev’ry mountain (musicalul
Sunetul muzicii de Richard  Rodgers),
Csardas (opereta Silvia de Emmerich
Kálmán), în interpetarea soliștilor
Cristina Grigoraș, Andrei Fermeșanu,
Simona Titieanu, Lăcrămioara Maria
Hrubaru-Roată, Irina Scafaru Roșu,
Nicoleta Maier, acompaniați de corul
și orchestra Operei Naționale Române
Iași.

Soliștii de balet, conduși de
Dorina Cotorobai și Sergiu Cotorobai,
vor oferi momente din Arleziana de
Georges Bizet, Lacul lebedelor de
Piotr Ilici Ceaikovski, Imagine all the
people de Gigi Căciuleanu și Aida de
Giuseppe Verdi.

Întreg programul se va
desfășura sub bagheta dirijorului
Tiberiu Soare.

Dirijorul Corului O.N.R.I.
este Manuel Giugula iar dirijorul
Corului Juniorii Operei – Raluca Za-
haria.

Regia este semnată de Laura
Vlădoiu.

Opera Națională Română Iași, 
în cadrul FIE
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În cadrul Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Vaslui a fost înfiinţat Compartimentul
de Economie Socială, compartiment
cu principală atribuţie evaluarea
solicitărilor persoanelor juridice care
desfăşoară activităţi în domeniul
economiei sociale în vederea
acordării după caz, a atestatului sau
mărcii sociale, precum şi emiterea de
acordare ori, după caz, de neacordare
a atestatului, respectiv mărcii sociale.

Economia socială este
reglementată de Legea nr. 219/2015
privind economia socială, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561
din 28 iulie 2015 ale cărei Norme
metodologice au fost adoptate prin
HG nr. 585/10.08.2016, publicate în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660
din 29 august 2016.

Economia socială reprezintă
ansamblul activităţilor organizate in-
dependent de sectorul public, al căror
scop este să servească interesul gen-
eral, interesele unei colectivităţi şi/sau
interesele personale nepatrimoniale,
prin creşterea gradului de ocupare a
persoanelor aparţinând grupului vul-
nerabil şi/sau producerea şi furnizarea
de bunuri, prestarea de servicii şi/sau
execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază
iniţiativa privată, voluntară şi
solidară, cu un grad ridicat de au-
tonomie şi responsabilitate, precum şi
distribuirea limitată a profitului către
asociaţi.

Grupul vulnerabil
desemnează persoane sau familii care
sunt în risc de a-şi pierde capacitatea
de satisfacere a nevoilor zilnice de trai
din cauza unor situaţii de boală, diza-
bilitate, sărăcie, dependenţă de
droguri sau de alcool ori a altor

situaţii care conduc la vulnerabilitate
economică şi socială.

Principiile care stau la baza
economiei sociale:

1. prioritate acordată indi-
vidului şi obiectivelor sociale faţă de
creşterea profitului;

2. solidaritate şi responsabi-
litate colectivă;

3. convergenţa dintre intere-
sele membrilor asociaţi şi interesul
general şi/sau interesele unei

colectivităţi;
4. control democratic al

membrilor, exercitat asupra
activităţilor desfăşurate;

5. caracter voluntar şi liber al
asocierii în formele de organizare
specifice domeniului economiei so-
ciale;

6. personalitate juridică
distinctă, autonomie de gestiune şi
independenţă faţă de autorităţile pu-
blice;

7. alocarea celei mai mari
părţi a profitului/excedentului finan-
ciar pentru atingerea obiectivelor de
interes general, ale unei colectivităţi
sau în interesul personal nepatrimo-
nial al membrilor.

Obiectivele economiei so-
ciale sunt:

1. consolidarea coeziunii
economice şi sociale;

2. ocuparea forţei de muncă;
3. dezvoltarea serviciilor so-

ciale.
Pentru informaţii supli-

mentare, persoanele interesate se pot
adresa la sediul Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Vaslui, la telefon 0235/318184 sau
e-mail: ajofm@vs.anofm.ro

Turneul Flautul Fermecat, 
din nou sub genericul Clasic VIP

Turneul Flautul Fermecat,
sub genericul Clasic VIP, cu flautistul
Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul
Horia Mihail, a înregistrat un mare
succes în toamna anului 2016, când
cei doi muzicieni au oferit publicu-
lui, pe scenele din România, un pro-
gram spectaculos desfăşurat sub
genericul Clasic V.I.P. Dat fiind en-
tuziasmul cu care au fost primiți în
localitățile în care au ajuns, cei doi
muzicieni au decis să continue
turneul cu același program atractiv și
în această primăvară.

Cea de-a șaptea ediție a
turneului Flautul Fermecat se
desfășoară în perioada 20 mai-13
iunie. Primul recital va avea loc de
Noaptea Muzeelor, la Pavilionul
Marcel Guguianu din cadrul Muzeu-
lui Vasile Pârvan din Bârlad, astfel
vizitatorii fiind acompaniați în vizita
lor de sunetul unic al flautului de aur
Muramatsu.

Și această dată pe covorul
roşu vor fi compozitorii, cei doi inter-
pretând unele dintre cele mai fru-
moase lucrări din toate timpurile din
repertoriul pentru aceste instrumente,
compuse de Carl Philipp Emanuel
Bach, Beethoven, Haydn, François
Devienne şi Mozart.

„Mulțumim că nu ne-ați
ocolit. A fost o seară de poveste pentru
orașul nostru”. „Cred că începem și
noi să fim pe harta culturală. Ce seară
specială!” „La noi în oraș nu au mai
fost până acum astfel de evenimente
și constat cu plăcere ce multă lume a

venit. Mulți nu au mai putut pentru că
locurile s-au epuizat rapid. Deci vă
mai așteptăm!”, au spus spectatorii
care au ascultat aceste lucrări toamna
trecută.

„Ediția din acest sfârșit de
primăvară a turneului național Flautul
Fermecat, organizat de Radio Româ-
nia, păstrează programul ediției prece-
dente, deoarece succesul de public de
care ne-am bucurat ne-a convis să-l
prelungim cu următoarea serie de
recitaluri, pentru ca viitorii noștri
spectatori să aibă parte, și ei, de
frumusețea inegalabilă a unor lucrări
care aparțin curentului Clasic, reunite
sub titulatura Clasic VIP.  După mai
bine de două secole aceşti compozitori
se află în topul preferinţelor
interpreţilor şi melomanilor de pre-

tutindeni, fiind repere culturale
esenţiale pentru fiecare dintre noi. Ar
fi ideal să devină modele şi pentru
VIP-urile efemere care tranzitează so-
cietatea noastră cu surle şi trâmbiţe,
destabilizând adevăratele judecăţi de
valoare. Muzica sublimă a acestui
recital va aduce multă bucurie şi
frumuseţe în sufletele celor care vor
binevoi să ne asculte.’’

Există un adevărat club al
flautiștilor care cântă pe flaut Mura-
matsu de aur, precum cel al
violoniştilor care cântă pe Stradivar-
ius sau Guarnieri. Aceasta pentru că
Muramatsu este prima companie din
Japonia care a început să facă flaute
pentru profesionişti încă de la în-
ceputul secolului al XX-lea. Cu tim-
pul a devenit Rolls Royce-ul flautelor
pe plan mondial și a transformat in-
strumentul într-o operă de artă. Ion
Bogdan Ștefănescu este singurul
flautist din România care beneficiază

de un astfel de instrument.
ITINERAR:
20 mai 2017 – ora20.30 –

Bârlad - Pavilionul Marcel
Guguianu

22 mai 2017 – ora 19.00 –
Deva - Sala Pro Arte

23 mai 2017 – ora 19.00 -
Alba Iulia - Casa de Cultură

2 iunie 2017 – ora 19.00 –
Piteşti – Centrul Multifuncțional
7 iunie 2017 – ora 19.00 - Bucureşti –
Ateneul Român
13 iunie 2017 – ora 19.00 – Braşov –
Sala Patria
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DUPLICITATE
Suflatul, dar şi copierea,
Mi-au partajat aprecierea:
Ca utecist ateu - dur le-am respins,
Dar ca elev creştin - grozav mi-au
prins!

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

NOTA REDACŢIEI CĂTRE UN
CORESPONDENT
Când versuri ne trimiţi buluc,
În care critici cu talent,
De la baroni la Parlament,-
Cum să nu intri în Booklook?

Mihai STANCU

POST MORTEM...
Când va pleca din lume-ncet
Ea poate-şi aminteşte-n somn
C-a fost nevasta unui „domn”
Şi-amanta unui „domn”...poet.

Ioan GLIGOR STOPIȚA

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 VULPAȘU

FEMEILE ȘI TOAMNA
Le trece timpul prea în van
Când la conserve-i mare zor;
Pun castraveții la borcan
Iar pe bărbați... la umbra lor.

RĂSPUNSURI DE POLITICIENI
CĂTRE CEI CARE-I CRITICĂ
Înțepați de-atâția ani,
Viața noastră-i ca de târfe;
Voi ne scărmănați cu bârfe,
Noi vă jumulim de bani!

RUGĂMINTEA UNUI CORUPT 
PENAL CĂTRE ÎNTUNECIMEA
SA
Tu ești mare printre zei,
Chiar de-i neagră steaua ta;
Du-mă, du-mă unde vrei
Numai nu... la D.N.A.!

Constantin PROFIR

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.

DILEMA UNUI COPIL
Știe, barza l-a adus,
Însă greu suportă drama;
Azi, când cineva i-a spus,
Că el seamănă cu mama.

Angela PISTOL

INSTANTANEU LA SERVICIU
Șefu-mi este bun amic,
Bani îmi dă mai pe nimic!
Zise, stând la o țigară,
Tinerica secretară.

NOI CONDIȚII DE VIAȚĂ
Transportul, iată, pare altul,
Nimic nu este cum era;
Pe stradă e turnat asfaltul...
Iar șefii, pe la D.N.A.

UNEI ANUMITE TINERE
Pe-ale vieții lungi culoare,
S-a convins mai ieri și ea:
Cu moravuri mai ușoare,
Viața n-o să-ți pară grea!

Vasile UNGURAȘU

INSTANTANEU LA SERVICIU
Șefu-mi este bun amic,
Bani îmi dă mai pe nimic!
Zise, stând la o țigară,
Tinerica secretară.

NOI CONDIȚII DE VIAȚĂ
Transportul, iată, pare altul,
Nimic nu este cum era;
Pe stradă e turnat asfaltul...
Iar șefii, pe la D.N.A.

UNEI ANUMITE TINERE
Pe-ale vieții lungi culoare,
S-a convins mai ieri și ea:
Cu moravuri mai ușoare,
Viața n-o să-ți pară grea!

Dumitru IVAS

UNEI SOACRE CERTĂREȚE
Folosești cuvinte-acide
Și mereu doar certuri depeni,
Iar când nora intră-n blide,
Repede îți ieși din pepeni!

UNEI BALERINE
Când dansezi cu sfiiciune,
Doar în licăr de rubine,
Corpul tău, prin goliciune
Se îmbracă foarte bine.

Elena MÂNDRU

VVIIAAŢŢĂĂ    PPAARROODDIIEE
unui parodist

I-e traiul actual o parodie
Acestui scriitor c-un stil anume,
Ce-i pus în permanenţă doar pe
glume,
Oriunde-ar fi pe-ntinsa noastră
glie.

Citeşte cărţile ce-i sunt postume,
Se-amuză la oricare poezie…
Cum de-a putut să scrie-o
fantezie,
Şi  acceptată-atunci de-o-ntreagă
lume.

În existenţa lui anterioară
A fost apreciat, aşa se pare,
Fiindcă-i pomenit prin anuare.

Acum trăind din plin a doua oară
Cu gândul e spre alte vieţi
frumoa-se,
Ştiind că are-n faţă încă şase.

Vasile LARCO

RROONNDDEELLUULL
SSEEMMĂĂNNĂĂTTOORRUULLUUII

Icnind, medalii să adun,
Visându-mi poza la reviste,
Pe tezele socialiste
Eu mă băteam ca la Verdun.

Prin ţarine colectiviste
Hâiam turbat ca un taifun,
Icnind, medalii să adun,
Visându-mi poza la reviste.

În sat, fălos ca un păun,
Între vădane pesimiste,
Mânat de zeluri uteciste,
Zvârleam sămânţa ca din tun

Icnind, medalii să adun.
Ion BOLOCAN

Regret mult vremurile de-
altădată,
Azi introspecţia se neglijează,
Nici pe respect nu se mai pune
bază
Când omul e-n afacere privată.

Pe mulţi profitul îi interesează,
Exagerat hoţia-i lăudată,
În lege cinstea-i pusă la erată
Căci banii-n pungă
dezumanizează.

Tronează grav o pseudo dreptate 
Ce este în exces politizată,
Simţindu-se un dor de libertate.

Păcat că e discret cosmetizată,
Minciuna-i fluturată des oriunde,
Iar adevărul în ungher s-ascunde.

NNOOSSTTAALLGGIIEE

Pagină realizată de
Cătălin Sîmpetru

Maria către Ion:
- Ioane, ai auzit? Se scumpeşte băutura.
Ion către Maria:
- Asta e, Marie. O să mâncăm mai puţin.

☺
Ion se plimbă pe stradă. Maria îl vede, deschide repede

geamul şi îi strigă:
- Ioane, vino sus la mine!
- Vin când o să fii singură!
- Dar nu-i nimeni acasă.
- Nu acasă, ci pe Pămînt!

☺
Ion o întreabă pe Maria:

- Mărie, ţie ţi-ar plăcea să fii bărbat?
Maria răspunde:
- Da, Ioane, da' ţie?

☺
- Iubi, iar am mâinile reci!

- Super! Ţine-mi berea asta, te rog.

☺
Ieri l-am speriat rău de tot pe poştaşul meu când am apărut la

uşă dezbrăcată.
Nu ştiu ce l-a speriat mai tare, faptul că am apărut dezbrăcată

la uşă sau că ştiam unde locuieşte….

☺
- Care este cel mai nasol lucru spus unei femei?

- Te recunosc de la o poştă!
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Românii care au obținut venituri în străinătate în
2016 trebuie să le declare Fiscului. 

Tu ești vizat?
Persoanele fizice care au

obținut în 2016 venituri în afara
României sunt obligate să le declare
Fiscului, pentru impozitare, până spre
sfârșitul lunii mai 2017, conform
legislației în vigoare. Raportarea se
face prin intermediul formularului
201 și, în caz de nedepunere,
contribuabilii riscă să fie sancționați
cu până la 500 de lei. Este vorba, mai
precis, atât de cei care stau în
România și obțin bani din străinătate,
cât și de cei care, deși stau în
străinătate și obțin bani acolo.

Dacă au obținut venituri în
străinătate în anul 2016, românii sunt
obligați să le declare la unitățile
Agenției Naționale de Administrare
Fiscală (ANAF) până la data de 25
mai 2017, așa cum se arată în arti-
colul 130 al Codului fiscal.
Raportarea se face cu ajutorul
formularului 201 și este pentru
impozitarea în România a banilor
obținuți în alte țări.

Astfel, vizate sunt, în princi-
pal, persoanele fizice care stau în
România și au obținut venituri în
străinătate și persoanele fizice care
stau în străinătate, obțin venituri
acolo și vin des în România. Concret,
depunerea „Declarației privind
veniturile realizate din străinătate”
trebuie să fie făcută de:

• persoanele fizice rezidente
române, care au domiciliul în
România, pentru veniturile obținute
din orice sursă, atât din România, cât
și din afara României;

• persoanele fizice
nerezidente al căror centru al intere-
selor vitale este amplasat în România
(cu alte cuvinte, în România este
locul de care relațiile personale și

economice ale persoanei în cauză
sunt mai apropiate);

• persoanele fizice nerezi-
dente prezente în România pentru o
perioadă sau mai multe ce depășesc
în total 183 de zile, pe parcursul
oricărui interval de 12 luni consecu-
tive, care se încheie în anul calen-
daristic 2016.

Important! Nedepunerea la
termen a formularului 201 este
considerată, potrivit Codului de
procedură fiscală, contravenție. Prin
urmare, persoanele care sunt obligate
să depună declarația și care depășesc
termenul-limită stabilit pentru 25 mai
2017 riscă să fie amendate cu o sumă
cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Ce fel de venituri trebuie
declarate

Formularul fiscal 201 sau,
mai exact, „Declarația privind
veniturile realizate din străinătate”,
este reglementat de Ordinul ANAF
nr. 3.695/2016 și poate fi consultat în
fișierul anexat acestui articol. Actul
normativ detaliază ce fel de venituri
obținute în străinătate trebuie să
declare românii până spre sfârșitul
lunii mai 2017. Concret, veniturile
realizate în străinătate, ce sunt supuse
impozitării în România, sunt, în
principal, următoarele:

• din profesii liberale;
• din activități de producție,

comerț și prestări de servicii;
• din valorificarea

drepturilor de proprietate intelectuală
(adică drepturi de autor);

• din cedarea folosinței
bunurilor (adică închirierea
terenurilor, caselor, mașinilor etc.);

• din activități agricole,
piscicultură și silvicultură;

• cele sub formă de
dividende și dobânzi;

• din premii;
• din jocuri de noroc;
• din pensii.
Veniturile salariale obținute

în străinătate și plătite de un angajator
din statul respectiv (adică nerezident
în România) nu se impozitează în
România, astfel că nu se impune
declararea lor prin intermediul for-
mularului 201. În rest, veniturile
trebuie declarate pentru fiecare țară-
sursă și pentru fiecare categorie de
venit.

„Declarația privind
veniturile realizate din străinătate”
trebuie completată, așa cum se arată
în ordinul ANAF amintit, în dublu
exemplar. Originalul trebuie depus la
organul fiscal central în a cărui rază
teritorială își are domiciliul fiscal
declarantul, iar copia este păstrată de
cel din urmă. Referitor la depunerea
efectivă, formularul 201, în format
tipărit, se depune fie direct la regis-
tratura organului fiscal, fie prin poștă
(scrisoare recomandată cu confirmare
de primire), fie online.

Ulterior, Fiscul emite și
comunică persoanelor fizice o decizie
de impunere prin care este stabilită
suma ce trebuie plătită ca impozit pe
veniturile din străinătate în anul
2016. Documentul conține toate
informațiile necesare efectuării plății.

Important! Potrivit ordinului
citat, data depunerii declarației 201
este considerată data înregistrării
acesteia la Fisc sau data depunerii la
poștă.

(Sursa: Avocat.net)

Ieşeanca Miruna-Daria Lehaci,
felicitată de preşedintele

României!
La Campionatele Mondiale

Şcolare de Şah de la Palatul Culturii
din Iaşi, din aprilie 2017, la secţiunea
şah clasic, România a cucerit o
medalie de aur prin eleva Miruna-
Daria Lehaci, legitimată la CS
Politehnica Iaşi. La categoria "fete -
Under 13 ani" - pornită ca favorita nr.
4 şi cu un ELO de 1893, ieşeanca
Miruna-Daria Lehaci a terminat
competiţia pe locul 1, cu 7,5 puncte
din 9 posibile, după 6 victorii şi 3
remize şi fără nici o înfrângere!
Performanţa Mirunei a fost apreciată
şi de conducerea MTS, dar şi de
preşedintele României, Klaus Werner
Iohannis, cel care i-a trimis
campioanei mondiale în "sportul
minţii" următoarea scrisoare de
felicitare:

"Domnişoarei Miruna-Daria
Lehaci

Am aflat cu deosebită
satisfacţie că aţi fost medaliată cu aur
la grupa de fete sub 13 ani, la
Campionatele Mondiale şcolare de
şah desfăşurate la Iaşi, în perioada
22-30 aprilie a.c.

Doresc să vă transmit
felicitările mele pentru acest succes
extraordinar şi sper să intraţi, pe

viitor, în galeria marilor maeştri ai
şahului. Mă bucur să văd că România
are mulţi tineri pasionaţi şi talentaţi,
care reuşesc să facă performanţă la
nivel mondial cu jocul minţii.
Vă doresc mult succes în carieră şi
sunt convins că veţi depune tot
efortul pentru a vă îmbunătăţi
performanţele în mod constant.
Cu deosebită consideraţie,
Klaus Werner Iohannis
Preşedintele României
Bucureşti, 12 mai 2017"

* La o lansare de carte...

De menţionat că, în luna
februarie 2017, la manifestarea de
lansare a cărţii personale "Între două
secole", jurnalistul ieşean Dan
Teodorescu a avut două invitate din
lumea magnifică a şahului juvenil,
care au devenit nu peste mult timp
campioane mondiale şcolare:
Miruna-Daria Lehaci (la şah clasic)
şi Ema Obadă (la şah blitz), ambele
la "U 13 ". A fost atunci, se pare, un
"semnal" pozitiv asupra a ce urma să
se întâmple la "Mondialele" de şah
de la Palatul Culturii, Miruna şi Ema
fiind la prima apariţie în public după
câştigarea unor titluri naţionale la
Băile Felix, dar şi ca viitoare, se
spera la acea dată, campioane
mondiale! Şi iată că, "dorinţa şi
speranţa" din februarie 2017 a
devenit "realitate" la sfârşitul lunii
aprilie 2017. Iar povestea merge mai
departe... 

Capra cu trei iezi, turneu în Marea Britanie
Peste 30.000 de km a făcut

până acum Capra cu trei iezi,
spectacolul Teatrului "Luceafărul"
Iași care a parcurs, cu autocarul, dru-
murile Europei, în turnee pe
parcursul cărora s-a dovedit a fi un
redutabil ambasador al culturii
române.  Realizată de regizorul Ion
Ciubotaru pornind de la cunoscuta

poveste a lui Ion Creangă, creația a
urmărit să reconstituie prin
mijloacele specifice teatrului lumea
extraordinară, adesea uitată a satului
arhaic românesc, cu locuitorii,
ocupațiile, obiceiurile, sunetele lui. În
acest sens a fost realizată și adaptarea
poveștii, accentul căzând pe
dimensiunea plastică, scenele pictate
pe decoruri reluând secvențe din
tablourile artistului naiv Gheorghe

Ciobanu, pe care scenograful Mihai
Pastramagiu le-a integrat în concepția
de ansamblu. Din distribuția
spectacolului fac parte actrițele
Mariana Teleman, Ioana Iordache,
Elena Zmuncila, Ileana Ocneanu și
Carmen Mihalache.

După ce, în anii anteriori, a
călătorit până la marginea vestică și
sudică a Europei (în Spania – Madrid,
Alicante, Zaragoza, Sevilla,
Barcelona, Salamanca, Valencia,
Castellon de la Plana, Alicante,
Ciudad Real, Alcala de Henares, San
Sebastian, Guernika, Malaga,
Binefar, Cordoba; în Italia – Torino,
Cassano d’Adda, Treviglio, Milano,
Padova, Trieste, Mestre Veneţia; în
Portugalia –Lisabona), acum creația

artiștilor ieșeni va fi prezentată în
Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord. Harta turneului
înscrie orașe reper precum Londra,
Glasgow și Edinburgh, cu
reprezentații susținute deopotrivă în
limba română și în engleză. Partenerii
instituționali ai proiectului sunt
Institutul Cultural Român, Ambasada
României la Londra și asociații ale
românilor din Marea Britanie. Primul
spectacol va avea loc pe 20 mai, la
ICR Londra, cel de-al doilea, pe 22
mai, la Biblioteca Brent-Wembley,
iar următoarele vor fi în Scoția (la
Glasgow, pe 24 și 25 mai, la
Edinburgh, pe 27 mai).
Prezenţele culturale ale Teatrului
"Luceafarul" în afara graniţelor ţării
reprezintă semne ale calităţii proiec-
tului nostru artistic, ale prestigiului
internaţional, arată deschiderea spre
orizonturi europene şi înţelegerea
creaţiei ca o modalitate de
evidenţiere a propriilor valori, de
dialog cultural şi integrare.

Director artistic,
Oltița Cîntec
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„Istoria fără manual”, 
din ce în ce mai captivantă

• trofeul ediţiei a V-a, merge la Târgu Frumos
Într-o atmosferă  cu o

încărcătură istorică şi emoţională
deosebită, la Cetatea Neamţului, prin
bunăvoinţa gazdelor noastre, dr. Vasile
Diaconu şi prof. Traian Anton,
Sâmbătă 13 mai, s-a desfăşurat cea de
a V-a ediţie a proiectului “Istoria fără
manual”.

Proiectul, datorită tenacităţii
şi pasiunii unui număr de dascăli şi is-
torici, absolvenţi ai Universităţii
“Ştefan cel Mare” din Suceava, începe
să fie din ce în ce mai vizibil, mai
atractiv, mai amplu şi recunoscut ca
atare, de curând el fiind inclus şi în
C.A.E.R la poziţia 411.

Îmi amintesc şi acum
discuţiile preliminare închegării aces-
tui proiect purtate între colegii Sergiu
Enea şi Florentin Botezatu  de la care
a pornit ideea demarării acestui
proiect de suflet. Eu am venit cu ideea
acestui titlu, Traian Anton a venit cu
idei referitoare la structura proiectu-
lui, si apoi fiecare dintre ei a contactat
foşti colegi care s-au arătat cu toţii
dechişi şi interesaţi, au venit cu idei,
cu bani şi mai ales cu multă pasiune.
Da, PASIUNE este cuvântul şi ele-
mentul definitoriu  căci, trecând peste
bariera unui sistem care nu este în
stare să ofere nici o recompensă justă,
ei vor să le deschidă elevilor lor, prin
mijloace proprii şi diferite, un nou or-
izont.

Structura complexă, de am-
ploare şi participarea directă a tuturor
celor implicaţi , conferă acestui
proiect unicitate dar şi valoare.Elevii
sunt atraşi şi de trofeul “Istoria fără
manual”, de medaliile şi  diplomele
care dau şi un caracter competiţional
concursului, ambiţionând elevii să-şi
adjudece marele trofeu sau măcar
locurile II sau III precum şi de cele-
lalte materiale inscripţionate cu denu-
mirea proiectului, data şi locul
desfăşurării ediţiei în curs,
achiziţionate, evident,  prin contribuţia
bănească benevolă a profesorilor co-
ordonatori.

Proiectul implică un concurs
între echipaje structurat pe trei probe
care  își modifică structura de la ediţie
la ediţie, astfel încât elevii să se con-
frunte cu situații noi care să le
strârnească interesul și curiozitatea
pentru istorie. Fiecare probă este
moderată de către un profesor, iar ju-
riul,  ales în prealabil din cadrul co-
laboratorilor are rolul de a monitoriza
cu obiectivitate buna desfășurare a
activităţilor și punctele acumulate.
Prima probă, constantă, a constat în
întrebări generale din istoria românilor
cu patru variante de răspuns. La
această a V-a ediţie, a existat şi o
probă inedită dar şi o probă special,
practică. Astfel, la  proba a II-a, care a
fost denumită “Micii cercetaşi”, elevii
au trebuit să caute pergamentele as-
cunse în interiorul cetăţii, notate
diferenţiat. 

Proba a III-a, cât se poate de
practică, a constat  în realizarea de
mulaje din argilă după o temă dată,
care a fost ulterior jurizată. Invitatul
special al acestei ediţii, special pentru
această probă, a fost dl  Gorea Iulian,
muzeograf în cadrul Complexului
Muzeal Judeţean Neamţ care a vrut să
ne şi adreseze un mesaj:“Am răspuns
fără ezitare la invitaţia de a participa
în calitate de ceramist şi restaurator în
cadrul Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ, la această minunată competiţie
de dăruire pentru elevi şi trecut din
partea dascălilor, seriozitate şi interes
din partea tinerilor elevi. Tuturor le
mulţumesc pentru minunatul senti-
ment trăit, acela de a aparţine unei
mari familii care are trecut,prezent şi
viitor. Proba practică oferita spre exa-
minarea participanţilor a constat în re-
alizarea de către aceştia în cadrul
echipelor,  a unor figurine din argilă
aparţinând complexului de cult
"Soborul zeitelor,, descoperit în anul
1981 pe teritoriul judeţului Bacău,  lo-
calitatea Poduri-Dealul Ghindaru,
după o fotografie a acesteia şi un
desen ajutător, frontal ,spate si lateral.
În cadrul jurizarii lucrărilor am ţinut
cont în primul rând de spiri-
tul de echipă caracteristic şi
perioadei precucuteniene din
care provin aceste artefacte
,respectarea etapelor de lucru
în vederea ansamblării celor
patru elemente din care este
constituită statuieta şi nu în
ultimul rând asemănarea cu
modelul original. Cu strân-
gere de inimă am făcut
câteva departajări în randul
echipajelor la acordarea
notelor,părerea mea sinceră
fiind aceea că toate echipajele meritau
nota maximă în ce priveşte proba
practică. Au fost buni , adaptandu-se
cu uşurinţă cerinţelor probei având în
vedere ineditul ei. O consolare în acest
sens a constituit-o faptul de a le putea
oferi copiilor prilejul de a putea lua
acasă figurinele modelate. Vă
mulţumesc pentru că am avut prilejul
să vă cunosc dragi copii şi stimati
dascăli”.

Nu trebuie trecută cu vederea
nici partea a II-a a fiecărei ediţii,  care
constă în  vizitarea locurilor de interes
istoric din arealul local (în funcţie de
localitatea în care se desfăşoară). 
Aşa s-a întâmplat şi acum, ulterior
echipajele fiind găzduite peste noapte
în tabăra de la Oglinzi, prilej ideal de
socializare şi chiar o mai mare
apropiere. Astfel, se poate spune că
elevii implicaţi în proiect,
experimentează şi noi formule de
relaţionare  care le pot  pune în valoare
potenţialul şi calităţile, pot lega noi
prietenii şi  pot să îşi cunoască mai
bine colegii de echipă sau pe cei îm-
potriva cărora concurează.
Caştigătorea  acestei ediții este echipa
Colegiului Teoretic "Ion Neculce" din

Târgu Frumos jud.Iaşi, coordonați de
prof.dr. Sergiu-Constantin Enea.
Pe locul doi s-a clasat echipajul Liceu-
lui Teoretic "Ion Neculce" din Vicovu
de Sus, județul Suceava coordonați de
prof.Liviu Gheorghiță şi pe locul III
cel al şcolii Gimnaziale "Sfântul
Andrei"din Tăcuta, jud Vaslui
coordonați de prof Lucian Iftene şi
Constantin Crăescu.

Au urmat, în ordinea puncta-
jelor accumulate: Şcoala Gimnazială
Preuteşti jud Suceava coordonați de
prof.Neculai Şchiopoaia, Colegiul
Național "Eudoxiu Hurmuzachi" din
Rădăuți, Suceava coordonați de prof
Adrian Puiu, Şcoala Gimnazială
"Al.I.Cuza" din Dorohoi, Botoşani
coordonați de prof.Dragoş
Balasan,Şcoala Gimnazială nr 1
Răuceşti jud Neamț coordonați de
prof Traian Anton, Liceul Teoretic
Anastasie Başotă din Pomârla,
Botoşani, coordonați dr prof. Cristian
Gavril, Colegiul "Grigore Antipa" din
Bacău coordonați de prof.Florentin
Botezatu, Şcoala Gimnazială din Cor-
dun, jud Neamț coordonați de prof
Pavel Petrea

Juriul acestei ediţii a fost
alcătuit din muzeolog Mihaela
Băbuşanu, dr. Vasile Diaconu, prof
Gigel Bârliba, prof Emanuel Balan,
prof Loredana Puiu şi prof Ioan Ar-
sintescu.

Şi pentru că merită, ream-
intim încă o dată  numele coordonato-
rilor acestui frumos proiect:

Prof. dr. Sergiu-Constantin
ENEA

Prof. Florentin BOTEZATU
Prof. Traian ANTON
Prof. Lucian-Ovidiu

IFTENE
Prof. Petrea PAVEL
Prof. Neculai ŞCHIOPOAIA
Prof Ciprian BĂETU
Prof. Dragoş BALASAN
Prof. Adrian Puiu
Prof. Tiberiu Cristian Gavril
Prof. Florin Gheorghiță
Prof. Constantin Crăescu
Expert patrimoniu Mihaela

BĂBUŞANU

Vă rugăm să “aplaudaţi” încă
o dată  strădania celor enumeraţi mai
sus, un rând de aplauze suplimentar
fiind pentru gazdele acestei ediţii, dr.
Vasile Diaconu şi prof. Traian Anton
şi unul pentru elevii care s-au străduit
şi au contribuit la reuşita acestei ediţii.

Mihaela Băbuşanu,
Expert patrimoniu/conservator

bunuri culturale,
colaborator proiect

Evenimente culturale
non-stop în ALPI!
Duminică, 14 mai 2017, la

Palas Mall din Iaşi au avut loc ul-
timele manifestări din cadrul Târgului
de carte LIBREX 2017. În organi-
zarea Asociaţiei "Universul Priete-
niei" (preşedinte: Rodica Rodean),
scriitorul şi criticul de artă Mihai
Păstrăguş şi-a lansat cartea "Valori şi
criterii estetice implicate în critica de
artă", în faţa unui public avizat şi iu-
bitor de frumos.  

Nu departe de Complexul
Palas şi Palatul Culturii, la sediul Bib-
liotecii Judeţene "Gheorghe Asachi"
Iaşi, tot în cadrul unei manifestări cu
public, Asociaţia Literară "Păstorel"
Iaşi şi-a derulat tradiţionala şedinţa
lunară, în care directorul şi coman-
dorul (r) Mihai Batog-Bujeniţă a
prezentat, pentru început, eveni-
mentele din ultima perioadă la care au
participat membrii ALPI.    

"Dragi colegi şi dragi pri-
eteni, mă bucur să ne revedem într-o
zi de mai ploioasă, dar roditoare. În
ultima perioadă, membrii noştri au
participat la multe manifestări cultur-
ale, unde am avut succes. Voi ream-
inti câteva dintre ele..." a spus
scriitorul Mihai Batog-Bujeniţă, care
a prezentat în continuare eveni-
mentele culturale în cauză:

- 22 aprilie: la Muzeul Unirii
Iaşi s-au lansat două cărţi editate de
scriitorii şi verii din Bucovina, Ioan
Mugurel Sasu şi Sorin Cotlarciuc. În
ordinea lansării, prima a fost "Robi-
netul", a doua "Magia haimanalelor".  

- 26 aprilie: la Cercul Militar
Iaşi a avut loc vernisajul expoziţiei de
pictură "Florile primăverii" în care în
prim plan a fost colega Gabriela
Cucinschi.

-  29 aprilie: La Librăria
Casa Cărţii din Iaşi s-a lansat cartea
"Umbrela trăirilor mele", de Roxana
Mihalcea, o ieşeancă care trăieşte de
mai mulţi ani la Bucureşti.

- 5 mai: Manifestarea
denumită "Omagiul cărţii vasluiene",
organizată de prof. Dumitru V. Marin,
la care au participat circa 200 de per-
soane din Vaslui, Hârlău, Bucureşti şi
Iaşi, printre ei fiind şi 100 de elevi.

- 6 mai: Ziua energeticianu-
lui ieşean, eveniment organizat de
scriitorul şi inginerul Mihai Caba.

- 9 mai: La Filiala "Ion
Creangă" din cadrul Bibliotecii
Judeţene "Gheorghe Asachi" din Iaşi a
avut loc decernarea premiilor în
cadrul concursului literar organizat de
Ziua Europei, acolo unde ALPI a fost
un partener de bază a manifestării.

- 10 mai: Mai mulţi membrii
ALPI au participat în cadrul LIBREX
2017 la tripla lansare de carte

organizată de Asociaţia Universul Pri-
eteniei şi moderată de Rodica Rodean,
în prim plan fiind autorii Mihai
Batog-Bujeniţă, Carmen Antoaneta
Marcean şi Constantin "Ticu" Mihai,
ultimul fiind la debut.

Tot directorul ALPI a
prezentat în continuare cărţile şi re-
vistele aşezate cu grijă la "masa
prezidiului", scrise de preotul Vasile
Ungureanu şi scriitorii Eugen

Deutsch, Mihai Batog-Bujeniţă, Con-
stantin Mihai, Constantin Profir, apoi
antologia literară "La porţile Cotnari-
ului" şi revista "Vocea Ta", cu o
pagină literară dedicată membrilor
ALPI şi editată de doamna Ionela van
Rees-Zota, la Nürnberg, în Germania.
Au fost amintite apoi şi recenziile
domnului Dr. Mihai Neagu, Direc-
torul Bibliotecii Române din Freiburg
(Germania), făcute unor volume edi-
tate de membrii ALPI, Mihai Batog-
Bujeniţă şi Dan Teodorescu, cu multe
mulţumiri din partea autorilor.

Au citit apoi din propriile
creaţii (poezie, epigrame, sonete etc)
Doina Toma, Ştefana Marcu, Eugen
Deutsch (cu sprijinul actorului Emil
Gnatenco), Angela Pistol, Ioan Hodaş,
Georgeta Paula Dimitriu, Aurel
Baican, Elena Mândru, Mihai Caba,
Ion Oprică, Petronela Alexa (care a

promis că se apucă serios şi de...
muzică populară!), Dumitru Ivas,
Sonia Doina Gavrilă, Aurel Popescu,
Mihai Stancu, Constantin Profir, Con-
stantin Munteanu, Constantin Mihai,
Mihai Haivas, Mihai Batog-Bujeniţă.

În perioada următoare,
membrii Asociaţiei Literare Păstorel
Iaşi sunt invitaţi la alte două
manifestări culturale organizate în
"dulcele târg": lansarea volumului ed-
itat recent de Constantin Profir (la
Muzeul Unirii de pe str. Lăpuşneanu,
pe 20 mai 2017, ora 11.00) şi Ziua
Oraşului Ierusalim (la Comunitatea
Evreilor din Iaşi, pe 28 mai 2017, ora
11.00), la un eveniment organizat de
doamna Martha Eşanu. 

Dan TEODORESCU



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi.

Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat,

zona centru (Romarta) Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan,

sau schimb cu garsonieră + diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni - Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele sta-

dionului. Tel: 0755/ 077.553

* Vând casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu

nr. 18. Tel.: 0755/ 077.553.

*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro.

Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ
împrejurul  casei  1500 mp.  Relații la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni - Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25
euro/mp - NEGOCIABIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de
funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231
380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361
236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235
361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi;
Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren 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

99 locuri de muncă disponibile la 17.05.2017

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

S.C. ENACHE MORARIT SRL: 1 mecanic utilaj, 4
ambalatori manual, 4 brutari

S.C. CARIOT-COM SRL:  1 ospatar (chelner);
S.C.  ALVALIV SRL:  2 sortatori produse;
SC INCITY MEDIA PROMOTER SRL: 10 amba-

latori manual;
S.C.  KAR HUNTER SRL:  1 muncitor necalificat

în industria confecțiilor;
S.C. MARCAM - CONSTRUCT SRL: 7 muncitori

necalificați la demolarea clădirilor căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet;

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; 

S.C. ADISAMCOR SRL: 1 dulgher (exclusiv
restaurator), 1 electrician de întreținere în construcții, 1
fierar betonist;

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

SC COSPRIM SRL: 3 operatori la fabricarea pro-
duselor congelate de patiserie și panificație;

SC NICOMON SRL: 4 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

SC BILCONT SERV SRL: 1 șofer de autoturisme și
camionete;

SC CLUB CAFE NOIR SRL: 1 bucătar;
SC CARISAB SRL:  3 electricieni de întreținere în

construcții 
SC ECO- PROIECT SRL: 1 vânzător;
II IDRICEANU CORINA GEANINA: 1 vânzător
SC MARCO LAND SRL: 1 barman
SC PRESTAREA LUX SCM HUSI: 1 coafor;
SC PRODNEL SRL: 1 lăcătuș mecanic;
SC RIZOTEX SRL: 5 confecționeri-asamblor arti-

cole din textile;
SC REIADA SHOES SRL:  9 confecționeri articole

din piele si înlocuitori; 10 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

SC SPIDER FLUX SRL; 2 barmani; 2 ospatari
(chelneri); 3 spalatori vehicule;

SC TANARCRIS SHOES SRL; 2 cizmari
confecționeri încălțăminte după comandă, 1 muncitor
necalificat în industria confecțiilor.

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

Domn singur, 43 de ani,
din județul Vaslui, doresc să
cunosc o doamnă serioasă, de la
țară, cu vârsta cuprinsă între 30 și
40 de ani, pentru întemeierea unei
familii.

Telefon: 0760.903.199 

MATRIMONIALE
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NOAPTEA MUZEELORNOAPTEA MUZEELOR
20 mai 2017

O inițiativă generoasă,
lansată în urmă cu 13 ani, face posi-
bil, ca an de an, în a treia sâmbătă a
lunii mai, instituții muzeale din
întreaga Europă să sărbătorească pat-
rimoniul, colecțiile adunate de-a lun-
gul timpului și nu în ultimul rând cre-
ativitatea umană.

De mulți ani, îndeosebi după
reabilitarea sediului central, muzeul
bârlădean participă la această
frumoasă sărbătoare a instituțiilor
care sunt depozitarele dovezilor  tre-
cerii noastre prin timp, ca indivizi și
societate.

Publicul care ne va trece
pragul va avea posibilitatea să
viziteze expozițiile permanente de la
cele trei locații deschise, în acest
moment. Este vorba de expozițiile de
arheologie, istoria instituției, artă,
găzduite la sediul central, expoziția
dedicată sculptorului Marcel

Guguianu, aflată în Pavilionul care îi
poară numele, precum și expozițiile
găzduite la sediul din str. Republicii
nr. 235 (Cuza și epoca sa, expozițiile
de numismatică, personalități
bârlădene și științele naturii). În
aceasta din urmă locație doritorii vor

avea posibilitatea de a vizita și
expoziția temporară deschisă de
curând, intitulată „Cel mai mare arbi-
tru român. In memoriam Nicolae
Rainea”.

O altă expoziție temporară, de
această dată de grafică, a concitadin-
ului nostru prof. Valentin Stoian,
organizată sub genericul Valori,
vernisată în urmă cu câteva zile,
poate fi urmărită la sediul central al
muzeului.

Pentru aceași minunată Noaptea
Muzeelor mai pregătim și o
Conferință pe teme de astronomie, în
cadrul proiectului Pegas - Cotnari.
Aceasta va avea loc la ora 20.00, în
sala 3D, din cadrul instituției,
cuprinzând și un experiment legat de
realizarea unei comete în condiții de
laborator.

De la 20.30, la Pavilionul
Expozițional "Marcel Guguianu", va
avea loc un concert extraordinar, din
cadrul proiectului național Flautul
fermecat - Clasic V.I.P. În recital,
publicul va avea posibilitatea să
asculte lucrări de Bach, Beethoven,
Haydn, F. Devienne, Mozart,
susținute de flautistul Ion Bogdan
Ștefănescu și pianistul Horia Mihail.

Începând cu ora 22.00, cei
interesați vor putea participa la
observații astronomice  realizate cu
ajutorul telescoapelor pe care le
deținem, aflate la sediul din strada
Republicii nr. 235.

Programul de vizitare a
expozițiilor va începe la ora 20.00 și
se va încheia la ora 1,00 noaptea.

Așteptăm cu plăcere, ca toți
bârlădenii iubitori de frumos, artă,
știință și cultură, să ne treacă pragul
în această noapte.

Intrarea liberă.

Director,
prof. Mircea Mamalaucă

Evenimentele
sfârșitului de

săptămână la Vaslui
19- 21 Mai, SERBAREA FLORILOR, ediţia II :
SERBAREA FLORILOR se va desfășura în Centrul Civic al

municipiului Vaslui. La manifestarea expoziţională și-au anunţat participarea
peste 30 de expozanţi din ţară (Bucureşti, Sibiu, Cluj, Braşov, Alba Iulia,
Târgu Mureş, Piteşti, Iaşi, Sf. Gheorghe, Galaţi) şi din judeţul Vaslui (Huşi,
Bârlad, Negreşti, Vaslui). Deschiderea oficială a SERBĂRII FLORILOR va
avea loc vineri, 19 mai 2017, la ora 11.00, în Centrul Civic al municipiului
Vaslui.

19-20 Mai,  RITMURILE  TINEREŢII,  ediţia XXIV :
RITMURILE TINEREȚII este un festival interjudeţean de

gimnastică şi dans pentru copii şi adolescenţi.
Vineri, 19 mai, 09.00-18.00 , Casa de Cultură “ Constantin Tănase”

-concurs al ansamblurilor de gimnastică şi dans reprezentative pentru
învăţământul preşcolar şi primar

Sâmbătă, 20 mai, 09.00-18.00, Casa de Cultură “Constantin Tănase”
– concurs al ansamblurilor de gimnastică şi dans reprezentative pentru
învăţământul gimnazial şi liceal

20 – 21 Mai,  NOAPTEA MUZEELOR:
Sâmbătă, 20 mai, 17.00- 18.00, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare”

-deschidere oficială, vernisaj expoziţie “Independenţa României reflectată în
lucrări de artă plastică”, prezentarea trupei Asociaţiei “6 Dorobanţi” Bucureşti

18.00 – 23.00, Curţile Domneşti (Biserica “Sf. Ioan”) –  trupa
Asociaţiei “6 Dorobanţi” Bucureşti va evoca personalitatea sergentului
Constantin Ţurcanu – Regimentul 13 Dorobanţi, va prezenta activităţi militare
demonstrative, uniforme şi echipamente militare, va realiza fotografii de
epocă, va organiza concursuri interactive pentru copii, având ca fundal muzi-
cal marşuri militare de epocă

Duminică, 21 mai, 10.00-13.30, Curţile Domneşti (Biserica “Sf.
Ioan”) – trupa Asociaţiei “6 Dorobanţi” Bucureşti va încheia seria
manifestărilor cu caracter militar

21 Mai,  MAI CU FOLK, ediţia IV:
MAI CU FOLK este un festival-concurs de muzică folk dedicat

copiilor şi adolescenţilor
Duminică, 21 mai , 11.00, Parcul Copou – concurs al participanţilor

înscrişi din Vaslui (Palatul Copiilor “Constantin Didilescu”, Asociatia
Culturala “Simfonia Artelor”, Asociatia Culturala “Podul Inalt”,  Centrul de
zi “Prietenii Veronicai”) şi din ţară (Suceava, Botoşani, Iaşi,  Târgu Ocna,
Moineşti – Bacău, Târgu Neamţ – Neamţ,  Luduş- Mureş)

Duminică, 21 mai, 17.00, Parcul Copou – Gala Laureaţilor si  Recital
MIRCEA BANICIU & BAND

În caz de vreme nefavorabilă  evenimentul va fi susţinut în Casa de
Cultură


