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Miam terminat și verificat zilele acestea ultimele mele 2 căr�i și
chiar nu mau interesat mișcările politice din Jude� și din Moldova toată.
Am văzut, între timp cum se mișcă primarii comunelor pe unde am fost,
care sunt părerile oamenilor, așteptările, unele gânduri.

Am văzut de ac�iunea în trombă și trombonistică a guvernan�ilor, cu
deplasări fulger, mai ceva ca pe vremea lui Ceaușescu, în 345 comune,
unde săi aștepte mul�imi și prostime, după chipul și asemănarea pri
marului care vrea să se arate puternic. Ba, unul de prin jude�ul Vaslui
despre care se spune apăsat că nu are toate �iglele pe casă, traseist paten
tat, vine cu peste 130 de oameni să ia lumină de la sfântul Tăriceanu,
pogorâtor ca un val de tei, între multe femei. Voinicul vasluian trecut la
nou partid, mai an, se arată vajnic cioban… mioritic. Am privit stupefiat
mai multe imagini cu sfin�ii mincinoși din politichia românească, ba, chiar
și cu dăncile cu mari probleme de limbă română și, pentru căi cam
cunosc, mam întrebat până unde merge servilismul. Nam găsit vreun
răspuns în favoarea slugarnicilor adăpa�i cu în�elepciune de la penalii
centrali sau din toate jude�ele. Și unii păreau în�elep�i…

Asistăm la un paradox: cu cât se dau mai mult de ceasul mor�ii pe
la televiziunile centrale, cu cât sunt mai multe mitingurimamut, cu cât se
fac mai multe greșeli gramaticale în exprimarea oficialilor, cu atât mai
mare este indiferen�a popula�iei fa�ă de subiect. Europarlamentarele riscă
să fie anul acesta o altă infla�ie (după cea reală, cu bătaie de joc pe pre�uri)
de vorbe umflate, de ac�iuni peste limita bunului sim�, cu o reac�ie simplă
și eficientă: mișcatul umerilor, și atât. Eu îi îndemn pe oameni să iasă la
vot, să zică „da” la referendum, dar dacă la întâlnire cu un prim ministru
participă doar câ�iva oameni aduși cu arcanul, dacă problematica
gălăgiosprezentată îi privește pe extratereștri… cum se va urni omul pe
26 mai? Că se cheltuiesc sume mari cu aceste alegeri, pe care „tot
boborul” le plătește.

Am revăzut duminică „O scrisoare pierdută”, capodopera dra
maturgiei românești. Nu mam putut desprinde de ecran, din cauza per
fectei potriveli cu vremurile noastre. Ce înseamnă geniul lui Caragiale…
Ce înseamnă percep�ia publică (de atunci, și de acum)… ce înseamnă
proasta evolu�ie a societă�ii cu tarele ei…?! Pesimist, privind, scrisoarea
poate fi pierdută, la fel, și peste 200 de ani! Dacă nu se schimbă
apucăturile.

Observ ușor că în perioada asta to�i că�eii turbează, toate loazele
recidivează cu mai multă democra�ie decât ne trebuie. Miza e mare: sutele
de mii de euro pentru mamelucii trimiși prin străinătă�i, func�ii grase
pentru slujitorii lor, trai nineacă pe banii… oamenilor muncitori, adesea
cu atâ�ia încât abia pot trăi. 

Dacă ar fi alegeri pentru schimbarea lumii, oare cum ar fi? Că
alegerile aceste chiar nu vor schimba nimic, doar câ�iva nimici plasa�i în
alte posturi de unde să care în continuare oala. „Cum nu vii tu �epeș,
Doamne/…”


Peste o săptămână absolven�ii Liceului „Alexandru Vlahu�ă” (de la

moartea poetului se împlinesc 100 de ani, în noiembrie) se reunesc după
munca lor de 6 decenii, să se mai vadărevadă, să mai cisluiască, să mai
retrăiască momentele unei tinere�i grele și pline de lipsuri. Să se mai simtă
tineri. Nu toate genera�iile au asemenea șansă, nu toate clasele de la acest
Liceu au avut atât de mari și de multe personalită�i, nu prea mul�i dintre
multele mii de elevi au avut parte de organizatori… Dacă 20% dintre cei
32 au ajuns universitari și doctori în știin�e…e ceva, nu?

Vă vom �ine la curent cu ce se întâmplă acolo?!?
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

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

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

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

(15 iulie, 2018)
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AC�IUNE CULTURALĂ

MODEL
GRĂDINA DOMNULUI,

DE LA CAMS

Reporter: Dragi cititori, ne aflăm la Miclești, în fa�a Căminul Cultural, înconjura�i de o
mul�ime tumultoasă de copii. Bună ziua domnule primar și prieten.

Primar: Cu respect: bună ziua și bine a�i venit, domnule profesor.
R: Ave�i o manifestare în această zi de vineri, am în�eles că ve�i avea un program artistic.

De fapt ar trebui să ne povestească chiar domnul primar despre ce este vorba.
P: Astăzi avem o expozi�ie de artă plastică. Este un eveniment inedit pentru Miclești,

nu am mai avut nici o manifestare similară până acum. Ne bucurăm că avem două talente
în comuna Miclești în persoana Alexandrei Spătaru și a lui Vasile Bulai care au prezentat
artă grafică, desene care au încântat ochii privitorilor. 

R: Expozi�ia este destul de bogată, de pictură, sculptură iar participan�ii poartă costume
na�ionale. Face parte din ineditul acestei expozi�ii sau este ceva obișnuit aici la dumneavoastră în
comună?

P: La toate manifestările la care participă, copiii și chiar adul�ii se îmbracă în
costume na�ionale. Suntem interesan�i în confec�ionarea unor costume noi.

R: Când ve�i purta și dumneavoastră un asemenea costum?
P: Sper ca imediat ce voi găsi un costum de mărimea mea să îl îmbrac. Pentru că și

mie îmi place. Pentru poporul român iile și i�arii au fost hainele de fiecare zi ale cetă�enilor
de la �ară din cele mai îndepărtate timpuri, haine de muncă și de lux în același timp. Trebuie
să asigurăm continuitatea tradi�iei.

R: Forma�ia artistică a copiilor din comună este bună. Cum reuși�i să o sus�ine�i?
P: Până la clasa a VIIIa copiii participă la cursurile pe care această forma�ie de

dansuri le sus�ine, apoi pleacă la școală. Neam dori să mărim această forma�ie dar este greu
în aceste condi�ii. Doamna profesoară Marcele Ciubotă se ocupă în mod direct și am avut și
pe renumitul coregraf Gigi Ilașcu – cetă�ean de onoare al comunei – ca îndrumător al acestor
cursuri.

R: Cred că vă fac plăcere să ave�i aceste activită�i.
P: Întradevăr facem aceste activită�i cu multă pasiune. Am avut și un cor, o

forma�ie foarte puternică, alcătuită din bărba�i dar din păcate mul�i dintre tineri au plecat.
Acest cor avea cam 100 de persoane, a evoluat și la Rapsodia Română de la București, dar
din păcate mul�i dintre ei nu mai pot cânta pe scenă pentru că au o vârstă înaintată. Le este
greu să se deplaseze pe distan�e lungi cu mașinile, autobuzele.

R: Este sfârșitul primăverii și în această zi cu mult soare sa creat un mediu emulativ în
jurul Căminului Cultural din Miclești. Am văzut reprezentan�i ai societă�ii „Artă, cultură, tradi�ie”
de la Bârlad: sunt prezente doamna Viorica Ghenghea și două fete care pictează.

P: Doamna Viorica Ghenghea a fost alături de doamna Marcela Ciubotă, coordona
toarea acestui spectacol. Eu am încercat să fiu cât mai implicat în organizarea acestei
manifestări și să le sus�in pentru a fi asigurate, atât cât se poate, condi�ii optime de
desfășurare.

R: Pe treptele Căminului Cultural, viceprimarul este adâncit în răsfoirea căr�ii subsem
natului: „101 de vasluieni”.

P: Vă felicit pentru munca pe care a�i depuso. Este o carte minunată și miaș dori
și eu un volum.

R: Din nefericire această edi�ie sa epuizat, poate în al doilea volum ve�i avea și
dumneavoastră loc. De aici din sat este familia Bulai. Doamna știu că a fost bolnavă. Șia revenit?

P: Doamna șia revenit și este alături la toate activită�ile culturale din comună.
R: Dar campania de primăvară în ce stadiu este?
P: Neau încurcat ploile care au fost periodice: o zi da, o zi nu. Terenul încă nu se

poate lucra. Încercăm să terminăm semănăturile în pauzele dintre ploi.
R: Agricultura se dezvoltă. Ave�i o frumoasă pădure spre Brădicești. Ave�i oameni care

marchează via�a culturală a satului: doamna Miclescu, Hodaș … Întro zonă frumoasă ca a
dumneavoastră, satul românesc posibil să aibă multe perspective de dezvoltare? Din punct de
vedere financiar vă descurca�i?

P: Această zonă de pădure dinspre grani�a cu jude�ul Iași este marcată de Uniunea
Europeană ca o zonă protejată. Și întradevăr avem oameni de calitate care nu sunt stimula�i
doar de interese materiale. Mai apelăm la sponsori, mai suplinim de la noi, pentru protocol,
atât cât putem. Reușim să păstrăm renumita ospitalitate moldovenească.

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

MICLEȘTI

Domnule Ion Brișcaru, bine vam găsit. Deși nu pari hotărât să dai un interviu, pe motiv
că nu dorești să comentezi despre planurile pe care �i leai făcut în acest an, totuși noi am dori să
aflăm câteva noută�i despre ceea ce se mai întâmplă în institu�ia pe care o conduce�i. De exemplu
eu am cules din grădina dumneavoastră un mănunchi de levăn�ică. Ce face�i cu atâta levăn�ică?

Director: Dorim să înfiin�ăm o cultură de levăn�ică. Avem mici culturi pe care
dorim să le extindem. Din această plantă se pot extrage mai multe produse: uleiuri, compuși
ai produselor medicinale care se folosesc în terapia de recuperare a persoanelor cu diferite
deficien�e.

R: Dumneavoastră ave�i mai multe soiuri de plante pe care le cultiva�i: de mure, de afine,
de levăn�ică. Ave�i și teren.

D: Cultura de afin nam putut încă să o plantăm din cauza condi�iilor meteorolo
gice. Din cauza vremii am amânat această lucrare pentru săptămâna viitoare. Avem inten�ia
să plantăm 100 de afini, măcriș, coacăz alb, negru, coacăz roz. Am plantat smochin, mur –
un hibrid între mur și zmeură care are niște calită�i terapeutice deosebite.

R: Sunte�i preocupat de via�a celor care beneficiază de serviciile dumneavoastră. Am
văzut în curte mul�i oameni care ieșiseră la aer curat. Unii erau în cărucioare, al�ii puteau să
meargă pe propriile lor picioare. Aceștia participă la activită�ile pe care le desfășura�i în această
institu�ie?

D: Bolnavii noștri beneficiază de activită�i de ergoterapie iar o parte din ei sunt
antrena�i – în măsura în care ei pot – la activită�ile care necesită mai pu�in efort, ca parte a
procesului de recuperare care li se recomandă de către medic. Orice efort se face numai cu
recomandarea medicului specialist. Conlucrăm cu doi medici din sec�ia de recuperare a
institutului. Aceștia analizează în mod periodic starea pacien�ilor astfel că în orice moment
avem o situa�ie clară în ceea ce privește starea lor de sănătate. Activită�ile pe care acești
medici recomandă pacien�ilor diferă, în timp, în func�ie de starea de sănătate a pacientului,
de evolu�ia sau involu�ia bolii pe care acesta o are și care este continuu monitorizată.

R: Ave�i aici în centru o fanfară despre care am mai scris. În glumă vorbind: printre
beneficiarii centrului ave�i membri ai fanfarei?

D: În toate activită�ile culturale pe care leam avut am încercat să antrenăm și be
neficiarii care au anumite aptitudini. Pe lângă artiștii care au sus�inut manifestări în acest
centru au participat uneori și membrii Centrului de Recuperare Băcești. A�i văzut și o
expozi�ie de pictură și membri care recitau, care cântau, dansatori. Am avut multe
manifestări și încercăm să sus�inem în continuare aceste programe pentru ca membrii
acestui așezământ să nu fie izola�i, să nu piardă contactul cu via�a care se desfășoară în afara
acestor clădiri. Uneori avem obiceiuri de iarnă la care ei participă. Unii știu „să cânte pen
tru urs”, la „cântatul caprei” la folclorul tradi�ional care se practică în perioada
sărbătorilor. 

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN
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„ASTEROIZII ŞI VIAŢA
PE TERRA”

Mirel Birlan este astronom la Institutul de Mecanică Cerească şi de
calcul al Efemeridelor din cadrul Observatorului Astronomic din Paris şi
cercetător asociat la Institutul Astronomic al Academiei Române. El a propus
Uniunii Astronomice Internaţionale denumirea asteroidului 7986 Romania.
Din anul 2001 asteroidul cu numărul 10034 îi poartă numele.

Asteroizii fac parte din categoria micilor corpuri care se află în
Sistemul Solar.

Cataloagele lor includ peste 790 mii de astfel de corpuri. Cea mai
mare parte a acestora se află între planetele Marte si Jupiter, în centura
principală de asteroizi.

O populaţie de asteroizi se apropie de orbita Pamantului; aceştia sunt
asteroizii geointersectori. Cunoaşterea intima a acestei populaţii ne oferă
cheia descifrării istoriei şi evoluţiei Sistemului Solar, de la inceputul formârii
protoplanetelor, acum 4,5 miliarde de ani.

Conferinţa va prezenta cele mai noi cunoştinte despre asteroizi,
obţinute cu ajutorul misiunilor spaţiale Rosetta, Hayabusa 1 şi 2, Dawn şi
OSIRISRex. 

Aceste rezultate vor fi completate cu informaţiile obţinute de la sol
şi cu instrumentele instalate pe telescoapele de 8 m diametru, Very Large
Telescope din Cerro Paranal în Chile.   

Prezentarea publică va avea loc sâmbătă, 25 mai 2019, ora 20.00, la
sediul central al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad. După ora 21.30, o să
continuăm cu observaţii astronomice pe platoul din faţa Teatrului „Victor Ion
Popa”.

Accesul va fi liber!

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf al Planetariui și Observatorului Astronomic al Muzeului

„Vasile Pârvan” Bârlad

ANUNŢ
Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal,

nr. 3, Vaslui, organizează concurs în data de
12.06.2019  proba scrisă, pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante, după cum urmează:  

 Auditor Intern cu norma partiala de 2 ore/zi
 1 post

Concursul se organizează astfel: în data de
12.06.2019, ora 10:00  proba scrisă  şi  în  data  de
14.06.2019, ora 10:00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
până la data de 07.06.2019, ora 12:00 la sediul
Transurb S.A. Vaslui.

Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi documentele necesare completării
dosarului  se  afişează  la  sediul  Transurb S.A. Vaslui
si pe siteul www.transurb.ro.

Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  tele
fon: 0235314831.

COTITURA DE LA COTUL
DONULUI – MĂRTURII

Reporter: Întro duminică de primăvară
înflorește salcâmul la casa Lui Minu Poede. Încercăm să
aflăm cât mai multe din copilăria dumnealui. În ce an te
ai născut domnulePoede?

M.P.: 20 iulie, 1935.
R: Asta înseamnă că știi ce sa întâmplat atunci?

Mai �ii minte de unde au venit rușii în 1944?
M.P.: Au venit pe șoseaua Bacăului care trece

prin fa�a casei mele. Au trecut spre Bârlad cu
tancurile.

R: Dar prin pădure de ce au trecut?
M.P.: Fugeau după nem�i. Întâi șintâi au

trecut nem�ii. Apoi au venit rușii. Aici lângă biserică
erau două coloane de ostași români de vreo 3040 de
ostași în coloană. În luna lui august erau îmbrăca�i cu
măntăi(mantale). Erau plini de praf, numai ochii le
străluceau pe fa�a lor. Solda�ii ruși leau luat armele și
au făcut o grămadă: ca lemnele de foc erau armele. Și
în fa�a școlii, mai la vale unde era școala era altă
grămadă. R: Cam 40 de metri mai la vale.

M.P.: Au fost puși doi solda�i ruși: unul la o
grămadă de arme, ceilal�i la cealaltă grămadă de arme
să distrugă armele una câte una. Aceștia loveau armele
de stâlpii de telegraf și le rupeau în două. Dar nau
avut timp să le rupă pe toate, leau lăsat și au plecat.
Pe români iau luat și iau dus nu se știe unde.

R: În prima fază românii erau lua�i prizonieri,
mai apoi sa creat divizia Tudor. Și nem�ii erau cam la 300
de metri de dumneata, din acest loc?

M.P.: Nem�ii au lăsat căru�e cu cai, mașini și
sau adăpostit în pădure. Pe drum era o mașină plină
cu pistoale.

R: Și nem�ii aveau și tunuri, tancuri?
M.P.: Nu, ei au venit doar cu muni�ie ușoară.
R: Deci, domnul Minu, un copil de 89 ani se

scoală de diminea�ă, trebuia să te duci cu vaca la păscut în
mijlocul acestor evenimente. Tatăl era plecat la război?
Câ�i era�i în familie?

M.P.: Eram patru fra�i. Tatăl meu tocmai
venise acasă din armată. Eu nam știut ce a fost, dar a
fost așa cum a spus tata, am citit mai  târziu ce scria în
revistele astea istorice. Tatăl meu a spus că tocmai
fusese lăsat la vatră. Când partizanii evrei au aruncat
comandamentul român în aer, o fost minat și lau
aruncat în aer. Antonescu a dat ordin să spânzure to�i
evreii pe care ia prins. Și civili. Ia împușcat și ia
spânzurat la răspântii de stradă, ca săi vadă lumea. A
fost mare măcel. Îi punea prin magazii, niște hale mari
unde fuseseră colhozuri. Stăteau cum stau chibriturile
în cutie. Or făcut găuri în zidul magaziilor cam la 60
70 de cm de la nivelul solului, au băgat �evile
mitralierelor și au tras. Unii sau lăsat sub focul
mitralierei și nu ia putut împușca. Dacă a văzut că nu

i poate împușca pe to�i, a adus două butoaie cu
benzină, iau stropit cu pompa și leau dat foc. Erau
femei cu copii mici, era mare durere acolo. Săreau și
răcneau

R: Erau sigur evrei sau erau dintre cei prinși că
au provocat explozia depozitului?

M.P.: Erau evrei. Dar erau și oameni printre
ei, civili.

R: La Odessa?
M.P.: Da, la Odessa.
R: Să ne întoarcem aici. Deci două grupe de

români au fost dezarma�i aici, încolona�i și duși peste deal
spre apus. După ce au fost dezarma�i, cam câ�i ruși au fost
aici?

M.P.: Le era foame, prindeau animale să le
mănânce. Pe tata erau săl împuște. Neau prins și
nouă o oaie; când am adus oile acasă, oile au trecut
drumul în curmeziș. Trei solda�i ruși veneau pe drum
și unul din ei sa repezit, a prins oaia și a puso după
cap. A venit cu ea aici, în fa�a casei și au puso lângă
gard, unde era un tanc niște ofi�eri. Mama venea din
urma noastră și sa dus la ofi�eri să se plângă, că are
copii mici. Lea cerut să le  lase oaia dar ei iau arătat:
navem ce să mâncăm. Mama ia întrebat: dacă îi
aduce o găină îi dă oaia? Or zis că io dă. Mama a adus
o găină care sa ouat chiar în acel moment. Ofi�erii
bine dispuși au ordonat solda�ilor să dea drumul oii
dar ei nu voiau. Până ce nau răcnit odată la ei și 
atunci au dat drumul oii care a luato la fugă și acasă
sa oprit.

R: Tatăl unde era? Erau și ceilal�i copii? Erau
mai mici sau mai mari decât dumneata?

M.P.: Tata era acasă. Eu sunt cel mai mare
dintre fra�i.

R: Data trecută miai povestit cum a fost
împușcat un neam�. Apăruse din bucătărie cu mâinile sus.

M.P.: La noi în ogradă a fost împușcat.
Oamenii povestesc că lau împușcat tata, dar asteas
prostii pe care leau stârnit. Rușii lau împușcat. Și 
iau mai pus și pistolul la ureche după cum le era
obiceiul. Mama a mers la rușii aceia să se plângă. Da
nu erau ruși, erau basarabeni că știau românește mai
bine ca noi. Mama zicea că nu se mai duce acasă, că au
lăsat mortul în curte. Atunci au trimis rușii doi băie�i
de aici și au pus mortul pe o scândură pe care o luaseră
de pe carul nostru. Lau dus întrun pârâu în spate și
au făcut un mușuroi de pământ pe el. Dar lau dez
gropat câinii. Iau întins hainele pe cărare și lau mân
cat.

(Interviul integral îl pute�i citi în numărul viitor)
D.V.M.
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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
23 mai 2019 – 30 mai 2019

O săptămână cu multe
revela�ii! În urma unor

evenimente foarte interesante în care
ai fost implicat alături de colegi, șefi
de la serviciu sau prieteni vei lua
hotărâri definitive privitor la cariera
ta profesională și la felul în care
rela�ionezi cu ceilal�i. Felul în care
ești văzut de către ceilal�i lasă de dorit
însă sunt și unii care te sus�inut. Ai
șanse de a cunoaște oameni noi și
valororși.

Ești animat de gânduri nobile
la începutul săptămânii și îi

po�i antrena și pe ceilal�i în discu�ii
filozofice de anvergură. Multe
informa�ii interesante și utile vei
primi în stări meditative, așa încât
rezervă momente pentru acestea și
retragete în locuri sfinte. Posibile
călătorii îndepărtate, planuri de studii
sau implicare în studii și cercetări
diverse. Foarte animate sunt
dialogurile cu șefii și autorită�ile.

Rela�iile parteneriale î�i dau
mult de furcă. Se vor

reconfigura unele colaborări sau o
rela�ie de cuplu. Intervin cheltuieli
diverse, dar și discu�ii referitoare la
banii și bunurile comune cu al�ii.
Posibilită�i de câștig din colaborări,
din moșteniri sau partaje personale și
profesionale. A doua parte a
săptămânii eviden�iază rela�iile cu
străinătatea, dar și filozofia ta de
via�ă. Sistemul valorilor morale și
spirituale după care te ghidezi acum
necesită îmbunătă�iri substan�iale.

Este nevoie să te ocupi de
achitarea unor facturi

restante la începutul săptămânii. Pe
de altă parte este posibil să primești
sus�inere materială de la partenerul de
via�ă sau de la un prieten drag.
Pruden�ă, deoarece există riscul să te
aventurezi în investi�ii prea mari și să
le duci cu greu la bun sfârșit. Evită în
această săptămână să achizi�ionezi
bunuri valoroase sau să te angrenezi
întrun credit pe termen lung. 

Este multă forfotă la
serviciu, în prima parte a

săptămânii, astfel că vei avea de
rezolvat diverse. Ambientul profe
sional este tensionat, deci fii prudent
și îndeplinește�i sarcinile de lucru cât
mai corect și la timp. Unele rela�ii de
muncă se vor reconfigura sau chiar
termina. Pe de altă parte, sănătatea
este vulnerabilă pe segmentele
sistemului osos și articular. Pruden�ă,
dozarea eforturilor și la nevoie
apelează la îngrijiri de specialitate. 

Cheful de a petrece mai mult
timp alături de persoana iubită

și de copii este mare în primele zile
ale săptămânii și ușor de îndeplinit.
Totul este să nu exagerezi cu
declara�iile amoroase sau cu aten�iile
oferită celor dragi. Acceptăle refuzul
sau ideile! Ei se vor bucura mai mult
așa, decât dacă le impui tu gusturile
tale. Este nevoie ca, din când în când,
să�i reevaluezi felul în care abordezi
iubirea și rela�iile sentimentale. La
serviciu ai multe și mărunte de făcut,
dar sunt șanse să primești sprijin.

„ISTORIA FĂRĂ MANUAL” 
ÎŞI SCRIE PROPRIA ISTORIE

Sâmbătă, 18 mai 2019, a avut loc a IXa edi�ie a concursului
interjude�ean “Istoria fără manual”, desfășurat de această dată  la Școala
Gimnazială „Sfântul Andrei” din Tăcuta, jude�ul Vaslui, al cărei director,
LucianOvidiu Iftene,  este la rândui, colaborator activ în acest proiect.

Concursul este o activitate educativă pornită din ini�iativa unor
profesori de istorie din jude�ele Bacău, Botoșani, Iași, Neam�, Suceava și
Vaslui  și are drept scop popularizarea studierii istoriei în rândul tinerei
genera�ii, altfel decât este scrisă în manuale. Din acest punct de vedere,
interesul a crescut de la edi�ie la edi�ie, elevii care au concurat fiind din ce în
ce mai bine pregăti�i și interesa�i de istorie sub toate aspectele ei.

Concursul sa desfășurat sub forma a trei probe: una teoretică, de
întrebări cu patru variante de răspuns, și două practice: recunoașterea și
descrierea unor uniforme militare din diferite perioade istorice și modelarea
unor artefacte din argilă după un model dat. Aceste ultime două probe au fost
puse în aplicare cu ajutorul domnului colonel în rezervă Stelian Cojocaru din
Bacău, din cadrul Asociaţiei Regiment 3 Artilerie 1877 şi a domnului Ciprian
Lazanumuzeograf la Muzeul Judetean ,,Ştefan cel Mare” Vaslui. 

Juriul a fost asigurat de către: dna Băbuşanu Mihaelaexpert patri
moniu,  Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău; dna Iulia Schiopoaia
consilier asistenţă socială; dna Botezatu Emiliaprofesor; dna Butnaru
Vasilicaprofesor; dna Anton Marinaprofesor; dna Enea Andreiaprofesor.

Înscris în C.A.E.R.I584/2018, concursul sa bucurat de participarea
următoarelor unită�i școlare: Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei” Tăcuta, jud.
Vaslui, Şcoala Gimnazială Preuteşti, jud. Suceava, Şcoala Gimnazială Trifeşti,
jud Neamţ, Şcoala Gimnazială nr.1 Răuceşti, jud. Neamţ, Liceul Teoretic
„Anastasie Başotă” Pomîrla, jud. Botoşani, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg.
Frumos, jud. Iaşi, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovul de Sus, jud.
Suceava, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, jud Suceava,
Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, Școala Gimnazială „Alecu
Russo” Bacău, Scoala Gimnazială nr.1 Săveni,jud. Botosani, Școala
Gimnazială „Iraclie Porumbescu”, Frătău�ii Noi, jud. Suceava, Școala
Gimnazială „George Tofan”, Bilca, jud. Suceava. 

Elevii acestor școli au fost înso�i�i de profesorii coordonatori ai
proiectului: prof. Anton Traian, prof.dr. Enea Sergiu, prof. Florentin Botezatu,
prof. dr. Adrian Puiu, prof. Petrea Pavel, prof. Şchiopoaia Neculai, prof.
Nejnec Daniel, prof. Florin Gheorghiţă, prof. Crăescu Constantin, prof. Iftene

Lucian, prof. Gavril Cristian, prof. Dragoş Balasan, prof. Ciprian Băetu, prof.
Olari Vasile, prof. Negru Costică.

Câştigătorii ediţiei a IXa de la Tăcuta au fost: locul I Scoala
Gimnazială nr.1 Săveni,jud. Botoşani,  coordonator prof. Ciprian Băetu; locul
II Şcoala Gimnazială Preuteşti jud Suceava, coordonator prof. Neculai
Şchiopoaia; locul III Liceul Teoretic „Anastasie Başotă” Pomîrla, jud.
Botoşani coordonaţi de prof. Cristian Gavril.

Ca de obicei, după încheierea concursului şi şedinţa foto de rigoare,
concurenţii însoţiţi de profesorii coordonatori şi de toţi ceilalţi participanţi au
vizitat obiectivele din zonă propuse de organizatori care au fost de această
dată: Movila lui Burcel, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui şi Parcul
Copou.

În cea de a treia parte, toate echipajele sau deplasat la Poiana
Căprioarei în prospăt renovata tabără,  unde au rămas pentru cazare,
socializare şi binemeritata relaxare.

Iată şi o  scurtă istorie a “Istoriei fără manual”
Discuţiile preliminare închegării acestui proiect sau purtat în ianuar

ie 2015 între prof Florentin Botezatu şi prof. dr Sergiu Enea de la care a pornit
ideea demarării acestui proiect de suflet, subsemnata a venit cu ideea acestui
titlu atipic dar cu suficientă rezonanţă, prof Traian Anton a venit cu idei refe
ritoare la structura proiectului, ca mai apoi să răspundă afirmativ “chemării” şi
să se alăture proiectului tot mai mulţi foşti colegi, foşti USVişti (Universitatea
“Ştefan cel Mare” Suceava). Toţi au îmbrăţişat cu drag această frumoasă idee,
arătânduse dechişi şi interesaţi, au venit cu idei, cu bani şi mai ales cu multă
pasiune.  Da, PASIUNE este cuvântul şi elementul 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
orizont. Structura complexă, de amploare şi participarea directă a tuturor celor
implicaţi , conferă acestui proiect unicitate dar şi valoare.

Iată că şi cea de a IXa ediţie care sa desfăşurat la Tăcuta, jud Vaslui
sa bucurat la rândui de succes, readucând la un loc pentru câteva ore, elevi şi
profesori, colaboratori, susţinători sau public obişnuit cu toţi încântaţi de
proiect şi de modul de implementare.

În final, se cuvine să menţionăm încă o dată principalii organizatori
şi amfitrioni ai ediţiei: prof LucianOvidiu Iftene şi prof. Constantin Crăescu.

Felicitări organizatorilor, câştigătorilor, tuturor elevilor şi profesorilor
participanţi!

Următoarea ediţie va avea loc la Preuteşti, judeţul Suceava.

Expert patrimoniu, Mihaela Băbuşanu, 
colaborator proiect
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Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Dacă la începutul săptămâ
nii ești prins în activită�i

domestice și rela�ii familiale, spre
finele ei intervin chestiuni socio
profesionale de anvergură. În primul
rând este bine să�i pui ordine în casă
și familie, să trasezi planuri alături
de cei dragi și abia apoi să te impli
ci ceva mai mult în sarcinile de lucru
de la locul de muncă. Fii prudent și
evită escaladarea conflictelor.

Este rost de multe întâlniri
și dialoguri cu persoanele

din anturajul apropiat la începutul
săptămânii. Schimbul de informa�ii
este util pentru toată lumea, așa încât
implicăte fără rezerve în a rela�iona
cu oricine î�i iese în cale. Totuși
evită să�i divulgi inten�iile sau
slăbiciunile. Unii profită mult de pe
urma altruismului tău nefondat în
anumite situa�ii. Acasă în familie î�i
sunt solicitate prezen�a și sprijinul.

Cheltuieli, dar și bonusuri
financiare dinspre locul de

muncă apar la începutul acestei
săptămâni. Sunt șanse de a�i crește
veniturile din munca proprie, astfel
că apare și tenta�ia investi�iilor de
orice fel. Pruden�ă, pentru că erorile
pot fi frecvente. În a doua parte a
săptămânii se pare că vei avea de
rezolvat documente personale sau
profesionale care necesită deplasări
și comunicare intensă cu persoanele
din anturajul apropiat. 

Săptămâna începe în for�ă,
pentru că ești dornic de a

schimba totul în via�a ta. Energia
astrală te sus�ine mult și bine, astfel
că ai șanse deosebite de progres.
Energia astrală este foarte
răscolitoare și te poate obosi sau
chiar se pot reactiva afec�iuni vechi.
Finaciar se întrezăresc îmbunătă�iri,
putând fi vorba atât de primirea
drepturilor salariale, cât și despre
negocieri fructuoase privind
schimbarea condi�iilor de muncă sau
a activită�ii profesionale. 

Debutul săptămânii te îmbie
la odihnă, relaxare, detașare

de cotidian. Organsimul este obosit
și chiar are nevoie de îngrijiri spe
ciale. Un dialog cu un prieten, te
poate ajuta să�i lămurești multe și
mărunte aspecte delicate din via�a ta.
Totul este să accep�i și alte fa�ete ale
realită�ii înconjurătoare. Vin
informa�ii pe căi mai pu�in obiș
nuite. Re�ine și chiar notează cele
aflate, deoarece sunt importante pe
termen lung. Ar fi bine să reevaluezi
rela�iile cu prietenii.

Ești înconjurat de prieteni
în prima parte a săptămâ

nii. Pe de altă parte vei fi solocitat și
de către persoanele din segmentul
profesional, mai ales de către șefi.
Întâlniri, discu�ii, proiecte comune
pe termen lung. Unii te sus�in sincer
și chiar pe termen lung. Totul este să
nu confunzi rela�iile între ele, în
mod special o rela�ie de iubire cu
una de prietenie și invers.
Deocamdată în aceste zile este vorba
numai despre rela�iile de prietenie.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ANTO TWO DAN SRL 4 muncitori necalifica�i
– SC MICO SOROCABA SRL 2 vânzătoare
– SC MEMCOM SRL 5 ospătari, 10 barmani
– SC PRESTIGE ENTERTAINMENT SRL 5 supraveghetori jocuri,

5 ospătari, 5 barmani
– SC DROBETA FASHION IMPEX SRL 1 șpănuitor, 2

taietori/bandzicari, 1 CTCist
– SC ROMPREST ENERGY SRL 1 șofer autocamion, 1 lucrător uti

laje salubrizare
– SC C&A CONSULTING SRL 10 muncitori necalifica�i, 5 sudori

electrici și autogeni, 10 instalatori termosanitari, 1 inginer mecanic, 1 strun
gar

– SC AGROLANUL MARE SRL 1 tehnician agronom, 1 mecanic
agricol

– SC CVESTOR CONSULT SRL 1 muncitor necalificat, 1 inginer
constructor, 1 inginer proiectant

– SC DALMIDA SRL 2 lucrători gestionari
– SC ATOM TRADING SRL 1 șofer categoria C
– SC PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 3 vânzători, 1 recep�ioner

marfă, 1 lucrător comercial
– SC ZIG ZAG SRL 1 lucrător comercial
– SC ANDRA NEWDENTYS SRL 1 asistent medical
– SC CONFECTII SRL 5 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i
– SC DABHAUS SRL 1 barman
– SC ALEXANTO ZEN SRL 1 confec�ioner
– SC LALA PABITEX SRL 2 confec�ioneri, 1 călcătoreasă
– SC HIBERNAL SRL 1 vânzător
– SC COZMA MAGIC FOOD SRL 2 gestionari, 1 bucătar, 1

lucrător fastfood, 1 patiser
– SC RADICAL GRUP SRL 10 muncitori necalifica�i, 6 șoferi, 5

operatori calculator
– SC MASMIA SRL 2 lucrători comercial
– SC RISAL SRL 1 gestionară
– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 5 dulgheri, 5 fierari, 5 zidari,

10 muncitor necalifica�i
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 17 2 femei serviciu
– SC ATOM TRADING SRL 1 șofer
– SC BICO INDUSTRIE SRL 5 muncitori necalifica�i, 1 operator

deservirea războaielor de �esut, 1 manipulant
– SC NICPINO SRL 1 func�ionar economic

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 1 laborant chimist, 1 vidanjorcură�itor canale
– COMOILSERV SRL 1 vânzator
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 10 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– CRISMIH SRL 1 gestionar depozit, 1 manipulant mărfuri 1 șofer
automacaragiu, 1 stivuitorist

– Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad 1 gropar
– FOREVER CHIC S.R.L. 1 coafor
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– JARDIANU KEOPS SNC 3 muncitori necalifica�i la asamblarea,

montarea pieselor, 2 tâmplari universal, 1 vopsitor
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 8 casieri, 20 îngrijitori

spa�ii verzi
– PRINCIPAL IOAN BEBI SRL 1 bucătar
– ROMOLD SRL 2 agen�i de securitate
– SC ENERGOCONSTRUCT SRL 5 dulgheri (exclusiv restaurator),

5 fierar betoniști, 1 inginer construc�ii hidrotehnice, 6 instalatori apă, canal, 1
mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist)

– SC GIFT&SIGN SHOP SRL 1 fotograf
– SC NEGOCOMIS SRL 1 confec�ionerasamblor articole din lemn,

1 vânzător
– SC ROMOLD SECURITY SRL 7 agen�i de securitate
– SC RULMENTI SA 3 ambalatori manual, 1 analist măsurători

metrologice, 2 consilieri/exper�i/inspectori/referen�i/economiști în comert și
marketing, 1 cură�itorsablator., 7 electricieni de între�inere și repara�ii, 2 for
jori mecanici, 2 ingineri mecanici, 6 lăcătuși mecanici de între�inere și
repara�ii universale, 1 mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare,
1 montatorreglor, depanator aparate electronice, telecomunica�ii, radio, 2
operator la mașiniunelte cu comandă numerică, 6 rectificatori universal, 1
șofer de autoturisme și camionete, 15 strungari universali, 1 termisttratamen
tist de produse brute, forjate, turnate sau laminate, 3 topitori fontă și neferoase

– SIDELA SRL 1 tractorist
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 2 asisten�i medicali generaliști, 3 brancardieri
– STASFORM CONSULT SRL 1 muncitor necalificat la demolarea

clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian, gresie, parchet
– STEFTRANS SRL 2 ajutor ospătar, 2 ospătari (chelneri), 2 pizzari
– TEAM SERVICE CONSTRUCT SRL 2 dulgheri (exclusiv restau

ratori), 1 fierar betonist, 2 zidari restauratori

A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI

VASLUI –
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

POLI�IȘTII VASLUIENI
PARTICIPAN�I  ÎN CADRUL  

AC�IUNII  TRUCK & BUS

Săptămână trecută, conform
Planului de operaţiuni al Organizaţiei
Poliţiilor Rutiere din Europa, Poli�ia
Română a desfășurat ac�iunea
TRUCK & BUS, pentru verificarea
activită�ilor de transport public de
persoane și mărfuri.

Direc�ia Rutieră din cadrul
Inspectoratului General al Poli�iei
Române a coordonat, la nivel
na�ional, o ac�iune pentru reducerea
accidentelor rutiere produse, în
special, din cauza nerespectării
normelor rutiere de către
conducătorii autovehiculelor desti
nate transportului public de persoane
și transportului de marfă.

Astfel, în cadrul ac�iunii,
poli�iștii au verificat autovehiculele
destinate transportului public de per

soane, cu capacitatea de transport
mai mare de 8+1 locuri și pe cele
destinate transportului de marfă, cu
masa totală maximă autorizată mai
mare de 3,5 tone.

Activităţile de control sau
desfăşurat simultan în toate statele
membre ale Uniunii Europene,
conform Planului de operaţiuni al
Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din
Europa (TISPOL).

În perioada în care a fost
derulată ac�iunea, poli�iștii vasluieni
au oprit în trafic pentru control 336
de autovehicule destinate
transportului de marfă (274 erau
înmatriculate în România, 10 în state
ale Uniunii Europene și 52 în �ări
nonUE) și 277 autovehicule desti
nate transportului de persoane (253
erau înmatriculate în România, 3 în
state ale Uniunii Europene și 21 în
�ări nonUE), la 81 dintre acestea
fiind descoperite nereguli. 

Astfel, au fost aplicate un
număr de 129 sanc�iuni
contraven�ionale, 38 dintre
conducătorii auto au fost amenda�i
pentru nerespectarea regimului legal
de viteză, 22 pentru neportul centurii
de siguran�ă și 58 pentru încălcarea
altor prevederi legale. Alte 9
sanc�iuni contraven�ionale au fost
aplicate pentru lipsa documentelor
prevăzute de lege.
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EXPOZI�IA DE ARTĂ PLASTICĂ ,,FORMĂ ȘI CULOAREA ÎN PEISAJUL SĂTESC”
SPECTACOL DE DIVERTISMENT ,,DIALOG ÎNTRE GENERA�II”

Vineri, 17.05.2019, ora 12.00, la Căminul Cultural din com.Miclești, jud. Vaslui, sa
desfășurat un eveniment cultural artistic demn de toată aten�ia, unde a avut loc și vernisajul Expozi�iei
de Artă plastică ,,Formă și culoare în peisajul sătesc” și Spectacolul de divertisment ,,Dialog între
genera�ii”. 

Asociaţia ,,Artă,Tradi�ie,Cultură” Bârlad (A ,,ATC”) președinte, artist plastic Viorica
Ghenghea, a făcut cunoscută intenţia organizării acestei Expozi�ii de Artă plastică de grup și în
parteneriat cu Primăria, Școala Gimnazială și Căminul Cultural al comunei Miclești organizând
acestă activitate cultural artistică pentru a oferi oportunitatea de a descoperi, dezvolta și promova tal
entul nativ și în mediul rural

Acest eveniment a fost un succes prin câteva elemente importante: a fost o organizare
impecabilă, au fost prezen�i fruntași ai culturii jude�ene printre care și binecunoscutul autor, jurnal
istul prof. Dr. D. V. Marin, un public numeros și divers iar vernisajul expozi�iei de artă plastică și
spectacolul de divertisment, sunt dovezi certe de înaltă cultură locală și de nivel na�ional.

Ne scăldăm întro mare de valori, dovadă fiind și acest vernisaj al Expoziţiei de Artă plastică
de grup ,,Formă și culoare în peisajul sătesc”, prezentă în spa�iul expozi�ional al Căminului Cul
tural, unită prin acestă armonie de culori între artiștii plastici din cadrul A ,,ATC” care expun: Vior
ica Ghenghea, Valentin Bogdan Neagu, Virgil Butnaru, Maricica Balan și Gheorghe Căpitanu din
Bârlad, Livia Claudia Copăceanu din Tecuci și Alexandra Daniela Spătaru și Vasile Bulai din
Miclești.

În cuvântul său de deschidere cu emo�iile inerente, dar cu o satisfac�ie deosebită, primarul,
domnul Dorul Ineluș Agafi�ei, a spus: ,,Stima�i invita�i și dragi participan�i este pentru prima dată
când în com. Miclești se vernisează o expozi�ie de Artă plastică și vreau să aduc mul�umirile cele mai
sincere acestei ini�iative și mă bucur că mam implicat în organizarea și desfășurarea acestui proiect
culturalartistic”.

Vernisajul de o înaltă �inută artistică, a fost deschis de către artist plastic prof. Viorica
Ghenghea, care a spus câteva cuvinte despre importan�a acestei expozi�ii: ,,Astăzi ne aflăm la o în
tânlire de suflet, între prieteni și sunt plăcut surprinsă să constat că micleștenii sunt receptivi pentru
frumos și mă bucur că iubitorii de artă, tradiţie și cultura (domenii de activitate care ne identifica ca
neam, ca ţară, ca popor) au umplut spa�iul generos al Căminului Cultural, pentru a admira forma și
culoarea, expuse în crea�iile lor de către artiști bârlădeni și cei doi artiști din com. Miclești.

Ca și organizator și prezentator, voi vorbi despre importan�a acestei expozi�ii, pentru că așa
cum a afirmat și dl. primar, este prima expunere de acest gen artistic în com. Miclești și miam
asumat o analiză lucidă și clară a unui dialog compozi�ional care reunește ideii, tehnici, stiluri diferite,
experimente, care reprezintă activitatea de o via�ă a unor artiști consacra�i și începutul artistic al
tinerilor artiști activi. 

Crea�ia plastică al artiștilor din Bârlăd și Miclești, este echilibrată cu lucrări de grafică,
pictură, sculptură, ilustra�ii și artizanat, iar ochiul meu atent și critic de profesionist confirmă că
lucrările expuse sunt de o înaltă ţinută artistică iar acest lucru este bine reflectat în expozi�ia de fa�ă.

O scurtă prezentare al artiștilor plastici expozan�i: Viorica Ghenghea, de profesie artist plas
tic, cu o vastă activitate creatorare în această lume mirifică de peste 45 de ani fiind un bun exponent
și un iscusit mediator de imagine și culoare servind drept bază, crezul său artistic. Pe simezele
aceastei expozi�ii prezintă compozi�ii plastice post moderne prin lucrări de grafică cu tonalită�i cro
matice aparte, care duc către reflec�ie, prin care încearcă să transmită forma mesajului către privi
tor. 

Valentin Bogdan Neagu, un exemplu demn de apreciat şi de urmat pentru că este un tânăt
artist plastic sensibil și serios iar lucrările sale de grafică și sculptură prezintate publicului, sunt
rezultatul mai multor ani de studiu iar prin muncă constantă șia dezvoltat astfel de practici artistice
în grafică, pirogravură, modelaj, împletituri din fibre vegetale și sfoară și chiar scrie poezie bună, ur
mând a scoate un volum de versuri cât mai curând.  

Livia Claudia Copăceanu din Tecuci este o artistă neliniștit care încearcă să se
autodepășească, are iniţiativa şi determinarea de a face o schimbare în bine. Ea face o reprezentare
figurativă în portretistică și se remarcă prin lucrări compozi�ionale ce crează unitatea dintre sensibil
şi spiritual.

Vasile Bulai un artist care a oglindit în lucrările sale, felul de a gândi a ţăranului român,
având rădăcinile înfipte adânc în tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei populare româneşti. Este
un bun rapsod popular care cântă la toate instrumentele arhaice de suflat.

Alexandra Daniela Spătaru se află la început de drum și sigur vrea să înve�e lucruri noi prin

implicarea în activită�i creative. Este o artistă tânără cu un real talent nativ, care îşi găseşte liniştea
interioară, speranţa, trăirile, optimismul şi vocaţia în actul de creaţie iar dacă va descifra tainele
artei prin studiu și multă muncă creatoare se va remarca printre artiștii cu nume ai A ,,ATC” Bârlad,
care au primito cu bra�ele deschise și prietenie în această mare familie.

În acest cadrul expozi�ional sunt și lucrările sclupturale ale lui Virgil Butnaru care dă via�ă
lemnului transformândul în crea�ie artistică, îmbinând frumosul cu utilul, arătând lumii dimensiunea
realităţi.  

De asemeni am remarcat și ilustra�iile clasice ale lui Gheorghe Căpitanu care este un
împătimit colec�ionar de artă ilustrativă și ne prezintă portul popular din mediul rural din toate zonele
�ării cu care a participat la numeroase expozi�ii de acest gen.                     

Maricica Balan este un artizan, care în Arta populară știe să reprezinte și să respecte întro
ordine simbolurile motivelor tradi�ionale românești în meșteșugurile sale pe care a știut să le va
lorizeze bine. 

După această incursiune vizuală plăcută redată în formă și culoare în crea�iile talenta�ilor
artiști prezen�i la acest vernisaj, vă oferim bucuria de a participa la evenimentele din cadrul progra
mului nostru artistic, pentru a vă delecta cu muzică bună, umor și poezie în Spectacolul de divertis
ment ,,Dialog între genera�ii” susţinut de artişti binecunoscuţi şi apreciaţi din mediul urban şi rural,
membrii A ,,ATC” Bârlad și elevii Școalii Gimnaziale com. Miclești.

Spectacolul a fost o manifestare reușită și a fost prezentat de Preşedinte Asocia�iei ,,Artă,
Tradi�ie, Cultură” Bârlad, Viorica Ghenghea și a început cu: 

Moment folcloric sus�inut de: Grupul vocal al A ,,ATC”, ,,Mândrii bârlădeni”: Georgeta 
Nechita, Ecaterina Stoica, Georgeta Lăcătuș, Gabriela Trif, Veronica Cre�u, Robert Valentin Fru

muzache, Genoveva Tufă Porumb, Viorica Ghenghea, acompaniat la orgă de prof. Cătălin Gabriel
Trif, cu cântecele ,,Lumi dragă” și ,,Așai bârlădeanul” urmat de un duet vocal: Gabriela Trif și
Robert Valentin Frumuzache, apoi solista de muzică populară Genoveva Tufă Porumb din Bârlad,
și Ansamblul ,,Miori�a” al Școlii Gimnaziale com. Miclești cu un Grup vocal – cântecul ,,Lunca
Micleștiului” și rapsodul popular Vasile Bulai  Miclești cu un colaj de muzică instrumentală la
fluier, caval, ocarină.

Moment umoristic: interpretat de Ecaterina Stoica  Bârlad și epigramistul Ioan Hodaș
Codăești.

Moment poetic: prezentare carte – Silvia Hodaș, poezie religioasă  Elena Miclescu –
Codăești.

Momentul coregrafic: Ansamblul ,,Miori�a” Suită de dansuri populareȘcoala Gimnazială,
com. Miclești                          

În incheere felicit to�i artiștii care șiau expus crea�iile și mul�umim tuturor partenerilor
pentru colaborare și celor care au depus eforturile necesare pentru ca aceast eveniment cultural artis
tic să fie posibil: Primăria și Consiliul Local com.Miclești, dlui primar Dorul Ineluș Agafi�ei, pen
tru în�elegere și implicare în desfășurare acestui eveniment cultural artistic și întregii echipe care a
contribuit la realizarea acestui proiect; Căminului Cultural, dlui dir. Mihai Sabadac, pentru găzduirea
expozi�iei și spectacol, Șolii Gimnaziale, dlui dir. Ionel Bărbosu, pentru mobilizarea cadrelor di
dactice și elevilor; și nu în ultimul rând dnelor prof. Silvia Hodaș Codăești, membră în A ,,ATC”
și prof. Maricela Ciubotă  Miclești, care miau adus la cunoștin�ă despre talentul creativ al Alexan
drei Daniela Spătaru, astfel luând decizia de a organiza acest eveniment cultural artistic în com.
Miclești.  

To�i artiștii plastici expozan�i și artiștii poplari care au evoluat muzical și poetic pe scenă
sunt modele de viaţă, sunt exemple demne de apreciat şi de urmat, pentru că sunt talenta�i nativ și
se hrănesc cu artă la modul pozitiv, sub orice formă de exprimare, iar acest eveniment cultural artis
tic a demonstrat că și în mediul rural sunt oameni talenta�i care trebuiesc promova�i la justa lor 
valoare pentru a fi cunoscu�i, aprecia�i și respecta�i. 

Artist plastic 
Viorica Ghenghea
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TE PO�I ÎNSCRIE LA CONCURSUL 
DE ADMITERE ÎN ACADEMIA DE POLIŢIE
„ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI!

Inspectoratul Jude�ean de Poli�ie Jude�ean Vaslui
desfășoară în această perioadă activitatea de recrutare şi
selecţie a candidaţilor la concursurile de admitere în
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor In
terne, precum și în institu�iile de învă�ământ ale Minis
terului Apărării Na�ionale și Serviciului Român de
Informa�ii care pregătesc specialiști pentru nevoile Minis
terului Afacerilor Interne.

Pentru a participa la concursurile de admitere în
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti,
candida�ii se pot înscrie până la data de 24 mai 2019.

La Academia de Poli�ie „Alexandru Ioan Cuza”,
concursul de admitere se organizează pentru:

• Facultatea de Poliţie, specializarea ordine şi
siguranţă publică, învăţământ cu frecvenţă, cu durata de 3
ani, care pune la dispozi�ie 290 locuri (8 romi+6 maghiari
+ 4 alte minorităţi).

• Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative,
specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă, cu durata de
4 ani, cu 115 locuri.

Candidaţii cu domiciliul/reședin�a în judeţul
Vaslui, se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, strada Hagi
Chiriac nr. 1, pentru a completa şi depune cererile de în

scriere, până la data de 24.05.2019, în fiecare zi lucrătoare,
între orele 900  1500, având asupra lor actul de identitate.

Dosarele de candidat se vor depune în volum
complet până la data de 10.06.2019, pentru institu�iile de
învă�ământ superior ale M.Ap.N. și S.R.I. și până la data de
14.06.2019 pentru Academia de Poli�ie ,,Alexandru Ioan
Cuza’’ București (forma de învă�ământ cu frecven�ă).

Cererile de înscriere se pot depune și pentru cele
129 de locuri la institu�iile de învă�ământ ale Ministerului
Apărării Na�ionale și Serviciului Român de Informa�ii care
pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne ast
fel: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Acade
mia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia
Tehnică Militară “Ferdinand I”, Institutul MedicoMilitar,
Academia For�elor Aeriene ,,Henri Coandă”, Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul”. 

Pe siteul Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean
Vaslui https://vs.politiaromana.ro sau pe pagina de inter
net a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, în sec�iunea
Carieră, ve�i găsi toate informa�iile necesare cu privire la
înscrierea și desfășurarea concursurilor. 

Mult succes tuturor candida�ilor!

ÎN ATENŢIA
ABSOLVENŢILOR
PROMOŢIEI 2019

Absolvenţii de liceu promoţia 2019 se pot prezenta pentru înregistrare
ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă şi  obligatorie
pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj în intervalul 1 iunie 30 iulie 2019.
Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenţii trebuie să se prezinte la
agenţiile pentru ocupare în raza cărora îşi au domiciliul în termen de 60 de zile
de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau 
nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 01
iunie, având în vedere Ordinul nr. 3220/19.02.2018 al Ministerului Educaţiei
Naţionale privind structura anului şcolar 20182019 conform căruia „Cursurile
claselor terminale din învă�ământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”

În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe, şi nu au situaţia şcolară
încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în termen de 60 de zile de
la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa
eliberată de instituţia de învăţământ va specifica  data promovării examenului
de corigenţă.

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de
bacalaureat (indiferent dacă sa prezentat sau nu la acesta) are  dreptul să se în
registreze în eviden�ele  agenţiei de ocupare  în raza căreia își are domiciliul în
intervalul  1 iunie  30 iulie 2019.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă
în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie 30 iulie 2019), ei au  drep
tul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în  căutarea unui
loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de  şomaj.

In vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să
prezinte :

– Act de identitate fotocopie şi original;
– Certificat de naştere fotocopie şi original;
– Act de studii fotocopie şi original. 
– Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă

este „apt de muncă” sau  „clinic sănătos”.
„Indemnizaţia de somaj pentru absolventi este, potrivit Legii nr.

76/2002, o suma fixă lunară, acordată pe o perioadă de 6 luni, in cuantum de
50% din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR). Avand in vedere că,
in 2019, ISRul este tot 500 de lei (valoare stabilită incă din 2008), indemnizaţia
este de 250 de lei.

Absolvenţii pot beneficia de acest drept o singură dată pentru fiecare
formă de invaţamant absolvită.

Nu pot beneficia de indemnizaţia de somaj absolvenţii care la mo
mentul solicitării acestui drept au fost admişi sau urmează cursurile unei forme
de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii. De
asemenea, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai
facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării
dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe 
posturi, în condiţiile legi.”

Absolvenţii promoţiei 2019, înregistraţi în evidenţa Agenţie Judeţene
pentru Ocupare Forţei de Muncă Vaslui pot beneficia, mod gratuit, de:

 informare şi consiliere profesională;
 mediere pentru identificarea unui loc de muncă;
 formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea,

calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea;
 facilităţi financiare

NOI APARI�II EDITORIALE:



ccuullttuurrăă    uummoorr www.tvv.ro

Meridianul, joi, 23 mai 2019

U
n 

zâ
m

be
t 

cu
 N

ic
ol

ae
 V

iz
ite

u 
EEpp ii gg rr aammee

CoastaCoasta
lui  Adamlui  Adam
Când ai fǎcut, Doamne, femeia,
Ţia trebuit un pic de os,
Can jurul lui, având, Tu, cheia,                              
Să pui cen rai e mai frumos,

Dar pentru o aşa minune,
Ai vrut ca osul cu pricina
De la Adam săl iei, anume, 
Cantramândoi sǎŢi vezi lumina,

Şiatunci, ca Tată înţelept,
Cum nu le faci întâmplǎtor,
Ai socotit că ar fi drept
Sǎ nu iei os de la picior, 

Cǎ se putea cumva ca Eva,                                  
Prima femeie, cea dintâi,                                       
Trăgânduşi pe vecie seva,                                  
PeAdam săl ţină sub călcâi,

Iar de la cap, ferinear sfinţii!                            
Os nai luat, ca nu cumva                                    
Sǎnceapǎ dupǎ ziua nunţii 
Pe bietuAdam al domina,

Aşa cǎ ai gǎsit cǎi bine,
De la mijloc sǎl iei, ca ea,
Egalǎ cu Adam sǎ fie 
Peacest Pǎmânt dea pururea,

Şi de sub braţ (sǎ  luǎm  aminte!)
Oricând sǎ fie protejatǎ,
De lângǎ inimai fierbinte, 
Fidel iubitǎ şiadoratǎ.
…………………………….
Trecutau ani, şia fost sǎ fie 
Un înţelept, şi el, tot om,
Cea demonstrat, cu…gǎlǎgie,
Cǎ noi
Am fi   
Picaţi 
Din  pom (!?)…

Co fi aşa, dracu’ mai ştie (!)
Dar sînt Adami cu pumnul tare,
Care, cu multǎ bǎrbǎţie, 
Îşi calcǎ Evelen picioare,

Şi nu e o coincidenţǎ, 
Doar de privim ce facem noi,
Apareaceastǎ diferenţǎ, 
Între divin…
Şi maimuţoi !

Valeriu CERCEL

PLANTE  MEDICINALE,  PLANTE  MEDICINALE,  
ALTFEL  CULTIVATE…ALTFEL  CULTIVATE…

TRAISTA  CIOBANULUI  Diplomatul lui Becali.
CIUBOŢICA  CUCULUI  Prezervativul lui Ciomu.
FLORILE  MĂRULUI  Zădărnicie întro pledoarie.
CIOCUL  BERZEI  Proeminenţă de sex masculin, care aduce copiii.
CODIŢA  ŞORICELULUI  Cablul de la mouse.
OCHIUL  BOULUI  Viitor vizor la poartă (nouă).
OSUL  IEPURELUI  Lauda bărbatului care se dă leu, tigru, ghepard sau
leopard.
ALBĂSTRELE,  GĂLBENELE,  VINETE  Feţele sărmanului român…
MENTĂ  Plantă dementă, scoate din minţi... ideea de a „munci”, prin fre
care. Înlocuitoare la ridiche.
LUMÂNĂRICĂ  Feştilă mică, luminează la cap, dar nu deşteaptă.
MĂRAR  Îndemn pentru intervenţiile lui Boc: mă, rar !
UNGURAŞ  Locuitor minoritar din „România mare”.
LIMBA  MIELULUI  Opusul vorbirii celui cu „He, he, pac, pac şi
hahalero!”
BUSUIOC  Dres pentru picioarele cu care vorbeşte şi scrie câte o blondă.
AMĂREALĂ  Planta cu gust postelectoral.
TERAPIE  ALOPATĂ  Tratament naturist, până se ajunge la lopată, turist
pe lumea cealaltă.

Ananie GAGNIUC 

UNOR PIERDEVARĂ 
LĂUDĂROŞI
Despre inşi ce, menta freacă,
O idee numi dă pace:
Cum nimic nu ştiu a face
Gata sunt... orice să facă!

PRECAUŢIE
Afirm şi nu îmi este jenă
Cămi place cântul de sirenă,
Dar nu mă las ademenit,
Spre locuri undeajungi... falit!

PODOABĂ PREŢIOASĂ
În a vieţii toamne
Tânărul amant,
Pentru multe doamne,
E un... briliant.

Mihai HAIVAS

MUL�UMIREA ELECTORATULUI
Nam dat votul în zadar,
(Se cunoaşte după şuncă).
Ieri, regim alimentar
Iar acum... regim de muncă.

UNUI PREOT ALES PRIMAR
Cu părintele în frunte
Vom avea victorii multe:
Vor trăi can „rai” toţi fiii
Atât morţii cât şi viii.

PRIMARI CARE SE CUCOȘESC
Admirânduşi crestele
Cocoţaţi în primării
Îşi înfoaie PeNeLe
Visând la găinării.

Ioan HODAȘ 

A DĂRUI…
E frumos atunci când dai
Și, în plus, e creștinește;
Dar din dar se face rai…
Pentru cel care primește!

DESPRE MINCIUNĂ
Chiar de pare o prejudecată,
Îmi sus�in părerea, sus și tare:
Să afirmi că nai min�it vreodată,
Este, clar, minciuna cea mai mare!

Schimbare
De vreo două săptămâni,
Șia pus silicoanen sâni,
Și, de nu miar fi nevastă,
Aș putea să jur căi... castă!

Ioan TODERAȘCU

AVATAR  POLITIC
ROMÂNESC    
Guvernui în concediu vara,               
Se practică o grea uzan�ă;                  
Căci toamna, iarna, primăvara,           
Se află numai în vacan�ă.   

ENTUZIASM  MARIN
Pe faleză, la agapă,
Zise șeful înspre ziuă:
Doamne, cât amar de apă
Bună de „bătut în piuă”!

POPOR  DE  PRIPAS
Doritau cei cu părun vânt,
Vecinii noștri, batăi Sfântul,
Să fim cu toate „la pământ”
Șiacum ne cumpără pământul!

Vasile LARCO

Rondelul
despăr	irii

Deacum eu nu teoi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată,
În via�a astami zbuciumată
Nu mai rămâne nici o stea.

Naș fi crezut, zău, niciodată,
Să pot rosti în via�a mea:
Deacum eu nu teoi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată.

Așa un suferind zicea,
Cu inima înfrigurată
Privind, ca printro feregea
Fiola subven�ionată…

Deacum eu nu teoi mai vedea!
Vasile LARCO

AFORISME
* Calitatea ecoului depinde şi de cea a sunetului original. 
* Oh, de câte ori cumpărăm tabloul numai pentru că ne place rama. 
* Aş vrea ca necrologul meu săl scrie strănepoţii... 
* Prea multă minte strică, dar şi prea puţină. 
* Nu prea sunt bărbaţi fără antecedente şi femei fără antecedenţi.
* Uneori mă întreb cum de reuşesc fotbaliştii să alerge cu viteza cu care
vorbeşte crainicul.
* Vrei să pui degetul pe rană? Spalăţi, mai întâi mâinile!
* Cine nu te aprobă nu este neapărat contra ta. 
* Prostia e internaţională dar are elemente de specific local. 
* În viaţă totul se plăteşte. În afară de munca voluntară.
* Vai ce bine că sa trecut la orarul de vară. În orarul de iarnă era un frig
cumplit. 
* Chelneriţa nea adus supa. Era grasă şi indispusă...
* Decât o celebritate locală, mai bine un anonim universal. 
* Cel mai mult îi plac florile celui care le vinde. 
* Şi cei din Comuna Primitivă îşi aveau primitivii lor.
* Când ai dreptate, mai toţi imparţialii sunt de partea ta.
* Vai, ce simplu era totul înainte de miau explicat! 
* Cum aş putea sămi interiorizez sentimentele exterioare?! 
* Cel mai frecvent, punctele de vedere se bazează pe ce auzim. 
* Nu există satiric care să nu fi fost, pe vremuri, liric.

Dorel SCHOR

AUTOMEDICAŢIA
În farmacii există de vânzare,
Atâtea suplimentealimentare
Cu calităţi miraculoase, care
Ţiaduc în viaţă bucurii plenare.

Reclamele anexe ne învaţă:
„Citiţi, dar cu atenţie, prospectul!”,
Chiar dacă nu veţi intui defectul
Produsului abia ieşit pe piaţă.

„Iar dacapar efecte neplăcute” 
Vă sfătuie peun ton chiar optimist 
„La medic mergeţi, sau la farmacist”,
Cu sfaturi practice să vă ajute.

Şiatuncea mă întreb: De ce sascult
Reclamele de la televizor
Şi să devin, astfel, consumator
De doctorii’nainte deun consult,

Cum e normal, la un specialist?!
Român de eşti, sau altai naţia,
Evitautomedicaţia!...
E sfatuasupra căruia insist.

Mihai STANCU
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BUNE MANIERE PENTRU PĂRIN�I – 
AUTORITATEA RESPECTUOASĂ

Săi respectăm pe copii înseamnă să le în�elegem stadiul
de dezvoltare, nu să reac�ionăm la comportamentul lor ca și cum
ar fi adul�i, la fel ca noi.

Părin�ii, în rela�ia cu copiii lor, trebuie să dea dovadă de
autoritate respectuoasă, așa cum ne sfătuiește Janet Lansbury, în
cartea Nu există copii răi. Copiii au nevoie de reguli și limite
pentru a în�elege ce este bine și ce este rău. Unii părin�i greșesc
prin a fi prea severi, prea autoritari sau chiar agresivi, iar al�ii trec
în cealaltă extremă, permi�ând orice copilului, pentru a nul
supăra și a nu face vreo scenă neplăcută. Ambele reac�ii sunt
nepotrivite deoarece, copilul fiind mult prea mic pentru a avea
capacitatea de a în�elege situa�iile, stările, emo�iile și de a expri
ma pe deplin ceea ce simte, îi vor rămâne neclare aceste no�iuni
și va repeta un comportament nepotrivit (din punctul nostru de
vedere) până când va considera că lec�ia a fost învă�ată.

De multe ori, părin�ii se confruntă cu un comportament
inadecvat al copilului în public și se simt neputincioși atunci
când trebuie săl liniștească. Din nevoia de limite și din incapac
itatea copilului de a exprima ce are nevoie, copilul găsește acest
mod de exprimare singurul care ar atrage aten�ia îngrijitorului că
ar avea nevoie de ceva. Acest ceva, de obicei, este un somn
liniștitor, o îmbră�ișare sau mai multă aten�ie și implicare din
partea părin�ilor. ipetele, trântitul pe jos, lovitul cu mâinile sau
aruncatul cu obiecte în jur trebuie interpretate, în cazul copiilor
foarte mici, sub mesajul Sunt obosit, vreau să dorm, sau Mam
plictisit, vreau aten�ie.

Sub nicio formă nu trebuie pedepsi�i copiii care sunt
agita�i sau �ipă. Impresionabili, încă afla�i în procesul de formare
și adaptare la mediul înconjurător, ei se simt copleși�i de emo�ii,
pe care nu știu să le exprime. Disciplina trebuie aplicată însă, cu
blânde�e. Chiar dacă copilul nu ascultă de regulile impuse de
părinte, o face sub impulsul copleșitor de a le încălca tocmai
pentru că, în același timp simte o nevoie acută și contradictorie
de a fi în siguran�ă.

Atitudinea noastră în fa�a copilului este totul. Noi
suntem modelul copilului și reac�iile noastre vor defini pe viitor
reac�iile acestuia.  Vom reac�iona abuziv, va reac�iona și el
abuziv; vom reac�iona cu calm și fermitate – va reac�iona și el la

fel pe viitor în situa�ii similare. Autoritatea noastră
trebuie să fie bazată pe sinceritate, respect și
empatie. Sugestiile pe care Janet Lansbury ni le
oferă în cartea sa Nu există copii răi, leam găsit
extrem de folositoare. Iată câteva dintre sugestii:
Stabili�i o rutină zilnică. Rutina zilnică previzibilă
ajută bebelușii și copiii mici să poată anticipa
activită�ile și ceea ce așteptăm de la el.

Vorbi�ii la persoana I. În comunicare este
întotdeauna nevoie de interac�iune directă. Atunci
când ne adresăm cu mami și tati în loc de eu și tu,
copiii pierd această interac�iune directă, iar mesajul
își pierde claritatea și chiar importan�a.

Răspunde�i cu calm imediat, ca un director
general. Autoritatea unui director este imediat
resim�ită de către subalterni. La fel trebuie să fie și
rela�ia părintecopil atunci când acesta din urmă se
comportă inadecvat. Un director nuși arată
nesiguran�a, teama, furia sau emo�iile în fa�a
angaja�ilor. Dimpotrivă, acesta insuflă încredere și
instruc�iuni precise și clare. Fără prea multe cuvinte
sau explica�ii pentru a pierde mesajul direct, un
copil va recepta mult mai ușor dacă îi spunem exact
ce așteptăm de la el pe scurt. Încerca�i Nu ai voie să
faci asta; dacă o mai faci o dată va trebui să î�i iau
obiectul din mână/va trebui să plecăm etc. Un ton
natural acompaniat de blocarea ac�iunii cu mâinile
este răspunsul cel mai bun, ne sugerează autoarea.
(Func�ionează, vă spun din proprie experien�ă).

Nu lua�i personal comportamentul inadecvat și
nu vă arăta�i teama. Copiii simt emo�iile părin�ilor,
iar nesiguran�a le va da și mai multă îndrăzneală să
continue un comportament obraznic.
Copiii mici testează limitele pentru ași clarifica
regulile.

Nu pedepsi�i copilul pe motiv că plânge. Un
copil nu plânge degeaba niciodată. Plânsul este
singura lui modalitate de ași exprima sentimentele,
oboseala și cel mai adesea, faptul că nu a fost
în�eles. Nui interzice�i exprimarea emo�iilor.

Oricât de obosi�i a�i fi respira�i adânc și aminti�ivă că ave�i de a
face cu un bebeluș care nu știe să reac�ioneze încă precum un
adult. Acorda�ii în�elegere, dragoste și mai multă răbdare. În
aceste momente are nevoie de și mai multă afec�iune din partea
noastră pentru a se sim�i iubit și în siguran�ă.

Nu lăsa�i singur un copil care plânge. Nevoia de
siguran�ă de care are atât de multă nevoie este eliminată atunci
când suntem indiferen�i în fa�a suferin�ei bebelușului. Un copil
ignorat va avea traume. Copiii sunt total dependen�i de părin�i și
ei conștientizează acest lucru. Ei nuși doresc decât dragoste,
aten�ie să timpul nostru pentru ai ajuta să în�eleagă cum
func�ionează această lume.

Fără manipulări. Un copil căruia i se distrage aten�ia de
la o situa�ie către o alta, pe motiv că plânge sau �ipă, se va sim�i
manipulat și nedreptă�it. Trebuie oferită o explica�ie prin mesaje
scurte, pe în�elesul copilului. Astfel, va fi mult mai ușor pentru el
să accepte o situa�ie, decât să fie transferat cu for�a în altă
direc�ie. Distragerea aten�iei poate fi dăunătoare, deoarece
subminează inteligen�a înnăscută a copilului. Copiii au și ei
nevoie de conflicte cu cei de vârsta lui pentru a învă�a cum să se
descurce în situa�ii similare pe viitor și nu să le evite. De exem
plu, atunci când doi copii se ceartă pentru aceeași jucărie, nu este
recomandat ca pe unul dintre ei săl for�ăm să facă altceva. Este
ca și în cazul unui conflict între adul�i; la�i trimite pe unul dintre
ei să spele podele? Cu siguran�ă că nu a�i făcut niciodată asta.
Iată ce ne sfătuiește Janet Lansbury în acest caz: respirăm,
rămânem calmi dar empatici și fermi. Descrie�i mai degrabă ce
simte un copil: frustrare, copleșire, etc. Nu permite�i lovirea
copiilor și fi�i gata să interveni�i.

Nu plesni�i/lovi�i niciodată un copil. Agresivitatea naște
agresivitate. Un copil lovit înva�ă să lovească și cel mai probabil
va deveni agresiv. Primii ani sunt definitorii în conturarea carac
terului iar agresivitatea nu trebuie practicată sub nicio formă.
Indiferent ce ar face, reac�ia noastră trebuie să fie fermă, să
spunem clar și Nu copilului, pentru a nul obișnui cu răsfă�ul și
faptul că i se poate permite orice. Nu va distinge niciodată binele
de rău, dreptatea și cei prea mult.

Oferi�ii alternative. Lăsa�i copilul să decidă punândui

la dispozi�ie posibilitatea de a alege între două op�iuni. Se va
sim�i respectat.

Valida�i punctul de vedere al copilului. Un copil
reac�ionează nervos atunci când nui iese ceva sau este neîn�eles.
Oferi�ii încurajare în momentele în care se confruntă cu o
problemă pentru al obișnui cu perseveren�a și nu abandonul
problemei. Cea mai sigură modalitate de calmare este Atunci
când vrea să facă ceva ce ar fi periculos pentru el (să traverseze
în fugă strada, etc.) Spune�ii Ai vrut să traversezi strada dar nu
te pot lăsa să te calce mașinile. Întâi trebuie să ne asigurăm. Vom
traversa împreună. 

Sus�ine�ii curiozitatea. Copiii vor încerca fără frică 
săși depășească limitele astfel că îi vom surprinde foarte des
că�ărânduse peste tot sau jucânduse cu lucruri nu cu jucării.
Instinctul de explorare este foarte intens la copii și este foarte
sănătos. Dar instinctul nostru, cel mai adesea, este săi întreru
pem repede activitatea, iar acest lucru nu este benefic dezvoltării
lui. În loc sai luăm brusc din mână lucrurile sau săi interzicem
că�ăratul, mai bine stăm lângă el săl sprijinim, explicândui
fiecare lucru în parte sau fiindui alături atunci când dorește să
vadă lumea de la înăl�ime. Se va sim�i respectat, sus�inut și
în�eles iar el va dobândi experien�ă și va căpăta noi abilită�i care
l vor ajuta să cunoască mediul înconjurător. De asemenea, stima
de sine nui va fi afectată astfel.

Mul�umi�ii. Dacă dori�i un copil care să coopereze cu
voi și să fie respectuos, mul�umi�ii pentru orice gest mărunt. Fie
că vă aduce ceva ce ia�i cerut sau urmează o instruc�iune simplă
pe care ia�i ceruto, el va face la fel în interac�iunea cu oamenii.

Înlocui�i obișnuitul Bravo, cu observa�ii pozitive
referitoare la progresul său.

Meseria de părinte este poate cea mai grea și solicitantă,
mai ales atunci când trebuie să disciplinăm copiii și să le oferim
în același timp sentimentul de siguran�ă și dragoste de care au
atâta nevoie. Pentru un copil respectuos și un viitor adult calm și
matur baza o constă modelul de parenting din primii ani de via�ă.
Felul în care alegem să reac�ionăm ne definește și îi va defini pe
copii dea lungul vie�ii. Nu uita�i niciodată că fiecare cuvânt,
fiecare privire, fiecare experien�ă trăită se întipăresc adânc în
mintea copiilor…

Sursa: bunelemaniere.com

A APĂRUT



actualitate www.tvv.ro

Meridianul, joi, 23 mai 2019

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 16 ani

SĂRBĂTOAREA CASTANULUI
UNIRII DE LA VIŞAN!

Cu toate că în statutul 
Castanului Unirii de la Vişan, acela de
Dublu Monument al Istoriei şi al Na
turii (!), na intervenit nicio modifi
care aşteptată de 15 ani, aceea ca
autorităţile îndrituite ale României 
(Primăria Bârnova, Direcţia de
Cultură şi Patrimoniu Iaşi. Ministerul
Culturii, Guvernul României) săl
aducă din proprietatea privată în care
se află şi acum (cu toate intervenţiile
făcute la autorităţile menţionate(!!!),
în domeniul public al Primăriei
Bârnova, spre ai putea pune în va
loare identitatea sa specială de a fi şi
în prezent singurul martor viu al
plămădirii şi Unirii Principatelor
Române, eveniment istoric primordial
care a pus noul stat România pe harta
Europei (!), Sărbătoarea Castanului
Unirii, sub a cărei coroană măreaţă,

cum a scris Vasile Alecsandri), la 25
mai 1856, sa înfiinţat Asociaţia de
luptă pentru Unire, organ subversiv
care avea so înfăptuiască prin luptă
crâncenă la 5/24 ian. 1859, în ciuda
acestei crase nepăsări manifestate de
15 ani din partea autorităţilor, prin
grija inimoşilor veterani ai Cenaclu
lui adhoc „Castanul Unirii de la
Vişan”, se va desfăşura şi în acest an,
pe 23 mai, orele 11:00, cu concursul
elevilor din diferite şcoli din Iaşi şi
Vişan şi a iubitorilor acestui REPER
al Istoriei noastre, din ce în ce mai
numeroşi şi mai îngrijoraţi de „soarta
crudă” a acestuia.

Niciunde şi nicicând Hora
Unirii nu se joacă cu mai multă
emoţie patriotică decât aici la Vişan
sub măreţia CASTANULUI UNIRII!

Mihai CABA

TEATRUL LUCEAFĂRUL IAȘI

PROGRAM
23 – 26.05.2019

Joi                        
23.05.2019         10 – PEȘTISORUL DE AUR                      

Vineri                 10 – PEȘTIȘORUL DE AUR                      
24.05.2019                            

Duminică            10 – SCUFI�A ROȘIE
26.05.2019           11,30 – CLOVNII



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

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

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

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

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
143 locuri de muncă disponibile la 15.05.2019

– ADISAMCOR  SRL 1 inginer construc�ii civile,
industriale si agricole, 1 muncitor necalificat la spargerea
și tăierea materialelor de construc�ii, 1 muncitor
necalificat la spargerea și tăierea materialelor de
construc�ii, 1 zidar rosartencuitor, 1 zugrav

– ALDELIA SRL 4 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– BAHLAURA COVRIGĂRIE S.R.L. 1 operator la
fabricarea produselor congelate de patiserie și panifica�ie

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

– CIBLIM PROD SRL 5 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 lucrător
pentru salubrizare căi publice, 1 paznic

– ENACHEMORARIT SRL 1 muncitor necalificat
în agricultură

– FINISH TRANSPORT SRL 1 vânzător
– G&T SHOES COMPANY SRL 2 confec�ioneri

articole din piele si înlocuitori, 14 ucenici
– GEROSTAR IMPEX SRL 2 mecanici auto
– INTERONYTRANS SRL 1 șofer autobuz
– IRYROM SRL 1 vânzător
– MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 frizer
– MARISMA SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– NEWROEVO S.R.L. 14 ucenic
– NICOMON S.R.L. 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– PARFENE JANA PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ 1 vânzător
– PETAL SA 7 frezori universal, 6 lăcătuș mecanic,

10 strungar universal
– PRODCYP IMPEX SRL 1 vânzător
– SC ANSILROM 1 vânzător
– SC EDICIMMIM SRL 5 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– SC MADEROM SHOES SRL 3 confec�ioner arti

cole din piele si înlocuitori, 3 muncitor necalificat în indus
tria confeciilor

– SC SHOES BY ANY SRL 22 ucenici
– SC STARTAF SRL 2 ajutor bucătar, 5 ajutor

ospătar, 4 cameriste hotel, 1 secretar administrativ
– SC VIACONS RUTIER SRL 2 muncitori necalifi

cat la întretinerea de drumuri, șosele, poduri, baraje
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 barman, 1 ospătar

(chelner)
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule
– VASEA SRL 1 ajutor ospătar, 1 barman
– SC HIZAN DANLEN SRL 1 vânzător

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela	ii la telefon: 0744.231380
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BOTOŞĂNEANUL VIOREL COMAN 
ŞI
A LANSAT CARTEA „FASM” LA

CERCUL MILITAR DIN IAŞI

Duminică, 19 mai 2019,
venit de la Botoşani la Cercul Militar
din Iaşi, juristul Viorel Coman şia
lansat cartea "FASM", în cadrul
manifestărilor culturale organizate
bilunar de către Liga Scriitorilor din
România  Filiala IaşiMoldova (a se
înţelege regiunea Moldova din Nord
Estul României şi nu Republica
Moldova din stânga Prutului), alături
de partenerii ei tradiţionali.

Cu un titlu destul de

neobişnuit, prozatorul explică la
finalul volumului sensul termenlui
din titlu, care este o creaţie lingvistică
personală, din iniţialele următoarelor
cuvinte de sorginte latină: fatigatio 
istovire, affectio  afecţiune, sper 
speranţă, mors  moarte. În prefaţa
volumul se regăsesc editorialele şi
notele critice ale lui Teodor Pracsiu
(din Vaslui) şi Corina Matei
Gherman (din Iaşi), ambii fiind mem
brii USR  Filiala Iaşi, volumul editat

la StudIS, în 2019, fiind atractiv în
momentul parcurgerii şi lecturării.

Volumul "FASM" a fost
prezentat publicului ieşean, care sa
aflat în sala mare de spectacole a
Cercului Militar din Dealul Copoului
de către Corina MateiGherman (care
a fost şi moderatoarea evenimentu
lui), criticul literar Teodor Pracsiu,
Romeo Romila, Viorica Şerban,
Calistrat Robu.  

Au prezentat momente fol

clorice autentice, cu mult talent,
interpretele de mizăco populară
Eugenia LăpuşteGheban, Karla
Ursu, Rodica IoniţăGrosu, iar
Angela Pistol nea descreţit frunţile
cu epigrame cu mult tâlc.

În continuare, ansamblul
coral "Speranţa", sub conducerea
instructorului artistic Sofia Doina
Gavrilă a prezentat un recital de mare
interes la public.

Cu oarecare emoţie în glas,

prozatorul debutant Viorel Coman a
mulţumit publicului pentru prezenţă
şi a citit un fragment din volumul său,
invitând oamenii din sală la lectură.

Fotografia de grup a
încheiat o atractivă manifestare
culturală, organizată de Cenaclul
"Octav Băncilă" din cadrul Cercului
Militar Iaşi (comandant; col. Benone
Tiron), Filiala IaşiMoldova din
cadrul Ligii Scriitorilor Români,
Uniunea Creatorilor de Artă 

Sucursala Iaşi, Asociaţia Literară
Păstorel Iaşi (preşedinte: Mihai
BatogBujeniţă) şi Asociaşia
culturală "Dor de acasă".

O nouă lansare de carte, în
cadrul unui nou spectacol artistic, va
avea loc duminică, pe 9 iunie 2019,
de la ora 12:00, tot la Cercul Militar
din Iaşi, situat pe Bulevardul Carol I
nr. 7..

Dan TEODORESCU

24 MAI � ZIUA EUROPEANĂ
A PARCURILOR NAŢIONALE

Data de 24 mai 1909 a fost
marcată de înfiin�area primelor nouă
parcuri na�ionale din Suedia, și
totodată și din Europa. 90 de ani mai
târziu, în 1999, la ini�iativa Federa�iei
Europene EUROPOARC, a luat
fiin�ă Ziua Euroepeană a Parcurilor
Na�ionale, care are drept scop prote
jarea și conservarea ariilor naturale
protejate de la nivelul Europei.

În România, primul parc
na�ional a fost înfiin�at în anul 1935,
pe data de 22 martie, la insisten�ele
profesorului Alexandru Borza, care
în 1933 spunea: “Retezatul este, din
toate punctele de vedere, geologic și

geografic, botanic și zoologic, pre
cum și ca rezerva�ie de vânătoare, un
tărâm sfânt pentru știin�ă, un monu
ment sacru al naturii.”. Men�ionăm
că, Mun�ii Retezat, au reprezentat și
locul în care în 1927, a fost înfiin�ată
și o primă rezerva�ia naturală de mici
dimensiuni.

La nivel european, această
zi este marcată prin ac�iuni de ecolo
gizare și plantare de copaci, dar și
prin evenimente mai ample de infor
mare sau conferin�e cu privire la
situa�ia parcurilor na�ionale
europene.

MM OO MM EE NN TT   PP OO EE TT II CC
RUGĂ DE VIAŢĂ

LUNGĂ
Privesc cu ochii minţii şi observ,
La ceas de veghe – ceasul tăinuit,
Cum se topesc în mine – nerv cu nerv
Şimi pare  totuşi cam întinerit.

Tictac...descîntă ceasul, ticatac.
În orologii clipele mai bat.
Nici eu nu tac, chiar de nu zic nimic,
Aud cum timpul curge...sacadat.

...Şi trec şi toamne...iernile revin.
Cocorii mei visează primăveri.
Când măntristez scot un clondir de vin
Şil beau cu mine...pruncul de mai ieri...

MARIA...parte din celula mea,
Îşi trage briciul minţii pe arcer
Şi pe sub fiecare fulg de nea
Sădeşte ghiocei vopsiţi cu ger.

Marea mea Neagră a albit şi ea
Iar pescăruşii par mai brumării
Şin seara cu palori de peruzea
Recit versete sfinte din psaltrii.

Haide poete – sparge un buştean,
Să cînte jerăgaiul de pe vatră.
Nu adormi cu fruntea pe alean
Şiascultă...pe afară lupii latră.

Lsăi să urle...nu trag după ei
Că glonţul miar ucide nostalgia.
La noapte născocesc un nou temei;
De no să suflen lampă iar  Maria...

George FILIP
Montreal – Canada


