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Vezi atât de multe în deplasările jurnalistice, încât arareori ai timp să
meditezi asupra unei realită�i mereu în suprapunere. Chiar episoadele cu 
Simona Halep leam văzut între niște deplasări care sămi prilejuiască o vedere
generală corectă a plaiurilor moldovene, cu marea problemă, SECETA și mul
tiplele griji ale oamenilor, angaja�ilor, primarilor. Mitingul de referin�ă din 9
iunie lam perceput mai altfel, aflând că mul�i dintre cei duși la București, chiar
au vrut deplasarea pe cheltuiala primarilor și primăriilor, cu potol asigurat,
vreo damigenu�ădouă, apă la drum și multă voie bună, ca la nuntă. De ce să nu
mai iasă și ei din atmosfera de izolare sătească și să simtă poluarea
bucureșteană?

În discu�iile cu primarii, am afirmat că chiar era nevoie de o atmosferă re
generatoare printro mare adunare, tocmai la București, dar din păcate scopul
acesteia a rămas în cea�ă. În jude�ul Vaslui a fost o mobilizare de excep�ie pen
tru care președintele Buzatu poate primi toate felicitările, inclusiv pentru fan
fara de la Valea Mare (chiar a fost o atmosferă potrivită). Iam văzut pe ieșeni,
în frunte cu președintele lor Marcel Popa mai pu�in entuziaști decât 
mașteptam, ba, unii cârcotași nu sau ab�inut de la sudalme și blesteme. Si 
dintre aceștia unii au primit câte 100 de lei, basta hrana, apa, vinul, deplasarea.
Pentru mul�i a fost o distrac�ie binevenită.

Dar, asta A FOST, e acum, sub beneficiu de inventar. Mai greu e că nici
o cultură de toamnă nu iese ca lumea, inclusiv lucerna, că fructele nu se vând.
La Hili�a, com CostuleniIași au rămas neculese în special cireșele pentru com
pot, la Băcăoani – jud. Vaslui sau înregistrat pierderi mari din lipsa
culegătorilor. Mâna de lucru a rămas o mare problemă în agricultură, unde
pentru anul agricol oamenii sau împrumutat (din lipsă de bani) iar nădejdea
că vor plăti datoriile se prăbușește, iar câștigul rămâne, iarăși o iluzie. Nu știu
cum se face dar în toată lumea se trăiește din agricultură, la noi numai pe
pierdere mergem. Zootehnia e aproape de pământ (nici la jumătate fa�ă de
1989), legumicultura are nevoie de subven�ii și nu e sigur că rezistă, cultura
mare e o pierdere sigură… Acum, după secetă, grâul dă semne de produc�ie
mică și pre� și mai mic.

Întrun cuvânt venim de la lipsă, tot lipsă, către împlinirea unor nădejdi.
Care se tot amână…



P.S. Părintele Ignatie, Episcop de Huși nea acordat un interviu pe 
carel vom publica integral în numărul următor.

Aflăm, cu mare bucurie că preotul Mihai Vasilică Paraschiv, de la
Parpani�a (apar�inând de orașul NegreștiVaslui) despre care noi am mai scris,
reușește sâmbăta viitoare o ac�iune interna�ionalizată cu participarea unei
mul�imi greu de crezut a fi posibilă, întrun sat unde se murea de foame. După
cum precizează prof. dr. Lumini�a Cozmei, preotul Paraschiv chiar sfin�ește
locul prin tot ce reușește. Din câte am în�eles va fi din nou acolo și P.S. Ignatie
care va binecuvânta mul�imea. 
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CEAM VĂZUT...

Satul cu cruci, troi�e, case vechi și min�i sparte!
Cam așa apare satul Cre�ești, jude�ul Vaslui la prima vedere. Și, dacă primarul Viorel Savin care se află la un

laptop în cabinetul său te întâmpină cătrănit rău, parcă î�i vine să tot �ii șoseaua. Numai că :
 Câ�i oameni ave�i la 416, dle primar…?
 Nu sunt obligat să vă răspund, sare el bă�os, cu musta�a zbârlită.
 Ba chiar ești obligat de Legea 544 sămi răspunzi legat de func�ie și informa�ii publice, dle inginer. 

Văzândmă gata de har�ag, vechea mea cunoștin�ă îmi strânge mâna și se pune pe povestit.
 Avem o grămadă de probleme, mai ales cu legisla�ia.  Avem fonduri aprobate la mai multe proiecte dar

suntem în procedură pe SEAP și ne întârzie foarte mult cu tot cu contesta�iile posibile. Și noi nu putem să facem
treaba din cauza birocra�iei și hârtiilor inutile. Și tare avem, chiar avem poftă de muncă.

Revenit în fruntea primăriei Cre�ești, după o pauză mare, inginerul Viorel Savin se străduie , constat eu, săși
umple mandatul cu ceva fapte concrete. Dar nui place de cei de la presă și chiar se simte deranjat de aceștia. În cele
din urmă desleagă desaga preocupărilor și mai ales a nemul�umirilor. Parcă… mai vine deacasă!

Drept care îi vom publica un material în nr. următor.

Hocenii…lui Vasile!
Unul dintre primarii mai

vechi din jude�ul Vaslui este
economistul Vasile �ABĂRĂ, 5
mandate. Așa că 
dacăl întrebi ce profesie are el î�i
poate răspunde ușor… „primar”.

Trecerea de miercuri prin
comuna pe care o păstorește de atâta
vreme poate purta un fel de emblemă:
și aici se face câte ceva. Dovadă
centrul satului binișor și cu gust
sistematizat, o grădină de vară „cu
scâr�”, un teren de fotbal îngrădit și
cu iarba tunsă, o primărie îngrijită.
Totuși neau atras aten�ia
dărâmăturile de lângă primărie și…

îngrijirea planta�iei de arbori pe coas
ta de deal din apropierea satului (cu
oameni mobiliza�i de pădurarii de la
Huși); neau mai atras aten�ia mai
multe fântâni, amenajate și florile din

fa�a institu�iei.
Primarul era în discu�ii cu

alte persoane, dar to�i cei 4 au fost
amabili, sau ridicat în picioare, mi
au strâns mâna, mam sim�it primit cu
afec�iune și interes.

 Parcă nu ești în apele d
tale, dle primar.

 Chiar nu sunt, domnule
profesor. O ducem prost cu banii și
ne străduim să facem pe 5 august
ziua comunei Hoceni. O so fac
chiar dacă mă duc peste tot cu
cerutul, că oamenii ăștia merită să
vadă un spectacol adevărat, cam
cum trebuie, că alte posibilită�i nu
au. Așa cum suntem noi,
încrâncena�i, sper să reușim…

 Bădi�ă Vasile, nu se poate
să îngriji�i mai mult TEIUL de la
Șișcani, de lângă pădure ?

 Nu prea știu ce să facem,
e prea bătrân, se duce…

Am filmat teiul înrămurit,
cu rădăcinile la vedere, și cum, întot

deauna lam privit ca pe o relicvă
istorică, ne întristăm că e abandonat.

Vreau să vă mai spun că
Vasile �abără e un tip ambi�ios,
foarte bun la vorbă și argumente, cam
peste rând de încăpă�ânat. Îmi pare
rău săl văd demoralizat. Sau a fost
numai un moment…primarule?

Biblioteca din com. Dimitrie Cantemir
După destul timp am poposit în Biblioteca din comuna sub protectoratul marelui cărturar. Am găsit aici pe

doamna Bica (dacă nam re�inut corect , scuze) care are grijă și de tradi�ie și de creatorii locali (am discutat despre
volumele dnei Munteanu și altele), de elevii care calcă pragul lăcașului. E o doamnă foarte comunicativă și de treabă,
așa că sper, să pot face un reportaj mai amplu, pentru că măcar pentru sufletul ei,dedicat muncii cu cartea (de 10 ani)
merită.

Mai ales că doamna bibliotecară trebuie să iasă la pensie și nare cine o înlocui.
Și, mai sigur, pentru că astfel de oameni merită toată  aten�ia noastră.
Pe curând, Doamnă!





INVITA�IE LA
LECTURĂ
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Românesc

Reporter: Stima�i prieteni,
ne aflăm întro unitate de mare
utilitate publică, Aquavas, și stăm de
vorbă cu două doamne, reprezentante
desemnate de conducerea unită�ii ca
să ne dea unele informa�ii legate de
apa pe care o bem noi, cei din jude�ul
Vaslui. Stăm de vorbă cu doamna
Mocănașu Elena, șef de serviciu și cu
doamna Grigoraș Daniela, purtător de
cuvânt. Doamnelor, bine vam găsit.
Încercăm să aflăm despre rela�iile
dumneavoastră cu consumatorii,
despre serviciile pe care le face�i. Apa
este un element fundamental în
existen�a noastră, are rost să îl plătim
repede?

Mocănașu Elena:
Deocamdată nu plătim apa, este o
percep�ie negativă. Plăti�ii doar
serviciul privind captarea, tratarea
și distribu�ia apei. Apa este
preluată înapoi în sistemul na�ional
al gestiunii resurselor naturale de
apă. Este preluată și folosită de
către noi în fluxul natural al apei.

R: Dar dacă o folosim la
iriga�ie?

Mocănașu Elena: Trebuie
să știm și no�iuni despre circuitul
apei în natură. Apa este absorbită
și apoi prin evapora�ie și prin ploi
este readusă în circuitul de folosire.
Noi suntem operatori regionali care
oferă servicii de apă și canalizare.

R: Dumneavoastră face�i și
la comune asisten�ă?

Mocănașu Elena: Da, am
preluat din 2006 sistemul de
alimentare cu apă din Muntenii de
Jos, în 2012 sistemul de alimentare
cu apă din comuna Lipovă� și în
2010 serviciul de canalizare și epu
rare din comuna Muntenii de Jos.

R: Cam pu�ine, dar probabil
că vă ve�i extinde.

Mocănașu Elena: Suntem
în procedura de preluare dar pen
tru acest lucru trebuie îndeplinite
niște criterii tehnice, juridice,
administrative astfel încât să
putem să preluăm astfel de servicii.
Operatorul pentru a putea
func�iona trebuie să aibă și o
eficien�ă economică. Nu putem
prelua ceva care se dovedește a nu
fi viabil.

R: Doamnă purtător de
cuvânt, vreau să vă necăjesc pu�in și
vă întreb: cum se face că ne vinde�i
apă de ploaie?

Grigoraș Daniela: Așa
cum a spus și doamna Mocănașu,
noi nu vindem apa, noi ca operator

regional prestăm anumite servicii.
Așa cum a spus și doamna, avem
serviciul de captare, tratare și
distribu�ie a apelor potabile, avem
serviciul de preluare a apelor uzate,
menajere și industriale și avem și
serviciul de preluare și transport a
apelor pluviale și de vărsare a lor în
re�elele de canalizare. Aș vrea să
precizez faptul că popula�ia nu
achită nici o taxă, nici o sumă cu
privire la acest serviciu de preluare
a apelor pluviale. La acest moment
doar agen�ii economici și institu�iile
publice achită contravaloarea
acestui serviciu așa cum prevede de
altfel Legea 241/2006, legea care

este căpătâiul nostru și evident
raportat la niște norme concrete de
calcul a modalită�ii de facturare.

R: Ști�i cam câtă apă
consumă în 24 de ore vasluienii?

Grigoraș Daniela: Nu, nu
aș putea să vă răspund la această
întrebare.

R: Câ�i abona�i ave�i în tot
jude�ul Vaslui, nea�i putea spune?

Mocănașu Elena: În jur de
60 de mii de utilizatori.

R: Cât este metrul cub de
apă plătit la consumator?

Mocănașu Elena: Tariful
unic începând din iunie anul trecut
este de 4,07 lei la care se adaugă un
TVA de 9%, iar pe parte de
preluare și transport al apelor
uzate și de epurare a acestora tari

ful unic este 2,26 lei plus TVA care
este de 19%. 

R: Nea�i putea spune Iașul
cu cât vinde metrul de apă sau
Bacăul?

Mocănașu Elena: Nu, dar
ca tarife vă pot spune că suntem la
un nivel mediu, sunt operatori care
au tarif mult mai mare decât al

nostru.
R: Este profitabilă unitatea

dumneavoastră?
Mocănașu Elena: Pe

ansamblu da, având în vedere că
sucursala Vaslui are un număr
mult mai mare de utilizatori și un
volum mai mare de apă prelucrat
putem spune că suntem pe linia de
plutire.

R: Nu vi se pare scump 4 lei
metrul cub de apă, în condi�iile în
care în jude�ul Vaslui avem o
sumedenie?

Grigoraș Daniela: Dacă ne
vom raporta și noi la celelalte
utilită�i publice, din punctul meu
de vedere ca și consumator vreau
să vă spun că și mie mi se pare
scump pre�ul pentru persoană la
salubritate sau cât plătesc KW la
curent electric. Însă acest pre� a
fost stabilit având la bază niște
analize cost – beneficiu, cheltuieli
de produc�ie, cheltuieli de
transport, cheltuieli de distribu�ie.
Sau avut în vedere absolut toate
cheltuielile necesare.

R: Cam câtă apă ar fi din
izvoare naturale, cum era cel de la
Chi�oc pe care nu mai știu dacă îl
folosi�i, sau apă de foraj?

Mocănașu Elena:: Apă de
foraj folosim în mică măsură, doar
în localită�ile Murgeni și pu�in în
Bârlad.

R: Lacul de la Solești îl
folosi�i?

Mocănașu Elena: Lacurile
de acumulare, apa de suprafa�ă,
reprezintă o propor�ie de mai mult
de 80%. Pe noile proiecte multe
dintre comune sunt pe pu�uri de
forare. Există posibilitatea ca și
pentru Vaslui să se încerce

extragerea apei din subteran.
R: Mai folosi�i apa din

Barajul Pușcași?
Mocănașu Elena:: Apa

care se folosește pentru municipiul
Vaslui este deocamdată din
acumularea Solești care are un
nivel de peste 90% ca și grad de
umplere și din Râul Bârlad.
Barajul Pușcași a fost o perioadă

golit, au fost lucrări de reabilitare
iar din toamnă are un grad de
umplere de 60%. Sunt costuri
foarte mari de exploatare pentru că
trebuie ca apa din barajul Pușcași
să o transportăm până la sta�ia de
tratare.

R: Dar ce cea de la Solești
nu este tot la fel?

Mocănașu Elena:: Nu, aia
este gravita�ională.

R: Cum aprecia�i că va fi
alimentarea cu apă pentru că mul�i se
plâng că vor cam dispărea izvoarele.
Dumneavoastră cum aprecia�i?

Grigoraș Daniela: Nu aș
putea să vă dau un răspuns cert la
această întrebare.

R: Dar dumneavoastră cum
vede�i viitorul?

Grigoraș Daniela: Suntem
convinși că vom găsi solu�ii astfel
încât popula�ia să nu rămână fără
apă.

R: Cum explica�i că mai
sunt și reclama�ii?

Grigoraș Daniela: Este
normal, în orice domeniu există și
reclama�ii, ideea este că noi
încercăm să venim în întâmpinarea
consumatorilor, încercăm să
analizăm fiecare reclama�ie în
parte, dacă se constată că este
justificată, motivată, răspundem
pozitiv. În condi�iile în care
apreciem că nu este justificată
răspundem ca atare. De asemenea
avem un organism care ne
supraveghează activitatea, este
vorba ANRSC, acea autoritate care
ne supraveghează și ne avizează
întreaga activitate.

R: Ave�i contoare peste tot?
Grigoraș Daniela: Da,

sigur că da. Este contorizat întreg
ul serviciu de furnizare a apelor
întrun proces de 99,5%.

R: Doamnelor eu vă
mul�umesc mult pentru lămuririle pe
care mi lea�i dat. Voi mai reveni.

Dumitru V. MARIN

Mocănașu Elena – Șef serviciu AQUAVAS VASLUI

Grigoraș Daniela – Purtător de cuvânt AQUAVAS Vaslui

APA DULCE... ȘI DE PLOAIE
GÂNDURI
PENTRU 

1 IUNIE 2018
Părin�ilor, Isabela și

Răducu Popa

Salut părin�ii celor mici,
La minunata sărbătoare!
Când to�i cei dragi, părin�i, bunici
Sărbătoresc a vie�ii floare.

Se dau spectacole în public,
Orice copil e o vedetă...
Și se dansează și se cântă,
�inuteles de operetă.

Se fac fotografii pe scenă,
Ca timpul să nu șteragă clipa,
Iubirea umple atmosferă
Vraja sentide ca aripa.

Se dăruiesc acum de toate:
Dulciuri, păpuși sau jucării,
Și daruri mai sofisticate ...
Saducă multe bucurii.

To�i ne rugăm de sănătate
Pentru copii și bunii lor,
Pentru părin�ii ce visează,
Pentru cei mici, un viitor.

Să crească bine și sănve�e
Pe vatra veche, din străbuni,
Să ducă neamul mai departe,
Ca buni români, ca oameni buni!

Prof. Viorica ISPIR
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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
14 iun. 2018 – 20 iun. 2018

Foarte animate sunt rela�iile
cu anturajul apropiat.

Aspectul de Lună nouă ce se
formează în Semnul Gemenilor pe 13
Iunie î�i oferă șanse deosebite de a
îmbunătă�i rela�iile cu ceilal�i, de a�i
face prieteni noi și de a�i remodela
gândirea și comunicarea. Pentru că
multă lume va roi în jurul tău, ar fi
bine să fii prudent cu vorbele și
gesturile. Vorbește strictul necesar și
ascultăi pe ceilal�i cu interes. 

Se anun�ă îmbunătă�iri finan
ciare, încă de la începutul

săptămânii datorită formării aspec
tului de Lună nouă în Semnul
Gemenilor. Se deschide o nouă etapă
de câștig din munca proprie, etapă
care va dura cel pu�in un an de zile de
acum încolo. Fii atent la cele
discutate la locul de muncă și acceptă
schimbările necesare. Poate fi vorba
de a munci mai mult, dar eforturile î�i
vor fi răsplătite. Vor fi frecvente
călătoriile pe distan�e scurte.

Primele zile ale săptămânii
î�i aduc dorin�ă de interiori

zare, somnolen�ă și tendin�ă la visare
cu ochii deschiși. În Semnul
Gemenilor se alcătuiește aspectul de
Lună nouă, astfel că stările tale
interioare sunt fluctuante. Ocupăte
de treburi ușoare și, la nevoie, cere
sprijinul celor dragi și de încredere
pentru a rezolva chestiunile urgente.
Joi și Vineri te vei sim�i mai bine,
hotârândute cel mai probabil să
schimbi multe și mărunte în via�a ta.
Începe mai întâi cu stabilirea unor noi
direc�ii profesionale. 

Săptămână foarte impor
tantă pentru tine, deoarece

în Semnul tău zodiacal se formează
aspectul de Lună nouă. Ai șanse
minunate de a aduce îmbunătă�iri
importante pe toate planurile vie�ii
tale, așa încât rezervă momente
special pentru tine și gândurile tale.
Un jurnal personal �iar fi de mare
folos pe termen lung. Cum
emotivitatea va fi accentuată există
riscul să oscilezi cam mult în decizii
și în rela�iile cu ceilal�i. 

Rela�iile cu prietenii și
sus�inătorii din segmentul

profesional se vor schimba încă din
primele zile ale săptămânii, pentru că
în Semnul Gemenilor se formează
aspectul de Lună nouă. Renun�ă la
persoanele care teau necăjit și la cei
care observi că stau în preajma ta
doar pentru profitul lor personal. Joi
și Vineri vei avea nevoie de odihnă,
somn și dialoguri interioare. Rezervă
momente și pentru plimbări în aer
liber împreună cu cineva drag. Te vei
sim�i mai bine.

Apar schimbări importante,
cu bătaie lungă în plan profe

sional. În Semnul Gemenilor se
formează aspectul de Lună nouă, fapt
care deschide o nouă etapă în câmpul
muncii, o etapă în care vei fi bine
sus�inut de către șefi. �i se vor
recunoaște meritele, iar unii vor dori
să afle care este secretul succesului
tău din această perioadă. Fii prudent
și nu te lăsa copleșit de laude,
deoarece în umbră, colegii nu se prea
bucură de pozi�ia ta socială și de
sprijinul primit din partea
autorită�ilor. 

ANUN� DE INTERES PUBLIC
SC COMPANIA DE UTILITĂ	I PUBLICE SA, Bârlad, efectuează activită�i de dezinsec�ie, dezinfec�ie și deratizare

la cele mai mici pre�uri. 
Substan�ele utilizate de către noi, sunt aprobate de Ministerul Sănătă�ii,  conform Regulamentului Na�ional al produselor

Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A.

PROGRAMĂRI ONLINE PENTRU
PRESCHIMBAREA 

PERMISULUI DE CONDUCERE

Începând de miercuri, 20 iunie, Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (SRPCIV) Vaslui anun�ă
cetăţenii că preschimbarea permisului de conducere se va face numai pe baza
unei programări online, inclusiv pentru ziua de miercuri, când nu era necesară
programarea online.

Măsura a fost luată pentru a scurta timpul de aşteptare la ghişeu și a
evita aglomera�ia de la ghișee. 

Astfel, accesând linkul https://www.drpciv.ro/serviciuprogra
marionline.html?linkIframe=activities&county=vs#IframeID, care poate
fi găsit şi pe pagina oficială a Instituţiei PrefectuluiJudeţul Vaslui,
http://vs.prefectura.mai.gov.ro/permiseautosiinmatriculari/, solicitan
tul are posibilitatea alegerii datei în care doreşte să se prezinte pentru
depunerea documentelor.

Rezervarea se poate efectua numai pentru zilele de luni, miercuri și
vineri. 

Odată efectuată rezervarea, aplicaţia nu va mai permite o altă
rezervare decât după expirarea acesteia.

Solicitanţii se vor prezenta la ghişeul de preschimbare permise la ora
şi data rezervată, având asupra lor dosarul, cartea de identitate, permisul de
conducere şi rezervarea listată. 

JANDARMII AU DONAT SÂNGE

Lucrători din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Jude�ean
Vaslui, au donat sânge Centrului
Mobil de Transfuzii Iași.

Ca urmare a solicitării
Centrului Jude�ean de Transfuzie
Sanguină Bârlad, precum și a altor
autorită�i publice, pentru reducerea
deficitului de sânge, jandarmii au
răspuns “PREZENT”.

Astfel, jandarmii vasluieni,
conștien�i de nevoile semenilor, sunt
alături de aceștia și prin sprijinul lor

voluntar, nu numai prin misiunile ce
le execută.

Activitatea sa desfășurat în
municipiul Huși, și a fost posibilă
prin implicarea directă a Episcopiei
Hușilor.

Cu această ocazie,
îndemnăm și noi tot mai mul�i
cetă�eni să ni se alăture, prin
voluntariat, în această campanie
umanitară cu scop de acordare a unui
ajutor palpabil persoanelor aflate în
dificultate.

INFRASTRUCTURA VĂMII
ALBI�A, 

LA STANDARDE EUROPENE

Prefectul EduardAndrei
POPICA anun�ă că au fost finalizate
lucrările de repara�ii a drumului din
Vama Albi�a, după ce lucrătorii
Direcţiei Regionale de Drumuri şi
Poduri (DRDP) Iaşi au finalizat
lucrările de estetică, vopsitul
bordurilor și trasarea marcajelor.

”La o lună de la preluarea
drumului, echipele Direcţiei
Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi
au finalizat lucrările de reparaţii, în
vederea desfăşurării circulaţiei în
condiţii de siguranţă la Vama Albiţa.
Lucrările au vizat frezări, plombări,

reprofilări, aduceri la cotă, reparaţii
cu mixtură asfaltică şi corecţii de
pantă. Astăzi, cei care tranzitează
punctul vamal pot spune despre
Albi�a că reprezintă cu adevărat o
poartă de intrare în Uniunea
Europeană”, a spus prefectul Eduard
Andrei POPICA.q

Drumul din Albi�a sa aflat
întro stare deplorabilă, iar reprezen
tantul Guvernului în teritoriu a făcut
mai multe memorii, astfel încât
intrarea dinspre est, în Uniunea
Europeană, să fie modernizată. 

RE�INUT PENTRU SĂVÂRȘIREA
MAI MULTOR INFRAC�IUNI 

Un bărbat de 24 de ani din
comuna Solești, bănuit de
comiterea infrac�iunilor de
tâlhărie, conducere sub influen�a
băuturilor alcoolice și conducerea
unui autovehicul fără permis de
conducere a fost re�inut de poli�iști
pentru 24 de ore. 

Poli�iștii din cadrul Sec�iei 2
Poli�ie Rurală Vaslui au probat
activitatea infrac�ională  a bărbatului,

pe numele lui fiind întocmit dosar de
cercetare penală sub aspectul
săvârșirii infrac�iunilor de tâlhărie,
conducere sub influen�a băuturilor
alcoolice și conducerea unui vehicul
fără permis de conducere.

Urmare a cercetărilor
efectuate, poli�iștii au stabilit faptul
că în ziua de 10 iunie a.c. bărbatul a
sustras, prin smulgere, telefonul
mobil vărului său în vârstă de 17 ani.
De asemenea, poli�iștii au stabilit că
în aceeași zi, bărbatul, fără a de�ine
permis de conducere, sa deplasat
împreună cu al�i prieteni, cu mașina
proprietate pe raza localită�ilor
Șerbotești și Codăești, unde a
consumat băuturi alcoolice.

Bărbatul a fost re�inut de
poli�iști pentru o perioadă de 24 de
ore, iar ulterior a fost prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Vaslui, respectiv Judecătoria Vaslui
cu propunerea de dispunere a unei
măsuri preventive.
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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)
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Rela�iile cu străinătatea
sunt bine sus�inute, datorită

formării aspectului de Lună nouă în
Semnul Gemenilor. Vor apărea
posibilită�i importante de a călători
peste mări și �ări, de a rela�iona cu
oameni de bună calitate și de a�i
îmbogă�i bagajul de cunoștin�e cu
teme interesante și de folos. Studiile,
cercetările, documentarea sunt
activită�i care î�i vor solicita aten�ia
și eforturile pentru multă vreme.

Apar noută�i la capitolul
financiar, pentru că în

Semnul Gemenilor se formează
aspectul de Lună nouă, oferindu�i
șanse minunate de câștig de la și prin
al�ii. Astfel vei putea rezolva datorii
mai vechi sau mai noi, po�i primi
cadouri, o moștenire sau, diverse
recompense. În zilele de 14 și 15
Iunie apar informa�ii pre�ioase
despre călătorii îndepărtate sau
necesitatea de a te ocupa de studii și
documentare. 

O săptămână importantă în
plan rela�ional, deoarece în

Semnul Gemenilor se formează
aspectul de Lună nouă. Sunt posibile
finaluri și începuturi nebănuite atât
în rela�ia cu partenerul de via�ă, cât
și în rela�iile de colaborare
profesională. În culisele vie�ii tale
există jocuri, de bun augur, care vor
ieși la iveală la momentul potrivit.
Joi și Vineri se conturează cheltuieli
pe taxe, impozite, servicii și
preocupări legate de bugetul
disponibil comun cu al�ii. 

La locul de muncă se
întrezărește o nouă etapă,

întrucât în Semnul Gemenilor se
formează aspectul de Lună nouă.
Activită�ile profesionale le vei
desfășura mai ușor, iar sprijinul
colegilor va fi excelent. Însă,
sănătatea este vulnerabilă pe seg
mentele sistemului digestiv.
Alimenteazăte sănătos, odihnește
te și, la nevoie, apelează la sfaturile
specialiștilor. Evită, pe cât posibil în
primele două zile ale săptămânii.

Săptămâna debutează cu
aspectul de Lună nouă ce se

construiește în Semnul Gemenilor,
impulsionândute să fii alături de
persoana iubită și de copii. Amorul
va căpăta o altă însemnătate pentru
tine, iar dorin�a de aventuri,
distrac�ii și idile întâmplătoare va fi
la cote mari și destul de ușor de
îndeplinit. Răscolirile sufletești pot
fi frecvente. Joi și Vineri se anun�ă
mult de lucru la serviciu, dar și
treburi de rutină acasă. Oboseala,  își
spune cuvântul. Dozează�i
eforturile și acceptă ajutor.

Săptămâna debutează cu
aspectul de Lună nouă ce se

construiește în Semnul Gemenilor,
oferindu�i efecte în plan domestic.
Ecourile acestei săptămâni le vei sim�i
multă vreme de acum încolo, pentru că
este vorba despre schimbari importante în
rela�iile familiale, ambian�a din casă,
legătura cu locurile natale și cu neamurile.
Apropiete de cei dragi și ajutăi
necondi�ionat atât cât po�i. Zilele de 14 și
15 Iunie răscolesc rela�ia cu persoana
iubită și copiii. Distrac�ii, aventuri, amor,
dar și niscai discu�ii aprinse.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC AROMA DESERT SRL 2 ospătari, 1 barman, 2 ajutor pizzer, 2
debarasatori

– SC REAL REZIDENT SRL 4 muncitori necalifica�i
– SC C&A CONSULTING SRL 10 instalatori termosanitari, 10

sudori electriciautogeni
– SC DANY IMPEX SRL 1 lucrător comercial, 1 administrator
– SC BEKAMEG CONSTRUCT SRL 2 muncitori necalifica�i, 1

fierarbetonist, 2 mozaicarifaian�ari, 1 zidar
– SC TERRA MAXX SRL 2 confec�ioneri
– SC BERGOLO SRL 1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 tractorist
– SC AKTUNI SRL 2 ospătari
– SC MOBEXPORT SRL 10 confec�ioneri, 10 tapi�eri, 5 muncitori

necalifica�i
– SC XANADU SRL 10 confec�ioneri, 10 muncitori necalifica�i
– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i
– SC DC COMERCIAL SRL 1 șofer, 1 facturist
– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 2 zidari, 2 fierar betoniști, 2

dulgheri, 2 muncitori necalifica�i
– SC VASTEX SA 4 muncitori necalifica�i, 10 confec�ioneri
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 inginer siguran�ă alimentară, 1

inginer SSM+ISU, 5 preparatori conserve, 2 laboran�i industria alimentară, 2
lăcătuși, 5 muncitori necalifica�i

– SC PASTE VAS SRL 5 tâmplari, 5 muncitori necalifica�i

Locuri de muncă
în Bârlad

– SC AQUAVAS SA 3 săpători manual
– COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA 2 colectori

(recuperatori) crean�e/debite
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

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

– Directia Administrare pie�e, parcări, cimitire Bârlad1 administra
tor, 1 femeie de serviciu, 2 lucrători pentru salubrizare căi publice

– FOCŞA VIVIVIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 1
tractorist

– JARDIANU KEOPS SNC 3 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor, 2 tâmplari universali

– SC MIOARA&EDY SRL 1 vânzător
– SC NEGOCOMIS SRL 1 șofer autocamion/mașină de mare tonaj
– SC OXARIMPEX SRL 1 vânzător
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 bibliotecar (studii supe

rioare)
– SC ROMOLD SRL 1 agent securitate
– SC RULMENTI SA 4 strungari universali, 3 ingineri mecanici, 1

controlor calitate, 1 frezor universal, 1 metrolog verificator, 1 topitor fontă și
neferoase

– SC SEBASTIAN BUSINESS GROUP SRL 1 instalator apă, canal,
1 maistru construc�ii civile, industriale și agricole, 3 muncitori constructori
bârne, chirpici, piatră, 5 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto, 1
sudor, 1 vopsitor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ”ELENA BELDIMAN”
BÎRLAD 4 asisten�i medicali generaliști, 1 auditor intern, 2 infir
miere/infirmieri, 2 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară

– SC VANITA & BELLETZA SRL 1 cosmetician, 1 manichiurist
– SC ZIBAMINIONS SRL 2 vânzători

ANUN� PUBLICITAR

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

Telefon 0763699000

COMUNICAT DE PRESĂ
Având în vedere menţiunea din mitrica de naştere aflată la

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale („Vasilică este născut la 14
iunie 1818, în tîrgul Bacăului” – Vasile Alecsandri, tatăl; cf. Gh. Ungureanu,
„Câteva date inedite despre familia şi vieaţa poetului Vasile Alecsandri”, în
„Cetatea Moldovei”, Iaşi, mai 1943, pp. 254268) şi legitimarea acestui
adevăr de către Academia Română (portretul din Cabinetul de stampe,
dicţionarele literaturii române din 1979 până în 2016), de Uniunea
Scriitorilor din România, prin săptămânalul „România literară”, precum şi
de către istorici literari recunoscuţi (Nicolae Manolescu, Alexandru Piru,
Georgeta Antonescu, Florin Faifer ş.a.), instituţia de învăţământ superior
care îi poartă numele – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău –
organizează evenimentul BICENTENAR VASILE ALECSANDRI.

În ziua de 14 iunie 2018, începând cu ora 11, vor avea loc: inaugu
rarea bustului scriitorului (în holul Facultăţii de Litere, Corpul C, parter –
str. Spiru Haret, nr.8; sculptor, Mihai Bejanariu), în prezenţa acad. Eugen
Simion şi a secretarului de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale,
Gheorghe Popa; „Alecsandri, băcăuanul” – colocviu ştiinţific (Amfiteatrul
„Dumitru Alistar”); participă specialişti de la Serviciul Judeţean Iaşi al
Arhivelor Naţionale, Muzeul Naţional de Literatură Română Iaşi şi de la
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iaşi; „Casa Alecsandri din
Bacău, spre o certitudine” (Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău, despre
Programul „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural”); expoziţie de
carte şi documente în care apare menţiunea „Vasile Alecsandri, n. 14 iunie
1818, Bacău”.

Parteneri sunt Societatea CulturalȘtiinţifică  „Vasile Alecsandri”
Bacău (iniţiatoarea evenimentului) şi Primăria municipiului Bacău.
Colaborează instituţii administrative, de cercetare ştiinţifică, de cultură, artă
şi învăţământ din ţară şi din Republica Moldova.

Mul�i privesc cu neputin�ă
O perpetuă schimbare
Și în via�a personală
Șin a lumii transformare.

Ferici�i sunt cei cealeg
Să trăiască doar „Acum”,
Nun trecut, nun viitor,
Doar păstrând al vie�ii drum.

Cei atrași de informa�ii
De prin căr�i, sau de pe „net”,
Întrevăd mereu, schimbarea
Șio acceptăncet, încet ...

Clima toată se transformă,
Ca și ritmul timpului ...
Toate par să afecteze
Existen�a omului.

Marea lume vegetală,
Geniul din mama Natură
Caută mereu, solu�ii,
Să reziste la căldură.

Soarele sus�ine via�a
Dar tot el poate somoare...
Toată via�a din natură
Cere timp și adaptare.

Ca și ochiul din furtună,
Instabil și rotitor,
Se găsește omenirea,
În proces transformator.

Se dărâmă edificii
Censemnau stabilitate,
Legile mereu se schimbă,
Tradi�iiles fracturate.

Se înal�ăn sus gunoaie,
Răscolite de furtună
Pleava, fără greutate,
Pe cei trainic se răzbună.

Nu senva�ă din istorii,
Des uitate, se repetă ...
Omenirea na găsit
Pacea și a ei re�etă.

Doamne, dă „festina lente”,
Pentru cei ce vor schimbare,
O furtună doar, distruge...
Greu senva�ăn, acceptare

To�i avem același drepturi:
Să ne naștem, să trăim,
Să slujim via�a și pacea
Nu zadarnic să murim ...

Prof. Viorica ISPIR

FESTINA LENTE!
(GRĂBEȘTETE ÎNCET!)
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Reporter: Stima�i prieteni mă
aflu la Episcopia Huși, și stau de
vorbă cu Preasfin�itul Părinte Ignatie,
Episcopul Hușilor. Bine vam găsit.

P. S. Ignatie: Doamne
ajută.

R: Vă mul�umesc pentru în
trevedere și vreau să le spun tuturor
celor ce ne ascultă, citesc și văd că a�i
făcut exact ce trebuia să face�i pentru
autoritatea bisericii, a episcopiei
Hușilor. Felicitări pentru cât a�i reușit
până acum. Eu mam uitat pe CVul
dumneavoastră și am rămas mul�umit
de ce am văzut acolo. Bine a�i venit și
în mediul cultural de la Huși, la 
Episcopie, unde sper să juca�i în con
tinuare un rol important datorită
capacită�ii și calită�ilor dumneavoa
stră. Nea�i impresionat pe to�i cu
acest mod smerit în care vă prezenta�i
pe oriunde sunte�i invitat. După
părerea dumneavoastră, popula�ia
aceasta, a jude�ului Vaslui, poate
rămâne în această dreaptă credin�ă,
Ortodoxă, în urma atâtor influen�e ex
terne și interne?

P.S. I.: Să ști�i că nu caut ca
prin ceea ce fac aici să mă lustru
iesc pe mine. Tot ceea ce facem,
facem în primul rând pentru 
Dumnezeu și desigur pentru oa
meni. Legat de întrebarea
dumneavoastră; eu am descoperit
aici, în zona Vasluiului,  niște oa
meni care au o manieră foarte
genuină în ași trăi credin�a. Prin
urmare, nu cred că pot să fie
afecta�i de aceste viforni�e ideolog
ice care se năpustesc asupra �ării
noastre și trag nădejde vie că oa
menii vor rămâne în continuare în
această cumin�enie și puritate în a
și trăi actul credin�ei.

R: Să spunem că cei de o
anumită vârstă, cei de vârsta a treia,
vor rămâne așa pentru că așa sau
născut. Tineretul pleacă și vine cu idei
noi, cum îl putem atrage spre orto
doxism Preasfin�ite Părinte?

P.S. I: Maș disocia un pic
de viziunea dumneavoastră. Nu
cred că oamenii, chiar dacă sunt de
vârsta a treia, să spunem, ar
rămâne neclinti�i din valorile
credin�ei, valorile Evangheliei
numai în virtutea unei iner�ii, că așa
sau născut și că așa au moștenit o
tradi�ie, o perpetuează sau că merg
mai departe. Nu prea îmi vine să
cred. E  o abordare un pic mai
simplistă din punctul meu de
vedere. Oamenii aceștia chiar cred
în Evanghelie la modul foarte sin
cer, întro manieră necomplicată,

nesofisticată cum o facem noi cei
care poate mai avem tendin�a de a
diseca tot ceea ce �ine de credin�ă,
sau modul nostru de a ne raporta la
tot ceea ce presupune a fi un om
credincios. Prin urmare există
această trăsătură definitorie a celor
care se raportează cât se poate de
sincer la credin�ă, o trăiesc întrun
mod simplu. Simplitatea este un
mare dar de la Dumnezeu. Legat de
tineri, sigur că nouă ne revine
această sarcină ca mesajul
Evangheliei să fie foarte proaspăt,
să fie racordat la căutările pe care
le au  tinerii de astăzi. Aceasta nu
este o sarcină foarte simplă. Dar
cred cu ajutorul lui Dumnezeu, cu
pu�ină determinare, cu pu�ină
perseveren�ă că se pot face lucruri
foarte frumoase și cu tinerii.

R: Care este punctul
dumneavoastră de vedere legat de
aceste culte de pe cuprinsul jude�ului
Vaslui?

P.S. I: Eu am o altă viziune
în ceea ce privește celelalte culte re
ligioase, în sensul că raportarea  tre
buie să fie una  de sinceritate, de
deschidere și de colaborare în
punctele în care se poate colabora.
Eu însă aș fi mai mult atent, și con
sider că este esen�ial în primul rând,
să ne cunoaștem noi foarte bine
credin�a, ca prin această cunoaștere
a credin�ei, prin trăirea ei, să o con
stituim ca o mărturie frumoasă în
fa�a celorlalte culte religioase. Eu
nu merg pe linia unei abordări con
tradictorii, ci să discutăm.

R: Să în�eleg că
dumneavoastră considera�i că nu
există prozelitism în jude�ul Vaslui
din punctul acesta de vedere?

P.S. I: Nu cred că există
pentru că nu sunt foarte multe
culte. Majoritatea locuitorilor din
jude�ul Vaslui sunt ortodocși. Acum
sigur, nu am eu perspectivă de
ansamblu să îmi dau seama dacă se
poate vorbi de prozelitism sau nu.
Cert este că nu aceste lucruri mă
interesează în mod deosebit, ci ca
pacitatea noastră ca prin tot ceea ce
facem să constituim o mărturie
frumoasă a credin�ei pe care Dum
nezeu nea lăsato moștenire de la
părin�ii noștri. Pe acest lucru maș
axa, eu să îmi trăiesc credin�a fru
mos iar trăirea mea să constituie o
mărturie extraordinară în fa�a
celuilalt care împărtășește un alt
crez, împărtășește un alt set de val
ori, dacă putem spune în felul
acesta.

R: Preluând un pic din ceea
ce a�i spus dumneavoastră, Dumnezeu
nea lăsat cu limba și obiceiurile noas
tre. Și totuși, la data aceasta,
înregistrăm atacuri pernicioase și în
delungate la fiin�a limbii române. Eu
mam exprimat în mai multe rânduri
și în articole scrise, și în căr�i, despre
acest atac la adresa limbii, la fiin�a ei,
și am spus că religia, biserica ortodoxă
în special, este o apărătoare a limbii
române în special a păr�ii mai vechi a
acesteia care se supune însă atâtor
influen�e tehnice, prin calculator, prin
video ș.a.m.d.. Există o anumită
părere a episcopiei?

P.S. I: Noi, slujitorii bi
sericii, avem ca instrument de lucru
cuvântul, limba română fa�ă de
care ar trebui să avem o grijă
extraordinară. Cel mai bun respect
fa�ă de limba română este să o vor
bim corect și să nu o sărăcim prin
renun�area la anumite cuvinte, la
anumite construc�ii gramaticale
care sunt de o frumuse�e
extraordinară. Eu cred că dacă
tinerii noștri ar citi pu�in din
beletristica românească, din clasici,
nu cred că ar avea foarte mari
probleme în a în�elege și limbajul
bisericesc care nu este învechit, nu
este vechi. Sigur că limba are
evolu�ia ei și o știm foarte bine. Și
eu îmi dau seama de acest lucru
chiar dacă sunt mai tânăr, însă nu
aș putea vorbi de o limbă învechită
pe care o folosim în biserică ci mai
mult poetică. Aș vorbi de o limbă
parfumată, de savoarea ei... sunt
multe cuvinte care nu mai sunt în
uzul curent al comunicări de zi cu
zi, însă este un lucru extraordinar
pentru că limba din biserică nu este
o limbă murdărită prin vulgarită�i.
Are o cură�enie a ei pentru că este
folosită numai întrun spa�iu sacru
iar pentru mine este un foarte mare
avantaj.

R: Cum vede�i bătălia cu cal
culatorul care introduce o sumedenie
de cuvinte din alte limbi, mai ales
limba engleză?

P.S. I: Pentru mine nu este
o problemă. Nu consider că limba
jul calculatorului, al tehnicii, este
un atentat la limba română. Aten
tatorii la limba română sunt to�i cei
care nu o vorbesc corect, nu mai
citesc, nu se mai îngrijesc de ea.
Pentru mine nu constituie tehnolo
gia o problemă în ceea ce privește
limba română. 

R: Cum a�i perceput, de când
a�i venit încoace, cultura vasluiană?

P.S. I: Am descoperit oa
meni minuna�i în toată zona
Vasluiului. Am participat în toată
perioada aceasta de când am fost în
tronizat la Episcopia Huși la mai
multe simpozioane, la mai multe în
truniri cu caracter cultural, și, să
fiu foarte sincer, am descoperit oa
meni dedica�i căr�ii, oameni extra
ordinari, ceea ce, sincer să vă spun,
nu este o surpriză pentru mine. 

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

Dumitru V. MARIN

P.S. IGNATIE RĂSPUNDE:

Reporter: Stau de vorbă cu
Dumitru Roman, primarul comunei 
Dimitrie Cantemir. Bine vam găsit,
domnule primar!

Primar: Bine a�i venit.
R: Este cam liniște în co

muna dumneavoastră.
P: Da, lumea este la lucru

la această oră. Este liniștea specifică
unei zile de lucru. 

R: Am văzut vreo câ�iva și la
Primărie. Am văzut că a�i stat de
vorbă cu ei, ia�i întrebat ce nevoi au...

P: Oamenii vin diminea�a
la Primărie iar noi încercăm să le
rezolvăm problemele întrun timp
cât mai scurt pentru ca apoi fiecare
săși vadă de treburile lui.

R: Unii se plângeau de
încălcări de proprietate, de hotar.

P: În perioada aceasta din
an, în care oamenii își adună fânul
din fâne�ele pe care le de�in, cam
aceasta este problema principală la
noi. Nefiind puși în posesie unii mai
încalcă câte un metru și terenul
vecinului. Noi mergem săi liniștim
pentru că asta este menirea
noastră.

R: În fiecare zi ave�i astfel de
reclama�ii sau mai sunt și altele?

P: Sunt diferite probleme
în func�ie de perioadă. În perioada
arăturilor de toamnă sunt pro
bleme cu terenurile arabile, în pe
rioada de primăvară sunt probleme
cu semănatul iar vara cu fâne�ele,
la cosit. 

R: Avea�i cândva o livadă
vestită în zonă, mai există?

P: Era o livada în
suprafa�ă de 100 de hectare care
apar�inea fostei fabrici de conserve
de la Huși. Acum nu mai este, sa
uscat. 

R: Terenul mai apar�ine
cuiva?

P: Terenul apa�ine co
munei Pădureni, a fost retrocedat
la Legea 1/2000.

R: Câ�i locuitori are comuna
Dimitrie Cantemir?

P: 2670 de locuitori.

R: Cu ce se ocupă aceștia,
care este sursa lor de venit.

P: O parte sunt pleca�i în
afară iar cei rămași în comună se
ocupă în mare parte cu agricultura.
Cum anul acesta la noi în comună
nu a plouat, sunt slabe șanse să se
descurce cu agricultura.

R: Totuși câmpul arată fru
mos.

P: El arată frumos la cu
loare dar ca produc�ie e foarte slab
iar culturile de primăvară sunt
calamitate în propor�ie de 70 – 80
% din cauza lipsei precipita�iilor și
a temperaturilor ridicate. 

R: Cum explica�i faptul că în
agricultură se merge din rău în mai
rău. Sau poate nu e așa, mi se pare
mie.

P: La nivel de agricultură
putem spune că zootehnia merge
mai prost deoarece animalele nu
sunt plătite ca pre� pe kilogram, oa
menii sau descurajat. Efectivele de
bovine, cel pu�in, sunt decimate
puternic. Dacă mergem pe imaș
vedem câte un efectiv de animale de
zici că e a unei singure persoane.

R: Care sunt principalele
probleme ale primarului de la 
Dimitrie Cantemir?

P: Cea mai mare problemă
la nivel de comună este blocajul fi
nanciar pe carel am de vreo doi ani
de zile. Avem conturile blocate de
către Ministerul Dezvoltării. Co
muna are de retrocedat vreo 38 de
miliarde de lei vechi în urma unui
contract de cesiune încheiat prin
2011 cu o firmă.

R: Suma este destul de mare.
P: Suma este mare. Eu am

fost în mai multe rânduri la Mini
sterul Dezvoltării, am discutat cu
juriștii de pe acolo. Iam spus la un
moment dat unei directoare că nici
dacă vinde comuna nu are de unde
lua atâ�ia bani.

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

Dumitru V. MARIN

PROBLEME ȘI NĂDEJDI
DIMITRIE CANTEMIR
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MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 15 ani

LIPOVĂŢ. 
EMOŢII DE CENTENAR 

Duminică, 10 iunie, an centenar… O zi însorită, în care am simţit im
boldul de a circula, de a mă integra întro mulţime cu care să interacţionez.
Peste dorinţa mea sa suprapus frumos invitaţia venită din partea distinsului
învăţător Dorin Pînzariu, cu care sunt coleg în cenaclul literar “Poesis Mol
daviae” din Vaslui, de a participa la un eveniment cultural, organizat în satul
Lipovăţ, eveniment prilejuit de anul centenar în care ne aflăm. Cu această
ocazie, îmi spune domnul învăţător, va avea loc şi lansarea cărţii dumnealui,
numită “Dor de îngeri”, o carte de versuri patriotice. Am devenit foarte curios
şi interesat să ştiu ce anume a scris domnul învăţător în cartea lui, şi cum sună
astăzi versurile patriotice… 

Mam bucurat că am putut ajunge la timp la Căminul cultural din
Lipovăţ, deşi, la ora la care am plecat din Vaslui, nu exista vreun microbuz
care să circule pe ruta aceea. Am ajuns printre primii şi la puţin timp după
mine, au sosit domnul profesor Dan Ravaru şi solistul de muzică folk Ion
Chiriac. “Avem şi muzică, o să fie frumos.”  miam zis, în gând. Mam bucu
rat săl revăd pe primarul comunei, domnul Valerian Hriscu, fostul meu coleg
de liceu. Mam bucurat săl revăd şi pe domnul colonel în rezervă Mihai Focşa,
un om foarte pasionat de istorie, cu un remarcabil şi sincer discurs patriotic.
Sala căminului sa umplut repede, cred că au fost cam cincizeci de personae,
majoritatea fiindumi necunoscute. Şi cum putea să înceapă o manifestare
prilejuită de anul centenar, decât cu imnul ţării intonat întro atmosferă
solemnă? A urmat discursul domnului primar, apoi al domnului profesor Dan
Ravaru. A vorbit foarte frumos şi documentat un domn profesor despre care am
aflat căl cheamă Sprîncenatu Vasile şi este director al şcolii din sat. Au fost
omagiaţi eroii comunei, căzuţi la datorie pe fronturile primului război mon
dial. Muzica lui Ion Chiriac a venit dezlănţuită, cu armonii dintro voce
puternică şi foarte plăcută. Discursul ardent al domnului colonel Focşa a dat
nota dominantă manifestaţiei. Neau încântat copiii, elevi ai domnului învăţător
Dorin Pînzariu, care au jucat întro scenetă pe textul dumnealui. 
“Dor de îngeri”… Cei căzuţi la datorie pe fronturile războiului mondial, au
plecat în lumea imaculată a îngerilor, lăsând pe pământ durere şi dor… Iată
cum ne spune domnul învăţător Dorin Pînzariu că scria, de pe front, un tânăr
logodnicei sale:

Iubito, diseară nam să mai vin la tine,
Căi sârmă ghimpată şi gloanţe şi fum…
Şi tunul tot bate… şi moartea tot vine
Pe clipe de nori şi ghiulele de tun…

Iubirea îl face pe tânărul combatant să evadeze din universul straniu
al războiului şi să viseze la o nuntă fabuloasă: 

Nuntineva Cerul în seara de mai
Când sârma ghimpată va fi doar de flori
Şi îngerii veseli vor trecen alai
Să toarne în cupe nectar de comori.

Scrie frumos şi sensibil domnul învăţător şi semnalăm, cu această
ocazie, apaţia cărţii sale. 

Lipovăţ, o comună cu oameni destoinici şi iubitori de cultură.
Felicităm pe organizatorii evenimentului!

Cosmin PREDA
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DEFRIŞĂRI
Iarna, cu securile
Au tăiat pădurile,
Vara fac o mutră sumbră,
Că nau unde sta la umbră.

Vasile LARCO

VACANŢA MARE
Cearta guvernamentală
La români le dă speranţa
Cau să plecen pielea goală
Toţi, la vară, la... Constanţa.

Lucian MĂNĂILESCU

VARA LA TERASĂ
Neatent din caleafară,
Bâlbâit cum e bunicul,
Până berea să o ceară,
Ia furat o muscă micul!

Gheorghe GURĂU

DRAGOSTE DE SERVICIU
În concediu, dânsul, vara,
Merge doar cu secretara...
Cum se vede, şi aici,
Se gândeşte la servici!

Gheorghe GROSU

LITORALUL VARA
Tariful urcă iarăşi imoral,
Căci raza sa scumpit (de soare)
Şi cine are bani de litoral,
E şi el... mare!

Dan CĂPRUCIU

UNUIA
Iarna vine, vara trece
Cu necazuri de tot felu'
Dar pe el îl lasă rece,
Că sa instalat la Bellu!

Florea ȘTEFĂNESCU

DELAPIDARE
Şefui tare supărat
Că, la început de vară,
Eu lam cam delapidat
De o nouă secretară.

Mircea COSTANDA

FETELE, COCHETELE
Vara, pe căldură mare,
În ţinutele sumare,
Este noua lor plăcere:
Cu buricul la vedere.

Gheorghe PĂUNULMU

EVENIMENTE...
„METEOROLOGICE”
Negură în plină vară
Cu potop de ploaieafară.
Iar în casă  ce "furtună"!
Soacra, fulgeră şi tună.

Virgil PETCU

VACANŢA MARE
Vara toatăi un remediu,
Excluzând vreun artificiu:
Intră soţii în concediu
Şi bunicii în servicii.

Vasile LARCO

RAPSODII DE VARĂ
I

Cinear putea să spună
Câţi secoli au trecut
Deo lună,
De când nu team văzut?…

Salcâmii plini de floare
Se uită lung spre sat,
Şin soare
Frunzişul legănat

Leatârnă ca o barbă…
Acolo miam găsit
În iarbă
Refugiul favorit.

Acolo, cantrun templu,
Deatâtea dimineţi
Contemplu
O tufă de scaieţi.

Pe când departen zare,
Mirat ca un copil,
Răsare
Un astru inutil…

II

Iubito, fără tine
Începeo nouă zi…
Dar cine
Le poate socoti?

Că zilelen restrişte
Senalţă şi apun
Ca nişte
Baloane de săpun…

Cu mâinile sub tâmplă
Cum stau aşa culcat,
Sentâmplă
Un fenomen ciudat:

Privirea mea distrată
Prin negre rămurişti
Miarată
Doi ochi adânci şi trişti

Şin orice strop de rouă
Văd două braţe, mici
Ca două
Picioare de furnici.

Dar dacă o lăcustă,
Din verdele talaz,
Robustă
Îmi sare pe obraz, –

Din ochii mei dispare
Mirajul interpus,
Pe care
Lam zugrăvit mai sus,

Şin ochii mei deodată,
Can alte dimineţi,
Sarată
O tufă de scaieţi…

III

Acum naturancepe
Cu tainicul ei glas
Din stepe
Să cântencet pe nas.

Prin ierburile crude,
Sub cerul fără fund,
Saude
Un bâzâit profund

Şi până la amiază
Pământul încropit
Adânc şi liniştit.

Sunt gâze şi gângănii
Ce sar şi fac mereu
Mătănii
Când trec prin dreptul meu,

Şimpreunânduşi zborul,
În ierburi îşi ascund
Amorul
Multiplu şi fecund.

IV

Şin vremea asta, oare,
Când eu visez mereu
La soare –
Ce face dorul meu?

Iubirea mea nebună,
Deabia trezităn zori,
Adună
Mănunchiuri mari de flori.

Sentreabă – ce să facă?
Şi făra pregeta,
Ea pleacă
Întins, la casa ta.

Şi nici nu bagi de seamă
Cum pasui furişat
Cu teamă
Sapropie de pat,

Ci doar tresari deodată
Şi parcăţi pare rău.
Mirată,
Te uiţi în jurul tău…

Iar eantrun suflet vine
Cu părul desfăcut
La mine,
Sămi spuie cea făcut…

Aşa, spre zarea largă,
Pe zi deatâtea ori
Aleargă
Pe drumuri lungi de flori.

V

Târziu, când peste lanuri
Coboară spre câmpii
Noianuri
De umbre argintii;

Când luminosul crainic,
Luceafărul stingher
Şi tainic
Saprinde iar pe cer

Şi cu lumina nouă
Sclipeşte ca un strop
De rouă
Pe vârful unui plop,

Iubirea mea fugară
Deabia sa liniştit,
Şiafară,
Ca un copul trudit,

Peun maldăr de sulfine,
Cu cel din urmă gând
La tine,
Adoarme suspinând.

George TOPÂRCEANU

Floare de tei,
Cât de curând te treci
Ochilor mei lucind
Tei arată pe veci.

Floare de crin,
Eu pururi am gândit
La ochiul tău iubit
De raze plin.

Floare de măr,
Copilă doar erai
Și de peatunci aveai
Aur în păr.

Flori de cireș,
Cine tea pus cândva
Plutind în calea mea
Dulce să ieși?

Floare de mai,
Cine tea pus să vii
Dacă mereu mai ai
Ochii tăi mari și vii

Floare de fag
Doina cântândumio
Reamintindumio
Sună cu drag.

Floare de corn,
Dulce vestindumă,
Întinerindumă
Sună un corn.

Floare de șes,
Este al cetă�ilor
Singurată�ilor
Vis și eres.

Floare de lunci,
Oare de mult sa dus
Steaua către apus?
Încă deatunci?

Floare de lac,
Deatunci cuprins cu chin
Eu sufăr și malin,
Sufăr și tac.

Floare de lan,
Deatunci te văd venind
Și blândă surâzând.
An după an.

Floare de deal,
Unde teai dus deatunci
Din codri și din lucruri
Peal lumii val?

Floare de plai,
Codrii și undele
Dulce pătrundule
Cu al tău rai.

Floare de văi,
Rămâi în calea mea,
Mângâie jalea mea,
În ochi îmi stăi.

Floare de stânci
Tu pleci, șiades te chem
Cu cântec și blestem
În văi adânci.

Floare de mun�i,
Dintre păduri de brad
Pururi izvoare cad
Palidei frun�i.

Floare de drum
Care tenduri peatât,
Șatuncea team iubit,
Atunci șacum.

Floare de vad,
Asemeni zorilor,
Căderii florilor
Stelele cad.

Flori de mormânt,
În taina serilor
Am dat durerilor
Aripi de vânt

Lună ce treci,
Crengile, frunzele
Dulce pătrunzele
Razale�i reci

Mihai EMINESCU

FLOARE DE TEI

PAGINĂ ÎNGRIJITĂ DE CĂTĂLIN SÎMPETRU
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A APĂRUT
... 77... NODURI 

CULTURALE 
ȘI SEMNE AMICALE

ANUNŢ  PUBLICITAR
Vând familii de albine cu tot cu ladă. 
Vând centrifugă şi 6 bidoane de aluminiu.
Telefon 0785561800.

NOAPTEA DE IUNIE
Musset a cugetato sorbind a ei răcoare
Și stelele de aur din cerul luminos,
Și tainica natură în falnicai splendoare,
Și tot ce sentrevede în haos, sus și jos,
Și tot ce esten suflet ca sfântă inspirare,
Și tot ce esten creier ca vis sau cugetare,
Și tot ce esten inimi ca patimi ori sim�iri,
Pe când, pe rând, veniră cu dulci însufle�iri
Salunece pe harpăi, încet, ca o suflare
Cemprăștie prin aer parfum de trandafiri;
Musset a cugetato, dar el na scriso. Oare
Voiva astăzi Muza din ceruri să coboare,
În mantiai eternă de aur și deazur,
Și tocmai de la Sena, ce curge maiestoasă,
La Dâmbovi�a noastră, îngustă și tinoasă,
Să facă să revibre divinul ei murmur?

Și noi avem desigur un cer curat șialbastru
Și inime voioase și inimen dezastru,
Și noi avem în aer parfum și melodii;
Avem pe Heliade; Alecsandri, un astru;
Avem Bolintinenii cu sfinte rapsodii;
Avem Depără�enii, precum și Fran�a soră,
Avutatâtea genii apusen auroră,
Dar ce navem, desigur, sunt suflete să salte,
Sunt limbi ca să vorbească cu vocile înalte,
Deaceia care cântă și mor necunoscu�i,
Pierdu�i pentruomenire și �ara lor, pierdu�i!

A! Tu plângeai amarnic, poete al durerii,
Atunci când a ta voce invidii provoca,
Dar tu aveai cu tine lăstarele puterii,
Căci mândra tinerime mereu te invoca.
Cu tine naveai tronul, indiferent la toate;
Un Ludovic cel mare în Fran�a nu domnea;
Dar tu aveai aceea ce nimeni nare poate
Amici care să plângă când sufletu�i plângea!
Femeia răspunsese la sacra ta iubire,
Bărbatul răspunsese la amicia ta,
Și cântecele tale zburau la nemurire,
Și nimeni nu le uită și nu le va uita!

Tu nai murit de foame în trista ta cădere,
Și nai văzut în lacrimi pe mumătan durere,
Prin cântecele tale născuși neatârnat,
Și Muza ta duioasă poet tea consacrat,
Dar ea totdeodată nu zise: „Mergi, poete,
Să fii numai ca martor la zilelor banchete
Șio via�ă dureroasă în lume să târăști"...
Iar când voia să fie de lauri coronată,
În taină să sencline pe fruntea�i inspirată,
Puteai în candelabre saprinzi ca so primești,
Făclii nenumărate, sub care să pălești,
Cu tâmpla rezemată de mâini, ontreagă noapte,
Și până despre ziuă sascul�i ale ei șoapte,
Șapoi sadormi de somnul fiin�elor cerești!

Puteai, după voin�ă, salergi în lumea mare,
Vene�ia să�i cânte o dulce inspirare,
Prin sălile dogale voios să rătăcești,
Să zbori până la Lido în neagra ta gondolă,

Cu fruntea luminată deo sfântăaureolă,
Și plin de o iubire eternă, să iubești!
Să�i pierzi orice iluzii, șamorul să�i rămâie
Spre cer ca să senal�e ca fumul de tămâie,
Șin nop�i melodioase de august ori de mai,
Nou înger, pearipi late, să zbori până la rai!

Puteai lângă Rachela, cu inimă deșartă,
Dar nobilă prin suflet și nobilă prin artă,
Să ui�i a ta durere și vocea săi ascul�i,
Și mult mai sus de secol, râzând de calomnie,
Să te ridici deodată pe bra�e de adul�i,
Vărsând în a ta urmă torente dearmonie,
La care să senchine dușmanii cât de mul�i!
Puteai, râzând de versuri la front aliniate,
Să �eși o nouă pânză de rime zdruncinate,
Șintrînsa să amesteci real cu ideal,
Făcând pe a ta Muză în clipă să creeze
Tavernan care vinul să curgă ca un val,
Alături cu palatul în care să viseze
În mijlocul orgiei vrun nou Sardanapal!

Pe Malibran, în care vibra melodioasă,
A îngerilor voce din doma radioasă,
Puteai so faci celebră, cântând peal ei mormânt,
Șin Rolla, de la ceruri, să cazi pân' la pământ,
Iar fata săși deșire cu mâna ei rozalbă
Monedele de aur cuprinse întro salbă,
Și dândule lui Rolla, acelui desfrânat,
Săi zică: „Iale, dute, și joacăle, căci poate,
Norocul să se schimbe precum se schimbă toate!"
Dar Rolla săși golească paharunveninat,
Săși dea a lui suflare cu ziua ce sengână,
Și înger, ca și demon, prin nume să rămână!

Sublim poet, ca mine tu nai trăit în lume,
Să sim�i indiferen�a cum vine să sugrume
Din inimile noastre, cerescul sim�ământ,
Ce sparge închisoareai de humă, ca să zboare
Spre tot ce este rază, scântei, parfum, splendoare,
Spre tot ce te ridică în cer de pe pământ!
Ai suferit, desigur, dar niciodată încă,
Oriunde te conduse destinul tău incert,
Tu nai murit de foame, ca palidul Gilbert,
Și patria�i, — ingrată fiind, — �ia zis: „Mănâncă!"
Cântași cu toateacestea un imn deamărăciune,
Sarcasmele rânjinde pe buze�i sentâlnesc,
Dar spunemi oareatuncea, izvor de goliciune,
Ce trebuie să facă acei ce flămânzesc?
Când iunie surâde cu nop�ilenstelate,
Să cânte sau să moară, când tu și nai cântat?
Să plângă, sau să râdă, cu buze descleștate,
Când �ie, și condeiul din mână �ia picat?
Să cânte?... Pentru cine?... Să moară?... Pentru cine?...
Și cine știe, oare, în moarte de e bine?...
Să plângă?... Însă plânsul provoacă râsul azi...
Pe cât ai să verși lacrimi, peatâta ai să cazi!
Să râdă?... Dar tot omul o rană arentrînsul...
Să râdă însă! Râsul provoacă singur plânsul! 

Alexandru MACEDONSKI

GESTURI CARE Î�I
AFECTEAZĂ ELEGAN�A

O persoană își pierde elegan�a nu doar din cauza unei vestimenta�ii
necorespunzătoare ci și din cauza gesturilor nepoliticoase. Așa cum acordăm
importan�ă vestimenta�iei pentru a nu ne ruina aspectul, grija noastră fa�ă de
gesturile zilnice trebuie să fie la fel de mare.

Iată o serie de gesturi nepotrivite pe care ar trebui să le evităm:
– vorbitul tare
– scărpinatul în orice parte a corpului
– scobitul de fa�ă cu alte persoane
– vorbitul cu gura plină de mâncare
–  încercarea de a scăpa de resturile de mâncare dintre din�i folosind

limba sau și mai grav – unghiile
– scrâșnitul din din�i
– scuipatul sau încercarea de a elimina flegma din gât
– decojirea și mâncatul semin�elor în public
– sorbitul supei sau a băuturilor
– amestecul zgomotos al cafelei
– sprijinirea corpului de perete, mobilă, etc
– statul cu coatele pe masă și sprijinirea capului sau a bărbiei în

pumni
– statul cu picioarele prea depărtate
– statul cu gura deschisă
– încrucișarea bra�elor
– privitul în gol sau insistent către o persoană
– aranjarea în public (pieptănatul, pensatul, epilatul, aplicarea machi

ajului, tragerea pantalonilor, ajustarea curelei sau a bretelelor sutienului,
schimbarea hainelor, etc.)

– mersul prea repede sau târâirea papucilor
– pozi�ia cocoșată a corpului în timp ce stăm sau mergem
– râsul zgomotos
– examinarea fe�ei sau a danturii în public și nu întrun loc retras
– roaderea unghiilor
– lenjeria intimă la vedere
– trecerea mâinii prin păr sau aranjarea părului
– aplicarea rujului după servirea mesei la masă.
Fie că ne place sau nu, o primă impresie despre cineva nu prea mai

poate fi schimbată. Acesta este un motiv în plus care să ne determine să fim
aten�i la gesturile noastre și la ne cultiva obișnuin�a de a ne comporta cu
elegan�ă.

Majoritatea gesturilor elegante provin din autocontrol și practicarea
regulilor de bune maniere. Comunicarea dintre oameni, spun specialiștii, se
bazează 93 la sută pe comunicarea nonverbală, adică cea transmisă de limba
jul corpului. Limbajul trupului constă în pozi�ia corpului, gesturi, expresia
facială și mișcarea ochilor iar trimiterea și interpretarea acestora se face
aproape în întregime în subconștient.

Limbajul corpului se află în strânsă legătură cu emo�iile astfel, ele
vor fi demascate prin gesturile noastre, elegante sau nu, și vor transmite celor
din jur ceea ce gândim noi defapt. Obișnuin�a de a ne controla sau nu, devine
astfel evidentă pentru ceilal�i prin limbajul corpului.

Farmecul unei persoane elegante este dat de autocontrolul gesturilor
și o anumită gra�ie a mișcărilor dobândită încă din anii copilăriei.

Frumuse�ea unei persoane constă în gra�ia și șarmul cu care știe să
păstreze în toate echilibrul.

Gesturile tale ce spun despre tine?
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CONCURSUL INTER	JUDEŢEAN 
ŞTEFAN PROCOPIU
CONSTANŢA, 2018

Ștefan Procopiu (n. 19 ian
uarie 1890, Bârlad  22 august 1972,
Iași) a fost un fizician, profesor uni
versitar și inventator român, membru
titular (din 1955) al Academiei
Române. A descoperit efectul Pro
copiu de depolarizare a luminii. 

În perioada 1827 mai 2018
sa desfăşurat etapa interjudeţeană a
Concursului de Creativitate „Ştefan
Procopiu”, ediţia a XXIa , la Mamaia
pentru disciplina fizică, în zilele de 26
şi 27 mai 2018, respectiv, la Iaşi, pen
tru disciplinele tehnice, electronică,
mecatronică şi electrotehnică, în zilele
de 18, 24 şi 26 mai 2018.

Concursul este organizat
anual de către „Inspectoratul Şcolar
Judeţean” Iaşi în parteneriat cu
instituţii de învăţământ tehnic superior
ale Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi: „Facultatea de
Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei”, „Facultatea
de Mecanică”, „Facultatea de In
ginerie Electrică, Energetică şi
Informatică Aplicată”. Concursul
Ştefan Procopiu se regăseşte în grila
oficială de competiţii a Ministerului
Educaţiei Naţionale, este iniţiat de

către „Centrul Academic Ieşean” şi se
desfăşoară în fiecare an. 

A debutat cu competiţia pen
tru disciplina Fizică dar sa luat de
cizia ca domeniile înrudite să
desfăşoare, la rândul lor, competiţii
separate, de aceea a fost fondată apoi
întrecerea în domeniul Mecatronicii şi
în final al Electronicii.

Concursul valorizează şi
stimulează dezvoltarea variatelor pro
filuri intelectuale şi creative ale
elevilor.

În acest scop, Concursul se
desfăşoară în opt secţiuni care implică
prezentarea a diverse tipuri de lucrări
realizate de elevi: Lucrări scrise,
Tehnici de laborator (lucrări experi
mentale), Grupuri de cooperare
(proiecte de grup), Referate ştiinţifice
(rapoarte de cercetare), Lucrări prac
tice (construcţii), Tehnici
computaţionale (programe pentru
computer), Compoziţii pe teme
ştiinţifice (arte vizuale, film, literatură,
teatru).

Pe baza lucrărilor realizate
de elevi, Concursul evaluează vari
atele profiluri intelectuale şi de aptitu
dini creative ale elevilor, pentru care

se acordă diplomele: Arhimede
(gândire intuitivă), Newton (gândire
analitică), Galilei (gândire
experimentală), Coandă (gândire
tehnică), Copernic (gândire flexibilă),
Edison (inventivitate), Einstein
(gândire originală), Jules Verne
(imaginaţie ştiinţifică anticipativă),
Procopiu (spectru larg de aptitudini
creative).

La ediţia actuală a etapei
interjudeţene au participat elevi din
judeţele Iaşi, Constanţa, Suceava,
Botoşani, Vaslui, Prahova, Buzău,
Galaţi. Peste 900 de elevi au prezentat
450 de lucrări, pentru care au fost
acordate 400 de diplome. Pentru dis
ciplina fizică 725 elevi, 355 lucrări,
322 diplome; pentru disciplinele
tehnice 155 elevi, 96 lucrări, 78
diplome.

Elevii au fost coordonaţi un
an întreg în vederea acestor rezultate
de profesori dăruiţi! Aş enumera
colegii prof. dr. Anca Apetrei , prof.
Sorin Galer, prof. Focşa de la
„Colegiul Naţional Costache 
Negruzzi” Iaşi deşi toţi profesorii
implicaţi merită specificaţi în acest
material. În comisiile de evaluare au
participat aproximativ 70 de profesori
(fizică, chimie, biologie, geografie,
limba română, educaţie plastică, isto
rie) şi 50 de profesori ingineri
(mecatronică, electrotehnică,
electronică).

Un merit aparte îl are dom
nul profesor  IULIAN LEAHU din
Constanţa, care sa ocupat cu o dăruire
impresionantă de  organizarea concur
sului Ştefan Procopiu din acest an.
Am văzut o dăruire a unui dascăl 
careşi face impecabil meseria!
Felicitări dlui prof. Leahu şi pentru
sloganul concursului GÂNDIŢI 
FIZICA!

„Este un concurs deosebit.
Practic, este singurul din �ară care are
o filosofie la bază menită să încurajeze
elevii să descopere acele elemente
carei deosebesc de cei din jur. Sunt
anumite abilită�i și se proiectează în
așa fel subiectele încât să se
regăsească câte o părticică din itemii
respectivi, iar când se corectează după
grila respectivă reiese punctul forte al
fiecărui elev  fie că are preponderent
o gândire analitică, una sintetică sau
experimentală. Pentru fiecare calitate,
se primește o diplomă care coincide
cu calită�ile pe care le au elevii”, a ex
plicat prof. univ. dr. ing. Gheorghe
Prisăcaru.

Pentru mine, ca profesor, pa
siunea văzută în rândul elevilor a mer
itat din plin participarea la concursul
Ştefan Procopiu. FELICITĂRI tu
turor!

Prof.dr.  Monica Luminiţa COZMEI,
Iaşi

O SUTĂ DE ANI DE 
ADVENTISM LA IAȘI.

Sîmbătă  2 iunie 2018 a avut loc în Casa Studen�ilor din Iași aniver
sarea a 100  ani de existen�ă  a Bisericii  adventiste de ziua a șaptea din Iași.

Sărbătoarea a reunit sute de credincioși din jude�ul Iași dar și majori
tatea pastorilor în via�ă  care au slujit Biserica  în această perioadă.

Sabatul a fost deschis în Biserica din Iași, Sărăriei nr 127 de pastorul
Emilian Dospinescu care a men�ionat importan�a Centenarului bisericii,
condi�iile în care a func�ionat în Iași biserica, loca�iile unde șia �inut orele de
rugăciune și serviciile divine, pastorii și prezbiterii care au slujit biserica.

Din partea Conferin�ei generale a paricipat fratele Mario  Brito.
Întrun cadru festiv, în prezen�a majorită�ii membrilor bisericii ad

ventiste de ziua a șaptea din Iași au fost deschise lucrările Centenarului.
Pe scenă au  fost intonate imnuri adventiste de Corul bisericii și

Grupul Bel Canto.
Festivitatea a fost prezentată de so�ii Ioan și Angelica Paicu de la

Speran�a Tv, care au prezentat  fiecare pastor și iau ajutat săși amintească și
să evoce principalele  ac�iuni și lucrări pe care leau facut în Iași în perioada cât
au slujit biserica, precum și greută�ile întâmpinate din partea organelor de par
tid și de stat în perioada comunistă.

A fost prezentat un material înregistrat în Iași de domnul Dăscăli�a
Neculai – prezbiterul Bisericii adventiste de ziua a șaptea – Iasi – Sarariei nr
127, cu principalele loca�ii în care membrii bisericii sau întâlnit , sau rugat și
sau închinat în perioada de la înfiin�are până în prezent.

A fost men�ionat faptul că pastorul  Popescu Constantin împreuna cu
mai mul�i credincioși a fost dus „din post în post” cale de 225 km de la Iași la
Cernău�i. Aceștia au fost judeca�i, condamna�i, li sau confiscat averi, au suferit
prigoniri, biserica a fost scoasa în afara legii, credincioșii nu sau putut închina
în ziua a șaptea, ziua Domnului cea sfinta și binecuvântată de Sabat, dar prin
harul Domnului acum avem aceasta libertate.

Relevant a fost cuvântul pastorului Ștefan  Radu care a men�ionat că
încă de copii ne uitam în zare crezând că acolo se întilnește cerul cu pământul,
și fiecare dintre noi dorim să fim în acel punct să putem atinge cerul! Dum
nealui crede, ca și noi cei de fa�ă la acest eveniment, că in Iași, la sărbătoarea
celor 100 ani de Adventism, cerul sa unit cu pământul în inimile noastre!
În perioada cât a păstorit biserica  au stat cu chirie în actuala cladire din Sărariei,
dar nu erau proprietari , iar Primarul de atunci,  când a fost solicitat  să dea
autoriza�ie, a refuzat, spunând: „Cât voi fi eu primar nu va fi autorizată nici o
biserică adventistă în Iași’’. 

Dumnezeu a vrut altfel și după moartea primarului Manciuc
autoriza�ia a fost dată de domnul Iliescu.

Bucuria a fost imensa că rugaciunile credincioșilor au fost ascultate și
biserica se putea ruga în cladirea în care era proprietară,  era declarată biserică
recunoscută de lege în România, egală în drepturi cu celelalte biserici ma
joritare. 

Programul sa desfășurat pe parcursul întregii zile, fiecare  pastor, în
cuvântul rostit șia exprimat bucuria imensă de a participa la o așa întânire cu
membrii bisericii, cu prezbiteri, diaconi.

Au fost înmânate în cadru festiv  diplome și plachete care să a
minteasca importan�a  evenimentului.

La  festivitate a participat primarul Iașului, Mihai Chirica care a  spus
că se bucură să participle la sărbătorirea a 100 ani de la înfiin�area bisericii ad
ventiste în Iași și concomitent 100 ani de la săvârșirea statului unitar român.

A adresat cuvinte de respect și  felicitare pentru  oaspe�ii din
străinătate și din �ară și lea oferit un mic simbol  de mul�umire pentru că 
neau vizitat și neau onorat cu prezen�a:

Lea oferit cite un album tiparit pentru aceasta ocazie, cu denumirea
„Iașul – simbol al Unirii”:

 Domnului Mario Brito – de la Conferinta mondiala a Bisericilor
adventiste

 Domnului Marius Munteanu – director de educatie a confederatiei
europene,  pe care  la felicitat pentru  implicarea  in proiectele „AMICUS”
care prin programele  organizate au  contribuit la răspândirea Evangheliei în
jude�ul Iași și au făcut cunoscut printre colegii de facultate cuvintele  Domnu
lui Isus si adevarul din paginile Sfintei Scripturi

 Domnului Stefan Tomoioaga – presedintele Uniunii bisericilor ad
ventiste de ziua a șaptea din Romania

 Domnului Tiberiu Nica – presedintele Conferin�ei Moldova
Tot domnului Tiberiu Nica – moldovean deal nostru – ia fost oferită

o Diplomă  aniversară cu ocazia împlinirii celor 100 ani de la nașterea Bisericii
adventiste de ziua a șaptea  pe meleaguri ieșene,  pentru implicarea acesteia în
viata comunită�ii și în amintirea  celor care au contribuit la dezvoltarea sa pe
parcursul acestui secol.

Festivitatea sa încheiat cu mul�umiri aduse lui Dumnezeu care a facut
posibilă organizarea acestui eveniment în libertate de închinare, de exprimare
și de adunare  întrun loc public, întrun număr mare de credincioși și prieteni
ai acestora.

Marieta GÎMBU	Ă



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 negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela�ii la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIA
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
* Vând două fotolii, o masă şi un pat, din lemn de esanţă tare. Preţ negociabil. 
Telefoane: 0742 968 778 şi 0775 044 899.
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
128 locuri de muncă disponibile la 13.06.2018

– SC ALDELIA SRL 10 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– SC ALVALIV SRL 2 lucrători sortatori deșeuri
reciclabile

– SC ALDESVEX SRL 5 muncitori necalifica�i la
spargerea și tăierea materialelor de construc�ii, 5
muncitori necalifica�i în industria confec�iilor, 5 croitori
confec�ioneri îmbrăcăminte după comandă

– SC CARISAB SRL HUSI 1 electrician
echipamente electrice și energetice

– SC ENRI ANGEL SRL 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– MOBILGLASS SRL HUSI 1 asamblor manual, 1
tâmplar universal, 1 tapi�er

– SC NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– SC PETAL SA 5 frezori universali, 3 ingineri
mecanici, 5 lăcătuși mecanici, 5 muncitori necalifica�i la
ambalarea produselor solide și semisolide, 5 strungari
universali, 3 sudori, 3 turnători formatori

– SC PALIE CATERINA SRL 1 contabil
– ROMEMA COM SRL 1 lucrător comercial, 1

vânzător
– SC MIRTOFAR SRL 1 confec�ioner articole din

piele și înlocuitori
– SC COSMAZ TRANS SRL 1 vânzător
– SC HUTANUTAILORS SRL 1 croitor
– I.I. GISCA ANCUTA LACRAMIOARA 1

vânzător
– SC REIAda SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele și înlocuitori
– SC PETRA SHOES SRL 1 cizmarconfec�ioner

încăl�ăminte, după comandă, 1 croitorștan�ator piese
încăl�ăminte, 1 cusător piese din piele si înlocuitori

– SC SEBAC INVEST SRL 1 agent de securizare, 4
muncitori necalifica�i la asamblarea, montarea pieselor

– SC VALCONS SHOES SRL 10 cizmari
confec�ioneri încăl�ăminte, după comandă

– I.I.  PARFENE JANA 1 vânzător
– SC WILL SHOES  SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 spălător

vehicule
– SC KAR HUNTER SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC BENAZA SRL HUSI 1 operator introducere

validare și prelucrare date
– SC BILCONT SERV SRL HUSI 1 șofer de

autoturisme și camionete
– SC CHICAROSA SRL BROSCOSESTI1 barman
– SC LEONGRAND ART SRL STANILESTI 1

vânzător
– SC VASEA SRL HUSI  lucrător bucătărie (spala

tor vase mari)
INCITY MEDIA PROMOTER HUSI 5 muncitori

ambalator
– SC SERGROUP SRL DRINCENI 1 șofer
– SC VICTORIA UNIC SRL 2 zidari rosariten

cuitori

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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14 IUNIE � ZIUA MONDIALĂ 
A DONATORULUI DE SÂNGE

În fiecare an la data de 14 iunie se celebrează în întreaga lume Ziua
Mondială a Donatorului de Sânge (engleză: World Blood Donor Day), prilej
pentru a crește gradul de conștientizare asupra necesită�ii condi�iilor de
siguran�ă în donarea de sânge și a mul�umi donatorilor voluntari de sânge pen
tru gestul lor de a salva vie�i fără a aștepta o recompensă în schimb. Prima Zi
mondială a donatorului de sânge sa sărbătorit în 2004 la Johannesburg,
Africa de Sud.

Această zi a fost înfiin�ată în urma succesului de care sa bucurat
Ziua Mondială a Sănătă�ii din anul 2000, ce a avut ca temă importan�a donării
de sânge și sa desfășurat sub sloganul "Sângele salvează vie�i". Evenimentul
din 14 iunie nu are ca scop înlocuirea altor evenimente precum zilele
na�ionale de donare de sânge.

Această zi a fost aleasă de Organiza�ia Mondială a Sănătă�ii (OMS)
ca un omagiu, în amintirea imunologului austriac Karl Landsteiner, laureat al
premiului Nobel pentru medicină în anul 1930 pentru descoperirea grupelor
de sânge AB0.Născut acum 148 de ani, pe 14 iunie, datorită lui, transfuziile
de sânge au devenit astăzi proceduri de rutină medicală.

Cu toate că scopul acestei zile este de a crește gradul de
conștientizare asupra importan�ei donării de sânge și de a încuraja cât mai
mul�i oameni să doneze, obiectivul zilei este nu neapărat de a atrage un număr
mare de donatori în acea zi, cât de ai sărbători pe cei care donează sânge în
mod voluntar, fără vreo recompensă, decât aceea că au ajutat la salvarea a mi
lioane de vie�i.

„LUNA DREPTURILOR
COPILULUI”

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Vaslui, în cali
tatea de promotor al bunăstării și
respectării drepturilor copilului la
nivel jude�ean, a organizat o serie de
activită�i tematice menite să
marcheze Ziua interna�ională a
copilului (1 iunie), Ziua împotriva
violen�ei asupra copilului în România
(5 iunie) și Ziua mondială împotriva
exploatării copiilor prin muncă (12
iunie). Sub egida „Luna drepturilor
copilului”, alături de Funda�ia World
Vision România Biroul zonal Iași și
Vaslui, DGASPC Vaslui șia propus
să sporească gradul de conștientizare
în rândul copiilor și, deopotrivă, a
popula�iei adulte aflate sau nu în
rela�ie de răspundere fa�ă de copii, iar
împreună cu reprezentan�ii
institu�iilor locale care interferează
cu zona serviciilor sociale, să identi
fice soluţii de prevenire a actelor de
agresiune, indiferent de modul în care
aceasta se manifestă. 

Cazuistica instrumentată la
nivelul DGASPC Vaslui relevă o
creștere considerabilă a numărului de
copii din segmentul de vârstă 512
ani, victime ale formelor de agresiune
fizică și sexuală, fapt ce impune con
solidarea unor astfel de no�iuni în
rândul acestei categorii de copii și nu
numai. Campania a vizat o serie de
activită�i pentru un număr de 70 de
copii școlari și preșcolari din com.
Solești și com. Ivănești, la care au
participat și educatorii/învă�ătorii
acestora. Implicarea copiilor a fost
recompensată simbolic printrun
pachet de produse alimentare oferite
de către Compania VASCAR,
respectiv o jucărie din dona�ia
individuală a angaja�ilor DGASPC
Vaslui și ai Biroului Zonal Vaslui
Iași a Funda�iei World Vision.

În același registru, în data de

5 iunie a.c., personalul din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare
nr. 1 Bârlad, în colaborare cu Școala
Gimnazială ”Episcop Iacov
Antonovici” Bârlad, Școala
Gimnazială ”Iorgu Radu” Bârlad și
Școala Gimnazială ”Stroe S.
Belloescu” Bârlad, au marcat Ziua
împotriva violen�ei asupra copilului
în România printro activitate de
informare cu privire la drepturile
copilului, cauzele și efectele acestui

fenomen, intitulată „Copilăria nu tre
buie să doară”.

Campania sa finalizat prin
workshopul  „Bune practici în
instrumentarea locală a cazurilor de
abuz și neglijare”, ce a adus la
aceeași masă personal cu atribu�ii în
domeniul asisten�ei sociale din cadrul
a 15 primării din jude� (oraș Negrești,
com. Oșești, com. Lipovă�, com.
Delești, com. Laza, com. Muntenii de
Jos, com. Rebricea, com. Todirești,
com. Dumești, com. Vulturești, com.
Pungești, com. Ivănești, com.
Poienești, com. Zăpodeni, com.
Rafaila), alături de o serie actori
institu�ionali ce activează în domenii
conexe asisten�ei sociale, în scopul
expunerii unor experien�e de bună
practică în gestionarea cazurilor la

nivel comunitar, respectiv eficienti
zarea colaborării între institu�iile
competente să intervină în situa�ii de
abuz, neglijare sau exploatare a
copilului.

DGASPC Vaslui adresează
mul�umiri organiza�iei neguverna
mentale care a sprijinit derularea
întregii campanii, respectiv Funda�ia
World Vision România Biroul zonal
Iași și Vaslui, Companiei VASCAR,
în calitate de sponsor al activită�ilor

din mediul rural, copiilor și cadrelor
didactice, reprezentan�ilor
autorită�ilor locale și celorlalte
institu�ii participante la întâlnirea
tematică, și nu în ultimul rând, tutu
ror colegilor care sau implicat dinco
lo de latura profesională în buna
desfășurare a tuturor evenimentelor
dedicate ”Lunii drepturilor copilu
lui”.

Date statistice
În anul 2017, un număr de

433 copii din jude�ul Vaslui au fost
victima unui act de abuz, neglijare
sau exploatare.  239 dintre aceștia au
fost securiza�i în sistemul de protec�ie
specială. În perioadă scursă din anul
2018, al�i 153 de copii au separa�i de
mediul familial din motive
imputabile părin�ilor.


