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O voce șăgalnică de secretară ne-a invitat pentru vineri 23 iunie
2017 „să ne distrăm” cu ocazia reunirii foștilor și actualilor consilieri
județeni, într-o ședință festivă, începând cu ora 14.00.

Ar fi de adunat aproape 150 de persoane care includ și funcționarii
publici convocați.

Printre aceste persoane Dumitru V. Marin n-a fost niciodată „glugă
de coceni” adică fără opinii și fără acțiuni concrete, palpabile. Ba, am avut
influență prin școala de presă (cca 500 persoane)  prin cuvântul construc-
tiv, chiar dacă singular, uneori! Numai și numai prin munca și priceperea
personală, în bătălie tot cu cei mai deștepți oameni ai județului și printre
cei mai valoroși jurnaliști ai țării. 5 mandate de consilier județean, 2 de
consilier local, cu 234 de consilieri locali ai Federației Ecologiste din Româ-
nia ,,la un moment dat, locul 1, 11% din efectivul național,  ca a IV-a
formațiune politică din județul Vaslui, drept care am făcut parte din
Delegația Permanentă și diverse comisii!

Ca să obțin asemenea forță am avut: 1) tovarăși de valoare și loiali:
ing. Neculai Pânzaru, Dan Albescu, Costache Mărcuță; b) ziariști pricepuți
atât la TVV cât și la radio Unison și ziar (din care unii ca un oarecare Sorin
sau Tănăsuc m-au vândut sistematic!); tot ce înseamnă ziarist în județ
fiind descoperiri ale mele. Și valori naționale ca Lucian Pârvoiu, Cătălin
Striblea, Aurina Petrea tot de aici au plecat.

Dreptatea e a fiecăruia dar ADEVĂRUL e unul singur, căutat ade-
sea prin justiția mereu cu hibe, influențabilă și coruptă, DREPTATEA
n-a existat vreodată și nici nu va exista! Nici EGALITATEA: cum să fie
egal văcarul cu primarul? Sau copilul născut în sărăcie cu cel din palate?

Argumentez astfel că și în Consiliul Județean s-au strâns tot felul
de „consilieri” puși de șeful de partid să-l susțină și să câștige un ban. Deci
să nu miște în front. Era unul Juverdeanu, liberal, „în opoziție”, care n-a
făcut alt joc decât al PSD care a avut mereu în frunte oameni (nu
personalități) remarcabili: prof. Constantin Alexandru care a pus câte bețe
în roate a putut TVV cu judecăți și decizii, dar care a trecut de la comunism
la ceva democrație, ing. Ion Manole, prins de administrație, Ion a fost abil
și activ, dar a căzut ca Grindeanu în fața lui Dragnea, adică în fața
prof. Dumitru Buzatu între ei existând fie Vasile Mihalache, fie Corneliu
Bichineț. Despre acesta din urmă ar merita multă analiză dar acum e
vorba despre ce a realizat Dumitru V. Marin în mandatele sale și anume:

1) Cel mai important: prin opoziția sa, singura, permanentă, a oprit
derapajele grave ale președinților și PSD care s-au simțit supravegheati și
chiar dacă au șmenuit terenuri, case, fonduri,  iată-i deocamdată fără DNA
pe cap.

2) Prezența omului,  jurnalistul, cu cel mai mare grup de presă
(unic în Moldova și astăzi), scriitorul (cu 27 de cărți), militantul pentru
adevăr, dreptate, egalitate, cinste, onoare, loialitate, bătăios de-a lungul
acestui sfert de secol (recunoscut și respectat, criticat de ciracii șefilor
vasluieni) ca om al acestui moment istoric cu dușmăniile și adversitățile de
rigoare.

3) Bătălie pentru democrație și pentru limba română, în cei peste
25 de ani deși cu finalitate INCERTĂ, pentru că nici democrația reală nu
există. O dovedesc mijloacele de presă,Tvv., Unison Radio (Vaslui,
Bârlad), Ziarul Meridianul de Iași – Vaslui – Bacău, Revista internațională
Meridianul Cultural Românesc. Se cunosc cele 2 recorduri mondiale
reușite, 4 naționale, cele 19 întâietăți din județ, acțiunile de mare amploare
din județele Moldovei.

Cât contează acest raport  într-o bătălie a tuturor timpurilor pen-
tru egalitate (care nu există), libertate (relativă) bunăstare care nu va fi
concretizată  curând?  Că, iată am fost printre reprezentanții unui timp
și al unui mediu într-un eșantion de viață românească… județul Vaslui!

�
Dumneavoastră, tuturor sănătate și noroc!
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro

RAPORT DE CONSILIERRAPORT DE CONSILIER
La Sedința festivă a Consiliului Județean Vaslui

Consilieri, adunarea!
De ziua (vasluiană) a

funcționarilor publici, adică,
pe 23 iunie 2017, ora 14.00
se organizează o adunare
festivă. Pot participa 198 de
foști și actuali consilieri din
Consilul Județean Vaslui,
întrunit prima dată pe 
4 aprilie 1992.

Adunare...!
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Un tânăr de 17 ani din
comuna Fălciu a fost reținut de
polițiști pentru o perioadă de 24 de
ore, fiind bănuit de comiterea
infracțiunii de furt.

Poliţiştii Secției 5 Poliție
Rurală Murgeni au probat activitatea
infracțională a unui tânăr de 17 ani,
din comuna Fălciu, cercetat pentru
săvârșirea infracțiunii de furt califi-
cat.

În fapt, în noaptea de
16/17.06.2017, acesta a pătruns prin
efracție într-un magazin din comuna
Fălciu și a sustras bani, țigări, băuturi
alcoolice și nonalcoolice, prejudiciul
fiind estimat la aproximativ 245 de
lei.

Magazinul era prevăzut cu
camere de supraveghere video, fapt
care a ajutat polițiștii la identificarea
tânărului.

O parte din prejudiciu a fost
recuperat de polițiști și restituit părții
vătămate.

În urma probatoriului
administrat, tânărul a fost reţinut de
polițiști pentru o perioadă de 24 de
ore. Acesta va fi prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Bârlad, cu propunerea de arestare
preventivă. 

Menționăm faptul că tânărul
este cercetat de polițiști pentru
comiterea altor șapte infracțiuni de
furt, fapte comise în perioada noiem-
brie 2016 – aprilie 2017, pe numele
lui fiind dispusă măsura preventivă a
controlului judiciar.

P R E V E N I R E A
FURTURILOR DIN SOCIETĂŢI
COMERCIALE

Pentru asigurarea unei
protecţii optime a magazinului
dumneavoastră, vă recomandăm:

• instalaţi un sistem de

alarmă contra efracţiei şi asiguraţi-vă
că acesta este pus în funcţiune;

• dacă firma deţine spaţii de
depozitare exterioare este necesar un
sistem de protecţie perimetrală;

• montaţi un sistem de
supraveghere şi înregistrare video;

• instalaţi un sistem de
restricţionare şi control al accesului;

• conectaţi sistemul de alar-
mare la un dispecerat de
monitorizare;

• montaţi uşi şi ferestre care
să dispună de sisteme de închidere de
înaltă siguranţă;

• dacă optaţi pentru grilaje şi
uşi metalice, acestea trebuie
confecţionate din materiale rezistente
la acţiuni mecanice şi termice;

• asiguraţi suplimentar
camerele pentru depozitarea valo-
rilor;

• un sistem de iluminare cu
senzori de perimetru care se
activează de câte ori se apropie cine-
va de magazin este util pentru
detectarea mai uşor a persoanelor rău
intenţionate;

• nu lăsaţi pe timpul nopţii,
în magazine sau sedii de firmă, sume
mari de bani;

• nu amplasaţi casele de
bani destinate depozitării monetare
în camera unde se lucrează cu
publicul;

• nu lăsaţi ferestrele
deschise/întredeschise când părăsiţi
sediul societăţii;

• instruiţi-vă personalul să
adopte o politică de securitate a
firmei şi să ştie cum să reacţioneze în
situaţii de acest gen.

Dacă ați constatat că s-a
comis un furt sesizaţi imediat
Poliţia, fără a distruge posibilele
urme lăsate de infractori!

REŢINUT PENTRU
INFRACŢIUNI DE FURT

923 locuri de muncă 
prin rețeaua EURES

Portalul EURES România
http://eures.anofm.ro/ oferă la această
dată lucrătorilor români 923 locuri de
muncă vacante în Uniunea
Europeană .

Ofertele de muncă provin
din următoarele ţări: Austria, Belgia,
Danemarca, Germania, Italia,
Letonia, Luxemburg, Malta, Marea
Britanie, Olanda, Polonia, Republica
Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania şi
Suedia, după cum urmează:
Austria: - lăcătuş mecanic CNC; -
tâmplar; - mecanic auto; - sudor; -
tehnician denar;

Belgia: - desenator tehnic
pentru construcţii metalice; -
montator pereţi şi plafoane din ghips
carton; - zidar tencuitor; - electrician
nave senior;

Danemarca: - muncitor
necalificat la cules de mazăre,

căpşuni şi cartofi; - distribuitor de
ziare şi colete;

Germania: - asistent medi-
cal; - tehnician electronist; - personal
în domeniul hotelier; - bucătar; zidar;
- fizioterapeut; - dulgher; - operator
excavator; - instalator; - personal
servire clienţi; - ospătar; - chef de
partie; - recepţioner; - demichef de
cuisine; - operator maşini şi instalaţii;
- educatoare; - inginer electronist şi
software; - inginer/expert unităţi; -
inginer proiect sisteme hidraulice; -
manager calitate; - ambalator; -
operator stivuitor; - hamal; - şofer
profesionist; - infirmier; - îngrijitor
persoane vârstnice; - tehnician elec-
tronist; - demi chef de rang; - dez-
voltator software Frontend; - dez-
voltator software Backend; - inginer
testare echipament; - lucrător în
construcţii; - specialist sisteme de
canalizare; - maistru construcţii reţele
de cabluri; - sudor; - electrician în
construcţii; - operator pompe de
beton; betonist; - maistru
hidroizolaţii clădiri; - grădinar; -
montator acoperişuri; - operator
utilaje pentru construcţii; - manager
în construcţii; - excavatorist; -
mecanic instalaţii sanitare; -
menajeră; - ajutor bucătar; - ajutor
barman; - frezor;

Italia: - asistent medical; -
îngrijitor persoane la domiciliu;

Letonia: - lucrător în depo-

zit;
Luxemburg: - tehnician

difuziune şi audiovizual (tehnician
sau inginer instalare sisteme AV
experimentat);

Malta: - şofer de autobuz;
Marea Britanie: - îngrijitor

persoane; - tâmplar / dulgher naval;
Olanda: - inginer de sistem;

- culegător căpşuni;
Polonia: - consultant

service;
Republica Cehă: - sudor; -

șlefuitor, pilitor; - șofer autobuz; -
electrician auto; - mecanic auto;

Slovacia: -lucrător în
producţie; - chelner; - bucătar şef;

Slovenia: - muncitor în
industria prelucrătoare; - inginer
proiectare dezvoltare turnuri de
răcire;

Spania: - şef echipă turbine
eoliene; - tehnician turbine eoliene; -
matriţer/curăţitor produse din plastic;

Suedia: - manager grup
experţi explorare;

Toate informaţiile privind
descrierea locului de muncă, cerinţele
locului de muncă, limba străină,
salariul oferit, durata contractului de
muncă, modul de aplicare pentru
fiecare ofertă, se pot obţine de pe por-
talul EURES România, la adresa:
http://eures.anofm.ro/

OO   oo pp ii nn ii ee .. .. ..

Inginerul Ion Manole fost președinte al Consiliului Județean Vaslui.
„În perioada mandatului meu a fost tare greu. N-aveam fonduri,

veneam după seism, se închisese Muzeul Bârlad  și Teatrul V.I.Popa, ne-am
străduit din greu să reușim. Am preluat Protecția copilului fără surse de
finanțare, am reabilitat Centrul 1 și am închis Ghetoul. Pur și simplu împru-
mutam de  mâncare pentru copii.

Sapardul ne-a fost de mare ajutor: din 35 de programe am câștigat
34.

Perioadă dificilă și cu mari frământări politice...
Știți prea bine că ați publicat atâtea în presa dumneavoastră.”

Telefonic, 21.06. 2017

METODA ACCIDENTUL, METODA ACCIDENTUL, 
ÎNCĂ FUNCȚIONEAZĂ

Poliţiştii au probat
activitatea infracţională a doi bărbaţi
din judeţul Iaşi, complici la
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune
prin metoda accidentul, faţă de o
femeie din oraşul Murgeni.

Polițiștii de investigații
criminale din cadrul Poliției orașului
Murgeni efectuează cercetări față de
doi bărbați în vârstă de 33 de ani, din
județul Iași, bănuiți de complicitate la
infracțiunea de înșelăciune, victimă
fiind o femeie de 41 de ani, din orașul
Murgeni.

În dimineața de 20 iunie
a.c., femeia a sesizat polițiștii despre
faptul că a fost contactată telefonic de
un bărbat, care s-a prezentat ca fiind
avocat și i-a precizat că fiul ei a
provocat un accident rutier soldat cu
vătămarea corporală a două persoane.
De asemenea, femeia a precizat că
bărbatul i-a solicitat suma de 5000 lei
pentru a face demersurile legale ca
fiul acesteia să nu răspundă penal,
sumă de bani care ar trebui trimisă
printr-un mandat poștal. 
Urmare a activităților desfășurate de
polițiștii de investigații criminale din
cadrul Poliției orașului Murgeni,
împreună cu polițiști din cadrul
Inspectoratului de Poliție al Județului
Iași, s-a reușit depistarea în flagrant a

doi bărbați care s-au prezentat la un
oficiu poștal din municipiul Iași pen-
tru a ridica suma de bani trimisă de
femeie.

Cei doi bărbați au fost
reținuți de polițiști pentru 24 de ore,
iar astăzi urmează să fie prezentați la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Bârlad cu propunerea de dispunere a
unei măsuri preventive.
În continuare, polițiștii desfășoară
activități pentru identificarea tuturor
persoanelor implicate în comiterea
faptei.

Pentru prevenirea acestor
tipuri de fraude, Poliţia vă
recomandă insistent:

Dacă sunteți contactați de pe
un număr pe care nu îl cunoașteți de
către o persoană care se dă drept
rudă, cereți cât mai multe detalii, din
care să vă convingeți de identitatea
celui în cauză. Verificați pe un număr

de telefon cunoscut deja dacă situația
de urgență este reală. 
Nu dați curs instrucțiunilor primite
prin telefon de la persoane
necunoscute, care pretind că sunt
avocați și reprezintă rudele implicate
într-un accident rutier. 

Nu depuneți sume de bani în
conturile unor persoane pe care nu le
cunoașteți. Aceeași recomandare
trebuie să o aveți în vedere dacă
persoane necunoscute vă solicită, sub
orice pretext, să reîncărcați cartele
telefonice. Oricine poate fi implicat
într-un accident de circulație, dar într-
un moment critic ca acesta, singura
urgenţă este cea medicală, nicidecum
aspectul financiar. Atât victima, cât şi
autorul unui accident rutier nu au
nevoie de bani ca să primească
îngrijiri medicale de urgență.

În cazul în care primiți un
astfel de telefon, anunțați imediat
Poliția prin apel la 112, așteptați
recomandări din partea unui polițist
și respectați-le întocmai!

Apelăm totodată la per-
soanele care au rude apropiate ce se
încadrează în profilul victimelor
înșelăciunilor să ia legătura cu
acestea și să le prevină,  pentru a nu
cădea în plasa răufăcătorilor.
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Poate vă interesează….
Luni, 12 iunie, a avut loc

şedinţa comună a comisiilor pentru
muncă şi buget ale Camerei
Deputaţilor în cadrul căreia a fost
dezbătut proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.99/2016 privind unele
măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri pub-
lice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare.

În urma dezbaterilor au fost
adoptate o serie de amendamente:
Majorarea cu 30% a cuantumului
brut al salariilor de bază pentru per-
sonalul care nu a beneficiat de
majorări salariale, potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.2/2017:

• majorarea cu 30% a cuan-
tumului brut al salariilor de bază pen-
tru personalul din bibliotecile
naţionale sau de importanţă
naţională, stabilit potrivit legii,
precum şi din cadrul Bibliotecii
Academiei Române;

• majorarea cu 30% a cuan-
tumului brut al salariilor de bază pen-
tru personalul din muzeele de
importanţă naţională stabilite potrivit
legii;

•  De la data intrării în
vigoare a prezentei legi se majorează
cu 20% cuantumul brut al salariilor
de bază ale următoarelor categorii de
personal:

• personalul din instituţiile şi
autorităţile subordonate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
inclusiv Oficiile de Studii Pedagogice
şi Agrochimice cu excepţia Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, Agenţiei pentru

Finanţarea Investiţiilor Rurale şi a
direcţiilor pentru agricultură judeţene
şi a municipiului Bucureşti

• personalul din cadrul
Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi
din unităţile de cercetare-dezvoltare
din subordinea acesteia

• personalul din unităţile
care funcţionează în subordinea
Ministerului Tineretului şi Sportului
(DJDS, DJTS, CS, casă de cultură a
studenţilor)

• personalul medical din
cabinetele medicale din structurile
teritoriale de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă din
subordinea Casei Naţionale de Pensii
Publice

• personalul care nu a
beneficiat de majorări salariale
potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.2/2017, din cadrul
instituţiilor publice de spectacole sau
concerte aflate în subordinea
Ministerului Culturii, precum şi din
direcţiile judeţene de cultură,
respectiv a municipiului Bucureşti

• personalul de specialitate
din cadrul secretariatului tehnic din
structura C.E.S.

• Majorarea cu 15% a cuan-
tumului brut al salariilor de
bază/solde de funcţie al următoarelor
categorii de personal:

• Personalul din cadrul bib-
liotecilor centrale universitare

• Cadrele militare în
activitate, precum şi soldaţii şi
gradaţii voluntari, inclusiv personalul
civil din Ministerul Apărării
Naţionale şi instituţiile aflate în
subordinea sa, cu excepţia celor care
au beneficiat de majorări potrivit

Legii nr.250/2016
• Personalul din cadrul

Secretariatului de Stat pentru
recunoaşterea meritelor luptătorilor
împotriva regimului comunist instau-
rat în România în perioada 1945 –
1989

• De la data intrării în
vigoare a prezentei legi, cuantumul
brut al salariilor de bază ale
personalului din cadrul Autorităţii
pentru Reformă Feroviară se
stabileşte la nivelul aflat în plată pen-
tru personalul din cadrul Ministerului
Transporturilor;

• De la data intrării în
vigoare a prezentei legi, pentru
personalul care îşi desfăşoară
activitatea în secţii/compartimente de
oncologie medicală, oncologie
pediatrică, radioterapie, hematologie
oncologică şi în secţii/
compartimente pentru arşi, sporurile
şi alte drepturi salariale specifice
activităţii se vor calcula prin
raportare la salariul de bază aflat în
plată;

• Indemnizaţia de merit
acordată în temeiul Legii nr.118/2002
se stabileşte la nivelul a de trei ori
salariul minim pe economie;

• Aceste majorări salariale şi
a sporurilor pentru categoriile
enunţate vin să completeze măsurile
care au fost aprobate prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.2/2017,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.9/2017 şi Legea nr.250/2016.

Materialul a fost oferit de
către deputatul PSD Adrian Solomon
- președintele comisiei de munca din
Camera Deputaților

Vizite de lucru
Sala de sport – Școala

Gimnazială ”Ep. Iacov Antonovici”
Săptămâna trecuta, primar av.
Dumitru Boroș a efectuat o vizită de
lucru la Scoala gimnazială ”Ep.
Iacov Antonovici” pentru a verifica

stadiul lucrărilor la cea mai mare și
modernă sală de sport a unei instituții
de învățământ din județ. Astfel,
domnia sa a concluzionat ca lucrările
sunt in grafic, ba chiar intr-un stadiu
avansat. Sala de sport va avea tribună
cu 180 de locuri, vor putea fi practi-
cate sporturi precum volei, baschet,
handbal, unde se vor putea desfășura
și diverse evenimente și competiții
sportive în cele mai bune condiții.

De asemenea, primarul

bârlădean av. Dumitru Boroș  a
declarat că acordă o deosebită atenție
proiectului de canalizare din
cartierele Munteni și Podeni. În acest
sens, a efectuat o nouă vizită de lucru
în data de 12 iunie pentru a verifica

starea in care se prezintă lucrările.
Printre străzile vizitate au fost
str.Traian, str. Costache Conachi, str.
Petru Maior, etc. “În ciuda unor
zvonuri cu privire la sistarea
lucrărilor, se poate spune că stadiul
proiectului în acest moment este în
grafic. La unele străzi se lucrează
deja la refacerea carosabilului unde
deja sunt instalate conductele de
canalizare.” a conchis primarul
Boros.

Ziua Învățătorului 2017
Instituția Prefectului-județul

Vaslui a fost reprezentată la Ziua
Învățătorului, eveniment ce a ținut să
evidențieze dascălii cu rezultate de
excepție, cei implicați în proiecte
educaționale, dar și laboranții și
bibliotecarii merituoși.

Manifestarea a mai cuprins
câteva momente artistice de înaltă
ținută, oferite de copiii de la Clubul
elevilor Bârlad, Palatul copiilor
Vaslui, grădinițele din Vaslui, Rotaria
și Fantasia.

”Niciun alt sentiment nu îl
poate egala pe acela de admirație și

respect pentru dumneavoastră,
doamnelor învățătoare și domnilor
învățători. Sunteți privilegiați că vă
bucurați de o profesie aparte, fiind
modele pentru generații întregi. Le
doresc tuturor dascălilor multă
sănătate, putere de muncă și

realizări profesionale pe măsura
implicării lor. La mulți ani!”, le-a
transmis dascălilor vasluieni, prefec-
tul Eduard-Andrei Popica.

Ziua Învățătorului a fost
organizată de Casa Corpului Didactic
Vaslui, cu sprijinul Inspectoratului
Școlar Județean.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ ANTIDROG
CENTRUL DE

PREVENIRE EVALUARE ȘI
CONSILIERE ANTIDROG VASLUI
vă invită la evenimentul prilejuit de
campania națională "ZIUA INTER-
NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA CON-
SUMULUI ȘI TRAFICULUI ILI-
CIT DE DROGURI. Evenimentul
va avea loc duminică 25.06.2017 la
ora 12.30 în Parcul Copou Vaslui. 

Activitatea se va desfășura
sub forma unui flashmob coregrafic
și muzical, stand cu materiale
informative antidrog.

Sunt așteptați alături de vol-
untarii antidrog elevi, profesori,
părinți și colaboratori ai CPECA
Vaslui .
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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)
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Accentul perioadei va fi pe
segmentul financiar, în mod

special pe cheltuielile aferente casei
și membrilor familiei. Pe de o parte
este posibil să primești drepturile
salariale de la serviciu, să afli infor-
mații referitoare la schimbarea condi-
țiilor de muncă dar și aspecte legate
de conflictele mocnite. Se recomandă
prudență, întrucât vei fi nevoit să a-
corzi atenție și energie în segmentul
familial. 

Ești hotărât să schimbi multe
și mărunte în viața ta înce-

pând cu această perioadă. Este bine să
îți selectezi prioritățile și să eviți a te
împrăștia în prea multe activități. Fi-
nanciar sunt momente bune, în sensul
că primești bani, salariul sau bonu-
suri dinspre locul de muncă. Însă apar
și cheltuieli majore pentru cele de tre-
buință traiului cotidian. Dar, cele mai
remarcante evenimente se petrec în
segmentul relațiilor cu anturajul apro-
piat.   

O săptămână foarte impor-
tantă, întrucât se așterne în

calea ta o nouă etapă de viață și acti-
vitate. Ai șanse deosebite și unice de
a-ți trasa planuri îndrăznețe de viitor,
în care să-ți propui activități de anver-
gură, dar mai ales reformularea per-
sonalității tale din temelii. Lasă mă-
runțișurile vieții cotidiene deoparte și
gândește-te numai la ceea ce îți do-
rești cu adevărat și la ceea ce mai
merită să păstrezi în viața ta de acum
încolo. Chiar dacă ești greu de obser-
vat în peisajul cotidian, farmecul care
te învăluie va fi remarcat de cei dragi.

În urma discuțiilor cu un
prieten sau cu o persoană

de încredere din segmentul profesio-
nal, în tihnă și în taină vei lua decizii
majore pentru mersul lucrurilor în
viața ta de acum înainte. Îți sunt favo-
rizate meditațiile interioare, detașarea
de cotidian și aflarea unor informații
secrete despre relațiile în care ești im-
plicat. Totuși ar fi bine să te gândești
ceva mai mult la cele aflate și petre-
cute. Tendința de a te grăbi și a judeca
superficial lucrurile este accentuată. 

Săptămâna debutează cu as-
pecte profesionale, cu reuni-

uni oficiale cu șefi sau cu persoane
influente în mediul în care lucrezi.
Dialogurile vor fi fructuoase și vor a-
vea efecte pe termen lung. Totul este
să ai răbdare să asculți ce spun ceilalți
și să eviți graba în decizii și gesturi.
Ești bine susținut de către prieteni și
de către admiratori, dar cumva există
invidii pe care le vei simți foarte clar.
Cele mai bune discuții se vor purta în
taină, departe de ochii și urechile
lumii. Ai nevoie de mult liniște.

Cu siguranță în această săptă-
mână îți vei reformula multe

concepții despre viață. Tendința de a
aborda alte filozofii, de a urma mo-
dele de viață ale unor oameni valoroși
este mare și ușor de satisfăcut. Totuși
ar fi bine să îți selectezi atent infor-
mațiile și să le discerni pe îndelete.
Vor intra în discuție planurile de călă-
torii îndepărtate și cele privitoare la
îmbogățirea bagajului educațional.
Foarte evidente vor fi și relațiile ofici-
ale cu șefi, dezbaterile publice la lo-
cul de muncă și obținerea unor merite
profesionale. 

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂȚI
PUBLICE SA, Bârlad, efectuează activități de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare la cele mai
mici prețuri. 

Substanțele utilizate de către noi, sunt
aprobate de Ministerul Sănătății,  conform
Regulamentului Național al produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A. 

BÂRLAD-PIAŢĂ BOGATĂ, DAR CAM SCUMPĂ
Roşii, castraveţi, ardei,

varză, gogoşari, vinete, fructe de
sezon şi multe alte produse de toamnă
se află pe lista produselor disponibile
la vânzare în piaţa centrala din
Barlad. Preţurile sunt pentru toate

buzunarele. Tot mai mulţi barladeni
aşteaptă până în ultima clipă să-şi
procure legumele pentru murat, în
speranţa că preţul o să mai scadă.
Piaţa abundă de legume, dar preţurile
încă îi ţin la distanţă pe cumpărători.
În vreme ce ţăranii se plâng şi spun că
şi aşa legumele sunt prea ieftine
pentru munca depusă, cumpărătorii
acuză traiul tot mai scump şi salariile
şi pensiile mici. Deşi ne aflăm doar la
începutul sezonului de vara, roşiile se
vând la preţul de 4–6 lei kilogramul,
ardeiul capia variază între 6 lei şi 8

lei, iar gogoşarii de la 13 lei
kilogramul. La castraveţi preţul afişat
la tarabe oscilează între 2,5 lei, iar
vinetele au scăzut şi pot fi cumpărate
şi cu 5-6 lei - kg.

Ţelina şi mărarul, fără de

care nu se pot pune legumele la
conservat, au ajuns la preţuri mult
mai mari decât în anii trecuţi. Pentru
o ţelină bine dezvoltată, de exemplu,
precupeţii cer şi 5 lei, iar un kilogram
de morcovi se vinde cu 3 lei.

Destul de scumpe sunt şi
fructele şi strugurii de masă. Merele
şi perele de toamnă au preţul de 4 lei
kilogramul, iar preţul cerut pe kilo-
gramul de struguri sare de 12 lei
kilogramul. La fel și cireșele și
visinele. 

Gospodinele de până în 45

de ani preferă să cumpere, în general,
numai legume pe care nu le găsesc pe
parcursul iernii în piaţă sau în marile
magazine. Multe dintre acestea spun
că au ajuns la această modalitate
deoarece în hipermarketuri preţurile
legumelor în sezonul rece nu diferă
foarte mult de cele de acum.
Preţurile mari la legume îngrozesc,
însă, persoanele în vârstă, deoarece,
din amărâta de pensie, trebuie, pe
lângă celelalte cheltuieli, să cumpere
şi necesarul de legume. Cu toate
acestea, nimeni nu va avea cămara
goală şi asta pentru că majoritatea
persoanelor trecute de vârsta a doua
ne-au spus că speră ca preţurile să
mai scadă, pentru a reuşi să cumpere
măcar câte puţin din fiecare.
Nici pentru comercianţi situaţia nu
este mai bună. Aceştia sunt
dezamăgiţi pentru că potenţialii
cumpărători nu se îngrămădesc să le
cumpere marfa. Ei susţin că preţurile
se stabilesc în funcţie de sezon şi de
piaţă.

La o aşa scumpete, marea
majoritate a bârladenilor nu-şi permit
să cumpere legume şi fructe în
cantităţile necesare nici cel puţin
pentru consumul curent, căci pentru
asigurarea proviziilor pentru sezonul
de iarnă nici nu poate fi vorba. Din
cauza preţurilor inaccesibile, un
număr foarte mare de gospodine riscă
astfel să nu-şi pună în cămară
cantităţile necesare de suc de roşii, de
bulion, de zacuscă, de gemuri şi
compoturi din fructe şi struguri. 

Un prefect ancorat în realitate
În urmă cu câteva zile, la

intrarea în municipiul Huși, pe DE
581, un stâlp de joasă tensiune a fost
doborât, dupa ce un șofer, care a a
ațipit la volan, a intrat cu mașina în
el. La fața locului, pe lângă
autoritațile competente s-a deplasat
și prefectul Eduard-Andrei Popica,
pentru a coordona activitatea de
fluidizare a traficului, până ce
echipele Delgaz au refăcut rețeaua
de electricitate, ridicând un alt stâlp
de tensiune. 

În momentul de față, trafi-
cul pe drumul european se
desfașoară normal.

Încă un recalcitrant
a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 31
de ani a fost reținut de polițiști,
după ce în data de 15.06.2017 a
distrus cu un cuțit două anvelope
de la o remorcă şi a ameninţat
persoana vătămată. Acesta este
bănuit că ar fi comis infracțiunile
de distrugere şi ameninţare în
timp ce se afla sub măsura
preventivă de arest la domiciliu.

În ziua de 15 iunie, B.Ionel
s-a deplasat în dreptul locuinței
victimei, l-a ameninţat cu acte de
violentă pe acesta, după care  i-a
distrus cu un cuțit  două anvelope  de
la o remorcă ce se afla pe drumul
public. Bărbatul este bănuit că în
data de 13.03.2017 a comis alte trei
infracțiuni (distrugere, amenințare și
lovire sau alte violențe) asupra
aceleiași persoane vătămate.  La
acea dată s-a întocmit dosar de
cercetare penală, iar împotriva lui
B.Ionel s-a luat măsura  controlului
judiciar. Ulterior, măsura controlului
judiciar a fost înlocuită cu arest la
domiciliu.

La acea data, când B.Ionel
se afla sub măsura arestului la
domicliu, este bănuit că ar fi comis
alte infracțiuni de distrugere şi
ameninţare. Pentru aceste fapte,
polițiștii Secției 7 Poliție Rurală
Banca l-au reținut pentru 24 de ore. 

Acesta a fost prezentat la
Judecătoria Bârlad cu propunerea de
dispunere a unei măsuri preventive.

ACȚIUNI DE PREVENIRE
Polițiștii Serviciului Rutier

Vaslui, au acționat, în perioada
16-18.06.2017, pe linia depistării, identifi-
cării și tragerii la răspundere a conducă-
torilor de   autovehicule care încalcă  preve-
derile legale privind limitele de viteză

La sfârșitul săptămânii, pe raza
județului Vaslui, polițiștii rutieri au acționat
în scopul impunerii unui climat de
disciplină în rândul conducătorilor de
autovehicule în ceea ce privește respectarea
regimului legal de viteză precum și
consolidarea autorității polițiștilor în relația
cu participanții la traficul rutier.

De asemenea, polițiștii au
acționat și pentru impunerea unui climat de

siguranță și disciplină în rândul tuturor
conducătorilor auto, prin sancționarea celor
care conduc autovehicule sub influența
băuturilor alcoolice.

În urma acţiunii, poliţiştii au
aplicat 363 de sancţiuni contravenţionale
participanților la trafic care nu au respectat
normele rutiere, în valoare totală de 158255
de lei. Dintre acestea, 255  au fost aplicate
conducătorilor auto pentru nerespectarea
regimului legal de viteză. 

Totodată, au fost reținute 37 per-
mise de conducere, 22  dintre acestea pen-
tru  nerespectarea regimului legal de viteză
și 15 pentru alte abateri.



Părinţii copiilor cu
dizabilităţi dublează bucuria! Ei sunt
cei care au organizat un eveniment de
strângere de fonduri cu care au dat
startul vacanţei de vară din acest an. 

La sfârșitul săptămânii
trecute, părinţii copiilor cu dizabili-
tăţi din Centrul de Zi „Casa Esme” au
dat întâlnire în Grădina Publică
tuturor copiilor din oraşul nostru,
propunându-le un maraton de
activităţi decupate din vacanţele din
trecut şi adaptate zilelor noastre.
Programul pregătit a provocat
participanţilor creativitatea,
îndemânarea, abilităţile sportive şi
cele de lucru în echipă. Organizatorii
acestui eveniment au reusit sa aducă
în Grădina Publică distracţie,
aventură, bucurii şi provocări pentru
copii!

„Start Vacanţa de Vară”
este un eveniment de fundraising
organizat la iniţiativa comitetului de
părinţi ai copiilor care beneficiază de
serviciile Centrului de zi pentru copii
cu dizabilităţi „Casa Esme”. Ideea s-
a născut din dorinţa acestora de a
oferi răspuns la problemele financia-
re cu care centrul de zi s-a confruntat
la începutul acestui an.

Ineditul evenimentului s-a
regăsit în multiple detalii ale
acestuia. Iată unul dintre ele: „Start
Vacanţa de Vară” a fost organizat în
exclusivitate de părinţi. Acesta a fost
un eveniment care a mobilizat un
număr mare de voluntari dar, spre
deosebire de proiectele cu care ne-au
obişnuit cei de la Asociaţia Myosotis
România, de această dată nu este
vorba doar despre tineri voluntari, ci
şi despre voluntari adulţi. 

„Este o iniţiativă care ne
surprinde plăcut. E emoţionantă
mobilizarea acestui grup de părinţi.
Centrul de Zi Casa Esme
funcționează de 12 ani în
comunitatea bârlădeană şi în tot
acest timp am oferit sprijin familiilor
care au în componenţa lor copii cu
dizabilităţi. Iată că trăim momentul
în care aceste familii vin în sprijinul
serviciilor de care doresc să
beneficieze şi pe viitor. Am fost
prezent la câteva dintre şedinţele de
planificare şi organizare şi m-a
impresionat devotamentul şi
sacrificiile pe care părinţii le fac
pentru ca această idee de proiect să
se transforme într-un eveniment care,
cel mai probabil, va implica sute de
bârlădeni. Pentru activitatea noastră
profesională este motivantă atitu-
dinea dumnealor; e motivant să vezi
că munca îţi este atât de preţuită în
rândul celor cărora li se adresează!
Într-o perioadă în care securizarea
financiară a Centrului de Zi „Casa

Esme” este una dintre priorităţile
majore ale activităţii mele, exemplul
personal al acestor părinţi mă
inspiră şi îmi confirmă faptul că este
deplin justificat orice efort făcut

pentru a menține Centrul de Zi
„Casa Esme” în peisajul local
al serviciilor sociale destinate
copiilor cu dizabilităţi. Felicit
întreg Comitetul de părinți
pentru această inițiativă și le
mulțumesc tuturor părinților și
voluntarilor implicați în
organizarea și suținerea aces-
tui eveniment.” – a declarat
directorul executiv al
Asociaţiei Myosotis România,
Mihai Popa.

Anul 2017 a început cu
serioase ameninţări financiare pentru
Centrul de Zi Casa Esme. Privată de
55% din venitul anual necesar
funcţionării (din cauza subdimensio-
nării bugetului alocat de Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale pentru
subvenţionarea ONG-urilor în acest
an), Asociaţia Myosotis România s-a
văzut nevoită să caute surse
alternative de finanţare în interiorul
comunităţii locale.

„Am fost alertaţi de vestea
că lipsa de fonduri poate duce la
închiderea centrului de zi. Noi,
părinţii copiilor cu dizabilităţi, ştim
cât înseamnă Casa Esme pentru
familiile noastre. Copiii noştri
trebuie să beneficieze în continuare
de calitatea acestor servicii. Pentru
cei mai mulţi dintre copiii pe care îi
reprezentăm, Casa Esme este singura
instituţie care oferă gratuit servicii
de specialitate. Prin urmare, nu
putem rămâne pasivi în faţa acestei
situaţii. Ne-am propus să ne
alăturăm eforturilor pe care echipa
Myosotis le realizează constant pen-
tru a securiza financiar Casa Esme.
Am început prin a ne organiza într-
un comitet al părinţilor. O dată
construită această structură, am con-
tinuat prin a ne gândi la lucrurile pe
care le putem face noi, părinţii,
pentru a sprijini buna funcţionare a
centrului de zi. Am decis că prioritar
este să ne implicăm în activităţi de
strângere de fonduri şi, după câteva
şedinţe pline de entuziasm şi
efervescenţă, am conturat proiectul
„Start Vacanţa de Vară”. Bucuria pe
care o vor simţi participanţii la
activitate va fi dublată cu bucuria pe
care o generează în fiecare dintre noi
faptul că putem sprijini proiectul
care schimbă viaţa copiilor noştri.”
– a declarat preşedintele comitetului
de părinţi, Oana Ursache.

„Start Vacanţa de Vară”
este o iniţiativă care a oferit oricărui
bîrlădean posibilitatea de a sprijini
activităţile pe care Asociaţia
Myosotis România le desfăşoară în
Centrul de Zi Casa Esme. Donaţiile
dumneavoastră vor fi atent investite
în servicii de calitate pentru copiii cu
dizabilităţi.” a declarat  Mihai Popa,
director executiv Asociaţia Myosotis
România.
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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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O perioadă cu accent pe
segmentul banilor și bunu-

rilor administrate și folosite împre-
ună cu alții, mai ales în segmentul
profesional. Discuții privitoare la
colaborări, căutarea unor soloții via-
bile de a obține venituri suplimen-
tare, dar și cheltuieli pe taxe, facturi,
servicii personale. Există și varianta
să primești niscai bonursuri dinspre
locul de muncă sau măcar promisiuni.

În prima parte a perioadei
sunt posibile multe discuții

parteneriale, atât în plan personal cu
partenerul de viață, cât și în plan
profesional cu partenerii de afaceri
sau colaboratorii. Fii prudent, deoa-
rece există riscul să vorbești prea
mult, să-ți divulgi intențiile și să e-
miți judecăți eronate. Vor interveni
și aspecte financiare comune cu alții,
de genul achitarea unor datorii, re-
zolvări legate de moșteniri sau
partaje.

Energia săptămânii predis-
pune la multă forfotă la

serviciu, dar și acasă în plan perso-
nal vei fi nevoit să rezolvi multe și
mărunte. Alege prioritățile și
dozează-ți eforturile, pentru că exis-
tă un risc mare de a-ți irosi energia
în activități inutile. Sănătatea este
vulnerabilă și s-ar putea crea con-
texte favorabile de a dialoga cu spe-
cialiști în sănătate sau de a face nis-
cai analize. Relațiile parteneriale
sunt active, iar dialogurile frecvente.

Este bine să te apropii sincer
de persoana iubită și de co-

piii tăi sau ai altora. Interacțiunea cu
cei dragi și cu persoanele tinere îți a-
duce un aport substanțial de energie
și informație, aspecte de care ai ma-
re nevoie în această perioadă. Fii a-
lături de ceilalți, susține-le ideile,
respectă-le deciziile și iubește-i ne-
condiționat. Ceea ce emiți tu spre ei
se va întoarce la tine înzecit. La ser-
viciu va fi mult de lucru, dialoguri și
activități care presupun efort mental
destul de mare. 

Relațiile cu membrii fami-
liei și activitățile gospodă-

rești se evidențiază mult în prima
parte a săptămânii. Poți cădea la pa-
ce cu membrii familiei pe orice temă
legată de bunuri patrimoniale sau de
îmbunătățiri ale condițiilor din spa-
țiul locativ. De asemenea te poți
gândi la a te muta, a vinde sau cum-
păra ceva valoros pentru casă. Sănă-
tatea este vulnerabilă, de aceea evită
eforturile mari și dialogurile care te
solicită mental prea mult. De evitat,
pe cât posibil, consultațiile.

Persoanele din anturajul apro-
piat te solicită mult, fie pentru a

le oferi sfaturi, fie pentru a tăifăsui cu tine
pe teme de larg interes. De asemenea vei
fi nevoit să călătorești pe distanțe scurte
pentru a rezolva chestiuni personale și
profesionale. Evită discuțiile contradicto-
rii și graba! Acasă ar fi bine să te implici
în activități domestice alături de membrii
familiei. Ziua de 22 Iunie îți poate aduce
răsturnări de situație, fie în plan familial,
fie în plan profesional. Fii alături de cei
dragi și ajută-i necondiționat! 

Concursurile Serviciilor
Voluntare şi Private pentru

Situații de Urgență Vasluiene
Pe 15 iunie, în poligonul de

pregătire al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al
judeţului Vaslui s-a desfăşurat etapa
judeţeană a concursurilor
profesionale cu Serviciile Voluntare
şi Private pentru Situaţii de Urgenţă.

Probele concursului au fost:
Pista cu obstacole pe 100 m, Ştafeta
4x100 m şi Dispozitivul de
intervenţie.

Obiectivele acestei
competiţii au fost: dezvoltarea şi
perfecţionarea aptitudinilor şi
deprinderilor specifice, necesare
îndeplinirii acţiunilor de intervenţie
în situaţii de urgenţă; evaluarea
nivelului de pregătire a capacităţii de
intervenţie a serviciilor voluntare şi
private; popularizarea, în rândul
cetăţenilor, a unor aspecte din
activitatea desfăşurată de aceste ser-

vicii si nu in ultimul rand,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor
de colaborare între serviciile
voluntare şi private.

Echipajul de la Serviciul
Privat pentru Situații de Urgență a
Spitalului Județean de Urgență Vaslui
şi cel a Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Rebricea s-au
clasat pe primele locuri și vor
participa, la etapa zonală alături de
celelalte echipaje de la judeţele din
zona Moldovei, competiţie care se va
desfăşura în nunicipiul Bacău.

De asemenea, a fost premiat

și Cel mai înfocat suporter, de la
S.V.S.U. Rafaila, Voicu Daniel la
frageda vârstă de 4 ani și 6 luni.
Conducerea Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al
judeţului Vaslui mulţumeşte pe
această cale participanţilor,  dorindu-
le succes în etapa următoare.

Ultimul clopoțel din anul
școlar 2016-2017

La final de an școlar,
Instituția Prefectului-județul Vaslui a
felicitat elevii și profesorii pentru
rezultatele școlare obținute.

Prefectul vasluian Eduard-
Andrei Popica a ținut să-i felicite și
pe olimpicii care au reprezentat cu
cinste Vasluiul la olimpiadele și
concursurile naționale. Patru dintre ei
reprezintă România la olimpiadele
internaționale. Este vorba despre
Andrei Bordeianu (științe), Vlad
Sîmbotin (biologie), Andrei Popa
(informatică)-toți de la Liceul
”Mihail Kogălniceanu”, și Andrei
Chiriac (informatică), de la Liceul
”Ștefan Procopiu”.

Reprezentantul Guvernului
în teritoriu a împărtășit și emoțiile

absolvenților de liceu și gimnaziu,
care au încheiat un capitol din viața
lor.

”Fiecare elev are un scop

bine întemeiat, acela de a-şi alege
drumul în viaţă. Aţi avut parte de un
grup de profesori de excepţie şi îmi
place să cred că în toată această
perioadă aţi învăţat de la ei. Vă
doresc tuturor să aveţi parte de acele
perfomanţe pe care vi le doriţi. Să
duceţi mai departe numele școlii de
la care proveniți, iar profesorii pe
care i-aţi avut să-i cinstiţi şi de la
toamnă mai departe. Vacanță plăcută
și mult succes la examenele care vă
așteaptă”, a declarat prefectul
Eduard-Andrei Popica.

„Start Vacanţa de Vară” 

Paginile 4 și 5
sunt realizate de 
Timona BALMUȘ
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Reporter: Stimați prieteni,
sunt la Bogdana unde stau de vorba cu
un vechi prieten, primarul Barbu
Vasilică și cu un nou prieten, vicepri-
marul Bobei Ionel, amândoi niște oa-
meni de acțiune care știu nevoile
comunei și încearcă să rezolve proble-
mele cât mai bine, gândindu-se la
binele comunității. Domnule primar,
sunt bucuros să te văd, bine te-am
găsit!

Primar: Bună ziua și bine
ați venit!

R: Am văzut că aveți de
toate, aveți dealuri, am văzut păduri,
am văzut niște platouri bune pentru
agricultură...

P: Bune... într-o oarecare
măsură, deoarece pământul este de
o calitate mai slăbuță, fiind
dealurile cu cea mai mare înălțime
din județ, iar solul nu este așa pro-
pice pentru culturile vegetale.
Pământul este format în mare din
argile neproductive sau mai slab
productive.

R: Cu apele cum stați? Aveți
o sumedenie de izvoare și aici și la
Lacul Babei.

P: O parte dintre ele le-am
captat ca să aibă și populația apă
însă de câțiva ani ploaia ne cam
ocolește, sunt perioade de secetă
accentuată.

R: Și totuși, comuna
Bogdana este una dintre cele mai bo-
gate comune, în păduri, din județul
Vaslui, după părerea mea, poate și din
toată Moldova. Am dreptate, sau nu?

P: Nu știu, poate sunt și co-
mune mai bogate. Noi avem din to-
talul de 4.951 de hectare, 1.300 de
hectare de pădure.

R: Și totuși ploaia vă
ocolește. Se zice că la pădure se adună
norii.

P: Așa se zice însă nu știu
ce se întâmplă. Știam că zona de sud
a județului era mai problematică
însă în ultimii ani, în zona Bârladu-
lui, spre Tecuci, a plouat mai mult
decât în zona noastră. Chiar și
acum, zilele astea, când în alte părți
a plouat destul de bine, la noi abia
a stropit.

R: În condițiile acestea, cu ce
poate trăi omul la Bogdana, cu ce-și
poate câștiga existența, cum poate
trăi?

P: Fiindcă populația este
foarte îmbătrânită se trăiește din
pensii, din ajutorul social, mai avem
câțiva salariați la Școală, la

Primărie și bineînțeles mai sunt și
gospodari care-și muncesc bucata
lor de pământ însă se face o
agricultură de subzistență. 

R: Asociații agricole, sunt?
P: Sunt arendatori, cea mai

mare suprafață o are o societate de
la Bacău care are avicola de la Zor-
leni, în rest mai sunt și de la noi care
au 50-100 de hectare.

R: Știți cât oferă populației

ca arendă?
P: 400 de kilograme de

grâu la hectar plus impozitul pe
teren.

R: Aveți lume săracă aici la
Bogdana?

P: Este dar să știți că pen-
tru cei care vor să muncească nu-i
chiar așa greu traiul.

R: Mă întorc acum spre
domnul viceprimar ca să aflu care este
situația la legea 416. Câți aveți la aju-
tor social?

Viceprimar: În jur de 110
persoane în toată comuna. Cei mai
mulți sunt la Lacul Babei unde-i
mai tânăr satul ca populație, au

copii mai mulți.
R: Ce facți cu ei? 110 per-

soane sunt o forță.
VP: Îi scoatem la diverse

munci, la cosit, la construit diverse
lucruri, spre exemplu acum facem
un gard la dispensar.

P: Cei de la 416 sunt
folosiți la multe munci, la repararea
drumurilor îi mai folosim. Dru-
murile sunt de pământ, unele sunt
în pantă și la fiecare ploaie avem
nevoie să le reparăm.

R: Ies toți la muncă?
P: Sunt mulți care sunt

scutiți. Însă din cei care ies la
muncă sunt unii care muncesc într-
adevăr si alții care trebuie să-i

urmărim. Unii n-au avut grijă nici
de propriile case, d-apoi să mai
muncească și pentru comunitate.

R: E greu să fii primar în co-
muna Bogdana? La al câtelea mandat
sunteți, domnule primar?

P: Eu sunt la al patrulea
mandat.

R: Înseamnă că oamenii s-au
obișnuit cu domnia ta, te-ai profesio-
nalizat. Tot greu e?

P: Ușor nu-i nimic. Munca
cu oamenii este destul de dificilă.

R: Revenind la agricultură,
asigură aceasta traiul locuitorilor?

P: Sincer, nici nu se mai
cultivă așa cum se cultiva după
revoluție. Atunci erau majoritatea
terenurilor lucrate. Acum s-au dat
în arendă iar oamenii și-au păstrat
bucăți mai mici pe care le cultivă.
Nu mai este rentabil. Producția este
slabă, ziua de muncă este destul de
scumpă și nu rentează să iei oameni
la prășit, să-i plătești și să nu scoți
nici măcar banii pe care i-ai cheltuit
cu lucrările

R: Cât este ziua de muncă la
dumneavoastră?

P: În jur de 50 de lei.
R: Ce credeți că se va întâm-

pla pe viitor mai ales ca tineretul
pleacă, la școli, la muncă în
străinătate?

P: Nu putem ști ce va fi pe
viitor. Rămâne de văzut ce se
întâmplă când persoanele vârstnice
nu vor mai fi. Depopularea comunei
s-a făcut în perioada comunistă, nu
acum. Încă de pe atunci a plecat
tineretul pentru că aici nu erau per-
spective iar de la prima până la ul-
tima zăpadă nici măcar nu mai
circulau autobuze care să facă
legătura cu cel mai apropiat oraș,
care este Vasluiul. 

R: La codrii aceștia, aveți

apicultori?
P: Sunt peste 700 de familii

de albine în comună. Au oamenii
câte 50–100 de familii. Este cineva
venit acum din Vaslui care are peste
200 de familii.

R: Domnule primar, cum stai
cu optimismul?

P: Moderat! Este opti-
mism, dar nu exagerat.

R: Domnilor eu vă doresc
succes si sper să auzim de bine până
la o nouă întâlnire.

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

În liniștea istorieiÎn liniștea istoriei
BOGDANA

Grădina de vară cu o ca-
pacitate de aproximativ 500 de
locuri, plină; freamătul formaților
artistice specific și captivant.
Cadrele didactice la datorie și am
fost mulțumiți de răspunsurile di-
rectoarei, Gabriela Pricop, la
întrebările noastre (interviul integral
cu doamna director îl puteți citi în
numărul viitor al ziarului nostru).

Primarul, tot la datorie. Am
fost totdeauna mulțumiți de ce
reușește să facă domnul acesta sim-
patic, impunător, cu ochi albaștri.
Domnul Dănuț Tofan a fost prezent
peste tot duminică 18 iunie 2017.

Reporter: Ne aflăm la Lunca
Banului, într-un parc foarte frumos
amenajat. Cum ați reușit minunea asta
de parc domnule primar Dănuț Tofan?
Mie îmi place foarte mult, cu flori,
tuns, cu copaci, cu tot ce trebuie pentru
a fi un parc frumos în fața primăriei
din Lunca Banului.

P: Această grădină, mai
bine zis parcul, se află la o sută de
metri distanță. Nu este realizarea
mea, este a altui primar. Copacii
între timp au crescut iar eu îi îngri-
jesc, așa este normal.

R: Primăria aceasta pe care o
cunosc de 50-60 de ani, de atunci când
eram inspector, își menține
funcționalitatea, nu  v-ați propus să
obțineți fonduri pentru altă primărie?

P: Ba da, ne-am propus,
dar să vedem anul viitor ce se mai
întâmplă, anul acesta am alte
proiecte, mai importante,  în lucru.
Nu avem grădiniță, nu avem școli
modernizate, aici fac referire la
tablete, la informatizare, mobiliere,
toate lucrurile acestea. Anul viitor o
să mă gândesc și la o clădire, să
vedem care sunt condițiile legii.

R: Cămin cultural?
P: Cămin cultural, nu

avem. Căminul este vechi, acolo
funcționează, într-o parte, grădinița,
deoarece spațiul în care a fost nu
mai corespundea. Până vom avea
grădiniță nouă acolo va funcționa.
Deci am nevoie de cămin cultural,
am nevoie de dinspensar medical,
am nevoie de grădiniță.

R: Ce populație aveți în
comună?

P: Avem peste 3200 de
locuitori, dar cu migrația aceasta,
dacă am număra acum, sunt
jumătate.

R: Văd că Primăria comunei,
sub grija dumneavoastră, are două
mașini de pompieri. Explicația?

P: Una din ele este foarte
veche, depășită. Cu acordul Consi-
liului local am mai achiziționat o
mașină deoarece noi ne confruntăm
cu incendii de vegetație în anii
secetoși și nu numai, ci și de locuințe.
Mașina de pompieri cea mai
apropiată este la o distanță de 15 km
față de noi. În felul acesta putem re-
zolva noi, dacă incendiul este mai

mic.
R: Ce alte dotări aveți la

primărie? P: Urmează să
luăm o autoutilitară. Avem o Dacia
Papuc funcționala, dar foarte veche
și depășită, mai mult băgăm bani în
ea. Ușor, ușor o să încerc un tractor,
buldo-excavator și tot așa. Nu putem
să facem totul dintr-o dată.

R: Dumneavoastră cum vă
descurcați cu Fondurile Europene,
aveți proiecte?

P: Am 7 proiecte depuse la
Ministerul Dezvoltării și aștept să
văd anul acesta câte pot să accesez.

R: Ce faceți cu banii? Ce

proiect ați vrea să fie mai repede acce-
sat?

P: Cel mai repede aș vrea să
fac drumul comunal 40, deoarece pe
acolo transportăm elevii și unii
locuitori fac naveta la Huși. Merg
greu mijloacele de transport, dru-
mul este din piatră și se strică
mereu.

R: Aproximativ câți km de
drumuri pietruite aveți?

P: Toate drumurile sunt
pietruite la nivel de comună, între
sate și în sate. Norocul nostru că
avem satele situate și lângă șoseaua
DN24.

R: Pe Valea Prutului, da.
P: Da, dar în sate nu există

o stradă fără piatră.
R: Pe Valea Prutului mai

aveți pământuri irigate?
P: Da.
R: Aveți câțiva copii talentați

aici. Ce ar reprezenta această zi de
sărbătoare școlară, în care ne întâlnim,
pentru încheierea anului școlar.

P: Este serbarea copiilor, a
școlarilor și preșcolarilor,  unde noi,
ca Primărie și Consiliu Local,
sponsorizăm atât premile  cât și
spectacolul care se desfășoară după
serbarea de sfârșit de an școlar.
Acesta este momentul lor după un
an de muncă. E momentul copiilor
să prezinte câteva momente artis-
tice. Fiecare clasă susține un mo-
ment artistic pe scenă. Pe lângă
aceste formați artistice avem și o
formație de dansuri care se numește
„Mlădițele Prutului”, formație care
a câștigat premii, lucru care ne
bucură. Eu sunt alături de ei,     i-am
ajutat și o să-i ajut mereu pentru că
ei duc numele comunității mai de-
parte, aude lumea de Lunca
Banului.

R: Curtea primăriei este plină
de oameni, i-ați mobilizat
dumneavoastră?

P: Nu, este serbarea copi-
ilor iar copiii vin cu părinți cu tot.

R: Eu ca reporter de serviciu
vă felicit și mă bucur de lucrul pe care
l-ați făcut.

P: Vă mulțumesc mult!

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

LUNCA BANULUI
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Reporter: Unul dintre pri-
etenii mei este domnul Silvestru
Cârjonțu care este primar la Costești,
simpatic și specializat în
administrație.  A fost s-au încă mai
este greu, domnule primar?

P: În administrație găsești
de treabă de fiecare dată. Important
este să faci ceva bun pentru
locuitorii comunei pe care o admin-
istrezi. Este greu, pentru că
proiectele care se pot depune acum
au ghiduri, totul este cu pretenții ca
să acumulezi punctaje, sunt condiții
greu de îndeplinit și atunci fon-
durile merg la comune mai mari.
Noi suntem o comună sub 3000 de
locuitori, gradul III. Este foarte
greu să depui proiecte pentru Fon-
duri Europene. Sperăm ca anul
acesta să fie abordat un proiect de
modernizare a drumurilor sătești
pe Ordonanța 28. În rest, ca și în
alte comune, fondurile proprii sunt
limitate, ne ajung doar pentru
funcționare, cam aceasta este prob-
lema.

R: Se poate fără fonduri Eu-
ropene pentru dezvoltarea comunei?

P: Dezvoltarea comunei
fără fonduri Europene nu se poate,
sper ca pe parcursul anilor, comuna
Costești să beneficieze de astfel de
fonduri, noi am făcut proiecte. Noi
am beneficiat de Fonduri Europene
și sperăm în continuare că se vor
mai schimba criteriile și comunele
mici vor reuși să acceseze aceste
fonduri, mai usor.

R: Eu cred că ar trebui să fiți
mulțumit cu ce ați realizat aici. Aveți o
șosea între sate, aveți Centrul acesta
aranjat absolut modern, aveți un loc de
parcare de vreo 60-70 de locuri. Văd
că tot timpul iese câte ceva.

P: Da, parcarea este tot cu
Fonduri Europene. Eu zic că la
Costești încă este bine, avem și dez-
voltatori, avem teren dat în arendă,
peste 1500 de hectare, arenda este
plătită la zi oamenilor. La Costești
încă este bine doar că așteptăm să
vină ploaia.

R: Da’ dar aveți aici o
Mănăstire, preoții n-au făcut ceva pen-
tru a chema ploaia.

P: Ei își fac datoria, mai
atrag și turiști, avem Mănăstirea
Moreni, avem Mănăstirea Pârvești,

vin oamenii și își fac ce trebuie pen-
tru sufletul lor. 

R: Este monument istoric la
Pârvești, nu?

P: Sigur că da, este monu-
ment istoric, avem și biserica de la

Chițcani, tot un monument istoric,
Podul Doamnei tot un monument
istoric. Este o comună încărcată de
istorie.

R: Totul este bine aranjat, am
văzut străzile văruite, apoi aveți aici
grămadă, biserică, moară, primărie.

P: Avem tot ce ne trebuie,
avem plante naturale, sperăm să se
aprobe și cei 6 km de drum sătesc
pentru satul Costești.

R: Aceste avantaje, țin pe loc
populația comunei Costești?

P: Mai țin ce-a mai rămas.
Tineri sunt foarte puțini, bătrânii se
cam duc. Populația Costeștiului în
1982 era de 5200 locuitori iar acum
mai sunt 2900, aproape jumătate.
Tinerii au plecat în mare parte.

R: Nu vin înapoi să-și facă
case? 

P: Vin, în general. Își
adună bani și vin și construiesc.
Strică locuințele bătrânești și își
construiesc case noi.

R: Cam câte ați avea în ul-
timul an?

P: În jur de 10 case.
R: Din punctul meu de

vedere, asta ar însemna că se întorc
acasă.

P: Unii merg și muncesc
prin orașele mai mari cât și în afară,
adună bani și își fac case noi.

R: Faptul că vin cu mașini,
că manifestă oarecare civilizație,
înseamnă un progres social în
comună?

P: Sigur, asta se vede. Se
vede că de la an la an este mai bine.
Tinerii construiesc, își învață copiii,
îi duc la școli mai departe. Noi
sperăm să fie mai bine. 

R: Găinari mai aveți?
P: Nu! Am mai scăpat. Am

aplasat mai multe camere de
supraveghere prin sate și își văd de
treabă. Nu avem probleme din acest
punct de vedere.

R: Polițiști mai aveți? Că pe
unii i-au retras din comune.

P: Avem doi polițiști care
își fac datoria și este liniște.

R: La 416, aveți?
P:  Sigur că avem și la 416,

ne facem treaba cu ei, mai igienizăm
comuna, fără ei ar fi greu. 

R: După părerea domniei
voastre trebuie ajutoare pentru oa-
menii aceștia mai puțin harnici? Tre-
buie ajutoare pentru năpăstuiții ăștia?

P: Trebuie și ajutoare, în
special pentru cei care nu pot să
muncească. Cei care sunt tineri și
au putere de muncă ar trebui să-și
caute de lucru. Ei ar trebui să
meargă în orașele mari să
muncească pentru că la nivelul co-
munei e greu să le asigurăm locuri
de muncă. 

R: Cu ce trăieasc oamenii din
Costești?

P: În Costești marea ma-
joritate muncesc, trăiesc din salarii.
Muncesc în agricultură la plantat,
în comerț, alții chiar merg și în alte
orașe mai mari.

R: Asta înseamnă că aveți
navetiști mulți?

P: Sigur că da. Fiecare
merge și muncește. Unii sunt
angajați prin împrejurimile co-
munei, o mare parte, cum v-am
spus, în orașele mai mari iar alții în
străinătate. Cam de aici își scot ven-
iturile.

R: Din ce-mi spuneți reiese o
notă optimistă: se duc și mai și vin,
nu?

P: Sigur, realizează veni-
turi și vin să investească aici în casă,
în copii ș.a.m.d.

R: Primarul este bucuros de
astfel de investiții?

P: Sigur că da. Este foarte
bine când vezi că se dărâmă o casă
care abia stă și se  construiește una
nouă și frumoasă. Asta schimbă fața
comunei. 

R: Pământul este în totalitate
lucrat?

P: Da, în totalitate.
R: Aveți și niște păduri?
P: Avem și păduri, 1300 ha.

Terenul arabil este lucrat 100% de
către asociație. Foarte puțin teren se
mai lucrează acum în particular.

R: Am văzut că ați rezolvat
pe loc niște cazuri sociale pentru niște
cetățeni. Nu trebuie să stea la coadă,
nu trebuie să vină în zi de audiență?

P: Nu trebuie pentru că
acum tot ce înseamnă terenuri, pla-
nuri de parcelare, le avem făcute în
proporție de 90% pe calculator.
Doar printăm și le dăm situația în
plan parcelar întocmit.

R: Rezervă de teren aveți?
P: Rezervă de terenuri, nu

avem. Mai avem de întocmit titluri.
Terenul este al oamenilor, nu am
reușit însă să întocmim toate ti-
tlurile. Condițiile de la zi la zi sunt
mai greoaie și nu avem un specialit
angajat ca să întocmească titluri.

R: Care este principalul
motiv de optimism al primarului și al
oamenilor?

P: Noi întotdeauna luptăm,
trebuie să atragem fonduri, să
căutăm bani și să mergem spre
viitor.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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COSTEȘTI UNIC LA VETRIȘOAIA, 

pe Valea Prutului !
Dacă mă uit la programul

evenimentului și la comportamentul
de ofițer activ al col. M. Focșa (cel

care a reîmbrăcat uniforma de gală
după mulți ani) evenimentul „Mihai
Eminescu luptător pentru
renașterea neamului românesc” de
la Vetrișoaia din 15 iunie 2017, are
mulți, mulți nași (unii se aleg și cu
ceva sunători în buzunare). Primarul
C. Stângâ declara că primăria
Vetrișoaia s-a implicat la maximum.

Moderatorul, conf. univ. dr.
Alexandru Amititeloaie de la
„Apollonia” Iași s-a străduit să fie cât
de modest trebuia. A adus însă echipe
de filmare, a comperat reușit eveni-
mentele, a fost pe fază și în general in-
spirat.

GAZDA, adică Ion Mâcnea
din Vetrișoaia, marchează o aleasă
reușită a vieții sale; de fapt două ,și

anume: 1) această sărbătoare
consacrată lui Mihai Eminescu din
care își ia partea de glorie ca poet,
scriitor și mai ales organizator; 2)
Reinaugurarea Grupului Statuar com-
pletat, ajuns la 12 busturi și un ba-
sorelief Eminescu pe obelisc, susținut,
în spate cu coloana infinitului. Com-
pletat cu muzeul etnografic personal
(unic) și cu elementele de artă
populară acest parc al statuilor a fost
fericit botezat  POPASUL SPIRITU-

LUI. Faptul că a fost masiv spri-
jinit de Consiliul județean s-a remar-
cat repede, dar am de observat că
acest fapt  nu-i diminuează meritele
octogenarului nostru concetățean.
Numai valoarea grupului statuar în

bani este extraordinară iar ca
semnificație UNICĂ. Cele trei părți
ale unei  manifestării de spirit au
cuprins slujba de pomenire și
depunerea de coroane ,prezentarea
alocuțiunilor și momentul artistic. Au

fost interesante spusele primarului
Cornel Stângă, „adevărul despre
Basarabia”, al academicianului Ion
Hadârcă, „Civismul eminescian”, al
dr Valeriu Lupu, cele câteva
considerații ale prof. univ. Constantin
Dram- Iași și o expunere
„universitară”a conf.univ. dr.Alexan-
dru Amititeloaie-Iași.

Au mai fost și alți scriitori și
ziariști. Și smângălitori !

Au mai participat câțiva pri-
mari, de la Berezeni echipa Toader
Dima și Mihai Andon; a fost un nu-
meros public străin și foarte puțin din
Vetrișoaia din care au participat doar
câțiva cetățeni și o formațiune
artistică de elevi.

Din desfășurare de forțe
artistice reținem prezența lui Romică
Brunchi și formațiile de copii-
dansatori.

Il felicit pe Ion pentru per-
fectul rol de gazdă pornind de la cos-
tum popular, colacul ,sarea și până la
friptură la grătar. Dar cel mai mult
pentru Grupul statuar care... îl
nemurește!

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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PESTE ȘASE MILIOANE DE 
ROMÂNI FAC SPORT
Cum vrea mai binișor să-i meargă,
De mic românul face sport
Când el, din interes, aleargă
Să prind-un mijloc de transport.

IAȘUL CAPITALĂ CULTURALĂ 
EUROPEANĂ
Urbea dragă și vitală
Susținută de feciori,
E și astăzi capitală...
Pentru maidanezi și ciori.

Aurel BAICAN

PARTIDELE VOR MAI MULT
DE 300 PARLAMENTARI
Bazat pe actualitate
Va fi un lucru pozitiv:
C-un cvorum reprezentativ
Din ce-or rămâne-n libertate.

MATEMATICIAN FERICIT
Bucurii și voie bună,
El sârguincios le-adună,
Iar necazuri și scandal
Le și vezi... sub radical!

Dumitru IVAS

PROSTITUATA
Atâtea blănuri, haine fine,
De ce mai trebuie să-și facă,
De vreme ce se știe bine
Că goliciunea o îmbracă?!

IUBIREA
Eu nu știu care-o fi pricina,
Dar vezi, iubirea, bat-o vina,
Cu cât e la-nceput mai mare,
Cu-atât mai iute-i trecătoare!

Georgeta Paula DIMITRIU

CINSTEA ȘI HOŢIA ÎN
ROMÂNIA
Totul pare delirant
Zilnic intră în scenetă,
Furtul ca un diamant
Cinstea ca un praf... de cretă.

Constantin PROFIR

RÎSUL NU DĂUNEAZĂ 
Putem spera să trecem de necaz
Cu ce măsuri se iau spre-a ne
susţine, 
Căci dacă lumea încă face haz, 
E clar că noi de râs ne facem bine.

LA FESTIVALUL DE
EPIGRAMĂ
Epigramiştii demonstrează
Că-n festival sunt toţi ca fraţii: 
Se pupă şi se-mbrăţişează

Chiar până... află premiaţii.

MOMENTUL CULMINANT 
E chiar momentul vieţii tale cînd
O jună blondă-n pat ţi se strecoară
Şi a plăcerii sursă, tremurînd, 
Să simţi că-ţi dă speranţe şi... să
moară.

Gheorghe BĂLĂCEANU

ROMÂNIA RĂMÂNE
PROEUROPEANĂ
Cum altă ieșire azi nu e
Și-i cântă prea mulți parastasul,
Popas noi vom face în U.E.
Căci țara cu ea ține pasul!

UNUI BEȚIVAN BĂTRÂN
Când a văzut că moartea vine
Era trudit de-un groaznic chin,
Dar s-a înveselit, vezi bine,
Că mort, va fi stropit cu vin!

ÎNDRĂGOSTIȚII ÎN VACANȚĂ
I-a demonstrat lui că se poate
S-ajungă după o idilă,
Din starea de ebrietate
În starea critică... civilă.

Mihai HAIVAS

CE-I AL MEU E ȘI AL TĂU
Pe mine-o gripă-a năvălit
Și tot strănut de-o vreme;
De când și tu te-ai pricopsit
Cu ea...avem probleme!

ELEGANȚĂ CU DURERI
Pe coloana vertebrală
S-au format mai multe ciocuri
Și mă-ndoi ca o spirală,
Mai ales când merg pe tocuri.

PAȘAPORT PENTRU U.E.
De-un sfert de veac în țara noastră,
Cam tot se fură pas cu pas;
Și-atunci vă-întreb pe
dumneavoastră:
Spre alte zări... să fac popas?

Elena MÂNDRU

LA CARDIOLOGIE
Adus în sala de-aşteptare 
De la electricele şocuri,
Îi zise doctorul: Răbdare,
Că nu mai sunt la morgă locuri!

AVARIȚIE
Muncește omul și-i grăbit,
Averi adună pe pământ,
Dar  e atâta de zgârcit,
Că-și ia și umbra în mormânt!

Vasile LARCO

CELOR MAI MARI
DUŞMANI AI

NEAMULUI
ROMÂNESC

De aş avea putere-n mâna dreaptă
Să-i ţin de ceafă, ţi i-aş altoi
Cu stânga până ce m-aş răcori
Fără regret, pentru această faptă;

Le-aş da la ochi pân’ dudele s-or coace,
Şi dinţii le-aş zbura, şi trei măsele,
Ca sâmburii pe-asfalt, de corcodele,
Iar nasul, zărzărea din pumni le-aş face;

Şi-n timp ce le-aş servi, cu mult nesaţ,
Castane repetate-n scăfârlie,
I-aş îndopa cu Dero, sau leşie,
Să n-aibe greţuri de la găinaţ,

I-aş pune-apoi, pe rând, cu-n polonic,
Să-nghită numai pere mălăieţe
Şi piersici scofâlcite de prin pieţe,
Dând foc uşor de tot la alambic,

Ca-n miez de noapte, fără stele, Lună,
Să-i fierb natur, la piele, în chiloţi,
Să înţeleagă,-ai dracului de hoţi,
Că ţuica se mai face şi din prună!

Valeriu CERCEL

SONETUL UNEI ORDONANȚE
PRIMEJDIOASE

Mulțimea la Guvern e-nfuriată
De ordonanța dată pe-înnoptate;
Trecând de orice autoritate
Ea-n pas grăbit, a fost chiar adoptată.

Și cum aleșii sunt majoritate,
Nici vreun popas nu au de-îngăduință,
Convinși că pot, cu mare iscusință,
Au și lansat-o cu prioritate.

E pentru unii mumă și-alții ciumă
Scoțând pe mulți din ei, ca marea-n spumă,
Cu albe și curate dosărele.

Iar cei ce stau în pușcării n-au soarta,
Chiar pas cu pas, să lase-n urmă poarta
Și iată cum, prin ea, scap nume grele.

Elena MÂNDRU

Afară-i vreme rece, ʼnchisă,
În casă stau și-s întristat,
Fereastra mintii e deschisă 
Dar muza, parcă, m-a uitat.

Aștept vreo două zile, trei,
Să-mi vină, barem, o idee,
Cătând comori pe râul Strei
Și printre flori o orhidee.

Mă-ndrept cu mintea în trecut,
Îmi văd strămoșii, vechii daci,
Din trupuri vii făcut-au scut,
S-au apărat și-au fost dibaci.

Cu sânge au stropit pământul,
Iar nouă-n viața zbuciumată 
Ne fie-n minte jurământul;
Să nu-l înstrăinăm vreodată.

Vasile UNGURAȘU

FEREASTRA MINȚII 

Pagină îngrijită de 
Cătălin SÎMPETRU

Eu și soția mea avem șapte copii...Hmm trebuie să recunosc că
e un număr destul de mare dar suntem foarte hotărâți să nu ne oprim
până nu facem unul care să ne placă...

☺
După ce a vorbit cu Poliția la telefon, nevastă-mea a început să plângă
și mi-a spus:

- Tocmai am aflat că mama a murit într-un accident de mași-
nă... Nici nu-mi pot imagina prin ce a trecut, săraca!

- Probabil prin parbriz... i-am răspuns.

☺
Am încercat să deschid cutia asta de bere fără să fac zgomot.
Unii spun că e mai bine s-o deschizi încet, alții că trebuie s-o

faci rapid.
Însă cei mai mulți au zis: "Dă dovadă naibii de puțin respect,

suntem totuși la o înmormântare!"

☺
Cand îi văd pe liceenii ăștia cu IPhone6, mă gândesc că pă-

rinții mei ar fi trebuit să fi fost fericiți când eu îmi pierdusem mingea
de fotbal...

☺
- Cum ajung, vă rog, la poștă?
- Sunteți cu mașina?
- Nu.
- Atunci, mergeți pe jos.

☺
- Hei, tocmai am pus capăt unei relații de 5 ani...
- Îmi pare rău, prietene...
- Nu trebuie să-ți pară rău. Nu era relația mea ...
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DESPRE  IDEALURI AMÂNATE
După anii 1989-90, și câțiva

ani după aceea, apropiindu-ne, în
tumultul  ori liniștea lucrurilor
obținute, de alte experiențe ale vieții:
copii la facultăți, orientări noi cu
plecări sau veniri de peste hotare, cei
din învățământ continuau, la catedră,
să dezvolte o îmbinare a noului cu
spiritul orientativ oferit, de la situție
la situație, pentru acea dată.

La orele de dirigenție, de
exemplu, pe tema direcționării, cât
mai actuale a tânărului spre o muncă
orientativă, obținusem pe lucrările
elevilor mei, drept răspuns la comen-
tariul propus, nici mai mult, nici mai
puțin, decât, ce credeți?: cuvântul
„șomaj”.

Le-am oferit la Consiliu
(preocupare responsabilă la acea
dată) directorul refuzând să le citeze,
chiar dându-le, deoparte.

S-a trecut mai târziu, după
indexări, și căutări de adaptări de
salarii, pe grupuri transparente sau
chiar mai violente, în presa mare, la
cea locală asemenea, poate chiar mai
concretă, și în sfârșit surpriza
acoperirii unei contrabalansări cu
falsul găsirii de situații economice, de
bună seamă a unei acoperiri pentru
educația din familie.

„Merg să-mi iau banii de la
bancă, trimiși de „babacu”, de peste
hotare”, auzeai pe stradă discuții ale
tinerilor, încă prinși  în a fi sau a nu fi
ideală situația creată în familia lor.

Și mai târziu, statistici și
situații economice create, an de an,
cărora noi le-am spus („produs” al

alegerilor libere de către votanți)
mijloace  și apariții de îndepărtare a
cultivării muncii în țara doritoare de
idealuri, în primul rând cel al
libertății, au constituit o fază fără
model.

Poate căutări erau și în
partea de unde noi voiam să le luăm,
dar nu realizam. Și astăzi? Astăzi îți
poți face  un ideal dar numai dintr-un
lucru util, încearcă părinții rămași în
țară să-i convingă pe copiii de școală,
din faza preadolescenței.

Și chiar  membrii unor
generații mai aproape de anii tulburi
de după al doilea război mondial
(bunicii) copiilor actuali o fac tot atât
de apropiat de aspirațiile și
preocupările tinerilor acestora,
căutând să-i convingă de evoluția
acelui adevăr, obținut cu sacrificii,
denumit respect pentru “valoare”.
Dar într-o societate, legată de unicul
proces al obținerii ei, și anume prin
cuvântul “muncă”.

Una este dicționarul și teoria
savantă în a relaționa lucrurile, și alta
este cultivarea obținerii lor prin
școală ori acasă, într-o bună
comunicare cu părinții. 

De la joaca și fastul
obiectelor selecte puse la dispoziție
copilului de către aceștia, în perioada
preșcolară: pian, orgă, mașinuța
automată și până la dezvoltarea
utilizării dar mature, în procesul
relaționării acestora mai târziu, ca
fenomen rațional, obținut teoretic,
prin programul școlar, a existat
dintotdeauna o metodică a procesului

de aplicare, pe cât posibil, în viața
practică.

Excesul trecerii într-o
extremă sau alta, numai de dragul
„existenței” pe piață a unei
competiții, în ideea “cât de savantă
poate fi teoria” nu avantajează nici
măcar o minimă respectare a
particularităților de vârstă, în a-l
recepta. Dar în intenția lui de
aplicare? Și atunci cum mai poate fi
fenomenul respectiv un suport al
vreunei înclinații spre ideal?

Iată marea deziluzie. Un
copil îmbâcsit de atâta teorie riscă
să-și piardă și acel ideal al jocului
oferit în copilărie de părinți și pierdut
în școală fără model, în țara ta.

Nu poți să-ți vinzi propriul
sens al existenței tale, într-un stat cu
școli fără o bază modernizată. Iar fără
școală, nu există țară.

Până când se tot amână ide-
alurile tinerilor ce o definesc?

Vorba unei constatări, la
care se ajunsese într-o emisiune pe
Digi la Starea Nației privind vizita
președintelui român Klaus  Johannis
în Statele Unite. Acesta fusese invitat
pentru discursul său de președintele
Statelor Unite Donald Trump în
Grădina cu trandafiri din fața Casei
Albe  și adăugare “dar i-a dat și
sapa”.

Noi rămânem la părerea că
idealul unui tânăr se formează în țara
lui. Și după ce o cunoaște, știe ce să
spună și într-o Grădină cu trandafiri.

Fie ea și-n Statele Unite.
Petruța  CHIRIAC

ZODIACUL BEŢIVILOR 
(ESEU ASTRO-LOGIC)

Conform determinismului
astral, cei care au darul beţiei ar fi
guvernaţi nu doar de neveste, ci şi de
astre, care-şi exercită influenţa prin
intermediul vibraţiilor planetare
(nevestele sunt cele cu vibraţiile
palmare!). Urmându-şi traiectoria pe
sfera cerească, Soarele intră în
fiecare din cele douăsprezece
constelaţii, precum beţivul în crâşmă.
Consecinţele se văd în următoarele
caracteristici ale semnelor zodiacale:

Berbec – bea cu
încăpăţânare, încercând să se
elibereze de frustrări. Plin de
iniţiativă, este mereu primul care
ridică paharul. Nu trebuie contrazis,
mai ales după cele cinci pahare
regulamentare, deoarece, nu-i aşa, e
scris în stele... Băutura norocoasă:
coniacul. Zicala preferată: „unde bei
şi unde crapă (de sete)”.

Taur – robust, nesofisticat,
bea ca boul, cu găleata, până o ia pe
arătură şi, în final, cade lat la pământ.
Foarte loial băuturii: găseşte mereu
pretexte să scape de vaca
nebună de acasă.
Băutura norocoasă:
vinul roşu. Zicala
preferată: „ulciorul nu
merge des la apă, ci în
beci”.

Gemeni –
veşnic ameţit, aerian, bea
fără scrupule, până vede
dublu. Comunicativ, mare
amator de jocuri
spir(i)tuale. Băutura
norocoasă: ginul tonic.
Zicala preferată: „ce-am avut şi ce-
am băut”.

Rac – sensibil, depresiv,
retras, bea în reluare, cu tenacitate, ca
să-şi înece amarul. În clipele în care
nu e zgârcit, îi place să facă cinste (de
obicei, se cinsteşte singur). Băutura
norocoasă: şpriţul. Zicala preferată:
„priveşte înapoi cu mânie şi bea”.

Leu – ambiţios, bea feroce.
Lider înfocat al băutelor în grup,
veşnic cu chef de chefuri, mereu în
centrul atenţiei. Băutura norocoasă:
spirtoasele. Zicala preferată: „bat-o
focul, băutura”.

Fecioară – permanent
nemulţumit, sceptic, bea cu oarece
sfială, verificând mai întâi dacă
paharul e curat, deşi consideră

băutura un antiseptic eficient.
Băutura norocoasă: lichiorul. Zicala
preferată: „drumul fără cotituri e mai
lung”.

Balanţă – bea cu nehotărâtă
măsură (fie pahar, stacană, fie
damigeană), încercând să-şi menţină
echilibrul. Băutura norocoasă: vinul
alb. Zicala preferată: „de mâine mă
las de băut”.

Scorpion – bea în
vrăjmăşie. Este conştient că
mahmureala se trage doar din beţie
şi, ca atare, vrea să se răzbune. Foarte
posesiv, se poate certa cu alt beţiv
pentru locul în şanţ. Băutura
norocoasă: votca. Zicala preferată:

„nu lăsa pe mâine ce poţi
bea azi”.

Săgetător –
iubitor de excese, ajunge uşor
la alcoolism. Trage bine la
măsea, ştie mereu care
săgeată indică drumul spre
crâşmă, dar niciodată cel
spre casă. Băutura
norocoasă: rachiul. Zicala
preferată: „dacă băutură
nu e, nimic nu e”.

Capricorn – adoră
să deţină controlul, are
simţ practic, bea cu ţapul
până la ultima picătură
(preferabil şi cu nişte
capre alături). Băutura
norocoasă: berea. Zicala
preferată: „bea încet, dar
sigur”.

Vărsător – liber de con-
strângeri, excentric, dornic de a
experimenta ceva nou, amestecă
băuturile, scurge toate paharele şi se
îmbată până varsă. Băutura
norocoasă:  cocktailul. Zicala
preferată: „toarnă, toarnă, frate!”

Peşti – fire de artist, adoră
lichidele: ar fi în stare să bea o mare
întreagă (un acvariu sau o piscină ar
fi prea puţin). Superstiţios, nu pleacă
niciodată la drum fără bani de
băutură, dar preferă să bea pe datorie.
Băutura norocoasă: ţuica. Zicala
preferată: „beau, deci exist”.

Fie ca stelele să vă lumineze
cărările de întoarcere!...

A consemnat astrologul de
serviciu, Acvarius Mahmureanu.

Violeta URDĂ

“SPERANŢA” şi “STAR’S DANCE” -  “SPERANŢA” şi “STAR’S DANCE” -  
LOCUL  I !LOCUL  I !

Pe 17 iunie 2017, Clubul
Copiilor Bârlad  a organizat
Concursul Național de Dans
“Fantezii de Vară". Au participat
reprezentanți ai numeroase
palate/cluburi şi şcoli din România.
S-au remarcat în cadrul competiției
ansamblurile coregrafice “Speranţa”
şi “Star’s Dance” de la Palatul
Copiilor Vaslui care au obţinut locul I
la vals.

”Mulțumiri organizatorilor
pentru invitație şi felicitări copiilor
pentru modul exemplar în care s-au
mobilizat şi au concurat! Mulţumim
şi Palatului Copiilor Vaslui, părinţilor
şi tuturor celor care au avut încredere
în noi şi ne-au susţinut pregatirea pe
parcursul anului școlar 2016-2017”
ne-a declarat prof. Elena Anuşca-
Doglan de la Palatul Copiilor Vaslui.



actualitate www.tvv.ro

Meridianul, joi, 22 iunie 2017

E . . .  9 ,  v i n e  n r.  1 0 / 2 0 1 7
Revista noastră internațională de care suntem tare mândri, a tre-

cut de doi ani de la apariție.
Rezultate și realizări:
- Se difuzează în 4 - patru - continente.
- Cele peste 150 de pagini sunt într-o realizare grafică deosebită.
- Înregistrăm peste 333 de colaboratori.
- Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe cel

mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul cultural.
- Fie și doar după atât de puțin timp, susținerea noastră este nu-

meric și mai ales valoric EXCEPȚIONALĂ.
D.V.M.

Și totuşi, o comoară – limba noastră

Alte cioburi de oglindă
• Moldova nu câştigă... Deja

populara emisiune de pe TVR 2
„Câştigă România” face – sau mi se
pare mie – deosebire între resursele
informative pentru a se formula
întrebările concursului. Dacă în Tran-
silvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea
s-au născut istorici, sportivi, muzi-
cieni, literaţi ori s-au înregistrat eveni-
mente notabile, în Moldova încă se
vorbeşte dialectal, preocuparea
primordială este mâncarea, iar
îmbrăcămintea este cea din atlasele
etnografice prezentate la Expoziţia
Internaţională de la Paris în anul
1900. Un exemplu pentru a particu-
lariza judeţul Bacău: „Garnitură la
sarmale” (12 iun. 2017). Puneţi
această întrebare lângă o alta pe care o
visam: „Scriitor, întemeietorul
pastelului în literatura română, născut
în Bacău la 14 iunie 1818; peste două
zile îl vom sărbători la 199 de ani”.

• ...şi nici Malvinele. Tot de
la mass-media plătită de noi toţi, am
plecat urechea către radioul public ca
să mă crucesc auzind pe 21 mai de-
spre *arhipeleagul Malvine/Falk-
lands. Nu a vorbit oricine, ci Viorela
Pănculescu, care face o bună şi utilă
rubrică informativă: „Calendarul
zilei”. Să-i fi fost mai aproape me-
leagul nostru?

• Să fii atent! Primesc, pe
mesageria telefonului, rugămintea de
a mă întâlni cu un tânăr, la o oră şi
într-un loc pe care urmează să le sta-
bilesc eu. Rezolv necunoscutele şi
primesc răspunsul: „Voi fii acolo”.
Sunt convins că-i fac un bine şi, când
ne vedem, îl corectez. Nu se
recunoaşte autorul mesajului: „Inter-
netul din ziua de azi le face pe toate şi
nu mereu cum trebuie”. Aşa să fie?

• Ca guvizii? Citesc un text
despre serbarea lui Ovidiu la
Constanţa în 2017, când se împlinesc
2000 de ani de la moartea sa şi 2060
de la naştere. Dau de cuvântul avizi şi
mă opresc. Îl parcurg încă o dată, ca
să mă asigur că nu e vorba de... ovizi.
A devenit celebră eticheta scrisă de un
comerciant de statuete ale poetului de
la malul Mării Negre: „VINDEM
OVIZI”. Poate avea alături, tot spre
vânzare, guvizi...

• Avem şi noi pseudoarta
noastră. Aflăm de la RRC că pe 6 mai
s-a deschis în Capitală Muzeul
Kitschului Românesc. O studentă
băcăuană la Arte l-a vizitat împreună
cu profesorul de pictură şi a rămas

impresionată de puţinătatea pregătirii
estetice a unor aşa-zişi artişti plastici.
Între exponate ar fi bine să figureze şi
bizarele exemple de romgleză, pentru
a ne întoarce la româna de bază.

• Pironul moldovenesc. Mă
întâlnesc cu o fostă studentă, care îmi
spune mulţumită că mă vede „[pi feis-
buc]”. Nu pot trece peste închiderea
vocalei finale de către un învăţător
(mai nou, profesor pentru
învăţământul primar) şi  o corectez:
„Dacă vei vorbi aşa, elevii te vor
copia şi te trezeşti că vor confunda
peronul gării cu pironul pe care-l bate
tâmplarul”.

• Sfaturi de la un lingvist de
marcă. Florica Dimitrescu (n. 4 apr.
1928), autoarea unui ciclu de
dicţionare de cuvinte recente, a fost
invitata excelentelor emisiuni real-
izate de Marina Dumitrescu la Radio-
România Cultural. Pe 1 mai am
ascultat-o pe lingvista bucureşteană
punând punctul pe i în mai multe
chestiuni  pe care le adun aici: • „Con-
stant Maneca – mort prin anii ’70, ab-
solvent foarte bun de italiană –,
împreună cu Florin Marcu  (jurist sau
inginer), a scos în 1960, la Editura
Știinţifică, primul dicţionar de neolo-
gisme. Acum, Florin Marcu, cu 3-4
cuvinte noi, scoate o nouă ediţie în
fiecare an, dar cu erori: macaroana
cică e neologism, dar noi mâncăm
macaroane din secolul XIX; rozmar-
inul la fel, când atestarea lui e din sec-
olul XVI”. (Notele noastre:     1.
MDA-ul precizează că macaroana
este atestată din anul 1703, iar roz-
marinul, din 1712; 2. Constant
Maneca, născut în 1926 la Curtea de
Argeş, este un cunoscut lingvist, cu
contribuţii în romanistică.
„Dicţionarul de lingvişti şi filologi
români” îi alocă un medalion perti-
nent, în vreme ce Florin Marcu este
ignorat de autorii acestei lucrări din
1978, deşi „Dicţionarul de neolo-
gisme” din1960 îl are ca prim autor,
urmat de Constant Maneca.) Florica
Dimitrescu ne explică şi cum se naşte
un cuvânt: mai întâi apare conceptul
şi apoi cuvântul, nu invers. Îi aşteptăm
cărţile, mai ales că după ediţia din
2013 şi-a luat două ajutoare. I-am
sugera să nu neglijeze micile
dicţionare tipărite de inginerul
băcăuan Eugen Bulai.

Ioan DĂNILĂ

UN EVENIMENT EDITORIAL – 
„SIMFONIA HUȘILOR”

Recent Editura PIM din Iași
a publicat o importantă și
cuprinzătoare lucrare intitulată suges-
tiv „Simfonia Hușilor” sub semnătura
profesorului, istoricului și eseistului
Gheorghe Clapa, dedicată vieții și
activității distinsului profesor dr.
Avram V. Tudosie, ca un omagiu prile-
juit de împlinirea vârstei de 85 de ani
și a primirii sale ca membru al Acad-
emiei Oamenilor de Știință din
România.

Profesorul dr. Avram Tu-
dosie este un nume de referință nu
numai pe plan local, ci și în viticultura
românească, ca un specialist de înaltă
clasă, devotat domeniului pe care l-a
slujit cu abnegație și dăruire întreaga
viață – în trei mari și renumite pod-
gorii ale țării; Ivești, Odobești și Huși.

Activitatea desfășurată în
sectoarele de producție, cercetare și
învățământ, acțiunile de promovare a
științei și practicii din domeniu vi-
tivinicol, scrierile realizate,
îndrumările făcute și munca de coor-
donare pe care a desfășurat-o iau per-
mis acumularea unei vaste experiențe
pe care a dăruit-o celor pe care i-a for-
mat pe parcursul îndelungatei
activități (35 de promoții).

A organizat un muzeu vi-
tivinicol cum puține sunt în țara
noastră, o vinotecă renumită, de
35000 de sticle din toate podgoriile
românești, care constituie puncte de
atracție nu numai pentru localnici și
specialiști, ci și pentru mulți vizitatori,
mai mult sau mai puțin celebri, din
țară și de peste mări și țări, atrași de
licorile renumite obținute aici și

prezentate cu un har și dar deosebit. A
obținut și optimizat tehnologia cele-
brului vin licoros de Busuioacă de Bo-
hotin, încă din 1974, publicând-o în
revistele vremii și în cărțile sale.

A știut să cinstească și să
omagieze, de câte ori a avut prilejul,
pe toți înaintașii, pe care i-a venerat și
i-a așezat la loc de cinste bine meritat.
De aceeași apreciere s-au bucurat
foarte mulți colegi și colaboratori pe
care i-a stimat și i-a iubit, mulți din-

trei ei beneficiind de sprijinul profe-
sorului, ajungând mari specialiști,
cercetători și patru cadre universitare.

Continuând tradiția
înaintașilor, cărora le-a purtat o vie
recunoștință și admirație, a contribuit
cu experiența, cu priceperea sa la pres-
tigiul viticulturii românești, la
reputația școlii hușene și a
învășământului agricol din toată țara,
urmându-și marii directori, ca Gh.
Bălțatu, Aurel Săvescu, până la direc-
torii de azi: prof. dr. ing. Irimia
Artene, Eugenia Gaită, și Gheorghe
Boboc, care continuă și conduc des-
tinele școlii, de mai multe mandate.

Pentru o mai bună instruire a
elevilor, precum și pentru extinderea
cercetărilor s-a preocupat în
permanență de lărgirea bazelor de
cercetare și didactice, modernizarea
laboratoarelor, extinderea câmpurilor
didactice și plantațiilor, perfecționarea
tehnologiilor de producere a
diferitelor tipuri de vin, dezvoltarea
sectorului vinivinicol în cadrul
Colegiului Național Agricol „Dimitrie
Cantemir” din Huși, pe lângă
înființarea unei noi ferme școlare, de

30 ha, care a devenit model pe țară.
Domnul profesor Avram Tu-

dosie ne oferă azi o nouă generație de
exemple de dăruire, putere de muncă
și de atașament față de domeniul în
care a lucrat o viață întreagă.

Este un simbol al
învățământului agricol hușean, căruia,
peste treizeci de generații de
absolvenți îi păstrează o deosebită
stimă și recunoștință.

A publicat 29 de lucrări în
volum (cu cea prezentată azi) și peste
1000 de studii științifice, articole,
eseuri, materiale de popularizare, cu
caracter didactic dar și multe – literar
beletristice. Cărțile oferă un impresio-
nant volum de informații nu numai din
domeniul științei vitivinicole, dar și
din cel al retrologiei, aforismelor,
reflecțiilor bahice, curiozităților și lit-
eraturii vitivinicole, etc. Dintre val-
oroasele cărți din domeniul
vitivinicol, dar și literar-beletristic
cităm: Monografia podgoriei Huși.
Metode noi pentru viticultura pe
nisipuri. Aspecte din viticulura
plaiurilor moldovene, Ambrozie și
nectar, Via și vinul în literatură, Vinul
în înțelepciunea omenirii. Cultura
viței de vie și producerea vinurilor,
Podgoriile românești în literatură, Pe
dealuri dogorite de podgorii, Dicționar
vitivinicol literar aforistic și anecdotic
umoristic, Hușul – un colț de rai, ș.a.

Urmându-și înaintașii, pre-
cum Constantin Hogaș, de cum Mihai
Ralea l-a transferat la Huși, în 1964,
principala sa sarcină a fost
selecționarea, revitalizarea și extin-
dera soiului Busuioacă de Bohotin și
„Busuioacă de Huși” soi nou creat,
aflat în câmpurile de încercare și
producție; „extinzându-le de la Huși
până la Bohotin, unde nu mai era nici
un fir” (Acad. V. D. Cotea, 1983); sta-
bilindu-le și optimizându-le tehnolo-
gia de producere, ca vin licoros, roz
colorat și fin aromat-muscat.

Multitudinea și complexi-
tatea problemelor prezentate – în
cărțile sale – stilul clar și concis, fac
din această carte, ca și din cele ante-
rioare un instrument valoros, deosebit
de util pentru un cerc larg de cititori,
adresânduli-se atât profesioniștilor din
viticultură și vinificație, elevilor,
studenților, profesorilor, cât și amato-
rilor dornici să afle date importante
despre istoricul viticulturii și
vinificației, geografia viticolă, delim-
itarea arealelor favorabile calității,
evoluția sortimentelor, calitatea vin-
urilor, într-una din renumitele pod-
gorii ale României.

Cartea se constituie ca un
omagiu adus distinsului profesor, ea
este o invitație la înțelegerea corectă a
vinului, a rolului acestuia în lărgirea
noțiunii de convivialitate, știut fiind
faptul că inteligența, longevitatea și
sănătatea se corelează cu consumul
rațional de vin.

Prof. univ. dr. Liviu Dejeu
Membru titular al Academiei de

Științe Agricole și Silvice
Decanul Facultății de Horticultură

și Viticultură din București



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

Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

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

zona centru (Romarta) Telefon: 0785/698.299.

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

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

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

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

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

dionului. Tel: 0755/ 077.553

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

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

nr. 18. Tel.: 0755/ 077.553.

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

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

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni - Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25
euro/mp - NEGOCIABIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de
funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231
380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361
236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235
361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi;
Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui
(în spatele str. Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri
negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ
negociabil. Telefon: 0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

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

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 0235 419 494 (Bârlad)
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

99 locuri de muncă disponibile la 21.06.2017

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

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

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

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

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

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

S.C.  EUROCLEAN SRL: 1 instalator încalzire
centrală și gaze, 1 tehnician frigotehnist;

S.C.  ROMOLD SRL; 2 agenți de securitate;
S.C.  TRANMEXTIM SRL: 1 instalator încălzire

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

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

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

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

SC NICOMON SRL: 4 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

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

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

ÎNCHIRIEM HALĂ INDUSTRIALĂ
DE 206 MP cu utilităţi;

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

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

Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

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

Telefon: 0760.903.199 

MATRIMONIALE
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Reporter: Am plăcerea sa
stau de vorba cu un primar zdravăn.
Oșeștiul este un loc, unde, eu perso-
nal, am lasat destul suflet ca să-mi
facă plăcere să vin oricând. Didi
Alexandroaie este un primar atipic,
nu știi când pleacă și când vine, fapt
pentru care ne bucurăm că l-am găsit
la birou. Bine v-am găsit, domnule
primar. 

Primar: Bine ați venit!
R: Înainte de a fi primar,

ce-ați fost?
P: Sunt învățător titular la

Școala „Luiza Zavloschi”, Buda. 
R: Din câte văd eu dumnea-

ta ești preocupat de tradiție și de valo-
rile tradiționale. Ceva mai înainte
m-ai întrebat dacă am filmat aici pen-
tru prima emisiune a Televiziunii
Vaslui și așa e, deci, prietene Didi,
bine te-am găsit. Am văzut o comună
cu un parc frumușel, Căminul cultu-
ral reparat, am văzut asfalt în comună
pe o stradă care merge până în vârful
dealului și am văzut și cum se
lucrează la înlăturarea efectelor vii-
turilor unde șanțul este foarte adînc și
oamenii trebuie să lucreze repede
pentru că altfel se surpă șoseaua. Am
mai văzut și altceva însă o să te las pe
tine, stimate domnule primar, să ne
spui mai multe. Spre exemplu, astăzi
unde ai fost?

P: De dimineață m-am ocu-
pat de organizarea interioară în
primărie, trasarea sarcinilor zil-
nice. Apoi am fost la Pădureni, un
sat component al comunei, unde
avem o lucrare de aducțiune cu apă
și balastarea unui drum care face
legătura cu rezervorul care
urmează a fi construit pentru ali-
mentarea cu apă. Am fost și la
Buda împreună cu viceprimarul pe
care l-am lăsat acolo să suprave-
gheze decolmatarea unui pârâu de
scurgere care a fost colmatat odată
cu viiturile din luna mai. A fost
atunci o rupere de nori în urma

căreia aproape 80 la sută a părții de
vale a satului  Buda a fost inundată.
Am cerut atunci sprijinul
autorităților care în urma evaluării
au constatat pagube de aproape
680.000 lei legate doar de drumuri
județene și trei podețe care au fost
avariate.  

R: Tot atunci s-a stricat și
drumul spre Negrești?

P: Da, drumul către
Negrești se strică în fiecare an la o
ploaie mai consistentă deoarece nu
prea exista scurgere. Prin anii ’93 a
fost furată dalarea și de atunci
intervin aceste probleme. Cred că
singura soluție ca acest drum să nu
se mai strice este betonarea lui.
Este un drum des practicat de către
noi pentru că trebuie să ajungem la
Negrești aproape zilnic și betonarea
cred ca este singura soluție să nu se
mai strice la orice ploaie mai mare.

R: Am văzut că în Oșești
sunt multe străzi asfaltate. Cam câți
kilometri de drum sunt asfaltați?

P: Cam trei kilometri
dintr-un total de 40, foarte puțin,
nici 10 la sută.

R: Dar pietruite, sunt toate?
P: Cam 20 de kilometri.
R: Ziceați că terminați

aducțiunea cu apă de la Buda și
Pădureni?

P: La Buda avem extin-
dere a rețelei de apă, la Pădureni
avem înființare rețea de alimentare
cu apă, în fază de execuție, s-a exe-
cutat până acum în proporție de 20
– 30 la sută.

Un loc plin de istorie
R: Aveți o afecțiune

deosebită pentru satul Buda de unde
proveniț? Ați ținut să precizați că
sunteți învățător la Școala care-i
poartă numele primei femei primar
din România, Luiza Zavloschi.

P: Cred ca prima femeie

primar, din Balcani. Denumirea
școlii survine unui proiect de
hotărâre inițiat de mine în 2007.
Am ținut foarte mult la acest aspect
deoarece trebuia să ne bucurăm de
istoria care a trecut peste noi, fiind
și învățătoarea tatălui meu și prima
femeie primar din România, prima
care a pus bazele școlii primare la
Buda, era necesar să-i cinstim
numele în acest fel. Am reușit să
găsesc ziarul Dimineața din 1930 în
care era specificat cu titlu mare că
prima femeie dintr-un sat de pe o
coastă de deal a fost aleasă primar
pentru prima data în România be-
neficiind de votul universal pentru
că, se știe, în 1930 s-a dat drept de
vot femeilor. Ea i-a învins pe bărba-
ții locului venind de la o școală
normală din Craiova. Tatăl ei era
preot în sat și bazele primei școli
s-au pus în bucătăria de vară a
părinților, la Casa Parohială.   

Populație tânără, case noi
R: Ce populație aveți la

Oșești?
P: Aproximativ 3450 de

locuitori în toată comuna.
R: Cam câți au plecat în

străinătate?
P: Numărul lor fluctuează.

Merg la munci agricole în
Germania, în Italia, aproximativ
100 de persoane în fiecare an. Acest
lucru este benefic pentru comună
pentru că banii câștigați acolo sunt
investiți aici.

R: Case noi câte aveți?
P: După 1990 s-au constru-

it cam 300 de case. 
R: Așa multe?
P: Da, în Buda cred că sunt

vreo 200, chiar s-a dezvoltat un
cartier nou la Buda.

R: Care-i ocupația
concetățenilor dumneavoastră?

P: Ca în fiecare localitate
rurală, cultivarea terenului. Sunt
mulți care pleacă în străinătate
după cum v-am sus, important e că
revin, chiar avem un grad de
întinerire destul de bun față de alte
localități. Stăm bine și cu natali-
tatea. Avem copii cărora ne zbatem
să le creem condiții, chiar am depus
prin PNDL proiect de reabilitare de
școli și construire de grădinițe pen-
tru că la capitolul grădinițe stăm
destul de rău că nu avem nici un
local destinat activității de
grădiniță în comună. 

R: Dar parc pentru copii,
aveți?

P: Avem câteva locuri cu o
astfel de destinație.

R: O sală de sport nu v-ați
propus?

P: Ne-am propus dar după
cum v-am spus acum avem depuse
șase proiecte prin PNDL unde tre-
buie să asigurăm și noi o cotă de
cofinanțare. Doresc însă să facem și
o sală de sport pentru că este
necesară și activitățile sportive
chiar lipsesc. 

Cultura și educația, o prioritate
R: Căminul cultural, are

formații pe lângă el, aveți referent
cultural?

P: Da, avem un manager
cultural de a cărui activitate sunt
mulțumit. Avem o formație de
dansuri cu care participă la toate
ectivitățile culturale organizate la
nivel de județ și chiar și
internaționale. Obține și premii.
Chiar la ultima ediție a Festivalului
„Ritmurile tinereții” a luat locul I.
Sunt pe grupe de vârstă, de la clasa
I până la clasa a XII-a. 

R: Biblioteca?
P: Da, avem, avem și un

biblionet unde merg copiii și se
informează.

R: Deci, v-ați modernizat?
P: Da, este atât in mediul

on-line cât și scrisă. Se duc copiii,
chiar și adulții și împrumută cărți.

R: Învățătorul ajuns primar,
are grijă de cultura copiilor din școli?

P: Da, îi susținem în toate
activitățile pe care le întreprind
cadrele didactice, chiar avem copii
participanți la olimpiade pentru că,
fiind din mediul rural, e mai greu
cu decontarea cheltuielilor. Am
avut copii participanți la faza
națională.

R: În total, știți câți elevi
aveți în comună?

P: Vreo 658 de elevi, cu tot
cu preșcolari.

R: Fanfara vestită de la
Buda, mai există?

P: Mai sunt doar cinci
lăutari, nu putem încropi o fanfară
cu lăutari numai din Buda. Îi mai
folosim la obiceiurile de Anul nou
când se reunesc pentru că au și o
sursă bună de venit atunci. 

R: Domnule primar, reușim
să mai menținem tradițiile astea
românești?

P: Atâta timp cât suntem
oameni ai locului încercăm să le
menținem pentru că cu asta ne
identificăm.

R: Găsiți banii necesari pen-
tru asta?

P: Găsim, trebuie să facem
eforturi să-i găsim. 

R: Cu taxele și impozitele,
cum stați?

P: Încasăm cam 85%-
90%. Cu unii agenți economici e
mai greu că nu reușesc sa achite,
însă populația este conștiincioasă,
mai ales vârstnicii care plătesc
până la 31 martie pentru că au
bonificația de 10%.

R: La 416 câți aveți?
P: Avem 227 de dosare. 
R: De câtă vreme lucrați în

primărie?
P: Lucrez din 30 iunie

2008. Până în 2016 am fost vicepri-
mar.

R: Cum vi se pare munca de
primar, este stresantă?

P: Este. Dacă ar fi bani
n-ar fi o problemă, dar când ai o
lucrare și ajungi la momentul plății
trebuind să plătești constructorul,
dacă n-ai bani, atunci intervine
stresul, e ca în familie. 

R: Cum stați cu optimismul?
P: Trebuie să fim optimiști

pentru că dacă nu suntem optimiști
nu avem ce căuta într-o astfel de
funție.

Greu fără personal calficat
R: Cu personalul primăriei

cum stați, aveți toate posturile ocu-
pate?

P: Avem un deficit de trei
persone, nu am reușit încă să
scoatem posturile la concurs.
Ducem lipsă ca orice primărie cred,
de specialiști. Mă mai informez de
la prieteni care lucrează în anumite
domenii, ce anume să urmăresc la o
lucrare pe care o efectuăm. Este
foarte greu fără personal calificat. 

R: Haideți să ne despărțim
într-o notă optimistă. Câmpul e bun
anul ăsta?

P: Este bun dar nu în tota-
litate. Se văd deja semnele de
secetă. Mă uitam dimineață pe
pășunile comunale care încep sa-și
schimbe fața în rău. Să știți că baza
oamenilor sunt animalele. Mai
cresc câte un animal pe care îl vând
toamna, ce-i drept la preț scăzut,
dar asta e situația, au și ei o bază. 

R: Domnule primar, îți
mulțumesc pentru informații și îți
doresc succes.

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


