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Imediat după sărbătorile de iarnă din 2015 am reușit să mișcăm o
„intreprindere”  în care credeam eu și Mihai Batog-Bujeniță: o revistă mai
altfel care să vină dinspre jurnalismul cultural. Adică să fie mai săltăreață,
mai variată, mai ușor de citit de către marele public: public dintre
granițele limbii române.

„Mica istorie” a însemnat destule eforturi în primul rând intelec-
tuale apoi fizice și finaciare. Poate și ceva știință combinată cu noroc.

347 colaboratori din toată lumea au abordat cele mai variate
domenii spirituale (deci și umoristice!), (și) nu credem că mai există vreo
revistă cu atâția creatori împrejur.

Să nu creadă cineva că ne-a fost sau ne e ușor!
Dar „Tribuna noastră” care deschide pagini pentru atâta lume

poate fi citită pe internet de alte mii și mii de oameni de la care primim
confirmări. Și laude, multe laude! Și aprecieri, și critici și lipsă de sprijin
financiar. Avem calitate, avem capacitate, avem nevoie de sprijin finan-
ciar.

Ambiția noastră e mare dar nu nemăsurată.
Pregătim nr.11/...2017

SCURTĂ ISTORIE
AU existat doi oameni hotărâți, unul sceptic și un invitat. Dar și

două ființe feminine care   s-au obligat la muncă și nu numai la fotografiat.
Când Mihai Batog Bujeniță a fost invitat la Vaslui, deja era un bun

prieten ca și acum, „haide, domnule, s-o realizăm, de ce nu?”. Ei, nu ple-
cam noi la drum fără să avem cele trebuitoare, pentru că în aceeași
redacție prindea viață ziarul Meridianul de Iași-Vaslui-Bacău, (din 26 sept.
1996), era online TVV (din 5 dec.1990), era condus Unison Radio din 1993.
Parcă mai lipsea ceva… o revistă! Și cum întotdeauna inițiativa nu ne-a
lipsit, am acționat imediat după sărbători deși aveam ceva îndoieli la
echipa redacțională și la… fondurile bănești, îndoieli prezente și astăzi,
chiar dacă ne mândrim că așteptăm nr.11. Comandorul, conducător la
„Păstorel” Iași, m-a asigurat de rubrica mereu prezentă „Ridentem dicere
verum și colaborările proprii, Val Andreescu de producție proprie cât tre-
buie, dr. Valeriu Lupu de colaborări și sprijin. Anca Moldoveanu era co-
laboratoare de mult timp, doamna doctor Cornelia Ursu… cu opera! Hai
la treabă!

Cam greu, cam greu, pentru că nu aveam experiență redacțională
la revistă, nu aveam destule creații, n-aveam programe, ba de unele, ba de
altele… Dar era destulă hotărâre.

La sfârșitul lunii martie era gata nr. 1 pentru că au sărit în ajutor
băcăuanii Dumitru Brăneanu, Cornel Galben, Ioan Dănilă, creatori și oa-
meni adevărați. Când a auzit vechiul meu prieten, prof.univ.dr.  Alexandru
Ionescu: „păi… cum să nu v-ajut?”. Mobilizați, au sărit și vasluieni, ieșeni,
gălățeni, bucureșteni, ialomițeni, și tot așa: de la număr la număr tot mai
mulți.

Am scris pe coperta fiecărui număr câți s-au adăugat acelor… sem-
natari din primul op.

Am încercat ceva unic, dar cu reușită parțială, să realizăm C.D. cu
vocile semnatarilor, eventual citind din propria operă, acțiune practică
tare grea, cu prea multe eforturi și cheltuieli. Oricum există un număr cu
C.D. încorporat, deci cu o parte dintre vocile personale ale autorilor, ca
stare de unicitate. S-a ivit și o colaboratoare de care sunt tare mândru pen-
tru că este o poetă cu mare forță artistică: Gabriela Ana Balan, cea care
ne-a adus grupul italian. Ștefan Racovitză din Geneva e acasă și aici. A
venit și Ben Todică din Australia lui, a sărit în ajutor Georg Barth din
Passau-Germania, G. Filip din Montreal și buni creatori și prieteni din
Israel… și suntem pe calea unui record mondial: doar după 10 –ZECE–
numere înregistrăm 347 de colaboratori, cu ceva mii de creații, adesea
dublu publicați și în ziar și în revistă.

Ce n-am făcut? Multe!
Ce mai avem de făcut? Și mai multe!
Acum vă înfățișăm numărul aniversar cu valoarea și „fața” lui. Vă

așteptăm cu cât mai multe și variate creații pentru continuitate și urcuș
valoric. Ce facem noi, nu e la îndemâna oricui, ce faceți Dvs. va fi la în-
demâna multor generații. Dacă se menține sfânta limbă românească, și noi
o susținem cu toate forțele, fiecare are propriul monument în nemurire.
Edificiul spiritual pe care-l realizăm cu fiecare număr merită și trebuie
desenat tipografic și online cât mai durabil în viitor!
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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VREI O CARIERĂ ÎN POLIȚIA ROMÂNĂ? 

TE POȚI ÎNSCRIE LA CONCURSUL DE ADMITERE!
Cei care vor să urmeze o

carieră de polițist mai au doar câteva
ore pentru a se înscrie la concursul de
admitere la școlile de poliție.

Până la data de 21 iulie 2017
se pot depune cererile de înscriere
pentru  candidaţii la concursul de
admitere la școlile de agenți de
poliție.

Dacă sunteți interesat de
cariera de polițist, vă puteți înscrie pe

unul dintre următoarele locuri:
a) Şcoala de Agenţi de

Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina –
554 de locuri (14 locuri pentru rromi,

8 locuri pentru alte minorităţi);
b) Şcoala de Agenţi de

poliţie „Septimiu Mureşan”
Cluj–Napoca – 150 de locuri (6 locuri
pentru rromi, 3 locuri pentru alte
minorităţi);

Pe site-ul Inspectoratului de

Poliție al Județului Vaslui
https://vs.politiaromana.ro sau pe
pagina de internet a Poliţiei Române
www.politiaromana.ro, în secțiunea
Carieră, veți găsi toate informațiile
necesare cu privire la înscrierea și
desfășurarea concusului. 

Înscrierile au loc la sediul
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Vaslui din municipiul Vaslui, str.
Hagi Chiriac, nr. 1, Serviciul Resurse
Umane, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 900 - 1500, unde candidaţii se
vor prezenta cu actul de identitate.

Până în prezent, 71 de
candidați au formulat cereri de
înscriere pentru Şcoala de agenţi de
poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina și
Şcoala de agenţi de poliţie “Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca.

Campania de recrutare a
candidaţilor pentru concursul de
admitere la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza“ Bucureşti –
sesiunea 2017 s-a încheiat în luna mai
a.c., fiind înscriși 53 de candidați. 

Sfântul Ilie. Tradiții și superstiții

În fiecare an, pe data de 20
iulie, se prăznuieşte Sfântul Ilie, care
este o divinitate populară ce a preluat
numele şi data celebrării de la Sfântul
Proroc Ilie Tesviteanul. Sfântul Ilie
este cinstit de creştini ca aducător de
ploi, după ce, prin rugăciunea sa, a
salvat de la moarte poporul din Israel,
după trei ani şi jumătate de secetă,
dar şi ca divinitate populară a
Soarelui şi a focului, atestată prin
numeroase tradiţii şi datini.

Ce să faci de Sfântul Ilie
În ajunul zilei când este

sărbătorit Sfântul Ilie, fetele se
duceau noaptea pe ogoarele semănate
cu cânepă, se dezbrăcau şi, goale, se
tăvăleau prin cultură, apoi se
îmbrăcau şi se întorceau acasă. Iar
dacă în noaptea dinspre Sfântul Ilie
ele visau cânepă verde, acesta era
semn că se vor mărita cu flăcăi tineri
şi frumoşi. Dacă în vis vedeau cânepă
uscată, se zicea că se vor mărita cu
oameni bătrâni.

Potrivit tradiţiei, în
dimineaţa zilei de Sfântul Ilie, se
culegeau plante de leac, în special
busuioc, se puneau la uscat în
podurile caselor, sub streşini sau în
cămări. Şi tot de Sfântul Ilie, erau
adunate plantele întrebuinţate la vrăji
şi farmece.

Femeile duceau în această zi
busuioc la biserică, pentru a fi sfinţit

după care, întoarse acasă, îl puneau
pe foc, iar cenuşa rezultată o foloseau
în scopuri terapeutice, atunci când
copiii lor făceau bube în gură.

Ce să nu faci de Sfântul Ilie
Se spune în popor că

diavolii se ascund mai mult în lemnul
de carpen, de aceea acest lemn nu
este folosit în gospodărie şi e bine să
nu se ascundă nimeni sub un carpen,
pe vreme de furtună.

Dacă în ziua de Sfântul Ilie
este furtună, nu trebuie să se deschidă
nici uşile nici geamurile caselor, ca
nu cumva să se ascundă vreun diavol
ce fuge de furia Sfântului.

În unele zone din Moldova,
se mănâncă grâu nou fiert, cu miere.
Dacă grâul nu a fost treierat până în
ajunul acestui praznic, femeile îşi pun
hainele de sărbătoare şi merg să
secere câţiva snopi de grâu pe care
apoi îi scutură de boabe, pisează
grâul şi îl fierb pentru a-l consuma cu
miere.

În alte zone se mănâncă
fructe proaspete, pentru a fi sănătos
tot anul ce va urma. Merele nu se
consumă decât după ce au fost duse la
biserică. Se spune că acela care
muşcă din măr înainte de a fi sfinţit
va avea parte după moarte numai de
mere şi, când va dori să le atingă, vor
dispărea. Merele sfinţite vor deveni
de aur pe lumea cealaltă.

Fetele nemăritate se duc pe
ascuns în lanurile de cânepă şi se
tăvălesc goale prin rouă. Dacă
noaptea vor visa cânepă verde
înseamnă că se vor mărita cu băieţi
tineri, iar dacă vor visa cânepă uscată
se vor mărita cu cineva mai în vârstă.

În dimineaţa acestei zile se
culeg plante de leac, în special
busuioc, care se pune la uscat în
podurile caselor, sub streşini sau în
cămări. Tot acum se culeg şi plantele
întrebuinţate la vrăji şi farmece.

Se crede că, dacă tună de
Sântilie, toate alunele vor seca, iar
fructele din livezi vor avea viermi.

În această zi nu se lucrează
de teama pagubelor (trăsnete, ploaie,
grindină).

Tot azi se strânge mierea din
stupi, se duc fagurii la biserică spre
binecuvântare şi se împart de
pomană.

Ca divinitate solară şi
meteorologică, Sfântul Ilie provoacă
tunete, trăsnete, ploi torenţiale şi
incendii, leagă şi dezleagă ploile şi
hotărăşte unde şi când să bată
grindina.

Sărbătoarea proorocului Ilie
Tesviteanul este şi ziua Aviaţiei
Române, acest sfânt fiind considerat,
începând din 1913, ocrotitorul şi
patronul aviatorilor.

130.000 de români își
serbează onomastica de Sfântul Ilie

Dintre cei aproape 130.000
de români sărbătoriţi de Sfântul Ilie,
peste 110.000 sunt bărbaţi, iar peste
15.000, femei. Majoritatea românilor,
peste 100.000, poartă numele de Ilie,
alţi 3.300 – Iliuţă, iar 2.100 – Lică.
Dintre femeile care îşi vor sărbători
onomastica miercuri, 14.750 se
numesc Ilinca, 830 – Eliana, iar 90 –
Ilia. 

Sursa: www.libertatea.ro

Întâlnire cu primarii pe tema
vaccinării antirujeolice

Prefectul Eduard-Andrei
POPICA i-a convocat pe primari într-
o ședință de îndată, pentru vineri, 21
iulie, ora 12, pentru a discuta pe tema
vaccinării împotriva rujeolei.

Reprezentantul Guvernului
în teritoriu va întocmi o situație cu
comunităţile, care au acces dificil la
servicii medicale sau în care nu
există medici de familie şi unde
procentul de copii vaccinaţi este mai
scăzut.

De altfel, ministrul
Afacerilor Interne, Carmen Dan, într-
o videoconferinţă cu ministrul
Sănătăţii, Florian Bodog, cu prefecţii
şi cu reprezentanţii direcţiilor de
sănătate publică, a cerut ca până pe
25 iulie să fie finalizate evaluările a
tuturor comunităţilor vulnerabile şi
comunicate reprezentanţilor
Ministerului Sănătăţii.

”La nivel de județ va exista
o echipă formată din prefect,
reprezentant al direcţiei de sănătate
publică şi reprezentant al Consiliului
Judeţean, care va colabora cu toate

primăriile din judeţ pentru acţiunile
de vaccinare. În zonele în care nu
există medic de familie vom organiza
centre de vaccinare şi va fi delegat un
echipaj medical. Trebuie să
identificăm copiii cu vârste între
nouă luni şi nouă ani, grupele de
vârstă cele mai afectate de epidemia
de rujeolă, care nu au fost vaccinaţi,
dar şi locurile în care aceştia vor fi
imunizaţi în cadrul campaniei, în
cazul în care în localităţile respective
nu sunt unităţi medicale”, a spus pre-
fectul Eduard-Andrei POPICA.

Rujeola (pojarul) este o
boală infecţioasă care adesea duce la
complicaţii.
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Locuri de muncă în
Germania

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă prin servi-
ciul de ocupare EURES România,
oferă 16 posturi pentru lucrători
calificaţi care doresc să desfășoare o
activitate sezonieră sau permanentă
în Germania, în urmatoarele meserii:

- ospătar – 8 posturi;
- recepționer – 2 posturi;
- bucătar/commis de cuisine

– 4 posturi;
- coordonator evenimente –

1 post;
- lăcătuș mecanic – 1 post;
Locurile de muncă vacante

în Germania provin din partea
Hotelului Marriott Frankfurt și a altor
angajatori germani, reprezentați de
Agenția Federală de Muncă –
Serviciile de Plasare Internațională
Saxonia.

Pentru ocuparea acestor
locuri de muncă se va organiza o
selecţie la Brașov, ȋn luna septembrie
2017.

Cerinţe, pentru ocuparea
posturilor vacante:

- pentru posturile de
ospătar: calificare profesională și
experienţă în domeniu, precum și
cunoștinţe bune/foarte bune de limbă
germană și engleză (nivel B1/B2);

- pentru posturile de
recepționer: calificare profesională
și/sau experienţă în domeniu, abilități
de utilizare a programului de
rezervare Opera și cunoștinţe foarte
bune de limbă germană și engleză
(nivel C1/C2);

- pentru posturile de
bucătar/commis de cuisine: calificare
profesională și experiență ȋn
domeniu, precum și cunoștințe foarte
bune de limbă germană (nivel B2)

sau de limbă engleză (nivel C1/C2);
- pentru postul de coordona-

tor evenimente: studii universitare ȋn
domeniul turismului și experiența ȋn
organizarea de evenimente, abilități
de contabilitate și de utilizare a pro-
gramului Opera Sales & Catering,
precum și cunoștinţe foarte bune de
limbă germană și engleză (scris, vor-
bit - nivel B2/C1);

- pentru postul de lăcătuș:
calificare profesională și experiență
ȋn domeniu, autorizație de sudură și
cunoștințe bune/foarte bune de limbă
germană și engleză (nivel B1/B2).

Contractele de muncă pot fi
pe durată determinată, de 12 luni, cu
posibilitate de prelungire, sau pot fi
permanente. Salariul oferit este de
1800 - 2250 euro brut/lună, pentru
posturile de ospătar, 1850 – 2095
euro brut/lună, pentru posturile de
bucătar/commis de cuisine, 2095
euro brut/lună, pentru posturile de
recepționer, 2000 – 2500 euro
brut/lună, pentru postul de
coordonator evenimente și 2513 euro
brut/lună pentru postul de lăcătuș.

Angajatorii pot asigura
cazarea gratuit/contra cost, sau oferă
sprijin în vederea găsirii unei
locuinţe.

Persoanele interesate de
aceste oferte, care corespund
cerinţelor posturilor, trebuie să se
adreseze Consilierului EURES din
cadrul Agenţiei pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din judeţul de
domiciliu, respectiv AMOFM
Bucureşti, pentru a primi formularele
de aplicare și pentru a fi ȋnregistrate
ȋn baza de date pentru muncă ȋn
străinătate.

Vasile Alecsandri, 
biografie (1821 - 1890)

Poet, prozator și dramaturg
(n. 21 iulie 1821, Bacău — d. 22
august 1890, Mirceşti, judeţul Iaşi).
Provine dintr-o familie boierească de
curînd ridicată la o poziție de
oarecare însemnătate; fiu al medel-
nicerului Vasile Alecsandri (ajuns
mai tîrziu vornic) și al Elenei.

A studiat în casa părintească
cu călugărul maramureșean Gherman
Vida și la pensionul francez al lui
Cușnim, apoi, între 1834 și 1839, la
Paris, unde se consacră mai ales
literaturii, după câteva încercări
nereușite în domeniul medicinei, în
cel juridic și cel ingineresc. După
înapoierea în Moldova, participă la
toate inițiativele tovarășilor săi de
generație: director al Teatrului din
Iași împreună cu C. Negruzzi şi M.
Kogălniceanu. A luat parte la
mișcarea revoluționară de la 1848 din
Moldova, redactând unul din
documentele ei programatice și a
petrecut un an de exil în Franța.
Înapoiat în țară, ia parte la luptele
pentru Unirea Principatelor Moldova
şi Muntenia, se numară printre
devotații lui Al. I. Cuza și e trimis de
acesta în Franța, Italia și Anglia,
pentru a determina marile puteri să
recunoască faptul dublei sale alegeri.
Deputat și ministru în mai multe rân-
duri, e ministru al României la Paris
între 1885 și 1890. Ca scriitor, a
debutat în 1840, cu nuvela Bucheti,
publicată în "Dacia literară", și cu
pieseta "Farmazonul din Hârlău".
După câteva încercări în limba
franceză, ca poet de limba română

apare pentru prima dată în 1843 în
Calendar pentru poporul românesc.
Alecsandri e un scriitor angajat,
inspirat de marile probleme ale epocii
și, în același timp, un artist subtil,
observând lumea înconjurătoare fără
scepticism, dar și fară exagerate
iluzii, tinzând în domeniul expresiei
spre o senină clasicitate. Pastelurile,
o parte din legende și proza
memorialistică au rezistat cu succes
trecerii timpului.

Anii directoratului la Teatrul
din Iași (1840-1842) sunt un exemplu
al seriozității și puterii de muncă a
tânărului scriitor. În istoria internă a
personalității lui Alecsandri câteva
evenimente au jucat un rol determi-
nant: dragostea pentru Elena Negri
(sfîrsită tragic în 1847), care l-a
încurajat în rolul de poet național, dar
i-a deschis și sursele, chiar dacă nu
foarte profunde ale lirismului intim.
Alecsandri este cel mai cuprinzator
dintre scriitorii generației sale,
exprimându-i nu numai năzuințele
patriotice, ci și descoperirile din
continentul vieții intime și
încercîndu-și puterile în aproape
toate genurile și speciile literare
fundamentale. Alecsandri călătorește
cu diferite prilejuri prin Moldova,
Muntenia, Bucovina și Transilvania,
în partea europeană a Turciei, în
Italia, Austria, Germania, Franța,
Spania, Anglia, nordul Africii, din
plăcere personală, pentru a o însoți pe
Elena Negri, plecată în căutarea unei
clime mai favorabile sănătații sale
zdruncinate, sau cu însărcinări
oficiale. Fiecare din aceste călătorii,
lasă urme în creația sa, în proză sau în
versuri și se tipărește pe ecranul
experienței omenești ce-i definește
personalitatea publică și intimă.
Descoperirea poeziei populare, care
are loc cu ocazia unei asemenea
călătorii, va marca profund destinul
său de scriitor și va avea consecințe
incalculabile asupra întregii
dezvoltări a literaturii noastre din
secolul trecut și de mai tîrziu.

Prin traducerile în limbile
franceză, germană, engleză ale poezi-
ilor populare sau ale unora din poezi-
ile originale, Alecsandri se numară și
printre primii noștri scriitori moderni

a căror operă a devenit accesibilă
străinătății.

Poeziile, cărora autorul
însuși le-a acordat, în conformitate cu
gustul și cerințele epocii, calitatea
principală în cuprinsul operei, au fost
structurate, în câteva cicluri mai mult
sau mai puțin unitare sub aspectul
tematicii, al principalelor
caracteristici stilistice și al epocii în
care au fost scrise. Primele sunt cele
inspirate din poezia populară,
"Doinele". Al doilea grup de poezii,
"Lăcramioare", apărute pentru prima
dată în volumul din 1853, cuprinde
partea cea mai mare a poeziei erotice
a lui Alecsandri, Jurnalul poetic al
dragostei pentru Elena Negri,
Lăcrămioarele demonstrează mai
curând muzicalitatea versului
alecsandrinian, decât aderența lui la
lirica de confesiune; expresia e de
aceea adeseori stângace. Ciclurile de
poezii intitulate "Suvenire" (1853) și
"Margăritarele" (1863) au mult mai
puțină unitate decât cele precedente.
Deceniul al șaptelea al secolului al
XlX-lea reprezintă un moment de
cotitură în viața și creația lui
Alecsandri. Pastelurile, Legendele și
Ostașii noștri lărgesc și
aprofundează, în același timp,
inspirația folclorică, ce va rămâne
una din constantele creației sale.
Pastelurile, poezii descriptive,
apărute, în marea lor majoritate, mai
întâi în Convorbiri literare
reconstituie în cheie poetică succe-
siunea anotimpurilor într-un peisaj
românesc.

Poet grațios și echilibrat,
discret, dar vibrând în fața frumuseții,
atent la armonia ansamblului și fin
cizelator de imagini surprinse fugitiv
în evanescența anotimpurilor (Iarna,
Sania, Malul Siretului), sensibil la
farmecul naturii genuine, dar și la
sugestiile rafinate ale unui obiect de
artă, Alecsandri rezistă cel mai bine
trecerii timpului tocmai în asemenea
poezii în care manifestă calitatea
reală a talentului său, răspunzând
totodata unei nevoi de armonie
înnăscută sufletului omenesc.

Sursa:http://istoria.md

IDENTIFICAT CU O ALCOOLEMIE DE 1,17 MG/L
ALCOOL PUR ÎN AERUL EXPIRAT

Poliţiştii rutieri au identi-
ficat un conducător auto cu permisul
de conducere suspendat și cu o
alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în
aerul expirat . Acestuia i-a fost
întocmit dosar de cercetare penală. 

Ieri, în jurul orelor 01.40,
poliţişti din cadrul Biroului Rutier

Bârlad, aflându-se în exercitarea
atribuţiilor de serviciu pe strada
Gheorghe Doja din municipiul
Bârlad, au observat un autoturism a
cărui conducător auto a schimbat
direcția de deplasare fără a semnal-
iza. S-a procedat la oprirea
autoturismului pentru control și s-a
constatat că era condus de un bărbat
în vârstă de 29 de ani, din municipiul
Bârlad. 

Conducătorul auto emana
halenă alcoolică, motiv pentru care s-
a procedat la testarea acestuia cu
aparatul alcooltest, rezultatul fiind de
1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Bărbatul a fost condus la Spitalul
municipal de Urgență Bârlad pentru

recoltarea de mostre biologice de
sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei, însă acesta a refuzat
recoltarea. 

Mai mult, în urma
verificărilor efectuate de polițiști în
baza de date a deținătorilor de
permise auto s-a constatat faptul că
acesta are exercitarea dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile
publice suspendată.

Poliţiştii au întocmit dosar
penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de refuz  de recoltare de
mostre biologice și conducerea unui
autovehicul pe drumurile publice
având exercitarea dreptului de a
conduce suspendată. 
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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 săptămânii este
legat de veniturile pe care

le obții dintr-un loc de muncă. Pe de
o parte primești drepturile salariale,
favoruri sau informații prețioase
legate de viitorul câștigurilor tale,
însă pe de alta, nemulțumirile tale
sufletești sunt fondate. Este bine să te
rezumi la strictul necesar și să lași
planurile de investiții pentru o altă
perioadă. Te poți sfătui cu persoanele
din anturajul apropiat, dar fără a le
povesti prea multe despre tine.

Ești foarte energic la înce-
putul săptămânii, fapt pentru

care este bine să te ocupi pe îndelete
de planurile tale personale. Șansele
de înoire sunt mari și cu efecte pe
termen lung. Selectează prioritățile și
urmează-le îndeaproape. Miercuri și
Joi este rost de a primi bani sau
cadouri dinspre locul de muncă, poate
nu atât cât preconizai, dar suficient
cât să-ți rezolvi urgențele și nevoile
imediate. Informații bune privitoare
la salarizare și la condițiile de muncă.
Persoanele apropiate îți sunt alături.

Discuțiile cu prietenii și ac-
țiunile comune cu unii din-

tre ei îți vor deschide săptămâna.
Cumva predomină aspectele ciudate,
fiind posibil să te desprinzi de unii,
considerați până nu demult, drept pri-
eteni importanți și de neînlocuit. Se
recomandă prudență vizavi de aceste
persoane, deoarece în umbră au inte-
rese meschine. Sănătatea este vulne-
rabilă pe segmentele sistemului respi-
rator și pe ficat, șolduri, coapse, de
aceea fii prudent și îngrijește-te co-
respunzător. De evitat, pe cât posibil,
consultațiile și analizele medicale.

Ai nevoie de liniște și de
meditații interioare, de a-

ceea organizează-ți programul, astfel
încât să te ocupi pe îndelete de tine și
de nevoile tale sufletești. Informațiile
obținute pe căi mai puțin obișnuite te
vor ajuta să înțelegi situațiile în care
ești implicat și să găsești soluții deo-
sebite pentru a ieși din impas. În a do-
ua parte a săptămânii te vei simți mai
bine, revenind în mijlocul celorlalți
cu forțe proaspete. Prudență și răbda-
re! Apar cheltuieli neașteptate și des-
tul de mari. 

Prima parte a săptămânii te
aduce în prim-planul seg-

mentului socio-profesional. Discuții
cu persoane importante, întâlniri cu
reprezentanți ai unor instituții conexe
locului tău de muncă, un carusel de
evenimente dificil uneori de urmărit
și înțeles. Alege-ți cuvintele și ges-
turile cu grijă, pentru că mulți te vor
urmări cu atenție și îți vor semnala
cea mai mică eroare. Vei fi susținut de
prieteni și sfătuitori de nădejde, mai
ales de către femei. Totuși, ascultă-ți
și vocea interioară, atunci când ai de
luat decizii majore. 

Cu siguranță îți vei reevalua
unele idei, credințe și planuri
de viață în prima parte a săp-

tămânii. Prin discuțiile purtate cu oa-
meni erudiți sau prin desfășurarea u-
nor activități culturale și intelectuale
vei reuși foarte ușor și rapid să re-
nunți la tipare de gândire învechite și
să adopți un alt sistem de valori mo-
rale și spirituale. Totul este să-ți păs-
trezi autenticitatea și măsura. Demer-
suri pentru călătorii îndepărtate și
dialoguri cu persoane din străinătate.
Șefii și autoritățile te vor provoca la
explicații profesionale sau te vor invi-
ta la reuniuni importante. Foarte
dinamice sunt relațiile cu prietenii.

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. 

Absolvenții de liceu pot primi
câte 1.500 de lei. Care sunt

condițiile

Toți absolvenții de liceu
barladeni si nu numai, indiferent că
au promovat sau nu Bacalaureatul, se
pot înscrie pentru a beneficia de
indemnizaţie de şomaj până cel târz-
iu pe 25 iulie, potrivit unui
comunicat al Agenţiei Judetene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Vaslui (AJOFM) .
“Indemnizaţia de şomaj se acordă
absolvenţilor, la cerere, pe o perioadă
de şase luni, calculată de la data
expirării celor 60 de zile de la
absolvire şi constă într-o sumă fixă,
lunară, neimpozabilă, de 250 de lei.
Acest termen de 60 de zile începe de
la data de 25 mai, când, conform

Ministerului Educaţiei, se încheie
anul şcolar pentru clasele terminale.”
au declarat reprezentantii AJOFM
Vaslui.

Înregistrarea absolvenţilor
ca persoane în căutarea unui loc de
muncă se realizează prin depunerea
la agenţie a unui dosar care să
cuprindă următoarele documente:

� act de studii – original şi
copie;

� act de identitate – original
şi copie;

� adeverinţă medicală din
care să rezulte faptul că persoana este
clinic sănătoasă, aptă de muncă.

Polițiștii de la Rutieră sunt cu
ochii pe șoferii indisciplinați 

Poliţia Română
acţionează permanent pentru
reducerea riscului rutier, combat-
erea cauzelor generatoare de
accidente rutiere şi salvarea de
vieţi, precum şi sancţionarea celor
care nu respectă regulile de
circulaţie,  punând în pericol
siguranţa circulaţiei pe drumurile
publice.

La sfârșitul săptămânii
trecute, polițiștii rutieri au desfășurat
o acțiune pentru depistarea şi
sancţionarea abaterilor rutiere, în
special a celor privind nerespectarea
regimului legal de viteză. În cadrul
acţiunii, poliţiştii au folosit echipa-
mentele de supraveghere video a
traficului rutier şi de măsurare a
vitezei de deplasare a autove-
hiculelor, pentru depistarea în trafic a

conducătorilor de autovehicule care
nu respectă regimul legal de viteză şi
sancţionarea acestora. În cadrul
acţiunii, poliţiştii vasluieni au aplicat
375 de sancţiuni contravenţionale, în
valoare de 155.205 de lei. Din
numărul total de sancțiuni, 254 au
fost aplicate pentru nerespectarea
regimului legal de viteză. Cea mai
mare viteza înregistrată cu aparatul

radar a fost de 171 km/h, pe raza
comunei Micleşti. De asemenea,
polițiștii au reţinut 36 de permise de
conducere, în vederea suspendării
exercitării dreptului de a conduce
autovehicule, pentru depăşirea
vitezei maxime legale admise cu mai
mult de 50 de km/h. Totodată, au fost
constatate de către poliţişti 2
infracţiuni la regimul circulaţiei
rutiere.

În luna august, salariații vor
avea parte de o nouă

minivacanță
La mijlocul lunii august,

românii ar putea beneficia de o
minivacanță de patru zile, așa cum
s-a întâmplat cu ocazia Zilei
Copilului și a Rusaliilor.

La 15 august, cu ocazia
Adormirii Maicii Domnului,
conform Codului Muncii, toți
salariații ar trebui să stea acasă, dat
fiind că aceasta este zi liberă de la
stat. Însă, cum sărbătoarea va pica
marți, românii ar trebui să primească
liber și luni, pentru a lega liberul
legal de weekend.

Potrivit Codului Muncii,
Adormirea Maicii Domnului este
următoarea zi nelucrătoare de
sărbătoare legală în care salariații,
indiferent că lucrează la stat sau la
privat, trebuie să primească liber de
la serviciu. Din acest motiv, este
posibil ca Guvernul să decidă, la fel

cum s-a întâmplat cu ocazia Zilei
Copilului și a Rusaliilor, acordarea
unei zile libere în data de 14 august
2017, care va fi într-o zi de luni.
Practic, în acest fel s-ar lega

weekendul de liberul legal și
salariații s-ar bucura de o
minivacanță de patru zile.

De asemenea, angajatorii
din domeniul privat ar putea lua, la
nivel individual, o decizie
asemănătoare. Astfel, chiar și
salariații de la firmele private ar
putea beneficia de o minivacanță cu
ocazia Adormirii Maicii Domnului.

Angajatorii care nu acordă
liberele legale sau compensațiile
obligatorii prevăzute de Codul
Muncii pentru munca prestată în
aceste zile riscă amenzi cuprinse
între 5.000 și 10.000 de lei.
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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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Este nevoie să te ocupi de
achitarea facturilor la înce-

putul săptămânii și de relațiile cu in-
stituțiile financiare. Pe de altă parte
se întrezăresc discuții aprinse cu par-
tenerul de viață, rudele sau colabo-
ratorii pe tema banilor și bunurilor
administrate în comun. Prudență și
răbdare! Călătoriile îndepărtate, stu-
diile pe termen lung și perfecțio-
narea necesară în domeniul profe-
sional reprezintă subiecte la care ar
fi bine să te gândești pe îndelete.

Relațiile parteneriale depind
în această săptămână de ba-

nii și bunurile administrate și folo-
site în comun. Este posibil să fii ne-
voit să cheltuiești sume importante
de bani pe mofturile celor dragi sau
pe gafele unui coleg de muncă sau a-
le unui partener de afaceri. Pe de altă
parte este posibil să primești cadouri
sau bani dintr-o colaborare. Chiar se
pot lămuri bine și aspectele privitoa-
re la partaje și moșteniri. Trasează
un plan viabil de investiții și rezerve
financiare. 

Săptămâna debutează cu
multe treburi de rutină, fie

ca te afli acasă, fie la serviciu. Selec-
tează prioritățile, pentru că orga-
nismul este obosit și ar avea nevoie
de odihnă sau chiar de îngrijiri de
specialitate. Relațiile parteneriale
sunt active Miercuri și Joi prin dis-
cuții importante privitoare la acțiu-
nile comune sau la colaborările în
care dorești să te implici. Sunt mo-
mente favorabile relaționării cu par-
tenerul de viață și cu cei de afaceri.
Financiar se conturează cheltuieli.

Este bine să te ocupi de per-
soana iubită și de copiii. Se

pare că nemulțumirile sentimentale
sunt accentuate, iar discuțiile pe te-
me vechi se tot reiau. Prudență și
răbdare! La serviciu este mult de lu-
cru, dar se lucrează cu plăcere. To-
tuși, nu forța nota și rezolvă-ți sarci-
nile de lucru corect și la timp. Sănă-
tatea este vulnerabilă, de aceea este
bine să te îngrijești corespunzător.
Aparent este armonie la serviciu, în-
să în umbră există conflicte mocnite.
În relațiile parteneriale se deschide o
nouă etapă.

Este ceva forfotă în plan do-
mestic la începutul săptă-

mânii, fiind nevoit să te ocupi mai
mult de cele necesare membrilor fa-
miliei. Curățenii, reparații, achizițio-
nări de bunuri patrimoniale sau vân-
zarea altora care îți prisosesc. Pru-
dență la vânzări și cumpărări de
orice fel, pentru că sunt posibile e-
rori de apreciere a prețului sau a stă-
rii bunului respectiv. Sentimental es-
te armonie, distracție și chiar o peri-
oadă bună în relația cu persoana
iubită și copiii. Activitățile recrea-
tive și hobby-urile le poți desfășura
cu succes. 

Multe discuții cu persoane-
le din anturajul apropiat,

călătorii pe distanțe scurte, demer-
suri intelectuale și rezolvarea unor
chestiuni personale și profesionale.
Poți fi puțin copleșit de iureșul din
preajma ta, însă cu puțin efort și bu-
năvoință vei depăși totul cu bine. A-
casă, în familie este armonie, te poți
înțelege bine cu membrii familiei,
iar spațiul de locuit parcă este ceva
mai luminos. Organizează-ți timpul
și resursele, astfel încât să te ocupi
suficient și de îmbunătățire condiți-
ilor locative. 
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Bugetarii vor primi o
indemnizație de hrană în locul

tichetelor de masă
Din decembrie 2018, buge-

tarii nu vor mai putea primi tichete
de masă, întrucât acordarea
acestora va fi abrogată. În locul
acestora va apărea o indemnizație
anuală de hrană, a cărei valoare se
va situa la nivelul a două salarii
minime brute pe țară, adică suma
de 2.900 de lei, în condițiile în care
salariul minim brut este acum de
1.450 de lei.

Potrivit Legii Salarizării
Unitare, de la 1 decembrie 2018, este
stabilită abrogarea prevederilor din
Legea nr. 142/1998 referitoare la
acordarea tichetelor de masă
salariaţilor din sectorul bugetar,
dispoziție de care beneficiază
oricum, în practică, puține persoane
angajate la stat.

Eliminarea tichetelor de
masă va fi compensată cu acordarea
unei indemnizații de hrană anuale,

situate la nivelul a două salarii de
bază minime brute pe ţară garantate
în plată. Iar cum valoarea salariului
minim brut pe țară este, de la 1 febru-
arie 2017, de 1.450 de lei, rezultă că
indemnizația de hrană va avea un
cuantum dublu, de 2.900 de lei,
începând cu decembrie 2018.

Practic, aceasta va fi
acordată proporțional cu timpul
efectiv lucrat în luna anterioară.

Potrivit Legii Salarizării, de acești
bani vor beneficia bugetarii, „cu
excepția personalului din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională care, potrivit
legii, beneficiază de drepturi de
hrană”. În plus, documentul
stabilește că indemnizația de hrană
nu va fi acordată persoanelor care
ocupă funcții de demnitate publică,
alese și numite.

Guvernul oferă elevilor și
studenților câte un bon în 

valoare de 900 de lei
Programul „Euro 200″

pentru acordarea unui ajutor
financiar elevilor şi studenţilor în
vederea achiziţionării de
calculatoare continuă şi în anul
2017.

Guvernul a aprobat, printr-o
Hotărâre, modelul bonului valoric de
care vor beneficia elevii şi studenţii
din învăţământul de stat sau
particular acreditat, în vârstă de până
la 26 de ani, care provin din familii
cu un venit brut lunar de maximum
150 lei pe membru de familie. Bonul
reprezintă echivalentul în lei a sumei
de 200 de euro şi este destinat
achiziţiei de calculatoare.

Culoarea bonului valoric
din acest an va fi bleu-gri. Din
motive de securitate, în fiecare an,
culoarea fundalului şi seria bonului
valoric sunt modificate prin Hotărâre
de Guvern. Ajutorul se acorda o
singura dată în cadrul unei familii.

Distribuirea bonurilor
pentru achiziţionarea de calculatoare
are termen-limită data de 30 iulie, iar
achiziţia propriu-zisă se va putea face

până la 31 august.
Programul „Euro 200″ se

derulează începând cu anul 2004, în
baza Legii nr. 269/2004, obiectivele
sale fiind stimularea achiziţionării de
computere prin acordarea unor aju-

toare financiare stabilite pe criterii
sociale, respectiv crearea de
competenţe în utilizarea mijloacelor
IT & C.
Ajutorul financiar reprezintă echiva-
lentul în lei a 200 de euro pentru un
computer, calculat la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima
zi a lunii precedente, fără a depăşi
valoarea computerului achiziţionat.
Ajutorul se acordă o singură dată în
cadrul unei familii.

Configuraţia minimă
recomandată a calculatoarelor pentru
achiziţionarea cărora se acordă
sprijinul financiar este următoarea:
procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250
GB hard-disk şi software de bază
licenţiat, incluzând un sistem de
operare şi un program antivirus.

Salariații vor primi lunar tichete
pentru sport și tichete culturale

Salariații ar putea primi,
prin lege, de la angajatori, două noi
tipuri de tichete sau bonuri valorice,
pe lângă cele prevăzute de legislația
actuală. O inițiativă legislativă care
unifică toate tipurile de vouchere
existente, stabilind cuantumul
fiecăruia în parte, introduce și cele
două noi tipuri de bonuri valorice.

Legislația în vigoare per-
mite angajatorilor acordarea de
tichete de masă, tichete de creșă,
tichete-cadou, vouchere de vacanță,
dar un proiect de lege care va intra în
dezbatere parlamentară în perioada
următoare stabilește și posibilitatea
legală a acordării tichetelor pentru
sport și tichetelor culturale.

Autorii legii arată că
tichetele pentru sport sau facilități
similare se acordă în mai multe țări
europene, precum Finlanda, Belgia,
Marea Britanie, Suedia, care la nivel
de principii si de politici publice au
stabilit faptul că resursa umană este
regenerabilă, dar și epuizabilă.

Potrivit proiectului,
tichetele pentru sport vor fi acordate
lunar angajaților, exclusiv în vederea
achitării contravalorii de bunuri și
servicii destinate desfășurării de
activități sportive, iar suma maximă
lunară este de până la 300 de lei.

Tichetele culturale vor fi
destinate acoperirii unor cheltuieli
legate de evenimente, spectacole sau
achiziționării de cărți, autorii
proiectului subliniind că achizițio-
narea produselor și serviciilor
culturale, educaționale si de recreere
se află la niveluri extrem de reduse,
după cum arată și datele Institutului
Național de Statistică.

Bunurile si serviciile cultur-
ale acoperite prin aceste tichete vor fi
abonamente sau bilete la spectacole,
concerte, muzee, târguri și expoziții
permanente sau itinerante, parcuri
tematice, inclusiv destinate copiilor,
precum și cărți, manuale școlare,
albume muzicale, filme în orice for-
mat.

Suma pentru care se vor
acorda tichetele culturale este de
până la 150 de lei lunar sau, dacă sunt
acordate ocazional, de 300 de lei.
Tichetele de masă, tichetele cadou,
tichetele de creșă și voucherele de
vacanță vor putea fi acordate în con-
tinuare, conform propunerii legisla-
tive înregistrate la Senat. Diferența
va fi că acestea vor fi reglementate de
același document, nu de trei acte
normative diferite, așa cum se
întâmplă acum.
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Revista noastră internațională de care suntem tare mândri, a trecut de doi ani

jumătate 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 347 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 numeric și mai ales valo-

ric EXCEPȚIONALĂ.
D.V.M.

Reporter: Stimați prieteni, mă aflu la
Șcheia, în județul Iași unde stau de vorbă cu pri-
marul Dănuț Ababei. Bine v-am găsit, domnule
primar.

Primar: Bine ați venit.
R: Am așteptat să încheiați o ședință de

Consiliu ținută acum dimineață. Era necesară?
P: Da, era necesară. Am avut câteva

proiecte de hotărâre ce trebuiau aprobate, au
trecut, n-au fost probleme din punctul acesta
de vedere.

R: Câți aveți de partea dumneavoastră?

P: Când a fost vorba să facem ceva
pentru comunitate nu   s-a opus nimeni
niciodată.

R: Ce populație are comuna Șcheia,
domnule Ababei?

P: Aproximativ 3400 de locuitori. 
R: Cam cât încasați la buget din taxe și

impozite?
P: Doar ce încasăm pe terenuri și

clădiri, anul trecut am încasat cam 60%. Sunt
și amenzile care sunt mai greu de colectat și
care ne afectează foarte mult.

R: Vă mișcați și cu bani din alte surse?
P: Deocamdată proiectele realizate si

în derulare sunt prin Ministerul Dezvoltării.
R: Ce proiecte aveți?
P: Avem patru școli în faza de

scoatere la licitație pentru reabilitare. Avem și
drumul comunal la care au început lucrările
de o săptămână.

R: Revenind la școli, populație școlară
mai aveți?

P: Da, mai avem. Anul trecut am avut
vreo 600 și ceva de elevi în toată comuna.

R: Cum credeți că veți rezolva prob-
lema proiectelor pentru că nădejdea este în Fon-
durile europene?

P: Avem pe Fonduri europene proiec-
tul pentru căminul cultural, mai avem un
proiect de achiziție a unui buldoexcavator.

R: Ați fost înzăpeziți anul acesta?
P: Da, am fost dar ne-am descurcat.
R: Mi-a plăcut că pe marginea șoselei

erau unii cetățeni care toaletau și strângeau iarba

care ar fi fost păcat să se piardă. A fost organi-
zarea primăriei?

P: Da, avem oamenii de la ajutorul
social care trebuie să-și facă orele și îi punem
la diferite munci.

R: Cum se arată anul agricol la
dumneavoastră, la Șcheia?

P: Deocamdată eu îl văd bun, chiar
foarte bun. A plouat la timp și până acum e
bine. 

R: Știți cam cât se va plăti grâul anul
acesta?

P: Din informațiile pe care le am cred
ca va fi cam 50-60 de bani pe kilogram. 

R: Altfel spus iar nu vor ieși în profit
agricultorii.

P: Am înțeles că va fi o producție
bună.

R: Cum stați cu personalul primăriei?
P: În total avem 23 de angajați.
R: Care sunt planurile de viitor?
P: Încercăm să extindem aducțiunea

cu apă și canalizarea. Ar fi o realizare foarte
mare dacă va fi finanțată. Cam acestea au fost
prioritățile anul acesta: apa, canalizarea,
școlile, dispensarele...

R: Ce s-ar putea face ca să se întoarcă
populația acasă?

P: În primul rând cred că infrastruc-
tura este necesară, apa, canal. Acum suntem
în discuție și pentru aducțiunea cu gaz,
sperăm să rezolvăm și problema aceasta.

R: Viitorul sună bine așadar pentru pri-
marul de la Șcheia, vă doresc să fiți sănătos.

P: Mulțumesc, la fel și
dumneavoastră.

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

Dănuț Ababei: primar, la post
ȘCHEIA

Tradiție, artă, distracție la Bîrnova
Cele 2 zile de sărbătoare de la Bîrnova

au prilejuit posibilitatea unor acte culturale in-
teresante. Primarul Mihai Balan a fost la
înălțimea cerută.

Acțiunile organizate cu această ocazie
ne-au fost prezentate de primarul comunei într-
un scurt interviu: 

Reporter: Bîrnova în sărbătoare. Stăm
de vorbă cu primarul Mihai Balan. Sunteți în-
cordat, domnule primar? Ce vedem astăzi la
Bîrnova?

Primar: Bună ziua! Sărbătorim
zilele comunei. Ieri a fost începutul
serbărilor. Am avut un program de discotecă
pentru tineret, un foc de tabără, iar astăzi
avem activități pentru copii, expoziții, un
târg al producătorilor locali, vom acorda ti-
tlul de „Cetățean de onoare” pentru două
persoane, sărbătorim cinci familii care au
ajuns la 50 de ani de căsnicie, apoi premiem
copiii care au luat locul întâi la școală. Mai
târziu avem un program artistic care va

cuprinde ansambluri de cântece și voie bună,
îi avem invitați pe interpreții Ion Paladi, pe
Fuego, Lorenna, Kronos, Alessia și alții.  

R: Cum se vor încheia sărbătorile de

la Bârnova?
P: Vom încheia cu un foc de artificii

la ora 22.00. Va fi o sărbătoare frumoasă,
suntem anunțați că vor fi prezenți și oameni
din Iași și din alte comune. Cred că vor fi
prezente cam 1000 de persoane

R: Felicitări pentru organizare și vom
reveni pentru un material mai amplu.

P: Mulțumesc și eu pentru prezență!
Au fost două zile în care talentul și ex-

presivitatea artistică și-au dat mâna pentru o pe-
trecere de toată cinstea .

Vom reveni.

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN 
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Reporter: Mă aflu la
Glăvănești, unde este sărbătoare. Pri-
marul este foarte preocupat însă am
reușit să-l fac sa stea de vorbă și cu
noi. Eu îl știu ca fiind un om mai
aparte, care reușește lucruri unice, și
care, iată, se preocupă și de zilele co-
munei care înseamnă un moment fru-
mos și de satisfacție pentru populație.
Bună ziua domnule Gheorghe
Tilibașa.  

Primar: Bine ați venit!
R: Spuneți-mi e greu pentru

dumneavoastră ca primar să faceți o
astfel de sărbătoare?

P: Nu e greu, e o plăcere
pentru noi să facem această
sărbătoare anuală. Vine toată
lumea, ne întâlnim și stăm cu toții ca
o familie, eu zic ca e o faptă bună.

R: Cum faceți rost de fon-
duri?

P: Mai avem sponsori,
ne-au ajutat comercianții din zonă
și împreună cu Consiliul local, am
organizat această sărbătoare.

R: Este grea viața la
Glăvănești, domnule primar?

P: E ca viața la țară, e greu
pentru noi că suntem la distanță de
100 de kilometri de Bacău. Dar noi
sperăm să ducem și comuna
Glăvănești pe culmi mai înalte de

trai. Avem un proiect european de
3,5 milioane de euro, aprobat acum,
pentru apă, canal, stație de epurare,
asfaltarea ulițelor, o grădiniță

într-un sat, un muzeu. După un ast-
fel de proiect putem spune că sun-
tem și noi o comună cât de cât
acceptabilă.

R: Aveți o Grădină de vară
foarte utilă și plăcută și foarte bine
organizată, mai faceți și altceva pen-

tru că am văzut un teren de tenis.
P: Terenul de tenis este

pentru copii, avem o bază sportivă
în lucru.

R: Ați primit reacții după
monografia comunei?

P: Da, chiar am mai făcut și
alte exemplare pentru că au fost
foarte multe cerințe din țară. E
vorba de satul natal și mulți și-au
regăsit părinții, rudele în carte, sunt
curioși.

R: Cam câte persoane sunt
înregistrate la Glăvănești și câte sunt
plecate? 

P: Nu sunt mulți, la  o
populație de vreo 4 mii sunt plecați
cam 200.

R: Au de lucru aici, că asta e
problema?

P: Au de lucru, sunt firme
aici. Oamenii sunt gospodari, har-

nici. 
R: Mai cresc oi, că erați

vestiți pentru treaba asta?
P: Mai puțin pentru că oile

nu prea mai aduc profit.
R: Populația e îmbătrânită?
P: Da, populația e cam

îmbătrânită, nu prea mai avem tineret.
Nu știu cum vom face cu școlile peste
ani de zile pentru că sunt ani când
avem câte 5 – 6 copii într-un sat și e
puțin pentru o clasă. De asta vrem să

facem apă, canal pentru că mulți vor
să vină la țară să-și facă o casă dar să
aibă și condiții.

R: Dacă ar fi să ne spuneți,
apropo de monografie, ce personalități
ar reprezenta acum comuna? Mă refer
la cei încă în viață!

P: Nu pot să dau nume
acum dar avem profesori universi-
tari, avem doctori, sunt mulți oa-

meni plecați din Glăvănești care au
ajuns chiar bine.

R: Dat fiind că sunteți la
mandatul cu numărul patru, personalul
din primărie vă sprijină?

P: Da, mă înțeleg bine cu
echipa. Este și personal tânăr care
vrea să se afirme, să facă treabă.

R: Cam câte posturi aveți în
primărie?

P: 23 de posturi.

R: Ocupate?
P: Da
R: Înseamnă că treaba merge

foarte bine.

P: Da, așa este.
R: Eu vă mulțumesc și vă

doresc să vă meargă bine.
P: Mulțumesc și eu.

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

Zi de bucurie pentru comunitate
GLĂVĂNEȘTI-BACĂU
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CORNUL  ABUNDENŢEI
Veţi şti toţi cei consumatori de umbră,
De timp, de aer, apă şi lumină
Că viaţa este cu de toate plină,
Deci nu pozaţi o mutră acră, sumbră.

De la abuz oricine să se-abţină
Chiar de-o să stea puţin şi în penumbră,
Doar nu-i o stare din acea lugubră,
Azi poţi vedea o pâine în vitrină.

Mâncare se găseşte-n magazine,
Expusă-n galantare la vedere,
Dar cumpără doar unii cu putere

De cumpărare, ce-s la cârmuire,
Căci bine e ştiut de orişicine:
Paralele-aduc astăzi fericire.

Vasile LARCO

NEDUMERIRE
Acum două luni mi-a prescris
Un doctor, că numele-mi scapă,
Să beau, cum demult am omis,
Pe zi, opt pahare de apă,

Având un efect curativ,
Rinichi, diabet, năpârlire,
Uita-voi şi de laxativ,
Chiar ştofa mi-o face subţire (!)

Şi-am fript-o normal, să constat
De cura prescrisă că are,
Pe lângă ce mult m-a costat,
Efecte total secundare:

Sughiţ, ameţeli şi arsuri,
Simţind cum ficatul îmi crapă,
De când folosesc ca măsuri,
Pe zi, opt pahare de apă,

Şi-l cat pe-acel doctor, vădit,
Că nici până astăzi nu ştiu
La ce oare s-a referit :
La vin, sau…mă rog, la rachiu?!

Valeriu CERCEL

Cândva, un cârd de gâşte ieşise la plimbare
Şi la o ciuguleală pe un maidan mai mare
Pe care şi-alte cârduri păşteau împrăştiate...
O gâsculiţă dulce, cu pene minunate,
Ce căuta prin iarbă seminţe de dovleac,
Se întâlni prin tufe cu un fălos gânsac
Şi, fără inhibiţii, cochetă şi sprinţară,
Intră cu el în vorbă, spunându-i, într-o doară,
Că ea-i independentă, c-o plictisesc babacii,
Că n-o să stea cu dânşii prea mult la coada vacii,
Că-i place să se plimbe, şi chiar să şi flirteze
Şi-n general, la naiba, ea vrea să se distreze!
Aşa..., şopti gânsacul, deci nu mai eşti boboc
Şi... cum să spun... mi-e jenă... o rezolvă pe loc!
-Săriiiiţi, ţipa fiinţa, m-a violat nebuuunul!
Gânsacii se-agitară deodată, toţi ca unul,
Îi adresau acelui... cristoşi şi dumnezei,
Iar gâştele veniră în zbor cu mama ei
Şi-o-nconjurară iute, cercând s-o liniştească...
Păţania aceasta, pe undeva,-ifirească-
Şopti în cioc o raţă căruntă pe la tâmple-
Dar numai unei gâşte putea să i se-ntâmple. 

Ioan Petre GÂRDA 

GÂSCULIŢA...
REZOLVATĂ

RONDELUL FETEI
CARE PLEACĂ LA

STAMBUL
Pentru-o liră și o țoală
Pleacă Maricica noastră-
O corabie albastră,
Pe o mare grea, de smoală.

Din mușcată la fereastră,
În mușcata nopții, goală,
Se preface mândra noastră
Pentru-o liră și o țoală.

-Stai acasă, fată proastă,
Plozi bălai să crești în poală
Și simți reforma-n coastă...
N-ai tu fler și n-ai nici școală

Pentru-o liră și o țoală.
Petru BRUMĂ

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

Dorel SCHOR

TRAHANACHEZĂRI 
GUVERNAMANTALE
Aveți puțintică răbdare!",
Mereu, guvernarea ne-o cere;
Iar când e pe țară călare,
Promite doar lapte și miere.

UNEI TINERE MODESTE
Se observă, nu-i mister,
Domnișoara mult nu cere;
Nu vrea Luna de pe cer,
Doar mai multe luni de miere!

DE ZIUA ȘEFULUI MEU
Că șeful de poet mă știe,
Doream prin asta să-l las paf
Și i-am făcut o poezie…
Dar a ieșit un epitaf

Mihai HAIVAS

DIVA, LA ANGAJARE
E sigură că e ușor,
Prea multe nu i se vor cere,
Căci argumentu-i zdrobitor
Având CV-ul … la vedere!

VIAȚA DINAINTE, FAȚĂ DE
CEA DE ACUM
Că bine de era, eu nu știu, zău,
Da-n minte o-ntrebare-mi vine:
Cum poate ca să fie-atât de rău,
Acum, când e atât de bine?! 

UNOR GUVERNANȚI
În stadiu-ntâi s-au instalat,
În cel de-al doilea, s-au certat,
Și-acum ei sunt în stadiu trei,
Când toți… se fură între ei. 

Gheorghe BĂLĂCEANU

LA MOARTEA UNUI ȘOMER 
Răpus de boală, azi coboară 
În groapa lui de sub castani, 
Convins că nu-l vor da afară 
În următorii şapte ani! 

RUGĂ PENTRU FRIGIDERUL MEU
E gol şi rece şi inert 
Dar, Doamne-n mila Ta cea mare 
Să nu îi spulberi în deşert 
Speranţa de reîncarnare. 

PORNIND DE LA UN PERCEPT
SFÂNT
În Cartea Sfântă-i poruncit 
Să nu te-nchini la chip cioplit, 
De-aceea, poate, au ambiţii 
Să li te-nchini, toţi neciopliţii. 

Nicolae  DARIE
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Locuri de muncăLocuri de muncă
vacante în Vasluivacante în Vaslui

- P.F.A. BUDURCA IULIAN 1 tractorist, 1 șofer profesionist, 3
legumicultori

- SC DANINA LINE SRL 5 CTC, 5 confecționeri, 5 călcători
- SC AGRO LANUL MARE SRL 2 dulgheri, 2 fierar-betonist, 5

zidari, 2 tractoriști, 1 tehnician agricol, 1 inginer agronom
- SC MORANDI-COM SRL 1 inginer zootehnist, 1 medic veterinar,

1 electrician, 1 instalator, 1 șofer
- ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.17 1 îngrijitor clădiri
- CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI 1 consilier debutant
- PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI 1 șef serviciu
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ VASLUI 11 asistenți

medicali, 5 îngrijitori, 2 infirmiere, 1 inginer, 1 fizician, 1 kinetoterapeut, 3
muncitori

- SC CASA TUDORA SRL 1 agent vânzări
- SC TOPGEOCAD SRL 1 inginer cadastru
- SC PASSIFLORA SRL 1 vânzător
- SC GOSCOM SA 1 funcționar economic
- SC TERRA-MAXX SRL 3 confecționeri
- GMT-EVALUARI SI CONSULTANTA SRL 2 ingineri, 2 juriști, 2

economiști, 3 brutari, 1 mecanic auto, 1 livrator

Locuri de muncăLocuri de muncă
vacante în Bârladvacante în Bârlad

SC AURALIN SRL 2 vânzatori
SC BADARAU ANDREEA SRL 1 vânzator
SC CAPSA SRL 1 cofetar, 1 ospatar (chelner), 1 vânzator
SC CEPTRANS SRL 2 șoferi autocamion/mașină de mare tonaj
COLEGIUL NATIONAL "GH.ROSCA Codreanu" 1 îngrijitor

clădiri
SC COMPLET SERV SRL 1 vânzator
SC CONBIRLAD SA 2 dulgheri (exclusiv restauratori) 1 fierar

betonist 2 zidari rosari-tencuitori
SC CONSTRUCTII CONSULT SRL 1 gestionar depozit
SC DADA CREATION SRL 2 confecționeri flori artificiale
Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad 1 gropar,

1 salvamar
SC DYATRANSAL 2012 SRL 5 muncitori necalificați la

întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje
SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA 5 agenți de vânzari
SC EXPERT ARHICONSTRUCT SRL 2 dulgheri (exclusiv restau-

rator)
SC GEO-ELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
SC JARDIANU  KEOPS SRL 2 muncitori necalificați la asam-

blarea montarea pieselor
SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzator
MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 conservator opere de

artă și monumente
SC NICO-SILVEX SRL 1 fasonator mecanic (cherestea) 2

muncitori necalificați în agricultură, 1 tractorist
PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 director/director adjunct,

inspector-șef, 2 referenți, 2 consilieri administrația publică
SC SIGN&PRINT TOTAL SRL 1 operator introducere, validare și

prelucrare date
SC TIVICO IMPEX SRL 1 contabil șef, 1 șofer de autoturisme și

camionete

GRUPUL NATIV - CULTURAL - ȘTIINȚIFIC
de la Podu Turcului – Bacău, România… și peste…

(IX)
La un moment aniversar,

încerc o scurtă prezentare a unui
moment unic, dintr-un loc obișnuit de
pe Colinele Moldovei, dintr-un
mediu cu specific arhaic îngropat în
tradiții dar și în analfabetism și
obscurantism. AR FI UN FEL DE
LOC ÎN CARE NU S-A
ÎNTÂMPLAT NIMIC (vorba lui
Sadoveanu), dacă într-o istorie a
acestui  timp nu s-ar descoperi
explozii intelectuale peste valoarea
națională. Cartea „Prima clasă…
Persona-lități de pe Valea
Zeletinului” (Pim, Iași, 2014, 330
pag.) e o mărturie tipărită, menită să
acopere lipsa de informații pentru
vreo 20 de ani, când, poate un cineva
ar putea să se ocupe de cele mai
importante personalități ale acestei
suprafețe de circa 7200 de km.p. acei
care și-au pus amprenta asupra
culturii, literaturii, științei,
jurnalismului din secolele XX și
XXI, unii „călare” peste cele 2
milenii (2 și3), alții doar cu meritele
trecutului încastrat în opere.

Scriem aici despre minunea
de la Burdusaci-Răchitoasa de unde
în secolul trecut s-au ivit aproximativ
15 personalități de rang național, ca
un fel de binecuvântare cerească pen-
tru loc, oameni, românism. Un laure-
at al Premiului Nobel ca George Emil
Palade a copilărit pe aici,
academicianul Miltiade Filipescu,

Ștefan Zeletin mare om de știință ca
și C.D. Zeletin (Const. Dimoftache)
un excepțional medic, poet, istoric și
om de cultură (încă în activitate în
2017, n.13 aprilie 1935) cu locuri de
naștere doar la câțiva metri, în
Burdusaci, frații Spulber
matematicieni născuți la Căbești ca și
pictorița Letiția Oprișan, Sorana
Popa, n. la Podu Turcului în 1898,
Dumitru V. Marin din  Giurgioana,
ajuns unul dintre cei mai mari
jurnaliști români, Claudiu și
Gheorghe Marin, campioni olimpici
la canotaj, generalii Viorel Cheptine
și  Nicolae Rotaru ar fi scurte selecții,
cu totul incomplete.    

Obiectul serialului nostru a
fost grupul reunit în prima clasă de
liceu cu durata de 11 ani, absolvent în
1959. Am remarcat mereu că într-o
singură clasă au fost 4 elevi de mare
valoare, la care s-au adăugat cei doi
profesori, omul de știință Mircea
Varvara și poetul Iancu Grama,
(primul trăiește la Iași, celălalt la
Bacău).

În ordinea alfabetică cei 4
(sunt) activi (cu excepția celui de al
3-lea, decedat): prof. univ. dr. Ioan
Berdan, cu impresionantă operă în
domeniul chimiei, prof. dr. Dumitru
V. Marin, cel mai important jurnalist
vasluian din toate timpurile, cu 27
cărți tipărite, Valentin Moraru,
scriitor și conducător de intreprinderi,

prof.univ.dr. Gheorghe Popa, un
geochimist de geniu, deschizător de
drumuri în domeniu. Am fi nedrepți
dacă n-am preciza că doar cu un an
mai mici erau elevi viitorul general
Viorel Cheptine și viitorul mare-mare
dirijor Ovidiu Bălan. Tot așa dacă n-
am pomeni pe prof.gr.I, Tatiana
Galan și arh. Nicolae Popa, tot din
grupul de 32 absolvenți, în 1959. Mai
putem nominaliza  și dintre continua-
tori: Nicolae Popa care conduce de
peste 42 de ani ansamblul
Privighetorile Zeletinului și pe ing.dr.
în turism Constantin Popa.

Toți cei menționați au operă
care a trecut demult granițele în
Europa și pe alte continente.

Adâncirea cercetărilor de
istorie culturală (și socială) pot
completa cu multe date noi
informațiile despre cei de mai sus dar
și despre alți reprezentanți (91, în
lista noastră) ai EDIFICIULUI
SPIRITUAL cu reprezentativitate
națională pornit-clădit aici. A înfățișa
astfel de modele creativ-umane nu
poate fi decât spre beneficiu social,
indiferent de epocă, oameni,
ideologii, realizări tehnice ori cultură
existențială.

Extras din MCR 10
Autor:

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Zilele trecute am primit
vizita inopinată a doamnei Gurnişt.

- Am venit la dumneata,
mi-a spus ea, în legătură cu bărbatul
meu!

Aici e cazul să deschid o
paranteză şi să mă refer în două
cuvinte, pentru cei care încă nu-l
cunosc, la domnul Gurnişt. E un
bărbat liniştit, cred că a fost pe vre-
muri blond, acum are o chelie
aproape perfectă, e tăcut şi politicos.

- Ce părere ai, m-a întrebat
ea direct, despre bărbatul meu?

- Foarte bună, vai de mine,
ce părere aş putea să am?!

- Atunci ascultă aicea, vreau
să-ţi relatez câteva cazuri. Leopold
are un set de cămăşi albe de poplin, o
nebunie. Plus şase cravate de mătase
cum matale nu că n-ai, dar nici măcar
n-ai visat să ai... Acuma, nu ştiu ce
l-a apucat, şi-a cumpărat o cămaşă
fistichie, cu nişte culori americane şi
cu un guler care abia se vede.
Săptămâna trecută am avut o nuntă.
Ei bine, te rog să-mi spui cu ce
cămaşă crezi că s-a prezentat
Leopold la eveniment?

- Cu cea în carouri ?!?
- Răbdare... Cazul numărul

doi: în urmă cu câteva zile ne-am dus
să vizităm nişte prieteni care s-au

mutat într-un cartier nou. Plecăm cu
maşina noastră, pe asta nu se poate să
n-o ştii, avem un Ford Escort bej,
model 78, cum nu mai are nimeni.
Şofează Leopold şi când ajunge la o
intersecţie, ce crezi? Începeau de
acolo patru străzi din care pe trei se
putea circula şi pe una nu, că era un
semn mare cât toate zilele "sens
interzis". Ei bine, te rog să-mi spui ce
crezi matale, dar sincer, pe care
stradă a apucat-o Leopold?

- Hm, te pomeneşti că toc-
mai pe strada cu sens interzis!?

- Imediat îţi spun. Ai răbdare
să asculţi şi cazul numărul trei?

- Vai de mine, sigur că da.
- Atunci ascultă aici. Alal-

tăieri când a primit Leopold salariul,
facem noi nişte socoteli şi ce
constatăm? Că ar rămâne o sumă, nu
foarte mare, dar oricum onorabilă, pe
care am putea s-o investim în ceva.
Se pune problema în ce. În dolari, în
euro, în acţiuni?

- Nu ştiu.
- Păi, nici nu te întreb... Ne

hotărâm pentru hârtii de valoare.
Merge Leopold la  bancă, se
interesează la unul şi la altul şi
cumpără acţiunile ics. A doua zi citim
ziarul şi ce crezi? Patruzeci de feluri
de acţiuni erau? Treizeci şi nouă urcă

cinci până la zece procente şi numai o
acţiune, una singură se prăbuşeşte cu
aproape douăzeci la sută. Te rog să te
gândeşti bine şi să-mi răspunzi ce fel
de acţiuni cumpărase bărbatul meu
cel priceput?

- Săracu'...Tocmai din alea
care s-au prăbuşit ?!?

- Ei, şi acum e acum. Când
te-am întrebat ce crezi despre
Leopold, ai spus că ai o părere foarte
bună. Şi când ţi-am povestit cele trei
cazuri, te-ai gândit imediat că s-a
îmbrăcat ca un caraghios la nuntă. Şi
te-ai gândit, în cazul doi, că e un
prost, un pericol public numărul unu
pentru circulaţie, când şofează... Şi
după aia că e un aventurier, un mare
idiot care a cumpărat exact, aşa de
exact să cumpere duşmanii noştri,
exact ce nu trebuia. Şi ai, adică, o
părere  bună despre el... Află atunci,
domnule, că Leopold şi-a pus la
nuntă cămaşa albă de poplin şi
cravată de mătase, cum i-am spus eu,
că la intersecţie a luat-o pe unde tre-
buia, cum i-am spus eu, iar la bancă a
dat lovitura! Tot cum i-am spus eu de
acasă... Şi matale să-ţi fie ruşine că
eşti un ipocrit şi un mincinos! Şi gata!

Dorel SCHOR
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La arenele de tenis CFR Iaşi: În memoria Doamnei
Tenisului Românesc-Florenţa Mihai! 

În perioada 22-28 iulie 2017,
la arenele de tenis CFR Iaşi va avea
loc ediţia a doua a Memorialului
Florenţa Mihai, pentru categoriile de
vârstă 10, 12, 14 şi 16 ani, la masculin
şi feminin.

Doamna Tenisului Româ-
nesc, Florenţa Mihai, dublă finalistă la
Roland Garros în 1977, a trecut "în
lumea umbrelor" la vârsta de 60 ani,
în urma unei boli necruţătoare, pe 14
octombrie 2015, de Sf. Parascheva. A
fost o prietenă statornică a Clubului
Sportiv CFR Iaşi, iar multe turnee ju-
venile sau de seniori organizate şi
găzduite de arenele de tenis de la
"Gara Mare", pe plan naţional şi
internaţional, au fost supervizate de
bucureşteanca Florenţa Mihai, un om
de o rară modestie, un om care a pus
mult suflet în tot ceea ce a făcut şi un
foarte bun profesionist în "sportul
alb".

Turneul de la arenele CFR
Iaşi, din Şoseaua Naţională nr. 7-9, or-

ganizat în memoria regretatei Florenţa
Mihai, va fi de categoria I şi a II-a la
14 ani.

Arbitrul principal al turneu-
lui de tenis denumit "Memorialului
Florenţa Mihai" va fi Cătălin Costaş,

iar directorul de turneu antrenoarea
Raluca Aghion, ambii din Iaşi.

Arenele de tenis CFR Iaşi
numără patru terenuri pe zgură de cea
mai bună calitate, iar jucătorii clasaţi
pe podium vor primi premii sportive
din partea organizatorilor.

Să menţionăm că, în inter-
valul 24 iunie-2 iulie 2017, la
Bucureşti a avut loc turneul ITF fem-
inin cu premii de 15.000 dolari, denu-
mit "Florenţa Mihai Trophy",
supervisorul ITF fiind bucureşteanul
Mihai Dumitrescu, care a fost prezent
de multe ori şi la arenele de tenis CFR
Iaşi, în aceeaşi calitate.

Trofeele puse în joc au fost
dobândite de Cristina Ene (România)
/ Alexandra Perper (Republica
Moldova) - la dublu feminin şi de
Cristina Dinu (România, venită din
calificări) - în proba de simplu. În
proba de dublu, ieşeanca Andreea
Prisacariu, alături de ucrainianca
Anastasiya Fedoryshyn a fost
semifinalistă. 

Dan TEODORESCU

Oboseala la volan constituie
una dintre cauzele accidentelor rutiere

produse pe șoselele.
Temperaturile ridicate con-

duc la îngreunarea deprinderilor
motrice şi la crearea senzaţiei de
somn.

De ace ea, la apariţia
primelor semne de obo seală,
recomandăm şoferilor să oprească de-

plasarea, pentru a se reface.
Simptomele oboselii duc la

scăderea timpului de reacţie, a ve derii,
a performanţei şi vi gilenţei.

Pentru un drum în siguranţă,
ţineţi cont:

� Înainte de a pleca la drum,
odihniți-vă cel puţin opt ore!

� Faceți pauză la fiecare
două ore sau 160 de kilometri!

� Călătoriți cu un partener
care să vă observe semnele de

oboseală sau, după caz, să preia locul
șoferului!

� Evitați folosirea medica-
mentelor pe timpul călătoriei!

� Faceți pauză de o cafea
sau pentru a realiza câteva exerciţii
fizice.

RECOMANDĂRI ALE POLIȚIEI ROMÂNE,
PENTRU CEI CARE CONDUC LA DRUM LUNG

8 sfaturi pentru o
vară sănătoasă

Cu siguranță organismul se
resimte după o zi toridă de vară. Pen-
tru a vă îmbunătați calitatea vieții,
specialiștii au venit cu cele mai bune
sfaturi pentru ca și în sezonul cald
frumusețea si sănătatea oamenilor să
nu aibă de suferit.În cele ce urmează
vă prezentăm 8 sfaturi pentru o vară
sănatoasă, astfel încât să vă
îmbunătațiți stilul de viață și starea
generală de sănătate!

Consumați fructe de
pădure
Dacă doriți să faceți o schimbare în
dieta dvs. o ceașcă cu fructe de pădure
proaspete (mure, afine, căpșuni) este
exact ce aveți nevoie. Acestea vă vor
ajuta să asimilați antioxidanții care
previn deteriorarea țesuturilor și reduc
riscul apariției afecțiunilor legate de
înaintarea în vârstă. Afinele și murele
au cel mai mare conținut de
antioxidanți.

Totodată, fructele de pădure
sunt bogate în fibre, care contribuie la
scăderea valorilor colesterolului și la
prevenirea anumitor forme de cancer.

Relaxați-vă
Pentru scăderea nivelului de

stres vă puteți ocupa timpul cu rea-
menajarea grădinii; dacă spațiul nu vă
permite, alternativa ar fi să întrețineți
câteva ghivece cu flori. Chiar dacă
mainile dvs. se murdăresc cu pământ,
mintea dvs. se va elibera de stresul din
viața cotidiană; aceste activități vă
ajută să vă relaxați, fiind strategii
reale de psihoterapie ocupațională.

Folosiți zilnic ața dentară
Ața dentară poate fi folosită

pretutindeni, la plajă (într-un loc
ferit), în timp ce citiți sau când vă
uitați la tv. Acest obicei ar trebuie să
devină primul pas în curățarea
dinților, fiind extrem de eficient în
prevenirea cariilor dentare și a
afecțiunilor din cavitatea bucală.

Miscare în aer liber
Optați pentru practicarea

unui sport în aer liber: mergeți într-o
excursie, jucati-vă împreună cu copiii
dvs., inotați, plimbați-vă cu bicicleta
sau cu rolele; oricare din aceste
activități vă vor face să simțiți
plăcerea mișcării în aer liber. Nu uitați
că timpul petrecut cu familia este
foarte important; orice moment poate
fi o ocazie sa vă consolidați relațiile
cu partenerul și copiii dvs.

Protejați-vă ochii
Ochelarii de soare

diminuează cu până la 99% acțiunea
razelor ultraviolete de tip A si B. De
asemenea, ajută la prevenirea
cataractei dar și a ridurilor de expresie
din jurul ochilor. Când practicați di-
verse exerciții fizice sau activități în
aer liber purtați ochelari care să vă
protejeze vederea. Consultați medicu-
lui oftalmolog pentru a vă recomanda

cea mai bună alternativă!

Vacanța de vară
Profitați de vacanța de vară

pentru a vă relaxa și pentru a vă odih-
ni inima. Vacanțele dețin beneficii
multiple: contribuie la scăderea tensi-
unii arteriale, a ritmului cardiac, a
hormonilor de stres (cum ar fi corti-
zolul care contribuie la creșterea în
greutate și crește riscul pentru boli
cardiovasculare).

Evitați alcoolul
Vara se recomandă, în spe-

cial, consumul băuturilor răcoritoare
sau a celor slab alcoolizate. Un pahar
cu sangria (vin diluat cu suc), o bere
rece sau un pahar cu vin și apă sunt
sănătoase și revigorante și nu conțin o
cantitate mare de mult alcool. Consu-
mate cu moderație, anumite tipuri de
băuturi alcoolice pot proteja împotriva
bolilor cardiace. Băuturile alcoolice
vor fi evitate de catre femeile însarci-
nate sau persoanele cu probleme cro-
nice de sănatate.

Dormiți suficient
Acordați importanța

cuvenită odihnei și somnului prin
menținerea aceleiași ore de culcare și
de trezire, chiar și în zilele lungi de
vară. De asemenea, se recomandă să
nu consumați alcool cu trei ore înainte
de culcare pentru a preveni insomnia.
Somnul de după-amiază este ideal
dacă zilnic vă culcați la aceeași oră și
dormiți o durată asemanatoase de
timp.

Acestea sunt cele 8 metode
simple care vă pot îmbunătăți
sănătatea în această vară.

Încercați una sau încercați-le
pe toate! Sunt ușor de aplicat și
benefice pentru dvs.

Sursa:  
http://www.sfatulmedicului.ro



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

105 locuri de muncă disponibile la 19.07.2017

- SC  AFLUENT SRL 1 vânzator;
- SC  ALDELIA SRL 5 muncitori necalificați în

industria confecțiilor;
- SC  ANA ȘI CORNEL SRL 2 vânzători;
- ARHIRE DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTO-

RIZATĂ 4 muncitori necalificați la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet;

- SC  ASEM COMERŢ SRL 1 vânzator;
- SC  CHIRUXEL SRL 3 confecționer-asamblor

articole din textile;
- SC  CIMBLIM PROD SRL8 confecționer articole

din piele și înlocuitori; 4 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC  KAR HUNTER SRL 5 confecționeri articole
din piele si înlocuitori 3 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC  LORICART SRL 1 vânzător;
- SC MARCAM-CONSTRUCT SR 2 constructor

structuri monolite 1 fierar betonist 4 muncitori necalificați
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianța, gresie, parchet 1 zidar roșar-tencuitor 1 zugrav;

- SC  MILUCA SRL 2 muncitori necalificați în
silvicultură;

- SC  MOBILGLASS SRL 1 administrator societate
comerciala 1 șofer de autoturisme și camionete 2 tâmplari
universali 1 vânzător;

- SC  MOBIMAR EXPERT PROIECTARE SRL  1
tehnician proiectant;

- SC  NICOMON S.R.L  5 muncitori necalificați în
industria confecțiilor;

- SC  PANIONUT SRL 1 manipulant mărfuri;
- SC  PANIPAT IRIS SA 1 consilier/expert/inspec-

tor/referent/economist în economie generală;
- SC  PANTOCIM  5 confecționeri articole din piele

și înlocuitori 3 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC  PARCURI VERZI SRL 1 ingrijitor spații
verzi;

- PARFENE JANA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ 1 vânzător

- PLEŞCA  PUIU-EDUARD ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 1 vânzator;

- SC  PRODIVA SRL 5 confecționer articole din
piele și înlocuitori 4 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;

- SC  REIADA  SHOES SRL 9 confecționeri articole
din piele și înlocuitori, 1 controlor calitate 10 muncitori
necalificați în industria confecțiilor;

- SC  ROMOLD SRL 1 agent de securitate;
- SC  SPIDER-FLUX SRL 2 barmani, 1 femeie de

serviciu, 2 ospatari (chelner) 2 spalatori vehicule
- SC  ZOOPROD SRL 1 brutar:

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 
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PREOCUPĂRI ȘI VISURIPREOCUPĂRI ȘI VISURI
Reporter: Mă aflu la Bălțați

de Iași și stau de vorbă cu primarul,
inginer Vasile Aștefanei. Bine v-am
găsit, domnule primar!

Primar: Bună ziua, bine
ați revenit în comuna Bălțați!

R: Domnule primar, noi
venim întotdeauna la Bălțați cu mare
plăcere, din două motive: aveți niște
realizări pe care suntem bucuroși să le
prezentăm oamenilor și pentru că
întotdeauna ne-ați primit ca prieteni.
Ne întâlnim într-o dimineață de vară,
de această data și deja, la această oră,
ați fost într-o deplasare în interesul
primăriei. Despre ce este vorba?

P: Eu de nouă ani la ora 7
dimineața deschid primăria după
care în jur de ora 08.00 merg spre
Târgu Frumos, la o stație de
motorină și aduc combustibilul
necesar utilajelor în ziua
respectivă. Apoi îl repartizez și îi
pun pe oameni la treabă.

R: Am văzut că aveți o
primărie dotată.

P: De-a lungul celor 9 ani
de administrație, de la nimic, astăzi
avem la primărie un buldoexcava-
tor, un tractor cu remorcă, auto-
greder, un microbuz pentru trans-
portul copiilor, dacia papuc pentru
aprovizionare, mașină de serviciu.
Sunt câteva utilaje cu care ne
facem treaba fără a apela la aju-
torul nimănui.

R: Cam cât consumați într-o
zi?

P: Nu mare lucru, cam 100
de litri de motorină.

R: Mai aveți lucrări în
comună?

P: În acest moment lucrăm
la introducerea gazului metan în
satul Mădârjești iar în satul Sârca
lucrăm pentru aducțiunea cu apă.

Avem un proiect cu ApaVital prin
care firma s-a obligat să ne asigure
logistica iar noi să efectuăm
lucrările.

R: Așadar vă descurcați cu
utilajele pe care le aveți.

P: Da, cu un utilaj închiri-
at ne-ar costa, cel mai ieftin, 100 de
lei ora. Așa, cu utilajul nostru doar
punem motorina și plătim un anga-
jat.

R: Ați externalizat vreun ser-
viciu al primăriei?

P: Deocamdată nu pentru
că nu avem ce. Am delegat serviciul
de salubrizare și serviciul de
întreținere a iluminatului public
dar nu le-am externalizat. Avem un
contract de prestări servicii la
nevoie.

R: Pentru solicitări ale
cetățenilor puneți la dispoziție utila-
jele primăriei?

P: Pe drumuri, nu în
curțile cetățenilor. Dacă un om vrea
să-și pună apă, îi săpăm un șanț pe
drum, până la limita proprietății,
în curte nu intrăm.

R: Pentru infrastructura
comunei ați făcut pași importanți
apropo de asfaltări, anul acesta ce mai
aveți de făcut?

P: Anul acesta îmi propun
ca în luna August să plombez un
drum. Este vorba de 9 km de drum,
asfaltat prin 2004, spre Valea Oilor
și care pe anumite porțiuni s-a
degradat. Proiectul tehnic este

făcut, urmează să facem licitația și
să ne apucăm de lucru, din bugetul
propriu, din fondul de rulment.

R: Aveți un proiect terminat

acum  câteva luni, cel cu școala.
Măsurile dumneavoastră se dovedesc
a fi eficiente?

P: Absolut! Eu zic că pe 11
februarie, când am tăiat panglica la
școala de centru, a fost o realizare
istorică. Nimeni nu-și închipuia
acum câțiva ani că se poate realiza
așa ceva la nivel de comună cu tot
ce înseamnă dotări, apă, gaz metan,
grupuri sanitare, tot ce trebuie.
Copiilor nu le venea să creadă ce
condiții au găsit când au fost mutați
în noua școală. În ceea ce privește
celelalte școli am reușit să facem
grupuri sanitare, așa cum ne obligă
legea, grupuri pe care le-am autori-
zat și ne putem descurca astfel cu
școlile noastre. 

R: Apropo de școală, aveți
aici niște copii talentați la care, a-
tunci când i-am urmărit, am observat
voce, joc de scenă, adică interpretare
extraordinară. Vă rog să-i
nominalizați.

P: Da, avem o fetiță Ana
Maria Ignat, un talent deosebit, ea
este urmată îndeaproape de
Antonia Irina Loghin și Daria
Chicet. Sunt mai multe fetițe care
calcă pe urmele Anei Maria ce au
participat în acest an la peste 20 de
festivaluri. La Vaslui, Bacău,
Suceava și în alte locuri unde s-au
organizat astfel de festivaluri pen-
tru copii, iar de cele mai multe ori
au venit cu cele mai bune premii.

R: Credeți că aveți și

dumneavoastră un merit?
P: Da, de ce nu. Noi am

descoperit acești copii și i-am
susținut să meargă mai departe, la
Palatul Copiilor din Iași spre exem-
plu, pentru că am simțit că au ta-
lent și ne pot reprezenta cu bine
peste tot. Talentul lor, sprijinul nos-
tru, îndrumarea profesorilor și a
specialiștilor iată că se transpun în
rezultate.

R: Revenind la activitatea
primarului, aveți Centrul de zi, cam
câți oameni frecventează acest cen-
tru?

P: În acest moment avem
20 de dosare în lucru ale oamenilor
care s-au înscris la Centrul de zi
pentru bătrâni Bălțați și care-l
frecventează, chiar dacă nu în
fiecare zi. Unii mai au câte o
problemă, dar câte 10 avem în
fiecare zi.

R: Foarte puține comune au
aceste Centre de zi. Sunt necesare cu
adevărat? 

P: Da, sunt. Rolul nostru
în comunitate este nu doar de a
asfalta un drum sau de a schimba o
lampă, este și să ajutăm niște
oameni. Sunt oameni care la prima
vizită în Centru, la prima discuție
cu medicul psiholog, au descoperit
că aici este locul lor. Sunt oameni în
vârstă care la un moment dat nu
mai au pe nimeni, din diferite
motive, care au tot ce le trebuie
acasă dar cărora le lipsește dia-
logul, le lipsește apropierea.

R: Înțeleg că acționați
asupra sufletului.

P: Da, de asta se dumește
Centru de zi. Aici lucurile sunt
axate pe socializare. Nu avem
cazare, nu le oferim cine știe ce ser-
vicii dar îi facem să treacă mai ușor
de la o zi la alta prin comunicare și
socializare.

R: Cum își petrece primarul
de la Bălțați timpul liber?

P: Mă implic în viața de zi
cu zi, încerc să rezolv cât mai multe
probleme și particip ca orice om la
viața social, la nunți, la cumătrii.
Dacă mă invită cineva și pot, mă
duc cu mare plăcere, dansez…

R: Care-i jocul specific la
Bălțați?

P: Sunt mai multe.
Începem cu o horă, o sârbă, o
bătută și în încheiere un Ciobănaș,
cam ăsta este specificul zonei, pen-
tru cei care mai știu. 

R: Costume naționale mai

aveți?
P: Avem, am cumpărat și

pentru Asociația tinerilor din
comuna Bălțați 24 de costume. Încă
nu am reușit să înființez un ansam-
blu dar sunt perspective. Acum
avem un proiect frumos depus,
pentru a încerca să reabilităm
Căminul cultural. Proiectul este în
valoare de vreo 700 de mii de euro
și înafară de toate reparațiile și
dotările vom cumpăra și instru-
mente pentru a înființa și un taraf.

R: Asociație ați făcut, tineri
aveți?

P: Da, cum să nu. Când
avem ziua comunei un punct
important este oferit de Asociația
tinerilor din comună. Copiii repetă
de pe acum. În fiecare sâmbătă și
duminică sunt la Căminul cultural
și se pregătesc. 

R: Cum credeți că vă
apreciază oamenii din localitate?

P: Eu cred că bine. Faptul
că am fost ales a treia oară cred că
demonstrează că oamenii au înțeles
meritul echipei. Însă, niciodată nu
vreau să mă îmbăt cu apă rece că
am mulțumit pe toată lumea. Eu
vreau să dovedesc prin fapte,
niciodată nu mă voi duce în fața
oamenilor să le spun povești. Mă
duc cu un pliant și spun: am promis
asta și am făcut, am promis asta si
n-am făcut, nu am promis asta și
totuși am făcut. Oamenii nu mai
ascultă povești, ei vor fapte și cred
eu că se vede că de la an la an
lucrurile se îmbunătățesc. Au dru-
muri bune, au iluminatul bun, au
școala bună, au serviciile din
primărie de calitate. Încercăm să
rezolvăm orice problemă.

R: Ca o concluzie: este mult
de lucru la primărie?

P: Da, este și nici nu ne
plictisim. Ca să ne apropiem de
comunele din Uniunea Europeană
trebuie să muncim mult, să fim
ajutați și de autoritatea centrală și
să respectăm strategiile pe care ni
le-am făcut pentru că dacă
rămânem la faza de promisiuni sau
de vorbe vom dispărea. 

R: Domnule primar eu vă
doresc să vă respectați promisiunile și
să aveți cu ce vă lăuda. Vă doresc
numai bine.

P: Mulțumesc!

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