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STATUL... și DUMNEZEU!STATUL... și DUMNEZEU!

www.tvv.ro
Tel 0744 231380

Omul a fost întotdeauna sub vremurile mai bune sau mai
grele, totdeauna îngenuncheat de un sistem numit STAT. Deși
tot natul se roagă la Dumnezeu să-i dea câte ceva, statul e cel
care are grijă să-i ia din ce are prin preajmă. Uneori îi ia și
sănătatea prin neînlesnirile pe care să i le știrbește și chiar așa
acționează în defavoarea sa. Statul apare ca mai puternic decât
Dumnezeu!

N-am crezut că vom apuca vremuri așa grele deși am știut
întotdeauna  că de moarte și de fisc nu putem scăpa, dar n-am
știut că va fi așa de greu pentru toți. Și ăia care sunt la dracu-n
praznic, departe de ai lor și de ai noștri tot mașini de produs
pentru stat sunt (al nostru, al țării respective).

Cu Dumnezeu, și ce iartă sau ce dă, nu prea avem ce dis-
cuta.

Statul rămâne la dispoziția politicienilor și guvernanților.
Statul care azi e Dragnea și slugile lui (Iohannis e un fel

de supraveghetor de ordine cu destule atribuții limitate și nici
vorbă de intermediar cu Dumnezeu).

Statul contemporan prin guvernul său e calamitatea nr. 1.
De ce?
Tare simplu: din banii publici, adică din cei care vin de la

noi se înșiră o bună parte către clientelă, alta către aparatul de
represiune, fărâmituri la pensionari, fărâmituri  pentru acțiuni
social culturale. Bugetul de stat ar fi împărțenia întruchipată!

Să vedem:
a) După alegeri, calamitatea numită Dragnea a vrut să

scape de pușcărie. Șapte luni toți au încercat să-i dea liniștea
necesară pentru a-și ronțăi salariul baban de deputat  și
președinte. Toate, frământările, schimbarea lui Grindeanu,
revocările de miniștri au însemnat bătaia laptelui ca să iasă
untul. Nenorocirea pentru țară: nimic nu merge, nesiguranță
în derularea fondurilor, lipsă de productivitate.

Pentru că nu curge nimic de la vaca numită buget e jale
mare în toate firmele private, în administrație.

b) Se ajunsese la stabilitate pentru prețuri și... nădejdi!
Au venit măririle salariale, cu minim pentru funcționari și pen-
sionari dar nesimțite pentru parlamentari și favorizați , care au
bulversat totul. Am auzit că sunt salarii de 41.000 lei: ce mama
dracului o fi făcut ăla să ia 410 milioane de lei pe lună în timp
ce un salariu la Vaslui e de 1000-1500 lei! Deci unui angajat cu
o mie de lei îi trebuie 41 de luni (4 ani) să ia cât nesimțitul
într-o lună! Un deputat ia de 13 ori mai mult.

Ce fel de legi or fi făcut ăștia?
De unde banii ăștia mulți, pentru vârfurile din justiție,

ministere sau administrație? Un primar ia 6000 lei, un
funcționar 1000 lei!!!

Concluzie:  stimularea (exagerată) a celor care împilează!
c) Fiscul actual este armă de distrugere a oamenilor. Și eu

am mari probleme cu acesta și știu cum e: nu există milă! Des-
pre fiscul vasluian în editorialele următoare!

Cum aș încheia: ce dă Dumnezeu (iată: ploile bune anul
ăsta dar și prețurile foarte mici în agricultură) strânge cu
amândouă mâinile STATUL român. În Moldova noastră, rezul-
tatul e chiar jalnic!
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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UN DESTIN „CULTURAL”, rarisim:
1 martie 1970: angajarea

prof. Dumitru V. Marin ca inspector
cu bibliotecile la Comitetul de
Cultură și Artă al județului Vaslui.
Debut în ziaristică în 1957, la Steagul
Roșu, Bacău.

1-3 iulie 1970: prima ediție
a F N U C T cu noul angajat în prim
plan; ca doctorand în științe trebuind
să alerge după invitați de valoare,
care nemaiauzind de vreun festival la
Vaslui nu manifestau nici un interes.

Orășelul de 17.000 de
locuitori, proaspăt centru de județ
(din 1968, prin insistența lui Virgil
Trofin, de loc din Lipovăț, în
detrimentul Bârladului), era în plină
transformare cu actualul sediu al
Consiliului județean și Prefecturii
terminat și Casa de cultură proiectată;
cel care i-a dat numele Festivalului
după cel al marelui actor de
divertisment, Constantin Tănase, (din
județul Vaslui de loc), D.V.Marin a
manifestat de la început mare interes
pentru cultura locală și cercetări fol-

clorice.
1972-1974, tot printre  orga-

nizatorii de bază, și-a extins cunoș-
tințele și relațiile printre marile per-
sonalități culturale ale timpului fiind
și cel mai cunoscut organizator al
întâlnirilor  cu scriitori. În 1971
aduce un grup de scriitori la Vaslui
printre care Nichita Stănescu, Ileana
Mălăncioiu, Constantin Chiriță, Radu
Cârneci.

A înregistrat pe bandă
magnetică ediția a II-a și a III-a
precum și numeroși rapsozi populari
ai timpului și a participat la Sesiuni
Naționale pe teme etno-folclorice la
Târgoviște, Craiova, Reșița,
Timișoara ș.a.

Trecut la catedră (Văleni,
Vaslui) din 1974 a avut preocupări
constante de cercetare pe teren (mii
de texte ), de participare ca cercetător
sau îndrumătorul elevilor  la multiple
Sesiuni  naționale ale elevilor  și
profesorilor. A urmărit și scris despre
aproape fiecare ediție a F.N.U.C.T

până astăzi și a colaborat la peste 30
de publicații din România: Cronica,
Clopotul, Convorbiri literare,
Scânteia tineretului,  Gazeta
învățământului, Îndrumătorul
Cultural etc., etc.

S-a afirmat și în învățământ
unde a obținut  gradele didactice,
definitiv, gradul II, gradul I și apoi
doctoratul în științe.

Ca și în prezent era mult mai
cunoscut în afara județului .

22 dec. 1989 participant
activ la eveniment, corespondențe la
Radio Iași, Radio București, TVR.

5 Dec. 1990 înființează
prima televiziune privată din
România obținând, în 1993, Licența
001/TV. Prin realizarea grupului de
presă s-a împlinit cu radio, ziar și
diversifică și activitatea sa, realizând
până în prezent 27 de cărți; 2
performante mondiale, 4 naționale și
19 întâietăți în județul Vaslui .

Dr.ing.Avram D. Tudosie 
academician AOȘR

EURES atenţionează:
Informaţi-vă 

Înainte de a semna contracte
sau de a plăti orice fel de comisioane
sau taxe!

Revenim cu atenţionări
pentru cetăţenii români aflaţi în
căutarea unui loc de muncă în
străinătate, în condiţiile în care ne-au
fost semnalate nereguli, ilegalităţi în
momentul în care aceştia s-au adresat
unor firme private de plasare a forţei
de muncă, sau chiar persoanelor
fizice care s-au interpus activităţii de
mediere.

Accesul cetăţenilor români
la locurile de muncă vacante oferite
de angajatorii din străinătate se poate
face prin Rețeaua EURES, prin apli-
carea acordurilor bilaterale încheiate
de România cu alte state, prin inter-
mediul firmelor private de plasare a
forţei de muncă sau prin căutare
individuală.

Toate locurile de muncă
vacante la nivel european pot fi
vizualizate pe portalul EURES,
www.eures.europa.eu , iar dacă doriţi
să aplicaţi trebuie să selectaţi doar
ofertele marcate cu steagul UE.

Agenţia Naţionlă pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
gestionează portalul naţional EURES
www.anofm.eures, unde sunt vizibile
ofertele de muncă disponibile,
detaliate pe ţări şi ocupaţii, dedicate
exclusiv cetăţenilor români.
Serviciile oferite de consilierii
EURES din cadrul agenţiilor

judeţene pentru ocuparea forţei de
muncă, respectiv informare,
consiliere, mediere a unui loc de

muncă în UE/SEE SUNT GRATU-
ITE. Datele de contact ale acestora
pot fi accesate la adresa :
http://www.eures.anofm.ro/contact.p
hp.

În situaţia în care apelaţi la
serviciile de mediere oferite de o
firmă de plasare a forţei de muncă în
străinătate vă sugerăm să:

- verificaţi, înainte de plata
oricărui comision sau taxă, la
inspectoratul teritorial de muncă din
judeţul în care îşi are sediul firma,
dacă aceasta este înregistrată, a avut
sesizări sau plângeri cu privire la
activitatea desfăşurată;

- analizaţi atent, înainte de
semnare, contractele de muncă/ con-
tractele de mediere care trebuie să
respecte prevederile Legii
nr.156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în
străinătate, republicată.

ATENŢIE !!!
ANOFM NU are competen-

ţă în domeniul medierii/ plasării
cetăţenilor români pe locuri de
muncă în străinătate prin intermediul
firmelor private de plasare a forţei de
muncă!!!

Inspecţia Muncii este
instituţia competentă cu privire la
activitatea desfăşurată de agenţii
privaţi de ocupare a forţei de muncă! 

CEEA CE NU CAUTCEEA CE NU CAUT
*   Umor nu înseamnă să râzi de altul, ci să râzi împreună cu el.
*   Suntem altfel decât ceilalţi ca să nu ne plictisim.
*   Curiozitatea este antecamera inteligenţei (auzită).
*   Adesea, cei care ar trebui să moară de ciudă se prăpădesc de râs.
*   Prietenia unui om deştept e mai de preţ decât prietenia tuturor

proştilor (Democrit)
*   Nici porc la porc nu-şi scoate ochii...
*   Somnul raţiunii naşte monştri... Dar somnolenţa?
*   Un scutec de unică folosinţă nu se usucă, se aruncă!
*   Proştii nu au umor, ei fac numai mişto.
*   Unii înţeleg poanta imediat, alţii ceva mai târziu şi râd la

intervale de timp diferite (Nae Cernăianu).
*   Prostia la bătrâni e mai periculoasă, dar nu ţine foarte mult.
*   Când ai o dilemă, gândeşte-te ce ar face japonezii în situaţia

asta.
*   "Mâncaţi numai acasă"... Dar nu se precizează "acasă la cine?".
*   Nu ai pic de răgaz când faci haz de orice necaz...
*   Internetul ar fi un mijloc de comunicare extraordinar, dacă nu ar

avea acces toţi  tâmpiţii (Vlad Nicolau).
*   Ai curajul să spui adevăruri nespuse de nimeni, dar bine ştiute

de toţi?
*   Noi facem legea sau legea face pe noi?!
*   Trăim într-o lume fotogenică.
*   Nu vreau să miros florile cu nasul altuia (Roni Căciularu).

Dorel SCHOR
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DESPRE HORĂ... CU LUCIAN ONCIU
Reporter: Suntem în compa-

nia lui Lucian Onciu director al
Centrului Județean Pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Vaslui. Văd aici pe
perete o caricatură care te reprezintă,
cine a făcut-o?

Director: Cine a făcut-o va
putea face același lucru și pentru
mine dar și pentru ceilalți vasluieni
pentru că va fi prezent la festivalul
„Hora din străbuni”. Este vorba
despre bunul nostru prieten
Cristian Vecerdea (CRIV) care de
fiecare dată la Festivalul Umorului
„Constantin Tănase” face în așa fel
încât să creeze un element surpriză
pentru toți cei prezenți și vrem să
profităm de prezența domniei sale
și la „Hora din Străbuni”. 

R: Vă invit să ne spuneți
puțin despre istoricul festivalului și,
de ce nu, ce așteptări aveți de la ediția
din acest an.

D: Eu lucrez la această
instituție din anul 2003. Am trăit în
Vaslui, studiile mele gimnaziale și
liceale le-am făcut în Vaslui iar în
anii 1995 și 1997 am fost părtaș la
primele ediții ale festivalului. Cred
că, profesorul Mancaș împreună cu
profesorul Șerban au făcut tot
posibilul, împreună cu instituțiile
în măsură să realizeze acest lucru,
să organizeze două ediții la care eu
am asistat în calitate de spectator.
În 2003 am fost angajat la centru și
am decis să reluăm acest festival,
după o pauză de 16 ani, în 2013.
Atunci noi nu am mai putut benefi-
cia de statutul de festival CIOFF
pentru că acea pauză ne-a costat
foarte mult dar am făcut toate
demersurile necesare,  demon-
strând că avem potențial organiza-
toric de la acea ediție din 2013 pe
care noi am numerotat-o a III-a și
la festivalul din 2015 am redevenit
un festival cunoscut, solicitat de
ansambluri din toate colțurile
lumii, apreciat și, spunem noi, am
putut avea un festival bine primit
cu momente de calitate atât pe
scenă cât și înafara scenei pentru
oaspeții noștri.

R: De ce este internațional
acest festival?

D: Pentru că el se bucură
de participarea unor formații din
afara granițelor țării noastre. În
acest an avem Columbia, Peru,
Vietnam, Muntenegru, Serbia,
Spania, Georgia, Armenia și
Turcia. Noi am făcut tot ce a depins
de noi să beneficiem și de două
ansambluri din Africa, este vorba
despre Senegal și Siera Leone.
Despre Siera Leone am aflat cu 3
săptămâni înainte că nu va ajunge
dar despre Senegal am aflat cu
foarte puțin timp înainte, pe 24
iulie, că nu va fi reprezentat,

neputând obține vizele. Ne-am
repliat și am chemat alte două
ansambluri, din Muntenegru și din
Vietnam. Cei din Vietnam vin la noi
de la Bistrița de la Festivalul
„Nunta Zamfirei” și țin să-i
mulțumesc colegului meu de acolo,

directorul Ioan Cozma
pentru ajutor. Sperăm
astfel ca și ediția din acest
an să fie o reușită. Muncim
de un an de zile în această
direcție. Atât colegii mei
de aici de la centru cât și
colegii de la primărie vom
face toate eforturile ca
ediția din acest an să fie o
reușită. Beneficiem și de
un spațiu foarte bun în caz
de vreme favorabilă, e
vorba despre Teatrul de
vară. Avem însă și o
alternativă, dacă vom avea
parte de intemperii ne
vom muta repede în Sala

sporturilor. Evenimentul nu se
desfășoară doar în municipiul
Vaslui. Vor avea loc activități la
Bârlad, Huși, Negrești și Pădureni.
Formațiile vor merge intr-acolo
pentru că mi-am dorit ca un număr
foarte mare de oameni să benefi-
cieze de ce am realizat noi.
Evenimentul va fi preluat și de un
post cu acoperire națională astfel
încât să se vadă că și la Vaslui se
întâmplă lucruri cu care ne putem
mândri. 

R: Ne puteți spune cu
aproximație cam câți artiști vor fi
prezenți și cam pe câți spectatori vă
bazați?

D: E foarte greu de spus.
Pot spune că vor fi 350 de artiști din
afara țării, că vor fi 200 de artiști
din România, din afara județului
Vaslui și vom avea 600 de dansatori
din județul nostru. La Festivalul iei
de la Huși, am putut verifica la ce
nivel sunt formațiile noastre de
dansuri populare. A reieșit că sunt
încă sunt multe lucruri de pus la
punct dar că festivalul acționează
cu emulația necesară în așa fel
încât să avem tineri din ce în ce mai
pregătiți. Veți vedea la deschiderea
din 2 august ansamblurile
Trandafir de la Moldova, Hora
vasluiului și Sălcioara Prutului din
Stănilești, un număr de 160 de
tineri care se vor sincroniza în ceea
ce noi numim „momentul de
început al festivalului”. Este o
coregrafie semnată de către
Virginel Solomon care deține statu-
tul de coregraf al ansamblurilor
Trandafir de la Moldova de la Huși,
Hora Vasluiului cu tineri din întreg
județul și ansamblului Zăstrea
muntenilor de la Muntenii de jos,
un ansamblu mai nou realizat la
inițiativa domnului director
Romică Brunchi de la Centrul
cultural „Podul înalt”. Așadar 160
de tineri care vor fi urmați de toate
ansamblurile din Vaslui, din țară și
din străinătate. Fiecare are pregătit
un minut-un minut jumătate,
urmând ca ulterior, sperăm noi la
Teatrul de vară, cele 913 locuri să
fie ocupate în întregime. Pentru cei
care nu vor putea intra vom avea
un ecran amenajat în centrul civic
în așa fel încât să poată fi captat
semnal video de pe scenă. Încercăm
să lucrăm la micile detalii pentru că
suntem convinși că acestea fac
diferența între un eveniment de
duzină și unul despre care să se
poată vorbi frumos. Nu ne este

indiferentă nici promovarea.
Dorim să se cunoască în cât mai
multe medii, să se vadă, să existe
acea emulație despre care vă vor-
beam. La fel de bine puteam
organiza acest eveniment și fără
ansamblurile din județul Vaslui dar
unul dintre obiectivele noastre este
promovarea acestora și a
coregrafilor lor. În ce măsură vom
reuși acest lucru vom vedea pe par-
cursul celor 5 zile.

R: Estimați un număr de
cetățeni care vor vedea, auzi, vor par-
ticipa la acest act cultural?

D: Eu vreau să vă spun un
alt lucru, dar cu legătura la
întrebarea dumneavoastră. În anul
2013 când noi am reluat acest
festival am gândit să se desfășoare
la fel: la Teatrul de vară cu
alternativă Casa de cultură. Atunci
aveam un preț pe bilet de 5 lei.
Același preț s-a repetat și la ediția
precedentă, în 2015. Am fost
surprins să constat că în 2013
oamenii nu s-au „îmbulzit” foarte
tare. Poate și pentru că lumea nu
era pregătită să reia șirul acestuio
festival. În 2015, cu o zi înainte de
desfășurarea festivalului erau vân-
dute 200 de bilete la o capacitate de
913 locuri. Ne-am trezit cu o
jumătate de oră înainte de
desfășurarea spectacolului, după
paradă, cu o coadă de la Teatrul de
vară până în centru. Timpul era
prea scurt pentru că se dădeau
bilete cu loc. Acesta este motivul
pentru care la ediția din acest an
am hotărât să dăm bilete fără loc în
capacitatea sălii, nimic mai mult.
Capacitatea sălii este limitată de
asta am hotărât să organizăm
ateliere și în alte locuri ale orașului
în ideea ca festivalul să se
desfășoare cumva și în afara sălii.

R: Eu văd „Hora din
străbuni” ca pe o manifestare
grandioasă care poate să spele din
imaginea negativă pe care o are
județul Vaslui în toată țara și ca pe o
promovare a profesionalismului
locuitorilor acestor locuri. Adică
facem servicii și unei nații și unei
populații. Comentați acest lucru?

D: Eu, alături de colegii
mei, trebuie în primul rând să fim
noi foarte mulțumiți de ceea ce
oferim. N-am să pun niciodată
bazele unui proiect doar pentru a-l
bifa în palmares și să nu-mi pese de
cine ne privește și cu ce reacții.
Orice proiect trebuie să treacă în
primul rând proba noastră, a celor
de aici.  Dacă nouă ne place se
întâmplă de cele mai multe ori să
nu dăm greș. Nu voi enumera
evenimente pe care le facem noi
pentru că nu vreau să cad în panta
lăudăroșeniei ieftine. Mă interesea-
ză foarte mult ca ceea ce spun eu
acum să primească un răspuns și
din partea celor care sunt atenți la
activitățile noastre. Sunt oameni
cărora le ajungem la suflet și sunt
oameni pe care încă nu i-am atins.
Căutăm tot timpul variante prin
care să surprindem. Există extrem
de multe alternative nocive cu care
noi ne luptăm. E o luptă inegală
pentru că „dușmanul” nu este la
vedere și de cele mai multe ori,
spunem noi, reușim să creem o
serie de coordonate estetice de
calitate. Ne luptăm cu primari care
aduc la sărbătoarea comunei
genuri muzicale care ne întorc pe
noi cu vreo 15 ani în urmă, doar din
dorința de a avea foarte mulți

oameni alături, pentru că am ajuns
la nivelul la care nu ne mai
interesează ca la un eveniment să
fie foarte mulți oameni ci să fie acei
oameni care interacționează și
intră în rezonanță cu ceea ce pro-
punem noi. 

R: Revin la o întrebare
anterioară. Câți vasluieni credeți că
vor urmări acest festival?

D: Având 5 zile de specta-
col în Vaslui ori 900 de locuri cât
este capacitatea locației aș putea
spune că 4500 de persoane dar unii
vor dori să vadă mai multe zile de
spectacol așa ca sunt sigur că vom
avea un minim de 900 de persoane
care se vor bucura în mod direct.
Spectacolul va fi transmis de TVR
Iași cu posibilitate de retransmisie
pe TVR3 și în plus evenimentul va
fi promovat pe toate canalele pe
care le avem la dispoziție. Tot
Vasluiul va ști ca a fost acest
festival. E interesant de făcut un
sondaj după, cu întrebarea: „știți
ce eveniment s-a desfășurat la
Vaslui?”, astfel vom ști și noi dacă
ne-am adresat populației cum
trebuie, sau nu. 

R: Cu afișajul cum stați?
D: Pe toate avizierele din

Vaslui sunt lipite afișe care anunță
desfășurarea festivalului. Suntem
pe toate canalele media. Pe
Facebook totodată ne facem foarte
bine auziți. Evenimente se vor
desfășura și la Bârlad, Huși,
Negrești, Pădureni unde avem un
sprijin în edilii acestor așezări.

R: Să trecem acum la o a
doua parte a interviului. Pentru noi
doi. Dumneavoastră v-ați trezit în
postura aceasta de director cu niște
oameni în prim-plan, mai mult sau
mai puțin acceptați. Le spun eu
cititorilor că la început domnia ta
m-ai înfruntat ca om de presă
considerând că n-aș fi făcut tocmai
cele mai bune lucruri ca spectacole
organizate de Televiziunea Vaslui și
mi-a prins bine, că fără scânteie nu
iese progresul. Dar eu mă întorc
asupra unui om și acela se numește
Dumitru V. Marin.

D: Vreți să vorbim despre
dumneavoastră?

R: Vreau să vorbești despre
mine stimate prieten deoarece eu ar fi
trebuit să sărbătoresc la 1 martie, 47
de ani de existență culturală, de
prezență în cultura Vasluiului. Este o
idee ce pare nenimerită la drept
vorbind și dacă mă gândesc la partea
ironică unii ar putea spune: „păi de ce
să discutăm?”. N-avem nevoie de
modele oare, pentru viitor? Și atunci,
iată, aștept câteva cuvinte despre
acest record unic, din câte știu eu, în
cultura vasluiană: 47 de ani. Cât
domnia lui Ștefan cel Mare.

D: Sunt persoane care au o
parere și o etichetă la adresa
dumneavoastră. Eu nu fac parte
din această categorie. Eu n-o să-mi
permit să spun despre dumnea-
voastră alte lucruri decât cele pe
care vi le spun în față, în mod
direct. Ce mă deranjează,     ce-mi
place, ce nu-mi place. Asta este una
dintre dorințele mele, să avem o
relație corectă-directă, nu să
spunem una și prin spate să
spunem alta. Îmi aduc aminte că
ascultam cu plăcere Radio Unison
când Cătălin Striblea, ajuns ziarist
important, făcea dedicații muzicale
din sediul de la Hotelul Vlad, de la
intrarea în Copou.

R: Da, a fost desoperit de

către mine pe când era în clasa a X-a.
D: Eu eram pe atunci în

clasa a VIII-a sau a IX-a. Apoi, ce
să vă spun  de satisfacția pe care am
avut-o după acea cură de TVR 1
când în 1990 a apărut TVV. Pentru
mine acest lucru înseamnă foarte
mult. Faptul că au apărut idei,
ironii, „Dumitru V. Marin și-a făcut
statuie”, sau „Dumitru V. Marin,
nu știu ce-a mai făcut... a fost
consilier județean, e Gică-contra”,
sunt lucruri pe care și eu le aud
pentru că trăim într-o comunitate
extrem de mică și sunt tot felul de
ironii care se fac la adresa
dumneavoastră și dumneavoastră
le cunoașteți. Eu le ascult pe unele
dar am propria mea părere care se
intersectează cu aceste ironii,
culmea multe dintre ele făcute de
oameni care v-au trecut pragul. 

R: Toți, dar absolut toți.
D: Noi n-am interacționat

niciodată în sensul că am fost anga-
jatul unul-altuia. Am avut doar
relații de colaborare în sensul că ați
filmat multe dintre evenimentele
organizate de către noi.

R: Și acum treceți la părerea
dumneavoastră, ați spus doar de
ironii.

D: Păi am spus că apreciez
foarte mult faptul că pornind de la
ceea ce ați realizat dumneavoastră
imediat după 1990 unele persoane
și-au făcut un rost în viață. Și acest
rost în viață, vă spun, sunt mărturii
făcute de prieteni comuni, de
oameni care au trecut pe la
dumneavoastră și au spus: „OK,
trecă-meargă, râdem noi, dar vreau
să spun că viața mea, dacă nu era
Dumitru V. Marin ar fi avut o altă
traiectorie, poate mai bună, poate
mai rea”, dar ei câștigă o pâine prin
prisma a ceea ce ați făcut
dumneavoastră.

R: Tot ce este ziarist în
județul Vaslui.Totuși, insist, ce părere
ai tu de prezența în cultura vasluiană
a lui Dumitru V. Marin?

D: Faptul că n-aveți liniște,
că aceste apariții editoriale (n.r.
Meridianul Cultural Românesc) ni
le semnalați, care au o răspândire
importantă, că nu se opresc doar la
granițele județului Vaslui...

R: Numai în patru conti-
nente.

D: Am auzit acest lucru de
la dumneavoastră și de la alte
persoane, e bine că se găsește la noi.
Veți putea interacționa cu toate
ansamblurile care vor fi prezente la
festival și s-ar putea să mărim aria
de adresabilitate. Pot să vă spun că
prezența dumneavoastră este în
continuare utilă. Eu vă urmăresc
editorialele, sunt puncte de vedere
proprii, unele, să spunem perti--
nente altele care au o notă de
subiectivism, subiectivism de care
nu v-ați dezis niciodată și care este
normal să existe. Faptul că sunteți
într-o continuă cercetare mă face să
trag concluzia ca trebuie să
rămâneți alături de noi, să aveți
aceeași energie pe care o dovediți zi
de zi și în măsura în care avem
ocazia să ne întâlnim la cât mai
multe evenimente culturale nu
poate fi decât un câștig pentru noi
toți.

A consemnat ca reporter, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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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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Perioada începe în forță în
planul amoros. Discuții im-

portante cu persoana iubită, cu copiii,
dar și desfășurarea unor activități re-
creative alături de cei dragi. De evitat
contradicțiile și excesele, pentru că
riști să strici situații bune. La serviciu
se conturează multe activități, dar vei
fi sprijinit de către colegi. Ziua de 27
Iulie este tensionată, astfel că foarte
ușor se poate ajunge la discuții
aprinse și insuccese profesionale.
Sănătatea este vulenerabilă.

Este nevoie să te ocupi ceva
mai mult de familie și de ca-

să. Discuții importante cu membrii
familiei, întâlniri deosebite cu nea-
murile, activități domestice de anver-
gură. Legătura cu locurile natale și cu
familia ta de proveniență este foarte
puternică acum. Vizitele la rude, răs-
foitul albumelor de fotografii îți
creează stări plăcute, contactându-te
totodată la energia benefică a strămo-
șilor din care provii. De evitat con-
flictele! Relația cu persoana iubită și
copiii se animă mult. 

Perioada debutează cu as-
pecte financiare, în mod

special la secțiunea venituri obținute
din munca proprie. Sunt șanse să-ți
crească remunerația, să se modifice
condițiile de muncă sau activitatea
profesională și de aici mai departe să
apară câștiguri suplimentare. În para-
lel apar cheltuieli pentru cele nece-
sare traiului cotidian. Relațiile cu an-
turajul apropiat se animă pe 26 și 27
Iulie prin discuții aprinse, schimb de
idei, aflarea unor informații prețioase.
Ziua de 27 poate aduce tensiuni în
gândire și comunicare.

Foarte animate sunt relații-
le cu anturajul apropiat în

prima parte a săptămânii. Dialoguri
interesante, întâlniri inedite, informa-
ții de uz general. Pe de altă parte sunt
posibile și multe drumuri pe distanțe
scurte, pentru a rezolva chestiuni per-
sonale sau profesionale. Unii se pot
supăra și de aici un carusel de eveni-
mente greu de controlat și înțeles. Se
conturează multă forfotă în plan
domestic, existând predispoziții spre
discuții aprinse cu membrii familiei și
spre desfășurarea unor activități noi.

Ești plin de energie la înce-
putul acestei perioade, însă

poate fi dificil de controlat. De aceea
fii foarte prudent, selectează-ți prio-
ritățile și evită eforturile solicitante.
Sunt șanse de a începe o nouă etapă
de viață, pe cu totul alte baze morale,
spirituale și materiale. Rezervă mo-
mente de liniște și gândește-te la cum
ai dori să se desfășoare viața ta de
acum încolo. Financiar apar noutăți.
Primești bani în urma depunerii unor
eforturi suplimentare la serviciu sau
din partea cuiva din anturaj.     

În primele zile ale perioadei
analizate ai nevoie de odihnă,
retragere din forfota cotidiană

și meditație interioară. Rezervă mo-
mente numai pentru tine și sufletul
tău, lăsând deoparte grijile. Este o pe-
rioadă tensionată, cu multe suișuri și
coborâșuri, dar cu puțin efort și bu-
năvoință poți depăși totul cu bine.
Sănătatea este vulnerabilă pe seg-
mentele sistemului circulator, fiind
vizată mai ales inima. Calm, răbdare,
toleranță și evită să te implici în pro-
blemele altora! Trasează planuri
personale și profesionale noi. A doua
parte a perioadei evidențiază aspecte
financiare. Cheltuieli majore.   

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. 

Legea salarizării unitare, dezbătută
cu secretarii de primării

La inițiativa Instituției
Prefectului-județul Vaslui, la Sala
Mare a Consiliului Județean (CJ),
prefectul Eduard-Andrei POPICA,
alături de președintele CJ Vaslui,
Dumitru BUZATU, și cei doi
vicepreședinți, Ciprian TRIFAN și
Vasile MARICIUC, a avut o întâlnire
cu secretarii primăriilor vasluiene pe
tema aplicării legii salarizării unice. 

Invitat la discuție a fost
deputatul Adrian SOLOMON,
președintele Comisiei pentru Muncă
și Protecție Socială a Camerei
Deputaților, care a răspuns la
întrebările participanților, fiind
lămurite, astfel, o serie de aspecte cu
privire la aplicarea legii salarizării
unitare.

Parlamentarul vasluian le-a
cerut celor prezenți să aibă grijă cum
se încadrează cu salariile în bugetul
din acest an, existând premize pentru

o rectificare pe plus în luna august,
însă să nu pună preț prea mare pe
sumele prevăzute după rectificare și
să nu se întindă ”mai mult decât vă
este plapuma” în privința majorării
salariale.

”Legea este în conformitate
cu programul de guvernare şi
prevede o creştere etapizată a salari-
ilor bugetarilor. Sunt ferm convins că
au fost lămurite mai multe aspecte la
această întâlnire, astfel încât
corecțiile salariale să fie conform
legii. Este evident faptul că România
are nevoie de ordine în sistemul pu-
blic de salarizare, astfel încât să fie
eliminate disfuncţionalităţile salaria-
le, care să asigure motivaţiile adec-
vate şi performanţele necesare din
partea tuturor beneficiarilor”, a
declarat prefectul Eduard-Andrei
POPICA.

INFRACŢIUNI LA REGIMUL
CIRCULAŢIEI RUTIERE,

CONSTATATE DE CĂTRE POLIŢIŞTI
Trei conducători auto care,

au încălcat prevederile în vigoare în
ceea ce priveşte circulaţia pe
drumurile publice sunt cercetaţi
penal. 

În noaptea de 20 spre 21
iulie a.c., polițiștii rutieri au fost
sesizați despre producerea, pe raza
comunei Muntenii de Jos, a unui
eveniment rutier soldat cu pagube
materiale. 

Deplasați la fața locului,
polițiștii au identificat două persoane
implicate în eveniment, un tânăr de
16 ani, din comuna Muntenii de Jos
și un bărbat de 45 de ani, din
municipiul Vaslui. Din verificări a
rezultat faptul că în timp ce tânărul
de 16 ani s-a deplasat cu o mașină pe
raza comunei Muntenii de Jos a intrat
în coliziune cu un autoturism care se
deplasa în fața sa, condus de bărbatul
de 45 de ani.

Cele două persoane au fost
testate cu aparatul alcooltest.
Tânărului de 16 ani i-a rezultat o va-
loare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul
expirat, fapt pentru care a fost condus
la spital unde i-au fost recoltate
mostre biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. 

În cauză s-a întocmit dosar
penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de "conducerea unui
vehicul pe drumurile publice fără
permis de conducere” şi "conducerea
unui vehicul sub influenţa băuturilor
alcoolice".

De asemenea,zilele trecute,
pe raza municipiul Vaslui a avut loc
un alt accident de circulație soldat cu
pagube materiale, pe strada Cpt.
Filote Claudiu din municipiul Vaslui.
Mai exact, polițiștii de la Biroul
Rutier Vaslui s-au deplasat la fața

locului iar în urma cercetărilor au
constatat că un bărbat, în vârstă de 38
de ani, din municipiul Vaslui a
pierdut controlul asupra direcției de
deplasare și a intrat în coliziune cu un

autoturism staționat pe partea stângă
a străzii. Din accident a rezultat
avarierea celor două vehicule. Acesta
a fost testat cu aparatul etilotest
rezultând o valoare de 0,83 mg/l
alcool pur în aerul expirat. I s-a adus
la cunoștință că este obligat să
însoțescă echipajul de poliție la
Serviciul Județean de Medicină
Legală Vaslui în vederea recoltării de
mostre biologice și stabilirea
alcoolemiei în sânge, însă acesta a
refuzat. În cauza a fost întocmit dosar
de cercetare penală sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de refuz de la
recoltarea de mostre biologice. 

In aceeasi perioada,
polițiștii rutieri au fost sesizați  cu
privire la faptul că pe raza
municipiului Vaslui un conducător
auto circulă pe sensul opus de mers,
punând în pericol circulația pe dru-
murile publice. 

În zona intersecţiei dintre
străzile Vasile Alecsandri și Mareșal
C-tin Prezan, polițiștii l-au identificat
pe conducătorul auto, în vârstă de 32
de ani, din comuna Delești.

Bărbatul a fost testat cu
aparatul etilotestrezultând o valoare
de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, fapt pentru care a fost condus la
spital în vederea recoltării de mostre
biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei.

Acestuia i s-a întocmit dosar
de urmărire penală pentru săvârșirea
infracțiunii de conducere a unui
vehicul sub influența băuturilor
alcoolice.

Nemulțumire la un an 
de mandat

Pe 5 iunie, Dumitru Boros,
primarul municipiului Bârlad a
împlinit un an de mandat. În acest
context, consilierul local PSD Andrei
Huiban și-a exprimat nemulțumirea
pe un site de socializare,  față de
modul de administrare a orașului.

“Bârladul e un oraș "calamitat" de
incompetență și îngâmfare! Un an de
zile în care tot ceea ce ai realizat se
rezumă la locuri de muncă pentru
prieteni/colegi- la piață, la primărie-
copăcei pentru care-ai spart trotuare,
conferințe de presă egocentrice și
multe-multe minciuni expirate deja,
reprezintă un an pierdut. Rămân încă
trei care stau sub același tipar, cel al
tiradelor avocățești când
plângăcioase când triumfătoare și al
nerealizărilor de mare renume
mondial. Probabil că voi fi considerat
subiectiv dar sunt sigur că n-am fi
fost în aceeași situație cu Solomon
primar. Însă destui bârlădeni au
preferat un scamator verbal în locul
unui om serios și profesionist al
administrației. Ei bine votul e
suveran dar satisfacția resimțită de
mulți concetățeni de-ai noștri în vara
anului trecut nu a fost rezultatul unei
analize corecte. Emoțiile negative nu
fac casă bună cu deciziile raționale și
eficiente. "Schimbarea" clamată în
campanie s-a dovedit-ca în atâtea alte
ocazii, vezi CDR-ul-un eșec.

Dl.primar nu a înțeles că "secretul"
succesului pe termen lung în politică
îl reprezintă munca în echipă,
indiferent de partizanat politic și
antipatie personală. Această listă a
obiectivelor de investiții realizata
prin PNDL 2 arată nivelul

submediocru al administrației dvs,
domnule Boros. Sub un guvern PSD
primării comunale PNL din județ au
obținut sume importante în timp ce
dvs AȚI SACRIFICAT EDUCAȚIA
ȘI SĂNĂTATEA ca să faceți câteva
străzi, fiindcă- va aduceti aminte?-
"strazile se vad" iar școlile și
spitalele nu. Treziți-vă din visul
puber de mărire și din indolență în
care vă complaceți-aveți aproape 60
de ani, gata cu joaca de-a politica -și
lăsați interesele personale și de grup
deoparte,apucați-vă de treabă. Chiar
dacă și eu la rându-mi aș simți o sa-
tisfacție personală văzându-vă cum
eșuați pe tărâmul făgăduințelor fără
acoperire, în discuție nu suntem doar
noi, partidele noastre și micile
rivalități, ci interesele comunității.
De aceea VĂ CER PUBLIC SĂ
INIȚIAȚI CONSULTĂRI CU TOȚI
FACTORII INSTITUȚIONALI
CAPABILI SĂ SUSȚINĂ
DEZVOLTAREA ACESTUI ORAȘ!
Și asta cât nu e prea tarziu.” a scris pe
o pagina de socializare, Andrei
Huiban.
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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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Relațiile cu prietenii se e-
vidențiează prin discuții

importante și proiecte profesionale
de anvergură. Sfaturile și ideile pri-
mite de la aceste persoane sunt de
bun augur și bine ar fi să le urmezi.
Totuși, unele persoane care se impli-
că nepermis de mult în viața ta ar
trebui evitate și întrerupte relațiile
sau colaborările. Miercuri și Joi ar fi
bine să-ți rezervi momente de liniș-
te, odihnă, detașare de forfota cotidi-
ană, întrucât sunt momente delicate.

Este multă forfotă în plan
profesional la începutul săp-

tămânii. Întâlniri oficiale, discuții
importante cu șefi, autorități, per-
soane importane din cadrul familiei
din care provii. Ești în prim-planul
vieții cotidiene și multă lume îți va
urmări aparițiile și discursurile pu-
blice. Prudență și răbdare! Prietenii
îți sunt alături, dar pe 27 dialogurile
sunt disonante. Ferește-te de a po-
vesti prea multe despre tine și despre
planurile tale de viitor. Unii îți pot
pune bețe în roate. 

O săptămănă în care ai o
mare deschidere spre rafi-

nare sufletească, spre călătorii iniția-
tice și pentru abordarea unor noi fi-
lozofii de viață. Sunt posible călă-
torii pe distanțe lungi, călătorii în
străinătate, dialoguri cu persoane e-
rudite și planuri de dezvoltare perso-
nală. Ești vehement în comunicare,
existând riscul să provoci conflicte
gratuite. Controlează-ți reacțiile și
gesturile! Foarte bine susținute sunt
relațiile cu prietenii și cu persoanele
care te susțin.

Segmentul financiar este
evidențiat prin cheltuielile

comune cu alții. Este rost de achitat
datorii vechi pe facturi, taxe și
servicii. Pe de altă parte intră în
discuție moștenirile și partajele.
Sunt șanse de a primi oferte de
colaborare din care să obții venituri
suplimentare. În zilele de 26 și 27
Iulie se întrezăresc călătorii pe dis-
tanțe lungi, dialoguri cu persoanele
aflate în străinătate, planuri de
participare la cursuri și întâlniri pe
teme spirituale. Selectează priori-
tățile și nu te pierde în activități noi.

Relațiile parteneriale sunt
foarte dinamice în prima

parte a săptămânii. Este rost de a ob-
ține colaborări noi, dar fii prudent.
Discuțiile au loc pe tonuri înalte, ast-
fel că sunt posibile distorsiuni în
gândire și comunicare. Pe de altă
parte, o colaborare veche își poate
modifica termenii și condițiile de
desfășurare sau se poate finaliza de-
finitiv. Financiar apar cheltuieli co-
mune cu alții, dar și discuții privi-
toare la investiții, partaje, moșteniri.
Evită cheltuielile majore pe 27 Iulie,
întrucât sunt posibile erori în
documente și pierderi substanțiale.

Foarte multă forfotă este la
serviciu. Sarcini de lucru

urgente, discuții colegiale, dar și po-
sibilități de extindere a activității
profesionale. Se recomandă pru-
dență, întrucât sunt posibile tensiuni
serioase care pot declanșa conflicte
de muncă pe termen lung. Pe de altă
parte, sănătatea este vulnerabilă pe
segmentele sistemului circulator,
mai ales pe inimă. Îngrijește-te co-
respunzător și apelează la sfaturile
unor specialiști. Relațiile parteneri-
ale se remarcă prin discuții ample,
însă prudență pe 27.

Produsele tradiționale, în
atenția MADR

Promovarea Schemelor de
calitate europene, înregistrarea de noi
produse protejate la nivel european, a
produselor tradiţionale româneşti,
dar şi a celor realizate după reţete
consacrate au constituit tema de
dezbatere la nivelul Direcţiei pentru
Agricultură Vaslui.

Campania de informare
derulată de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR)  la
nivelul judeţului i-a avut drept lectori
pe Ionuţ Diaconeasa – consilierul
ministrului Agriculturii, Daniela
Popa – consilier superior la Serviciul
de Industrie Alimentară din cadrul
MADR, aceştia intrând în dialog cu
reprezentanţi ai Direcţiei pentru
Agricultură, ai Grupurilor de Acţiune
Locală, ai Asociaţiei Crescătorilor de
Ovine și reprezentanți ai
administrației locale. 

”Sectorul agricol are şi
potenţial şi tradiţie în judeţul nostru
şi de aceea consider necesar un efort
comun în acest domeniu. Sunt
convins că dezbaterea

dumneavoastră va fi una de real
folos. În cadrul acestei întâlniri sunt
aduse în atenţie produsele românești,
un accent fiind pus pe promovarea şi
susţinerea produselor ecologice şi
tradiţionale. Totodată, dezvoltarea
zootehniei şi creşterea ponderii
acesteia în totalul producţiei agricole

la nivelul judeţului poate fi prioritară.
Informarea agricultorilor si

pregătirea lor prin programe
dedicate, dar şi rolul organizaţiilor
patronale în luarea deciziilor în
agricultură sunt la fel de importante.
De aceea, încă o dată, afirm că eu
cred în utilitatea acestui cadru de
dezbatere, vă felicit pentru interesul
manifestat, pentru implicare şi vă
apreciez pentru efortul comun în ceea
ce iniţiaţi şi realizaţi. Vă doresc
succes şi vă asigur de sprijinul
Instituţiei Prefectului –Judeţul
Vaslui!”, a declarat prefectul Eduard-
Andrei POPICA.

În prezent, doar două
produse tradiționale vasluiene sunt
certificate.

ACCIDENT RUTIER GRAV
Polițiștii efectuează cerce-

tări în cazul unui accident de circu-
lație petrecut pe raza comunei
Banca. Din accident a rezultat
decesul unui bărbat de 56 de ani. 

Zilele trecute, pe raza
comunei Banca, s-a produs un
accident de circulaţie soldat cu dece-
sul unei persoane.

În timp ce O. Anton, de 48
de ani, din municipiul Huşi, con-
ducea autoturismul pe DE 581, din
direcția  Bârlad către Crasna, a

accidentat un bărbat de 56 de ani, din
comuna Banca, care se deplasa pe
marginea părții carosabile, din
direcția Crasna către Bîrlad. 

Cadrele medicale deplasate

la fața locului au constatat decesul
bărbatului.

Conducătorul auto a fost
testat de polițiști cu aparatul etilotest
rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de ucidere din culpă.

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE
DE OPERAȚIUNI ILICITE CU DROGURI

ȘI SUBSTANȚE PSIHOACTIVE
Poliţiştii de combatere a

criminalităţii organizate din Vaslui și
procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 3
percheziţii la persoane bănuite de
operațiuni ilicite cu droguri și
substanțe psihoactive. Față de un
bărbat de 18 ani s-a dispus
continuarea cercetărilor sub control
judiciar.

La data de 6 iulie a.c.,
poliţiştii Serviciului de Combatere a
Criminalităţii Organizate Vaslui, sub
coordonarea procurorilor
D.I.I.C.O.T. – S.T. Vaslui, au efectuat
trei percheziții domiciliare, pe raza
orașului Negrești - județul Vaslui, la
locuințele unor persoane bănuite de
efectuarea de operațiuni cu produse
susceptibile a avea efecte psihoactive
fără a avea autorizație, precum și de
deținere de droguri de risc în vederea
consumului propriu.

Din cercetări a reieșit că, în
perioada 2016 - 2017, un bărbat, de
18 ani, din orașul Negrești, ar fi
procurat, deținut și pus în vânzare
substanțe susceptibile a avea efecte
psihoactive, pe raza orașului
Negrești. 

De asemenea, în cursul lunii
iulie a.c., acesta ar fi procurat și

deținut cannabis, la domiciliul său.
În urma perchezițiilor, au

fost ridicate 84 de doze ce conțin
substanță psihoactivă MDMB,
cannabis și bunuri care ar fi servit sau
ar fi provenit din activitățile ilicite.  

Față de cel în cauză s-a luat
măsura controlului judiciar, pentru
60 de zile. 

La acțiune au participat și
polițiști din cadrul Serviciului de
Acțiuni Speciale – I.P.J. Vaslui. 

Centru Comunitar
Educațional la Pușcași

Comuna Pușcași va pilota la
nivel național un centru comunitar
educațional, unde 30 de copii de
etnie romă vor beneficia de servicii
optime de prevenire a abandonului
școlar. În acest program sunt incluși
și părinții copiilor, care vor fi formați
în domeniul educației parentale.

”Înfiinţarea unui asemenea
Centru Comunitar Educațional la
Pușcași este o abordare inovativă şi
benefică pentru educația copiilor care
provin din medii defavorizate. Ne
dorim ca prin acest centru, copiii să
beneficieze de cele mai bune servicii
ocupaționale în sistem integrat, astfel
încât să nu mai vorbim aici despre un
fenomen în privința abandonului

școlar. Sunt ferm convins că Pușcași
va deveni un model pentru alte
comunități, oferind consultaţie şi
consiliere primară care să crească
gradul de conştientizare a populaţiei
defavorizate cu privire la partea de
educație. Noi vrem să educăm
oamenii pentru că este important ca

decalajul educațional între copiii
romi și majoritari să dispară pentru
totdeauna. Felicitări inițiatorilor
acestui proiect și sperăm să aibă
continuitate și după finalizarea aces-
tuia”, a declarat prefectul Eduard-
Andrei POPICA.

Proiectul este susținut de
Guvernul României și finanțat prin
Agenția Națională pentru Romi.
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Meridianul

Cultural

Românesc

A  a p ă r u t  M . C . R .  n r.  1 0 / 2 0 1 7
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 cul-
tural.

- Fie și doar după atât de puțin timp, susținerea noastră este nu-
meric și mai ales valo-ric EXCEPȚIONALĂ.

D.V.M.

NICOLAE IGNAT, NICOLAE IGNAT, 
MOMENT DE BILANȚMOMENT DE BILANȚ

Reporter: Stau de vorbă cu
Nicolae Ignat primarul de la Pușcași.
Bună ziua, domnule primar! Vă rog să
ne spuneți ce vârstă aveți?

Primar: Bună ziua, de obi-
cei la bărbații trecuți de o anumită
vârstă nu se mai spune dar am peste
70 de ani și sunt primar în funcție
din 1977 cu o anumită perioadă de
întrerupere. Aș putea spune că sunt
primar de la cutremur. Din 1977 am
fost primar la Vaslui apoi, am lucrat
la Partidul Comunist Român iar din
2004, de la înființarea comunei, sunt
aici în poziția în care mă vedeți.

R: Așadar ați lucrat și la
PCR?

P: Da, acolo m-am format
mai bine, am avut un colectiv de oa-
meni în primire cu care m-am
înțeles foarte bine și cu care am re-
alizat lucruri deosebit de ample și
valoroase.

R: Ar fi blamabil faptul că eu
sau domnia voastră am lucrat ca aleși,
ca să zic așa, în PCR?

P: Nu văd de ce pentru că
atunci când am lucrat la Partid au
lucrat pe lângă mine cei mai buni
oameni. Politica era să recrutăm cei
mai pregătiți oameni, oameni care
aveau nevoie de 3 mari calități:
calități profesionale, calități politice
și calități morale. Reguli care s-au
uitat în zilele noastre și pentru asta
suferă orice partid aflat la putere
sau în opoziție. În perioada asta ești
și limitat adminsitrativ ca să alegi
cei mai buni oameni.

R: Mai încap pilele,
relațiile… ?

P: Mai încap, cred că se
poartă mai mult decât înainte. Sunt
comune din județ și din țară unde
primarul și-a angajat soția, fiul,
deci sunt conduceri de primării care
sunt formate din familii.

R: Și n-ar fi acesta confilict
de interese?

P: Este, dar ei se prezintă
pe față ca fiind unul împotriva al-
tuia iar pe la spate își dau mâna iar
treaba merge prost.

R: Mai este o situație, a celor
care cică vin privat, cică au dat aface-
rile pe mâna copiilor sau nevestelor și
cică se ocupă numai de primărie.
Credeți în asemenea situații?

P: Acestea sunt fumigene,
sunt povești în care nu voi crede
niciodată.

R: În condițiile acestea unde
ajungem?

P: Ajungem la niște
familiuțe care se spală între ele și nu

rezultă nimic nou.
R: Domnule primar, ai o

viață consacrată administrației și aș
vrea să intitulez acest reportaj: „Zi de

bilanț din bilanțul unui primar”.
P: Da, se poate spune și așa

însă este pretențios spus față de
mine însumi. Față de alte comune
din jur sau din județ eu zic că am o
poziție sănătoasă și sunt văzut bine
dacă e să luăm în considerare
realizările din ultimii ani. Un pri-
mar care nu face investiții nu are ce
căuta primar.

R: Pușcași, așa cum este el
acum, este un fel de creație a primaru-
lui. Este o infrastructură la care nu
cred că visau locuitorii comunei
niciodată, ai organizat centrul cum
n-am crezut că se poate organiza, sunt
școli noi, sunt proiecte noi. Crezi că
puteai face avere ca om în perioada
asta plină de frământări?

P: Nu mi-am propus așa
ceva pentru că am fost crescut ca un
om cinstit. Părinții mei au fost
săraci. Dacă aș avea prea mult nici
nu știu cum aș putea să manevrez
acest lucru.

R: Deci nu ai avere?
P: Am o casă în care să mă

adăpostesc și pe care am făcut-o
acum 5 ani.

R: Cam câți oameni și-au
făcut casă în Pușcași?

P: Foarte mulți, anual
avizăm între 35 și 60 de locuințe noi
ceea ce înseamnă foarte mult.

R: În asemenea condiții aveți
și natalitate pe plus?

P: Nu! Natalitatea este
egală cu mortalitatea, este un echili-
bru. Case sunt multe construite dar
cu bani din afară. Oamenii lucrează
în Spania, Italia, Franța, Anglia.

R: La buget se simte acest
lucru?

P: Se simte în primul rând
prin impozite și taxe care sunt mai
mari, cum e și firesc, pentru o
locuință mai mare și pentru valori-
ficarea superioară a terenului pe
care îl are fiecare. Știți că în codul
fiscal impozitul se platește mai mare
pentru cei care au apă, curent și
canalizare. Noi avem alimentarea
cu apă încheiată în toate cele 4 sate
componente, avem deasemenea
realizată canalizarea, avem stație de
epurare care ne-a costat mulți bani
dar pe care am dat-o în funcțiune,
avem curent electric, deci avem
toate condițiile.

R: Gaz nu aveți. 
P: Nu și chiar sunt supărat

pentru că gazul nu se mai
subvenționează de către Uniunea
Europeană. Gazul trebuie adus cu
fonduri de la nivel local și de la nivel
județean și n-avem asemenea fon-
duri. Avem proiectul, este pregătit,
costă 30 de miliarde de lei vechi, dar
nu avem nici un fel de finanțare.
Banii pe care îi mai avem îi dirijăm
spre alte obiective extrem de impor-
tante, spre exemplu pentru ter-
minarea canalizării.

R: Cum stați la capitolul
colectare impozite și taxe?

P: Stăm bine spre foarte
bine. La această dată sunt colectate
peste 70%  din totalul impozitelor și
taxelor pentru anul 2017.

R: Cum  explicați că
populația v-a votat în procent foarte
mare? 

P: Oamenii au văzut că
gândesc matur, au văzut că sunt se-
rios și că pot să fac ceva, nu m-am
apucat de băut și de fumat, nu am
umblat aiurea, m-am ținut de
treabă și am ținut ca fiecare să-și
facă datoria. Cea mai bună dovadă
pentru seriozitatea mea sunt
realizările.

R: În comuna Pușcași, în
mare majoritate, populația este de
etnie romă. Cum ai făcut să-i liniștești
și să te și voteze?

P: În primul rând este
greșit spus că în comuna Pușcași
sunt țigani, eu de când sunt primar
am exclus acest cuvânt. Unii țigani
fac mai mult și mai bine decât
românii. Unii sunt mai buni români
decât românii.

R: Ai la 416?
P: La 416 am 11 oameni

care sunt apți de muncă și mai sunt
bărbați și femei peste 60 de ani pe
care îi țin pentru că nu-i pot lăsa de
izbeliște să nu le dea nimeni o
bucățică de pâine.

R: La ce populație?
P: Peste 4000 de locuitori.
R: Referitor la Ziua co-

munei, considerați că aceasta este o
propagandă pro-primar?

P: Un an are 365 – 366 de
zile, cred eu că locuitorii merită să
aibă o zi a lor, să știe că atunci este
ziua comunei. De cele mai multe ori
această zi coincide cu hramul bise-
ricii

R: Domnia ta ești un om
foarte cumpătat, cum ai reușit să obții
banii pentru ziua asta?

P: În primul rând din
bugetul local. Consiliul local trebuie
să susțină acest lucru, ar fi inac-
ceptabil ca omul să vină la
sărbătoare și eu să-i cer bilet de
intare. În al doilea rând am avut și
câțiva sponsori.

(Continuarea interviului în
numărul viitor)

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

Reporter: Bună seara, dom-
nule senator Daniel Butunoi! Ce
faceți la Țepu?

Daniel Butunoi: Am răs-
puns cu mare plăcere invitației pri-
marului comunei Țepu. Este unul
dintre prietenii mei și colaboratorul
meu. Am venit cu mare bucurie aici
pentru că este un eveniment cu
totul deosebit, este o tradiție în
acest sat. Comuna Țepu este un sat
populat cu neam de răzești care știu
să muncească, să fie gospodari și să
se bucure de rodul munci lor.

R: Ce bine vorbiți despre
această comună. Aș zice că este chiar
așa.

D.B.: Așa este. Eu sunt
convins și sper să reușesc să vă
conving și pe dumneavoastră.

R: Domnule senator de ce
este nevoie de zilele comunelor? De
ce ar trebui neaparat organizate? Nu
toate comunele organizează.

D.B.: Ar trebui ca toate co-
munele să organizeze astfel de
manifestări pentru că noi suntem
un popor creștin. Este o sărbătoare
a comunității respective. Așa cum
fiecare purtăm un nume prin botez
așa se bucură fiecare comunitate în
parte de un hram sau de un patron
spiritual.

R: Cunoașteți câte ceva din
tradiția științifico-culturală sau de o
altă natură a comunei?

D.B.: Comuna Țepu se
laudă cu o mare personalitate. Este
vorba de plăcutul Tudor Pamfile.

R: În cazul acesta, vă spun
că teza mea de doctorat se numește
„Tudor Pamfile și Revista ION
CREANGĂ”.

D.B.: Sunteți una dintre
personalitățile împlinite.

R: Domnule senator pe ce
site să vă urmăresc, ca să știu că sen-
atorul Daniel Butunoi este un tip activ
nu numai bun vorbitor.

D.B.: Puteți să consultați și
site-ul senatului, vă pot da dacă
doriți și o sinteză a mandatului pe
care tocmai l-am încheiat acum
câteva lui. Sunt reprezentantul
județului Galați, a tecucenilor și a
locuitorilor comunei Țepu și sunt
președintele Comisiei transpor-
turilor și a energiei din Senat.

R: Mă bucur că v-am cunos-
cut.

D.B.: Plăcerea este de
partea mea.

A consemnat ca reporter, 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Primarul CĂLIN RUGINĂ, organizator bun!Primarul CĂLIN RUGINĂ, organizator bun!
Reporter: Stimați prieteni,

suntem la Țepu din fostul județ Tecuci.
Țepu este vestit datorită unui foarte
mare folclorist, cel mai mare culegător
de folclor din istoria neamului, Tudor
Pamfile. Bună seara domnule primar
Călin Rugină și bine v-am găsit. 

Primar: Bine ați venit.
R: Domnule, familia Rugină

e veche în Țepu?
P: Da, din câte știu e una

dintre cele mai vechi familii din
Țepu.

R: Trebuie să știți că la 1856
se pomenea de un dascăl Rugină, eu
n-am știri mai multe. Tudor Pamfile a
fost cel care a cercetat comuna Țepu
și ne-a lăsat un fel de micro-mono-
grafie. Apropo, domnule primar, cât se
mai vorbește astăzi despre Tudor Pam-
file?

P: Spre rușinea mea, nu
prea. Puțin, de ziua dânsului care
este inmormântat la Tecuci, ne
ducem și noi la o slujbă de pomenire
organizată de Casa de cultură
Tecuci. Noi, aici în comună, nu am
reușit să facem acțiuni până acum..

R: Astăzi, de ziua comunei,
nu ați avut un moment de rememo-
rare?

P: Nu, deoarece am redus
programul din cauza căldurii exce-
sive. Era în program, doamna
bibliotecară pregătise ceva.

R: Aveți aici o bibliotecară
rară. Nu numai pentru zona asta ci în
întreaga țară. Știe ce trebuie făcut.

P: Știe și îi și place.
Lucrează și cu copiii peste program.
Chiar se ocupă, însă din cauza
căldurii excesive a trebuit să omitem
acest moment

R: Vorbim puțin și de școală.
Ce se întâmplă cu Școala „Tudor Pam-
file”? Ați avut acolo o directoare, veți
avea alta?

P: La Școala „Tudor Pam-
file” se ține acum un concurs. Nu
știm cine va câștiga, important este
să colaboreze cu Primăria și cu Con-
siliul local. Referitor la Școală, să
știți că nu arată foarte bine dar,
chiar astăzi, am primit o adresă de
la Ministerul Dezvoltării conform
căreia școala noastră a intrat la
finanțare.  Am primit 35 de miliarde
de lei vechi pentru a reabilita Școala
„Tudor Pamfile”.

R: Aveți Căminul cultural
mare și frumos, aveți formație de
dansatori.

P: Da, avem la nivelul co-
munei formație pe grupe de vârstă.
Avem copii pe trei categorii de
vârstă. Sunt și mai mari dar s-au

cam împărțit în toate colțurile lumii.
Formația se numește „Cununița
Țepului”.

R: Ca să glumesc puțin aș
putea spune că v-ați săturat să luați
atâtea premii și acum desființați
formația.

P: Nu, departe de mine
gândul acesta. N-o să scot din ei
dansatori profesioniști dar vreau
sa-i văd măcar atunci când vor fi
miri și mirese că știu să danseze un
dans tradițional românesc.

R: Câte mașini aveți pentru
școală?

P: Avem două microbuze.
Unul este proprietatea primăriei,
altul este proprietatea școlii. Ducem
și aducem zilnic copiii la școală și la
grădiniță.

R: Am mai văzut încă o
mașină înafară de cele două.

P: Avem un autocar care nu
mai este în stare de funționare pen-
tru că este foarte vechi și nu am mai
primit pentru el clasificare și nu ne
asumăm riscul să facem transport.

R: Aveți director de cămin,
un referent cultural ceva?

P: Doamna bibliotecară are
prin dispoziție și activitățile ce se țin
în Căminul cultural. Dumneaei îi
place ceea ce face.

R: Cum se numește?
P: Obreja Gina.
R: Cum se numește centrul în

care purtăm această discuție?
P: Centru pentru copii

defavorizați?
R: Și ce se întâmplă aici?
P: Un grup de copii

defavorizați primesc aici o masă
caldă. Avem și un psiholog care se
ocupă de ei. Prin rotație, în regim de
voluntariat, vin aici și profesori de
la școală care îi ajută să-și facă
temele, îi învață să lucreze cu calcu-
latorul, un lucru bun de altfel.

R: Asta presupune niște fon-
duri, reușiți să vă descurcați?

P: Cam greu. În mod nor-
mal ar fi trebuit să primesc ceva
bani de la Consiliul Județean dar,
mai greu. Din bugetul local
suportăm toate cheltuielile.

R: Cum stați cu taxele și im-
pozitele?

P: La nivelul comunei
colectăm în jur de 60% taxe și im-
pozite dar sperăm să mărim pro-
centajul.

R: L-ați cunoscut pe Vasile
Cernat, despre care eu am scris în cele
10 numere ale revistei Meridianul Cul-
tural Românesc?

P: Da, este un om care mi-a

marcat copilăria în bine. Copil fiind
nu prea realizam eu ce se întâmplă
însă după ce am crescut mi-am dat
seama că a fost cam singurul
opozant de la noi al regimului de
tristă amintire.

R: Eu am scris despre asta
exact cu părerea pe care o aveți
dumneavoastră acuma. Țepu a avut și
alți anticomuniști? 

P: Au mai fost dar au
renunțat rând pe rând datorită pre-
siunilor ce s-au exercitat asupra lor.

R: Revenim la primărie. Ați
intrat în munca de primar?

P: Da. A început să-mi
placă ceea ce fac. Numai că, nu
există „școală de primari”, așa că o
luăm încet încet. Sper să mă descurc
și ajutat de personalul din primărie.

R: Personalul din primăriei
este aparatul primarului. 

P: Așa este. Dacă ai per-
sonal de specialitate ești primar
bun, dacă nu ai aparat de speciali-
tate bun, singur nu poți să faci mare
lucru. Încerc să-i modelez după
cerințele mele și în mare parte am
reușit. 

R: Domnia ta vii din privat,
știi destul de bine rostul și valoarea
banului. 

P: E adevărat lucrul acesta
însă am încercat să le explic
funționarilor că modul de com-
portare cu cetățenii este unul din
punctele importante la primărie.

Le-am explicat că din banii pe
care-i plătesc cetățenii își iau ei
salariul așa că vreau să respecte pe
toată lumea. 

R: Câte audiențe aveți
săptămânal?

P: Nu am audiențe
săptămânal. La mine ușa biroului
este deschisă tot timpul și pentru
oricine. Dacă vine un cetățean îl as-
cult și dacă pot îl ajut. Dacă nu, îi
explic că nu este de competența mea
și îl îndrum unde să găsească re-
zolvare. 

R: Care ar fi cea mai
frecventă cerere la primărie?

P: Cele mai frecvente cereri
sunt legate de legile proprietății.

R: Care ar fi cea mai mare re-
alizare a dumneavoastră în anul de
când sunteți primar?

P: Din punctul meu de
vedere am readus normalitatea în
comună. Înainte să ajung eu primar

era o atmosferă foarte tensionată.
Cei care au fost înaintea mea n-au
înțeles că funcțiile sunt trecătoare și
că e lucru mare să fii om.

R: Dumneavoastră câte ore
stați în primărie?

P: Câteodată stau și câte 12
ore dacă e nevoie. De când am intrat
primar, la ora 08.00 sunt în
primărie pentru că știu din proprie
experiență că cetățenii dimineață își
rezolvă problemele, nu vin la ora
14.00. 

R: Cum împăcați viața de
primar cu viața de familie?

P: Foarte bine. Am o fami-
lie frumoasă, am soție și doi copii.

Avem o afacere de familie de care se
ocupă ei acum. În familie chiar nu
am probleme.

R: La 416, aveți?
P: Avem. Nu în număr

mare, e un număr mic care după
părerea mea nici n-ar merita acest
ajutor dar dacă ei se complac în lu-
crul ăsta, eu ce să le fac?

R: Pentru pensionari faceți
ceva anume?

P: Pensionarii cu probleme
locomotorii sunt ajutați, mai mult
iarna, când au nevoie, cu cei de la
416. 

R: Aveți aici un tabel cu
cetățenii de onoare, ce părere aveți de
spre aceștia?

P: Sunt oameni care repre-
zintă ceva pentru comuna noastră.
Au fost propuși, au fost votați. Dum-
neavoastră sunteți printre ei, v-am
votat și eu, eram consilier local pe
vremea aia. Cetățenii de onoare

sunt oameni care au făcut și chiar
fac ceva pentru comuna Țepu.

R: În comuna Țepu văd că
sunt unele lucruri făcute dar ar mai tre-

bui și altele. 
P: Da, stăm prost la capi-

tolul canalizare, doar 54% din
populațe este racordată.

R: Apă aveți?
P: Avem alimentare cu apă

aproape 100%. Avem un izvor în
Valea Mâțului, avem și o stație de
pompare de la Munteni, cu care
facem față.

R: Dumneavoastră veniți din
mediul privat și sunteți respectat pen-
tru ce ați făcut în agricultura comunei
și a județului. Cum apreciați acest an
agricol?

P: Anul agricol a fost capri-
cios la început. A fost acea zăpadă
care ne-a băgat pe toți în panică dar
ulterior am constatat că acea
zăpadă a făcut mai mult bine decât
rău. Probleme sunt la pomii fruc-
tiferi care nu au fost aclimatizați la
noi. Eu am o mică livadă și pomii
românești sunt plini iar cei aduși din
import nu prea au rod. Dar știți cum
se spune: „țuică mai puțină, minte
mai limpede”.

R: Porumbul cum se face?
P: Eu zic că dacă mai dă

Dumnezeu o ploaie va fi o cultură de
excepție.

R: Mai faceți „Ziua recol-
tei”?

P: Nu. La sfârșitul anului
avem un festival de datini și obi-
ceiuri prin care încercăm să
scoatem în evidență adevărata val-
oare a acestor obiceiuri și să le
exploatăm la maxim.

R: De ce credeți că este
necesară ziua comunei?

P: Este un mijloc de destin-
dere, un pic de culturalizare. Eu zic
că după o perioadă de muncă e
necesară și puțină distracție.

R: Cum ați făcut rost de fon-
duri pentru așa ceva?

P: Din sponsorizări avem
foarte puțin, în rest banii sunt de la
Consiliul local, alocați la cultură
special pentru această zi.

R: Vă mulțumesc.

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

(Revenim în numărul următor.) 

ȚEPU-GALAȚI
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CoastaCoasta
lui  Adamlui  Adam
Când ai fǎcut, Doamne, femeia,
Ţi-a trebuit un pic de os,
Ca-n jurul lui, având, Tu, cheia,                              
Să pui ce-n rai e mai frumos,

Dar pentru o aşa minune,
Ai vrut ca osul cu pricina
De la Adam să-l iei, anume, 
Ca-ntr-amândoi sǎ-Ţi vezi lumina,

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

Cǎ se putea cumva ca Eva,                                  
Prima femeie, cea dintâi,                                       
Trăgându-şi pe vecie seva,                                  
Pe-Adam să-l ţină sub călcâi,

Iar de la cap, feri-ne-ar sfinţii!                            
Os n-ai luat, ca nu cumva                                    
Sǎ-nceapǎ dupǎ ziua nunţii 
Pe bietu-Adam a-l domina,

Aşa cǎ ai gǎsit cǎ-i bine,
De la mijloc sǎ-l iei, ca ea,
Egalǎ cu Adam sǎ fie 
Pe-acest Pǎmânt de-a pururea,

Şi de sub braţ (sǎ  luǎm  aminte!)
Oricând sǎ fie protejatǎ,
De lângǎ inima-i fierbinte, 
Fidel iubitǎ şi-adoratǎ.
…………………………….
Trecut-au ani, şi-a fost sǎ fie 
Un înţelept, şi el, tot om,
Ce-a demonstrat, cu…gǎlǎgie,
Cǎ noi
Am fi   
Picaţi 
Din  pom (!?)…

C-o fi aşa, dracu’ mai ştie (!)
Dar sînt Adami cu pumnul tare,
Care, cu multǎ bǎrbǎţie, 
Îşi calcǎ Evele-n picioare,

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

Valeriu CERCEL

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

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

Ananie GAGNIUC 

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

PRECAUŢIE
Afirm şi nu îmi este jenă
Că-mi place cântul de sirenă,
Dar nu mă las ademenit,
Spre locuri unde-ajungi... falit!

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

Mihai HAIVAS

MULȚUMIREA ELECTORATULUI
N-am dat votul în zadar,
(Se cunoaşte după şuncă).
Ieri, regim alimentar
Iar acum... regim de muncă.

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

PRIMARI CARE SE CUCOȘESC
Admirându-şi crestele
Cocoţaţi în primării
Îşi înfoaie PeNeLe
Visând la găinării.

Ioan HODAȘ 

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

DESPRE MINCIUNĂ
Chiar de pare o prejudecată,
Îmi susțin părerea, sus și tare:
Să afirmi că n-ai mințit vreodată,
Este, clar, minciuna cea mai mare!

Schimbare
De vreo două săptămâni,
Și-a pus silicoane-n sâni,
Și, de nu mi-ar fi nevastă,
Aș putea să jur că-i... castă!

Ioan TODERAȘCU

AVATAR  POLITIC
ROMÂNESC    
Guvernu-i în concediu vara,               
Se practică o grea uzanță;                  
Căci toamna, iarna, primăvara,           
Se află numai în vacanță.   

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

POPOR  DE  PRIPAS
Dorit-au cei cu păru-n vânt,
Vecinii noștri, bată-i Sfântul,
Să fim cu toate „la pământ”
Și-acum ne cumpără pământul!

Vasile LARCO

Rondelul
despărțirii

De-acum eu nu te-oi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată,
În viața asta-mi zbuciumată
Nu mai rămâne nici o stea.

N-aș fi crezut, zău, niciodată,
Să pot rosti în viața mea:
De-acum eu nu te-oi mai vedea,
Sunt trist cum nu am fost vreodată.

Așa un suferind zicea,
Cu inima înfrigurată
Privind, ca printr-o feregea
Fiola subvenționată…

De-acum eu nu te-oi mai vedea!
Vasile LARCO

AFORISME
* Calitatea ecoului depinde şi de cea a sunetului original. 
* Oh, de câte ori cumpărăm tabloul numai pentru că ne place rama. 
* Aş vrea ca necrologul meu să-l scrie strănepoţii... 
* Prea multă minte strică, dar şi prea puţină. 
* Nu prea sunt bărbaţi fără antecedente şi femei fără antecedenţi.
* Uneori mă întreb cum de reuşesc fotbaliştii să alerge cu viteza cu care
vorbeşte crainicul.
* Vrei să pui degetul pe rană? Spală-ţi, mai întâi mâinile!
* Cine nu te aprobă nu este neapărat contra ta. 
* Prostia e internaţională dar are elemente de specific local. 
* În viaţă totul se plăteşte. În afară de munca voluntară.
* Vai ce bine că 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. 
* 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.

Dorel SCHOR

AUTOMEDICAŢIA
În farmacii există de vânzare,
Atâtea suplimente-alimentare
Cu calităţi miraculoase, care
Ţi-aduc în viaţă bucurii plenare.

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

„Iar dac-apar efecte neplăcute” -
Vă sfătuie pe-un ton chiar optimist -
„La medic mergeţi, sau la farmacist”,
Cu sfaturi practice să vă ajute.

Şi-atuncea mă întreb: De ce s-ascult
Reclamele de la televizor
Şi să devin, astfel, consumator
De doctorii’nainte de-un consult,

Cum e normal, la un specialist?!
Român de eşti, sau alta-i naţia,
Evit-automedicaţia!...
E sfatu-asupra căruia insist.

Mihai STANCU
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SUBIECTE LA ZI
Nu de mult am primit o

scrisoare foarte măgulitoare de la un
cititor.

"Apreciez mult schiţele
dumitale umoristice, scria el,  care
mă fac să zâmbesc şi chiar să râd
uneori şi care sunt scrise corect
gramatical. Toate mi-au plăcut în
afară de una, în care faci aluzie la un
tip care a avansat în serviciu pe bază
de pile, cea ce după părerea mea nu e
adevărat. Aşa că te rog să dai o
dezminţire ca să nu se creadă, că mie
deja mi s-au făcut apropouri directe,
aşa că vezi ce faci!".

I-am arătat scrisoarea
domnului Oiţerman.

- Prostii, m-a asigurat el. Cu
siguranţă că l-ai atins unde trebuie.
Să nu te laşi... Toate bucăţile sunt
foarte simpatice, în afară de una în
care ai pomenit de migrena mea. Ce
ţi-a venit, domnule, să faci publică
chestiunea? De data asta ai dat chix,
să ştii. Dar în rest, eşti talentat, crede-
mă.

I-am relatat discuţia lui
Şimon Şeinerovici.

- Nu i-a convenit escrocului.
Dă-l în plata domnului, schiţa aia e
foarte bună. Dacă vrei neapărat să
cauţi una mai slăbuţă, atunci îţi spun
eu: ai scris mai de mult cum am
încercat eu să joc la bursă cu bani
împrumutaţi... N-ai avut nici un
chichirez, poţi să mă crezi. Nu mi-a
venit nici să zâmbesc, nu ştiu unde ţi-
a fost inspiraţia...

I-am povestit lui Leopold
Gurnişt ce mi-a spus Şimon.

- Ha! a râs timid Leopold.
Ţi-ai şi găsit pe cine să întrebi. Păi
ce-ai fi  vrut să zică el, care a prăpădit
nu ştiu câţi bani... Vrei să te laude?
Schiţa, între noi fie vorba, e
grozavă... Şi subiectul e de interes
general. Major! Despre ce n-ar fi
trebuit să scrii, îţi spun eu: despre
căţei. Chiar ce ţi-a venit să faci din
asta un subiect umoristic? Ca să am
eu discuţii cu Matilda, că ţi-aş fi
furnizat tematica şi că a crescut
numărul de câini pe cap de locuitor?

Ocupă-te de probleme mari, nu de
fleacuri...

I-am reprodus aprecierea
domnului Ghezuntertoit.

-Dimpotrivă, a fost el de
părere, subiectul mi se pare deosebit
de interesant. Parcă despre câini a
fost vorba? Ai surprins un fenomen
social, fiecare se vrea domn acuma,
câinele şi rasa îi oferă un statut
special. Să ţii animale la bloc? Eu,
dacă am o vilă, îmi pot permite, e cu
totul altceva... Dar apropo, ce ai
domnule cu mine? Cu vila, cu
petrecerile, cu relaţiile mele în lumea
mare? Spune dacă n-am dreptate:
astea sunt subiecte de schiţe
umoristice? Îţi vine să râzi de
treburile astea? Păcat de condeiul
matale, zău...

I-am cerut părerea lui Boris
Israelovici Glazpapier.

- Clasa explotatorilor s-a
temut întotdeauna de umorul viguros,
a rostit el. L-ai surprins în scrierile
dumitale ca într-un insectar în care se
văd toate racilele societăţii capitaliste
în descompunere. Nu te lăsa, luptă
mai departe pentru o societate mai
bună, mai luminoasă, mai dreaptă.
Noi vom sprijini întotdeauna o cauză
justă. În această direcţie trebuie
îndreptată arma umorului.. Şi nu
către oamenii muncii, salariaţi sau
pensionari. Ai greşit foarte mult când
m-ai descris aşa cum m-ai descris
uneori, nu uita cine am fost eu....
I-am povestit necăjit lui Menaşe.

- Ascultă-mă pe mine, m-a
liniştit Menaşe, nu sunt eu cel mai
apropiat vecin al tău? Întotdeauna o
să se găsească cineva care să nu fie
mulţumit. Nu ai voie să ţii seama de
ce-o să zică unul sau de ce-o să
creadă altul. Dacă tu consideri că e
bine să scrii, dă-i drumul, fără
compromisuri, fără menajamente,
fără reticenţe. Fără! În rest, vorba aia,
jemanfiş. Numai un lucru te rog,
când scrii despre mine şi Rozica...,
vorba aia..., las-o mai moale...

Dorel SCHOR
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La arenele de tenis CS CFR Iaşi s-a
încheiat Memorialul Florenţa Mihai!

În perioada 22-25 iulie 2017,
la arenele de tenis CFR Iaşi s-au deru-
lat întrecerile ediţiei a doua a Memo-
rialului Florenţa Mihai, pentru
categoriile de vârstă 10, 12 şi 16 ani,
la masculin şi feminin.

A fost un turneu din calen-
darul FR Tenis, de categoria I.

După întreceri palpitante,
clubul organizator, CS CFR Iaşi a
cucerit două trofee, ambele la catego-
ria de vârstă 16 ani, prin Răzvan

Aghion şi respectiv Bianca Andrei.

La masculin, deşi nu a împlit nici 14
ani, ceferistul Răzvan Aghion a
obţinut pe tabloul tip şah trei victorii
din tot atâtea posibile şi s-a clasat pe
locul 1, după următoarele succese: 6-
3, 6-3 cu Ştefan Luca (Viva TC
Galaţi), 6-3, 6-0 cu Alexandru Luca
(TC Micul AS Iaşi) şi 6-0, 6-0 cu Vlad
Lefter (TC 2008 Dorohoi).
La feminin, tot pe tabloul tip şah, ce-
ferista Bianca Andrei a obţinut tot trei
victorii şi nu a pierdut nici un game! A
fost 6-0, 6-0 pentru Bianca în
confruntările cu Sabina Simionică
(TC Micul AS Iaşi), Anca Pintilie
(TCM Roman) şi Ioana Basarab
(Dacia Galaţi).

Ceilalţi câştigători ai turneu-

lui organizat în memoria "Doamnei
Tenisului Românesc", Florenţa Mihai,
au fost:

- Cat. 10 ani: Sergiu Urzică
(ATC Victor Hănescu Bucureşti) - la
masculin şi Ioana Rachieru (Condor
Piatra Neamţ) - la feminin.

- Cat. 12 ani: Radu Constan-
tin Paivant-Deliescu (Asociaţia Tenis
Club Victor Hănescu Bucureşti), re-
spectiv Maia Todiriţă (CS Condor Pi-
atra Neamţ).   

Arbitrul principal al turneu-
lui de tenis de la CS CFR Iaşi a fost
Ionel Cobuz, iar directorul de turneu
antrenoarea Raluca Aghion.

Dan TEODORESCU

Săptămâna trecută în staţiu-
nea montană Slănic Moldova a avut
loc un exerciţiu în sistem integrat, cu
participarea structurilor cu atribuţii în
domeniul gestionării situaţiilor de
urgenţă; exerciţiul a simulat o serie de
intervenţii specifice pentru salvarea
persoanelor aflate în dificultate pe
traseele montane din masivul Nemira. 

Scenariul exerciţiului a în-
ceput la ora 10.00 , când în urma unui
apel 112 s-a semnalat faptul că o
persoană a căzut de la înălţime şi are
nevoie de ajutor. Apelul a fost re-
transmis către instuțiile destinate
realizării acțiunii de căutare salvare a
persoanelor accidentate în zona
montană; în urma sosirii acestora la
faţa locului au fost instalate echipa-
mentele pentru montarea tirolienei,
iniţierea acţiunii de căutare, de-
scoperire și acordare de prim-ajutor
victimei accidentului din zona
montană. Persoana accidentată a fost
transportată către autospeciala
S.M.U.R.D. pentru deplasarea  către
cea mai apropiată Unitate Primiri
Urgențe, respectiv Spitalul Municipal
Oneşti. 

Pentru activitatea de salvare
a victimelor unor accidente în zona
montană sunt stabilite a acționa în sis-
tem integrat următoarele instituții:
- structurile de specialiști din cadrul
unităților din cadrul I.G.S.U.;
- structurile de salvamont; 
- structurile de specialiști din cadrul
unităților de jandarmi.

În situația în care în zona
montană se produce un accident în
care sunt implicate persoane, este ab-
solut necesar ca acesta să fie adus la
cunoștința structurilor responsabile cu
desfășurarea acțiunilor de salvare prin
intermediul Sistemul Național Unic
Apeluri de Urgență „112” .
În momentul inițierii apelului de către

victimă sau de către o altă persoană
care are cunoștință despre o persoană
care s-a accidentat în zona montană,
apelul este preluat de către Dispecer-
atul de specialitate,  care va solicita
informaţii referitoare la datele de
identificare ale victimei / victimelor,
starea acesteia, posibilităţile de co-
municare, localizare , descrierea zonei

în care se află, trasee până la locul re-
spectiv. 

În cursul convorbirii dintre
Serviciul Public Judeţean Salvamont
şi apelant, celelalte agenţii (Dispecer
ISU, Jandarmerie, Coordonator med-
ical-medic coordonator sau similar)
vor rămâne în continuare în ascultare.
După încheierea convorbirii cu
apelantul, reprezentanţii Salvamont,
Jandarmeriei precum şi Coordona-
torul medical vor stabili care este
echipa cea mai apropiată de locul
evenimentului pentru a interveni ca
echipa de prim răspuns.

La momentul constituirii
echipei de intervenţie comanda şi co-
ordonarea intervenţiei este preluată de
Comandantul intervenţiei care va de-
cide modul în care echipele vor

acţiona pentru căutarea, descoperirea,
acordarea primului ajutor, transportul
victimei și modul de realizare al aces-
tuia.

Jandarmeria Montană inter-
vine şi coordonează operaţiunile de
căutare-salvare a persoanelor pentru
care există confirmarea sigură că
starea de sănătate nu le este afectată;
de asemenea , derulează, în cadrul
acţiunilor de căutare a persoanelor
rătăcite sau dispărute, misiuni speci-
fice de identificare a persoanelor im-
plicate şi acţionează ca echipă de prim
- răspuns, în apropierea sediului
subunităţii de jandarmerie montană
pentru asistarea victimei până Ia con-
stituirea echipelor de salvare. 

Exercițiu 
la Slănic Moldova

28 iulie, Ziua Naţională a Ambulanţei
Prima ambulanţă, o trăsură

cu cai, a circulat pe străzile
Bucureştiului în 28 iulie 1906, cu un
echipaj format din sergenţi de oraş,
medicii interni şi sanitari, instruiţi
chiar de dr. Nicolae Minovici, cel care
întemeiase în acelaşi an   Societatea de
Salvare. Astăzi Serviciul de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
funcţionează în colaborare cu Pom-
pierii, Poliţia sau Unităţi ale MApN şi
înregistează în unele zile chiar şi mai
mult de 1.200 de apeluri pentru
urgenţe.

Prima Societate de
Ambulanţă din Balcani a fost
înfiinţată de prof. dr. Nicolae Minovici
în anul 1906, pe modelul primei staţii
de salvare care funcţiona deja la
Viena.

Serviciul de Salvare a fost
funcţionat sub deviza "Totdeauna tu-
turor, gata pentru ajutor"şi a fost con-
dus timp de 35 de ani de prof.dr.
Nicolae Minovici care a întreţinut So-
cietatea din veniturile proprii sau cu
ajutorul contribuţiei unor oameni
generoşi.

A fost cea mai importantă
opera socială a profesorului Minovici,
cel care se ocupase şi de lichidarea în
mod ştiinţific a cerşetoriei şi vagabon-
dajului, înfiinţase primele cămine pen-
tru adăpostirea femeilor-mame
necăsătorite, fondase primele azile de
noapte şi iniţiase construc'ia de ves-
pasiene subterane şi a primele fântâni
publice pe străzi.

Pe lângă Serviciul de
ambulanţă dr. Nicolae Minovici a mai

oferit bucureştenilor ceva special:
primul muzeu de artă populară
românească înfiinţat în frumoasă sa
Vilă cu clopoţei, donată în 1936
Primăriei oraşului Bucureşti. Ca
recunoaştere a meritelor sale dr.
Nicole Minovici avea să fie în acelaşi
an primar al sectorului III Albastru,
fără să fi candidat. Între anii 1931-
1936 a donat de altfel întreaga sa
avere, Ateneului Român, elevilor
săraci şi Comunei Bucureşti.

Și la Vaslui a fost marcată
această zi. Astfel la Sala Mare a Con-
siliului Județean Vaslui a fost
organizată festivitatea de celebrare a
Zilei Naționale a Ambulanței.

Evenimentul a debutat cu
prezentarea unor repere istorice a
activității de salvare în România, după
care directorul medical al Serviciului
de Ambulanță Județean (SAJ), Ana
Maria Ungureanu, a ținut să ofere
câteva cifre cu privire la bilanțul
activității ambulanțierilor vasluieni
din 2016.

Reprezentantul SAJ a punc-
tat faptul că serviciul de salvare are un
parc auto învechit, iar cu toate acestea

a reușit să facă față solicitărilor. Anul
trecut au fost peste 53.000 de
solicitări, media zilnică fiind de 146.

”Numărul de ambulanțe
folosite în 2016 a fost de 29, din care
21 sunt de tip B1. Acestea au între
10.000 și 900.000 km la bord,
vechimea lor fiind de la 2 până la
peste 10 ani, majoritatea fiind cu un
grad de uzură foarte ridicat”, a pre-
cizat medicul Ana Maria Ungureanu.

În cadrul aceleași ceremonii,
medicul Dan Ungureanu a prezentat
povestea unui caz fericit, eroi fiind
medicul Ioana Lupeică, asistentul
medical Silvia Bazon și ambulanțierul
Mihai Pruteanu, care în 2011 l-au sal-
vat de la moarte pe Vasile
Adumitroaei, după ce a intrat în stop
cardio-respirator în timpul unui meci
de fotbal, disputat la Zăpodeni.

Nu au fost uitate cadrele
medicale de la SAJ care s-au remarcat
la concursurile profesionale, primind
din partea conducerii serviciului câte o
diplomă de merit.

Ziua națională a ambulanței
este marcată, începând cu anul 2015,
la data de 28 iulie, pentru
recunoașterea contribuției serviciilor
de Ambulanță în asigurarea și
menținerea stării de sănătate a
cetățenilor. A fost aleasă această dată
deoarece la 28 iulie 1906 a apărut
prima ''Salvare'' din București, la
inițiativa profesorului Nicolae Mi-
novici .

În acest an se împlinesc 111
ani de când se vorbește în România de
Serviciul de Ambulanță .



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 26.07.2017

- 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 

MATRIMONIALE



CM
YK

aaccttuuaall iittaattee www.tvv.rowww.tvv.ro
Meridianul,  joi ,  27 iul ie 2017

SC AGRO LANUL MARE SRL 2 fierari-betoniști, 5 zidari, 2 tractoriști, 1
tehnician agricol, 1 inginer agronom
SC MORANDI-COM SRL 1 inginer zootehnist, 1 medic veterinar, 1 electri-
cian, 1 instalator, 1 sofer
SC FABRICA DE CARNE MORANDI SRL 1 gestionar depozit, 1 facturist,
10 ambalatori manual, 10 tranșatori
ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.17 1 ingrijitor cladiri, 
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 1 consilier debutant
PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI 1 șef serviciu
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI 11 asistenți medicali
5 îngrijitori, 2 infirmiere, 1 inginer, 1 fizician, 1 kinetoterapeut, 3 muncitori
SC TOPGEOCAD SRL 1 inginer cadastru
SC PASSIFLORA SRL 1 vanzator
SC TERRA-MAXX SRL 3 confecționeri
GMT-EVALUARI SI CONSULTANTA SRL 2 ingineri, 2 juriști, 2
economiști, 3 brutari, 1 mecanic auto, 1 livrator
SC AQUAVAS SA 1 casier-încasator
SC VASCAR SA 1 electrician, 1 muncitor secție conserve
SC PECO VAS SRL 1 operator stație carburanți, 1 spălător auto, 1 barman
ospătar
SC STRUCTOCONS DENVAS SRL 1 sudor
SC SCIR SA 5 zidari, 5 dulgheri, 3 muncitori necalificați
SC FLEISCHPARTY SRL5 manipulanți marfă, 2 șoferi, 3 operatori fabri-
care mezeluri 
Asoc. Crescatorilot de ovine si caprine OVISMLOD 1 inginer zootehnist
SC BICO INDUSTRIES SRL 5 muncitori necalificați, 5 mecanici
SC GOSCOM SA 1 casier încasator
SC C&A CONSULTING SRL 2 sudori electric, 4 instalatori sanitari
SC LENUCOR SRL 1 ospătar, 1 barman, 1 bucătar
SC MACOWOOD SRL 2 finisori lemn, 1 șofer camion
SC PANTOKRATOREIK SRL 1 constructor finisor, 1 muncitor necalificat
construcții
SC DOLFMAR SRL 3 spălători auto
SC VAMIRO SRL 3 muncitori necalificați construcții
SC MECATRONIC SRL 1 frezor
SC DEDEMAN SRL 2 vânzatori, 1 dispecer alarmă, 2 agenți securitate, 2
casieri, 1 reprezentant comercial, 1 manipulant mărfuri
SC UNIREACONF SRL 1 mecanic mașină cusut
SC MOBEXPORT SRL 2 agenți servicii comerciale, 2 ingineri tehnologi,
10 operatori confecționeri, 5 muncitori necalificați, 2 tamplari binale
SC GEMI STALKER SRL 1 tâmplar manual, 2 tâmplar mecanic
1 operator masina cu comanda numerica
SC VASTEX SA 10 confecționeri textile

SC ACTUAL SRL 1 încarcator-descărcător
SC AURALIN SRL 2 vânzatori
SC CAPSA SRL 1 cofetar, 1 ospătar (chelner), 1 vânzator
CENTRUL JUDETEAN DE TRANSFUZIE1 asistent medical generalist
SC CEPTRANS SRL 2 șoferi autocamion/mașină de mare tonaj
COLEGIUL NAȚIONAL "GH.ROȘCA Codreanu" 1 îngrijitor cladiri
SC CONBIRLAD SA 2 dulgheri (exclusiv restaurator), 1 fierar betonist, 2
zidari rosar-tencuitor
SC DADA CREATION SRL 2 confecționeri flori artificiale
Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad 1 gropar, 1 salvamar
SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA 5 agenți de vânzari
SC EXPERT ARHICONSTRUCT SRL 2 dulgheri (exclusiv restaurator)
SC FEPA SA 3 programatori
SC GEO-ELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
KTZ EDIL INTERNATIONAL SRL 3 dulgheri (exclusiv restaurator), 3 fier-
ar betonist, 3 zidari rosar-tencuitor
SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzator
MUZEUL VASILE PARVAN BÂRLAD 1 conservator opere de artă și mon-
umente
SC NICO-SILVEX SRL 1 fasonator mecanic (cherestea), 2 muncitori
necalificați în agricultură, 1 tractorist
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD 1 director/director adjunct, inspec-
tor-șef, 2 referenți, 2 consilieri administrația publică
SC RASCRUCE DE VINTURI SRL 1 coafor
SC RULMENȚI SA 3 contabili-șefi
SC SIGN&PRINT TOTAL SRL 1 operator introducere, validare si prelu-
crare date
SC TIVICO IMPEX SRL 1 contabil sef, 1 sofer de autoturisme si
camionete

Locuri de muncă 
în Vaslui

Locuri de muncă 
în Bârlad

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA
HEPATITEI - 28 iulie 2017

De ce este importantă Ziua
Mondială de Luptă împotriva
Hepatitei?

Hepatitele virale reprezintă
una din cauzele de deces la nivel
mondial, cu 1,34 milioane decese pe
an – la fel de multe ca HIV/AIDS,
tuberculoza sau malaria. Calculate
împreună, hepatitele B şi hepatitele C
duc la 80% din cazurile de cancer
hepatic, în lume.

Hepatitele virale reprezintă
o adevarată epidemie globală, care
afectează milioane 
de oameni; 90% din persoanele cu
hepatita B şi 80% din cele cu hepati-
ta C nu ştiu că sunt bolnave. Aceasta
duce la posibilitatea dezvoltării în
cursul vieţii, de boli hepatice fatale şi,
în anumite cazuri, la transmiterea
neştiută a infecţiei altor persoane. Cu
disponibilitatea actuală a vaccinurilor
eficiente şi a tratamentelor pentru
hepatitele B şi o cură de tratament
pentru hepatitele C, se poate atinge
eliminarea hepatitelor virale, dar este
obligatorie o conştientizare şi o
înţelegere mai bună a bolii şi
riscurilor, precum şi un acces mai bun
la diagnostic şi tratament.

Hepatitele virale sunt
incluse în ţintele mondiale de dez-
voltare durabilă -The Sustainable
Development Goals (SDGs), astfel a
fost adoptată strategia globală pentru
hepatite. Mai mult ca oricând, este
necesar angajamentul politic. Fără
acţiune urgentă, decesele se vor
înmulţi şi epidemia va continua sa
crească.

Ziua Mondială de Luptă
împotriva Hepatitei reprezintă o
oportunitate mondială ideală de unire
a forţelor şi de expunere a profilului
hepatitelor virale pentru public,
media şi decidenţi.

La nivel mondial, aproape
400 de milioane de oameni sunt
afectaţi de hepatitele virale, 
ceea ce constituie o veritabilă „epi-
demie silenţioasă”. În fiecare an, 1,3
4 milioane de persoane mor din cauza
hepatitelor virale, 600.000 prin 
infecţii hepatice cronice, cu 4.000 de
decese pe zi.

În acest context, in data de
28 iulie (ziua de naştere a profesoru-
lui Baruch Samuel Blumberg, cel
care a descoperit virusul hepatitic B),
Organizaţia Mondială a Sănătăţii

(OMS) marcheză Ziua Mondială de
Luptă împotriva Hepatitei.

La Adunarea Mondială a
Sănătăţii din luna mai 2016, Statele
Membre ale OMS au hotărât
adoptarea primei Strategii de
Eliminare a Hepatitelor Virale, cu
obiective ambiţioase şi  având ca
scop eliminarea hepatitelor virale
până în anul 2030.

Tema campaniei globale-
pentru anul 2017 este: ELIMIAREA
HEPATITEI VIRALE.

NOhep este o mişcare
globală destinată unificării
comunităţii hepatitei pentru a acţiona,
a vorbi deschis şi a se implica în
îndeplinirea angajamentelor globale.

Obiectivul NOhep este de
a implica peste 300 de milioane de
oameni până în anul 2030, 
pentru a accelera acţiunile necesare
eliminării hepatitelor virale.

Pentru a accentua tema
eliminării hepatitelor virale, campa-
nia globală din acest an, ar
e sloganul: ”NoHep... Eliminarea
Hepatitei”

29 iulie – ZIUA IMNULUI NAŢIONAL
– Deşteaptă-te, române !

Pe 29 iulie 1848,
“Deşteaptă-te, române!” a fost cân-
tat pentru prima dată în Parcul Zăvoi
din Râmnicu Vâlcea. Interzis de
regimurile totalitare timp de aproape
o jumătate de secol, “Deşteaptă-te,
române!” a fost ales, imediat după
Revoluţia din Decembrie 1989, imnul
naţional al României, fiind consacrat
prin Constituţia din 1991.

Ziua de 29 iulie a fost
desemnată, în 1998, Ziua Imnului
Naţional al României – “Deşteaptă-
te, române!”, simbol al unităţii
Revoluţiei Române de la 1848.

În varianta prescurtată
imnul este intitulat  Deşteaptă-te
române şi conţine 4 strofe, selectate
din cele 11 strofe ale poeziei Un
răsunet.

Versurile imnului naţional
actual al României aparţin lui Andrei
Mureşanu (1816-1863), poet roman-
tic, jurnalist, traducator, un adevarat
tribun al al epocii Revoluţiei de la
1848. Muzica a fost compusa de
Anton Pann (1796-1854), cunoscut
poet şi culegator de folclor.
Poemul “Un răsunet” al lui Andrei
Muresanu, scris în vremea Revoluţiei
de la 1848, a fost pus pe note în câte-
va zile de Anton Pann şi cântat pentru
prima dată pe 29 iunie 1848 la
Râmnicul Vâlcea.

Ideea unui imn naţional s-a
născut încă din 1840  în Principatele
Române, când era cântat mai ales la
festivităţile oficiale unde apărea
domnitorul ţării. În anul 1881 cu
prilejul încoronării regelui Carol I,
poetul Vasile Alecsandri a scris textul
„Imnului regal român”. Imnul s-a

cântat în mod oficial pentru prima
dată în România în anul 1884, la
încoronarea regelui Carol I.

Imnul regal a fost înlocuit în
1948 de “Zdrobite cătuşe”, apoi de
,,Te slăvim, Românie!” şi de imnul
comunist “Trei culori”. Acestuia i-a
luat locul după Revoluţie
“Deşteaptă-te, române!”.  Versurile
şi aranjamentul îi aparţin lui Andrei
Mureşanu, iar Anton Pann este credi-
tat ca autor al muzicii imnului. Cu
toate acestea, Gheorghe Ucenescu, un
dascăl la primul gimnaziu românesc
braşovean susţinea că el este autorul
muzicii.

Imnul de stat al României
este alcătuit din unsprezece strofe. La
ocazii festive se interpretează strofele
1, 2, 4 şi 11.


