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Citeşte Meridianul şi pe net la www.tvv.ro !
Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă

din judeţul Vaslui
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Agitație mare în sept. 1996în sept. 1996. Ne străduiam din greu să ne dotăm cu
un emițător nou pentru că, ce aveam noi, fusese folosit la zborurile cosmice
de la Baikonur (Rusia) și deși emițătoarele erau tare sofisticate antena era
ca o mătură sau câteva țevi îndoite  bizar. Pentru autorizare o femeie foarte
severă și tipicară ne-a avertizat că putem emite și cu mătura, dar să
obținem parametrii fixați de licență.

Ne luptam deci cu taxe, amenajări și mai ales cu neștiința angajaților:
din unii n-am scos niciodată oameni de radio sau televiziune, dar unii,
bravo lor: astăzi îi vedeți pe Lucian Pârvoiu și pe Cătălin Striblea?
Jurnaliști adevărați. Și mari-mari! Cătălin Sîmpetru este și astăzi cu noi.

Abia pusesem la punct rețeaua Unison Radio, postul de la Vaslui
mergea brici sub comanda lui Daniel – Marin iar cel de la Bârlad sub co-
manda lui Sergiu Marin. Era greu, dar ne descurcam, pentru că lumea se
îngrămădea să intre „pe sticlă” sau în direct la radio. Am avut atunci
audiență cu totul incredibilă: 67% în competiție cu posturile naționale sau
Radio Iași (12%).

A existat deci momentul de maximă audiență care îndreptățea pe 
dl. Gelu Bichineț să spună și să scrie că pentru vasluieni ora exactă se dădea
la TVV.

Licența CNA 001/TV, deci prima pe țară, în concurența din spațiul
național susține faptul că am fost deschizători de drumuri.

Am marcat intenția de a scoate ziar prin TELERADIOEVENIMENT,
nr. unic de sărbători, în 1993, dar noi am scris 1994, să-l putem vinde   după
Anul Nou.

26 sept. 1996:26 sept. 1996: Meridian de Vaslui – Bârlad (considerând un fel de
axă culturală locală Vaslui – Bârlad), apare ca dovadă scrisă după ce radio
se adresa auzului/urechii, TVV-ul văzului/ochilor. Era, cumva, o necesitate
deși în județ mai existau mijloace de presă tipărită.

Și ce greu am ajuns să tipărim ziar!!! Am avut noroc de ziaristul, pu-
blicistul și apoi universitarul (decedat de curând, dr. Ion Marin) care, pe la
ora 2 noaptea auzind că mă cheamă tot Marin și că-s „îndrăznețul de la
Vaslui” m-a împins la tipar, m-a instruit cum să fac, mi-a dat o lecție de
„cap limpede”. Era un om foarte muncitor, Dumnezeu să-l ierte.

Așa am pornit la un drum spinos în 1996, MERIDIANUL de azi,
săptămânal în 1996, 1997, cotidian din 2000, apoi bisăptămânal și în anii din
urmă săptămânal.

Existăm astăzi ca ziar regional cu „bătaie” în 4 județe, ceva mai puțin
în Galați și Bacău cu difuzare masivă în Vaslui, Iași.

N-a lipsit niciodată pagina culturală pentru că eram și eu și cu Val
Andriescu oameni de condei, cu romane tipărite, alte volume de istorie
literară. N-a lipsit niciodată informația de autoritate care demonstrează
cele 2 recorduri mondiale, primul cu 9 interviuri cu șefi de stat, 14 prim-
miniștri, Papa Ioan Paul al II-lea, P.F. Teoctist și Daniel, mitropoliți, epis-
copi etc, al doilea cu 347 colaboratori din toată lumea la Meridianul
Cultural Românesc, acum la nr 11.

A lipsit mereu femeia goală de la pagina 5 și scandalul.
N-a lipsit niciodată atitudinea pozitivă care, sper, și în continuare să

ne permită existența. Nici pe departe lipsită de griji, mereu cu spectrul
dispariției în față.

21 de ani de existență: deja record județean, la Vaslui.21 de ani de existență: deja record județean, la Vaslui.
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Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul accesând blogul
www.marindumitru.ro
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SERIALUL ACADEMICIANULUI  TUDOSIE (IV)

UN DESTIN  CULTURALDESTIN  CULTURAL UNIC la
Vaslui, D. V. MARIN

Aș intitula notele următoare
„Marin – jurnalistul” dar e mult prea
puțin  față de valoarea celui mai mare
jurnalist vasluian din toate timpurile,
pentru că nu prea devreme în timp va
putea fi egalat: durată, consistență,
realizări de excepție.

21 de ani, în scris, adică 21
de ani de când apare ziarul de față.
Nu scriam prea mult la ziarul
Meridianul... fiind preocupat de
lucrările mele, de cercetări, de  BBH
(Busuioaca de Bohotin). Prietenul
meu, D.V. Marin se miră și astăzi de
ce n-am luat patima băuturii, ca
oenolog reputat ce sunt...

Pe 26 sept. 1996, a apărut
primul nr. al ziarului în grupul de
presă cu editorialist același ca la
TVV și Unison. Să spun drept
credeam că este un moft!

Anii, 21, au demonstrat că
era nevoie de acest ziar, mai ales
pagina lui culturală unde au semnat
mari personalități ale națiunii
române, mulți din Diaspora, foarte
mulți din județ. Era manualul de pe
banca învățăcelului, pentru că tot ce a
rezultat ziarist vasluian a trecut pe

aici. Toate realizările județului au
fost consemnate aici; toate sau multe
dintre mărturiile despre activitatea
prof. Marin, vicepreședinte al UZPR,
membru al Ligii scriitorilor, sunt aici.

Pe masa noastră se află o
publicație longevivă.

În mâna noastră poate fi
mărturia scrisă și semnată, pentru că
cea auzită sau văzută au dispărut. 

Chiar dacă ne așteaptă
computerul – stăpân, poate  ce s-a
realizat în aceste două decenii va
interesa pe „cei care mereu vin” (cum
zice profesorul) pentru că dovada
scrisă rămâne.

Rămânem și noi ca
reprezentanți ai mediului vasluian, în
momentul istoric dintre două secole
și două milenii, oameni de merit ai
unui timp, subliniez, imposibil de
repetat.

Prin întreaga și variata sa
activitate D.V. Marin rămâne unic.

Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE
Huși - România

academician AOȘR.

Gheorghe Ifrim,
Umblă la sentimente: POEZII

(ed. Cetatea Doamnei; P. Neamț, 2017, 256 pag.)
Îmi face mare plăcere să scriu despre vasluianul de la munte, adică poetul Gheorghe Ifrim de la Piatra Neamț.
Încă nu ne-am văzut la față dar iată alt volum de POEZII care-l arată într-acea bătălie pentru limba român atât

de necesară azi și în viitor.
Dragă Ghiță/vasluianul/ felicitări.
Dragi prieteni, opera omului acesta trebuie citită.

D.V.M.

O...PREA Ion nu se
oprește....

Dragul nostru Ion N. Oprea  își împlinește
destinul, adică își completează raftul de cărți întru
nemurirea sa.

Iată-l cu FIRUL DACIEI MARI apărut la Iași
(Armonii culturale, 2017, 372 pagini).

Iată-l activ și limpede cum vrem să-l vedem toată
viața.

Te îmbrățișez, Ioane.
D.V.M.

La Dragomirești–Vaslui

Un proiect european care să aducă un plus de
educație câtorva sute de oameni din comună.

Conferința de presă organizată de primarul
Dănuț Iacob,  recompusă și din cuvântul colaboratorilor
și participanților a exprimat ideea desegregării romilor
sub mai multe aspecte sociale și educative.

Proiect serios, greu de dus la îndeplinire, ale
cărui rezultate urmează a fi urmărite cu atenție: Sunt acolo
24.034.140 de lei.

Prof. Dr. Dumitru V. MARIN

Simion  Bogdănescu.
- Trofeu prestigios

Poetul bârlădean  Simion Bogdănescu a primit trofeul de excelență 
într-un concurs poetic la Brăila: POESIS.

În compania poeților din Italia 10, din Croația 1, din România 6, din
Basarabia 3, conjudețeanul nostru și-a afirmat încă o dată valoarea de mare poet.

Te îmbrățișăm, Simioane.
Prof. Dr. Dumitru V. Marin
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Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui va
organiza „Bursa locurilor de
muncă pentru absolvenţi” în data
de 20 octombrie 2017, cu începere de
la ora 09.00.

Obiectivul principal al aces-
tui eveniment îl constituie creşterea
gradului de ocupare pentru
absolvenţi, nefiind excluse alte
categorii de persoane aflate in
căutarea unui loc de muncă prin
întâlnirea directă a cererii cu oferta
de locuri de muncă, in condiţiile unei
concurenţe loiale transparente, care
să permită realizarea unui echilibru
intre acestea.

Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi reprezintă o
oportunitate pentru toţi solicitanţii de
locuri de muncă interesaţi de a
cunoaşte mai bine piaţa muncii,

ofertele de locuri de muncă, pentru a
putea astfel să aleagă un loc de
muncă, conform pregătirii lor
profesionale, sau in ultimă instanţă să
se (re)orienteze profesional spre
ocupaţii cu posibilităţi mai mari de

angajare pe termen mediu şi lung.
Agenţii economici interesaţi

să participe la bursă, sunt rugaţi să ne
contacteze din timp, trimiţându-ne
oferte de locuri de muncă vacante la
numărul de fax:0235/317717 sau pe
adresa de email:
vaslui@ajofm.anofm.ro, în care să
specifice opţiunea participării la
bursă, numărul de locuri de muncă de
care dispun, cât şi meseriile în care
sunt aceste locuri vacante.

Lista firmelor ce doresc sa
participe la bursă va rămane deschisa
până în data de 19 octombrie 2017,
ora 15.00. 

Descoperiți cu acte false și
mărfuri nedeclarate la 

trecerea frontierei !

Basarabeanul  Serghei B., în
vârstă de 29 de ani, aflat  la volanul
unui ansamblu de vehicule format
din autoutilitară și semiremorcă,
ambele înmatriculate în România,
urmărea să intre în țară cu un permis
de conducere fals. Organele în drept
au constatat că documentul în cauză
nu îndeplinește conditiile de formă și
fond ale unuia autentic, fiind fals. În
legătură cu cele constatate, Serghei
B. a declarat că deține permis de con-
ducere valabil pentru categoriile ,,B
și C” și cã documentul pe care l-a
prezentat la controlul de frontieră l-a
primit de la un conațional, la sfârșitul
anului 2016, contra sumei de 150 de
euro, întrucât avea nevoie de un per-
mis de conducere valabil pentru
categoria ,,C și E”. Polițiștii de
frontieră efectueazã cercetãri în
cauzã sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de uz de fals și com-

plicitate la fals material în înscrisuri
oficiale.

Vasile N., cu cetătenie
română si moldoveană, în vârstã de
39 de ani. conducând un autoturism
marca BMW, înmatriculat în Italia,
urmărea să introducă în țară, 15 litri
de coniac, (30 sticle x 0,5 litri), nede-
clarate,  ascunse în bagajele persona-
le,  în scopul sustragerii de la
controlul de frontieră. Întreaga canti-
tate de coniac, în valoare de 405 lei,
a fost confiscată. Totodată s-a dispus
și indisponibilizarea autoturismului
până la plata amenzii și sancționarea
contravențională a lui Vasile N., cu
amendă în valoare de 5.000 lei.

Petru DAVID

Laudă, cinstire, mărire și onoare!
Profesorului nostru drag, doctor în științe și Membru

al Academiei Oamenilor de Știință din România
Avram D. TUDOSIE

Cu prilejul împlinirii a 85 de
ani de viață și peste 50 de activitate
profesională și literară,
înmănunchind 30 de cărți și peste 500
de studii științifice de specialitate și
peste 1.000 articole, profesionale,
enciclopedice și de îndrumare
tehnică.

Profesorul, idealul și idolul
nostru  A.D. TUDOSIE, cu un
colectiv strâns unit, harnic și pri-
ceput, a diriguit – cu prof.dr.ing.
Irimia Artene, prof. ing. masterand în
Oenologice Eugenia Gaită, prof.ing.
Ghe. Boboc, prof.ing. Ghe. Moraru,
Gheorghe Chetran, Marcel Câdu ș.a.
au ridicat câteva obiective școlare,
viti-vinicole, patrimoniale de talie
națională (T.Marian și C. Atanasiu),
precum:

- Muzeul Viti-Vinicol
Național cu 600 de piese de valoare
arheologică și unicat de peste 100 de
figuri zoomorfe, din bătrâni butuci de
viță de vie, rezultați din defrișări.
Procurarea celor mai valoroase
obiecte muzeistice, din totalul de 600
s-a făcut prin aducerea unui obiect
acceptabil la  muzeu – de către toți
elevii celor 30 de serii de absolvenți
(1964-1994), precum și de foarte
mulți absolvenți, care lucrau în
domeniu, din toate colțurile țării,
până și din Basarabia.

Elevii fiind trecuți, cu obiec-
tul sau obiectele aduse, în evidența
muzeului; mulți fiind publicați în
numeroase reviste periodice ale școlii
,,Tradiții și Năzuințe”, la capitolul
Prienenii Muzeului Viticol.  Unele
obiecte, mai rare, au fost cumpărate și
cu bani, din veniturile școlii de la
ferma de producție și practică
școlară. 

Conservarea lor cu depara-
tox și fierte în ulei sicativ a fost
prestată de către elevii horti-viticoli,
în frunte cu frații Tălmaciu Mihai (azi
profesor universitar și șef de catedră
la Universitatea Agronomică din

Iași), cu fratele său Tălmaciu Eugen,
șeful Fermei Viti-pomicole din
Bârlad, înlocuiți, ceva mai târziu de
Mihai Istrate, ajuns profesor
universitar la Iași, șeful Disciplinei
de Pomicultură. Ajutați concret și de
profesoroara Cornelia Coșug (și tatăl
său), de la Muzeul Satului din
București, la dispoziția prof.univ. dr.
Gheorghe Focșa, husean și directorul
Muzeului Satului. Acest punct și
viitor muzeu viti-vinicol a fost inau-
gurat pe 29 iunie 1966, în prezența
celui mai mare viticultor al țării,
acad. prof.univ Ion C. Teodorescu,
însoțit de prof.dr. Teodor Bejan și
dr.ing. Eugen Constantin Meves – din
Ministerul Agriculturii;

În 1966, colectivul
profesoral al școlii – un adevărat corp
de elită i-au permis Școlii Viticole să
se transforme într-un liceu agricol, de
vază și apoi în Colegiul Național
Agricol ,,D. Cantemir”, totalizând 5
profile cu peste 1.000 de elevi,
,,devenind” astfel o ,,Mică
Universitate locală” (prorector Ion
Vieru, Iași), numită ,,Monthpellierul
și Sorbona României” (acad.prof. T.
Martin, T. Bejan);

Ferma viticolă din jurul
Școlii de 8,5 hectare s-a extins la 11,
5 hectare amplasându-i-se o colecție
ampelagrafică de 50 de soiuri de viță
roditoare și 10 soiuri de viță portaltoi,
în 1980 și alte  parcele și câmpuri
experimentale din 7 soiuri, pe 1 – 1,5
hectare fiecare.

În 1977 Școala și-a reluat
terenul vechii Ferme școlare, de 30
de hectare, predate de conducerea
școlii, I.A.S. Huși, la înființare ( 9
martie 1959). Pe aceeași suprafață în
toamna anului 1977 și primăvara
anului 1978 - Școala - cu elevii săi –
a plantat 8 soiuri principale de vin și
2 soiuri de masă, (în parcele experi-
mentare comparative). Tot acum s-a
plantat o parcelă tânără cu Busuioacă
de Bohotin Huși, selecționată (mutată

cu pământ mult, în coșuri mari de
nuiele), precum și 100 de butuci din
noul soi creat de școală, numit
,,Busuioacă de Huși”, care s-au plan-
tat pe marginile parcelei cu
Busuioacă de Bohotin.

În toamna acestui an, vom
recolta din acest soi creat coarde
altoi, pentru înmulțire în primăvara
anului 2018 și următorii.

Produsele fermei școlare au
contribuit din plin la obținerea unor
fonduri substanțiale pentru
dezvoltarea bazei materiale a școlii,
din veniturile de vânzări anuale de
vin ce echivala cu 2 tractoare U.T.B.
sau două  mașini ,,Dacia 1300”.

Fermele școlii au devenit
din 1978-1980 – un model pe țară
(dr.ing. T. Marian), încât în 1979 și
1989 s-au putut organiza la Huși 2
olimpiade școlare pe țară, cu partici-
parea a 50 de licee,  directori,
profesori și elevi olimpici.
Întrucât producția de struguri depășea
cu mult posibilitățile de vinificație a
recoltei din 1977-1980 am extins
capacitatea de  vinificație,
restructurând și dublând crama
pivniță-veche, construită de C. Hogaș
și Teodor Volcov în 1936-1945.
Totodată am început un nou complex
vinicol cu o vinotecă modernă de 25
de vagoane cu mai multe hrube și
spații pentru adăpostirea vinurilor în
butoaie dar și în sticle.

Vinoteca veche – prin
extindere și dublare, în 1978-1980, a
suferit o amplă modernizare încât
fața i-a fost ,,voevodal” sculptată și
pe dinăuntru ca o icoană cu celebre
citate pictate, încât, cum spunea
președintele Academiei Române,
Eugen Simion și academicianul
Constantin C. Giurescu - ,,Nimeni nu
poate vizita această incintă, fără să-și
noteze câteva citate celebre,
neuitabile, din această incintă sacră”.

(Continuarea în numărul viitor)
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
21 sept.  2017  27 sept. 2017

O săptămână foarte impor
tantă în plan profesional!

Se conturează o etapă nouă, cu multă
activitate, sarcini de lucru de anver
gură, rela	ii colegiale tumultoase.
Este rost de ob	inerea uor colaborări
fructuoase, cel pu	in pentru un an de
zile de acum încolo. Sănătatea este
foarte vulnerabilă în mod special pe
segmentele sistemului digestiv și pe
extremită	ile picioarelor. Ar fi bine
să	i planifici un program de îngrijire. 

Se conturează noută	i senti
mentale în această săptă

mână. Se lămuresc animozită	ile
vechi, atât în rela	ia cu persoana iu
bită, cât și în rela	ia cu copiii. Totuși,
discordia este prezentă, astfel că mai
pot apărea discu	ii aprinse și contro
verse. Cu pu	in efort și deschidere
mentală sinceră spre dialog și cooper
are, totul se poate rezolva favorabil
pentru toată lumea. În plan profe
sional se deschide o nouă etapă care
aduce schimbări impresionnate și
definitive. 

Rela	iile cu anturajul apro
piat reprezintă o temă im

portantă, deoarece se conturează re
la	ii noi. Cele vechi se vor dizolva în
cet, sigur și discret, făcânduse loc al
tora de o mai bună calitate. Pe de altă
parte se deschide sezonul călătoriilor
pe distan	e scurte, astfel că ar fi bine
să	i faci planuri măre	e în acest sens.
Studiile și activită	ile intelectuale te
vor atrage în mod special, unele chiar
fiindu	i necesare în progresul pro
fesional. Acasă, în plan familial se
îmbunătă	esc vizibil condi	iile locati
ve și rela	iile cu membrii familiei.

Treburile gospodărești și
rela	iile familiale î	i atrag

aten	ia în mod deosebit în această
săptămână. Se deschide o nouă etapă
domestică, astfel că reamenajările de
decor, îmbunătă	irea condi	iilor
locative chiar mutarea întro loca	ie
nouă vor fi luate în calcul. Ești spri
jinit de cei dragi, iar ideile și pro
punerile lor ar fi bine să le iei în se
rios și să le aplici. Sentimental sunt
șanse să te îndrăgostești, să legi o
rela	ie frumoasă și de bun augur. La
serviciu ai multe de făcut.

Foarte activ devine segmen
tul financiar de acum încolo,

mai ales sec	iunea venituri ob	inute
din munca proprie. Apar informa	ii
deosebite cu privire la îmbunătă	irea
salarizării, a condi	ilor de muncă și a
rela	iilor colegiale. Cheltuiește stric
tul necesar și chiar ar fi bine să pui și
ceva bani deoparte. Negocieri cu pri
vire la salariu sau referitoare la fa
vorurile pe care le po	i ob	ine de la
locul de muncă. Rela	iile cu anturajul
apropiat se schimbă definitiv,
conturânduse o etapă nouă.

Este vremea marilor schim
bări pentru tine, începând cu
această săptămână. Înnoiri pe

toate planurile, direc	ii noi de via	ă și
activitate, abordarea situa	iilor și
rela	iilor în care ești implicat printro
altă filozofie de via	ă. Este bine să te
concentrezi numai pe interesele tale,
să	i cultivi gândirea pozitivă și să te
orientezi spre a rela	iona cu al	i
oameni. Numai de tine depinde de
acum încolo bunul mers al vie	ii tale.
În plan financiar se vor contura
discret variante noi de câștig din
munca proprie. Poate fi vorba de
îmbunătă	iri salariale și ale condi
	iilor de muncă.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

SC COMPANIA DE UTILITĂ	I PUBLICE SA, Bârlad,
efectuează activită	i de dezinsec	ie, dezinfec	ie și deratizare la cele mai
mici pre	uri. 

Substan	ele utilizate de către noi, sunt aprobate de Ministerul
Sănătă	ii,  conform Regulamentului Na	ional al produselor Biocide. 

Conducerea S.C. CUP S.A. 

DUBLU EVENIMENT LA
MUZEUL BÂRLĂDEAN

Muzeul Vasile Pârvan
Bârlad, la acest început de toamnă,
are deosebita plăcere de a vă invita,
la un dublu eveniment. Este vorba de
expozi	ia EXLIBRIS Constantin
Brâncuși parte integrantă a unui pro
gram mai amplu care, printre altele,
cuprinde și un simpozion
interna	ional. Programul, în integral
itatea lui,  se va derula pe parcursul

unui deceniu, din 2016  2026, aflân
duse sub patronajul Comisiei
Na	ionale a României pentru
UNESCO, Uniunii Artiștilor Plastici
din România, Universită	ii de Arte
din București, Universită	ii de Vest
din Timișoara și Universită	ii
„Ovidius” din Constan	a.

Anul 2016 a fost declarat
„Anul Constantin Brâncuși” dorindu
se prin acest proiect omagierea  celui
care sa născut în urmă cu 140 de ani
(1876), la 19 februarie, în satul
gorjan Hobi	a și a ajuns unul din cei
mai mari sculptori ai omenirii.

Proiectul reunește
aproximativ 200 de artiști plastici
(graficieni, pictori, sculptori,
ceramiști, etc.) din România,
Bulgaria, Republica Moldova,
Ungaria, dar și scriitori și actori
celebri.

Echipa organizatorică este
formată din prof. univ. dr. Florin
Stoiciu, ini	iatorul proiectului, și lect.
univ. dr. Lelia Rus, lect. univ. dr.
Sânziana Romanescu, asist. univ. dr.

Răzvan Constantin Caratănase și
Gina Costescu. 

Până la venirea la Bârlad
expozi	ia a fost itinerată și expusă în
institu	ii de cultură din București,
Ploiești, Constan	a, Tulcea, Drobeta
Turnu Severin, Sinaia, Târgoviște,
Târgu Jiu, dar  și în muzee din
Serbia, Bulgaria, Polonia, Grecia,
Turcia, Fran	a.

Cel deal doilea eveniment,
la care sunte	i invita	i, este o
expozi	ie în care protagoniști vor fi
câștigătorii primei edi	ii a Bienalei
N.N Toniza, „Dialogul Artelor„ care
a avut loc la Bârlad în anul 2016.
„Așa cum neam propus, de la bun
început, în anul imediat următor
derulării bienalei câștigătorii con
cursului vor beneficia de întregul
nostru sprijin în organizarea unor
expozi�ii personale. Vom avea
posibilitate să prezentăm publicului
nostru mai multe lucrări ale
câștigătorilor, respectiv graficiana
Radu Evelina, pictorul Doru Luchian
și graficiana Adriana Ropotan
(sec�iunea tinere talente)” a declarat
Mircea Mamalucă, directorul
muzeului.

Cele două evenimente vor fi
vernisate duminică 24 septembrie
2017, ora 11.00 la sediul central al
muzeului de asit. univ. dr. Răzvan
Caratănase și gazda evenimentului
prof. Mircea Mamalaucă.

Premii pentru
Ansamblul „Prietenia”

În perioada 1517.09.2017,
ansamblul coregrafic "Prietenia" de
la Palatul Copiilor Vaslui, a participat
în Ucraina la Festivalul Interna	ional
"Dans Plai" 2017. Întrun concurs
foarte greu, în compania unor
ansambluri de la școli de artă și

coregrafie  din R. Moldova și
Ucraina, ansamblul “Prietenia”
Vaslui a ob	inut locul I la vals și locul
II la dans popular stilizat iar la
individual, Dediu Alexandra a
ob	inut locul I la fantezie coregrafică.
.

Incendiu de proporții
la Negrești

Inspectoratul Jude	ean
pentru Situa	ii de Urgen	ă (IJSU)
Vaslui a fost solicitat la începutul
săptămânii să intervină pentru
stingerea unui incendiu de propor	ii
la Negrești.

La locul producerii
evenimentului sau deplasat 3 ofi	eri
și 10 subofi	eri, cu patru autospeciale
cu apă şi spumă, iar în urma
recunoașterii sa constatat că
incendiul se manifesta violent la șase
magazii și două garaje, aflate în
spatele Bibliotecii Orășenești.

Imediat după recunoaştere,
sa ac	ionat pentru localizarea şi
lichidarea incendiului, pompierii

vasluieni, sub coordonarea
col.Ghiorghi Blagoci, inspectorul șef
al IJSU, reușind să limiteze
propor	iile pagubelor, existând riscul
ca focul să se extindă la toate garajele
amplasate în zonă, inclusiv să fie

afectată biblioteca publică.
Cele șase magazii și două

garaje au ars în totalitate, printre
bunurile distruse de incendiu
aflânduse și un autoturism, aflat
întrunul dintre garaje.
Cercetările continuă în acest
moment, pentru stabilirea cu exacti
tate a cauzelor producerii incendiu
lui.

Informare meteo de ploi și vânt
puternic, până joi seara la nivelul

întregii țări

Administra	ia Na	ională de
Meteorologie (ANM) a emis o infor
mare de instabilitate atmosferică și
intensificări ale vântului, valabilă
până joi seară, la nivelul întregii 	ări.

Potrivit meteorologilor,

până pe 21 septembrie, ora 23:00, la
munte, în Maramureș, nordul
Moldovei și al Transilvaniei, local în
Oltenia, Muntenia și Banat vor fi
perioade în care vremea va fi
instabilă. De asemenea, vor fi averse
toren	iale, descărcări electrice și pe
arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp
sau prin cumulare se vor înregistra
cantită	i de apă ce vor depăși local 20
l/mp și izolat 40 l/mp.

În majoritatea regiunilor vor
fi intensificări temporare ale
vântului, ce vor lua și aspect de
vijelie, cu viteze la rafală ce vor
depăși 50 — 60 km/h.
ANM precizează că, în func	ie de
evolu	ia și intensitatea fenomenelor
meteorologice, va actualiza infor
marea.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Românesc

Ești foarte discret în
această săptămână și foarte

bine î	i este așa. Sunt momente bune
pentru a	i regândi planurile de via	ă
și pentru s	i remodela concep	iile
după care î	i ghidezi deciziile și ac	i
unile. Pot interveni neplăceri privi
toare la sănătatea sistemului digestiv
și a extremită	ilor picioarelor, de a
ceea ia în serios orice semnal al
organismului. Consulta	iile și anal
izele medicale pot fi frecvente.

Prieteni și sus	inători noi
vor apărea în preajma ta, în

cepând cu această săpătmână. Este
momentul să te desprinzi din rela
	iile vechi și să renun	i la ac	iunile
comune cu al	ii. Chiar dacă unele si
tua	ii vor implica și discu	ii aprinse
sau reproșuri, fii prudent și
îndepărteazăte rapid de toate aces
tea și de oamenii care sau dovedit
neserioși până acum. În culisele vie
	ii tale se petrec schimbări majore,
mai ales în ceea ce privește segmen
tul profesional.

Foarte multe se petrec în
plan socioprofesional, în

mod special în rela	ia cu șefii și au
torită	ile. Este posibil să ob	ii o fun
c	ie de conducere sau măcar apreci
erea și sus	inerea sinceră a unor șefi.
Totuși ai tendin	a de a riposta la
orice autoritate care se exercită în
preajma ta și căreia ești cumva ne
voit să i te supui. Fii prudent și evită
dezvoltarea conflictelor, deoarece se
pot întinde pe perioade mari de timp.
Rela	iile cu prietenii se vor schimba
definitv.

Ești animat de gânduri mă
re	e, idealuri nobile și de fi

lozofii noi de via	ă. Sunt momente
speciale în care î	i vei schimba radi
cal mentalitatea și felul în care te ra
portezi la oameni și fapte. Se con
turează o perioadă în care studiile,
cercetările, documentarea și călă
toriile îndepărtate vor reprezenta su
biecte de mare interes pentru tine.
Sunt șanse de evolu	ie personală și
profesională, bine fiind să profi	i din
plin de ele. Rela	ii noi cu străină
tatea, fie pentru studii, fie pentru
muncă sau călătorii de agrement.

Este important ca în această
săpătmână să acorzi aten	ie

sporită segmentului financiar, mai a
les sec	iunii bani, bunuri comune cu
al	ii, moșteniri și partaje. Se des
chide o etapă de câștig de la și prin
al	ii, se lămuresc chestiuni finan
ciare și materiale trenante. Docu
mentele financiare și demersurile
privitoare la investi	ii și la achitarea
datoriilor reprezintă teme impor
tante pe termen lung. Recomandabil
este să evi	i contractarea creditelor
și acumularea datoriilor de orice fel.
Orientare spre studii.

Se animă foarte mult seg
mentul partenerial înce

pând cu această săptămână. Este rost
de parteneriate noi, fie că este vorba
de planul personal, fie de cel profe
sional. Unele colaborări sau un ma
riaj se pot destrăma rapid, fără echi
voc. Este bine să te desprinzi de re
la	iile și situa	iile care nu mai fun
c	ionează și să te pregătești de altele
noi. Este important acum să te con
centrezi pe interesele tale și pe ceea
ce î	i este 	ie util. Financiar apar o
portunită	i noi de câștig.

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC C&A CONSULTING SRL 1 sudor electric și autogen, 3 insta
latori sanitari

 SC TRANSURB SA 1 inginer electronist, 1 electrician auto, 1
impegat autocoloana, 1 consilier juridic

 SC BODEN RAT SRL 1 secretară
 SC BENAVI SRL 2 spălători vehicule
 SC ROMOLD SRL 1 economist contabil, 1 jurist, 3 ingineri

electronică/ telecomunica	ii, 1 muncitor construc	ii
 SC HOSLEG SRL 1 gestionar
 SC BURINST GAZ SRLD 1 inginer proiectant instala	ii, 1 insta

lator
 SC SAFIR SRL Valeni 1 inginer Mecanic, 1 inginer electronist, 2

sudori, 2 instalatori, 2 electricieni, 9 ambalatori manual
 SC ECOMATIX MOBILI SRL 1 vopsitor, 3 tâmplari
 SC MICO SOROCABA SRL 2 lucrători comerciali, 1 șofer, 1 con

tabil
 SC ORISTE COM SRL 1 lucrător comercial
 SC SCIR SA 4 zidari, 4 dulgheri, 4 muncitori necalifica	i
 SC ROXCOFY SRL 1 ospătar, 1 ajutor bucătar
 SC CADIMOROZ SRL 1 gestionar
 SC FIBERPLUS SRL 1 tehnician telecomunica	ii
 SC AXXA EXPEDITII SRL 1 declarant vamal
 SC VASCAR SA 1 economist/contabil, 1 inginer industria

alimentară, 1 muncitor sectie preparare
 SC CONFECTII SA 4 confec	ioneri, 4 muncitori necalifica	i în

confec	ii
 SC PANCOBIL SRL 5 muncitori necalifica	i
 SC TRUST ELECTROM SA 2 electricieni, 1 lăcătuș, 2 muncitori

necalifica	i
 SC NICPINO SRL 1 lucrător gestionar
 ASOC. DE PROPRIETARI NR.17 1 femeie serviciu
 SC MOBEXIMZAM CO SRL 5 tâmplari universali, 5 muncitor

necalifica	i
 SC GLAMUNTEX SRL 2 lucrători comerciali
 SC EMITSAT SRL 2 muncitori necalifica	i
 SC KALBYLAR SRL 5 confec	ioneri
 SC BERGOLO SRL 2 ospătari
 SC TNT CONSTRUCT SRL 2 muncitori necalifica	i, 1 zidar, 1

tâmplar
 SC SAMISOL INVEST SRL 1 lucrător bucătărie
 SC CASA TUDORA SRL 1 lucrător gestionar

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC ANDRAVISAGE SRL 5 operator confec	ioner industrial
îmbracaminte din 	esături, tricotaje, materiale sintetice

 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 1 femeie de serviciu
 SC BADEMIR SRL 3 circulariști la tăiat lemne de foc, 2 fasonatori

cherestea, 3 gateriști la tăiat bușteni, 5 manipulan	i mărfuri, 1 motorist la
motoagregate și mașini în silvicultură, 2 tractoriști

 SC CAPSA SRL 2 cofetari, 1 ospătar (chelner), 1 vânzător
 SC CONFECTII SA 5 operatori confec	ioneri industrial

îmbracaminte din 	esaturi, tricotaje, materiale sintetice, 5 muncitor
necalifica	i în industria confec	iilor

 SC GIRELI SRL 1 asistent manager, 1 secretară
 SC IORGU SRL 1 brutar, 2 muncitori necalifica	i în agricultură
 SC MANDRA SA 3 muncitori necalifica	i în agricultură
 MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 bibliotecar (studii supe

rioare), 1 desenator artistic (studii medii), 1 electrician de întretinere în
construc	ii, 2 gestionari custode sală, 2 îngrijitori clădiri, 1 muzeograf, 5
paznici, 1 referent, 1 servant pompier, 5 supraveghetori muzeu, 1 conservator
opere de arta si monumente istorice (studii superioare)

 SC PALODA SA  2 muncitori necalifica	i la demolarea clădirilor,
căptuseli zidărie, plăci mozaic, faian	ă, gresie, parchet

 PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 șef birou institu	ie
publică

 SC RULMENTI SA 1 maistru mecanic
 SC OXARIMPEX SRL VÂNZATOR 1 vânzator
 SC SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 2 mecanici auto, 1

tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto
SOCIETATE PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI

REISER  SA 1 șef sector (sec	ie) drumuripoduri, 1 șofer de autoturisme și
camionete

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 2 asisten	i medical generaliști, 1 fochist la cazane de apa calda și
cazane  de abur de joasă presiune

SC VIAEDEN IMPEX SRL 1 vânzător

Campania de prevenire a
victimizării minorilor 

„ȘCOALA ÎN SIGURANȚĂ”

Prevenirea victimizării
copiilor reprezintă o prioritate a
activită	ii Poli	iei Române, fiind un
deziderat absolut obligatoriu în
contextul unei societă	i democratice.
Astfel, orice demers educativ –
preventiv, mai cu seamă unul de
informare a publicului larg cu privire
la necesitatea adoptării măsurilor
elementare de autoprotec	ie, precum
și a cunoașterii elementelor de
competen	ă și atribu	ii ale institu	iei
statului care îl deservește este menit
să asigure un climat social propice
dezvoltării unui comportament adec
vat.

Având în vedere faptul că
minorii, prin particularităţile psiho
comportamentale şi de vârstă speci
fice, au posibilităţi reduse de apărare,
capacitate redusă de anticipare a unor
acte comportamentale ale altora, în
special ale adulţilor, un grad mai înalt
de credulitate şi capacitate redusă de
înţelegere a efectelor, a consecinţelor
propriilor acţiuni sau ale altor
persoane, Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vaslui derulează în luna
septembrie a.c. campania de
prevenire a victimizării minorilor
„Școala în Siguran	ă”.

Scopul campaniei îl
reprezintă informarea elevilor afla	i
la debutul anului școlar, în vederea
reducerii riscului de victimizare și de
implicare în fapte antisociale.

Mulţi tineri pot fi ţinuţi
departe de faptele penale dacă
părinţii şi alte persoane care se ocupă
de educarea copilului ştiu despre ce
este vorba şi acţionează rapid şi
eficient pentru ai opri să alunece pe
o pantă greşită. 

În acest sens vă reamintim câteva
sfaturi utile, care sperăm că vă vor
ajuta să vă feriţi copiii de
criminalitate:

 explicaţi clar copiilor şi
adolescenţilor că furturile, indiferent
cât de nesemnificative sunt, nu vor fi
probe de curaj ci fapte culpabile;

 spuneţi clar că, în cazul
săvârşirii unor furturi, nu va fi
vătămat niciun magazin sau
cumpărător, ci hoţul însuşi va trebui
să plătească pentru faptele sale;

 vorbiţi cu copiii şi
adolescenţii despre valoarea
proprietăţii personale şi publice.
Distrugerile nu aduc prejudicii doar
celor care le fac, ci şi comunităţii;

 explicaţi copiilor şi
adolescenţilor ce fel de pedepse pot
primi ca urmare a comiterii acestor
fapte;

 vorbiţi cu copilul
dumneavoastră despre cine îi sunt
prietenii şi cunoştinţele sale; întrebaţi
apoi unde şi cum îşi petrece timpul
liber în afara casei;

 luaţi seama de câţi bani
dispune copilul dumneavoastră;
testaţi felul cum cheltuie banii de
buzunar sau economiile, iar în caz că
aveţi îndoieli staţi de vorbă cu el.

Prima zi de școală a decurs
fără probleme pentru că poli	iștii au
fost lângă copii, dascăli, părin	i,  iar
cei mici au respectat sfaturile
oamenilor legii și :

• au mers spre școală doar
prin zone circulate;

• au stat de vorbă doar cu
persoane cunoscute;

• au evitat să aibă asupra lor
obiecte de valoare.
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Reporter: Stimați prieteni
stau de vorbă cu primarul de la
Bogdănești, Ion Dorobanțu, pe care a
trebuit să-l aștept puțin deoarece este
foarte prins cu treburile de zi cu zi.
Bun găsit, domnule primar.

Primar: Bine ați venit
domnule profesor. Ca întotdeauna
îmi face plăcere să discut cu
dumneavoastră. După cum ați
văzut pe parcursul celor 30-40 de
minute cât ați așteptat, sunt foarte
multe probleme, suntem conectați
la proiectele care ne-au fost apro-
bate dar mai este un drum de făcut
până la semnarea contractului de
finanțare. Mă refer la PNDL2 unde
avem 3 proiecte: aproape 5 km de
asfalt, o școală și un dispensar
uman. Este mult de lucru. Vom
pleca imediat după avize, suntem la
faza de studiu de fezabilitate la
școala Orgoiești. La DC 89, în speță
cei 5 kilometri ne-am grăbit și acolo
avem și proiectul făcut.

R: Am fost plăcut impre-
sionat că primăria Bogdănești este un
șantier și am remarcat că vă extindeți.
Am înțeles că aveți de gând să
terminați în toamna aceasta?

P: Am programat această
extindere de câțiva ani de zile pen-
tru că am considerat că de aceste
condiții vor beneficia și colegii mei,
lucrătorii din primărie, dar și
locuitorii comunei care se vor bu-
cura de servicii de calitate putând fi
primiți în birouri mai generoase,
mai spațioase, mai călduroase, mai
luminoase. Nu cred că vom termina
în toamnă deoarece mai este mult
de lucru și nu depinde de noi ci de
condițiile atmosferice. Dar cel mai
târziu în primele zile ale primăverii
ne vom muta în casă nouă unde vă
vom pofti cu mare drag. Concret
vom avea în plus vreo trei birouri și
în sfârșit o sală de ședințe unde se
va desfășura în bune condiții Con-
siliul Local. Nu va fi atât de mare pe
cât ne-am propus dar suficientă ca
să încapă în bune condiții consilierii
și eventualii invitați. 

R: Am văzut că școala este
pregătită pentru începerea noului an
școlar, veți participa la festivitatea de
deschidere.

P: Voi participa cu mare
drag la festivitatea de deschidere
pentru că este un prilej de bucurie
și de amintiri plăcute. Aici aș vrea
să fac o mică remarcă. Datorită
lucrărilor de la școala Orgoiești
care vor începe cât de curând, copiii
de acolo vor fi mutați la Vișinari.
Asta presupune un efort suplimen-
tar pentru primăria Bogdănești în
ceea ce privește transportul. Este
un efort titanic să ducem copiii, nu

în număr mic, avem peste 550 de
elevi în toată comuna. Nu știm dacă
microbuzul va face față pentru că el
termina programul foarte greu în
condițiile în care copiii învățau în
școala Orgoiești. Sunt tedmeri și

din partea părinților în ceea ce
privește această mutare de la
Orgoiești la Vișinari. Noi îi
asigurăm că investiția va merge în
continuare și le transmitem să lase
temerile. În proporție de 80% totul
va fi demolat acolo.

R: Referitor la „Sărbătoarea
Stejarului”, despre care noi am scris
în numărul trecut, dumneavoastră
considerați că este o reușită?

P: Cinstit aș putea spune
că este cea mai reușită sărbătoare.
Aș putea argumenta acest lucru.
Însăși inaugurarea podului a oferit
un cadru mai larg, lumea nu a mai
fost îngrămădită. Mie mi-a plăcut
foarte mult prestația lui Aurel
Moldoveanu, atât pe scenă unde și-
a respectat contractul cât și în afara
acesteia unde a stat până cînd ul-
timul cetățean din comună a reușit
să-i ia un autograf sau să facă o
poză cu el. 

R: Ce urmează domnule pri-
mar?

P: Noi vă tot amenințăm
cu acel centru care, repet, din mo-
tive legislative a tot întârziat. Este
vorba de Centrul de zi „Stejarul”,
pentru copii aflați în situație de risc.
Centrul este gata mobilat, suntem
la „tăiatul panglicilor”, dosarele
copiilor, în număr de 15
deocamdată, au fost făcute. Noi
avem acolo o capacitate de 20-25 de
locuri și în mod obligatoriu anul
acesta, acest centru, va fi inaugurat.
Totodată la capitolul realizări
adaug asfaltarea segmentului de
drum care merge paralel cu DJ 425,
la Unțești. De asemeni avem
licitațiile în desfășurare, cam de
multișor, pentru asfaltarea încă
unui segment de drum, avem de
terminat celelalte două poduri, în-
ceperea lucrărilor la școală și nu
lipsită de importanță este renovarea
capitală a dispensarului uman pen-
tru care avem o sumă generoasă,
aproape 200 de mii de euro și
așteptăm și continuarea lucrărilor
la DJ 245 D, ne punem speranța că
în acest mandat se va asfalta până
în centrul comunei, acest drum care
o traversează.

R: Vă mulțumesc și vă
doresc succes.

P: Mulțumesc și eu.

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

ISTORIE ȘI REALITATE
BOGDĂNEȘTI

MM EE RR II DD II AA NN UU LL .. .. ..   
în anul 2000 



77
CM
YK

Meridianul, joi, 21 septembrie 2017

www.tvv.ro actualitate

ADMINISTRAȚIE ȘI CURAJADMINISTRAȚIE ȘI CURAJ
Reporter: Ne aflăm pe malul

Prutului, în comuna Țuțora și stăm de
vorbă cu primarul Cristinel Albu. Bine
v-am găsit, domnule primar .

Primar: Bine ați venit,
domnule profesor.

R: Prin intermediul reporta-
jelor noastre încercăm să prezentăm
oameni care fac câte ceva pentru co-
munitatea pe care o reprezintă. Despre
aceste aspecte vă propun să discutăm
astăzi. De cât timp sunteți primar,
domnule Albu?

P: În anul 2016 în luna
iunie am câștigat mandatul de pri-
mar al acestei frumoase comune de
pe malul Prutului. 

R: Câți candidați au fost?
P: Au fost cinci candidați.

Cu doi ani înainte de alegeri am fost
viceprimar al acestei comune astfel
că nu am venit în necunoștință de
cauză în această funcție. Știam în ce
mă bag. Cu toate că sunt militar la
bază, munca în administrație mi se
pare mult mai grea.

R: Am văzut că ați schimbat
fața primăriei, probabil până când veți
avea una nouă.

P: Nu vom schimba
destinația acestei clădiri. Doar o
vom moderniza. Avem un proiect
pentru reabilitarea ei și mărirea
spațiului de activitate al
funcționarilor publici.

R: Milităria vă folosește în
această funcție în care v-ați băgat cu
avânt și cu poftă de a face?

P: Evident. Ordinea și dis-
ciplina din cadrul militar încerc să
le aplic și în această comunitate, evi-
dent în mod democrat. Consider că
ordinea este principalul atu în dez-
voltarea unei comunități. Unii
cetățeni au înțeles un pic mai greșit
democrația după anii ’90,
înțelegând că au numai drepturi în
relația cu administrația nu și
obligații. Încercăm să instituim anu-
mite regului prin hotărârile de Con-
siliu local. Nu subjugăm
comunitatea dar considerăm că
orice serviciu de care beneficiază
cetățenii din comună trebuie plătit,
pentru unitățile cu care noi
colaborăm, în speță serviciile de
salubritate, apă, electricitate, pen-
tru a pune Țuțora în rândul co-
munelor bine dezvoltate. 

R: Gaz metan aveți?
P: Suntem în faza de apro-

bare a licenței de distribuție gaz la
ANRE. Faza de studiu de fezabili-
tate a trecut. Urmează proiectarea
și distribuția. Cred că anul viitor
sau cel mai târziu peste doi ani

această comună va fi branșată la
rețeaua de gaz metan.

R: Cum v-au primit colegii
din primărie?

P: Colegii au înțeles această
schimbare de conducere la nivelul
primăriei. Suntem un colectiv de 19
angajați în cadrul primăriei. Sun-
tem cu o medie de vârstă tânără,
suntem oameni cu viziuni și cu
pregătire. Am încercat să
completăm schema de personal cu
personal calificat. Am avut câteva
posturi de funcționari publici de
ocupat, posturi pe care le-am scos la
concurs. Aceste posturi le-am ocu-
pat cu oameni calificați, cu oameni
pregătiți. Am mers pe varianta de a
angaja oameni din comunitate pen-
tru că astfel evităm deconturile de
navetă și în plus sunt valori și la
nivel rural. Noi am îndemant și la
începutul anului școlar copiii să se
îndrepre spre meserii care se
pretează în zona noastră.

R: Ce populație are comuna
Țuțora?

P: 2076 de locuitori.
R: Dumneavoastră ați intrat

în pielea primarului? Cum apreciați?
P: Eu zic că am intrat în

pielea primarului. În anul 2016 am
avut o grădiniță începută de vechiul
primar, grădiniță pe care am
finalizat-o și pe data de 15 noiem-
brie anul trecut am mutat copiii
acolo. Este o grădiniță cu trei săli de
clasă, modernă și cu tot ce trebuie în
ea. La școală am schimbat o
centrală care era subdimensionată
și nu făcea față și atunci am fost
nevoiți să cumpărăm o altă centrală
care să facă față și la școală și la
grădiniță. Pot să vă spun că n-am
preluat comuna chiar din groapă,
comuna era pe un trend pozitiv și
consider că fosta conducere și-a
făcut treaba atât cât a putut în ra-
port cu posibilitățile finainciare dar
crede că trebuie să continuăm acest
trend pozitiv pentru ca Țuțora să fie
o comună de top în județul Iași
având în vedere că această comună
a avut posibilitatea să ofere
Primăriei Iași și Consiliului
Județean Iași 50 de hectare de
pământ pentru a se înființa cel mai
mare depozit de gunoi din țară.

R: Domnule primar, aveți
pretenții mari. Pe ce bază?

P: Anul trecut când am
preluat mandatul comuna era mem-
bru observator pe zona
metropolitană; nu eram cu drepturi
depline. Am ridicat pretenții și
atunci au fost nevoiți să ne

primească ca membru cu drepturi
depline pe zona metropolitană. Con-
sider că locuitorii comunei merită să
fie tratați ca cei care locuiesc în îm-
prejurimile Iașului.

R: Cum stați cu infrastruc-
tura?

P: Cu infrastructura stăm
prost. Aceasta este cea mai mare
dezamăgire a mea pentru că infra-
structura care leagă comuna de mu-
nicipiu Iași și de comunele
învecinate este formată numai din
drumuri județene. Anul acesta pe
drumurile județene nu a fost
aplicată nici o măsură de reabilitare
înafară de cele două drumuri de la
Dâmbu și Bârnova care au avut
finanțare de vreo trei ani de zile.

R: Deci „felicitările” pentru
gropile din asfalt nu sunt pentru
dumneavoastră.

P: De obicei le primește
primarul. În urma nenumăratelor
demersuri făcute la Consiliul
Județean și la Direcția Județeană de
Drumuri și Poduri am rămas la sta-
diul de promisiuni din partea con-
ducerii acestor instituții. Și asta
pentru că din câte am înțeles
licitațiile pentru reparații au fost
contestate. Probabil și ei întâmpină
anumite greutăți, nu cred că unui
președinte de Consiliu Județean i-ar
conveni să fie probleme cu dru-
murile județene. Căile astea legale
sunt foarte întortocheate și sunt oa-
meni care nu ne lasă să facem câte
ceva. Avem contestație la contestație
pentru orice activitate și în plus sunt
anumite lucruri care îngreunează
activitatea adminsitrației locale. U-
neori ne împiedicăm de un aviz care
se poate da în cinci minute.

R: Ce alte realizări crezi
domnia ta că ai făcut pentru comuni-
tate, în afară de grădiniță, în acest un
an și jumătate?

P: Comuna și satul Țuțora
se află între două ape. Anul trecut în
primele săptămâni de mandat am
forat două puțuri cu adăpătoare
pentru animale. O adăpătoare
foarte utilă pentru cetățenii din
satul Țuțora pentru că animalele
efectiv nu aveau de unde să bea apă.
Am reușit cu ajutorul utilajelor pe
care le avem în dotare și a
angajaților primăriei să punem pe
drumurile sătești aproape 1500 de
metri cubi de piatră. Toate dru-
murile din comunitate sunt practi-
cabile, sunt de piatră dar sunt
practicabile. La orice oră, în orice
colțișor din comună, poate pătrunde
orice mașină. Am depus la Compa-
nia Națională de Investiții un
proiect în ceea ce privește Casa de
cultură din satul Țuțora. Fostul
cămin care era construit în 1952 am
fost nevoiți să-l demolăm pentru a
intra în licitație. Am întocmit și
depus la ANRE proiectul pentru
gaz. Am întocmit documentația pen-
tru reabilitarea și modernizarea
unor drumuri sătești de 5,2 km.
Așteptăm să vedem dacă primim
finanțarea pe el anul acesta sau
poate în primăvara anului viitor.
Este vorba de 5,2 km în satele
Chiperești, Țuțora și Oprișeni. Am
primit prin PNDL 2 reabilitarea dis-

pensarului din sat pentru care vom
depune imediat documentația la
București pentru că am terminat
studiul de fezabilitate și am scos
toate avizele necesare. Am reușit să
înlocuim aproape 3 mii de metri
cubi de acostament din drumul
Chiperești Țuțora pentru că acest
drum a fost construit prin SAPARD
și efectiv terasamentul nu a permis
niște lucrări mai rezistente. Acest
drum fiind drum comunal a avut o
capacitate de preluare de 7,5 tone pe
un utilaj și pe el circulând și mașini
mai grele au intervenit rupturi în
terasament iar Consiliul Județean a
venit cu propunerea să înlocuim
acel terasament.

R: Care sunt utilajele din
dotarea primăriei?

P: Avem tot ce ne trebuie
pentru a asigura întreținerea și
reparațiile curente la tot ce trebuie
într-o comunitate. Avem autogreder,
avem tractor cu cupă, cu lamă,
avem la tractor și o cupă de șanț,
avem camion, compactor, avem tot
ce ne trebuie. Avem și specialiști
angajați care lucrează pe ele. Aces-
tea ne ajută să facem o foarte mare
economie. Tot anul acesta am reușit
să facem un gard, la școala
Oprișeni, de 180 de metri liniari cu
oamenii primăriei. Gard care fusese
reparat ultima dată prin anii 1994-
1996. 

R: Cu cei de la 416?
P: La 416 am doar 5 oa-

meni. Țuțorenii sunt gospodari și îi
apreciez pentru acest lucru. Fac
naveta, merg în oraș, lucrează și ast-
fel nu avem asistați sociali foarte
mulți. Anul trecut la Oprișeni am
amenajat și un parc de joacă pentru
copii pentru că acolo nu aveau copiii
un loc de joacă și se jucau pe stradă. 

R: Care este lucrul care-i
place cel mai mult administratorului
Albu și nu primarului Albu?

P: Ordinea. Pretenția mea
este să fim ordonați, să fim civilizați
și să dăm dovadă de omenie. Oricât
te chinui să le oferi oamenilor tot ce
au nevoie într-o comunitate, tot
apar nemulțumiți. Un primar sin-
gur cu oamenii din primărie nu
poate să facă totul, trebuie să se im-
plice și comunitatea. Eu ca om ac-
cept orice dar nu accept prostia și
invidia. În programul meu ca pri-
mar mi-am propus să am întâlniri
din trei în trei luni cu locuitorii
fiecărui sat în care să le prezint
locuitorilor bilanțul activităților
mele ca primar, activități pe care
le-am desfășurat, pe care le
desfășurăm și pe care le vom
desfășura. Prezentăm bilanțurile fi-
nanciare pentru ca lumea să știe cu
ce bani am lucrat și cu ce bani
lucrăm. Chiar acum înainte de zilele
comunei am reușit și am montat un-
deva 900 de metri pătrați de pavele

la prețuri foarte mici. Am găsit
firme care nu au de treabă și am ne-
gociat prețul la sânge.

R: Care sunt cele mai impor-
tante obiective ale dumneavoastră în
acest mandat?

P: În primul rând aș vrea
să fie reabilitat acest drum județean
care leagă Tomeștiul de Țuțora, al
doilea ar fi drumul care merge spre
CET Holboca până la Priza Prut,
totodată vreau să termin această
casă de cultură, să înființez baza
sportivă despre care nici nu am apu-
cat să vorbim și pe care o vom în-
cepe cu o finanțare prin GAL.

R: Aveți echipă de fotbal?
P: Avem echipă și suntem

pe locul 4 în liga a V-a. 
R: Domnia ta te duci la

meci?
P: Am fost la fiecare meci.

Îi încurajăm pe acești copii pentru
că merită. Sunt copii de aici din sat
pentru că în liga a V-a nu ne per-
mitem să finanțăm echipele prea
mult. Avem însă un buget alocat
pentru ei.

R: Aveți și alt gen de
activități?

P: Avem multe activități.
Am adus un instructor de dansuri
care lucrează cu copiii de la școală.
Este un băiat care a fost campion la
dans și care a început să lucreze cu
tinerii de la școală. Avem multe

activități la nivelul școlii. Pe lângă
Biserica de la Țuțora, preotul Vasile
Ciornovalic a înființat o asociație,
„Asociația bucuriile vieții”, și acolo
sunt cam 60 de copii din comunitate
pe care i-a strâns în jurul dânsului și
fac niște activități deosebite. Pe data
de 9 septembrie au organizat un
program de două ore jumătate
numai cu copiii din comunitate. 
I-am susținut și eu. Anul trecut am
recompensat pentru prima dată
copiii cu rezultate bune la
învățătură cu o excursie în Nordul
Moldovei iar anul acesta primii
copii din clasele V-VIII i-am trimis
într-o tabără la mare, cu mi-
crobuzul școlar, cu profesori de la
școală, pe banii administrației lo-
cale. Încercăm să-i stimulăm și să-i
ajutăm pe copii. Școala are un pro-
gram foarte bun, la Capacitate am
avut o promovabilitate de 86%. Iar
din aceștia mulți sunt intrați la licee
foarte bune din Iași. Acum facem
demersuri să achiziționăm un auto-
buz pe care să-l  punem la dispoziția
copiilor care fac naveta în Iași. Cred
că de la 1 noiembrie acest autobuz
va intra în funcțiune.

R: Mulțumesc domnule pri-
mar pentru informații.

P: Mulțumesc și eu.

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

ȚUȚORA
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ÎNNOIRI
Traiul nii şi greu şi tern,
Dar cunnoiri bun o să fie,
Fiindcă avem un nou guvern
Şiavem şio nouă sărăcie!

Mihai CABA

AUTOSTRADA IAȘI  TG.
MUREȘ
Magistrala cea de „aur”
Se va faceacușiacuși,
Când al nostru scump tezaur
Se vantoarce de la ruși.

PROPUNERE PENTRU
GUVERN
Nui nevoie de minuni
Doar voin	a fien voi:
Banii, to	i, din furăciuni
Săi aduce	i înapoi!

CONSTATARE AMARĂ
Peste codru e năpasta,
Îngrozind al său măcel;
Pentru el, în 	ara asta,
Nu e scut de nici un fel.

Constantin PROFIR

MECANISMUL JUSTI	IEI
Justi	ia, la ochi, știm căi legată
Prin asta nefiind handicapată;
Nu dibuie, ci doar ra	ionând
Găsește adevărul în curând.

CUTUMELE TINERETULUI DE
AZI
Se văd, se plac, se iau și gata.
Apoi băiatul și cu fata
Șiasigură urmașii: unul, doi,
Iar nunta lor o fac doar mai apoi.

REVENDICĂRI
PENITENCIARE
Pot penalii soarta ași schimba,
Beneficiind deun trai mai demn,
Invocând doar clasicul îndemn:
„Cere, cere și 	i se va da!”

Mihai STANCU

EPIGRAMISTUL OCTOGENAR
Știrb, olog și supărat
Că nu poate în	epa,
La dentist sa programat...
Poate va putea mușca.

DORIN	A ROMÂNILOR
Spun acuma în sinteză:
Vrem sajungă pentru noi
Europa co viteză...
Înapoi!

EXPLICA	IE APICOLĂ
De ce în stup e hărnicie,
E ordine și armonie?
Răspunsul meu, vil dau urgent:
Că nau guvern, nici Parlament.

Dumitru IVAS

ALBINA ŞI FURNICA
(fabulă-sonet)

 Stai liniştită, nam pe tine  pică,
Dar prea eşti etalon de hărnicie,
Pe greier nul ajuţi la ananghie,
Spunea albina către o furnică.

Eu miere dau la toţi pe veresie,
Ajung la orişicare floricică,
Polenizare fac, de când sunt mică:
Prin lanuri, în zăvoi, livezi ori vie.                             

 Albină, tu regină zburătoare
Te vezi a fi un mugure de soare,
Dar uiţi că ţii un trântor lângă tine

Şi care numai de ospăţ se ţine?
MORALA: Tâlcul miezul îşi arată,
Oricare lăudat tot areo pată.

VASILE  LARCO

VIITORUL ÎNCEPE AZI
Pornim în expediţie spre Marte
Sprea face din planetăo colonie,
Căci suntem doctori în tehnologie,
Şiapoi vom decola mult mai departe.

Creând prin aştri câteo nouă glie
Ştim: visurile nu neau fost deşarte;
Deaceea vom compuneo nouă carte
Găsind în stele chiar şi poezie. 

Deci astfel, cochetând cu ineditul,
Vom inventa un nou BigBang, din mers,
Sprea depăşi, prin fantezie, mitul…

Dar cum eo lumentreagă întrun vers
Iar un cuvânt neoferă infinitul
Vom fi durat şi Noul Univers!!

Eugen DEUTSCH

Din ciclul ”TÂM şi PIT”
Vestea că in şcoală e o grenadă a căzut ca o bombă.

***
Tipa nu avea meserie, dar era de meserie.

***
Nici picior de om na pus mana pe aceste ţinuturi.

***
Ia cerut mâna pe un picior de plai.

***
Ca şi lenjeria intimă, seriozitatea ascunde ceva ridicol.

***
Indiferent de culoarea lor, toate lucrurile incolore sunt frumoase.

***
Numai dacă mori de ras, simţi că trăieşti.

***
In casă nu erau decat bani lichizi şi apă gazoasă .

***
Dacă veneaţi la mine, vă primeam cu braţele larg inchise.

***
De cate ori ninge, autorităţile se fac că plouă.

***
Toţi laşii sunt eroi pentru că luptă impotriva tuturor luptelor.

***
Oricât sar schimba vremea, ea rămane neschimbată, adică : probabilă,
probabilă, probabilă.

***
Un om inteligent e cel care işi dă seama că nui foloseşte la nimic să fie
deştept.

***
Cand eşti cu nervii la pămant, eşti in aer .

***
Scriitorii romani, după ce sunt imprăştiaţi, mai sunt şi dezbinaţi.

***
Acest primar, pe langă lipsuri şi neajunsuri, nu are decat minusuri.

JANET NICĂ

BB AA NN II II
Sper să nu comit o gafă,
Dacă spun că baniis marfă.
Ei te cumpără, te vând,
Stau şin portofel şin gând.
De ai bani cât săţi ajungă,
O duci ca şi baniin pungă.
Peste tot produc fiori
Ca măsură de valori.
Dacă ai bani cât se poate,
Ai dreptate, libertate.
Demnitatea omului 
Stăn puterea banului.
Banii aduc fericirea,
Banii cumpără iubirea,
Banii cumpără natura,
Banii deschid la om gura,
Banii îţi dau bunăstarea,
Banii fac comunicarea.
Banii peste tot fac faţă,
La eşec şi performanţă.
Cu bani cumperi adevărul,
D.N.A.ul, procurorul.
Cumpără vocaţia,
Viaţa, educaţia.
Cumpără munţii şi marea,
Cumpără delapidarea,
Cumpără eternitatea,
Credinţa şi vanitatea.
Banii au în ei menirea
Să menţină omenirea.
Pentru oamenii cinstiţi,
Ce obţin banii munciţi,
Baniis ochiul raiului
Şi steaua paharului.
Pe faţa pământului,
Pentru oameni necinstiţi
Şi de bani ademeniţi,
Baniis ochiul dracului,
Baniis talpa iadului.
Chiar istoria nearată
Că şi paceai cumpărată
Şi războiul şi şefia,
Căsnicia, omenia.
Baniis afrodisiac,
Pentru boalănseamnă leac.
La prieteni sau duşmani
Fără ei nu faci doi bani.
La doctori poţi fi oricine,
Nu ai bani, nu ai nici zile.
Oamenii, de mii de ani,
Au pe buze bani, bani, bani.
Toată vlaga omului 
Stăn puterea banului.

Ioan HODAȘ

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

GHICITOARE 
Deşi în tinereţe, fără carte, 
Succes la dame, fără vreun cuvânt
Avea, la senectute stăntro parte 
Şi mai mereu cu nasul în pământ.

COMPENSAŢIE BĂRBĂTEASCĂ 
Trăgând cu poftă fumul din ţigări, 
Resimte efectiv că mai calmează 
Nădufun care după lungi „flotări”, 
Finalul... nu se mai concretizează!

LA CONCURSURI DE
EPIGRAME
La câţi participanţi senscriu mereu, 
Se străduie şi juriul − nai ce spune − 
Dar pentru premii, e destul de
greu... 
Saleagă epigramele mai bune.

Gheorghe BĂLĂCEANU
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Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iași, în

parteneriat cu Asocia�ia „Alexandru Lăpușneanu”, Iași,

Complexul Muzeal Na�ional Moldova Iași,  Facultatea

de Istorie a Universită�ii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

și Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, organizează:

Simpozionul Na	ional

Momentul Istoric „Pe aici nu se trece” – un pas

important în lupta poporului român pentru unitatea

na�ională

Lucrările simpozionului se vor desfășura pe 30

septembrie 2017, în cadrul Muzeului Mitropoliei și

Bucovinei Iași, Sala Sinaxar /Muzeul Unirii Iași, Sala

Dublei Alegeri.

Informa�ii și regulament:

maria_miron51@yahoo.com
Simpozionul  știin�ific se adresează cadrelor

didactice și specialiștilor, studen�ilor și altor categorii

de cetă�eni interesa�i în vederea elaborării unor lucrări

pe tema propusă

POPASUL FACEBOOKPOPASUL FACEBOOK
Pornind de la “pasul mic

pentru om, pasul mare pentru
omenire”, idee expusă de Gheorghe
(cu stil, fitil, trotil) aseară la
carciumă, imi dau seama că omenirea
e in pericol. 

Toată lumea a poposit pe
facebook. Inclusiv nevasta, soacra,
vecina şi alte fomei, pardon, doamne,
din comună. Nu mai vezi picior de
muiere prin sat. A mea, nici atât. Nu
face un pas afară din casă. Pe
vremuri poposea pe la: Ilie, Mărin,
Ion... Acuma râde, ca proasta, toată
ziua, cu deştu’ pe tabletă. Şi atat. Eră
nouă, progres, ce mai!

Am urlat odată că îmi era
foame şi în secunda doi mia arătat
nu’ş ce drac de lege cu violenţa
domestică. Deci, ea sa domesticit.
Recunoscui şi mai sus, că nu o mai
adunam de prin sat. Dar acum e prea
de tot! A slăbit, are un limbaj elevat,
se machiază, de am senzaţia că e alta.
Şi mă pune săi fac poze in tindă. Un
pas la stanga, unul la dreapta. Pană a
poposit, întro zi, în grajd. Atunci
parcă miam mai revenit şi eu,
crezand că se intamplă minuni. De
unde? Un selfi şi.. gata! Nu cu bou’
de mine, cu ăl din grajd. E trendi,
auzi.

Şi, in plus, nu vrea să se
facă de batjocură.

La profil a trecut că e intro
relaţie deschisă, in primă fază. Cum
vine şi asta deschisă? Adică noi
locuim intro casă deaia spurcată?
Nu, că e prea de tot!

După aceea a scris că e 
întro relaţie complicată. Ei, aşa mai
merge. Oricum sa complicat rău.

Sunt in greva foamei (mă
rog şi de altă natură) de multă vreme,
iar sloganul principal e: ,,Un pas mic
in bucătărie, pentru liniştea stomacu
lui meu!’’ Degeaba. Ea imi intinde
tableta şi imi arată tot felul de
bunătăţi. Ca să pot visa liniştit. Nu,
nici asta nu pot! 

La miezul nopţii o auzi
ţipand: Yes!!! Yes!!! Yes!!!

Eu îmi fac cruce, crezând că
ia dat Dumnezeu gandu’ ăl bun şi o
să se apuce de treabă pe bătătură.
Dar, de unde. Aflu că a primit un like,
la poza cu boul, de la un tip grozav şi
era o ieşire de bucurie. Că de alte
ieşiri nu avem timp. 

Acum, spune ea, e simplu.
Adio statutul de musafir! Ce să
chemi musafirii să iţi intoarcă toată
casa cu susul in jos, nu mai bine ii
etichetezi intro poză cu ,,Sărbători
fericite’’ şi gata? Oricum, toate nea
murile au cont de facebook. Acum
vizitele sunt pe pagina ta. Primeşti:
flori, căţei, pisici, pupici, după caz,
sau necaz. Că la necaz tot globul te
compătimeşte.

Aşa fu şi cand muri soacra
lu’ Ilie. În toate limbile pămantului
au scris acolo la el. Mai că iţi venea

săţi smulgi părul din cap, câte
moace plânse au lăsat. Băăă, avea 97
de ani, doar nu voiaţi să trăiască o
veşnicie! Culmea e că a conduso
popa la cimitir, taman cand ii ieşeau
pozele mai bine pe facebook.
Păşise şi ea spre modernitate.
Dar iau pus poze şi de la
inmormantare. Cu flori pe piept şi
inconjurată de colive şi de divele din
comună. Cate selfiuri şiau făcut cu
moarta, nici nu vă imaginaţi! Păi aşa
şi trebuie, dacă vrei să demonstrezi
că ai suflet. Iar dramele vieţii trebuie
arătate la intreg mapamondul.

Am inţeles că hainele şi
tronul au fost cumpărate de un arab,
care, fascinat de clipurile nurorii, că
asta numai in paşi de dans o ţine toată
ziua, a trimis nişte bănuţi. Bine, eu
cred că au fost mai mulţi, dar au făcut
un popas şi in buzunarul ei, moarta
nu avea nevoie de ataţia pe lumea
cealaltă.

Nu ştiu ce să mai zic, dar
sunt deprimat rău. Am şi motive.
În primul şi în primul rând, mie
necaz că stau treaz de un an, cred. Nu
am nici cu cine să mă îmbăt, dar să
mă iau la bătaie!

La cârciumă vin toţi cu tele
foanele, poze, rânjete, hop cu deştu’
şi nelipsitul: Yes!!! Yes!!! Yes!!!
Pot săi dau dracu, să le beau berea,
că nu mă ia nimeni in seamă.
Cateodată mă gandesc să nu fiu mort
şi să am eu doar senzaţia că umblu de
colo pană colo.

Cum stau mă, ore in şir cu
ochii in porcăriile alea? Cum fac, mă,
asta? Eu nu pot să inţeleg. O fi
înainte de sfârşitu’ lumii. Poate nu
mint ăia de o ţin cu Apocalipsa toată
ziua.

Ce îmi pare rău e că nam
apucat să îmi iau bucata aia de
pămant pe lună. Am vandut trei boi şi
am trimis actele, dar mai am de
aşteptat. Primarul a râs de sa
prăpădit, că nu mai munceşte lumea
nici pămantu’ din sat, dar pe ăla de pe
lună. Şi ce cat eu tocmai acolo, asta i
sa părut comic. Nu miam
explicat nici eu. Poate deal dracu!
Ete, aşa! Măcar să fac şi eu un pas
acolo, că de popas, cam greu. Am
văzut la televizor că păşeşti o dată şi
sari caţiva metri. Mă gandesc cum ar
fi să faci un grătar. Cred că ai alerga
după foc pe toată luna, cu micul in
furculiţă să il pârporeşti un pic. Deh,
vise!

Deocamdată stau pe banca
mea şi mă uit ca prostu’ pe uliţa
goală. Nici praf nu mai e, dacă nu
trec vitele la păscut. Poate mai târziu,
acum sunt şi ele la şedinţa foto. Deci
nici un pas de pe facebook, dragii
mei!

Any Drăgoianu (Premiul
I, Mărul de aur, la Festivalul
Naţional „Mărul de aur”, Bistriţa,
2017, tema: „Pas cu popas”.)

Fapte cu caracter penal
constatate de jandarmi

BACĂU

La sfârşitul săptămânii
care a trecut jandarmii au con
statat mai multe fapte cu caracter
penal săvârşite pe raza
municipiului Bacău.

În urma acţiunilor specifice
de patrulare de la sfârşitul săptămânii
care a trecut, echipajele de
jandarmerie din cadrul unităţii au
identificat şi adoptat măsurile legale
specifice împotriva unor persoane
care au săvârşit anumite fapte penale. 

Astfel, în noaptea de
16/17.09.2017, jandamii din cadrul
unui echipaj mobil de ordine şi
siguranţă publică din cadrul unităţii ,
sesizaţi prin intermediul serviciului
unic de urgenţă 112, sau deplasat la
o locaţie de pe strada  Avram Iancu
din municipiul Bacău unde  fuseseră
semnalate fapte de  distrugere şi
violenţă . La faţa locului  jandarmii l
au  identificat pe Laurenţiu C. de 32

de ani care a spart geamul de la
locuinţa mamei sale şi a lovito,  pe
fondul unor conflicte mai vechi. 

Întro altă situaţie, în
aceeaşi noapte,  un tânăr cu un com

portament suspect a fost oprit de
către jandarmi în timp ce încerca să
se deplaseze cu o bicicletă. După
efectuarea activităţilor specifice, sa
constatat că bicicleta a fost sustrasă
de către acesta de la parterul unui
bloc. 

În ambele  situaţii jandarmii
au întocmit pe numele făptuitorilor
dosare cu acte de constatare  sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor de
distrugere şi violenţă în familie,
respectiv infracţiunii de furt. 

În continuare, cercetările
vor fi efectuate de către organele de
urmărire penală sesizate de către jan
darmi.

Lasă-mi, toamnă…
de Ana BLANDIANA

Lasămi, toamnă, pomii verzi,
Uite, ochii mei ţii dau.
Ieri spre searăn vântul galben
Arboriin genunchi plângeau.

Lasămi, toamnă, cerul lin.
Fulgerămi pe frunte mie.
Astănoapte zarean iarbă
Încerca să se sfâşie.

Lasă, toamnăn aer păsări,
Paşii mei alungămii.
Dimineaţa bolta scurse
Urlete de ciocârlii.

Lasămi, toamnă, iarba, lasămi
Fructele şi lasă
Urşii neadormiţi, berzele neduse,
Ora luminoasă.

Lasămi, toamnă, ziua, nu mai
Plângen soare fum.
Însereazămă pe mine,
Mănserez oricum.
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Tânărul în căutarea
libertăţii

I.T.O.  Iaşi, 2017

La Iaşi sa desfăşurat a patra
Întâlnire Internaţională a Tinerilor
Ortodocşi, ITO, eveniment care a
continuat seria începută în ultimii ani
la Baia Mare, Cluj, Bucureşti, în anii
anteriori. Sau reunit, aşadar, în
primele zile de luminoasă toamnă, cu
un entuziasm molipsitor, peste 6.000
de  tineri din România, Republica
Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Al
bania, Turcia, Iordania, Siria, Mace
donia, Franţa, Germania, Belgia,
Italia, Spania, Portugalia, Irlanda dar
şi din Africa.

Iam aşteptat cu drag şi
emoţie. Leam văzut îmbrăţişările, 
leam ascultat cântecele, leam simţit
suflelete curate. „Noi tinerii nu
apărem de nicăieri, ne spun cei de la
ASCOR şi ATO, suntem rodul familiei,
al mediului în care trăim şi al culturii
în care ne naştem. E necesară o
asemenea întâlnire, cu o imensă mo
bilizare de forţe? O putem gestiona?
la ce să ne aşteptăm? au fost
întrebările excelenţilor organizatori
dar şi a multor voluntari veniţi din
toate părţile Moldovei.

Acum, după terminarea
evenimentului, ştim că a fost unul din
tre cele mai frumoase evenimente ale
Iaşiului din 2017 şi cu siguranţă cel
mai mare ca amploare! Deşi nevăzuţi,
uneori, şiau dat mâna pentru buna co
ordonare, Arhiepiscopia Iaşilor, In
spectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
Primăria Iaşi, Universitatea  „Al. I.
Cuza”, Colegiile Naţionale ieşene,
unde sau desfăşurat dezbaterile tema
tice, Jandarmeria şi I.S.U. Iaşi. Pro
gramul a fost dens: deschiderea
oficială cu prezentatorii Daniel 
Buzdugan şi Roxana Chebac, cu
înalte prezenţe la tribuna de onoare 
oficialităţi ieşene, primarul 

Constantin Chirica, Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Inaltpreasfinţia Sa
Teofan, Mitropolitul Moldivei şi 
Bucovinei, reprezentanţi ai tinerilor.
În cuvântul de deschidere sau expri
mat bucuria evenimentului dar şi
speranţa unei LIBERTĂŢI  înţelese în
adevăratul sens al cuvântului, în con
textul socio economic actual.

„...Biserica trebuie să apre
cieze şi să apere inocenţa, sinceri
tatea, curajul, dorinţa de înnoire a
tinerilor şi toate valorile acestei
vârste binecuvântate de Dumnezeu,
pentru cultivarea demnităţii umane şi
a unei vieţi sănătoase, precum şi pen
tru căutarea mântuirii sau a vieţii
veşnice prin credinţă, rugăciune şi iu
bire faţă de Dumnezeu şi de semeni”
a declarat în cuvântul său, Preaferici
tul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.

Programul ITO 2017 a început
cu prezentarea obiectivelor turistice
ale Iaşiului şi a unor personalităţi
ieşene, a continuat cu descrierea
ASCOR şi ATOR chiar de către
membrii acestor organizaţii creştine
ortodoxe iar punctul culminat la con
stituit întâlnireadezbatere sub forma

atelierelor de lucru cu tema Tânărul
în căutarea liberăţii, mediatorii fiind
profesori, buni cunoscători ai limbii
engleze. Tinerii au fost îndemnaţi să
aibă curajul să se exprime, săşi
trăiască viaţa frumos: „trăiţi ca oa
menii liberi dar nu ca şi cum aţi avea
libertatea drept acoperământ al
răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu”
I Petru 2,16. Sau  schimbat opinii
despre o viaţă liberă, idei despre cum
se poate integra un tânăr în societatea
ortodoxă, sau legat prietenii, sau
făcut planuri de viitor!  ITO 2017
şia atins obiectivul de crearea cadru
lui în care tinerii să poată găsi modele
şi trăi experienţe formatoare care săi
apropie de Biserică prin împărtăşirea
valorilor creştin ortodoxe şi încura
jarea dialogului între grupurile de
tineret din ţară şi străinătate.

Conferinţadialog cu preotul
Constantin Nicula a fost unul din cele
mai emoţionante momente ale întâl
nirii, concluzionânduse: „ Liber
tatea nu se demonstrează, ea se
trăieşte!”

Prof.dr. Monica Luminiţa
COZMEI, Iaşi

„Libertate! Libertate!
Cuvânt sfânt, dor  nesfârşit, căutare neîntreruptă, vis de noapte şi de zi!
Precum pruncul tinde spre sânul mamei sale
Precum pasărea caută spre albastrul cerului 
Precum cel însetat aleargă la izvoarele apelor
Aşa tinde, caută şi aleargă tânărul după libertate”.

Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Un grandios spectacol sportiv la 
Cupa Iaşului de taekwondo WT

Sâmbătă, 16 septembrie
2017, Sala Polivalentă a găzduit Cupa
Iaşului la taekwondo WT, care este
disciplină olimpică. Organizatorii au
fost Federaţia Română de Taekwondo
WT, Primăria Municipiului Iaşi şi AS
Răzeşii Iaşi, principalii artizani ai
competiţiei pe plan local fiind Ciprian
Ursu şi Lucian Mihalache.

La competiţia de la Iaşi au
participat 213 sportivi, de la 19
cluburi din ţară, ele fiind Brilliant
Botoşani, Bushido Bucureşti, CS Das
Iaşi, CS Eagles Iaşi, CS Ilyo Bistriţa,
CS Real Botoşani, CA Taeback Iaşi,
CS Tornado Tg. Mureş, CS Viitorul
Vaslui, CSA Steaua Bucureşti (cu
ieşeanul Rafael Ursu printre competi
tori), CSM Dunărea Galaţi, Dragon
Focşani, Ştiinţa Petroşani, Reactiv
Bucureşti, Red Link Braşov, Someşul
2010 Cluj, Ssilum Tg. Ocna, Tae
Keon Hârşova, Taerobik Gedoteam
BolintinDeal.

La festivitatea de deschidere
a Cupei Iaşului, localnica Karla Ursu
(8 ani, interpretă de muzică populară
şi sportivă de gimnastică aerobică la
CS Gimnis Iaşi şi culturismfitness la
CSM Iaşi) a cântat imnul naţional al
României, iar sportivii de la CS
Gimnis Iaşi (antrenor: Bogdan Bantă)
au dat un superb recital de gimnastică
aerobică, îndelung aplaudat de cei
peste 700 de spectatori prezenţi în tri
bunele arenei ieşene.

În sala de concurs sau mai
aflat preşedintele Constantin Apostol
(7 DAN, care a prezentat salutul FRT
WT la festivitatea de deschidere) şi
secretarul general Gheorghe Grig
orescu (de la Federaţia Română de
Taekwondo WT), campioana
europeană LianaIonela Musteaţă (de
la CS Ilyo Bistriţa), alături de
antrenorul MariusNicolae Muti,
ieşeanul Rafael Ursu (CSA Steaua
Bucureşti, fiul fostului rugbyst ieşean
Ciprian Ursu) şi alţi sportivi şi
antrenori valoroşi.

* 
Un diplomat de carieră în

conducerea FRTWT

Secretarul general Gheorghe
Grigorescu, din cadrul Federaţiei
Române de Taekwondo WT nu a
practicat niciodată sportul respectiv,
dar este indispensabil în cadrul FRT
WT, prin capacitatea sa
organizatorică.

 Domnule Grigorescu vă
urăm un bun venit la Cupa Iaşului,
acolo unde FRTWT este un organi
zator de bază al competiţiei. Taek
wondo WT este sport olimpic, iar în
acest context ceşi doreşte echipa
României pe viitor?

 Din anul 2000, taekwondo
WT a devenit sport olimpic. Echipa
României, prin turneele de califi
care la care va participa, vrea să
ajungă şi ea la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, din 2020. 

Avem aici, la Iaşi, câteva
speranţe în acest sens, plus o
campioană europeană de cadeţi, pe
Lia Musteaţă, din Bistriţa.

 Ce reprezintă Cupa Iaşului
pentru Federaţiei Române de Taek
wondo WT?

 Competiţia de la Iaşi este
o etapă de promovare a unor copii
şi o verificare a stagiului de
pregătire în care se găsesc sportivii,
în acest moment. Pe 5 octombrie
2017, avem la Budapesta Campi
onatul European de taekwondo WT
pentru cadeţi şi vrem să deplasăm
acolo o echipă mare, care să facă
performanţă.

 Pe plan intern, ce competiţii
organizaeză FRTWT?

 La FRTWT sunt înscrişi
5.000 de sportivi, de la copii şi până
la seniori. Unii nu pot participa însă
la toate competiţiile! Organizăm
competiţii la nivel naţional de taek
wondo WT pe trei paliere: civil,
studenţesc şi militar.

 Ce beneficii au tinerii care
practică acest sport?

 Taekwondo WT îi ajută
foarte mult pe copii să fie mai
organizaţi şi disciplinaţi. Este o
disciplină impusă şi acceptată.
Puneţi alături un copil care joacă
fotbal şi unul care face taekwondo
WT şi veţi vedea repede diferenţa
între ei, din punct de vedere al ati
tudinii!

 Ce rezultate pe plan
internaţional pot fi remarcate la
sportivi români?

 Am avut rezultate bune în
ultimii ani. Avem un titlu european
la cadeţi, prin Lia Musteaţă, din
Bistriţa, apoi trei medalii cucerite la
Europenele de tineret şi una la
Campionatul Mondial Universitar.
La Jocurile Balcanice din noiembrie
2017, din Turcia, credem că o serie
din copiii noştri vor obţine rezultate
bune.

Mai pot spune că disciplina
sportivă de taekwondo WT se
dezvoltă foarte mult, în ciuda fap
tului că nu este vizibilă în mass
media, acolo unde la putere sunt
fotbalul, handbalul şi rugby. Sper
ca şi din grupul nostru să iasă o
"floare", cât de curând!    

*
LianaIonela Musteaţă, o

campioană europeană aflată pe me
leaguri bistriţene

LianaIonela Musteaţă este
elevă în clasa a IXa la Colegiul
Naţional Liviu Rebreanu din Bistriţa
şi are 15 ani. Tatăl Ioan este şofer, iar
mama Silvia este casnică, iar părinţii o

încurajează mereu pe "Lia" să facă
sport de performanţă, la clubul Ilyo
Bistriţa!

 Cum ai ajuns la taekwondo
WT, Lia Musteaţă?

 La recomandarea unui
medic. Aveam probleme cu oasele şi
mi sa recomandat un sport. Aşa am
ajuns aici. Iar apoi am muncit şi am
făcut performanţă la nivel naţional
şi internaţional. În 2016, la
Bucureşti, am devenit campioană
europeană la cadete, iar în 2015 am
obţinut locul 2 la Europenele de la
Strasbourg, din Franţa şi locul 3 la
Campionatul Mondial de la Muju,
din Coreea de Sud.

 Ce reprezintă taekwondo
WT pentru tine?

 Este un mod de viaţă, face
parte din viaţa mea, nu pot sămi
imaginez viaţa fără taekwondo WT!

 Ce speranţe ai, pe viitor, în
acest sport?

 Vreau să mă calific pen
tru Jocurile Olimpice de la Tokyo,
din 2020 şi pentru cele de la Paris,
din 2024.

 Te învinge cineva pe plan
intern?

 Nu prea!

Să mai menţionăm că
sportiva LianaIonela Musteaţă este
antrenată de MariusNicolae Muti, la
CS Ilyo Bistriţa. Fost practicant al
sportului de taekwondo WT, Marius
Nicolae Muti (35 ani) nea declarat: 
"Din 1998 practic taekwondo WT,
acum sunt doar antrenor. Consiliul
Judeţean BistriţaNăsăud susţine, la
noi, acest sport, iar Primăria Bistriţa
a premiato pe Lia Musteaţă în urma
performanţelor sale. La clubul no
stru mai avem talente, nu chiar la
nivelul Liei, dar fiecare are şansa lui.
Lia este foarte talentată şi poate
obţine mari performanţe şi pe plan
mondial, căci altfel nu am investi în
ea. În perioada vacanţei, Lia a făcut
câte două antrenamente pe zi, pe du
rata a 5 ore şi ea concurează cu suc
ces la categoria 52 kg. Are rezultate
bune şi la învăţătură şi asta ne
bucură!".

Sâmbătă seară, la Cupa
Iaşului a avut loc festivitatea de pre
miere a competiţiei de taekwondo
WT. Cei mai buni sportivi ai concur
sului moldav au fost desemnaţi în per
soana ieşeanului Rafael Ursu (CSA
Steaua Bucureşti)  la masculin şi
LianaIonela Musteaţă (CS Ilyo
Bistriţa)  la feminin.

Dan TEODORESCU



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

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

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

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

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

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

* Vând 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.
Rela	ii la telefon 0752.652.194

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

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

99 locuri de muncă disponibile la 20.09.2017

 SC ALVALIV SRL 3 lucrători sortatori deșeuri
reciclabile;

 SC ALLSYS ENERGY SA 3 încasatori și cititori
contoare de energie electrică, gaze, apă;

 SC ANDELAVISION S.R.L.D. 1 ajutor bucătar;
 SC ASEM COMERT SRL 1 vânzător;
 SC BENAZA SRL 1 operator introducere, vali

dare si prelucrare date;
 SC CIBLIM PROD SRL 11 confec�ioneri articole

din piele și înlocuitori, 9 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor;

 SC CIPVAL SRL 2 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor;

 SC EDIVALMIN SRL  1 magaziner, 10 muncitori
necalifica�i în industria confec�iilor;

 SC GEROSTAR IMPEX SRL 3 tinichigii
carosieri;

 SC IDRICORIMAD SRL 1 mecanic auto;
 SC ITRINAGRO SRL 1 contabil;
 SC LACATUS SRL 1 barman, 1 șofer de autotu

risme si camionete;
 SC LORA FASHION SRL 1 confec�ionerasam

blor din textile;
 SC MACRIPROD SRL 1 vânzător;
 SC NICOMON SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor; 
 SC PANTOCIM SRL 9 confec�ioneri articole din

piele și înlocuitori, 7 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor; 

 PLESCA PUIUEDUARD ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALÃ 1 vânzător;

 SC REIADA SHOES SRL 7 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori;
10 muncitori necalifica�i în industria confec�iilor;

 SC SPIDERFLUX SRL, 2 barman, 2 ospătari
(chelneri), 3 spălatori vehicule; 

 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA,
1 bucătar;

 SC TANARCRIS SHOES SRL, 1 confec�ioner
articole din piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor.

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Relații la telefon: 0744.231380
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Reporter: Stăm de vorbă cu
primarul comunei Dragomirești,
Dănuț Iacob. Bine te-am găsit, dom-
nule primar.

Primar: Bine ați venit!
R: Ne aflăm pe un pod, care

este aproape gata, situat peste râul
Tutova. Cam la câți kilometri de
Izvoarele Tutovei?

P: Cam la 10–15 kilometri.
Acest pod era o necesitate pentru
comuna noastră și acum, după
multe demersuri, iată că este
aproape gata. În zilele următoare
vom reda cursul apei pe traseul
normal și vom finaliza lucrările la
acest pod.

R: Care sunt avantajele
realizării acestui pod?

P: Prin construcția acestui
pod vom salva zeci de case care au
fost inundate de-a lungul anilor.
Numai într-un an și câteva luni, de
când sunt eu primar, acest sat,
Doagele, a fost inundat de patru
ori. Acum, după finalizarea
decolmatării, sper să nu mai avem
probleme cu inundațiile.

R: Cam cât a costat acest
pod?

P: Cam 5,6 miliarde.
R: De unde ați avut atâția

bani?
P: De la Ministerul

Dezvoltării o parte și cealaltă parte
de la bugetul local.

R: Cam cât ați alergat la
București pentru acest proiect?

P: Am făcut naveta în
fiecare lună, dar nu numai pentru
acest proiect. Mai sunt și alte
proiecte și sperăm ca odată cu aces-
tea să aducem bunăstarea acestei
comune.

R: Cu ce altceva ne mai
surprindeți?

P: Va fi lansat Proiectul de
desegregare a romilor. Vom aduce
prin acest proiect un plus de va-
loare acestei zone prin educație,
sănătate, cultură. Acest proiect este
în valoare de 5,6 milioane de euro și
se va desfășura pe o perioadă de
trei ani jumătate.

R: Ce sperați să obțineți prin
aplicarea acestui proiect?

P: Prin aplicarea acestui
proiect sperăm ca cei care nu au
acte, în marea lor majoritate de
etnie romă, să le obțină, având bani
alocați în acest domeniu. Elevilor le
dăm șansa să ajungă la 8-10 clase,
învățând totodată o meserie. Prin
acest proiect deschidem și 20 de
firme subvenționate fiecare cu câte
20 de mii de euro în domeniul

comerțului, a meșteșugăritului și în
alte ramuri. Copiii de etnie romă
urmărim să aibă o a doua șansă, să
fie duși în excursii, în tabere.

Pentru sănătate avem alocați peste
un milion de lei, asta însemană ca-
binete medicale, stomatologie, radi-
ologie și altele. 

R: Câți romi aveți în satul
Doagele?

P: 60%.
R: Cum explicați că s-au

făcut atâtea vile frumoase într-un sat
de romi?

P: În majoritate populația
lucrează în străinătate, în Italia, în
Spania, în Franța, în Germania.
Strâng bani și apoi vin acasă sau
trimit bani pentru a-și face o casă
unde să tragă la bătrânețe. Noi
sperăm ca la anul să le facem și
drumul, tot prin Ministerul
Dezvoltării, adică să-l asfaltăm
pentru ca ei să aibă curajul să
investească cât mai mult în
comună.

R: Dacă ei construiesc aici și
investesc înseamnă că doresc să se
întoarcă acasă.

P: Doresc să se întoarcă
acasă și din acest motiv dorim să le
creem condiții. Să le facem
canalizare, aducțiune cu apă, dru-
muri asfaltate. Ne străduim să le
creem condițiile necesare pentru a
duce o viață cât mai ușoară.

R: Cu natalitatea cum stați?
P: Cu natalitatea stăm

bine. Avem o populație de 5240 de
locuitori, populație care este în
creștere.

R: Care sunt planurile
dumneavoastră pentru satul Doagele
și comuna Dragomirești?

P: Am preluat comuna

fără nici un metru de asfalt comu-
nal și sper ca până la finalul acestui
mandat să am cel puțin 8 kilometri
de asfalt. Am depus proiecte și pe
AFIR și pe Ministerul Dezvoltării.
La proiectul prin Ministerul
Dezvoltării suntem așteptați la
București să semnăm constractul
de asfaltare. Am făcut demersuri și
la Consiliul Județean pentru a se
asfalta 6 km din drumul județean
241 Dragomirești – Lipova. În
localitatea Doagele sperăm cât de
curând să facem demersurile pen-
tru a aduce apa potabilă și
canalizarea. Intenționăm să forăm
și să facem un proiect de aducțiune
de apă pentru ca acest sat, în care
ne aflăm, Doagele, să aibă apă. Noi
avem multe planuri pe care sperăm
să le ducem la bun sfârșit. Mai
avem un deficit de apă și în alte
sate, avem probleme și cu ilumina-
tul, din cauza drumurilor prost
practicabile ajung elevii cu
întârziere la școală – avem multe de
făcut și în cei trei ani de mandat
care au rămas sper să facem cât
mai multe lucruri bune pentru
populația comunei. 

R: Domnule primar, ce vă
motivează de alergați așa? 

P: Dorința mea de a-i face
pe cetățenii comunei să simtă că nu
au făcut o alegere proastă. Să
spună la finalul mandatului meu că
Dragomireștiul s-a schimbat în
bine vizibil nu doar din vorbe.

R: Am văzut în curtea
primăriei o mulțime de utilaje, de ce
le-ați achiziționat?

P: Din prima zi când am

venit la primărie am simțit nevoia
să cumpărăm o mașină de
deszăpezit, o mașină cu care să
transportăm pământ, așa că am
făcut o achiziție în valoare de 30 de
mii de euro, o mașină pe care avem
toate echipamentele: de deszăpezit,
de transport pământ, de transport
piatră, o macara; o mașină
multifuncțională. Cu asta și cu bul-
doexcavatorul pe care îl avem în
dotare am reușit pe cât posibil să
refacem infrastructura și să
reducem costurile.

R: Câte școli mai aveți în
construcție? 

P: Am câștigat acum de la
Ministerul Dezvoltării reabilitarea
a trei școli: Doagele, Poiana Pietrei

și Popești. Totodată am câștigat
prin AFIR un  proiect de moder-
nizare a liceului de la Vladia, un
proiect în valoare de 600 de mii de
euro. Sperăm ca într-o lună să ne
apucăm de lucru la el. De extindere
și modernizare.

R: Căminele culturale le-ați
terminat?

P: Cu căminele culturale
nu mă pot mândri. Le-am moderni-
zat pe cele existente cu ce-am putut
din bugetul local. Stăm acum cu
studiul de fezabilitate pe masă și
așteptăm deschiderea sesiunii pen-
tru proiecte transfrontaliere și
sperăm să facem un cămin la stan-
darde, cu autorizație ISU, cu
autorizație sanitară la zi în care să

desfășurăm activități culturale. Pe
raza comunei avem o fanfară cu
care ne putem mândri, avem un
ansamblu folcloric.

R: Mai există fanfara de aici
de la Doagele?

P: Mai există, sigur că da.
Am câștigat anul trecut locul întâi
pe județ la Festivalul fanfarelor și
sperăm că o vom duce în conti-
nuare.

R: Eu vă mulțumesc și vă
doresc succes în continuare.

P: Mulțumesc și eu.

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

ZZ BB AATT EE RR II ,,   ZZ BB AATT EE RR II

ȘCOALĂ NOUĂ, DIRECTOR
DORNIC DE PERFORMANȚĂ

Redactor: Bine v-am găsit,
doamnă director. Pentru început 
v-aș ruga să vă prezentați.

Director: Bine ați venit.
Mă numesc Mihai Didina și sunt
profesor la această școală din
1994. Sunt născută în acest sat,
Rădeni, comuna Dragomirești.
Am urmat cursurile Facultății de
Chimie de la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iași. Ulterior m-am
întors în satul natal, în 1994 iar
din 2006 sunt director al Școlii
Gimnaziale Rădeni. Sunt
căsătorită și am doi copii.

R: Mai aveți și alți copii,
aici, în școală. Cam câți elevi aveți?

D: Avem 359 în Școala
Rădeni, 28 de elevi la Școala
Popești și 14 elevi în Școala
Tulești. Cele două școli sunt struc-
turi ale Școlii Gimnaziale Rădeni.

R: Altfel spus, aveți și
clase paralele.

D: Da, la gimnaziu în
Rădeni toate clasele sunt paralele.

R: Din câte văd eu aveți o
școală bine mobilată și utilată pen-
tru a face aici, la Rădeni, un
învățământ cât mai competitiv.

D: Noi ne-am pregătit
pentru a utila și mobila această
școală încă de anul trecut. În
această clădire ne-am mutat de la
1 septembrie 2017 însă încă de
anul trecut am adunat și am pus
deoparte pentru a face ca această
unitate de învățământ să arate
așa.

R: Cu încadrarea perso-
nalului cum stați?

D: Stăm binișor și asta
pentru că majoritatea profeso-
rilor de la gimnaziu sunt navetiști.
Avem din Bârlad, din Vaslui și din
Bacău.

R: Ce v-a determinat să
rămâneți la Rădeni - Dragomirești?

D: În primul rând mi-a
plăcut să lucrez cu copiii și m-am
atașat foarte mult de familiile din
sat, am fost respectată și nu am
avut niciodată discuții dezamăgi-
toare cu familiile elevilor. Lucrul
acesta m-a încurajat.

R: Elevii sunt buni la
carte?

D: Elevii sunt de toate
tipurile, ca peste tot. Avem elevi
de vârf și elevi mai slabi.

R: Ne dați exemplu de
elevi de vârf?

D: Sunt mulți elevi
plecați care ne fac să ne mândrim.
Acum, pe loc, îmi vine în minte o
elevă care a plecat la Bacău la
liceu și a terminat clasa a IX-a cu
media 10.

R: Primarul vă ajută sau vă
descurcați singuri? Aveți propriul
buget.

D: Avem propriul buget
dar cu acesta asigurăm doar
funcționarea. În rest, fără primar,
nu putem face nimic. Investițiile,
exteriorul clădirilor și chiar și
pentru alte servicii apelăm și la
domnul primar. De exemplu dom-
nul primar ne-a finanțat controlul
medical obligatoriu pe care tre-
buie să-l facă toate cadrele didac-
tice. Domnul primar ne-a ajutat
să facem aleile din jurul școlii...

R: Plătește la timp naveta?
D: Da. Banii de navetă

sunt alocați la început de an con-
form prognozelor noastre iar con-
tabilul școlii distribuie banii
lunar. Până acum nu am avut
probleme.

R: Ce vă doriți
dumneavoastră cel mai mult?

D: Eu sunt profesor de
Fizică și Chimie și îmi doresc ca în
mandatul pe care-l am, de cel puțin
patru ani după un concurs dat în
iulie, să facem un laborator de
Fizică și Chimie modern. Eu am
susținut ca în această școală să fie
laboratoare și cabinete de speciali-
tate pentru că sunt săli mari și per-
mit lucrul acesta.

R: Eu vă doresc să vă
împliniți toate visurile.

D: Mulțumesc.

DRAGOMIREȘTI


