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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de 
istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera au intrat deja întrun patrimoniu.
Mărturiile sale sunt unice și, acum, imposibil de cuantificat
exact.” 

Prof.Univ.Dr. Al. Ionescu – 
Laureat al Premiului Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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BĂTĂLIILE 
TOAMNEI

Cu ceva alergătură, am reușit să văd câteva comune unde sunt
primari adevăra�i, dar și una în care un nebun a ajuns să se arate
deștept și săi terorizeze pe concetă�enii care lau considerat potrivit
acum câ�iva ani săi conducă. Culmea, comuna respectivă a dat mari
oameni de cultură cu reprezentativitate na�ională.

Am văzut duminica trecută „Ziua recoltei” în edi�ii diferite, în
comunele Plopana de Bacău și Miclești de Vaslui. Nu mam dus la Huși
pentru că am auzit că vine „primaministru” și am gândit că se va poli
tiza cam tot ce se va face, deși îl știu pe primarul Jan Ciupilan destul
de prudent și de echilibrat, dar… când apare ploaia cu piatră… nu
fugi!!!

Nu mam dus la Zorleni, unde primări�a cea cu fundul mare 
(expresia localnicilor) nu pare a avea apetit pentru cultură, fușeraiul
de duminică însemnând cu totul altceva. E comună mare, cu sărmani
mul�i, cu manipulare la maximum, cu desfiin�area posibililor
concuren�i în alegeri, mă rog, „autoritate” nu glumă. Nui înghit pe
asemenea oameni.

PLOPANA  Bacău:
Ing. Gheorghe Andrieș, primarul, a organizat a „n”a edi�ie a

„Zilei recoltei” cuprinzând și o îndrăznea�ă ac�iune de premiere a
intreprinzătorilor locali, după ce a premiat, pe cetă�enii cu 50 de ani
de căsătorie, pe elevii premian�i la învă�ătură, pe sportivii cei mai mari
ai comunei (de fapt tot elevi). Mia plăcut că au participat Sorin
Brașoveanu, Președintele Consiliului Jude�ean Bacău și deputatul Ioan
Floroiu care lau lăudat mult, cum se și cuvenea, pe primar.

Spectacolul de muzică populară și dansuri locale consistent și…
adecvat.

Lam intervievat și ave�i alături ce nea declarat. Dar: a conferit
titlul de Cetă�ean de onoare preotului Andrei Foșlea care a împlinit
88 de ani dintre care 33 a slujit la Biserica din localitate. În mijlocul
enoriașilor din Plopana. Chiar un fapt deosebit?!

MICLEȘTI Vaslui:
Primarul, către cetă�eni: „demonstrăm cu to�ii că Micleștenii

sunt oameni gospodari, iată, prin produse agricole recoltate de noi”,
desigur întro expozi�ie filtrată de ploaie. Oricum Doru Ineluș Agafi�ei
sa orientat bine, pentru că atunci când vremea sa mai răzbunat a
continuat spectacolul din Căminul Cultural, pe scena special
amenajată afară. Noi am filmat și înăuntru și afară, am vorbit 
îndelung cu oamenii careși stimează, respectă și iubesc primarul. Și
aici un fapt deosebit: so�ii Maria și Vasile Bulai (cuplul din cartea 101
vasluieni pentru 100 de ani) au primit diplome, flori și premii, pentru
convie�uire fructuoasă împreună, ca rapsozi populari, la fel ca și alte
perechi din comună. 

ȘULETEA – Vaslui:
Dea dreptul minunat cea reușit un fiu al comunei, prof. univ. dr.

Lauren�iu Șoitu, binecunoscută personalitate ieșeană, azi, care a lup
tat și implementat un proiect cultural rar: 3 busturi ale celor 3 foști 
directori ai Școlii, întrun perimetru în care tronează statuia unui alt
om de cultură de la începutul secolului trecut, „beneficiar” al
discriminării socialiste, omul de litere Virgil Caraivan. Am zis că tot în
fa�a școlii trebuie să i se ridice o statuie prof. univ.dr, Lauren�iu Șoitu,
personalitate de talie na�ională după cum  demonstrăm  în vol.
proaspăt tipărit „111 valori na�ionale pentru Vaslui”, Pim, 2019, 512 pag.
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Unele aspecte din cadrul acestui Simpozion (pe 2 zile), despre
care am scris în numărul trecut, răzbat în materialele noastre și în
numărul următor. Acum mai alăturăm un rând de felicitări pentru
Șoitu și de critici pentru directorul școlii care na fost în stare să
mobilizeze nici măcar un elev la această prestigioasă manifestare
culturală. Un elev, domnule!  Cu așa cadre didactice, nici vorbă de
educa�ie corespunzătoare în comunele patriei…

Vin oameni de suflet de peste multe dealuri iar ăștia de aici…
nimic!

Ca și mul�i al�i primari care așteaptă hârzobul din cer.
De fapt bătăliile acestei toamne sunt nu pentru recoltele care

încă nu sunt strânse în totalitate, ci se transferă pe plan politic,
preziden�ialele fiind aproape. Noi privim detașa�i, ca mai toată
lumea. Bine ar fi să fie o preocupare majoră pentru cultură și
culturalizare pentru că au revenit elevii din vacan�ă. Cei drept tot cu
celularul mereu în mână, tot cu gândul la altceva decât performan�ă
școlară, tot cu falsă democra�ie în cap. Dar sunt copii, nui așa ?

Dar… săi lăsăm proști?

COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI

EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI 
DE LA COTUL DONULUI…

Continuarea interviului din numărul trecut al
ziarului Meridianul cu Voiculescu Gheorghe,

veteran de război 

R: Dar dumneata ai fost și la branduri. Ai tras cu brandul? Cu tunul
de 120?

V.GH.: Eu am fost la specialită�i, mai mult telefonist. Am fost
mai mult observator cu luneta Bush pe care o săltai din tranșeu deasupra.
Acesta era echipamentul. La observator, unde am fost am avut și un cojoc
– pentru că era iarnă. Acelea au rămas acolo. 

R: Am în�eles că atunci când sa rupt frontul au intrat rușii cu
tancurile și au bătut bine cu Katiușele.

V.GH.: Domnule profesor, eu îmi aduc aminte că la început când
am primit vestea că două companii de ale noastre au fost prinse de ruși,
primul atac de care îmi aduc aminte era cel în care am scos acele două
companii dintrun regiment, care erau prinse de ruși.

R: Ia�i salvat din încercuire.
V.GH.: Și aici iar o să spun un adevăr de nu prea sună bine. Că

noi când neam dus dintro dată înfuria�i și cu ofi�eri care erau plini de
teorie dar nu făcuseră practică și neau băgat în luptă. Iar a doua zi când
am eliberat acele două companii, colonelul Dumitriu Stelian,
comandantul regimentului a chemat ofi�erii la comandament ca să le
spuie de bravura pe care au făcuto. Și se îngrămădeau să plece să se ducă
la comandament – postul de comandă, cum îi spunea, a regimentului, de
bravura care sa făcut. Și acolo am auzit că li sa cerut răspundere mare
pentru că sa făcut prea mare pierdere, și ia luat la roată, înainte de ai
felicita, pentru că se făcuse prea mare pierdere pentru compania pe care
au scoso. Aici nu știu dacă sună bine, că în loc de bravură iau luat la
roată că erau ofi�eri fără experien�ă. După aceea nu sa mai făcut așa
ceva.

R: Aș vrea să vă întreb: păduchi avea�i?
V.GH.: La început nu am avut, dar pe urmă am avut destui. Am

avut pentru că nu neam mai tuns, nu neam mai bărbierit, care nu
făcuseră. Dar se încălzeau cu noi, era frig, era iarnă rusească și Donul
înghe�ase de treceau tancurile. Domnule profesor, noi am avut și o
situa�ie acolo cam după ce sa făcut primul atac, de am scos companiile
se întâmpla că aveam atacuri. Se întâmpla că: ne atacau rușii, îi
respingeam, atacau ai noștri, ne respingeau. Neam cam foit pe malul
Donului un timp.

VA URMA
Dumitru V. MARIN

UN PRIMAR AMĂRÂT, LA DELENI
EȘANU… CA MAREȘALU’

Cândva localitatea strălucea de cură�enie, avea o
bibliotecă fruntașă pe jude�, mul�i elevi pentru care sa
construit școală nouă.

De câteva luni bune e cu atribu�ii de primar
colonelul în rezervă Eșanu, un fel de administrator,
extrem de slab. Nam găsit aspecte pentru care săl laud,
pentru că se arăta grăbit să plece la vreun fel de întâlnire,
pentru că ia ordonat cuiva să stea pe pozi�ie.

Am venit dinspre Costești, pe dealuri unde
pământul e  zbicit, pe o șosea de piatră cu tot felul de
lacuri și ghioluri pe mijloc. Nu știu dacă drumul e
jude�ean, dar la câte băltoace și noroi prezintă pentru cei
care îndrăznesc să scurteze drumul, e clar mare, mare 
dezinteres al primarului. Am fotografiat și
buldoescavatorul din curtea primăriei care părea curat sub
razele soarelui și mam gândit că dacă ar fi  primar intere
sat nicicum nar tolera calea de apă de pe șoseaua Costești

– Deleni.
Așa, ca o observa�ie: Eșanu încasează vreo

10000 de lei salariul de edil, și măcar jumătate din pensia
de ofi�er, probabil vreo 6000 de lei. Păi, cine nar huzuri
cu vreo sută cinzeci de milioane pe lună, cu mașină la
dispozi�ie, benzină, și un întreg aparat al primăriei sub
comandă? Și e un aspru comandant pe dealurile cu gloduri
și băl�i.

Lam auzit vorbind despre banii comunită�ii,
cam singur, că birourile primăriei erau goale. Șia amena

jat un birou de… primar, are comanda de mareșal…
…Să tot trăiască don’ colonel Eșanu?! 
Da… cu șoseaua cu băl�i una lângă alta… cum

rămâne?
D.V.M.
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Edi�ia a VIa, la VASLUI și anterior, BÂRLAD
Cu dublă lansare de carte la Biblioteca Stroe Belloescu, pe 2122

Joi, 24 octombrie, ora 10, la Vaslui, ne întâlnim cu public
numeros (sperăm noi) și avizat asupra culturii în general și cunoscător
al realizărilor autorilor locali. Loca�ia o vom comunica.

Poate fi o sărbătoare a spiritului, dacă ne gândim fie și numai a
personalită�ilor cuprinse în cartea de vizită a jude�ului Vaslui, respec
tiv „101 vasluieni pentru 100 de ani” Pim, Iași, 2019, 404 pag. (era
să scriem 1000, dar până atunci, poate va mai avea cineva o asemenea
ini�iativă), sau „111 valori na�ionale pentru Vaslui” Pim, Iași, 2019,
512 pag. ș.a.

Dar, mai avem să prezentăm publicului și nr.19 al Revistei
interna�ionale MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, în preaj
ma recordului mondial cu cei 544 colaboratori din toată lumea. 544,
frate!!!

Deci, joi, 24 octombrie, de la ora 10, urmează:
1. Prezentarea personalită�ilor vasluiene, bârlădene, invita�i sau

din preajma Bârladului, 41 la număr, care au fost aleși pentru
ISTORIA CULTURALĂ A JUDE�ULUI și care, indiferent cât, cum și
cine va mai avea curajul unei asemenea lucrări de sinteză (și analiză),

vor rămâne nominaliza�i întro carte adevărată, durabilă, valoroasă
(Ed. Pim, Iași, 404 pag.). 

2. Momente artistice prezentate de asocia�ia „Artă, tradi�ie și
cultură” în frunte cu neastâmpărata și intreprinzătoarea Viorica
Ghenghea.

3. Discu�ii despre răspândirea revistei care pune Vasluiul pe
harta culturală a lumii, aflată la nr. 19, trecând peste al Vlea an,
M.C.R.

4. În măsura timpului disponibil, vor putea citi din crea�ia
proprie, unii dintre cei prezen�i, dar vom acorda și premiile revistei
M.C.R.

De precizat că această a VIa edi�ie a Simpozionului Na�ional în
organizare privată, OMAGIU CĂR�II ȘI CULTURII VASLUIENE
chiar este un omagiu puterii de crea�ie a vârfurilor dintre noi care mai
presus de munca obișnuită, se afirmă în plan na�ional sau mondial.

Vom reveni cu detalii în numărul următor. 

Prof.Dr. D.V. MARIN

VUTCANIVASLUI:

Pitorească este această așezare. Oameni gospodari și liniști�i; O primărie dichisită și
îngrijită. Căminul Cultural ridicat pe vremea prof. Ion Diaconu e o adevărată bijuterie, incluzând și
Bibliotecă și Muzeu local cu aproximativ 1000 de exponate.

O discu�ie cu viceprimarul Doru Cristea e mai mult decât pilduitoare pentru că împătimitul
acesta pare a ști și care pietricică se mișcă de la locul ei. Prin urmare se plânge în primul rând că
legisla�ia nul ajută să descâlcească mai multe încurcături cu fondul funciar.

– Ști�i, dle profesor, multe terenuri sau vândut cu acte de mână, așa numitele 
zdelci, drept care acestea sunt luate în stăpânire de la data tranzac�iei. Notarii au primit
instruc�iuni să nu mai �ină cont de acestea. Dar noi cum săi scoatem din pământul
cumpărat? Omul are un act de proprietate, deci nu la furat, nu face vreun abuz. Dar noi, cei
din primărie cum să le dăm titlul de proprietate?

– Ave�i multe pricini în Instan�ă?

– Destule, încât să ne ceară multe eforturi, să fie nemul�umiri. Ar trebui
reglementată prin lege această situa�ie, pentru că până la urmă trebuie făcut cadastrul. Și așa
sunt case părăsite, și așa se mai află pământurile nimănui. Să așteptăm să mai moară destulă
lume?

Îl în�eleg pe vice, aș vrea să ajut, dar mai mult decât să semnalez situa�ia, nu pot, pentru
că nu eu fac legile.

E deja toamnă, primări�ei Silviana Bahrim nui mai ajunge timpul de alergătură, mai calcă
cetă�eni prin primărie, închizând cu greu ușa, nu prea e lume pe uli�e, semn că to�i sunt la muncă,
regret că nu pot trece pe la emblema culturală a localită�ii, profesorul Ion Diaconu, cel aflat acum
cu probleme de sănătate, dar, care editează de unul singur revista locală VUTCANI și care nu
încetează să sus�ină autoritatea culturală a comunei…

Mă autoinvit, deci, cât mai repede pe Valea Elanului.
D.V.M



Multă forfotă în zona
profesională! Pe lângă sarcini

le curente pe care le ai de îndeplinit
la serviciu, vor interveni și altele
urgente, propuse de către șefi. Ar fi
bine să�i selectezi priorită�ile și să�i
dozezi eforturile. Ești sus�inut și
apreciat bine de către toată lumea,
dar sănătatea este vulnerabilă și î�i
poate crea niscai neplăceri. Este
posibil să intre în discu�ie și un plan
de consulta�ii, analize medicale și
chiar interven�ii chirugicale. Parte
nerul de via�ă te provoacă la discu�ii.
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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
10 oct. 2019 – 16 oct. 2019

Dialogurile și ac�iunile
comune cu prietenii sunt

foarte importante în această
săptămână, de aceea fii prudent și
implicat serios în aceste rela�ii. Cu
toate că sunt posibile controverse și
diferen�e majore între vorbe și fapte,
ai încredere că totul se desfășoară
spre binele tău suprem. Pe de altă
parte, ai nevoie de momente de
odihnă și detașare de cotidian. Se pot
accentua unele probleme de sănătate.

O săptămână solicitantă în
plan profesional! Reuniuni

oficiale cu șefi, cu reprezentan�i ai
unor institu�ii oficiale, dezbateri pe
teme socioprofesionale, un carusel
de stări, trăiri, senza�ii și emo�ii dificil
de în�eles și gestionat pe alocuri.
Totuși, selectează�i priorită�ile și nu
lua de bun chiar tot ce se petrece în
preajma ta. Cumva este vorba despre
o furtună întrun pahar cu apă.
Prietenii î�i sunt alături.

Săptămâna debutează cu
aspecte privitoare la bani și

bunuri materiale. Este nevoie să
achi�i facturi, taxe restante sau să
rela�ionezi cu institu�ii financiare. Se
recomandă pruden�ă, deoarece în
umbră există detalii financiare
ascunse. Ar fi bine să rezervi
momente liniștite și să analizezi pe
îndelete situa�iile și rela�iile în care
ești implicat. Astfel vei ob�ine
informa�ii pre�ioase și solu�ii viabile
pentru toate. Rela�iile cu străinătatea
se eviden�iează mult.

Demersurile intelectuale și
rela�iile cu străinătatea

predomină în aceste zile. Este posibil
să călătorești, să te implici în diverse
studii sau să rela�ionezi cu persoanele
aflate departe de grani�ele �ării. Ai
spor și succes în comunicare și în tot
ce �ine de realizarea documentelor,
actelor personale și profesionale. La
serviciu ești solicitat de către șefi și
autorită�i în general. Se conturează
discu�ii importante.

Partenerul de via�ă și
colaboratorii te solicită din

plin. Discu�ii importante pe teme
socioprofesionale, dar și desfășura
rea unor activită�i comune. Datorită
unor situa�ii profesionale, rela�iile
parteneriale au de suferit. Posibil să
primești oferte de colaborare de la și
prin prieteni. Acceptăle cu drag! Vor
interveni și cheltuieli comune cu al�ii,
de tipul facturi, taxe, impozite sau
dezbateri pe seama unor investi�ii. Fii
prudent.

OPTIMISTUL ZILEI
IVEȘTI

Reporter: Suntem la Iveștii unui prieten vechi, Nistor Dumitrache.
Primarul este la postul său. Ai mult de lucru azi, domnule Nistor?

Primar: Treabă am în fiecare zi, dar în primul rând rezolvarea
problemelor cetă�enilor și ale comunită�ii.

R: În alte rânduri când treceam pe aici erau oameni carel așteptau pe
primar, pe vice, pe contabilă? Ceai făcut domnule primar de nu mai este acea
mul�ime de diminea�ă?

P: Noi avem în fiecare zi audien�ă la primărie. Nu avem un
anume program pentru audien�e. Cetă�eanul de la Ivești este rezolvat ime
diat ce a venit pentru o problemă.

R: Care este cea mai des întâlnită problemă din activitatea primaru
lui?

P: Problema pe care am întâlnito cel mai des de când sunt la
primărie, este problema fondului funciar. Mai sunt cetă�eni care au titluri
de proprietate greșite, cetă�eni care au pământuri date la asocia�ii de ani
de zile și nu mai știu unde le este hotarul, li se termină contractul și când
revin la fa�a locului nu mai știu să se ducă în bucata lor. Problemele de
fond funciar sunt pe primul rând.

R: Problemele privind cultura cum sunt?
P: În acest an de sărbătoarea satului, orchestra Iveștiului nu a

urcat pe scenă pentru că suntem în „reformare” – avem o nouă orchestră.
Pe 1 decembrie va fi prima audi�ie. La sărbătoarea satului am scos noua
forma�ie de dansuri populare, ansamblul „Rapsozii Iveștiului” cu care ne
am mândrit și care sunt ca la început.

R: Este greu să între�ine�i această forma�ie, domnule primar?
P: Cel  mai greu este cu resursele umane. Copiii se găsesc din ce

în ce mai greu. Majoritatea sunt preocupa�i de învă�ătură și din ce în ce
mai pu�in de cultură. Ca să fii întro orchestră se impun eforturi mari,
multe ore de muncă și la majoritatea le este frică că nu mai am timp de
pregătirea pentru profesia pe care vor să o urmeze, dacă vin la orchestră
sau la dansuri. Cei care au venit îmbină cartea cu activită�ile culturale în
timp util.

R: Crina Nistor mai cântă la vioară?
P: Crina Nistor este la facultatea de drept din Iași, ea cântă la

vioară în weekend, în vacan�ele în care vine acasă. Are solfegiile pe care
i le dă domnul profesor, lucrează cu ele și o aud cântând.

R: Domnia ta, domnule primar, ești foarte activ, ești gospodar, în
condi�iile în care trebuie să alergăm după partea existen�ială a vie�ii, omul mai
are timp să citească, să facă cultură, să fie el însuși?

P: Noi iveștenii avem o bibliotecă dotată cu 13000 de volume, un
biblionet performant, internet gratuit pentru copii, aici la o bază sportivă.
Ei se întâlnesc, socializează foarte des și am văzut că întradevăr avem
copii care citesc, am văzut liste lungi ale copiilor, cu multe fișe de cititor.
Avem copii care se cultivă cu adevărat.

R: Mai ave�i ceva de asfaltat?
P: Mai avem câteva capete de strădu�e, dar am făcut proiectul

lam depus la Fondul de Dezvoltare pentru Investi�ii. Suntem printre
primii 150 care au depus proiectele. Am în�eles că în acest an vor fi
finan�ate 1000 de proiecte din Fondul de finan�are în acest an. Avem șanse
100% să terminăm asfaltările. Chiar azi îngropăm ultima conductă de
apă pe ultima stradă care nu avea apă.

R: Pe acest deal am văzut că se construiește ceva, nu am urcat, ce se
face?

P: De pe drumul na�ional este intrare spre mănăstirea Măcinului.
Preotul arhimandrit Iustin care este stare� la mânăstirea Bogdana,
dorește să construiască la mânăstire o tabără de copii și un centru de
bătrâni. Mânăstirea va avea o intrare din drumul na�ional. Vom avea un
centru de bătrâni pentru 75 de locuri, o tabără de copii, plus mânăstirea
– care, din proiectul pe care lam văzut, va fi cea mai mare mănăstire din
jude�ul Vaslui.

R: Este bine sau rău, pentru popula�ie?

P: Cred că o mănăstire trebuie la Ivești, o mănăstire va ridica
turismul la Ivești, o mănăstire va schimba fa�a comunei Ivești.

R: Dar nu a�i schimbato suficient? Sunte�i de mul�i ani aici. De câte
mandate sunte�i?

P: Sunt la al treilea mandat.
R: De peste 11 ani sunte�i aici. Aici ave�i realizări care nu erau nici

măcar visate acum 14 ani, inclusiv primăria noua.
P: Când am intrat primar în 2008 am făcut niște poze cu Iveștiul

care era. Când și când mă mai uit la ele. Când văd cum erau străzile –
rupte, garduri care se prăbușesc peste uli�e, centrul plin de noroi…

R: Ce mai urmează de acum încolo?
P: Trebuie să terminăm canalizarea și gazul metan.
R: Cum este cu gazul? Căci unii ar vrea dar nu pot.
P: Am făcut studiul de fezabilitate, am scos avizele, leam depus

la fondul de dezvoltare și investi�ii, suntem în faza de comunicare cu
aceștia. Ni sa cerut actualizarea devizului general și hotărârea Consiliului
Local pentru deviz.

R: Cred că mai ave�i de alergat, totuși, până vede�i gaz în comună?
P: Da, cel pu�in jumătate de an. Trebuie să facem un studiu de

pia�ă, ni sa spus că la nivelul comunei avem cele mai mari șanse, pentru
că este o comună formată dintrun singur sat, este o aglomera�ie similară
cu o localitate urbană. Sunt peste 70% din cetă�eni careși doresc
aduc�iunea de gaz.

R: Deci aceasta pare a fi o certitudine. Dar printre planuri, care ar fi
cel mai important? Ansamblul vre�i săl revitaliza�i, gazul este aproape,
canalizarea…

P: Canalizarea o vom face prin asocia�ia de dezvoltare
intercomunitară Vaslui, am în�eles de la domnul președinte că în cel mai
scurt timp se va finaliza licita�ia la canalul și apa din Bârlad. Prioritare
sunt municipiile, apoi vor intra comunele. Până în 2024 sper să fie
rezolvată problema apei și a canalizării la Ivești. Vrem să construim
suplimentar două pu�uri la 125 de metri și un bazin de 400 de tone, să fim
siguri că avem apă și avem rezerve.

R: Acum câ�i oameni au apă la robinet în casă, în curte?
P: Cam 90% au apă. Este o apă de calitate, fără nitri�i, fără bac

terii poliforme, de mare adâncime pe care printrun contract cu DSP o
urmărim lunar. 

R: Apropo de pârâiașul pe care îl ave�i aici. Mai mul�i oameni îl pot
folosi pentru sere, solarii?

P: Ca sursă de apă pentru culturi de acest gen avem râul Tutova
care asigură necesarul de apă pentru to�i cetă�enii care vor să facă iriga�ii
pentru culturi legumicole, porumb, etc. Am avut în acest an o discu�ie cu
cetă�enii de la Ivești și chiar a venit cineva cu o propunere pentru un
sistem de iriga�ii. Mam documentat și avem mari posibilită�i să facem un
astfel de sistem prin fonduri europene. Tot ce reprezintă șesul de la Ivești
am dori să fie inclus întrun sistem de irigare.

R: Cam ce suprafa�ă?
P: Pășunea de bovine, de ovine. Cam 315 ha de pășune ar fi

incluse iar pentru culturi 1000 de hectare. Fără să urcăm pe pante. Ar fi
un  sistem doar pentru șesul din Ivești. Ar fi o investi�ie foarte importantă
care ar aduce multe beneficii iveștenilor. Vede�i cum este clima. Există
pericolul ca seceta să se extindă, să înainteze deșertul în multe zone,
pentru că pădurile au dispărut. Un sistem de iriga�ii ar fi mană cerească
pentru Ivești. Sper so duc la capăt în mandatul următor.

R: Domnule primar și stimate prieten îmi doresc să ne revedem în
curând ca să stăm de vorbă despre ceea ce se face în primărie și în Ivești cu
mai multă seninătate și cu impresia că ceea ce se face este bine făcut și greu
de egalat.

P: Ca să fiu sincer: domnule profesor, am avut acum două
săptămâni un simpozion pe tema dezvoltarea satului românesc unde au
fost prezen�i peste 120 de primari din Gala�i și Vaslui. Simpozionul a fost
făcut la Căminul Cultural din Ivești cu un succes extraordinar. Sau
dezbătut niște teme foarte importante. Din jude�ul Vaslui mă mândresc că
avem printre cei mai mul�i fermieri care au accesat fonduri europene și
care au accesat programul tomate de toamnă. Tocmai de aceea sa și
organizat acest simpozion la Ivești și sper că temele pe care leam propus
să ajungă la urechile guvernan�ilor. Problema cea mai importantă și mai
acută, care mi sa părut mie este absor�ia fondurilor europene. Aceasta
este la nivel de 27%. Un lucru îmbucurător dar nu suficient. Noi am
propus ca diferen�a de bani care rămâne din fonduri europene să fie
transferată spre PNDL și către GALurile care sunt la nivel de sat. Pentru
că și acestea sunt proiecte bine făcute, justificate și dacă ar fi bani la acest
nivel ei sar cheltui în propor�ie de este 80%. Deci fondurile europene să
fie reorientate către Programul Na�ional De Dezvoltare Locală și către
grupurile locale. Dacă propunerea noastră va fi acceptată, �ara se va
transforma din temelii.

R: Asta și vrem. Vă doresc succes domnule Dumitrache Nistor și la
cât mai multe medalii din toate domeniile.

P: Mul�umim frumos!
Dumitru V. MARIN
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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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Săptămâna debutează cu
aspecte sentimentale. Per

soana iubită și copiii au nevoie de
prezen�a și eforturile tale, bine fiind
să le oferi din plin. Cu toate că sunt
posibile controverse, discu�ii aprin
se, una dorești tu, alte doresc ei 
există șanse mari de a ajunge la un
numitor comun. De asemenea, la
serviciu ai multe și mărunte de făcut,
iar sprijinul colegilor lasă de dorit.
Concenteazăte pe sarcinile tale.

Este nevoie să te ocupi de
casă și de rela�iile cu mem

brii familiei. Sunt posibile discu�ii
aprinse datorită neamurilor, pe
seama moștenirilor, partajelor sau
investi�iilor patrimoniale. Se
recomandă pruden�ă și răbdare,
pentru că unii î�i pot în�elege greșit
inten�iile. Pe de altă parte, te po�i
ocupa cu succes de un hobby sau te
po�i întâlni cu prietenii la o șuetă.
Rela�iile sentimetnle sunt umbrite.

O săptămână în care soci
alizarea este activitatea de

bază. Multe dialoguri cu persoanele
din anturajul apropiat, călătorii pe
distan�e scurte, chiar și planuri de
studii sau de perfec�ionare necesare
în domeniul profesional în care
activezi. Pe de altă parte, și acasă în
plan personal ai multe de făcut, iar
membrii familiei au nevoie de
sprijinul tău. Amintiri din copilărie,
reuniuni cu persoanele dragi din tre
cut, vizite în locurile natale. 

Ești preocupat de aspectele
materiale ale vie�ii cotidiene

în aceste zile. Primirea salariului,
dezbateri pe acest subiect, aflarea
unor informa�ii privitoare la
schimbarea condi�iilor de muncă –
toate acestea te vor pune serios pe
gânduri. Este nevoie să�i remod
elezi mentalitatea vizavi de raportul
muncă – plată aferentă, pentru că
este o mare diferen�ă între
așteptările tale și ceea ce î�i oferă
lumea înconjurătoare. Persoanele
din anturajul apropiat te solicită.

Ești în formă dea lungul
acestei săptămâni, astfel că

î�i po�i trasa drumuri măre�e, atât în
plan personal, cât și în plan
profesional. Ești sus�inut de către
persoana iubită și de către copii,
ceea ce este mare lucru. Bine ar fi să
urmezi sfaturile primite și chiar să
ac�ionezi la unison cu persoanele
dragi. Se conturează noută�i finan
ciare, putând fi vorba despre prim
irea drepturilor salariale, despre un
favor ce î�i este oferit de către
colegii de muncă.

În prima parte a săptămânii
ești retras și dornic de a sta

mai mult tu cu tine, în locurile dragi
sufletului tău. Î�i sunt favorizate
dialogurile tăinuite cu oameni de
încredere și rezolvarea unor chesti
uni personale pe care trebuie să le
știi doar tu și cei foarte apropia�i.
Sunt momente bune pentru a te
gândi pe îndelete la situa�iile și
rela�iile în care ești implicat.
Revela�iile din această săptămână
sunt de mare anvergură.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALMACITUS BUILDING SRL 5 dulgheri restauratori
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

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

– COSTIANI PROD SRL 2 tăietori produse din sticlă
– Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad 3 lucrători

pentru salubrizare căi publice
– FILIALA ,,SF. STEFAN,, BARLAD 1 contabil
– GARAJUL LUI VLADIMIR SRL 2 ingineri mecanic, 2 mecanici

auto
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– GIRELI SRL 1 tehnician pentru sisteme de detec�ie, supraveghere

video, control acces
– JARDIANU KEOPS SNC 1 muncitor necalificat la asamblarea,

montarea pieselor, 1 tâmplar universal, 1 vopsitor lemn
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 2 inspectori de specialitate

în administra�ia publică
– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC MARALCOM SRL 1 vânzător
– SC MOPAN SUCEAVA S.A. 6 brutari
– SC SANREVO SRL 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari), 1

șofer de autoturisme și camionete
– SC VANBET SRL 15 ambalatori manual, 1 electrician de

întretinere si repara�ii, 1 inginer mecanic, 3 șoferi autocamion/mașina de mare
tonaj, 1 sudor

– SEEDSNACK SRL 1 inginer în industria alimentară, 1 manager, 1
operator fabrica�ie flux

– SOSTLUK SRL 1 manipulant mărfuri
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 1 auditor intern, 3 asisten�i medicali generaliști, 1
infirmier/infirmieră

– STEFTRANS SRL 1 ajutor bucătar, 4 ajutor ospătar, 1 barman
– TEATRUL  VICTOR  ION  POPA 1 regizor tehnic
– VLAD AUTOMOTIVE SRL 4 șoferi de autoturisme și camionete

– SC  LALAPABITEX SRL 10 confec�ioneri, 2 călcători
– SC  BELMI TRADE SRL  1 ajutor pizzar, 1 ajutor bucătar
– SC  GOSCOM 15 muncitori necalifica�i, 5 conducători auto
– SC  FLEISCHPARTY SRL 5 manipulan�i mărfuri
– SC  BADOTHERMAMC S.A. 2 tehnicieni proiectan�i
– SC  ZUGRADEC SRL 2 zugravi
– Fabrica de carne MORANDI 15 operatori abator păsări, 1 medic

veterinar, 2 ingineri industria alimentară, 1 inginer chimist, 1 electrician, 1
instalator, 1 sudor

– SC  MORANDICOM 1 inginer zootehnist, 1 instalator, 1 sudor
– SC  CASA TUDORA SRL  3 brutari, 2 livratori gestionari, 3

manipulan�i feliatori, 2 patiseri
– SC VICONEX  TRANS SRL  5 șoferi transport mărfuri
– SC  STALVASERV SRL  1 mecanic auto
– Asociatia INIMA DE COPIL 1 asistent medical
– SC  MOPAN SA Suceava 1 lăcătuș mecanic, 1 electromecanic, 3

brutari
– SC   BRC  COMPANY SRL  2 tâmplari, 2 tapi�eri, 2 vânzători, 1

șef sec�ie, 2 economiști, 2 muncitori necalifica�i asamblare piese mobilier, 2
muncitori nec. asamblare, 1 operator PC, 1 operator CNC

– SC  VASTUPO SRL 1 gestionar
– SC  DASOROM CONSTRUCT SRL 1 tractorist, 3 fierari, 3 dul

gheri
– SC  SHERIFF GUARD  PROTECTION 1 operator calculator, 2

dispeceri, 1 femeie serviciu, 6 agen�i securitate
– SC   CONFECTII S.A 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC  KATAR  CONNEG 6 muncitori necalifica�i, 2 fierari betoniști,

2 zidari, 2 dulgheri, 2 tâmplari
– SC  EMSAN  HALLAL CONTROL SRL 5 măcelari, 2 paznici, 3

muncitori necalifica�i, 1 secretară
– SC  MORADASO SRL  1 vânzător
– SC  DOLFMAR SRL  2 spălători auto
– SC  CELMEMIS SRL  1 manipulant mărfuri
– SC  CIOBANU  WORK  MAT SRL  5 muncitori necalifica�i

construc�ii
– SC  FLOMAVISKO SRL  1 barman, 1 ospătar
– SC  DICOLI FOREST SRL 1 tractorist, 1 drujbar
– SC  SERVICEDDV SRL 1 contabil
– SC  OLGAROM SRL 1 barman
– SC  ZUGRADEC SRL 2 zugravi, 1 contabil șef
– SC  CAMBIENT SRL  1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 agent vânzări,

2 barmani
– Liga de Protectie si Securitate 3 dispeceri
– SC  VIRANISCOP SRL 5 muncitori placări termopolistiren
– SC  CASA TUDORA SRL  2 brutari
– SC  STRUCTOCONSDENVAS 4 sudori, 5 muncitori necalifica�i,

2 lăcătuși
– SC  BOSTYVDM SRL 1 barman

,,FESTIVALUL TOAMNEI”
LA BÂRLAD

Vremea tipică de toamnă, cu nori plumburii şi ploaie mocănească, nu
a împedecat bârlădeni să se bucure de spectacolele cultural artistice în cadrul
unei noi edi�ii a Festivalului „Sărbătoarea toamnei” (odinioară tradi�ionala „Zi
a recoltei”) care sa desfășurat în perioada 3 – 6 octombrie, 2019,  în loca�ia
deja binecunoscută din Piata „Sfântul Ilie” din Bârlad.

La acestă sărbătoare a oraşului, lista cu numele interpreţilor
consacraţi ai muzicii ușoare și populare, trupe muzicale și ansambluri
renumite precum și talentele muzicale bârlădene, invita�i la acest eveniment
artistic, tradi�ional, a fost foarte bogatã.

Programul artistic desfășurat pe scena festivalului „Sãrbãtoarea
Toamnei” a fost sus�inut de: Raoul, Elena Ghoerghe,Viorica Macovei,
Andreea Condurache, Denisa Farcaș, Cristian Rizescu, Diana Sârbu, Cosmina
Popovici, Vlad Vladinschi, Forma�ia Ringo, Trupa Melodi, Ansamblul
folcloric Tămășanca, Adelina Beleciu, Riccardo Beleciu, Diana Beca, MC
Nedy, DJ MarchiBlue, iar din Bârlad au participat mul�i tinerii talenta�i de la
Școala de canto Soul Music Art, coordonată de Prof. Dragoș Gheorghiu și
artiștii din cadrul Asocia�iei "Artă, Traditie, Cultură" Bârlad, președinte artist
plastic Viorica Ghenghea.

Sfârșit de săptămână, sfârșitul festivalului „Sãrbãtoarea Toamnei”la
Bârlad.

Duminică diminea�ă a început cu o ploaie toren�ială și vânt puternic,
dar seara când spectacolul a inceput cu frumoasele hore și sârbe
moldovenești, oferite de către artiștii Asocia�iei „Artă, Tradi�ie, Cultură"
Bârlad, ca un răsărit de soarele a apărut bucuria în sufletul bârlădenilor care
au venit cu mic cu mare și au ocupat tot spa�iul pie�ii. 

Spectacol folcloric, a fost deschis de binecunoscu�ii interpre�i de
muzică populară locali: Genoveva Tufă Porumb, solistă profesionistă la 
fostul Ansambul folcloric „Trandafir de la Moldova” Bârlad și Ionel Stan,
profesor de educa�ie muzicală, director al Departamentului „Etnografie și
Folclor” din cadrul asocia�iei, care au cântat frumoase melodii populare, fiind
aclama�i și aplauda�i de numerosul publicul dornic de muzică bună. 

Spectacolul a continuat cu trei nume sonore pentru iubitorii muzicii
populare, trei tineri interpre�i de excep�ie care au încăntat inimile publicului
bârlădean cu vocile lor calde și puternice, reprezentând graiul dulce moldove
nesc: Robert Valentin Frumuzache din comuna Perieni, Daria Ene din comuna
Tutova și Damian Spinei din Chișinău, Republica Moldova, nume deja
consacrat la nivel na�ional și interna�ional.

Programul artistic sus�inut de Asocia�ia „Artă, Tradi�ie, Cultură” a
fost încheiat de grupurile vocale de elevi „Muguri de Băcani"din comuna
Băcani și „Mlădi�e Ghergheștene” din comuna Gherghești, coordonate de
instructorul muzical prof. Ionel Stan, care au impresionat în mod plăcut prin
presta�ia lor artistică și au primit ropote de aplauze.

Pe lângã clasicele standuri cu produse de toamnã (legume și fructe),
terase cu must, vin, bere, tradi�ionalii mici, pastramã și produse de patiserie
de la producătorii locali sau veni�i cu ocazia festivalului, au putut fi admirate
crea�iile autentice ale meșterilor populari membrii activi ai Asocia�iei „Artă,
Tradi�ie, Cultură” Bârlad: Virgil Butnaru și Vlad Seranfir, care au încântat
ochii bârladenilor iar Valentin Bogdan Neagu și Mihai Marian Moisuc au
onorat invita�a de la târgul meșterilor populari din orașul Huși.

Cu ocazia desfășurării acestor evenimente, acestor sărbători aşteptate
de bârlădeni, constat cu mândrie că, Arta, Tradi�ia și Cultura, unesc și
înobilează sufletele oamenilor întro bucurie comună.

Viorica GHENGHEA
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PENTRU VASLUIPENTRU VASLUI

ZIUA RECOLTEIZIUA RECOLTEI

Reporter: Bună ziua domnule primar. Cultura este puterea poporului. Nu știu cum te sim�i
dumneata dar ară�i bine. Ce este azi, domnule, Ziua recoltei sau Ziua comunei?

Primar: Este Ziua Comunei, la noi Ziua Recoltei. Din păcate condi�iile meteorologice
sunt bune pentru agricultură dar nu și pentru ziua comunei.

R: Totuși oamenii se simt bine, este o mare fluctua�ie aici.
P: Da, oamenii se simt bine, nici noi nu facem prea des asemenea zile.
R: Sunt foarte mul�i copii pe aici. Cam câ�i copii mai sunt aici, domnule Ineluș?
P: Da, sunt copiii de la școală. Avem aici și o echipă de dansuri. Avem 280 de copii,

popula�ia este în scădere, ca și în toată �ara.
R: Eu sunt bucuros când în unele localită�i se organizează asemenea sărbători.

Dumneavoastră de ce a�i organizat ziua recoltei în acest an? Pentru că a fost un an bun sau din

tradi�ie?
P: La comuna Miclești există o tradi�ie veche. Să sărbătorim în fiecare an Ziua

Recoltei. Suntem la a XVIIIa edi�ie și sa propus în Consiliul Local ca Ziua Recoltei să se
transforme în Ziua Comunei. Pentru că este o zi a bilan�ului, a fermelor, a producătorilor care
sunt pe raza comunei Miclești.

R: Cum a fost în acest an recolta la Miclești?
P: În acest an nu am avut chiar unul din cei mai buni ani. La grâu mă refer, porum

bul este acum în plină recoltare. Este o problemă acum, pentru că zilele sunt ploioase.
R: Considera�i că este o realizare organizarea zilei recoltei, necesită curaj?
P: Este nevoie de mult curaj, pentru că stăm destul de prost din punct de vedere fi

nanciar. Mai avem sponsori, mai primim un mic ajutor. Dar trebuie să trecem peste aceste
greută�i pentru că ziua comunei trebuie să reziste.

R: Cum vă descurca�i cu forma�ia invitată, cu soliștii?
P: O parte dintre soliști au venit cu renumitul coregraf Gigi Ilașcu (din Miclești) –

este vorba de forma�ia de dansuri populare a pensionarilor. Fiind concetă�eni cu dumnealui,
nu nea costat nimic deplasarea dar al�ii au anumite preten�ii financiare, și ei, anumite chel
tuieli și deplasarea costă.

R: Care este capul de afiș azi?

P: Capul de afiș este forma�ia de dansuri populare de la școala „Ștefan cel Mare” din
Miclești. Astăzi este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră – sărbătorim
pe cei care au împlinit vârsta de 50 de ani de căsnicie. Printre aceștia este și Vasile și Maria
Bulai. Sau îmbrăcat în costum na�ional tradi�ional. Vasile filmează, este activ, deși este
agronom de meserie, a făcut foarte multe pentru cultură.

R: Dar lui Ion Enache nu ia�i făcut bust?
P: Chiar acum am vorbit cu doamna, să ne trimită o poză, pentru că Ion Enache

merită întradevăr, este un fiu al comunei care a lăsat ceva în istoria acesteia. Unul din cetă�enii
comunei noastre din satul Chircești. Mai facem o statuie, pentru că ne mândrim cu el.

R: Cum sună viitorul pentru comuna dumneavoastră, domnule primar?
P: Așteptăm să semnăm un contract cu AFIR pentru pia�a agroalimentară pe care

vrem so construim în comună. Dorim so construim în spatele primăriei. Pentru că până acum
oamenii vindeau în stradă unde încurcau circula�ia, erau accidente. Am considerat că este mai
bine să facem prin PNDL. Credem că în trei luni de zile o putem termina.

R: Să fi�i sănătos domnule primar și o să vin să văd cum va arăta această pia�ă.
P: Vă mul�umesc domnule profesor și vă transmit salutări familiei dumneavoastră.

Dumitru V. MARIN

MICLEȘTI
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PLOPANA – BACĂU

Reporter: Suntem în parcul comunei Plopana, unde oamenii ar trebui să petreacă în această
zi de sărbătoare. Nul putem lăsa pe primar să meargă la întâlnirea cu consilierii fără să ne spună
câteva cuvinte. Domnule primar Andrieș a�i avut diverse premieri: a elevilor, a sportivilor, a 
fermierilor. Foarte bună ini�iativă. A�i primit laude de la un președinte de consiliu jude�ean, un 
deputat, care au venit aici. De ce ne trebuie o zi a recoltei sau o zi a comunei? În cazul dumneavoastră
o zi a recoltei.

Primar: Bine a�i venit în localitatea Plopana. La întrebarea dumneavoastră: „De ce
ne trebuie o zi a recoltei?” vă voi răspunde: Această zi e o zi a recunoștin�ei, o zi în care ne
manifestăm recunoștin�a – aș spune – „Celui de Sus” și nu numai, pentru roadele acestui an.
În al doilea rând, aceasta este o zi în care să mul�umim truditorilor acestui pământ și acești fer
mieri merită cu prisosin�ă. Pentru că via�a în agricultură este o activitate brută, o activitate
grea. Vede�i că avem vitregiile vremii, nu întotdeauna este soare și frumos. Dar uneori este
chiar prea mult soare și fermierul și cei din zootehnie lucrează și pe soare și pe ploaie și pe 
ninsoare. Și atunci merită săi sărbătorim, săi încurajăm, săi omagiem, dacă vre�i, pentru
acest efort.

R: Domnule primar, plouă, eu stau sub umbrelă iar dumneavoastră sub umbra unui bătrân
ar�ar. Cum vine această ploaie de octombrie pentru agricultură?

P: Este foarte bună. Ploaia este o mană cerească. După o vară secetoasă, aceste ploi
sunt o binecuvântare pentru fermieri.

R: Nu vă pare rău că strică un pic din fastul sărbătorii de la Bacău?
P: Nu, numi pare rău. Agricultorii sărbătoresc când plouă, așa că este un moment de

sărbătoare chiar dacă plouă. În ceea ce privește partea artistică, noi încercăm să fim alături
de ei săși sus�ină repertoriul, cei împătimi�i de folclor stau și în ploaie și ascultă. Am realizat
această zi – așa cum zice�i și dumneavoastră.

R: Cu banii cum va�i descurcat?
P: Suma repartizată de la bugetul local pentru partea artistică este o sumă modică, de

8000 de lei. Nu este o sumă modică dacă ne gândim la festivitatea de azi și sigur, mai este spon
sorizarea de la unii fermieri mai generoși. Nu în bani, contribu�ii la cele necesare organizării.

R: Și la sarmale?
P: Sigur, deși nu avem sarmale. Dar la partea de subzisten�ă, la micile gustări pe care

le servim împreună cu fermierii.

R: Primarul este mul�umit de organizarea Zilei Recoltei de la Plopana?
P: Aș spune că maș fi bucurat să nu plouă chiar azi.
R: Pot să vă rog să transmite�i doamnei dumneavoastră cele mai călduroase urări, domnule

primar. Și să fi�i sănătos.
P: Mul�umesc, la fel și pentru so�ia dumneavoastră. Vă mul�umesc.

Reporter: Bună ziua domnule președinte al Consiliului Jude�ean Bacău. Dumneavoastră
sunte�i cel care a�i sprijinit această zi cu fonduri. Am o întrebare simplă: „De ce trebuie organizată
o zi a unei comune?”

Sorin Brașoveanu: În primul rând trebuie săi salut pe to�i locuitorii comunei care
datorită condi�iilor meteorologice au venit întrun număr mai mic. Poate mai au încă de
strâns recolta de pe câmp. Consiliul Jude�ean este partener alături de unită�ile administra
tiv teritoriale și alături de Consiliul Local Plopana pe diferite proiecte. Acesta este rolul –
partea de cofinan�are, nu știu dacă am avut o contribu�ie directă asupra organizării acestei
zile a comunei. De ce o zi a comunei? Este o zi a bilan�ului și toamna se adună recoltele. Este
bine să facem pu�ină istorie să privim retrospectiv în urmă, să vedem ce sa realizat și ce am
fi putut face mai bine. În func�ie de realizări vom vedea ce a mers și ce nu a mers și ne vom
face planuri pentru viitor. Să învă�ăm din greșeli, să ne gândim la următoarele proiecte, să
găsim și alte surse de finan�are. Pentru că numai împreună putem realiza ceva. Am venit aici
cu domnul deputat Floroiu din spirit de echipă, un spirit care există mai de mult. Suntem
alături de primarii care fac treabă. Și aici la Plopana este un primar care face treabă
împreună cu consilierii și cu aparatul executiv. Aici nu este o zonă ușoară, sunt multe nevoi,
multe priorită�i și iată se văd îmbunătă�irile. Fa�ă de acum treipatru ani, lucrurile sau
schimbat în bine.

R: Domnule președinte, sunt reporter foarte vechi, de 62 de ani – nu ca vârstă. Așa că stau
cu 1000 de întrebări, dar vă voi pune una retorică: o asemenea ac�iune are rol educativ?

S.B.: Domnule profesor, ce înseamnă educa�ie? Educa�ia înseamnă să faci totul cu
bucurie. Pentru că nu faci copilul să vină cu drag la școală, lucru pe care îl uităm uneori,
copilul se detașează. Iar ceea ce sa întâmplat azi aici a fost făcut cu mult suflet. Împăr�im
ceea ce am adunat deci are un rol educativ.

R: Mul�umesc, defini�ia mia plăcut. Da�imi voie să îl întreb pe domnul Floroiu – fost
sportiv de performan�a (deci o are cu fuga), pe care îl cunosc de mult timp și mia răspuns întot
deauna foarte detaliat, lucru pentru care îl apreciez. De ce, domnule Floroiu, ajuns deputat va priit
munca de la Consiliul Jude�ean și acum sunte�i reprezentant în parlament. Să vă întreb ce se
întâmplă pe acolo?

Ionel Floroiu: Întreba�i.
R: Gata! Ce face�i în parlament?
I.F.: Și bune și rele. Știe toată lumea: noi, Partidul Social Democrat, când am venit

la putere am venit cu un program de guvernare foarte detaliat și foarte bine punctat pe
toate „clan�ele” vie�ii sociale, politice ale �ării. Noi echipa PSDului – și vă spun cu mari
satisfac�ii am pus în practică 70% din ceea ce neam propus din mandatul nostru pe pro
gramul nostru de guvernare. Îmi amintesc cu plăcere, prima săptămână în Guvernul
României, am promis că anulăm 120 de taxe – și leam anulat. Deci în prima săptămână de
activitate parlamentară social democra�ii sau �inut de cuvânt. Și am reușit ca în decursul
celor trei ani de zile via�a românilor să se schimbe în bine. Pentru că se observă că românii
trăiesc mai bine, profesorii, medicii au venituri mai mari, zona de turism am dezvoltato
mai bine, am creat și în domeniul infrastructurii și mai ales acolo unde noi socialdemocra�ii
neam orientat foarte mult – în zona rurală – avem peste 6000 de investi�ii de aproape 30 de
miliarde de lei. Toate în infrastructura locală: apă, școli, grădini�e. Sunt foarte mândru de
aceste realizări.

R: Pentru Plopana în mod deosebit ce ave�i?
I.F.: În mod special pentru Plopana avem două drumuri locale: unul pe AFIR –

aproape sa făcut legătura cu satul Colonești și apă și canalizare
Dumitru V. MARIN
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AVANTAJ
Cu trupul ce din minţi te scoate,
Îl subjugă pe dată fata
Şi mai avea o calitate:
Era însărcinată gata.

TRANSFORMARE
Plecă la facultate bou,
Iar când santors zisei perplex
Văzândul vacă pe erou:
Schimbarea este doar de sex...

Ştefan Al SAŞA

PAZNICUL DEMOCRAŢIEI
Ni se spune cu emfază
“Presai câinele de pază”.
Când ne dă ea câteo veste,
Clar vedem ce javră este!

PROVERB RĂSTĂLMĂCIT
Cine fură azi un ou
E desigur mare bou,
Că în jur, tot anturajul
Fură ouă cu cofrajul.

Valentin URSU

UNUI EPIGRAMIST INVIDIOS
O răutate ca de câine
Pentru colegii condeieri
Te faceacum mai bun ca mâine
Şi mult mai rău azi decât ieri.

DUPLICITATE
Cu femeia şi cu berea
Astfel viaţa şio petrece,
El gustând pe rând plăcerea
Una caldă, alta rece.

Mihai ARSENIE

DIN CRONICA SATULUI
(MINIFABULĂ)
În sat la noi să tragă carul
Rămasau calul şi măgarul,
Că boul  printro şmecherie,
A fost ales la primărie!

UNUI FOST ŞI ACTUAL DEMNITAR
Pe vremea care a apus
Amicul mă privea de sus.
Acum, când toate sunt pe dos,
Îl pot privi şi eu... de jos!

Virgil PETCU

SOŢ IUBITOR
El ia oferit inele,
Vilă, cecuri în valută,
Barcă scumpă cu cinci vele,
Tot sperând so lase… mută!

URMAŞELE EVEI
Deajunsăi pe naltele creste
Sau poate pe locul de jos,
Femeiai eterna poveste
Ceo scrie cu tâlc FătFrumos…

Florina DINESCU DINU

SOLUNAR
Bambina, parcă, a înţepenit,
Că solunarul na prea coincis,
Precum spuneam, plecând la pescuit
Şi totuşi, eu am prins un somn… de
vis.

Vasile PREDESCU

HOROSCOP
Unora, de vrei să crezi,
Doar atât le precizezi:
În ce zodie trăieşti
Şiţi va spune cine eşti!

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 1
Berbecui bătăios de fel,
Cum sunt făloasele cornute
Şi este legendarul miel
Ajuns la blânda senectute.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 2
Taurul e taren coarne,
Facentruna pe eroul,
Poate munţii săi răstoarne
Şi nu stănjugat ca boul.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 3
Gemenii sunt împreună
De e soare ori furtună,
Doar pe noi, în chip aparte,
Răutatea ne desparte.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 4
Racul, şi luaţi aminte,
Merge înapoi, cum poate,
Dar să meargă înaine,
Pot săl iau la minen spate!

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 5
Leui supărat, se teme,
La vânat el nu seavântă,
Căci luatusa, deo vreme,
Şi cu euro la trântă.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 6
Fecioara e can primăvară
Plăpândul ghiocel sfios,
Timidăaşteaptă săi apară
Pe calul alb chiar FătFrumos.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 7
Ea, Balanţa, nici o vină
Nare şi e de mirare,
Chiar de talerul înclină
Către partea celui tare.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 8
Scorpionul pare fin,
Chiar şi simpatii adună,
Dacă naren ac venin,
Ci o poantă foarte bună.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 9
El, Săgetătorul ţine
Din săgeţilei o mie,
Numai una pentru mine
Să atac prin ironie.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 10
Vorbe grele nu încap:
Capricornul e un ţap,
Uneori, întâmplător,
Este ţap ispăşitor.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 11
Vărsătorul are harul
Deaşi vărsa pe gât paharul,
Iar pe cele cu venin
Le preschimbăn vinpelin.

DEFINIŢIE ZODIACALĂ 12
Peştiin apă se strecoară
Căi a Domnului comoară,
Vin doreşte la agapă...
Că i sa urât de apă.

Vasile LARCO

RĂTĂCITOR PRINTRE
MERIDIANE

Mă poartă peste glob MERIDIANUL
Lăsând în urmă zeci de PARALELE
Aşa cum îmi trasasem, vesel, planul;

Drept ghid eu miam luat un pumn de stele:
LUCEAFĂRUL vestit şiALDEBARANUL,
Sau SIRIUS şi alte nume grele;

Deci urmăresc mereu atent ecranul
Ceresc, condus de visuri cam rebele,
Sperând că pot sămi ţin în frâu elanul;

Prin Spania descopăr noi castele,
La Istambul găsesc cu greu firmanul
Citând bravi moldoveni cu citadele;

Din Greenwich iau drept ţintă Caraimanul,
Ceahlăul – şi cum gândumi plin de zel e –
Mă reîntorc, zburând cuaeroplanul…

Şiacum mai simt căn gândurile mele 
Cam fanteziste, dar mereu fidele 
Lăsând în urmă zeci de PARALELE,

Mă poartă peste glob MERIDIANUL!
Eugen DEUTSCH

Greierele şi furnica 
Petrecuse cu chitara
Toată vara.
Însă iată căntro zi
Când viforniţa porni,
Greierele se trezi
Fără muscă, fără râmă,
Fără umbră de fărâmă.
Ce să facă? Hai să ceară
La Furnică, pân' la vară,
Niscai boabe de secară.
 "Pe cuvânt de lighioană,
Voi plăti cinstit cucoană,
Cu dobânzi, cu tot ce vrei!"
Dar Furnica, harnică,
Are un ponos al ei:
Nui din fire darnică
Şii răspunde cam răstit:
 Astăvară ceai păţit?
 Dacă nu e cu bănat.
Zi şi noapte am cântat
Pentru mine, pentru toţi...
 "Joacă astăzi dacă poţi!"

Jean de la FONTAINE

Un poliţist ajunge la locul unde o maşină a ieşit de pe autostradă, a
omorât mai multe animale şi a dărâmat un hambar.

Îl ia deoparte pe Vasile, care abia se mai ţine pe picioare şi se sprijină
de nevastăsa, şil întreabă:

– Fii sincer, cât ai băut?
– Zece beri şi patru sticle de vin. Sunt beat, ce mai…, zice Vasile.
– Ştiu că eşti beat, zice poliţistul nervos, dar ăsta nu e un motiv ca 

so laşi pe nevastăta să conducă!


Întro școală de duminică, preotul vorbea despre frumuse�ea

altruismului și generozită�ii. Bulă se ridică în picioare și spune:
– Da, tatăl meu spune și el că în via�ă trebuie să dai și să dai și să dai

mereu.
Preotul, încântat, îi spune lui Bulă:
– Tatăl tău trebuie să fie un om foarte umil și temător de Dumnezeu.

Ar fi bine ca to�i să fie ca el. Dar cu ce se ocupă tatăl tău?
– Este campion la box. 
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TOAMNA CULTURALĂ
HUȘEANĂ!

Întro adevarată desfașurare de for�e a păstrării şi
perpetuării in timp a folclorul autentic, a tradi�iilor și obi
ceiurilor populare, specifice zonei noaste, Primaria
Municipiului și Consiliul local Huși, Casa de Cultura
„Alexandru Giugaru” Huși, au organizat în zilele de 5  6
octombrie 2019 evenimentul mult așteptat de hușeni
„Toamna culturală hușeană”

Este îmbucurător faptul că an de an la aceste
sărbători ale orașului, crește numarul de participan�i și
calitatea spectacolelor prezentate iar aceaste manifestări
artistice și tradi�ionale își câștigă tot mai mul�i sus�inători.

Lista artiștilor de top invita�i la „Zilele Hușilor”
este una bogată și a scos din casă un numãr foarte mare de
iubitori de frumos, chiar dacã vremea a fost surprinzãtor
de rece iar ploaia putea face oricând surprize neașteptate.

În cele douã seri de spectacole pregãtite de
organizatori, au urcat pe scenă nume cunoscute și apreci
ate: Andra, Ansamblul „Hora Vasluiului” Formatii locale
de la Clubul elevilor, au venit de peste Prut celebrul
Ansablu „Lãutarii” Nicolae Botgros și Ansamblul
folcloric „Plãieșii” din Republica Moldova, iar ca reper
cultural pentru judetul Vaslui, Ansamblul folcloric
„Trandafir de la Moldova” de la Huși a oferit un frumos
program artistic la împlinirea a 20 de ani de carierã
artisticã.

Hușenii au așteptat cu nerăbdare acestă
sărbătoare a orașului pentru că toamna e vremea roadelor
bogate, a culesului de struguri dulci, iar Hușul este renu
mit, prin podgoriile sale celebre.

În zona parcului, a fost amplasat târgul
meșterilor populari care șiau expus crea�iile lor.

Un punct de atrac�ie a fost și standul meșterilor
populari din municipiul Bârlad care au încântat privirile
hușenilor cu cele mai reușite lucrări realizate manual în
stil tradi�ional. Aceștia miau spus impresiile lor:

,,Am participat pentru prima dată la acest târg al
meșterilor populari organizat cu ocazia Zilelelor culturale
ale orașului Huși, și putem spune că nea plăcut foarte
mult felul cum am fost primi�i, 

Aici am întânlit oameni minuna�i, ospitalieri și
cu o bucurie sufletească molipsitoare, care neau făcut să
ne sim�im ca la noi acasă, de aceea am decis că vom veni
la astfel de manifestări ori de câte ori vom fi invita�i de
către autorită�ile locale, au declarat cei doi meșteri
populari bârlădeni, Valentin Bogdan Neagu și Mihai
Marian Moisuc”   

Felicitări tuturor hușenilor, felicitări
organizatorilor implica�i în realizarea acestui important
eveniment, artiștilor și meșterior populari participan�i.

Gândul meu de mul�umire se îndreaptă în primul
rând către doamna Cătălina Alexa  managerul Casei de

Cultură „Alexandru Giugaru” Huși și către doamna
Liliana Petraru – administratorul aceleiași institu�ii,
pentru invita�ia făcută meșterilor populari din cadrul
Departamentului ,,Arta tradi�ională” al Asocia�iei ,,Artă,

Tradi�ie, Cultură” Bârlad, de a participa la acest târg al
meșteșugarilor populare și nădăjduiesc întro continuă
colaborare.

Viorica GHENGHEA

MUZEUL „VASILE PÂRVAN”
VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPA�I
LA VERNISAJUL EXPOZI�IEI

„SPA�II ENERGETICE”, A
ARTISTEI 

CARMEN POENARU

Carmen Poenaru este fără îndoială o artistă desăvârșită, cu o
activitate intensă, fiind membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, a
Asocia�iei Europene a Artiștilor, a Asocia�iei Femeilor Creatoare în Arta
Plastică din România, precum și a clubului UNESCO. Expozi�iile personale
și de grup în �ări ca Elve�ia, Finlanda, SUA, Fran�a, Italia, Spania, Grecia,
Germania, Australia etc. sunt tot atâtea dovezi a aprecierii de care se bucură
artista. Spiritul său aflat întro neîntreruptă căutare ia condus pașii spre
pictură, dar și spre designul vestimentar și arta decorativă.

Ampla expozitie de pictură și artă textilă semnată de artista băcăoană
Carmen Poenaru este deo boga�ie cromatică greu de egalat, iar prin
dimensiuni și număr impresionează, fără îndoială, ochii privitorilor.

Artista încearcă mereu, cu prilejul fiecărei expozi�ii, să vină în fa�a
publicului spectator cu lucruri și provocări noi. De această dată în paralel cu
lucrările de pictură, cu un aspect atât de viu și plin de lumină, ne propune o
întâlnire și cu tapiseria, mai exact cu foarte frumoase și ingenioase colaje
textile. Combina�ia atât de reușită între lucrările de pictură și arta textilă este,
fără îndoială, punctul forte al acestei inedite expozi�ii.

Reîntâlnire cu arta de bună calitate, în care reprezentările 2D în
pictură și arta textilă, asigură un joc cromatic, de culori şi spaţii, expus în
limbajul subtil al emoţiilor și al crezului său artistic.

Vernisajul expozi�iei va avea loc DUMINICĂ, 13 OCTOMBRIE,
ora 11.00 la sediul central al Muzeului „Vasile Pârvan”.

Prezintă criticul de artă Iulian Bucur.
Organizator, dr. Mircea Mamalaucă
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.
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Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str.

Decebal, nr. 3, Vaslui, organizează concurs în
data de 23.10.2019  proba scrisă, pentru ocu
parea unor posturi contractuale vacante,
după cum urmează:  

– Economist pe perioada  nedeterminata
 1 post

Concursul se organizează astfel: în data
de 23.10.2019, ora 10:00  proba scrisă  şi  în
data  de  25.10.2019, ora 10:00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 21.10.2019, la sediul
Transurb S.A. Vaslui.

Condiţiile de participare la concurs, bib
liografia şi documentele necesare completării
dosarului  se  afişează  la  sediul  Transurb
S.A. Vaslui.

Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  
telefon: 0235314831 sau 0756946637

LA ȘULETEA, 
E LAUREN�IU  ȘOITU

La invita�ia distinsului profesor de la 
Universitatea ieșeană, sâmbătă, 5 octombrie 2019, mam
grăbit să ajung la un Simpozion (pe 2 zile), de fapt mai
multe manifestări pe o temă comună, și rară: pre�uirea
înaintașilor.

Am început să filmez și să fotografiez, cu pu�in
după deschiderea primei păr�i, întro sală de clasă, cu ceva
peste 30 de prezen�i, de toate vârstele, mai pu�in copii.

Subliniez, și voi reveni: nici un elev dintre cei peste 200
ai școlii. Printre asisten�i, prof. dr. Pavel Toma de la Liceul
Mincu din Vaslui, poetul  Simion Bogdănescu, prof. Elena
Monu, președinta Academiei Bârlădene, prof.dr. Oltea
Rășcanu Gramaticu, câ�iva dintre intelectualii din Șuletea,
câ�iva dintre cei premia�i: eleva Axinte, fiica fostului nos
tru colaborator Florin Axinte, premiată în cadrul concur
sului, poeta Nina Toma, din Bârlad, de asemenea premiată
pentru volumul de poezie „Vara celor cinci
Sânziene”(Cronedit,Iași,2018,204 pag.), o altă profesoară
poetă Andreea Maftei, de la RediuIași, un profesor de
matematică de la Băcani premiat pentru poezie, sculptorul
realizator al celor 3 busturi care au fost dezvelite apoi,  al�i
câ�iva invita�i din afara localită�ii. Erau mai mul�i oaspe�ii,
fapt care ne convinge de eforturile depuse de Șoitu pentru
reușita ac�iunii.

Cât sa mai discutat în sală, mustăciosul prieten
și poet Simion Bogdănescu mia și scris un autograf pe un
recent volum de poezii „Corb alb și grâușor stafie”, poeme,
Cronedit, Iași, 2017,158 pag:„Domnului mare ziarist, dis
tinsului profesor doctor, profundului romancier, D.V.
Marin – toată considera�ia mea și tot farmecul acestui

volum de poeme, Simion Bogdănescu, Șuletea, 5
oct.2019”.

Desigur, am fost atent la evocările celor prezen�i
în sală, dar cel mai mult ma interesat dezvelirea statuilor
(busturi) în fa�a școlii generale, pe un platou străjuit până
acum doar de statuia lui Virgil  Caraivan, ridicată anul tre
cut tot prin eforturile lui Lauren�iu Șoitu. 

Dezvelirea celor 3 statui sa făcut după un fel de
Tedeum, o slujbă religioasă prescurtată cuvenită unui
asemenea moment,cu cuvântări de rigoare și fotografii care
mai de care mai interesante. 

Pentru to�i cei prezen�i a fost instructivă și cu totul
educativă activitatea propusă de universitar. Dar cine avea
cea mai mare nevoie, popula�ia școlară a comunei a lipsit
cu desăvârșire, ceea ce ma dus cu gândul fie la un fel de
sabotaj pentru munca și rezultatele prof.univ.dr. Șoitu,
fie… la prostia și neputin�a directorului de școală, al cărui
nume nici nu vreau săl pronun�, fie a primarului care se
interesează mai mult de linkurile pe facebook și nu de
via�a școlii. Din discu�iile cu câ�iva concetă�eni… nici de
via�a comunei.

Dar nu de activitatea lor ne ocupăm acum, pentru
că vrem să revenim.

Când un om cu dragoste de locurile natale face

atâtea eforturi pentru concetă�enii săi… se cuvine să avem
și cuvintele de laudă. Le rezumăm, doar:

Felicitări, dle Profesor, mul�umiri pentru tot,
sperăm să continua�i?!? 

Dumitru V. MARIN



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

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

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 intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
53 locuri de muncă disponibile la 9.10.2019

– SC ALDELIA SRL 4 muncitori necalifica�i la
asamblarea, montarea pieselor

– SC CHENCOS SRL 5 muncitori necalifica�i la
asamblarea, montarea pieselor

– SC EVIANIS PROD SRL 1 muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chel
ner)

– SC VIACONS RUTIER SRL 1 muncitor
necalificat la între�inerea de drumuri, șosele, poduri,
baraje

– SC ING PRIM SRL 1 șofer autocamion/mașină de
mare tonaj

– SC FINISH TRANSPORT SRL 1 vânzător
– SC LINUX SRL 1 spălător covoare înnodate
– SC SPIDER FLUX SRL 1 spălător vehicule
– SC ELENANYRAM SRL 2 vânzători
– SC IDRICORIMAD SRL 1 mecanic auto
– SC INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto
– SC BERTCOMPANY SRL 1 mecanic auto
– SC NEWROEVO SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– SC LYNOCRIS ROM SRL 3 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC MADAPICA SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC NICOMON SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC BRODAT ȘI CUSUT SRL 1

confec�ionerasamblor articole din textile
– SC ALPHA WOLF TOUR SRL 1 manager
– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor, 1 ucenic 

– SC CIBLIM PROD SRL 1 confec�ioner articole
din piele si înlocuitori

– SC LETECOM SRL 3 confec�ioneri asamblori
articole din textile

– SC CODRIN TEXPROD SRL 1 contabil
– SC ECOSALUBRIZARE SRL  1 îngrijitor ani

male
– SC AUTO BHN SRL 1 instructor auto
– SC AUTOROM SRL 1 zidar rosatortencuitor
– VASEA SRL 1 ajutor bucătar, 1 camerista hotel, 1

femeie de serviciu

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, 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

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela
ii la telefon: 0744.231380
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MUNCĂ ȘI PRICEPEREMUNCĂ ȘI PRICEPERE

Reporter: Bine vam găsit, domnule Cristi Lungu, deși vam găsit întro nu foarte bună
stare, în ceea ce privește sănătatea dumneavoastră. 

Primar: Sănătatea nu �io dă nimeni, numai Dumnezeu. Și la primărie și pe plan 
personal am foarte multe treburi de făcut chiar dacă presa și mass media spune că nu face
nimeni nimic în România din cauza PSDului. Eu îi anun� că fac, PSD întradevăr nu prea
face. Avem școli, drumuri, canalizări, alimentări cu apă, poduri – avem de făcut.

R: Domnia ta miai spus odată că numai cine nu vrea nu face întro primărie. Eu știu că
aici ave�i o comună extrem de întinsă cu dealuri nu foarte productive, dar unde sa realizat o
structură bună și o legătură asfaltată cu Bârladul. Domnia ta ești unul dintre oamenii care au văzut
lumea. Pentru curiozitatea mea de reporter, prin câte �ări ai umblat domnule Cristi Lungu?

P: Sunt multe, nu pot să le enumăr acum. Și în Rusia, și în Turcia, Europa.
R: Vreau să se știe de ce am ales să fac acest interviu cu dumneavoastră. Sunte�i unul 

dintre cei mai muncitori oameni din Moldova, ave�i experien�a sacrificiilor „plecării” în străinătate.
Nu știu dacă a�i adunat ceva acolo, dar când a�i venit, chiar a�i făcut ceva aici. Coroieștii de azi nu
seamănă de loc cu cel de acum 30 de ani.

P: Nici nu are cum, la câ�i bani sau investit aici.
R: Câte mandate ave�i domnule Cristi?
P: Cinci.
R: Așadar 20 de ani de administra�ie. Mai ave�i altă specializare?
P: Administra�ia a devenit o specializare.
R: Din aceleași considera�ii de om muncitor, când vam strâns mâna, am sim�it că ave�i o

mână muncită. De ce munci�i domnule?
P: Seara, după ora 45 muncesc acasă. La ferma pe care o am, am animale, am pomi

pe care iam plantat.
R: Altfel spus, un gospodar complet. 
P: Nu știu, eu muncesc acolo unde este nevoie. Dacă sunt complet sau incomplet, nu

știu cine poate să zică dacă sunt sau nu.
R: Am luat doar două trei informa�ii de prin sat. Mi sa vorbit despre dumneata: „Da, Cristi

al nostru. E gospodar.” Aceasta este imaginea primarului. În�eleg că trebuie să muncești și aici și
acasă, peste tot unde �i se cere. Toată lumea zice că munca de primar este grea. De ce este grea
munca de primar, domnule?

P: Nu este grea, este făcută să meargă greu. Ea nu este grea, este frumoasă, dar este
făcută să meargă greu de institu�iile statului. Nu contează că îi critic pe ai mei. Ei trebuie să
facă orânduiala care trebuie făcută. Dacă regulamentul pleacă de sus în jos, no să se facă
nimic în �ară. Dacă regulamentul va pleca de jos în sus, se vor realiza multe. Numai că 
regulamentul investi�iilor a plecat de jos în sus și mă bucur. Mă bucur pentru ai mei, pentru
că le spun că banii pentru investi�ii curg și investi�iile ca atare merg, func�ionează, le luăm
acum în primire. Iar partea cu legisla�ia și tot ce înseamnă institu�ii ale statului, înfiin�ate de
care răspund cei de la nivel înalt, îi critic și întotdeauna iam criticat. Avem disfunc�ii, avem
tot felul de istorii, este o realitate.

R: Sunte�i printre pu�inii primari care cutează săși spună gândurile și să facă propuneri.
Altă dată a�i făcut mai multe propuneri, pe care leam remarcat și eu atunci când am stat de vorbă.
Dacă acum, în prag de bilan� (vine acuși Sf. Vasile), ce realizări mai importante ave�i în 2019?

P: Pentru 2019 nu pot să vorbesc în particular. Nu pot să vorbesc despre un an în
mod special. Realizările mele au o evolu�ie pe mai mul�i ani. nu po�i să spui că în anul 2019
ai făcut ceva concret de la A la Z. Trebuie să vorbești și de anii din urmă. 

R: Să o luăm concret. Câte milioane a�i adus aici prin proiecte și realizări?
P: Deja vorbim de câteva milioane bune. Dacă stau și mă gândesc, aproape fiecare

obiectiv are minim un milion de euro, care înseamnă o acordare de bani pentru asfaltarea a
șapte kilometri, pentru alimentare cu apă pe trei kilometri. Și am trei alimentări cu apă, am
șapte kilometri de asfalt, am aprobări pentru al�i șapte kilometri de asfalt, am canalizare 
pentru încă un milion de euro, etc. Numai de milioane de euro vorbim.

R: Ave�i apă la robinet în toate satele?
P: Avem apă curentă în patru din cele șapte sate. Pentru că celelalte trei care au

rămas nu îndeplinesc condi�iile de construire a aduc�iunii. Popula�ia este sub 500 de locuitori.
Atunci când vrei să aplici un proiect de acest gen, vine Europa și parlamentarul din România,

institu�ia care se ocupă cu așa ceva și zice că nu ai voie. Dar to�i aceștia nu știu că și acei 500
trăiesc, respiră, beau apă.

R: Cea�i făcut de vă simpatizează lumea?
P: Nam făcut nimic. Lauda de sine nu miroase a bine. Eu când sunt în campanie

electorală chiar am un slogan: „Vota�i pe cine vre�i, dacă nu vre�i să mă vota�i, chiar vă rog
să nu o face�i.”

R: Și totuși de 20 de ani oamenii vă votează cu toată încrederea.
P: Nu po�i să for�ezi omul, fiecare intră singur în cabina de vot, fiecare votează pe

cine vrea, libertatea este consim�ită atât prin constitu�ie cât și prin lege. Eu de ce să chinui
omul?

R: Lea�i adus transport, apă. Gaze le aduce�i? Se poate?
P: Nu aducem. Se poate dar este o cheltuială care nu se poate suporta.
R: În acest moment.
P: Și în momentele viitoare. Primarii se zbat pentru gaze, dar o să vedem câ�i or să

se branșeze la gaze și câ�i or să poată suporta cheltuielile la gaze. Dacă cineva are branșament
la gaz și vine firma care distribuie și ia în fiecare an câte două milioane jumătate, trei 
milioane, cine va putea suporta cu o pensie de 600 de lei o verificare anuală de douătrei 
milioane? Numai verificarea, fără consumul efectiv.

R: Dar apa este totuși ieftină la voi, suportabilă, nui așa?
P: Apa este ieftină. Și gazul care trebuie tras nu dă via�ă. Gazul omoară. Apa este

via�ă, nu? Sunt două elemente diferite. Apa se pune și în bere și în vin, cam în tot. Gazul nu
se pune decât pe foc.

R: Mă întorc la planurile de viitor, deși vam promis să vă iau doar câteva minute. Ce 
program ave�i pe parcursul următoarelor câteva zile pe care le ave�i? Azi, mâine, mandatul
următor? 

P: Vom face niște lucruri. Inten�ia mea este de a învă�a lumea săși pună copaci în
curte. Aș vrea să dau un exemplu propriu. Unii nu vor să în�eleagă, dar vor în�elege: un gard
poate fi făcut și din copaci, din pomi care pot fi planta�i și exploata�i în zece ani. salcâmul dă
un randament foarte bun.

R: Adică pus pe hat.
P: Absolut. Cheltuielile nu sunt foarte mari și în momentul în care ai un salcâm pus

– este sfânt. Eu așa am făcut. Am spus bine. Pomul fructifer nu po�i săl pui pe hat. El 
trebuie să aibă o anumită arie în jurul lui, să se aerisească. Îl pui lângă gard, în altă parte.
Salcâmul poate fi pus oriunde. În timp ce un pom fructifer poate fi așezat la un loc unde să
aibă aerisire, vântuire și așa mai departe. Salcâmul merge și pe nord și pe sud, este, vest, în
toate direc�iile.

R: Cât de necesar este ca un primar să știe cam de toate întro comună?
P: Nu este necesar. Nici eu nu știam nimic când am intrat în primărie. Am învă�at în

următorii 10 ani. Mie mia luat 10 ani să fiu primar. acum sunt întradevăr primar. Acum
1012 ani nu prea eram.

R: Campania – nu vreau să vorbesc despre ea, dar vine și pleacă. Primarul rămâne.
P: Oricum eu în campanie nu merg nicăieri.
R: Am în�eles și că ave�i o via�ă personală realizată, ave�i copiii.
P: Fata muncește la ferma pe care am făcuto împreună cu ea. Muncește în

agricultură. Băiatul a terminat dreptul în Anglia pentru că șia ales o specializare care la noi
nu există. Și vrea să aplice la noi în �ară o nouă specialitate în drept. Încearcă.

R: Pute�i so denumi�i?
P: Da, este vorba de psihologia maselor. Ca să vă dau un exemplu este ceea ce se

întâmplă cu subiectul fenomenului Caracal – toată lumea dezbate acest subiect. Nimeni nu o
înva�ă în România. De asta sa întâmplat ce sa întâmplat la București la acea manifestare
care sa terminat întrun mod nefericit printro ciocnire cu jandarmii. De asta sa întâmplat.
Pentru că ne lipsesc specialiștii în astfel de domenii. 

R: Asta înseamnă că îl vede�i cam rar pe acasă.
P: Nu, acum este acasă și aplică pentru specializare.
R: Mai în glumă, mai în serios, nui este rușine să dea nutre� la vite?
P: Muncește! Culege la vie, face cură�enie la capre sau porci, muncește.
R: Domnule Cristi, sunte�i albit fa�ă de cum vă cunosc eu de acum 30 de ani. Da�imi 23

repere din via�a dumneavoastră. Sunte�i din Coroiești?
P: Nu, sunt din Bârlad. Mam născut în 1967, pe 1 septembrie. Părin�ii sunt de 

undeva din Rădești, Glăvănești, undeva prin zona Gala�iului. În București am bunici din
partea so�iei. Mai mult de atât nu prea știu ce să spun. Aici mam stabilit, am ferma, casa, tot.

R: Și visurile tot aici ave�i?
P: Absolut. Ceea ce am visat, aceea am. Nu trăiesc cu vise. Trăiesc cu ce am.
R: Vă sprijină aparatul primăriei?
P: Cei care mai rămân, da. Am trei salaria�i care vor ieși la pensie, nu este bine dar

poate vor veni al�ii mai tineri, îi vom instrui pe aceștia. Vom vedea cum vor evolua.
R: Comuna Coroiești va fi vreodată prima pe jude�ul Vaslui?
P: Nu. Din cauza așezării.
R: Altfel spus ave�i recolte mai slabe, se lucrează mai greu?
P: Nu, avem terenuri foarte bune, de care își bat joc. Agricultura românească a

involuat. Societă�ile care fac agricultură își bat joc de teren. Și eu am vreo 15 hectare pe care
le folosesc fără sămi bat joc de ele. Este foarte frumoasă, numai cui nui place și nu vrea să
o facă nui iese. 

R: A�i avut foarte mul�i cetă�eni de diminea�ă care au venit după aprobări. Probabil acum
stau la coadă din cauza interviului. Vă sim�i�i sufocat de probleme?

P: Nu, poate un pic obosit, dar nu sufocat. Nui aceeași treabă. 
R: Deci primarul nu se lasă, deși a�i spus că nu ave�i vise poate ave�i planuri. Foarte curând

mă întorc să aflu ce planuri ave�i pe 2020. Mul�umesc Cristi Lungu. Un primar la el acasă.
P: Mul�umesc și eu.

Dumitru V. MARIN

COROIEȘTI


