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Ca om care bat drumurile acestui jude� din 3 martie 1970 (e ceva, nu?),
atunci în calitate de inspector cu bibliotecile și sta�iile de radioficare de la
Comitetul de Cultură și Artă al jude�ului Vaslui, apoi ca profesor și cercetător
legat pe veșnicie cu acest meleag, și, în ultimii 29 de ani ca om de presă, deci un
călător timp de 50 de ani, fac mereu asocieri, în raidurile pe care le fac în do
cumentarea necesară pentru ziarul de fa�ă. 

Constat ușor că am 61 de ani de la primul meu articol, publicat în ziarul
băcăuan „Steagul Roșu”, intitulat „Bibliotecarul nu are timp”, dar și urme ale
interven�iilor mele prin diferite sate, comune, locuri. Zilele trecute miam legat
gândurile de Casa de Cultură „Constantin Tănase” Vaslui, terminată în 1972,
cu câteva zile înainte de edi�ia a IIa a Festivalului Umorului, pe care îl organi
zam și eu. Pe oricare rută din jude�ul Vaslui aș merge, sunt semne uitate de care
sămi amintesc.

Zorleniul de astăzi pare înfundat în nelucrare, analfabetism, incultură.
Aici, unde a fost primul Orfelinat (regal) prin 1898, cu vestitul învă�ător – folc
lorist,  Mihai Lupescu, iar acum 3040 de ani era un liceu agricol de frunte din
�ară, cu mii de meseriași în agricultură, acum mai este doar câte un fușerai care
sar chema Ziua comunei. Aici, din gara de pe peronul căreia Ion Antonescu (la
capătul celălalt era Regele Mihai I) a ordonat trecerea Prutului, pentru re
dobândirea  Basarabiei în noaptea de 21/22 iunie 1941, aici, unde era una din
tre cele mai mari și mai bune fanfare din �ară, aici, pare că, doar o forma�ie ca
exemplu de �igăncușe (de fapt româncu�e curate) mai reprezintă pe cineva. Am
făcut eforturi mari să o găsesc măcar o dată pe primări�ă, dar na fost chip.
Unii func�ionari spun că nu prea calcă prin primărie, iar eu am căutato de vreo
8 ori. Ce să zic… aici pare că există un primardictator?! Zorleni… și atât!?

Calea ferată abandonată Bârlad – Bogdănești era dată mereu de exemplu
de cum nu trebuie executată asemenea construc�ie. Prin văile de pe Valea 
Elanului și pe dealurile de la Epureni și Copăceana erau în�esate trupele
românești  și germane care să treacă Prutul. Aici nau prea dat brumele toam
nei, dar nici oamenii nu se mai mișcă vioi ca altădată. E sărăcie…

Fălciul lui Neculai Moraru, primarul actual, are semne de modernizare,
are câteva investi�ii, are o primărie plină de flori. Și niște oameni tare de treabă.
Aici, în Bibliotecă, lam lămurit pe profesorul Th. Pracsiu să vină la ziar, la cen
tru, la Vremea Nouă, cam prin 1971. Iatăl om de primă mărime culturală în ac
tualitate. Dar sa construit Centru Cultural, cu Bibliotecă, nouă, nu ca atunci
când introduceam clasificarea alfabetică și tematică. 

Primarul șia împlinit un vis: Parcul Istoric de la Bogdănești, inaugurat
în primăvara aceasta. E o replică a Cimitirului de la �iganca, de peste Prut, și
un loc de unde se mai pot aminti de cei 20.000 de mor�i, de acolo. Dar e și un te
ritoriu al  neputin�elor, cu podul de peste Prut abandonat, cu scaie�ii până la
streașină, cu imposibilitatea de a comunica liber cu fra�ii de peste apa asta
blestemată.

Vetrișoaia de astăzi marchează intrarea deja în veșnicia cimentului a scri
itorului, poetului, muzeografului Ion Mâcnea… Vetrișanu.  Popasul Spiritului,
cu grupul statuar, va rămâne și după nepre�uitul meu prieten. Voi tot reveni.

Continuarea în pagina 2
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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 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 cuan
tificat exact.” 

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

(15 iulie, 2018)

1 AN DE LA MOARTEA LUI
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PRIMARUL FILOZOF DE
LA DUMEȘTI – VASLUI

LANSARE DE CARTE 
GABRIELA ANA BALAN
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organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

FUGARE…  GÂNDURI
Continuare din pagina 1

Lunca Banului, Stănilești, comune care nu păstrează nici o scamă din
istoria locului. Pe aici sa desfășurat vestitul război rusomoldoveanoturc, cu
alian�a lui Dimitrie Cantemir cu Petru cel Mare al Rusiei (1710) făcută praf de
un general rus beat. Câte nu sar putea scrie… Dar, mai ai pentru cine?

La Huși se sărbătorește alt Centenar, al Liceului „Cuza Vodă”, unde
păstorește și prietenul nostru Costin Clit, ca profesor. Așteptăm precizări,
noută�i, informa�ii cu toată bucuria, pentru că această unitate de învă�ământ
a fost dintotdeauna fruntașă pe ramură. Poate trebuia sărbătorită și prima
publica�ie apărută acolo pe 30 august 1873, VOCEA HUȘULUI, săptămânală,
până la 13 decembrie, același an. Se vede că jurnalistica, dovada vie�ii zilnice
a unui neam, poate cădea pe un loc mai jos. Dacă nu face… zgomot. De re�inut
că aici, pe vremea lui Emil Pascal se turnau primele filme de amatori din
România. Tot de aici sa ridicat SandyHuși, adică marele actor Alexandru
Giugaru.

Tot aici vie�uiesc, astăzi fruntași ai vie�ii culturale de nivel na�ional: Th.
Codreanu, Avram D. Tudosie, Costin Clit, pe aproape Ion Gheorghe Pricop.

1 AN DE LA MOARTEA LUI CRISTI PÂNTEA
COMEMORARE

„Ca om care lam cunoscut, ma apreciat (dovadă că ma sculptat),
la rândumi și eu lam iubit pentru talent sinceritate, loialitate.

Odihneștete în pace, Cristi Pântea”
Dumitru V. MARIN

Despre Cristian Pântea şi ceea ce a făcut el pentru
elogierea unor oameni de seamă ai Vasluiului sau ai ţării se poate
scrie în multiple feluri. Indiferent însă de modul de abordare,
rămân constante însuşirile sale de om onest şi cu atitudine
smerită în faţa personajelor cărora vrea să le dăruiască ceva din
propriul său palpit vital. Nu ştiu cât orgoliu de creator a adunat
de la o lucrare la alta, nu ştiu cât de mult se consideră artist  sau,
cu modestie, se plasează în rândul celor care, dincolo de vanităţi
efemere, vrea doar să facă gesturile pe care le socoteşte fireşti.
Atâta vreme cât nu clamează cine ştie ce statut profesional,
gesturile lui seamănă cu nişte veritabile exerciţii de admiraţie
faţă de trecutul românesc aureolat de personaje intrate deplin şi
definitiv în conştiinţa naţională.

Risipite în tot spaţiul vasluian şi tutovean, lucrările lui
marchează prin forţa simbolică a figurilor reprezentate, momente
de recuperare prin memoria oamenilor şi faptelor care au scris
istoria naţională. Atâta vreme cât gândeşte curat despre înaintaşi
şi soluţiile trebuie adecvate nivelului de înţelegere al celor cărora
le sunt destinate. De pildă, în cazul succesivelor viziuni asupra
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, Cristian Pântea nu
forţează interpretări originale, ci se păstrează, cu înţelepciune, în
proximitatea acelor imagini de manual şcolar unde figura lui
Ştefan pare desprinsă de pe pereţii cu tabloul votiv de la Voroneţ.
Sculptorul modelează cu grijă şi încearcă să surprindă expresia
dar şi monumentalitatea. 

Ca orice meşter care se respectă, Cristian Pântea nu vrea
să iasă din tiparele de gândire ale privitorilor care au deja consti
tuite mental modele la care nu vrea să renunţe prea uşor. Faptul
că plasticianul ştie cui se adresează îl determină la o manieră de
lucru limpede gândită şi simplu exprimată. Modelează cu migală
în spiritul asemănării cu modelul, accentuează câteva elemente
ce pot defini personalitatea. Astfel, Ştefan cel Mare are privire
cutezătoare, o atitudine de veghe şi responsabilitate, neînfricare
şi evlavie de atlet al creştinătăţii. Credibile, imaginile
voievodului Moldovei, amplasate la Huşi, Cănţălăreşti sau
Rafaila au devenit veritabile borne ale istoriei neamului.
Bassoreliefurile adiacente, bine compuse, adaugă scene

memorabile din viaţa domnitorului şi imortalizează faptele trecu
tului care pot fi utilizate întro mereu necesară pedagogie socială
la care face explicite trimiteri.

Am participat la dezvelirea bustului Eminescu la
Zăpodeni, satul pe unde lau purtat paşii de revizor şcolar pe
autorul Luceafărului, şi am trăit momentul de emoţie al
localnicilor care sau simţit solidari cu ideea că steaua de bronz
din faţa şcolii va lumina destinul şcolar al multora dintre elevi.
Aici, dincolo de atributele fizionomiei, oricând disputabile,
Cristian Pântea a pus ceva din credinţa lui intimă că prin valoare
şi artă omenirea poate aspira la un viitor de demnitate şi
solidaritate. 

Despre lucrările lui Cristian Pântea trebuie să discutăm
din perspectiva intenţiilor generoase, a bucuriei cu care el se
dăruieşte în folosul celorlalţi. Are putere de muncă şi tenacitate
încât dacă ar avea puterea să ridice în fiecare oraş, comună sau
cătun, monumente pentru neuitare nu ar ezita să o facă. Nu
întâmplător, îl aflăm prezent la Buda Oşeşti cu portretul Luiza
Zavlovski, la Dumeşti cu bustul Mareşalului Prezan, la Vaslui cu
portretul lui Mihail Sadoveanu. Acestora li se adaugă busturile
lui Alexandru Vlahuţă, Spiru Haret, Veniamin Costache şi încă
multe altele.

Pentru Cristian Pântea sculptura a devenit un mod ideal
de a dialoga cu istoria, cu oamenii, cu el însuşi. Face permanent
eforturi de aşi îmbunătăţi mijloacele de exprimare şi este
meritoriu faptul că îşi recunoaşte obiectiv şi reuşitele şi
neîmplinirile. Această luciditate critică este primul semn că se
apropie de exigenţele profesionalismului. La aniversare, un salut
colegial şi urarea de a persevera în exprimarea propriului crez
uman şi artistic, singura garanţie a posibilelor recunoaşteri de
breaslă. Oricum, publicul ţi lea oferit deja… La mulţi ani!

Valentin CIUCĂ, membru al Asociaţiei  
Internaţionale de Artă, UNESCO, Paris

ONESTITATE  ŞI  SMERENIE
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FACEBOOKUL, MAI TARE
DECÂT BISERICA

Reporter: Stau de vorbă cu Ioan Buta,
primarul orașului Murgeni. Bună ziua, domnule
primar, bine vam  găsit!

Primar: Bună ziua, domnule profesor,
bine a�i venit.

R: Care sunt problemele cu vă
confrunta�i, domnule primar, în orașul Murgeni?

P: Școală, pia�ă, drumuri, spital,
canalizări. Tot ce se poate face întro comuni
tate cum ar fi Murgeniul.

R: Cu partea culturală cum sta�i?
P:  Deocamdată foarte bine, avem un

director care se ocupă de acest aspect.
R: Am văzut că ave�i o bibliotecară

mobilizată la tot felul de activită�i, mai ști�i ce
fond de carte are?

P:  Nu știu exact, oricum, la cât de
mult se citește la noi în zonă și bănuiesc că și la
nivel na�ional... Cred că sunt statistici pe care
lam pierdut din vizor, în general tinerii sunt
preocupa�i de internet, tabletă, telefon. Au
uitat să socializeze. Bănuiesc că înva�ă să scrie
și să vorbească mai mult de pe internet...

R: Decât de la școală sau de la cămin.
P: Se vede după cum scriu pe internet.

Din nefericire cam așa stau lucrurile.
R: Popula�ia aceasta de etnie romă

(�igani), au început să aibă o anumită orientare
către cultură, așa cum o percepe�i domnia voastră
Nu mă refer la cultura crâșmei, că aici sunt șefi.

P: Da. De fapt ei sau retras din crâșme
datorită religiei lor, au cam rămas românii
singuri în crâșme. Tot ce am observat cu ocazia
acestui referendum e că mul�i dintre �igani, ca
să nu mai tot vorbim cu romi, sunt mai români
decât românii.

R: Adică mai credincioși.
P: Cam așa stau lucrurile. Lau inter

pretat exact sub forma valorii reale. Românii
au fost reticien�i, au fost ușor de manipulat de
către cei care au postat tot felul de mesaje anti
referendum. Acum am în�eles lucrul acesta
clar, ei au frică de Dumnezeu și bănuiesc că,
ușor, ușor se duc și spre cultură.  

R: Oare Facebookul, minunea acesta a
secolului, este mai puternic decât biserica, decât
credin�a?

P: Din nefericire, după cum am obser
vat, cum se spune în limbajul acesta al nostru,
internetul este pe val și are o putere de
influen�ă atât de mare încât sunt acei
formatori de opinie care își expun părerea în
scris românilor cărora nu le place să citească în
profunzime, să în�eleagă esen�a, culegând doar
titlul acela bombastic.

R: Domnule primar, domnia ta ești un
om al locului și ești foarte activ în fiecare sat
dovadă că organizezi ziua comunei pentru fiecare
sat. Probabil observi că tot ce se publică pe
internet, tot ce se realizează în urma deplasări lor
în străinătate duce la depricierea limbii române, se

vorbește mai prost. După părerea mea internetul
ar fi un atac la existen�a limbii române. Ai vreo
părere în direc�ia asta, așa cum o percepi domnia
ta?

P: Părerea mea aș vrea să nu conteze
prea mult, este doar o opinie personală. Cred
că ar trebui să îi convingem pe cei care
navighează tot timpul pe internet să citească o
carte. Nu știu cât înva�ă să se exprime din ceea
ce citesc pe internet. Cred că ar învă�a mult
mai mult să se exprime dacă ar citi o carte
scrisă de un autor care are mintea la el.

R: Eu cred că se făurește o nouă cultură
existen�ială, dumneavoastră  ce crede�i că se poate
întâmpla?

P:  Dacă tot am făcut referire la
internetul acesta, cred că cititul căr�ilor
tradi�ionale nu se cultivă suficient de mult. Ne
au luato înainte cei cu internetul, este mai
simplu și cred că ar trebui să ne dăm seama că
de fapt cultura adevărată stă întro carte.

R: Ce este de făcut?
P: Trebuie promovare. Cartea nu este

promovată suficient de mult.
R: Bine, dar la nivel de stat văd că nu se

face nimic, voi în primării nu pute�i face mare
lucru.

P: Nu trebuie să plece neapărat de sus. 
R: Păi dacă nu ai fondurile respective

abia mai între�ii o bibliotecă, un director de cămin
cultural, și asta cu foarte mare greutate.

P: Când are loc o lansare de carte la
noi, nu trebuie să fie bani neapărat. Trebuie să
îi informezi pe cei care sunt interesan�i și chiar
dacă sunt neinteresa�i să îi convingi să vină, să
fie prezen�i acolo și în urma discu�iilor
prezentărilor purtate, mul�i vor pleca convinși.

R: Ești un romantic domnule primar
Buta și mă bucur că ești așa. Copiii domnie tale
stau mai mult pe tabletă, internet sau mai pășesc
în bibliotecă?

P: În bibliotecă pășesc foarte rar, pe
internet nu stau că nu au timp, sunt foarte
ocupa�i. Eu îi sfătuiesc tot timpul să încerce să
citească pentru că descoperă plăceri noi.

R: Cum stăm cu optimismul domnule
primar pentru ziua de mâine, ce crezi că ni se
pregătește?

P: Eu încerc să numi pierd
optimismul cu toate că văd că mai dispare
pu�in câte pu�in naturale�ea din tot ce
înseamnă uman. Vom încerca să ne învă�ăm și
cu lucrurile artificiale, numai să nu încercăm
să gândim artificial, că ne va dăuna ca na�iune.
Să încercăm să gândim natural.

R: Mul�umesc și succes.
P: Mul�umesc și eu. 

Dumitru V. MARIN

MURGENI
CENTENAR  2018 

PRIMARUL FILOZOF 
DE LA DUMEȘTI – VASLUI

Au fost frumoase aceste ultime zile de toamnă românească. Dealurile bine arse de
brumă de la Todirești – Dumești – Băcești iau din ce în ce mai mult din triste�ea goală a
anotimpului următor.

Călătorului dinspre Roman, îi apare  dintrodată în mijlocul satului Dumești statuia
bust a mareșalului Prezan, înăl�ată pe un soclu sub�ire, totuși, cu o inscrip�ie lămuritoare. Mai
mare mirare este când, la intrarea în primărie descoperă două tunuri Hotschiș îndreptate cu

fa�a spre pădure, dar în pozi�ie de apărare a unui monument închinat eroilor din partea locului
căzu�i în cele două Războaie Mondiale. Așa, pentru împlinire, ceva mai alături, în dreapta
există un alt monument, ceva mai mic și ceva mai vechi tot cu același scop.

– Ce aperi cu tunurile astea, dle inginer Constantin Vieru ?
– Noi nu apărăm, acum la Centenar, nu apărăm doar de când avem tunurile, ci

de când ne știm, această vatră străbună. Inclusiv cu toată istoria noastră!  Până la urmă
ne apărăm existen�a, via�a și demnitatea noastră. Mă întreba�i ce apăr? Cu ele nu mai
apărăm nimic, pentru că sunt demilitarizate, adică nu se pot folosi în vreun conflict. Dar
iatăle ca un simbol permanent al patriotismului, pentru noi cei de aici, de la Dumești.

Mă uit cu aten�ie la acest vechi prieten al meu, pre�uit și ca om și ca inginer și ca
primar, careși dă  drumul... la inimă când poate să se exprime despre sim�ire na�ională și
visurile noastre de zi cu zi, sau despre speran�ele noastre de mâine. Altminteri e și el, ca to�i
primarii din România dezamăgit de via�a socială din �ară, de plecarea tineretului, de trecerea
„dincolo” a bătrânilor și în mod particular de situa�ia agriculturii.

Știu că, dacăl atrag în probleme de filozofie a vie�ii pot avea o discu�ie foarte
îndelungată. Îl întreb de ce nu distribuie zecile de pubele pentru gunoi, așezate „disciplinat”la
umbra pomilor.

– Dom’  profesor, astea sunt ale Consiliului Jude�ean. După cum ști�i stau aici
de atâta vreme și nu le putem folosi. Probabil, după ce se dă în folosin�ă groapa de gunoi
de la Roșiești…

Mă  întorc cu gândul (și cu prezen�a) la momentul de referin�ă, de peste câteva
săptămâni: îl întreb ce gândește despre Centenar.

– E bine să facem cât mai mult pentru sufletul  neamul acesta în mare pericol
săși piardă identitatea. Am citit articolul Dvs. despre trilingvism.  Aș zice că nu numai
în vorbire  ci și în comportament sunt tot felul de amestecuri. Ca să nu mă lungesc, cred
că ar trebui făcut mult mai mult,
nu numai îndemnuri și
propagandă, cum sar zice pentru
istoria contemporană. Noi facem
cât mai putem câte ceva, uite
între�inem primăria, avem
monumente pentru educa�ie, iată
Mareșalul Prezan e de la
Schinetea, din comună, se mai
păstrează ceva după el, dar ca
orice, se degradează, mai reparăm
biserica asta veche (mai avem una
și mai veche), mai  avem tradi�ie,
trebuie să rezistăm.

– Și, cu Centenarul ?
– Păi, chiar dacă nu ne

ducem acolo, unirea tuturor
românilor este în sufletul nostru.

Dumitru V. MARIN
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
18 oct. 2018 – 23 oct. 2018

Este nevoie să acorzi
aten�ie segmentului profe

sional, în mod special rela�iilor cu
șefii. Sunt posibile discu�ii aprinse,
retragerea unor responsabilită�i sau a
unor func�ii de conducere, pe scurt,
răsturnări de situa�ie greu de estimat
la locul de muncă. Imaginea ta în
ochii celorlal�i se va modifica, depin
zând numai de tine să o îmbunătă�ești
sau să o lași de izbeliște. Ascultă ce î�i
spun ceilal�i! 

Se pare că în prima parte a
săptămânii ești mai mult pe

drumuri, fie întro călătorie de
agrement, fie ești nevoit să rezolvi
chestiuni personale sau profesionale
în loca�ii diferite. Se recomandă
pruden�ă la drum, pentru că sunt
posibile neplăceri. Fii răbdător cu
ceilal�i și evită conflictele! Pe de altă
parte ai șanse deosebite de a participa
la activită�i culturale deosebite, care
î�i liniștesc și î�i bucură sufletul. 

O săptămână interesantă în
plan partenerial. Sunt

posibile răsturnări de situa�ie în
rela�ia matrimonială, dar și în cele de
afaceri sau de colaborare. Fii prudent
și evită escaladarea conflictelor,
întruct există detalii ascunse ale
acestor rela�ii pe care nu ai cum să le
deslușești acum. Unele dintre aceste
rela�ii se pot destrăma rapid. Sfârșitul
săptămânii aduce cheltuieli comune
cu al�ii, mai ales pe facturi, taxe,
datorii de orice fel. Revin în aten�ie
discu�iile și situa�iile legate de bani și
bunuri comune.

Accentul săptămânii este
pe segmentul financiar, în

spe�ă pe banii și bunurile comune cu
al�ii. Se întrezăresc cheltuieli
neașteptate, destul de mari și unele
care pur și simplu le plătești, dar nu
în�elegi de ce tu, și până la urmă,
pentru ce. Datorită partenerului de
via�ă, unor rude sau colaboratorilor
sunt posibile răsturnări de situa�ii
financiare greu de estimat.
Recomandabil este să le analizezi pe
îndelete.

Se întrezărește multă acti
vitate la locul de muncă.

Responsabilită�i noi, schimbări în
regimul muncii, rela�ii colegiale
disonante și multă incertitudine. Este
bine să te ocupi numai de îndatoririle
tale. Provocările pot fi mari și
păguboase, deci nu răspunde la ele
sub nicio formă. Sănătatea este
vulnerabilă, revenind în aten�ie
afec�iuni vechi specifice sistemului
osos și sistemului digestiv. De evitat
consulta�iile, analizele medicale și
interven�iile chirurgicale.

Segmentul amoros î�i dă bătăi
de cap, pentru că sunt șanse să

revină din trecut rela�ii mai mult sau
mai pu�in plăcute. Amestecul dulce
amar este frecvent și dificil de
gestionat, însă dacă ai să fii ferm în
deciziile tale și realist vei depăși totul
cu bine. Nu te baza pe cei dragi,
întrucât au alte treburi de făcut și nu
î�i pot oferi aten�ie, afec�iune sau
gesturi tandre. Finalul săptămânii î�i
aduce în aten�ie probleme legate de
sănătate. Dozează�i eforturile și
îngrijeștete pe îndelete!

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

11 55 // 22 00 11 88   aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

START LA CAMPIONATUL
NA�IONAL DE JUDO DESTINAT

LUCRĂTORILOR MINISTERULUI
AFACERILOR INTERNE

 EDI�IA 2018 

Sa dat startul Campionatului Na�ional de Judo destinat lucrătorilor
Ministerului Afacerilor Interne  edi�ia 2018, activitate organizată de Centrul
Cultural al MAI împreună cu reprezentan�ii structurilor teritoriale de Poli�ie,
Jandarmerie, Situa�ii de Urgen�ă și Poli�ie de Frontieră. 

Festivitatea de deschidere a Campionatului Na�ional de Judo destinat
lucrătorilor Ministerul Afacerilor Interne a avut loc astăzi la Sala Sporturilor
din municipiului Vaslui.             

Startul competi�iei a fost dat de subprefectul jude�ului Vaslui,
domnul Mircea Gologan. Alături de acesta au fost prezen�i șefii tuturor struc
turilor Ministerului Afacerilor Interne din jude� precum și primarul municipi
ului Vaslui, domnul inginer Vasile Pavăl. 

Competi�ia a adunat la start peste 70 de participan�i din cadrul
structurilor de poli�ie, jandarmerie, situa�ii de urgen�ă și poli�ie de frontieră și
10 arbitri oficiali.

Timp de 2 zile, concuren�ii, femei și bărba�i se vor întrece pe
categorii de vârstă și greutate.

Premierea câștigătorilor va avea loc joi, 18 octombrie a.c., de la ora
12.30.

Judo reprezintă o artă mar�ială japoneză modernă transformată în sport.
Principiile sale se bazează pe folosirea abilită�ilor tehnicotactice în locul
for�ei brute.

„INTEGRITATEA ÎN
FUNC�IA PUBLICĂ”

La sala Mare a Consiliului
Jude�ean Vaslui, a avut loc seminarul
„Integritatea în func�ia publică”.

Evenimentul, organizat de
Serviciul Jude�ean Anticorup�ie
(SJA) Vaslui, cu sprijinul Institu�iei
Prefectuluijude�ul Vaslui, a adunat
reprezentan�ii structurilor teritoriale
MAI, reprezentan�ii serviciilor
deconcentrate și salaria�i ai Institu�iei
Prefectului.

Comisarul de poli�ie
Cosmin Stângăcianu, șeful SJA
Vaslui, a prezentat principalele
activită�i de prevenire a corup�iei
desfășurate de DGA în jude�.

De asemenea, comisarul șef
de poli�ie Dan Moldoveanu, de la

Serviciul Prevenire DGA, a prezentat
un material cu privire la colaborarea
institu�iei cu organiza�iile
neguvernamentale și alte institu�ii în
domeniul proiectelor educative, dar
și care este rolul managerului în
prevenirea corup�iei.

La întâlnire a mai fost
prezent Andrei Chiochiu, inspector
de integritate în cadrul Agen�iei
Na�ionale pentru Integritate (ANI),
care a vorbit despre conflictul de
interese și incompatibilită�i. Totodată
sa discutat și despre modul de
completare a declara�iilor de avere și
de interese, unde au fost întâmpinate
o serie de probleme în completarea
lor. 
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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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H O R O S C O P
18 oct. 2018   24 oct. 2018

Este multă forfotă în plan
domestic. Sunt zile bune

pentru cură�enii generale, repara�ii
sau dialog cu membrii familiei pe
chestiuni patrimoniale. Controverse
le sunt prezente, dar le po�i gestiona
cu pu�in efort și bunăvoin�ă. Se
recomandă ceva mai multă aten�ie la
repera�iile restante din spa�iul loca
tiv, întrucât pot crea pagube de
propor�ii. Revin în aten�ie situa�iile
petrecute în lunile Martie și Aprilie.

Rela�iile cu anturajul
apropiat sunt dinamice și

surprinzătoare. Ar fi bine să te
desprinzi de acei prieteni care sau
dovedit neserioși sau profitori.
Călătoriile pe distan�e scurte
reprezintă o altă temă importantă a
săptămânii, fiind necesare să rezolvi
diverse chestiuni personale sau pro
fesionale. Fii atent pe unde mergi și
mai ales dacă șofezi! A doua parte a
săptămânii eviden�iază treburile
gospodărești.

Apar cheltuieli în prima
parte a săptămânii, fie pen

tru cele necesare traiului cotidian fie
pentru mofturile tale. Este bine să
urmezi o listă de priorită�i, deoarece
sunt șanse mari să cheltuiești pe
lucruri inutile sau defecte. De
asemenea sunt posibile furturile și
pierderile de orice fel. Veniturile tale
sunt fluctuante deocamdată, iar
îmbunătă�irile vor apărea peste o
vreme. A doua parte a săptămânii î�i
aduce în preajmă prieteni, rude sau
vecini și simple cunoștin�e.

Ești plin de energie în prima
parte a săptămânii și dornic

de a rezolva rapid, toate treburile
restante. Însă energia vitală va flutua
mult, de aceea fii prudent și
dozează�i eforturile. Stările  tale de
spirit îi vor uimi pe ceilal�i și astfel
pot apărea situa�ii tensionate sau
certuri în toată regula. Finalul
săptămânii aduce cheltuilei și
discu�ii ample despre veniturile pe
care le ob�ii din activitatea
profesională. 

Ai avea nevoie de o vacan�ă,
în general, și ar trebui să �ii

cont de asta. Ai nevoie de odihnă,
liniște, detașare de iureșul cotidian și
introspec�ie. O reevaluarea a
situa�iei în care te afli și a rela�iilor
în care ești implicat este binevenită.
Privește obiectiv și cu inima
deschisă la tot ce se petrece în jurul
tău și trasează un plan de
îmbunătă�iri pe termen lung. Ai prea
pu�ină energie vitală ca să te mai
ocupi de al�ii și de problemele lor. În
a doua parte a săptămânii te vei sim�i
mai bine.

Săptămâna poate aduce
surprize în rela�iile cu prietenii

și cu persoanele care te sus�in în plan pro
fesional. Aflarea unor demersuri făcute de
aceste persoane undeva, cândva te vor
conduce spre luarea unor decizii
importante. Este bine să renun�i rapid la
cei care stau în preajma ta, doar pentru
scopurile lor personale. A doua parte a
săptămânii î�i aduce posibilitatea de a te
retrage în locuri liniștite, departe de
zgomotul cotidian și de a te gândi pe
îndelete la evenimentele și oamenii din
preajma ta. 

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC SAFIR SRL 20 operatori abator, 2 strungari, 3 instalatori, 2
mecanici auto, 10 manipulan�i mărfuri

– SC BODEN RAT SRL 3 dulgheri, 5 muncitori necalifica�i, 5
macaragii, 5 zidari

– SC DC COMERCIAL SRL 5 manipulan�i marfă, 2 lucrători co
merciali, 2 confec�ioneri

– SC PALVIN S.A. 1 șef atelier, 5 lăcătuși mecanici, 5 sudori
– SC BAIS HUN SRL 1 vânzător
– SC CARPATHIAN BIOGOURMET SRL 3 preparatori mezeluri și

tranșatori carne, 1 tehnolog industria alimentară, 1 bucătar, 2 ajutor bucătar, 2
muncitoir necalifica�i industria alimentară, 2 muncitori necalifica�i

– SC VAMIRO CONSTRUCT SRL 2 muncitori constructori
– SC BRC COMPANY SRL 5 muncitori necalifica�i, 3 tâmplari, 3

tapi�eri
– SC VEDIRIN GRUP SRL 3 cofetari, 3 patiseri, 3 vânzători, 4

ucenici, 1 contabil, 1 femeie serviciu
– SC CONFECTII S.A. 2 confec�ioneri, 2 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– SC VIRANISCOP SRL 10 muncitori necalifica�i în construc�ii
– SC SCIR SRL 5 dulgheri, 1 inginer construc�ii
– SC AUTONOVATEST SRL 1 tehnician transport poștă și

telecomunica�ii, 1 inginer mecanic
– SC A&A INVENT SRL 3 tinichigii auto

Locuri de muncă
în Bârlad

– AGROCOMPLEX GLOBAL SRL 1 gestionar depozit, 1 inginer
agronom, 1 secretară

– AQUAVAS SA 1 săpător manual, 1 vidanjorcură�itor canale
– BADEMIR SRL 3 circulariști la tăiat lemne de foc, 4 fasonatori

mecanici (cherestea), 2 gateriști la tăiat bușteni, 5 muncitori necalifica�i în
silvicultură

– CASIGAZ SERV SRL 2 instalatori încălzire centrală și gaze, 1
sudor manual cu flacără de gaze

– COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA 1 colector
(recuperator) crean�e/debite

– Compania Na�ionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
DRDP 1 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea
economică

– CONFECTII BIRLAD SA 4 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 2 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– FEPA SA 1 șofer de autoturisme și camionete
– MARZAC SRL 1 frizer
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– MOBILZONE SRL 6 muncitori necalifica�i la între�inerea de

drumuri, șosele, poduri, baraje
– MOPAN SUCEAVA SA 5 brutar
– RADESCU S.N. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 4 spălător

vehicule
– SAMNOVE SRL 1 călcătoreasă lenjerie, 3 operatori confec�ioneri

industrial îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– CLEOPATRA CENTER SRL 1 gestionar depozit
– LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzător
– NEGOCOMIS SRL 15 muncitori necalifica�i în agricultură
– OXARIMPEX SRL 1 vânzător
– RULMENTI SA 2 ambalatori manual, 8 forjori mecanici, 6

lăcătuși montatori pentru utilaje industriale, de construc�ii și agricole, 4
strungari universali, 2 termiști tratamentiști de piese semifabricate, finite
2 termiștitratamentiști de produse brute, forjate, turnate sau laminate, 2
nituitori, 1 director vânzări

– TALDENS SRL 1 tehnician dentar
– VANBET SRL 1 inginer în industria alimentară, 1 medic veterinar,

15 muncitori necalifica�i în agricultură, 1 ciontolitor tranșator carne
– SANREVO SRL 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 3 asisten�i medicali generaliști, 1 asistent social nivel superior, 1
brancardier, 6 infirmieri/infirmiere, 3 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială
și sanitară, 1 medic rezident, 1 registrator medical, 1 supraveghetor de noapte
servicii sociale

– STEFTRANS SRL 1 ospătar (chelner), 1 pizzar
– TRANSMIR SRL 5 asfaltatori, 1 mașinist la instala�iile de preparat

și turnat beton și mixturi asfaltice, 5 mecanici utilaj, 5 muncitori necalifica�i
la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje, 10 șoferi autocamion/mașină
de mare tonaj

– VERADIFIL SRL 1 patiser

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.
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„SĂNĂTATE CURATĂ”, 
LA VETRIȘOAIA

DESPRE UNA, 
DESPRE ALTA

Reporter: La Vetrișoaia, întro zi de toamnă cu soare, am găsit un teren de sport sintetic
superb cu nocturnă, por�i, unde se poate juca tenis, handbal și la o adică și fotbal. Este o bijuterie
și pentru asta se face „vinovat” primarul comunei, Cornel Stângă. Bine team găsit. 

Primar: Bună ziua.
R: Cum de �ia venit în cap să faci minunea asta? Am în�eles că totul sa făcut cu banii

primăriei.
P: Cu banii pe care iam economisit am reușit să finan�ăm acest proiect.
R: Cum la�i numi dacă ar fi săi da�i un nume?
P: „Sănătate curată”!
R: Chiar că este adevărat. Este anima�ie aici în fiecare seară?
P: Da. Aproape zilnic. Mai aglomerat este în partea de weekend. În rest îl folosesc

copiii pentru desfășurarea orelor de sport.
R: Și după copii cine urmează?
P: Urmează cei carel închiriază seara. Suntem în discu�ie și cu cei de la Poli�ia de

Frontieră săși facă un abonament.

R: Sunt așa de mul�i ca să vină aici?
P: Da. Având.în vedere că cel mai apropiat astfel de teren este la Huși, vă da�i seama,
R: Văd că sunt și panouri de baschet, vin și la baschet?
P: La baschet doar cei de la școală, nu am avut cereri de închiriere pentru acest sport.
R: Și ce se joacă?
P: Fotbal și tenis, în mare parte.
R: Cât a costat?
P: Nu este o sumă așa de mare, a costat 320 de mii de lei cu tot cu TVA.
R: Cam câ�i ani crezi că ai asigurat un plus de sănătate pentru cei care vin aici?
P: Pentru foarte mul�i ani.
R: Dumneata vii aici să faci sport?
P: Da. Joc și eu fotbal.
R: Felicitări și să fii sănătos.
P: Mul�umesc mult.

Dumitru V. MARIN

Reporter: Stau de vorbă cu primarul de la Lunca Banului, Dănu� Tofan. Bună ziua, dom
nule primar. 

Primar: Bună ziua.
R: Cam câ�i locuitori are comuna Lunca Banului?
P: Cam 3.200.
R: Câ�i crede�i că sunt pleca�i în străinătate?
P: Cam 1.500.
R: Cu natalitatea cum sta�i?
P: Destul de prost. 
R: Cam câ�i copii ave�i la școală?
P: În toată comuna, vreo 400.
R: La 416, câ�i beneficiari ave�i?
P: 87 de persoane apte de muncă.
R: Ce face�i cu atâta for�ă dee muncă?
P: Îi folosim pentru strângerea materialelor reciclabile pe care le ducem la cei cu care

avem contract. La noi gunoaiele se selectează. Oamenii de la 416, asta fac. Sunt oameni care
nu prea pot să facă multe lucruri dar este bine că prin ajutorul acesta social ei sunt asigura�i,
ceea ce este foarte important pentru că ei sunt și bolnavi și astfel ei nu mai plătesc spitalizarea.
Ști�i că la trei zile ești trimis acasă din spital dacă nu ești asigurat? Fiind, totuși, la ajutor so
cial, ești �inut până ești îndreptat. 

R: Eu cunosc satul acesta de peste 50 de ani și Lunca Banului este o localitate frumoasă,
dichisită, văd că a�i și asfaltat o parte.

P: Unde a�i văzut?
R: Am venit dinspre Vetrișoaia. Am văzut și la O�etoaia și am văzut și aici. 
P: Și la Broscoșești și la Focșa. Trebuia să merge�i și la O�etoaia să vede�i cât este de

frumos. Urmează Lunca Banului.
R: Altfel spus completa�i infrastructura.
P: Da.
R: Ce alte probleme mai are primarul de la Lunca Banului. 
P: În câteva zile va avea loc recep�ia drumurilor. Apoi aștept să încep lucrările la dis

pensarul uman. 
R: Îl reabilita�i sau îl face�i din nou?
P: Îl reabilităm.
R: Ave�i medic la dispensar?
P: Da, avem. Near mai trebui unul dar ne mul�umim și cu unul. De asemeni avem în

plan să construim o grădini�ă nouă. 
R: Ave�i în perspectivă mărirea numărului de elevi?
P: Nu. Noi nu avem grădini�ă la nivel de reședin�ă de comună. A fost o grădini�ă

veche, din paiantă, care se degradase foarte tare. Grădini�a func�ionează acum la Căminul
Cultural.

R: Sunte�u una dintre pu�inele comune care beneficiază de o autospecială. Sunt așa multe
incendii prin aceste locuri?

P: Da. Sunt incendii de vegeta�ie, sunt incendii de anexe gospodărești, de furaje. Până
vine mașina de la Huși noi rezolvăm cazul. Mașina am luato la un an de când am intrat eu pri
mar. Este o mașină foarte bună. Acum încercăm săi facem garajul.

R: Cum de a�i rămas fără primărie?
P: Când se făceau proiecte pentru primării trebuia făcut proiect. Noi nu avem

primărie, func�ionăm în patru birouri și suntem 25 de oameni.
R: Pământul este lucrat la Lunca Banului sau ave�i și pârloage?
P: Nu avem pârloage. Dacă nu ar fi subven�iile poate că ar fi și pârloage.
R: Din sistemul de iriga�ii mai ave�i ceva?
P: Avem, da.
R: Și este func�ional?
P: O parte este. Sta�iile sunt modernizate, este modernizată și o parte din

infrastructură.
R: Primăria mai are pământul ei?
P: Nu a avut niciodată.
R: Vă mul�umesc și să fi�i sănătos.
P: Mul�umesc și eu.

Dumitru V. MARIN

LUNCA

BANULUI
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MUZEUL „VASILE PÂRVAN” BÂRLAD VĂ INVITĂ LA UN
NOU FILM DIN CADRUL PROIECTULUI  KINEDOK 

POWERED BY ONE WORLD ROMANIA, EDI�IA A 4	A.

Ajuns deja la cea de a 4a
edi�ie, KineDok powered by One
World Romania va aduce anul acesta
16 din cele mai interesante docu
mentare din Europa Centrală si de Est.
Sub forma unei experien�e care trece
dincolo de peretii traditionali ai sălii
de cinema, KineDok te invită nu doar
să vi să vezi un film pe un ecran mare,

ci chiar po�i să te întâlnești cu realiza
torii sau protagoniștii filmelor fa
vorite. Un proiect unic în Europa prin
amploarea sa, KineDok se desfașoară
concomitent în 7 �ări partenere: Re
publica Cehă, Slovacia, Ungaria,
Croa�ia, Norvegia, Bulgaria si Româ
nia, unde este coordonat de către Aso
ciatia One World Romania în strâns

parteneriat cu festivalul de film.
Fiecare din �ările participante con
tribuie cu documentare produse în ul
timii ani, care rulează apoi în sute de
loca�ii din toate cele 7 teritorii, gen
erând astfel o comunitate culturală
impresionantă.

„Tren   spre   maturitate”
spune   povestea   'trenului  copiilor'
construit în 1948 în Ungaria
comunistă, a cărui func�ionare este de
atunci încredin�ată adolescen�ilor. În
trecut, calea ferată a pionierilor, unde
aceștia puteau fi mecanici de
locomotivă sau conductori, puteau
vinde bilete sau coordona trenuri, era
visul fiecărui copil, de la Leipzig până
la Vladivostok. Astăzi, această
rămăși�ă a trecutului reprezintă unul
dintre foarte pu�inele contexte care
oferă copiilor sim�ul siguran�ei de
care au nevoie. În timp ce toate
institu�iile care ar trebui să facă acest
lucru sunt fie absente, fie ineficiente.
Oferind o mostră remarcabilă de
observa�ie documentară, filmul Klarei
Trencsenyi plasează acest proiect
utopic în dialog cu prezentul, anal
izând modul în care 'trenul copiilor' îi
ajută pe protagoniștii filmului să
înve�e despre responsabilitate și să
supravie�uiască întro lume în care se
confruntă de la o vârstă fragedă cu re
alitatea dură a capitalismului liberal.
În pragul maturită�ii, gemenii Viktor
și Karmen și prietenul lor Cergo
operează întrerupătoare, leviere și
telefoane demodate, se aliniază pen
tru ceremonia înăl�ării steagului și, în
același timp, iau decizii fundamentale
cu privire la vie�ile lor. Între timp,
mama gemenilor muncește din greu ca
sa poată supravie�ui, iar Cergő
locuiește cu bunicii pentru că părin�ii
sunt nevoi�i să lucreze în străinătate.

Intrare gratuită.
FILMELE PROPUSE PENTRU ACEST AN

22.09.2018,  ora 10.30, �ara moartă
29.09.2018,  ora 12:00, Daliborek și lumea albă
06.10.2018,  ora 12:00, Prima Împărtășanie
13.10.2018,  ora 12:00, Poştaşul Cumsecade
20.10.2018,  ora 12:00, TREN SPRE MATURITATE
27.10.2018,  ora 12:00, Varză, cartofi și al�i demoni
03.11.2018,  ora 12:00, Campionul din Balcani
10.11.2018,  ora 12:00, Nicăieri de unde să te ascunzi
17.11.2018,  ora 12:00, Mul�umesc pentru ploaie

ORGANIZATOR LOCAL: Muzeul Vasile Pârvan
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asocia�ia One World Romania
ONLINE:oneworld.ro| kinedok.net

Organizator
Dr. Mircea Mamalaucă

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS

de CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se
poate trimite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materi
ale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe
email la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se
publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

RE�INUT PENTRU
INFRAC�IUNI RUTIERE

Un bărbat de 47 de ani, din municipiul Vaslui a fost re�inut de
poli�iștii rutieri pentru 24 de ore. Acesta a provocat un accident rutier cu
victime, după ce anterior consumase băuturi alcoolice.

Poli�iștii Biroului Rutier Vaslui efectuează cercetări fa�ă de un bărbat
de 47 de ani, din municipiul Vaslui, bănuit de săvârșirea infrac�iunilor de con
ducere a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influen�a băuturilor al
coolice, conducerea unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea
dreptului de a conduce ia fost suspendată și vătămarea corporală din culpă.

În seara de 13 octombrie a.c., bărbatul a fost implicat întrun eveni
ment rutier pe D.N 24, pe raza comunei Muntenii de Jos. Acesta a pierdut con
trolul asupra autoturismului pe care îl conducea și sa răsturnat în afara păr�ii
carosabile. În urma accidentului conducătorul auto și alte trei persoane,
pasagere în mașină au suferit vătămări corporale. Testarea conducătorului auto
a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care 
iau fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult,
în urma verificărilor efectuate, poli�iștii au stabilit faptul că acesta avea per
misul de conducere re�inut pentru alte abateri rutiere.

Ieri, poli�iștii rutieri lau re�inut pe bărbat pentru o perioadă de 24 de
ore, iar astăzi acesta va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
pentru dispunerea unei măsuri preventive.
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POLITICA DEGHIZĂRII
Lupul sambrăcat în lână
Și sa dus oaie la stână,
Dar șia regretat impulsul
Seara, când a fost cu mulsul!

Emil IANUŞ

EVA
Pedepsită, alungată,
Evei ia fost scris
Să păzească viaţa toată...
Fructul interzis.

LOGODNA
Eun acord bilateral
Întrun cadru afectiv
Şiun modest aperitiv
La festinul nupţial.

Jan BUCHMAN

MAMOŞUL
Nici nai cu cine săl asemeni,
Că la serviciu, dacăi beat,
Părândui totul dedublat,
Gravidele nasc numai gemeni.

MINIJUPA
Minijupai ca hazardul
Con�inut în frazaaceea :
Dinafară e femeia,
Înăuntrui leopardul.

Neculai DONŢU

CULTURA
Cultura este un izvor
De vie, nesecată apă,
La îndemâna tuturor...
(Chiar şi a celor ce seadapă !)

Ene VERON

POVAŢĂ 
Eun lucru demn să se înveţe, 
De care nu prea ştiu destui: 
Să nu te iei cu şefun beţe 
Când ghioaga e în mâna lui. 

CIRCULARĂ 
Circulara” după mine, 
E un fel de monopol 
Care cred că aparţine 
Celor ce senvârt în gol.

Vasile BOLOCAN

TERAPII ALTERNATIVE
La terapia naturistă,
Cu ceai, infuzii și fiertură,
Mai nici o boală nu rezistă,
Atunci când �ii la băutură.

ALEGERI 
La alegeri cel mai des,
Parte ai de o surpriză:
Că nu iese cel ales,
Ieseacel ce are priză.

Mihai COSMA

TIMPUL
În urmărirea timpului fugar,
Avem dosarul plin de semnalmente;
Nam reuşit săl prindem încă, dar
Iam reţinut o groază de amprente..

Ene VERON

UNUI BARMAN
Pe Marte deam ajunge întro zi
Nu văd deloc de ce neam bucura:
Eu fără aer naş putea trăi,
Tu, fără apă, nai putea „lucra”.

Costache PLĂCINTĂ

CĂSNICIA
Pe când o fugăreau de zor ogarii
O Vulpe fu de un Măgar salvată
Care sandrăgostit de ea pe dată
(Cum se îndrăgostesc mai toţi măgarii...)
Deşi prin gând nici nui trecea măcar
Şireata Vulpe ancercat să pară
Că e îndrăgostită de măgar,
Exact can „Visul unei nopţi de vară”.
Visând confort în carul căsniciei
Cucoana, dominată de ambiţii
Desfăşurânduşi arta vicleniei
Iubitului ia pus nişte condiţii
„Ne vom schimba regimualimentar,
No să mai paşti deacum prin bălării,
Te vei reprofila ca bucătar
Şi ne vei pregăti... găinării.
Gândeşte, bietul, în ce vrea săl bage
(Că nu e prost deşi adesea rage !)
Cercă să pară calm în faţa ei
Şii spuseaşa: „Cucoană, uite cei,
Eu recunosc, desigur, căs măgar
Şi că mai pasc ades prin bălării,
Dar trag din toată inima la car
Şi nu fac niciodată măgării !
Că printre noi mai sunt şi potlogari
Or fi, nu zic, dar ăias alţi măgari.”
Sfârşind astfel de lămurit iubita
(Uitând pe loc de clipa cea nefastă
Când sa gândit so ceară de nevastă)
Iubitul ia şi arătat...copita !

Morala din final urmează
Şin primul rând se adresează,
Urechilor de ascultat
Şi fetelor de măritat:
Să tragă singurel la car,
Nu mai găsiţi nici un măgar!

Costache PLĂCINTĂ

DAMA FĂRĂ CĂMILE
după Al. Dumasfiul

O damă din pustiuapropiat
Primisen dar o turmă de cămile
Pe care un şeic, pe căi subtile,
O câştigase la ruletăn sat.

Ea turma iute şio amanetase
Sprea întreţineun sexy beduin
Cei oferiseun orgiac festin
Pe când în oaza sa o invitase.

Cei doi trăirăo viaţă ca în basme,
Fix nouă săptămâni şi jumătate,
Când fondurile fură terminate
Şin viitor se profilau fantasme.

Şeicul, ce pândea la cotitură,
Descoperiseal oazei vechi stăpân
Şil convinsese iute pe jupân
Să io cedeze lui printro procură.

Disputa se sfârşi printrun duel,
Şeicuavând drept armăun suplu joker
Cu care câştigase şi la poker,
Din cărţi de joc, un valoros  castel.

Eugen DEUTSCH

Tatăl fetei către viitorul ginere:
– Şi dacă no să vă înţelegeţi?
– Nici o grijă. Eu vam luato, eu vo aduc înapoi!


Un român întreabă la Radio Erevan:
– Ce este acela wisky?
– Wisky este o băutură alcoolică renumită, pe care o bea clasa

muncitoare prin reprezentanţii şi aleşii săi.



RONDELUL
CALULUI DOCIL

El e calul ideal
Al supunerii totale
Ce senhamă blând şi moale
În convoiul general.

Nici o şchioapă mai la vale,
Nici o şchioapă mai la deal:
El e calul ideal
Al supunerii totale.

Dobândind conjunctural
Hamuri scumpe şi paftale,
Până când o să prăvale
Harabaua de pe mal,

El e calul ideal.
Ion BOLOCAN

RONDELUL
CENUŞIULUI 

Inodor, incolor şi insipid... 
Epitete cen chimie au valoare, 
Nus dorite când e vorba de
mâncare 
Şi nici să le aflin individ. 

Cineaşti fără har produc, se pare, 
Câteun film cu subiectul mai arid 
Inodor, incolor şi insipid, 
Epitete cen chimie au valoare. 

E normal să eviţi în mod lucid 
Cei banal, depăşit, fără culoare 
Şi clişeul tern şi fără sare 
Dacă vrei să nu ai un trai stupid 

Inodor, incolor şi insipid. 
Constantin IURAȘCUTATAIA

LA PETRECERE
Deşi golita „n” pahare
A stat ca stânca în picioare
Abia târziu, în consonanţă
Lau dat dea duran ambulanţă!

MODA MODELELELOR 
Azi fetenalte sunt mai căutate
Subţiri, mlădii, cu mersul de feline,
Ce nu vor fi nicicând împiedicate
În rochia ce cade de la sine…

DESTIN
Insul na urmat vreo şcoală,
Zânele iau dat în dar
Mult noroc… (nu şi morală!)
Şia ajuns miliardar.

Aurel POPESCU
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică

deosebită.
 Înregistrăm peste 452 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

cel mai atractiv din Moldova și ocupă „sectorul” dinspre jurnalismul
cultural.

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea noastră este
numeric și mai ales valoric EXCEP�IONALĂ.

D.V.M.

ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

organizează CONCURS de CREA�IE LITERARĂ, destinat
tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate trimite
spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în
special materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe
adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email la marintvv@gmail.com
sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică
în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de
IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236,
între orele 8 – 17.

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 15 ani

ANUNŢ

Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal,
nr. 3, Vaslui, organizează concurs în data de
29.10.2018  proba scrisă, pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante, după cum urmează:  

 Auditor Intern cu norma partiala de 2 ore/zi
 1 post;

 Contabil Sef   1 post
Concursul se organizează astfel: în data de

29.10.2018, ora 10:00  proba scrisă  şi  în  data  de
31.10.2018, ora 10:00  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
până la data de 18.10.2018, la sediul  Transurb S.A.
Vaslui.

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

Relaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  telefon:
0235314831.

CONDUCEREA
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Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS

de CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se
poate trimite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materi
ale consacrate Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe
email la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se
publică în numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

MONOGRAFIA ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS 
LANSATĂ CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 570

DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ

De curând, Târgu Frumos a
îmbrăcat haine de sărbătoare. Pe 5 oc
tombrie sau implinit  570 de ani de
atestare documentară a localităţii şi 50
de ani de reatestare a oraşului. Din
acest motiv, administraţia locală
a pregătit o serie de evenimente.

Programul dedicat
aniversării a 570 de ani de at
estare documentară a localită�ii
Târgu Frumos (5 octombrie
1448)  și a 50 de ani de reatestare
a sa ca localitate urbană (1968) a
cuprins inaugurarea  sălii de
sport la Liceul Teoretic „Ion
Neculce” Târgu Frumos în
prezenta invitaţilor: deputat prof.
dr. Camelia Gavrilă, senator 
Victorel Lupu, senator Vasile Toma,
deputat Vasile Câtea, preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi Maricel
Popa, inspector școlar pentru educaţie

fizică şi sport Sorin Popovici.Ulterior
invita�ii au participat la prezentarea
protocolului de înfră�ire între Oraşul
Târgu Frumos şi localitatea Rignano
sull`Arno, Provincia Florenţa,

Regiunea Toscana din Italia.
Evenimentul central însă, în

scris în festivitatea organizată de
Primăria Orașului Târgu Frumos, a

fost  lansarea volumului Monografia
orașului Târgu Frumos, o lucrare
ştiinţifică deosebită înglobând istoria
şi geografia microregiunii din preis
torie şi până la sfârşitul celui de al
Doilea Război Mondial, purtând girul
vicepresedintelei Academiei Romane
prof. univ. dr. Victor Spinei, care
semnează prefaţa volumului.Proiectul
acestui demers ştiinţific deosebit a fost
iniţiat de Asociaţia Societas Pro Pat
rimonium din Târgu Frumos şi sa
derulat pe parcursul mai multor ani de
investigaţii desfăşurate atât pe teren
în cadrul campaniilor de cercetări
arheologice, prin studierea materi
alelor aflate în diferite colecţii
muzeale, a celor aflate în colecţia
Muzeului şcolar Mihai Constantin din
cadrul Liceului Teoretic Ion Neculce
din Târgu Frumos, în fondurile
arhivistice şi biblioteci, inclusiv digi
tale, documente inedite, lucrări
ştiinţifice, ziare de epocă, precum şi
corespondenţă ştiinţifică, rezultând o
importantă bază documentară
valorificată ştiinţific de autorii volu
mului: prof.univ.dr. Dumitru Boghian,
prof.dr. Sergiu Enea, conf.univ.dr.
Ionut Minea, dr.Marius Chelcu şi co
laboratorii: prof. Ion AlexaAnghelus,
prof. Dan Fripis, Manuel Stănescu. De
menţionat că această lucrare
deosebită, de referinţă (atât în ceea ce
priveşte  volumul să fizic, ea în
globând 700 de pagini dar şi din punct
de vedere ştiinţific), a apărut sub egida
prestigioasei edituri a Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi tot
de acolo va putea fi procurată.
Tot cu acest prilej, sa conferit şi titlul
de cetăţean de onoare al Oraşului

Târgu Frumos, domnului profe
sor universitar doctor Ursulescu
Nicolae, pentru promovarea
Oraşului Târgu Frumos în ţară şi
străinătate prin cercetările arhe
ologice de la “Baza Pătule”,
timp de 16 ani (19902006) şi
prin studiile ştiinţifice care
valorifică săpăturile efectuate.

Evenimentul a fost încheiat
cu o recepţie acompaniată de
membrii Cenaclului “Flacăra”,
care au realizat un remember al

mişcării culturale din perioada anilor
`80.

Mihaela BĂBUȘANU

LANSARE DE CARTE
GABRIELA ANA BALAN

Duminică, 21 octombrie
orele 12, Centrul Mihai Eminescu,
Bârlad va găzdui un eveniment mult
aşteptat: lansarea cărţii de versuri
,,Ochii leului berber" de Gabriela Ana
Balan.

Volumul este apărut la Edi
tura Grinta sub îngrijirea seniorului
Gabriel Cojocaru. Coperta şi grafica
sunt semnate de Sandra Segal
(Canada).O lucrare de artă semnată
Nelly Vass şi trei traduceri ale poezi
ilor în limba italiană realizate de
Denisa Balan, fiica autoarei,
îmbogăţesc volumul.

Cartea va fi prezentată de
valoroşi scriitori vasluieni: Petruş 
Andrei, Mihai Apostu, Valy L. Buţa
şi Cornelius Drăgan.

Invitatul de onoare este
Excelenţa Sa, scriitorul George Călin,
ambasador cultural ONU,  Convenţia
de la Geneva, preşedintele Societăţii
culturale Apollon.

Participă solista folk 
Cornelia Munteanu, cu piese compuse
pe versurile poetei Gabriela Ana
Balan.

Sunt aşteptaţi şi vor avea
intervenţii din sală scriitori care se
regăsesc în volum la Ecouri: Elena
Monu, Dorina Stoica, Petruţa Chiriac,
Dumitru V. Marin, Gheorghe Clapa,
Marinel Gîlcă.

Evenimentul va fi moderat
de Geta Modiga, bibliotecar.

Autoarea ne promite în final
o sesiune de autografe.
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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). 

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui, tel./fax. 0235 361 236
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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
131 locuri de muncă disponibile la 17.10.2018

– SC ALDELIA SRL 5 ucenici
– SC ALDESVEX SRL 5 muncitori constructori

bârne, chirpici, piatră, 5 muncitori necalifica�i la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– ALEGEO SRL 1 ajutor bucătar, 1 ajutor ospătar
– ANDIGROM SRL 1 șofer autocamion/mașină de

mare tonaj
– AUTOBUZUL SA 2 șoferi autobuz
– BRANISS SRL 1 vânzător
– CARISAB SRL 2 muncitor necalificat la spar

gerea și tăierea materialelor de construc�ii
– DOGMA IMPEX SRL 3 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 1 șofer autobuz
– ECOPROIECT SRL 1 șofer autobuz
– IDRICORIMAD SRL 1 mecanic auto
– INVESTCAD SRL 2 cizmariconfec�ioneri

încăl�ăminte, după comandă, 2 șoferi autobuz
– IRYROM SRL 1 vânzător
– KAR HUNTER SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– LETECOM SRL 2 confec�ioneriasamblori arti

cole din textile
– MEDVEDEV CRISTINA 1 spălător vehicule
– MOBILGLASS SRL 1 ambalator manual, 1 tâm

plar universal
– NASTIMARI SRL10 ucenici
– NICOMON SRL 2 confec�ioneri articole din piele

si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– OSMONDROB SRL 1 confec�ioner articole din
piele si înlocuitori

– PANTOCIM SRL 2 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– PORUBIN ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ 2 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet

– PRODVATEX SRL 2 croitori
– PRODY LIANCRIS SRL 2 șoferi autocamion/

mașină de mare tonaj
– RIVEXROM SRL 1 vânzător
– RIZOTEX SRL 4 confec�ioneriasamblori articole

din textile, 5 muncitori necalifica�i în industria confec�iilor
– ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– MADEROM SHOES SRL 9 ucenici
– REIADA SHOES SRL 10 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– SPIDER FLUX FRESH SRL 2 ospătari (chelneri)
– SPIDERFLUX SRL 2 spălători vehicule
– STOENESCU PRESTCOM 10 lăcatuși mecanici
– TANARCRIS SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor

– TOPEDLIN SRL 1 vânzător
– TRANMEXTIM SRL 1 lucrător gestionar
– TRAZACON SRL 1 tâmplar universal
– SC VASEA SRL 2 lucrători bucătărie (spălător

vase mari)
– VICTORY COMPANY COM 1 vânzător

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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ANUN�
Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC organizează CONCURS de

CREA�IE LITERARĂ, destinat tuturor categoriilor de vârsta sau profesionale. Se poate tri
mite spre selec�ie și publicare orice gen de crea�ie spirituală și în special materiale consacrate
Centenarului (1918 – 2018).

Concursul este permanent. Crea�iile se pot trimite pe adresa Str. Frunzelor nr.2, pe email
la marintvv@gmail.com sau se pot depune personal. Cele reușite (valoroase) se publică în
numerele următoare ale revistei sau în ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău.

Informa�ii la telefoanele 0744.231380, 0235.361236, între orele 8 – 17.

VOLUM IEȘEAN LANSAT ÎN
FESTIVALUL NA�IONAL DE TEATRU

Cea mai recentă apari�ie
editorială dintro serie amplă
realizată de Festivalul Interna�ional
de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași –
apari�ie intitulată "Teatrul și publicul
său tânăr. Realită�i românești"  va fi
lansată la București, în cadrul unuia
dintre cele mai prestigioase
evenimente teatrale din
România, Festivalul
Na�ional de Teatru (FNT).
Ajuns la a 28a sa edi�ie,
FNT reunește în program
spectacole de teatru ale
stagiunii precedente,
invita�i din străinătate,
expozi�ii, aniversări, lecturi
performative, lansări de
carte etc. Programul de
lansări include apari�ii
semnate de George Banu,
Eugenio Barba, Wajdi
Mouawad, Matei Vișniec,
Cătălina Buzoianu etc.

Printre volumele care se vor bucura
de prezentare se numără și acela
coordonat de Olti�a Cîntec și apărut
în edi�ia a XIa a FITPTI (411
octombrie, Prolog 18 septembrie).
Tema este una foarte actuală, teatrul
pentru publicul tânăr, iar studiile din

tre coperte documentează la nivel
teoretic aspecte ale unui gen din ce în
ce mai în vogă în ultimul deceniu și
jumătate. „Am pornit de la starea de
fapt și de la constatări cu vechime de
sezoane. De la dorin�a și nevoia de a
scana o zonă în expansiune, cu
impact pe termen lung și de a
direc�iona aten�ia către ea. Teatrul
pentru publicul tânăr e, în România, o
specie de dată mai recentă, cu
eșantioane reprezentative atât în
institu�ii de stat (misiunea de a lucra
pentru publicul tânăr e atribuită
teatrelor pentru copii și tineret), dar și
în companii independente, cu rezul
tate remarcabile. Nevalorizat încă în
teatrul românesc la nivelul la care ar
trebui și pe care lar merita, teatrul
pentru publicul tânăr e o realitate
autohtonă spre care e cazul să privim
mai insistent, păstrând pasul cu
așteptările genera�iei Z și ale celei
Alfa, care îi urmează”, precizează
teatrologul Olti�a Cîntec în Prefa�ă.
Alte nume care apar în sumar sunt
Daniela Șilindean, cu un studiu com
parativ despre starea teatrului nostru
pe acest segment de adresabilitate și
ce se petrece în străinătate (Fran�a,
Canada, Germania, Austria), Oana
Cristea Grigorescu (dramaturgia
românească pentru adolescen�i și
adultul tânăr), Iulia Popovici (com
paniile independente și teatrul pentru
tineri), Oana Stoica (o analiză a
tendin�elor din domeniu). 

Pentru a avea circula�ie
interna�ională, cartea beneficiază de o
versiune bilingvă (română, engleză),
traducători fiind Carmen Tărniceru și
Mircea Sorin Rusu. Prezentarea va
avea loc la Arcub, pe 20 octombrie,
ora 16, iar vorbitori vor fi criticii de
teatru Cristina Rusiecki și Mihaela
Michailov. 

18 OCTOMBRIE
ZIUA EUROPEANĂ DE LUPTĂ
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE

PERSOANE
PROBLEMA
Traficul de persoane este sclavia zilelor noastre. Deși legal sclavia a

fost abolită în secolul XIX, estimările spun că sunt mai mul�i oameni în
sclavie astăzi decât au fost vreodată în istorie. Traficul de persoane are loc în
toată lumea, iar Europa nu este ferită. Mii de persoane sunt exploatate anual
în diferite forme.

La momentul actual, este a doua cea mai profitabilă afacere ilegală
după traficul de droguri, devansând traficul de arme. Unul din motivele pen
tru care este o afacere profitabilă este că, spre deosebire de droguri, o
persoană poate fi revândută.

Aproximativ 62% din traficul de persoane din Uniunea Europeană se
face în scopul exploatării sexuale iar locul secund e ocupat de traficul prin
muncă for�ată.

Printre celelalte tipuri de trafic de persoane există obligarea la
cerșetorie, la comiterea de fapte ilegale și altele.

Majoritate victimelor traficului de persoane din Uniunea Europeană
sunt recrutate din estul Europei, din �ările unde oamenii au mai pu�ine op�iuni
în ce privește cariera, unde popula�ia este foarte tentată în ași găsi un loc de
muncă în afara �ării și copiii sunt mai greu de crescut și astfel, mai neglija�i.

EXPLOATAREA SEXUALĂ
O pondere mare din traficul de persoane îl are exploatarea sexuală.

Din numărul victimelor exploatate sexual, multe victime sunt minore.
Cel mai mare număr de victime identificate au vârsta cuprinsă între

14 și 18 ani, iar împreună cu grupa 1825 de ani, alcătuiesc 90% din totalul
victimelor exploatate sexual.

De multe ori trafican�ii trec în contul victimelor sume absurde de
bani care trebuie plătite prin prostitu�ie, fie că e vorba de bani datora�i pentru
bilet de avion, acte, cazare și mâncare sau flori primite pe patul de spital. Alte
ori, profită de atașamentul emo�ional pe care îl dezvoltă victimele pentru a le
ini�ia și apoi �ine sub exploatare.

EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ
A doua formă de trafic de persoane ca număr de victime este

exploatarea prin muncă for�ată.
În cele mai multe cazuri, exploatarea prin muncă pleacă de la o dato

rie dată în condi�ii neclare, la care se adaugă o dobândă exagerată și trebuie
plătită printro muncă prost plătită. Se adaugă datorii pentru mâncare și cazare
iar această sumă devine pretextul pentru violen�ă și limitarea libertă�ii.
Victimele nu pot părăsi situa�ia de exploatare și deseori traiesc în condi�ii
deplorabile.

Deseori, sunt obliga�i să muncească ani de zile pentru sume foarte
mici și în realitate nu doar că își plătesc datoria, ci aduc un profit de multe ori
mai mare decât datoria ini�ială traficantului, însă ei nu beneficiază de rodul
muncii lor.

ALTE FORME DE EXPLOATARE
Alte forme ale traficului de persoane includ obligarea la cerșetorie,

obligarea la comitere de ilegalită�i sau prelevarea de organe.
Împreună cumulează aproximativ 22% din traficul de persoane, însă

cu to�ii știm că în ce privește cerșetoria, de multe ori părin�ii sunt cei care își
exploatează copiii, iar în cazul bătrânilor, pu�ini cred că sunt constrânși. De
multe ori, aceste persoane provin din medii deosebit de vulnerabile sau sunt
păcălite cu pretextul unor tratamente.

ORICINE POATE FI TRAFICAT
Din cifrele Agen�iei Na�ionale Împotriva Traficului de Persoane, cât

și din experien�a organiza�iilor ce luptă împotriva traficului de persoane, se
pare că toată lumea riscă să fie traficată, indiferent de provenien�ă, domiciliu,
etnie, vârstă, situa�ie materială sau educa�ie.

Majoritatea victimelor sunt recrutate de persoane apropiate,
cunoștin�e sau vecini. De asemenea, cele mai multe victime provin din familii
biparentale, existând un număr important de victime traficate de partenerii de
via�ă.


