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Prin ac�iunile sale unice, dar și prin reac�iile firești și necesare
după Revolu�ie când se restabileau rela�iile capitaliste de după comu
nism, profesorul născut la Giurgioana – com. PoduTurcului, jud.
Bacău (28.04.1941), stabilit din 3 martie 1970 în Vaslui, a determinat și
influen�at curentul cultural – informa�ional din jude� și, par�ial, din
Moldova.

Tudor Pamfile rămâne unic în istoria culturii românești prin
opera sa, în special MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ (3 vol.), culegerile
de Jocuri de copii, prin rolul său dinamizator la începutul secolului al
XXlea  și mai ales prin cei 14 ani de apari�ie ai revistei (nu numai de
folclor) ION CREANGĂ. „Academia Bârlădeană” înfiin�ată pe 1 mai
1915, împreună cu George Tutoveanu și Toma Chiricu�ă, a fost un ce
naclu complex care mai „trăiește” și astăzi.

D.V. Marin rămâne unic în istoria jurnalismului românesc (9
men�iuni în enciclopedica Istorie a jurnalismului), prin grupul de presă
întemeiat, condus și sus�inut 3 decenii, prin interviuri cu 9 șefi de stat,
14 primminiștri, Papa Ioan Paul al IIlea (la Krakowia), P.F. Teoctist
și Daniel – mitropoli�i, episcopi, parlamentari de pretutindeni, cu mii de
intervieva�i, cu mii de articole și sute de EDITORIALE. Este la al doilea
record mondial prin REVISTA dinspre jurnalismul real  cultural
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, care, până la nr. 11
înglobează 359 de colaboratori din toată lumea, cu difuzare în 520 de
locuri în �ară. Este o bătălie (scrisă) pentru limba română care este
supusă unui atac absolut criminal în condi�iile globalizării. 

Dacă între 1900 – 1920, Tudor Pamfile  se zbătea să mai adune
„firișoarele de aur” ale crea�iei populare, conștient de dispari�ia folclo
rului (cel pu�in în dimensiunile momentului) ușor de constatat în rea
litatea de astăzi, iată însăși limba română este în cel mai mare pericol,
prin depopularea �ării, prin limbajul computerelor, prin cultura video,
prin reformele din învă�ământ, prin migra�ia creierelor, prin uitarea
limbii în diaspora. Sunt așa de mari transformări (unificatoare) în co
municare, că, nu numai Ștefan cel Mare, ci chiar marele Mihail
Sadoveanu (realizatorul romanului istoric) dacă sar întoarce pe
pământ nu near mai în�elege (noi, da, ei… nu). Probabil, acesta este
mersul lumii, acum, la această nouă migra�ie. De aceea M.C.R. este 
întro crâncenă bătălie pentru limba română și iată de ce folclorul viu
pe timpul lui Pamfile, după un secol, nu ne ajută prea mult în aceste
eforturi ale noastre, sus�inute prea pu�in de popula�ia dintre grani�ele
limbii române, deci de pretutindeni, din toată lumea.

Tudor Pamfile reprezintă un modul (doar 15 ani!) dintro epocă
din istoria na�iunii noastre. Bârladul cultural al timpului său (un târg
mai bine organizat, fostă capitală a Moldovei de Jos, cu prima școală în
1803) rămâne prin locul de naștere al lui Al.I. Cuza și Gheorghiu Dej,
prin contribu�ii substan�iale la cultura noastră semnate de istoricul 
Gheorghe Ghibănescu, poetul G. Tutoveanu, folcloristul Tudor 
Pamfile, episcopul și istoricul Iacov Antonovici, familia de cărturari 
Codreanu, folcloristul  Mihai Lupescu, mul�i cu prezen�e autoritare în
învă�ământul public sau și în politică/știin�ă/administra�ie. Începutul
secolului XX  marca o notabilă dezvoltare a învă�ământului, o
importantă afirmare a culturii (prima revistă literară de după Război,
Florile Dalbe) și ziaristicii (prin Vocea Tutovei, Lumina, ș.a.) cu ceva
mai mult decât Fălticenii, și evident mai pu�in decât Iașul universitar și
ca număr de popula�ie, aproape dublu.

(Va urma)

Pute�i să vă exprima�i părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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UN DESTIN  CULTURALDESTIN  CULTURAL UNIC la
Vaslui, D. V. MARIN

Seria de articole din ziarul
Meridianul de Iași-Vaslui-Bacău este
foarte potrivită pentru a arăta lumii o
figură contemporană luminoasă care,
vorba președintelui țării, Emil
Constantinescu, a avut și are harul de
a face. Chiar în aceste zile datorită
insistențelor și capacității prof.dr.
Marin a ieșit de sub tipar nr.11 al
Revistei de suprafață globală
MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC.

Nu pot fi decât de acord cu
acest recordmen al jurnalismului
românesc și să constat că doar după
cele 11 numere se înregistrează un
număr record de colaboratori, 359,
cifră care pare de domeniul
incredibilului pentru județul Vaslui,
cu săracii, prăpădiții și răuvoitorii lui.
Din ce știu, până acum el n-a primit
nici cel mai mărunt sprijin financiar.
Presa locală n-a făcut absolut nici o
remarcă sau evidențiere, deși revista
le-a fost trimisă și tipografic și pe
email, ceea ce denotă lipsa de cultură
și obiectivitate a acestor conducători,
care, chipurile, ar fi interesați și de
cultură. Aici e vorba de cultură
adevărată care se realizează sub ochii
lor. Dac-ar fi vorba de bălăcărit, ei ar
fi primii.

M-am gândit ce-l tot mână
pe profesorul vasluian să realizeze
acest fapt unic de cultură… Bani nu

aduce, eforturi personale cât încape,
nesomn și griji la greu, ba, mai
trebuie să scrie și el câte ceva, că pri-
etenul meu are mereu ceva de spus,
după cum se vede și în ziar. Mă bucur
că el poate, știe și vrea spre cinstirea
acestor oameni subjugați de prea
multe griji.

Zilele trecute mi-a luat un
interviu mie și directoarei Marinela
Vasilescu în Ferma didactică viticolă
de la Huși, dorind să popularizeze
rodul viei și vinului de la noi. A zis că
sunt o enciclopedie vie. Desigur că-i
mulțumesc, dar eu subliniez
disponibilitățile (de toate felurile)
omului cu o așa putere de muncă
remarcată de Ben Todică din
Australia, Georg Barth din
Germania, de Vasile Filip-Canada și
de mari personalități românești.
Oare, ce-l tot mână spre astfel de
realizări pe concetățeanul nostru?

MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC nu poate fi decât o altă
dovadă extrem de valoroasă a unei
personalități cu destin cultural unic în
județul Vaslui, despre care sunt tare
bucuros să scriu.

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

academician AOȘR.

DE  la una la alta…
Drumurile jurnalistului nu-s

destul de încurcate dar sunt pline de
tot felul de întâmplări care de care
mai interesante. Am văzut oameni în
vie care culeg cu lacrimi pe obraz
văzând că trebuie să-și vândă rodul
muncii cu câte un, unul, leu
kilogramul când ei investesc cel puțin
5. Pe dealurile de la Răducăneni către
Grozești o familie întreagă ne-a rugat
să sprijinim plata corespunzătoare a
producției agricole. Cum să reziste cu
un leu pe kg. de struguri, cu 0,50 lei
pe kg.de porumb, cu mai puțin pentru
grâu și orzoaică, cum să mai păstreze
vacile, când laptele sau produsele din
lapte nu le mai caută nimeni, când oul
e câțiva bani, când pasărea e nimic
toată? Sunt îmbrăcați prost, plătesc
60 de lei ziua de muncă plus țigări și
mâncare, plus alte angarale. E de trai?

Și mai vrem alimente eco-
logice, când 2 pachete de „Eugenia”
(0,80 lei) pot constitui toată hrana lor
pe o zi, când producția agricolă e
slabă? Țăranul acela de la coarnele
plugului, cât mai are de trăit și cu ce?

*
Sute de km parcurși într-o

săptămână descoperă oameni,
caractere, nemernici, hoți, milogi, dar
atenția noastră a fost captată de
PRIMARI, adică de cei care
reprezintă, oarecum unitar, acestea și
alte feluri de manifestare. Dvs. citiți
interviurile realizate și realizați
imediat și cât e deștept, și căt e de
partea oamenilor care l-au votat… și,
cât e de OM.

E un primar cercetat la
Tg.Frumos, bine  îngrășat de când  a
trecut la PSD, cândva om de treabă.
De doi ani încoace nu reușim să stăm
de vorbă cu el, chiar dacă ajungem la
ușa lui. Vătămanu se numește.
Acesta, de când firma lui Țac-Țac 
nu-i mai merge, pâinea pe care o
produce nu mai este căutată,
probabil, ei, Ion Vătămanu, nu mai
vorbește cu presa, oricum, nu cu noi.
Vorbim cu el la telefon să-l căutăm în
primăria pe care a primit-o moștenire
de la străbunicii săi, probabil, ei

primarul, nu e și nu e. Nu vrea să fie,
pentru că mai are de adunat porumb,
de achiziționat făină, de pus la punct
firma proprie „Țac-Țac”. Dacă nu stă
de vorbă cu noi, le dăm dreptate celor
care-l înjură cu mult foc.

Destui primari fug de presă
pe rupte, știind că au mai multe muște
pe căciulă. Pe unii i-a fătat statul ca
stăpâni și vechili, cu comportamente
de cârciumă țigănească. Dacă-i
întrebi pe alegători, scuipă mai întâi
și apoi: „golanul acela?”. Vă promit
dezvăluiri…

Dar, acum de sărbătoarea Sf.
Dumitru, când ne putem mângâia cu
nuci și vreun păhărel de vin
„mistreț”, ne gândim la cei de toată
lauda ca ing. Gheorghe Pricopie, ing.
Vasile Aștefanei, ing./prof. Georgel
Popa, ec. V.Haidău, ec. C. Bolohan,
ec. D. Prigoreanu și mai ales la
sufletiști adevărați ca Dănuț Iacob,
Cr. Albu, Cr. Lungu, dr. Sorin
Scutelnicu, G. Pecheanu, Valerică
Radu  ș.a.

R: Stimați prieteni aș vrea să
vă prezint și dumneavoastră ce se
întâmplă într-o fermă didactică la
Huși. Stăm de vorbă cu profesorul
doctor inginer Avram D. Tudosie și cu
directoarea Liceului „Dimitrie
Cantemir”, Marinela Vasilescu. Sărut
mâna, bine v-am găsit.

Director: Bună ziua și bine
ați venit la noi.

R: Sper să am și a doua
surpriză foarte plăcută văzând că
elevii lucrează aici mai ales că, iată,
am avut satisfacția să îmi spuneți că
v-am fost profesor și că dacă ați ajuns
directoarea a unui liceu de asemenea
prestigiu înseamnă că chiar aveți
merite. Este greu să fii director la vița
de vie cum s-ar spune?

D: Mulțumesc de aprecieri.
Chiar este o responsabilitate având
în vedere că activitatea școlii noas-
tre, a Colegiului Agricol, este destul

de complexă având
ferma didactică, de
care, în primul
rând, trebuie să
avem grijă și pe
care trebuie să o
păstrăm ca pe o
zestre pe care au
lăsat-o înaintașii și
cei care au ostenit
pentru realizarea
ei. Bineînțeles
trebuie să ne
menținem la un
nivel mulțumitor și
în ceea ce privește
rezultatele școlare.
Astăzi suntem la
recoltat, culegem
roadele muncii de
pe tot parcursul
anului și ne
d e c l a r ă m
mulțumiți. Recolta
este bună, elevii ne
ajută să strângem

această recoltă și să facem un vin
bun, anul acesta.

R: Așadar, activitate
economică, didactică sau de obținere
a unui profit?

D: Le îmbinăm. Activitatea
aceasta economică din ferma școlii
ne ajută să suplimentăm oarecum
veniturile care sunt insuficiente. Cu
ceea ce mai reușim să obținem de la
fermă îmbunătățim baza didactică,
îmbunătățim resursele școlii
noastre pentru a ne desfășura
activitatea în condiții optime.

R: Mă opresc puțin și la
Avram D. Tudosie. Domnule
profesor doctor inginer, ați muncit în
tarlaua aceasta?

Avram D. Tudosie: Tarlaua
aceasta este palantată toamna, în
1977, până la Crăciun și în
primăvara următoare încă 20 ha; în
total 22 de ha.

R: Unde este Busuioaca de
Bohotin pe care te mândrești că ai
inventat-o?

A.D.T.: Este o parcelă
specială cu Busuioacă de Bohotin și
este pe aici pe undeva, ori în stânga,
ori în dreapta. A dat recoltă foarte
frumoasă și anul acesta și este
foarte stafidită.

R: Anul acesta, adică este
uscată? Asta înseamnă că... ?

A.D.T.: Asta înseamnă că
iese vinul bun dar este foarte puțin.
Pe fondurile școlii nu se
autofinanțează într-un fel vinurile
vândute de școală.

R: Domnule doctor inginer,
spune-mi, în condițiile în care se
vinde vinul cu 2 – 3 lei, poate fi totuși
activitatea aceasta profitabilă?

A.D.T.: Cu 2 lei nu este
profitabil. Noi vindem vinul mai
târziu când avem posibilități, când
avem ocazia să vindem cu un preț
mai bun. Nu este rentabil
deocamdată. Înainte de revoluție cu
producția de aici cumpăram două
mașini Dacia sau două tractoare.
Acum, dacă cumpărăm jumătate de
tractor cu toată producția de aici.

D: Noi vinul îl vindem cu 4
lei litru.

R: Și tot nu se plătește, sunt
sigur.

D: Nu, nu se plătește. Mai
avem pe stoc destul de mult. Totuși
am reușit să achiziționăm o mașină
anul acesta pe care să o folosim
pentru școala de șoferi. Dacă în
fiecare an reușim să achiziționăm
câte un bun pentru școală, e ceva.

(Interviul integral în numărul
viitor)

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

Must, voie bună și cultură

A APĂRUT
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NEASTÂMPĂR PRODUCTIV
Reporter: Mă aflu în comuna

Dolhești și stau de vorbă cu primarul
Gelu Iacob. Bună ziua, domnule
primar. 

Primar: Bună ziua.
R: La dumneavoastră în

primărie care este principalul punct pe
ordinea de zi?

P: Principalul punct ar fi
demararea unor investiții pentru
care am reușit să obținem
autorizație de construcție. Trebuie
respectate niște proceduri, trebuie
să elaborăm niște documente cu
ordine de începere a lucrărilor.
Respectiv o comuncare către
emitentul autorizației cu ordine
pentru începerea construirii, în
speță Consiliul Județean Iași și
către Inspectoratul de Stat în
Construcții. De asemenea trebuie să
înștiințăm și constructorul conform
legii de demararea lucrărilor
pentru că ar trebuie să se
pregătească de muncă, conform
contractului pe care îl avem
încheiat.

R: Cam câți bani ați adus în
comuna Dolhești prin proiectele
dumneavoastră, domnule primar.

P: Sunt foarte multe cal-
cule. Numai în ultimul an am depus
cerere de finanțare pentru mai
multe obiective și pentru o parte
dintre ele am obținut o aprobare
preliminară. Este vorba de acea
listă pe PNDL 2 unde am prins
patru proiecte cu o valoare totală de
aproximativ 9 milioane de lei. De
asemenea am depus o cerere pe fon-
duri structurale, un proiect în
valoare de 6 milioane de euro a
cărui situație este în faza de evalu-
are.

R: 6 milioane de euro?
P: Da.
R: Asta înseamnă investiție

bună, serioasă și folositoare.
P: Vreau să vă spun că se

adresează strict cetățeanului. Nu
presupune lucări publice ci se
adresează cetățenilor din comună.
Vor fi implicați în proiect
aproximativ 600 de persoane.

R: Vreți să detaliați un pic.
P: Este vorba de un proiect

depus pe resurse umane (POCU),
program de resurse umane,
finanțare prin fonduri structurale
care presupune cursuri de formare
profesională, centre de zi, lucrări de
reparație la locuințe, pregătirea
prin ucenicie a unui număr destul
de mare de cetățeni, în jur de 50.
Chiar se  asigură costurile de cazare

și se plătesc sume antreprenorilor la
care lucrează.

R: Și celor care vin să
instruiască?

P: Evident că și cei care fac
pregătirea vor beneficia de niște
plăți.

R: Aici aveți centru de zi?
P: În momentul de față

suntem în faza de elaborare a
documentației de autorizare.
Pentru moment este suspendată
activitatea dar sperăm că în cursul
anului acesta să fie reluată.

R: Dumneavoastră știți bine
durerile și realizările comunei. POCU
sau alte programe și proiecte de ce ar
fi necesare într-o comună ca Dolhești
unde romi aveți destul de puțini.

P: Nu avem chiar puțini,
sunt obligat să vă contrazic. Avem
peste 21% din populația comunei,
romi.

R: Mai aveți fanfara aia?
P: Este. Numai că trebuie

reanimată având în vedere faptul că
majoritatea muzicanților sunt
persoane mai în vârstă. Va trebui să
facem un ciclu de reîmprospătare.

R: Ce intenționați la modul
cel mai concret pentru populația
aceasta?

P: În primul rând aș vrea
să duc la bun sfârșit proiectele
inițiate. Nu pot spune că sunt
aprobate. V-am spus că pentru
PNDL 2 suntem în etapa depunerii
documentațiilor, deci obținerea
vizelor și documentelor tehnice în
vederea semnării contractelor de
finanțare. Pentru celălalt proiect
mare despre care v-am spus câteva
lucruri, suntem în faza de evaluare.
Deci, am depășit etapa
administrativă și de eligibilitate.
Urmează însă și alte etape de verifi-
care, inclusiv verificarea din teren,
care sunt în curs de derulare, însă
proiectul nu este câștigat.

R: Este în faza de prop-
unere?

P: Nu este depus în cerere,
am trecut o etapă de evaluare,
urmează și altele.

R: Ce credeți că v-a fi
concret în următoarele luni?

P: Vă referiți la proiectul
acesta?

R: Ca să intre în funcțiune.
P: Este posibil ca până la

sfârșitul anului să avem un răspuns
dacă suntem sau nu câștigătorii
finanțării. Apoi trebuie să trecem la
treabă. Nu este un proiect ușor, este
un proiect complicat și presupune

un dialog permanent, în principal
cu grupul țintă care, cum am mai
spus, nu este nesemnificativ. Este
vorba de 600 și ceva de persoane.
Va trebui să alergăm și să fim
convingători. Ținta acestui proiect
este de minim 110 de locuri de
muncă la un număr de 20 de antre-
prenori.

R: Aici sau în comună?
P: În comună. Nu vizează

agricultura. Vizează prestări
servicii sau producție. În funcție de
potențialul fiecărui benifeciar, de
aptituni și de pregătirea
preexistentă vor desfășura activități
utile comunității. În principal
urmărim să le aducă o sursă de
venit decent și să le asigure nevoile
actuale de zi cu zi.

R: Am văzut pe afișul de la
intrare în primărie că lucrați cu o
unitate ceva mai specializată în
obținerea proiectelor și de ce nu în
propuneri cât de cât viabile.  Mă refer
la ceea ce propuneți dumneavoastră în
proiect și ceea ce se poate face în
modul real ca aici să se dezvolte o
ușoară industrie și elemente de indus-
trializare.

P: Ne gândim în principal
la prestări servicii. Dar dacă vor
exista și posibilități de dezvoltare a
industriei nu avem nimic
împotrivă. Suntem însă cumva
văduviți de lipsa resurselor și lipsa
căilor de acces. Comuna este legată
de centrele orășenești. Mă refer la
cel mai apropiat, Huși la 25 km.,
județul Vaslui cât și Iașul la 150 km.
Această situație care ne văduvește
oarecum. Singura cale de acces este
drumul județean care nu este prac-
ticabil chiar pe tot traseul. Un
investitor care vine prima dată la
noi, a doua oară nu mai vine. Își
strică mașina, își strică utilajele,
deși putem spune că avem
suficientă forță de muncă
nefolosită, agricultura fiind
singurul domeniu în care activăm
astăzi. Este și comerț, dar ceva mai
puțin, instituții publice... Nu este
chiar ușor mai ales că ne
confruntăm cu un factor care nu
este întâlnit numai la noi, sărăcia.
Încercăm să scăpăm cumva de ea.
Dacă nu de tot, măcar parțial.

R: Va să zică se tot vorbește
de eradicarea sărăciei.

P: Se vorbește. Frumos
chiar. Ea încă este pe la noi, s-a
învățat cu noi.

R: Totuși îmi închipui că
rămâneți optimist.

P: Da.
R: Domnule primar asta mă

face pe mine să mă gândesc că dacă
afară se lucrează și înăuntru, la
primăria Dolhești, se muncește,
înseamnă că suntem pe drumul cel
bun. Vă rog să fiți sănătos, domnule
primar.

P: Mulțumesc, la fel vă
doresc și dumneavoastră.

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

DOLHEȘTI

BELGIENI LA
PRISĂCANI

PRISĂCANI

Reporter: Suntem la
Prisăcani și stăm de vorbă cu oaspeți
de seamă. Primarul orașului Eeklo,
vechiul nostru prieten Koen, a
revenit să vadă stadiul de construcție
a unor școli, în special cea de la Satul
Nou. Ce are de spus primarul
orașului Eeklo, Koen Loete, la
încheierea întâlnirii cu edilul din
Prisăcani?

Koen Loete: Mi-a plăcut
această întâlnire cu primarul din
Prisăcani, cu cei din  consiliul de
conducere și cei care au fost
prezenți din învățământ. Am vor-
bit despre proiecte care s-au
desfășurat în anii trecuți. În special
despre proiectele de schimb
diplomatic, despre mașinile de
securitate civilă, ambulanță și
mașinile de pompieri. Am mai vor-
bit despre proiecte de agricultură
și produsele tradiționale
românești. Îndeosebi am vorbit
despre lucrările de la școală.
Mesajul pe care asociația vrea să îl
dea mai departe împreună cu
reprezentanți din Eeklo a fost că
interesul s-au mai bine spus ceea ce
va urma în viitor este foarte impor-
tant pentru elevi. În ultimile zile
ale șederi noastre aici am ajuns la
concluzia că este foarte mult
interes și foarte multă ambiție să se
ajungă la nivel European.

R: Să spunem că doamna
translator este de loc din comuna
Prisăcani. Din ce sat sunteți doamnă?

Translator: Din Prisăcani.
R: Doamna a reușit să aducă

și un alt cetățean aici.  Vă rog să îl
prezentați, doamnă, pe soțul
dumneavoastră?

Translator: Domnul se
numește Paul Goemaer, este de loc
din Belgia, dar între timp am putea
spune că este un Prisăcănean decât
un Belgian.

R: Cel puțin pe jumătate.
Translator: Majoritatea

celor de aici cred că sunt de acord
cu mine. Îl putem lăsa pe el să se
prezinte, să își aleagă, în română
sau în belgiană.

R: Vorbiți în română să
demonstrați că sunteți Prisăcănean.

Paul Goemaer: Sunt de
foarte mult timp pe aici, am avut o
foarte bună înțelegere cu primarul
din Prisăcani. Sunt aici pentru
discuțiile de final, pentru
renovarea școlii din Satul Nou. Noi
vrem ca în primăvară să se facă

deschiderea școlii.
R: Am  înțeles că ați oferit

ajutor suplimentar numai ca lucrurile
să meargă bine.

Paul Goemaer: Da, am
fost mulțumit de discuția
fructuoasă.

R: Sunt două lucruri de
urmărit aici, să se deschidă școala și
să-și facă și Koen o casă.

Translator: Să sperăm că
o să fie navetist la început după
care sperăm că o să se mute aici.

Primar Prisăcani: Îi
promit eu un teren aici, în centru,
pentru a-și construi o casă.

R: Primarul comunei
Prisăcani, Ghiocel Stanciu, am văzut
că știe și Franceză. Nu v-ați înțeles
însă fără traducător.

Primar Prisăcani: Nu ne-
am înțeles pentru că domnul
Primar a vorbit mai mult în
Flamandă.

R: Domnule primar, la
încheerea acestor discuții, care este
părerea dumneavăstră?

P: Cred că era necesară o
întâlnire de acest gen. Este prima
întâlnire pe care am avut onoarea
să o am cu domnul primar Koen.
Din acte, din documente, ne
cunoșteam dar atunci când ești
față în față cu cineva altfel se leagă
prieteniile și altfel se durabilizează
aceste întâlniri. A fost o întâlnire
fructuoasă așa cum se spunea și
mai devreme  și cred că întâlnirea
pune aceste documente și aceste
legături pe cale normală și legală
între cele două comunități chiar
dacă noi suntem cei care primim
un ajutor substanțial din această
legătură. Sperăm ca aceste
întâlniri să facă un nou pas pe un
nou plan pentru a dezvolta relațiile
dintre comnitățile noastre. Fac
referire la dezvoltarea de relații
sociale, culturale, economice, care
să arate consătenilor noștri din
Prisăcani și viața și modul de viață
al oamenilor  din Eeklo. Se puneau
în discuție și acele produse
tradiționale și în Prisăcani avem
câțiva producători valoroși care
încearcă să să își promoveze
munca lor și am fi bucuroși dacă la
un eventual târg în Eeklo să putem
participa cu oameni din Prisăcani. 

(continuare în numărul viitor)
A consemnat ca reporter,

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

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)
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O săptămână foarte
interesantă în plan

profesional! Se conturează schimbări
majore la locul de muncă, fie prin
plecarea sau sosirea unor colegi, fie
prin schimbarea condi�iilor de muncă.
De asemenea este posibil să primești
o ofertă de colaborare, care va atrage
după sine schimbări în plan personal.
Fii prudent, deoarece sănătatea este
vulnerabilă. Dozează�i eforturile,
analizează bine situa�ia în care te afli.

Se întrezăresc discu�ii impor
tante cu persoana iubită și

copiii. Controversele sentimentale
apar datorită faptului că tu ai așteptări
prea mari de la cei dragi. La locul de
muncă apar noută�i, fie prin schimba
rea condi�iilor de muncă, fie pur și
simplu, î�i vei modifica tu concep�iile
și atitudinea fa�ă de muncă și
implica�iile ei. Se recomandă pru
den�ă și discernământ! Rela�iile
colegiale sunt disonante, astfel că
foarte ușor pot apărea contradic�ii.
Sănătatea este vulnerabilă.

Multe persoane din antu
rajul apropiat te vor căuta la

începutul săptămânii. Discu�ii ample,
călătorii pe distan�e scurte, implicare
în activită�i intelectuale și în
realizarea unor documente oficiale. În
plan domestic se deschide o nouă
etapă. Schimbări în spa�iul de locuit,
vânzarea sau achizi�ionarea de bunuri
patrimoniale, discu�ii importante cu
membrii familiei și cu neamurile.
Este bine să trasezi planuri domestice
de anvergură, deoarece se vor realiza
în decurs de un an de zile de acum
încolo. 

În primele zile ale săptămâ
nii este nevoie să te ocupi

de cură�enii generale, repara�ii, îmbu
nătă�irea condi�iilor domestice, vân
zarea sau achizi�ionarea de bunuri pa
trimoniale. Foarte animate sunt re
la�iile cu persoana iubită și copiii. O
rela�ie amoroasă veche se poate re
actualiza în chip nebănuit sau există
și varianta să pornești o rela�ie nouă
cu cineva cunoscut de curând. Copiii
sunt o temă ce va căpăta alte valen�e
pentru tine de acum încolo. La
serviciu se întrezăresc multe sarcini. 

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare. Cheltu

ieli pe de o parte, primirea salariului,
a unei prime sau a unor favoruri din
spre segmentul muncii, pe de altă par
te. Selectează priorită�ile, pentru că
există riscul să chetuiești sume mari
de bani pe te miri ce. Rela�iile cu an
turajul apropiat se schimbă, în sensul
că fie te desprinzi de unii, fie de apro
pii de al�ii. Totuși ar fi bine ca deo
camdată să analizezi bine ceea ce se
petrece în cercul tău de apropia�i și să
decizi în consecin�ă abia spre finalul.

Ești în vervă în această săptă
mână și dornic de schimbări
personale majore. Selectează

priorită�ile și evită suprasolicitarea
nervoasă. În plan financiar se con
turează schimbări, în sensul că apar
oportunită�i de câștig din activitatea
profesională desfășurată la un loc de
muncă. Primești bani, cadouri sau
favoruri, dar apar în paralel și chel
tuieli deosebite. Pruden�ă și discer
nământ, pentru că există riscul să
investești în bunuri inutile. Discu�ii
importante privitoare la salarizare și
la condi�ii de muncă. Sus�ine�i
punctele de vedere și nu te lăsa
impresionat de aparen�e.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC   

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

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

Conducerea S.C. CUP S.A. 

AJOFM organizează „Bursa
locurilor de muncă pentru

absolvenţii promoţiei 2017”

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui
va organiza vineri, 20.10.2017
“Bursa locurilor de muncă pentru
absolvenţii promoţiei 2017”

Absolvenţii unei forme de
învăţământ care nu şiau găsit înca un
loc de muncă, dar şi alte categorii de
persoane au şansa de a intra pe piata
muncii, la Bursa Locurilor de Muncă
pentru Absolventi, ce va avea loc în
data de 20 octombrie la sediul
Centrului de Resurse Judeţean pentru
Asistenţă Educaţională, strada
Donici, nr. 2 din Vaslui, la Cantina de
ajutor social, strada Stefan Procopiu
nr.7 din Bîrlad şi Casa Armatei, stra
da General Teleman, nr. 6 din Huşi.

Obiectivul principal al aces
tui eveniment îl constituie creşterea
gradului de ocupare pentru
absolvenţi, nefiind excluse alte
categorii de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, prin
întâlnirea directă a cererii cu oferta
de locuri de muncă, în condiţiile unei
concurenţe loiale şi transparente,
care să permită realizarea unui echili
bru între acestea în timpul cel mai
scurt.

Agenţii economici care vor
participa la BURSA LOCURILOR
DE MUNCA PENTRU
ABSOLVENŢI vor avea prilejul să
şi recruteze personalul direct, fără
intermediari, în funcţie de cerinţele
concrete ale locului de muncă pe care
îl oferă.

Pentru rezervarea standu
rilor agenţii economici interesaţi se
pot adresa:

 pentru Vaslui : la sediul
AJOFM Vaslui din str. Spiru Haret

nr. 5, Camera 15 parter sau fax:
0235/317717;

pentru Bîrlad: la sediul
ALOFM Bîrlad din Bdul Epureanu,
nr. 8, tel: 0371/073988;

pentru Huşi: la sediul
ALOFM Huşi din str. A. I Cuza,
bl.45, sc. A, parter, tel:
0371/073989).

Angajatorii care încadrează
în muncă, pe durată nedeterminată,
absolvenţi ai unor instituţii de
învăţământ, promotia 2017, primesc
lunar, pe o perioadă de 12 luni, pen
tru fiecare absolvent încadrat, o sumă
în cuantum de 900 lei.

Angajatorii care încadrează
în muncă pe durată nedeterminată
absolvenţi din rândul persoanelor cu
handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, suma în cuantum
de 900 lei, pe o perioadă de 18 luni.

Loca�iile de desfășurare a
Bursei locurilor de muncă din data de
20 octombrie 2017 sunt:

Vaslui: sediul Centrului de
Resurse Judeţean pentru Asistenţă
Educaţională, strada Donici, nr. 2

Bîrlad: sediul ALOFM
Bîrlad, Bdul Epureanu, nr.8

Huși: Casa Armatei, strada
General Teleman, nr. 6

Institu�ia Prefectuluijude�ul Vaslui vine în sprijinul absolven�ilor de
școli auto, care sau programat online pentru sus�inerea probei teoretice.

inând cont de faptul că a crescut numărul examinatorilor, Institu�ia
Prefectuluijude�ul Vaslui a luat măsura suplimentării numărul de cursan�i
examina�i.

Începând cu 31 octombrie 2017 sunt aștepta�i să sus�ină proba
teoretică to�i candida�ii programa�i online în luna decembrie 2017, plus o parte
din luna ianuarie 2018, în aceleași zile și la aceleași ore, după cum urmează:

Absolven�ii de școli auto care nu se prezintă sau cei care nu sunt
admiși la proba teoretică nu vor putea să sus�ină examenul pe programarea
ini�ială, urmând să se reprogramaze ulterior online pe http://new.prefec
turavaslui.ro/inf_permise/Rezervari/examinare.php

În cursul lunii noiembrie 2017 vom anun�a programarea candida�ilor
înscriși online la proba teoretică din primele luni ale anului 2018 și care vor fi
reprograma�i în luna decembrie 2017.

La Solicitarea Direc�iei Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, începând cu 1 decem
brie 2017 examenul la traseu va avea loc NUMAI la VASLUI, cu punct de ple
care de la Sala Sporturilor.

Măsura a fost luată pentru a crește numărul cursan�ilor examina�i la
proba practică.  

În atenția candidaților
pentru obținerea 
permisului auto

Acţiuni pentru siguranţa 
traficului rutier

La sfârșitul săptămânii, în
cadrul unei ac�iuni organizate pe
raza jude�ului Vaslui, poli�iștii au
aplicat sanc�iuni contraven�ionale
în valoare de peste 200.000 de lei.
Conducătorii auto au fost
sanc�iona�i contraven�ional în con
formitate cu prevederile O.U.G
195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice.

Poliţiştii rutieri din cadrul
Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean
Vaslui au desfăşurat, la sfârșitul
săptămânii, pe raza jude�ului Vaslui o
acţiune în scopul prevenirii
evenimentelor rutiere, pentru
conştientizarea conducătorilor auto
cu privire la riscurile la care se expun
ca urmare a încălcării regulilor de
circulaţie și, mai ales, în vederea
creșterii încrederii popula�iei și a
asigurării vizibilită�ii elementului
poli�ienesc.  

În cadrul ac�iunii, poli�iștii
au aplicat 449 de sancţiuni
contravenţionale, 239 fiind pentru
depășirea limitei legale de viteză.
388 de sanc�iuni au fost aplicate
conducătorilor auto, 53 sanc�iuni au
fost aplicate conducătorilor de
vehicule cu trac�iune animală, 15
biciliștilor și pietonilor.

De asemenea, poli�iștii au
constatat 2 infrac�iuni la regimul
circula�iei rutiere, pe numele
conducătorilor auto fiind întocmite
dosare de cercetare penală.

Poli�iștii au reţinut 48 de
permise de conducere (36 pentru
încălcarea regimului legal de viteză
și 12 pentru depășiri
neregulamentare) și 5 certificate de
înmatriculare.
Astfel de ac�iuni vor fi continuate de
poli�iști pentru prevenirea producerii
unor evenimente negative.
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)
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Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Discre�ia este caracteristica
de bază a personalită�ii tale

în această săptămână. Ai nevoie de
odihnă, detașare de forfota cotidiană
și de a sta de vorbă cu tine însu�i.
Sănătatea este vulnerabilă, astfel că
se pot eviden�ia afec�iuni ale siste
mului digestiv și ale extremită�ilor
picioarelor. Consulta�ii, analize
medicale și chiar abordarea unui nou
stil de via�ă și activitate. Este foarte
important ceea ce gândești.

Multe controverse apar între
tine și prieteni. Ar fi bine să

renun�i la persoanele care te tot
provoacă și care se implică în
treburile tale fără să le ceri tu asta.
Pe de altă parte sunt zile bune pentru
a te retrage în locuri liniștite, pentru
a medita în taină la rela�iile și
situa�iile în care ești implicat. Ai
nevoie de o nouă filozofie de via�ă,
acum fiind momente excelente pen
tru a te orienta spre alte valori
morale și spirituale. Pruden�ă,
deoarece se pot eviden�ia afec�iuni.

O săptămână cu multă
forfotă în plan socio

profesional. Discu�ii aprinse cu șefii,
cu autorită�ile, un carusel de situa�ii
dificil de gestionat la prima vedere.
Răbdarea, toleren�a și discre�ia te
ajută să depășești totul cu bine.
Noută�i în rela�iile cu prietenii și în
rela�iile cu persoanele care te
sprijină în proiectele profesionale.
Dispar unele dintre aceste persoane
din preajma ta și apar cu totul altele.
De asemenea se poate contura un
nou proiect la locul de muncă.

Este rost de discu�ii cu
persoanele aflate în străină

tate sau la mare depărtare de tine. De
asemenea sunt de luat în calcul
călătoriile pe distan�e lungi sau
trasarea planurilor în acest sens.
Pruden�ă și la discu�ii și la călătorii!
În plan profesional se deschide o
etapă nouă. Este posibil să primești
sarcini de lucru noi, o func�ie de
conducere sau chiar sunt șanse să
abordezi un nou domeniu profesio
nal, un nou loc de muncă. Totuși ar
fi bine să analizezi pe îndelete ceea
ce se petrece în zona profesională.

Cheltuieli comune cu al�ii la
începutul acestei săptămâni!

Se recomandă pruden�ă, pentru că
există riscul să cheltuiești tu mai
mult pe mofturile sau daunele celor
dragi. Achită�i datoriile la timp!
Foarte evidente sunt rela�iile cu
străinătatea, abordarea unor forme
de școlarizare pe termen lung, dar și
orientarea spre o nouă filozofie de
via�ă. Gândirea și comunicarea sunt
distorsionate, așa încât ar fi bine să
evi�i luarea deciziilor majore și
implicarea în discu�ii de anvergură.
Poate intra în discu�ie și o călătorie. 

Rela�iile parteneriale te
provoacă mult la începutul

acestei săptămâni. Sunt posibile
discu�ii aprinse cu partenerul de via
�ă sau cu colaboratorii, dar și sepa
rări, desprinderi de unele partene
riate. Se conturează noută�i financi
are, la sec�iunea bani, bunuri comu
ne cu partenerul de via�ă, colabora
torii și neamurile. Se deschid varian
te noi de câștig de la și prin al�ii. Pot
intra în discu�ie moștenirile, parta
jele personale și profesionale.
Călătorii în străinătate.

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC C&A CONSULTING SRL 1 sudor electric si autogen, 3 insta
latori sanitari, 1 gestionar operator PC, 1 inginer instala�ii

 SC AROMA DESERT SRL 1 ospătar
 SC WESTGATE ROMANIA SRL 1 lucrător comercial
 SC WOODLIME MOB SRL 1 tâmplar
 SC VIDPRO CONSTRUCT SRL 3 muncitori necalifica�i în

construc�ii, 3 muncitori necalifica�i
 SC METROPOLIS GROUP SRL 3 spălatori vehicule
 SC MOPAN SUCEAVA SA 6 brutari
 SC HEY TAXI SRL 2 dispeceri taxi
 SC BLUHAF SRL 1 muncitor necalificat în industria mobilieră
 SC SAMISOL INVEST SRL 1 lucrător bucătărie
 SC HOLMAT AGRO SRL 1 mecanic agricol
 SC TERRA MAXX SRL3 confec�ioneri
 INTREPRINDERE INDIVIDUALA CRETU 4 brutari
 SC SAFIR SRL 4 operatori ambalare, 2 sudori, 2 manipulan�i

marfă, 2 electricieni, 2 mecanici
 I.I. CIOBANU CLAUDIA 1 vânzător
 SC PRISCOM SRL 1 șofer
 I.I. BOZIANU 2 gestionari
 SC VASCAR SA 1 economist, 1 inginer industria alimentară
 SC CONFECTII SA 4 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i
 SC DRUMANDO SRL 1 șofer autocamion
 SC TOM EST CONSTRUCT SRL 1 fierar betonist, 1 dulgher, 1

muncitor necalificat
 FABRICA DE CARNE MORANDI 1 facturist, 4 tranșatori carne,

1 instalator, 1 șofer profesionist, 1 gestionar
 SC TERMPROD VASLUI SA 2 fochiști, 2 lăcatuși, 1 electrician
 SC LENUCOR GASTRO SRL 2 ospătari

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC ACTUAL DESIGN SRL 1 confec�ionermontator produse din
lemn

 SC ALODIUM SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide, 2 operatori la fabricarea mezelurilor

 AQUAVAS SA 1 șef laborator în industria prelucratoare
 CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

confectiilor, 15 operatori confec�ioner industrial îmbracaminte din tesaturi,
tricotaje, materiale sintetice

 SC MANDRA SA 2 electricieni de întretinere și repara�ii, 2 fochiști
pentru cazane de abur si de apa fierbinte, 2 încarcatoridescarcatori, 2 lăcătuși
revizie vagoane, 2 operatori la fabricarea uleiurilor vegetale

 SC PRESTAGRO BADEANA SRL 1 mecanic agricol
 PRIMARIA BOGDANESTI 1 bucătar, 1 educator specializat, 1

îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara
PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 director institu�ie publică,

1 expert administra�ia publică, 1 fochist pentru cazane de abur si de apa
fierbinte, 1 îngrijitor clădiri

 SC RULMENTI SA 1 șef birou/serviciu financiarcontabilitate
 SC LIDL DISCOUNT SRL 1 vânzator
 SC ROLLERLINE SRL 5 operatori confec�ioneri industrial

îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice
 SC SIANMI AUTO SRL1 electrician auto, 2 mecanici auto, 1

tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto
 SC STEYNER SERVICE SRL 3 mecanici auto, 1 muncitor necal

ificat la asamblarea, montarea pieselor, 2 tinichigii carosieri, 2 vopsitori auto
 TEATRUL  VICTOR  ION  POPA 2 mânuitori, montatori decor, 2

portari, 1 tâmplar universal

ŢIGĂRI DE CONTRABANDĂ
CONFISCATE DE POLIŢIŞTI

Poliţiştii au ridicat în
vederea confiscării peste 4000 de
�igarete de�inute ilegal de un
bărbat în vârstă de 40 ani, din
comuna Mălușteni. Pe numele
acestuia a fost întocmit dosar
penal.

Poli�iști din cadrul Sec�iei 5
Poli�ie Rurală Murgeni efectuează
cercetări fa�ă de un bărbat, în vârstă
de 40 de ani, din comuna Mălușteni,
bănuit de săvârșirea infrac�iunii de
contrabandă.

În această săptămână,
poli�iștii au efectuat trei perchezi�ii
pe raza comunei Mălușteni, la trei
imobile care apar�in bărbatului (două
locuin�e și sediul unui magazin
administrat de acesta). În două dintre
acesta imobile, poli�iștii au găsit
4.216 �igarete de provenine�ă
Republica Moldova, de�inute ilegal

de bărbat.
Ţigaretele au fost ridicate în

vederea confiscării, iar pe numele
bărbatului a fost întocmit dosar de
cercetare penală sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de contrabandă,
faptă prevăzută de art. 270 din Legea

86/2006 privind Codul Vamal.
Poliţiştii reamintesc faptul

că deţinerea, colectarea, producerea,
transportul, preluarea, depozitarea,
predarea, desfacerea şi vânzarea
bunurilor sau a mărfurilor care tre
buie plasate sub un regim vamal
cunoscând că acestea provin din
contrabandă sau sunt destinate
săvârşirii acesteia sunt fapte
asimilate infracţiunii de contrabandă,
iar pedeapsa prevăzută de Legea
86/2006 este închisoarea de la 2 la 7
ani şi interzicerea unor drepturi. 

MOBILIZARE
În conformitate cu preved

erile art.23 alin. (3) din Legea
nr.355/2009, privind regimul stării de
mobilizare par�ială sau totală a
for�elor armate și al stării de război,
ale art.59, alin. (2) din Hotărârea de

Guvern nr.370/2004, pentru apro
barea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.477/2003, privind
pregătirea economiei na�ionale și a
teritoriului pentru apărare, precum și
ale art.4, lit.f), pct.9 din Leagea
nr.415/2002, privind organizarea și
func�ionarea Consiliului Suprem de
Apărare a ării, în perioada 1719
octombrie 2017, în jude�ul Vaslui se
desfășoară un exerci�iu de mobilizare
pentru verificarea stadiului pregătirii
popula�iei, economiei și teritoriului
pentru apărare, condus de Ministerul
Apărării Na�ionale, în cooperare cu

Ministerul Afacerilor Interne și
Administra�ia Na�ională a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale.
Pe timpul exerci�iului, rezerviștii
afla�i în planurile de mobilizare sunt
chema�i la unită�ile militare, pe

durata a douătrei ore, în vederea
desfășurării unor activită�i specific
de pregătire și actualizare a datelor
de eviden�ă militară, potrivit preve
derilor legale în vigoare.

Exerci�iile de acest tip se
planifică și organizează periodic în
toate jude�ele �ării, în baza Planului
verificării stadiului pregătirii
popula�iei, economiei și teritoriului
pentru apărare prin exerci�ii și antre
namente de mobilizare, aprobat de
Consiliul Superior de Apărare a
ării, în anul premergător
desfășurării acestora.
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Reporter: Mă aflu la
Drânceni și stau de vorbă cu primarul
Gelu Pecheanu. Bine vam regăsit.

Primar: Bine a�i venit. 
R: A câta edi�ie a zilei co

munei este astăzi la Drânceni?
P: Suntem la edi�ia a Xa și

se organizează de când am venit eu
primar, din 2008. Până atunci nu se
organiza ziua comunei. Prin
hotărârea consilului local am
hotărât ca pe data de 14 octombrie
a fiecărui an să organizam ziua co
munei pentru oamenii din Drânceni
care sunt niște oameni devota�i,
harnici, primitori și care merită o
astfel de sărbătoare.

R: Da, dar atunci avea�i vii
de cules, dar acum?

P: Mai avem ceva vii, mai
plantăm vii, mai avem și investitori
care se îndreaptă spre noi.

R: Cât au investit?
P: Au investit în 83 de

hectare. 
R: Soiul îl ști�i?
P: Sunt mai multe soiuri.

La anul vor intra pe produc�ie.
Sperăm să fie o produc�ie bună, să
fie benefic și pentru investitor și
pentru oameni, pentru că asta ne
dorim: să avem cât mai multe locuri
de muncă și săi aducem înapoi pe
cei pleca�i la muncă peste hotare.

R: Sunt mul�i pleca�i?
P: Sunt. Cam un sfert din

popula�ia comunei este plecată în
străinătate. Au plecat pentru o via�ă
mai bună. Îmi pare bine totuși că au
un venit decent iar banii pe carei
câștigă îi investesc în localitatea
noastră.

R: Ave�i multe case noi?
P: Avem. Șiau construit

case multe și frumoase.
R: Lacurile alea vestite unde

sunt?
P: Lacurile alea vestite au

dispărut. Lea luat un concesionar
care din păcate nu investește din
cauza lacunelor legislative.

R: Nu aveau izvoare de au
dispărut?

P: Se infiltra apa minerală,
apa sulfuroasă, în lacurile din zona
noastră, lucru ce omora peștele. 

R: Cât sar dezvolta comuna
dacă a�i reînvia vestita sta�iune?

P: Sar dezvolta enorm
pentru că în primul rând sar crea
peste 100150 de locuri de muncă.
Eu mă zbat pe toate căile.

R: Cu infrastructura cum
sta�i?

P: Stăm foarte bine cu in

frastructura. Avem multe proiecte
de dezvoltare.

R: Am în�eles că ave�i unul

recent?
P: Da avem unul foarte re

cent, este vorba despre asfaltarea a
6 km. Suntem în faza de proiectare.
La anul sperăm să dăm drumul la
licita�ie și la implementarea lui.
Dacă mergem în ritmul acesta ne
dorim ca în 56 ani toată comuna să
fie asfaltată.

R: Ziua comunei înseamnă o
mobilizare de for�e. De ce a�i organi
zat ziua comunei?

P: Da, e o moblizare foarte
mare. Am implicat Școala, 
Biblioteca, Biserica și toate
institu�iile de cultură din subordine,
investitorii, pentru a organiza
această manifestare pentru că
tradi�ia, dansul cântecul ne
reprezintă pe noi ca popor și avem
obliga�ia să ducem mai departe
acest stindard al neamului româ
nesc.

R: A�i organizat ziua co
munei la concuren�ă cu sărbătoarea
Sfintei Parascheva de la Iași. Am vor
bit cu cineva de la Poli�ia de frontieră
care mia spus că trec aproximativ
3000 de oameni spre Iași sau înapoi.  

P: Comuna Drânceni în
această perioadă este tranzitată de
un număr mare de turiști care merg
la ziua Cuvioasei Parascheva care
este ocrotitoarea Moldovei și a nea
mului românesc. Este bine că totuși
avem o speran�ă în credin�ă.

R: Știu că a�i făcut și la
Râșești.

P: Am făcut și la Râșești.
Organizăm de două ori pe an pen
tru că distan�a este foarte mare
între localită�i și nu putem săi
aducem pe cei de la Râșești care este
o localitate foarte mare, are în jur
de 2200 de locuitori. Ghermănești
are în jur de 2300 de locuitori și
atunci ma hotărât să organizam
două evenimente. Facem asta pen
tru oameni, pentru a se mai des
tinde, pentru a se bucura, mai ales
că la nivelul comunei avem un
ansamblu, „Plaiurile Prutului”.
Avem un Cămin cultural foarte
bine dotat din punct de vedere al
bazei materiale. Am investit mult în
acești ani pentru că am vrut săi
scoatem pe copii în alt mediu. Ei
trebuie să socializeze, să se
împrietenească. Prin acest ansam
blu sau creat legături trainice.
Copiii sunt niște copii foarte buni
iar acolo înva�ă cântecul, dansul,

poezia, piese de teatru.
R: Mă întorc pu�in la ziua co

munei și vă întreb care este câștigul
unei astfel de manifestări?

P: Câștigul este al
popula�iei. Socializează, se întâlnesc
unii cu al�ii, se împrietenesc.
Totodată vin și locuitori din alte co
mune care văd ce sa realizat în
comună în ultimii ani. Eu le
mul�umesc și vreau să vă spun că ce
sa făcut în comună nu am făcut eu
de unul singur. Dacă nu aveam un
colectiv unit care să muncească
împreună pentru binele comunită�ii
nu puteam realiza lucruri așa de
bune.

R: Vă propun un exerci�iu de
imagina�ie. Să ne imaginăm că sar
desfiin�a Punctul de Trecere al Fron
tierei, Albi�a, cum ar fi?

P: Cel mai bine ar fi ca să
se desfiin�eze acet punct și să ne
unim cu Republica Moldova.

R: Ce beneficii ar avea co
muna dumneavoastră?

P: În primul rând ar
însemna for�ă de muncă. În ultimii
ani for�a de muncă din comuna
noastră a plecat în străinătate. Am
avea cu cine să culegem roadele. Nu
mai sunt oameni care să muncească
la câmp. Ar fi o posibilitate săi
aducem pe cei din Republica
Moldova pentru că ei sunt oameni
harnici. 

R: Ve�i avea oameni din Re
publica Moldova la sărbătoarea co
munei?

P: Da. Așteptăm o
delega�ie pentru că noi suntem
înfră�i�i cu o comună din Republica
Moldova.

R: Cu cei întâmpina�i?
P: Îi întâmpinăm româneș

te.
R: Câte sarmale a�i pus să se

facă astăzi?
P: Am făcut pentru to�i.

Neam pregătin și cu mici și cu dul
ciuri. Avem de toate.

R: Ave�i și foc de artificii?
P: Avem și foc de artificii.
R: Ce lea�i dori consătenilor

dumneavoastră?
P: În primul rând leaș

dori să fie sănătoși, să fie mândri că
au copii buni și reprezinită frumos
comuna oriunde sar afla. Îi
sfătuiesc pe to�i locuitorii comunei
să investească în copii pentru că
aceștia sunt bogă�ia acestei na�ii.
Dacă avem copii, România va
rezista mult. Le mul�umesc că au
fost alături de mine și sper eu să fie
și în continuare. De asemeni îi
mul�umesc și so�iei mele că ma
sprijinit întotdeauna, pentru că, să
ști�i, nu este ușor atunci când ai un
so� primar.

R: Eu vă mul�umesc și vă
doresc succes în continuare.

P: Mul�umesc și eu.

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

Reporter: Comuna Gorban
din zilele noastre este o comună
liniștită, o comună în care se repară
drumurile na�ionale iar oamenii se
ocupă cu diverse munci specifice
toamnei. Bine vam găsit domnule
primar Dănu� Rotaru.

Primar: Bine a�i venit.
R: Acum câ�iva ani spuneam

că ai sajungi un primar bun. Ești, sau
nu ești un primar bun?

P: Având în vedere că am
prins al doilea mandat, eu zic că da.

R: Tot cu curajul acela de
atunci?

P: Nu mai am puterea aia
de muncă dar acum sunt mai ex
perimentat, știu ce este de făcut,
știu la ce uși să bat iar lucrurile la
Gorban au ajuns pe făgașul nor
mal.

R: Echipa de la primărie a
devenit competitivă?

P: Sigur că avem o echipă
profesionistă careși face treaba cu
mare drag și cu responsabilitate.
Mai avem multe de făcut, în special
pe fond funciar.

R: Na�i încheiat cu Legea
165?

P: Cu Legea 165 am
încheiat dar am semnat zilele astea
contractul pentru sistemul unic de
parcelare. Începem planul de
parcelare pe tarlale care sper eu să
dureze maxim doi ani. Însă, odată
făcut acest plan, va fi foarte ușor pe
fond funciar.

R: Adică ave�i de gând să le
da�i tuturor actul cadastral?

P: Da. Corect și bătut în
cuie. Fără suprapuneri, fără vecini
imaginari care nu corespund
niciodată, fără titluri greșite care îi
duc pe oameni în instan�ă. A fost o
problemă foarte mare până acum.

R: Cam ce suprafa�ă are co
muna Gorban?

P: 5.600 de hectare. 
R: Popula�ie?
P: Avem pu�in peste trei

mii de locuitori, suntem o comună
de gradul doi.

R: Pământul e organizat în
asocia�ii?

P: Da, sunt câteva asocia�ii
cu 400 – 500 de hectare de pământ
luate în arendă. Mai sunt și solitari
dar cred că, cu timpul, asocia�iile
vor predomina.

R: Domnia ta ai pământ? Ai
cules porumbul?

P: Nu am de cules porumb
pentru că am optat să pun lucrenă
pe tot pământul pentru că nu mai
am timp să mă ocup.

R: Ai rămas un tip optimist,

domnule Rotaru?
P: Foarte optimist. Întot

deauna am fost optimist. Mă gân
desc că totul este rezolvabil. Nu
există nu pot. Cei care au optimism
cred că vor reuși mereu în via�ă.

R: Cu școlile cum sta�i?

P: Astăzi am avut o zi
foarte încărcată cu directorii de
școli. După cum ști�i prin PNDL 
sau aprobat cu prioritate planurile
pentru școli și grădini�e. Nouă ni 
sa aprobat un dispensar, o
grădini�ă și repara�ii capitale la o
școală. Am avut ceva probleme
pentru că nu eram proprietari  însă
cât de curând vom rezolva această
problemă trecând prin dona�ie
unită�ile de învă�ămând în propri
etate primăriei. 

R: Interesantă solu�ie. Ia�i
obligat?

P: Nu, nu iam obligat. Au
în�eles că este necesar pentru că ei
nu pot repara singuri școlile, nu se
pot administra singuri, tot prin
Consiliul local func�ionează și
atunci au ajuns la concluzia ca
aceasta este singura solu�ie pe care
trebuie so facem pentru a nu
pierde finan�area.

R: Popula�ia școlară cum e?
P: Este în scădere dar dacă

vom face toate condi�iile sperăm că
tineretul va rămâne în localitate iar
copii își vor aminti cu drag de anii
de școală.

R: Care sunt plusurile în
această activitate pe care o
intreprinde�i, aici, la Gorban?

P: Plusurile sunt că sau
făcut drumuri, sau creat condi�ii
decente pentru popula�ie.

R: Deci sta�i bine cu infra
structura. Apă ave�i?

P: Este și apă în fiecare
casă din localitate. De asemeni sau
asfaltat 5 kilometri de uli�e, sa as
faltat un drum de exploata�ie
agricolă de 6 kilometri. Așadar,
plusurile se văd. Sunt în favoarea
localnicilor.

R: Așadar scoate�i drum as
faltat în câmp.

P: Da și e foarte util. Îl vom
prelua cât de curând iar apoi vreau
săl promovez pentru că acolo se
pot face multe investi�ii, se pot face
microferme, se pot face solarii,
orice.

R: Domnule primar mă
opresc aici cu interviul. Vă doresc
succes.

P: Vă mul�umesc.

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

REALIZEAZĂ ȘI... 
VREA ȘI ALTE SUCCESENU TACE DAR... FACE

GORBANDRÂNCENI
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„ÎNVĂȚĂTURILE” 
de la Bălțați – Iași

Inginerul  primar Vasile Aștefanei de la
Bălțați este foarte disponibil și foarte sfătos când
e vorba de realitățile locale, chiar dacă între timp
semnează și tot felul de documente și  adrese pe
care le citește rapid cu ochiul (celălalt… spre
musafir!) și nu „ca primarul” cu încrederea
oarbă în scrisa funcționarului. Oricât are de
lucru, mereu mai are și ceva de comunicat.

Popasul nostru aici a fost prilejuit de

informația că are și ceva realizări imediate; abia
sosise de cu seară de pa la București cu vești
bune. „Am, de ce să nu am noutăți, ba chiar
bune după alergătura noastră. Cum să facem
câte ceva notabil fără eforturi și fără
proiecte?”. În puterea vârstei, prin vorbă și faptă
emană voioșie, încredere în reușită, ba uneori
suplimentează convorbirea și cu câte o cafea
luată de la automaatul din hol. E tare plăcut să-
l auzi vorbind dezlănțuit despre artiștii din
comună (pictorul Ciobanu, micuța interpretă
fenomen Ignat, ansamblurile de cântece și
dansuri), despre învățământ (îi laudă pe rând și
pe toți pentru eforturi și  mai ales pentru rezul-
tate), îi apreciază pe profesioniștii din
primărie… mereu are ce spune.  Am fi dorit
să-l aflăm comentând negativ ceva, dar nu am
prins momentul.

- Acum finalizez documente… mapa
pentru consilierii locali, cu care ne întâlnim
după convocările legale.Mă implic personal
pentru că avem de luat hotărâri importante.

- Cea mai urgentă ?
- Modernizarea  celor 4,5 km de dru-

muri. Astfel în satele comunei nu vom mai
avea căi de acces neasfaltate: până la școli,
până la biserici și cimitire, chiar până la
agenți economici importanți. Avem peste 20
de km asfaltați și peste 55 pietruiți, în câmp,
drumuri de pământ.

- Cel mai important proiect ?
- Sunt mai multe, reabilitarea

Căminului cultural – 400.000 de Euro,
licitația de pe GAL, înfrumusețarea Centru-
lui civic și un proiect mai aparte împreună cu
alți primari și cu Stațiunea pomicolă Sârca
(stă să se gândească, pentru că, poate n-ar fi
trebuit să ne spună), un fel de șosea de
centură până la Mădârjești…

- Spune-mi despre cum vrei să tragi cu
tunul ?!

- Hai,să vă spun, e vorba despre

Stația antigrindină amplasată pe terenul
Stațiunii, cu academicianul Gelu Corneanu
colaborăm foarte bine. Sunt inițiator și
„alergător” dar toți au privit foarte bine
propunerea, pentru că amplasamentele de la
Strunga și Al.I. Cuza nu ne-ar acoperi îm-
potriva grindinei. Pentru noi ar fi alt mijloc
de apărare a recoltei, oricum un beneficiu.
Pot să continui. 

Mă așteptam ca după „bomba” asta să
încheie expunerea, pentru că secretara primăriei,
doamna Mirela Silion. Îi întinsese vreo 30 de foi
la semnat. Reia:

- Avem de parcelat un teren pentru
parcări, de dărâmat niște garduri și amena-
jat terenurile de la școală și primărie. Ia
uitați aici, ce foișor pentru oficierea
căsătoriilor în aer  liber vom face, cu fonduri
locale. Că, îmi arată un proiect frumos dar
greu de făcut (pe care-l vedeți), parcă nu e de
ajuns, deoarece îmi descrie reorganizarea

Căminului cu cercuri de pictură,sculptură,
instrumente populare, dansuri, ș.a. Precizează
că e vorba și de dotări complete.

- Vreun festival național, nu încerci ?
- Ba, chiar o să-l facem: pentru

fluiere și muzicuțe, poate și alte instrumente
populare. Dar acestea și acesta, pot fi de mare
folos pentru cultura autentic românească.
Chiar nu trebuie să uităm că suntem români.

- Cu master-planul pentru deșeuri?
- E dezbătut în Consiliul director al

ADIS
- Cu apa ?
- Avem încheiată această cerință

modernă, am finalizat la Sârca.
- Cu banii?
- Păi, pentru ce muncim, nu să-i pro-

ducem? Mai ales că știm să-i cheltuim cu
folos pentru ai noștri. Dumneavoastră, ce
părere aveți, îmi întoarce el, întrebarea.

Mă gândesc din nou cu mare plăcere,
că ing. Vasile Aștefanei  este un primar creator
și înțelept, chiar la locul lui, adică unde omul
sfințește locul. Până și reporterul poate selecta
dintre învățăturile acestui tip bun de vorbă și de
acțiune, care nu uită să fie și gazdă primitoare. 

Popas instructiv, deci!

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

GRIJĂ PENTRU SPORT ȘI CULTURĂ
Reporter: Bună ziua și bine v-am găsit

domule primar de la Ruginoasa, Nechifor Dănuț.
Mi-ați spus că la școală la dumneavoastră se va
desfășura un eveniment. Despre ce este vorba?

Primar: Bine ați venit. La Școala
gimnazială „Al. Ioan Cuza” noi am avut încă
de la începutul anului bugetat un teren sin-
tetic de sport. Nu întâmplător am prins acest
proiect în buget pentru că politica la nivel
național vizavi de sportul în școală a prins
aripi și eu mă bucur pentru acest lucru
deoarece sportul înseamnă sănătate pentru
copii.

R: Copii mai aveți? Am înțeles că ați
extins școala de la parter la etajul unu.

P: Copii sunt la Ruginoasa. Comuna
noastră este o comună mare cu o natalitate
bună comparativ cu alte comune. Revenind
la subiectul cu care am început discuția, chiar
de astăzi începem lucrul la terenul sintetic de
sport și într-o lună va fi gata. Eu cred că va
arăta superb aici, lângă școală, la strada
principală.

R: Dacă tot suntem la capitolul sport aș
vrea să-mi spuneți ce-ați reușit dumneavoastră
în domeniul acesta?

P: Revenind la proiectul nostru,
acesta este un proiect pe care l-am început
acum patru ani. Totul a pornit, de ce să nu re-
cunosc, de la copilul meu, un băiețel care de
mic a prins drag de fotbal. Mergeam aproape
zilnic cu el la Iași la antrenament, drept pen-
tru care, la un moment dat, împreună cu un
consilier de la noi din comună, care era și
antrenorul echipei din Liga a IV-a, am
hotărât să înființăm grupe de copii pentru a
participa în competițiile organizate de
Federația Română de Fotbal, cu ei. În vreo
doi ani de zile copiii noștri au ajuns să aibă
rezultate importante la grupele de vârstă la
care participau. Cea mai mare realizare a lor
a fost la Constanța unde am participat la
turneul final la categoria „Gheorghe Ene”, o
categorie de vârstă care încă mai există în
competițiea organizată de Federația Română
de Fotbal. Am fost primii pe județul Iași,
după care am depășit faza zonală tot pe locul
I și am participat la Constanța în primele opt
echipe calificate la turneul final. A fost un
lucru important și pentru copii și pentru noi.
La începutul activității noastre, când
mergeam pe la turnee, eram cunoscuți doar
pentru „bătaia de la Ruginoasa”, iar, acum
suntem cunoscuți și pentru grupele de copii,
de aici, care sunt niște copii minunați și foarte
buni. Copii buni, ca la noi, eu cred că se

găsesc în toate comunele, dar ar trebui să se
găsească o persoană să îi descopere și să lu-
creze cu ei.

R: Să înțeleg că ați avut parte de un
antrenor bun?

P: Da, e un om care se dedică în to-
talitate acestei activități. Îna afara faptului că
este consilier local, nu este retribuit pentru
activitatea pe care o desfășoară cu copiii. O
face de drag și din pasiune. Iar când faci un
lucru cu drag și cu pasiune întotdeauna ai și
rezultate.

R: Primăria cum îi ajută?
P: Primăria nu-i sprijină pentru că

asociația sportivă din care fac parte mă are
pe mine ca președinte iar antrenorul este con-
silier local. Am vrut să evităm conflictul de in-
terese și nu am făcut nici o colaborare
financiară cu primăria. Ne aducea nouă
necazuri și atunci am mers numai pe
sponsorizări. Am reușit și am atras alături de
noi numai sponsori buni

R: În locul acestui dulap de la
dumneavoastră din birou ar trebui să puneți unul
cu trofee.

P: Trofeele sunt toate la Baza
sportivă. Dacă veți ajunge acolo veți fi im-
presionat de câte cupe și medalii au câștigat
copiii. Nu putem decât să ne bucurăm. Spun
asta pentru că, copilul meu și încă doi de la
grupa de vârstă activează la ora aceasta în
cadrul clubului FC Ceahlăul Piatra Neamț,
încă trei copii de la grupa 2005 activează în
cadrul clubului FC Bacău, așadar copiii
noștri merg mai departe și continuă
performanța.

R: Câți copii aveți, domnule primar?
P: Am doi copii. O fată care este pro-

fesor de desen aici în comună și băiatul care
are aproape 11.

R: E greu să fii și primar și sponsor?
Sunt sigur că ați băgat și bani din buzunar.

P: Toți am băgat pentru că copiii nu
plătesc la noi. Nu au nici de unde și niciodată
nu i-am obligat.

R: Echipament le-ați cumpărat?
P: Au fost turnee la care am câștigat

echipamente sportive. Cum s-ar zice, au
echipamente din munca lor.

R: Câți copii sunt?
P: În jur de 30 numai la grupele de

copii plus că avem și o echipă de juniori care
activează în liga a IV-a și care, cred eu, vor
avea un cuvânt de spus în doi ani de zile.

R: Cei din primărie vă sprijină?
P: Sigur. Eu zic că am un colectiv

foarte bun la noi la Ruginoasa. Sunt angajați
cărora nu pot decât să le fiu recunoscător
pentru că ne înțelegem și colaborăm foarte
bine iar climatul acesta îmi este drag. Atunci
când ai înțelegere între toți angajații merg și
lucrurile bine.

R: Eu vă doresc din toată inima să
izbândiți.

P: Mulțumesc.

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

RUGINOASA BĂLȚAȚI
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NOAPTEA E UN SFETNIC BUN
E proverbul oportun
Şi îl ştiu din clasaa şaptea:
,,Noaptea e un sfetnic bun’’...
Dacă nu eşti prost ca noaptea!

Nae BUNDURI

SFATURI PENTRU CEI CARE
AU INSOMNII
Ca să fii un ins puternic,
Somnul e o bună sursă,
Noaptea e mereu un sfetnic...
Pentru cine doarme, însă!

Mirela GRIGORE

PROVERBIALĂ I
Când ani în tolbă tot adun,
Accept ceau spus demult cărunţii,
Că ,,noaptea e un sfetnic bun”...
Se refereau la ,,noaptea nunţii”.

Vasile LARCO

VESTITA ORDONANŢĂ 13/2017
Guvernua zis că e puternic
Şia dat o lege peste noapte
Să graţieze nişte fapte;
Dar oare cine ia fost sfetnic?!

Ion MICUŢ

ÎNTÂLNIRI DE TAINĂ
Eşalonul doi, din frunte,
Sentâlnesc, fac legi în şoapte ;
Pun la cale ceo sănfrunte
Des săltaţi în fapt de noapte!

Viorica GĂINARIU

LA SPITAL
Noaptea e un sfetnic sigur
Întrun vis de avangardă
Când şi medicul, desigur,
Are asistenten…gardă.

Elena BUZNĂ

ÎN CONCEDIU FĂRĂ SOAŢĂ
Astăzi este cam răcoare,
Cum săşi striceaşa vacanţa
Şia găsit onsoţitoare
Săncălzească ambianţa.

Mariana DOBRIN

ZI DE ZI LA PROCEDURI
Cu soţia mea la ghiol,
Undeam petrecut vacanţa,
Goală, plină de nămol,
Îi recunoşteam doar... clanţa.

Grigore VASILE

CHIULANGIUL ÎN VACANŢĂ
În a mării ambianţă
Întristarea e firească,
Pentru că, fiind vacanţă,
Nare cum să mai chiulească!

Giuseppe NAVARRA

VACANŢĂ
Însorităi zarea,
Mângâiaţi de briză
Ne aşteaptă marea:
Este marea criză!

Mihai FRUNZĂ

Rătăciri
Team tot strigat pealeile bătute
Pe sub castani, în seri cu lună plină,
Sub vraja siluetei cunoscute,
Dar sentorcea mereu câteo străină.

Team tot strigat pe străzi aglomerate,
În ierni, în primăveri, în veri şin toamne,
Convins că team recunoscut din spate,
Dar întorceau privirea alte doamne.

Te strig şi azi, când încă rătăcirea
Mă duce pe aleile cu duzi,
Dar nu tresari şi nuţi întorci privirea,
Că nu eşti tu sau poate nu mauzi...

Cândva, pe lângă plopii fără număr,
Întâmplător sau pusă de destin,
Ai să majungi şiai să mă baţi pe umăr
Şi va întoarce capul un străin.

PETRU IOAN GÂRDA

Alte rătăciri
Mam săturat să te mai chem deo vreme
Să ne plimbăm vrăjiti sub luna plină,
Şi tu te temi şi eu prind a mă teme,
Din noapte ce pericol poa’ să vină.

Căs parcurile azi aglomerate
De boschetari, în orice anotimpuri,
Ce teurmăresc şiatacă pe la spate,
Oameni barbari, veniţi din alte timpuri.

Pe vremuri, mai ţin minte că peaicea,
Oriunden Cluj, pe orişice alei,
Cântau doar guguştiuci şi pitulicea,
Asculţi azi doar manele, vreinuvrei.

Deci, draga mea, aşa nea fost să fie,
Plimbări no săţi ofer, sper că nui dramă,
Mai bine stăm peo bancă şiţi voiscrie
Un madrigal şiapoi, o epigramă!

LUCIAN PERŢA

După cină, tatăl le povestea fiilor săi istoria familiei:
 Străbunicul meu a luptat împotriva Rozelor, bunicul meu în

războiul împotriva republicanilor, tatăl meu împotriva nemţilor în cel deal
doilea război mondial.

La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse:
 Dar ce are familia asta de nu se poate înţelege cu nimeni?

☺
Un actor extrem de pretenţios îi spune regizorului:
 Uite ce e, vorbeşte cu producătorul. Nu accept ca în acest film

istoric să se umble cu butaforii. La scena celor două ospeţe, vânatul să fie
vânat autentic, vinul de Rin să fie vin de Rin şi păstrăvii sa fie păstrăvi!

După un timp, regizorul vine cu răspunsul:
 Producătorul e de acord, cu condiţia ca, la scena finală, otrava să

fie otravă!

☺
Treceam printro criză financiară cu adevărat disperată… Ce mai,

eram falit! Dândusi seama de lucrul asta, bunicămea şia scos cerceii cu
perle de la urechi şi mia spus:

 Uite, ăştia au dăinuit peste multe generaţii, sunt foarte valoroşi.
Însă te văd strâmtorat şi mam gândit să ţii dăruiesc, poate or să te ajute să
ieşi din necaz…

Minunat… Acum arăt ca un nenorocit de homosexual falit!

☺

Iubito,
vine

toamna
Iubito, vine toamna peste toate
Bacovia reintră în portrete
Cad frunze picurînd singurătate
Şi tu ai gesturi parcă mai încete.

Şi te iubesc la echinox şi după
Iubito, vine toamna să decline
Să macine, să năruie, să rupă
Al lumii apogeu de feminine.

Cum tu rămîi la ţărmure de mare
Eu plec saştept şi crivăţ şi omături
Şi să mămbăt la mese singulare
Cu umbra lui Bacovia alături.

Iubito, vine toamna dinspre munte
Cu ghilotine şi anestezie
Tot omul e un snop de amănunte
http://Versuri.ro/w/oop1
Care ameninţă esenţa vie.

Cu hachiţe şi mofturi şialte alea
Îmi eşti pedeapsa, dar îmi eşti şi
doamna.
De pomi sinucigaşi se umple valea
Iubito, te iubesc şi vine toamna.

Natura se închide ca un templu
Cu lacăte de fosfor şi rugină
Eu morţii mele te voi da exemplu
Cît eşti de disperată şi senină.

Iubito, vine toamna pînăn oase
O simt în mîna care ţi sentinde
Priveşte, ies fumuri peste case
Iubito, după toamnă vin colinde.

ADRIAN PĂUNESCU

EFECTELE VACANŢEI
Sau dus la mare separat
Întro vacanţă minunată:
Ea sa întors... îmbărbătată,
Iar dumnealui: afemeiat!

Nicolae Paul MIHAIL

DECLARAŢIA
PARLAMENTARULUI
Jur şi faţă de instanţă
Cam maşină, am lovele
Şi o casă de vacanţă,
Una mică, de trei stele!

Nicolae MIHU

VACANŢĂ PARLAMENTARĂ
Când Parlamentul e plecat
Şii sala goală, spaţioasă,
Îl vezi pe şpicher întristat,
De parcă nu is boiiacasă.

Ion DIVIZA

VACANŢA MARE
Cearta guvernamentală
La români le dă speranţa
Cau să plecen pielea goală
Toţi, la vară, la... Constanţa.

Lucian MĂNĂILESCU

VACANŢĂ
Un timp cu plaje şi cu soare,
În care, undeva, la mare,
Copilul se distrează bine,
Iar mamanvaţă limbi străine!

Nicolae ZĂRNESCU
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Premieră în MAI

Școlile de agenți și
subofițeri organizează admitere în
ianuarie 2018 pentru 2.880 de locuri.

În conformitate cu pachetul
de măsuri aprobat de ministrul
Carmen Dan, pentru diminuarea
deficitului de personal, MAI
organizează, în premieră, o sesiune
de admitere în luna ianuarie 2018 în
școlile de agenți și subofițeri.

Vor fi scoase la concurs
2.880 de locuri, astfel: 1600 pentru
agenți de poliție, 700 pentru
subofițeri jandarmi, 300 pentru
subofițeri pompieri și 280 pentru
polițiști de frontieră.

Locurile scoase la concur-
surile de admitere sunt comune –
femei și bărbați, cu excepția celor
aprobate la Școala de Subofițeri și
Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu”
Boldești care sunt doar pentru
bărbați.

Recrutarea candidaților se
realizează, în funcție de domiciliu,
respectiv reședința acestora, de către
departamentele de resurse umane de
la nivelul unităților teritoriale și cen-
trale ale Inspectoratului General al
Poliției Române, Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră,
Inspectoratului General al
Jandarmeriei și Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență. 

Cererile-tip de înscriere
pentru admitere în sesiunea ianuarie
2018 se depun de către candidați la
departamentele de resurse umane
până la data de 5 decembrie 2017.
Candidații depun documentele nece-
sare pentru constituirea dosarelor de
recrutare, inclusiv actele de studii

corespunzătoare.
Tematica și bibliografia de

concurs, etapele de înscriere a
candidaților și planificarea probelor
de concurs se vor afișa pe site-ul
oficial al fiecărei unități de
învățământ.

Școlile postliceale ale MAI
organizează concursurile de admitere
în perioada 13 – 21 ianuarie 2018,
conform graficelor stabilite la nivelul
fiecărei școli. 

Proba de verificare a
cunoștințelor constă într-un test scris.
Pe lângă testul scris, candidații vor
avea de trecut probele sportive, testul
psihologic și evaluarea medicală.

Acestea sunt școlile care vor
organiza sesiunea de admitere din
ianuarie:

• Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Vasile Lascăr” din Câmpina – 1300
locuri

• Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” din Cluj-
Napoca – 300 locuri

• Şcoala de Pregătire a
Agenţilor Poliţiei de Frontieră
„Avram Iancu” din Oradea – 280
locuri

• Şcoala Militară de
Subofiţeri de Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” din Drăgăşani –
350 locuri

• Şcoala Militară de
Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”
din Fălticeni – 350 locuri

• Şcoala de Subofiţeri de
Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” – Boldeşti – 300 locuri

A FI! – Asociația Femeilor Întreprinzătoare din Bârlad, în colaborare
cu Primăria Municipiului Bârlad, organizează, sâmbătă, 21 octombrie 2017,
începând cu ora 11:00, lansarea proiectului „Marea Unire și bârlădenii - 100
de ani – 100 de activități”, care se va încheia în decembrie 2018.
Prima activitate este destinată rememorării  împlinirii unui secol de când
Bârladul a găzduit cuplul regal al României și Marele Cartier General al
Armatei Române și Armatei Ruse.

Personalități din domeniile istorice și ale culturii vor vorbi despre
rolul jucat de orașul nostru în urmă cu un secol.

Peste această perioadă din istoria Primul Război Mondial s-a trecut
netrept de ușor pentru orașul nostru care a fost, chiar dacă pentru scurt timp,
locul de unde s-au luat decizii importante pentru destinele țării.
Sunt invitați să participe toți bârlădenii care își doresc să afle lucruri intere-
sante despre istoria nu foarte îndepărtată a târgușorului nostru.
Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Bârlad este locul unde sunteți
așteptați să vă alăturați istoricilor care ne vor captiva cu povești adevărate.
Pentru A FI! - Asociația Femeilor Întreprinzătoare din Bârlad

Președinte,
Mioara TIMOFTE

MAREA UNIRE ȘI BÂRLĂDENII

INGINER, PROFESOR, PRIMAR
MOȘNA

Reporter: Mă aflu la Moșna
și stau de vorbă cu primarul Georgel
Popa. Bine v-am găsit, domnule
primar. 

Primar: Bine ați venit.
R: Văd, aici, în birou la

dumneavoastră două steaguri.
Steagul României și steagul
Republicii Moldova. Sunteți înfrățiți
cu localități din Republica Moldova?
P: Suntem înfrățiți cu trei sate din
trei raioane diferite din Republica
Moldova. În semn de respect pen-
tru comunele cu care suntem
înfrățiți am considerat că e frumos
să am și stagul Republicii Moldova
afișat, aici, în birou.

R: Ar fi această organizare a
biroului dumneavoastră o
reprezentare a  dorinței de unificare a
celor două teritorii?

P: Noi suntem o verigă
mică și aș putea spune că nu prea
contează părerea noastră. Eu
consider că suntem uniți deja prin
limbă, prin tradiții, prin obiceiuri,
prin calități. Eu de câte ori trec
granița să știți că nu mă simt într-o
țară străină.

R: În monografia
dumneavoastră am văzut că se
accentuează ideea de patriotism și de
păstrare a valorilor istorice. Știut
fiind că aici se află vestita cetate
Moșna, credeți că sentimentul patri-
otic sau istoria ca element de stimula-
re sunt perisabile?

P: Nu. Tehnic vorbind noi
am putea să realizăm niște proiecte
prin care să scoatem în evidență și
să punem în valoare patrimoniul
nostru cultural din zonă. Din
păcate avem câteva probleme
legate de regimul de proprietate al
perimetrului cetății Moșna în
sensul că cetatea este pe adminis-
trativul comunei noastre dar nu noi
suntem proprietarii ci
ROMSILVA. Conducerea actuală
nu este prea entuziasmată să ne
cedeze în administrare perimetrul
cetății pentru a putea accesa un
proiect european. Însă cred că va
veni o zi când vom fi înțelepți și
vom depăși acest moment. 

R: Vă ajută istoria în
condițiile întoarcerii la economia de
piață?

P: Nu ne ajută dar
presupunând că noi am realiza
anumite lucruri poate ar putea să
ne ajute. Turismul nu poate fi pus
în valoare fără o infrastructură
bună. Nu vine nimeni să rămână
împotmolit cu mașina pe aici.

R: La Moșna vă plângeți de
infrastructură?

P: Mă plâng pentru că
încă nu am ajuns în situația în care
să așteptăm turiști care să vină,
spre exemplu, la cetatea care se află

pe un abrupt natural la peste 400
de metri. Nu avem condiții ca un
turist să ajungă în orice moment al
anului până aproape de cetate.

R: Totuși aveți un număr de
kilometri de drum, nu știu dacă ne
veți spune câți, care înseamnă un pas
înainte în infrastructura locală. Îmi
place că puteți merge pe asfalt până la
Cozmești, tot pe asfalt până la
Răducăneni și așa mai departe.
P: Eu obișnuiesc ca după atâția ani
de când sunt la primărie să număr
kilometri de drum pe care trebuie
să-i mai fac, nu pe cei care sunt
făcuți.

R: Și câți mai aveți de făcut
anul acesta sau anul viitor, de exem-
plu?

P: 5 kilometri ne
propunem. Nu știu și dacă vom
reuși, pentru că politica județului
nu este una prin care să se încura-
jeze realizarea de drum asfaltat la
nivelul comunităților locale.

R: Vă mândriți cu căminul
acesta așa mare și impunător?

P: Nu. Într-adevăr este
mare, este impunător dar nu am
reușit să-l reabilităm. E adevărat
că noi am vrea să realizăm și aceste
obiective dar după ce terminăm cu
drumurile. Drumurile sunt obiec-
tivul nostru prioritar. Ne doare
faptul că la nivelul județului nu se
înțelege lucrul acesta.

R: Primărie nouă, faceți?
P: Noi ne simțim conforta-

bil în acesta veche. Chiar dacă este
făcută din vălătuci, ne simțim bine.
Oricum până nu terminăm cu dru-
murile nu ne putem gândi la o
primărie nouă.

R: Văd că v-ați informatizat
corespunzător.

P: Trebuie să ținem pasul
cu noul. Avem însă în calcul și
construirea unei primării noi dar
nu se știe când, încă.

R: Cu banii cum stați?
P: Ați întâlnit vreun

primar care să spună că stă bine cu
banii?

R: Nu, asta e adevărat. Din
taxe și impozite, cât încasați?

P: Sunt relativ mulțumit
de gradul de încasare. Suntem la
circa 80% și sper ca până la
sfârșitul anului să ne ducem până
la 90 %.

R: La 416 cum stați?
P: Stăm din ce în ce mai

rău. Cetățenii noștri preferă să

plece la muncă în străinătate și în
momentul acesta chiar este o criză
de forță de muncă la nivelul
comunei noastre și nu numai a
noastre, din câte stau de vorbă cu
colegii.

R: Cam câți au plecat?
P: Există o categorie care

sunt plecați definitiv, cam 10% și
mai sunt unii care merg sezonieri la
muncă, marea masă a populației.
Se duc 3 luni, vin acasă o perioadă,
apoi pleacă înapoi.

R: Cu natalitatea cum stați?
P: Natalitatea este

negativă. Încep însă să mă sune
cetățeni din străinătate care ar dori
să se întoarcă acasă și eu îi invit să
facă acest. Aici se poate trăi destul
de bine dacă ești gospodar.

R: Ca element de încurajare,
ce le oferiți?

P: Ca element de
încurajare eu le ofer o
infrastructură care este mai rară în
multe localități. Există o rețea de
drumuri modernizate și în câmp și
în localitate, avem apă în toată
comuna, canalizare în toată
comuna, stație de epurare, trei
rețele diferite de telefonie mobilă,
cablu... practic se trăiește ca la
oraș.

R: N-aveți gaz.
P: Cu gazul este mai greu

pentru că nu este o aglomerație.
Extinderea gazului se realizează
spre unele aglomerări urbane. Însă
lipsa gazului este compensată de
pământul care este foarte fertil. 

R: Sunteți aici aproape de
școală și am auzit sunet de clopoțel și
glasuri de copii ieșiți în pauză, lucru
care mi-a făcut plăcere pentru că o
viață întreagă am fost profesor.
Dumneavoastră, vă puteți considera
un lider în ceea ce privește inițiativa
și echilibrul sufletesc?

P: Da, pot, pentru că asta
mă și animă în activitatea de zi cu
zi. Sunt apropiat de școală atât la
propriu cât și la figurat, dacă pot
spune așa. Până acum trei ani am
fost și cadru didactic la școală.
Încercăm să le creem condiții
copiilor. La noi natalitatea a scăzut
dar populația școlară crește, vă
explic și de ce. Noi avem 102 copii
care sunt în asistență maternală la
diferite persoane din localitatea
noastră. Dintre aceștia 70 sunt
școlarizați la școala noastră. Asta
ne face să privim cu optimism
activitatea de educație din
localitate.

R: Ce-și dorește primarul de
la Moșna pentru viitor?

P: Nu pot să previzonez
așa de clar viitorul. Va veni o vreme
când mă voi retrage de aici pentru
că, așa cum se știe, primarii sunt
vremelnici pe post. Cu siguranță
voi rămâne aici, în localitatea
natală.

R: Să trăiești domnule
primar și mult succes în continuare.

P: Mulțumesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Ieşeanul Ilie Ciotoiu,
triplu medaliat european

la haltere

La Durres, în Albania, sunt
în plină desfăşurare Campionatele
Europene de haltere pentru juniori şi
tineret (U 23). Luni, pe 16 octombrie
2017, în cadrul Categoriei 56 kg
tineret, printre concurenţi sa aflat şi
Ilie Ciotoiu, care concurează la "U
23" doar pentru CS CFR Iaşi, acolo
unde este pregătit de antrenorul Dănuţ
Fron. Întro întrecere extrem de
echilibrată, ieşeanul Ilie Ciotoiu a
cucerit trei medalii, dintre care două
de argint (la aruncat şi la totalul
olimpic) şi una de bronz (la smuls).
Ilie Ciotoiu a avut şase încercări pe
podiumul de concurs, toate reuşite. La
smuls a realizat 105 kg, apoi 109 kg
şi în final 113 kg, iar la aruncat 132
kg, 136 kg şi în final 142 kg. La arun
cat, Ilie a fost doar la 1 kg de medalia
de aur, cucerită de adversarul său
tradiţional, italianul Mirco Scarantino,
care a reuşit 143 kg din a treia încer
care. La totalul olimpic, diferenţa din
tre Scarantino şi Ciotoiu a fost doar de
3 kg (258 kg, faţă de 255 kg). Cei doi
au dominat întrecerea, deoarece la to
talul olimpic, diferenţa dintre locul 2
(Ciotoiu) şi locul 3 (georgianul
Goderdzi Berdelidze) a fost de 9 kg şi
chiar de 12 kg faţă de Scarantino
(locul 1)!!!

Podiumurile de premiere au
fost următoarele:

 Stilul smuls:
1. Mirco Scarantino (Italia)

 115 kg;
2. Sahin Muammer (Turcia)

 114 kg;
3. Ilie Ciotoiu (România) 

113 kg.
 Stilul aruncat:
1. Mirco Scarantino (Italia)

 143 kg;
2. lie Ciotoiu (România) 

142 kg;
3. Goderdzi Berdelidze

(Georgia)  135 kg.
Totalul Olimpic:
1. Mirco Scarantino (Italia)

 258 kg;
2. lie Ciotoiu (România) 

255 kg;
3. Goderdzi Berdelidze

(Georgia)  246 kg.
La finalul întrecerii,

antrenorul ceferist ieşean Dănuţ Fron
nea declarat: "După cum se vede,
Ilie al nostru a fost la un pas de a de
veni campion european la stilul
aruncat, de medalia de aur fiind
despărţit de numai 1 kg. Oricum,
faţă de competiţiile anterioare, lupta
dintre Scarantino şi Ciotoiu a fost
mult mai strânsă. Cele trei medalii
europene rămân în palmaresul
clubului CFR Iaşi şi al Iaşului
sportiv. A mai cucerit vreun sportiv
ieşean trei medalii la nivel european
în acest an, întrun sport olimpic?".
Iar Dănuţ Fron a mai adăugat: "ILIE
CIOTOIU ESTE UN SPORTIV DE

LEGENDĂ, IAR ÎN ALBANIA A
REALIZAT UN REZULTAT
EXCEPŢIONAL! UN CADOU
IEŞENILOR, CARE AU FOST
ZILELE ACESTEA ÎN HAINE DE
SĂRBĂTOARE!". 

Dan TEODORESCU

Istoric, idilic, impresionant

Sâmbătă 14 octombrie de la
orele 11, gazdele ediţiei a VIa con
cursului interjudeţean “Istoria fără
manual”,  respectiv Liceul  Tehno
logic “Ion Nistor” din Vicovu de Sus
Suceava, şiau întâmpinat invitaţii şi
toţi ceilalţi participanţi întro
atmosferă deosebită, de sărbătoare.

Şi, fără doar şi poate, toţi
invitaţii au fost impresionaţi încă de la
bun început de campusul  imens, nou,
extrem  de bine dotat care îţi dădea
impresia unui mic orăşel studenţesc.
La intrarea în sala de festivităţi şi con
curs, trona  un banner uriaş şi foarte
bine realizat cu inscripţia “Istoria fără
manual.”

După cuvântul de bun venit
al gazdelor rostit de directorul
instituţiei, Niţă Constantin, de profe
sorul de istorie Florin Gheorghiţă, (di
rect implicat în proiect)  şi un scurt
istoric  al instituţiei vicovene, a urmat
un interesant program artistic pus în
scenă de ansamblul coordonat de
domnul profesor Vasile Schipor.Apoi,
prezentarea succintă a tuturor celor
implicaţi, un scurt istoric şi parcursul
de până acum al proiectului. 

Importanţa istoriei în for
marea tinerei generaţii , nevoia aces
teia de a se manifesta întro maniera
interdisciplinară, precum şi absenţa
unei competiţii non formale la acest
nivel, ia determinat pe aceşti profe
sori de istorie să iniţieze concursul la
care facem referire.  Căci, fără
îndoială, pentru  implicarea activă a
actualelor generaţii în acest gen de
proiecte, educaţia tradiţională trebuie
completată de o altă formă de educaţie
mai dinamică, formative.

Astfel, la începutul lui  ia
nuarie 2015 se aşterneau pe hartie
primele idei ale proiectului, se reluau
legături şi se vehiculau idei de titlu.
Ulterior, cu ajutorul unor strategii
adecvate şi cu multă dăruire şi profe

sionalism din partea tuturor celor
implicaţi direct, acest proiect a căpătat
contur, a devenit din ce în ce mai apre
ciat, mai valoros şi mai amplu.

Concursul  de sâmbătă, a
avut în desfăşurător  cele trei probe
clasice de acum şi anume: întrebări
generale din istoria românilor cu patru
variante de răspuns, recunoașterea
unor personaje/ locuri/ monumente/
obiective de interes public din de peste
tot din lume şi  proba practică în care
echipajele au rezolvat un rebus/au
potrivit corect piesele unui joc de
puzzle din care au reieşit scene is
torice/locuri sau personaje istorice.

La final, au fost desemnaţi şi

câştigătorii ediţiei şi anume Şcoala
“Grigore Antipa” din Botoşani,
coordonaţi de profesorul Dragoş
Balasan, pe locul al IIlea, Colegiul

“Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi,
judeţul Suceava, coordonaţi de profe
sorul Adrian Puiu şi pe locul III,
câştigătorii ediţiei anterioare, Liceul
Teoretic “Ion Neculce” din Târgu
Frumos, jud Iaşi, coordonaţi de profe
sorul SergiuConstantin Enea.

Laureaţii au primit frumosul
trofeu al competiţiei, medalii si
diplome (locul I), medalii şi diplome

locurile II şi III. Totodată,  toţi
participanţii au primit pixuri şi alte
materiale promoţionale inscripţionate
cu denumirea proiectului.

După finalizarea concursului
toţi participanţii au vizitat Mânăstirea
Putna şi chilia lui Daniel Sihastrul.O
vizită aproape obligatorie dacă este să
luăm în calcul doar profilul
competiţiei şi că de aici veghează
asupra întregii Moldove, Măria Sa
Ştefan cel Mare şi Sfânt, cel mai de
seamă român al tuturor
timpurilor.Seara, toţi invitaţii au fost
cazaţi în campusul modern al liceului
unde  sa socializat, sau schimbat
idei, impresii, numere de telefon, fo
tografii, sau legat prietenii şi sau
consolidat unele mai vechi.

Se cuvine să remintim încă o
data numele tuturor celor care au fost
artizanii acestui moment deosebit:

Prof. Florin
GHEORGHIŢĂ, Liceul Tehnologic
„Ion Nistor”  Vicovul de Sus  
Suceava 

Prof. Dragoş BALASAN,
Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”
Botoşani

Prof. Traian ANTON,
Școala Gimnazială Nr.1 Răucești –
Neam�

Prof. dr. SergiuConstantin
ENEA, Liceul Teoretic „Ion Neculce”
Târgu Frumos – Iași

Prof. Florentin BOTEZATU,
Colegiul „Grigore Antipa” Bacău

Prof. LucianOvidiu
IFTENE, Școala Gimnazială „Sfântul
Andrei”  Tăcuta – Vaslui

Prof. Petrea PAVEL, Școala
Gimnazială Trifești – Neam�

Prof. Neculai
ŞCHIOPOAIA, Școala Gimnazială
Preutești  Suceava

Prof. Ciprian BĂETU,
Școala Gimnazială Nr.1 Săveni –
Botoșani

Prof. dr. Adrian PUIU,
Colegiul Na�ional „Eudoxiu Hur
muzachi” Rădău�i – Suceava

Prof. Tiberiu Cristian
GAVRIL, Liceul Teoretic „Anastasie
Bașotă” Pomîrla – Botoșani

Parteneri în proiect:
Mânăstirea Putna, Com

plexul Muzeal “Iulian Antonescu”
Bacău, Muzeul de Istorie şi Etnografie
–Târgu Neamţ, Primăria Vicovu de
SusSuceava

Juriul acestei ediţii a fost
alcătuit din: Mihaela Băbuşanu,
Emilia Botezatu şi Iulia Şchiopoaia.

Mihaela BĂBUŞANU,
Expert patrimoniu



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

753.557.

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

Telefon: 0785/698.299.

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

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

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

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

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

077.553

* Vând casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/

077.553.

*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Relații la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni - Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp - NEGOCIA-
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Vând soia tratată şi orzoaică
Tel. 0744.528441

Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/ 361.236, 
e-mail: cvintet_tera@yahoo.com

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

85 locuri de muncă disponibile la 18.10.2017

- SC AFLUENT SRL: 1 vânzător
- SC ALDESVEX SRL: 10 confecționeri-asamblori

articole din textile, 7 muncitori necalificați în industria
confecțiilor

- SC ANA  CORNEL SRL: 2 vânzător
- SC BENAZA SRL: 1 manipulant marfuri
- C.M.I.DR PLAER LILIANA: 1 asistent medical

generalist
- SC CHIRUXEL SRL: 5 confectioner-asamblor

articole din textile
- SC CIDOTEX SRL: 1  confecționer, prelucrator în

industria textila
- SC CONTAM  TEX SRL: 1 muncitor necalificatn

industria confecțiilor
- II DODU CONSTANTIN: 5 confecționeri din piele

și înlocuitori
- SC ENRI ANGEL SRL: 4 confecționer articole din

piele și înlocuitori, 4 muncitori ne calificați în industria
confecțiilor

- I.I. “GÂSCÃ ANCUTA-LÃCRÃMIOARA: 1 vân-
zator

- GRADINITA CU P P NR. 12 HUSI: 1 bucătar
- SC GRAMOVI SRL: 1 barman
- SC INDOREX SRL: 4 muncitori ne calificați în

industria confecțiilor
- SC INVESTCAD SRL: 8 muncitori ne calificați în

industria confecțiilor
- MACRIPROD SRL: 1 vânzător
- SC PALIE CATERINA SRL: 1 administrator, 3

croitor-confecționer după comandă, 3 muncitor ne calificat
industria confecțiilor

- PARFENE JANA PERSOANÃ FIZICÃ
AUTORIZATÃ: 1 vânzător

- SC PRODIVA SRL: 2 muncitor necalificat în
industria confectiilor, 4 muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor

- SPIDEL- FLUX SRL: 2 spălători vehicole
- SC REIADA SHOES SRL: 10 muncitor necalificat

în industria confectiilor 
- SC TRANMEXTIM SRL: 1 vânzător 

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Relații la telefon: 0744.231380

PIERDUT ACTE PE
NUMELE 

AA BB AA BB EE II   CC OO SS TT EE LL
DIN COMUNA

MUNTENI DE JOS 



Reporter: Bună ziua, dom
nule primar Gheorghe Pricopie! Iată,
ne aflăm și astăzi la dumneavoastră, la
primărie. De câ�i ani ești primar?

Primar: De 20 de ani.
R: Adică, aproape o via�ă.
P: Jumătate de via�ă.
R: Inginer câtă vreme ai fost

în comuna Lungani?
P: Din anul 1975.
R: Așadar se împlinesc un

număr important de ani, acum, în
2017?

P: Se împlinesc 42 de ani.
R: Și, tot tânăr te sim�i acum

după 42 de ani?
P: Tot tânăr.
R: Mie mia plăcut să iau

interviul cu imaginea primăriei pe
fundal, pentru că știu că teai zbătut să
îi faci acoperișul acela grozav. Te mai
zba�i și pentru altele dar miar face
plăcere ca de ziua comunei Lungani
domnia ta să faci un fel de bilan� al
activită�ii și să ne mai povestești câte
ceva din via�a domniei tale.

P: Sunt de acord.
R: Păi, hai să povestim.
P: Anul acesta am o

grădini�ă, în construc�ie, în satul
Zmeu unde am făcut și un centru de
zi. Acolo 50 de copii de etnie romă
primesc o masă caldă o dată pe zi și
își fac temele. De asemenea am
asfaltat drumul comunal DC 90 A.

R: Adică între Lungani și
Zmeu.

P: Da, între Lungani și
Zmeu, 8 km, un drum valabil,
șan�uri betonate. E un drum la
nivel European. Apoi, am trei cor
puri de clădire la școala Zmeu, la
școala Goești și la Liceul
Tehnologic Lungani pe care trebuie
să le reabilităm și să le
modernizăm.

R: Aici, lângă noi, la liceul
acesta?

P: Da, la Liceul acesta,
reabilităm corpul de clădire a școlii
vechi.

R: Asta înseamnă câteva
milioane de euro?

P: Niște milioane de euro.
Sunt mul�umit și că am cumpărat
sediul primăriei de la vechii
moștenitori.

R: În sfârșit la�i achitat?
P: Lam achitat și am

început și renovarea lui. După cum
a�i spus și dumneavoastră, am făcut
acoperișul primăriei. De asemeni
avem un proiect pentru construirea
unei anexe la primărie în valoare de
12 miliarde lei, proiect care este în
derulare.

R: Din acest motiv aduna�i

materialele acestea de construc�ie?
P: Da, de asta. Trebuie să

renovăm și sediul primăriei.
R: Ce va cuprinde anexa aia?

P: Va cuprinde o clădire cu
etaj, cu patru camere jos și patru
sus. Vor fi 8 birouri.

R: Dacă ar fi să aduni toate
milioanele de euro, cam câte ar fi de
când ești primar.

P: Sunt multe domnule
profesor. În primul rând comuna
Lungani a benficiat de primul
proiect SAPARD din jude�ul Iași.
Asfaltarea drumurilor comunale în
lungime  de 9 km. Drumul care
intră la primărie și este asfaltat face
parte din acel proiect, drumul care
merge la Goești în lungime de 7 km
face parte tot din acel proiect. Deci,
am realizat ceva.

R: Altfel spus, bătălie pentru
infrastructură. Am văzut că ai și în
sate foarte multe drumuri asfaltate și
pietruite.

P: Am în fiecare sat câte un
tronson de drum asfaltat. Drumul
principal care face legătura cu cen
trul de sat, cu drumul jude�ean și cu
primăria. De asemeni anul acesta
am terminat un nou centru de zi la
Zmeu prin FRDS, un centru mo
dern în care 50 de copii de etnie
romă primesc hrană caldă și își fac
temele acolo.

R: O să îl dezvolta�i sau
rămâne�i cu atât.

P: Lam terminat, suntem
mul�umi�i cu atât.

R: Pentru satele celelalte nu
vă dă în gând să mai face�i un aseme
nea centru, sau deja ave�i?

P: Pentru satele celelate nu
avem copii. În satele Zmeu și
Crucea sunt copii necuprinși la
grădini�ă din lipsă de spa�iu. La
Zmeu și la Crucea am făcut o
grădini�ă nouă acum doi ani iar
acum ne mai trebuie una.

R: Alt fel spus se confirmă
ce mia�i spus altădată, că la Lungani
există natalitate pe plus. 

P: Satele Zmeu și Crucea.
R: Ave�i natalitate mai mare

decât în alte comune?
P: Corect, pentru că romii

se căsătoresc la 14 ani, ca la 18 – 20
de ani să aibă 56 copii.

R: Chiar dacă mai pleacă în
străinătate.

P: Vin înapoi.
R: Am văzut că șiau făcut

case acolo. Mai ști�i câte autoriza�ii de
construc�ie lea�i dat?

P: Peste 30 de autoriza�ii.
R: Întrun sat?
P: La Zmeu sa făcut un

cartier nou de vile în fa�a satului.
Leam făcut asfalt până acolo.

R: Școală, cămin, ce lea�i
mai făcut?

P: Da, leam făcut.
R: Satul acesta, Zmeu, este

chiar pentru zmei, adică oamenii
dumneavoastră.

P: Satul Zmeu este satul
meu natal. Acolo am crescut, am
învă�at.

R: Deci de pe dealurile aces
tea pleacă inginerul agronom. Dacă ar
fi să derulăm timpul, vă pute�i gândi
la o amintire mai deosebită?

P: Toată perioada aceasta
am făcut serviciu la CAP Lungani,
în ferma Crucea, ferma Zmeu,
până în anul 1991. Din anul 1991
mam dus la Agromec  Podul Iloaie
pentru că sa desfiin�at CAPul. Am
lucrat ca inginer agonom până în
anul 1996. Din anul 1996 am venit
la primărie la Lungani. Primii 4 ani
am fost viceprimar, iar din 2000
până acum, primar.

R: Am în�eles că a�i ob�inut
un procent frumos la alegeri. Și a�i
avut concuren�ă.

P: Am avut, dar oamenii
nu se uită la concuren�ă, se uită la
fapte.

R: Dacă mâine ar fi alegeri,
var alege din nou?

P: Da, bineîn�eles.
R: Domnule, ai făcut atâtea

în comuna aceasta. Ce te mână pe
domnia ta să î�i sacrifici sănătatea.

P: Convingerea că dacă ar
veni altcineva ar distruge tot și nu
lucrează cu suflet. Chiar dacă sunt
�igani, în primul rând sunt oameni,
au copii mul�i și trebuie ajuta�i.

R: Am văzut că atunci când
se discută despre primar toată lumea
are un cuvânt de laudă. Asta înseamnă
recunoaștere sau constatarea unei
stări, de fapt?

P: Recunoașterea faptului
că iam ajutat și îi ajut în conti
nuare.

R: Cu gândurile de viitor,
cum stai, bădi�ă Ghi�ă?

P: Mă pregătesc pentru 26
Octombrie, ziua comunei și vă invit
pe această cale și pe
dumneavoastră.

R: Ce ve�i face de ziua
comunei, ști�i?

P: Câteva ac�iuni cultur
ale. Sper ca timpul să ne sprijine, să
ne ajute.

R: Mai ave�i fanfară pe
aproape?

P: Avem Fanfara de la 10
Prăjini.

R: Chiar așa ambi�ie ai, să
aduci fanfara de la 10 Prăjini?

P: Îi avem în fiecare an, în
ultimi 4 ani au venit ei fără să îi
invit eu.

R: Asta înseamnă că trebuie
să sco�i ceva din buzunar, altfel nu se
poate?

P: Trebuie, ce să facem,
asta este treaba, măcar drumul săl
plătim.

R: Și ce mai face�i? Pentru
elevi, face�i vreo competi�ie?

P: Pentru elevi, am la
școala Zmeu o forma�ie de dansuri
romani, care au luat premiul I la
Oradea.

R: Vara aceasta?
P: Nu, anul trecut. Sunt

copii buni de romi care au luat și
olimpiada de romani, premiul I. 

R: Cu sportul?
P: Am echipă de  fotbal.
R: Și cine sus�ine echipa de

fotbal?
P: Primarul, primăria, mai

am sponsorizări.
R: Da Consiliul a votat niște

fonduri de ajutor, ceva?
P: Da, a votat și Consiliul.
R: Domnia ta le dai mașina?
P: Da, le dau mașina, o

gustare.
R: Cum ai prezenta popula�ia

comunei Lungani, �inând cont, că, de
20 de ani, ești tot în fruntea acestei
comune.

P: Popula�ia comunei
Lungani este în creștere. La ultimul
recensământ era crescută cu 300 de
persoane.

R: Câ�i ave�i în eviden�ă?
P: Peste 6000.
R: Ai botezat mul�i?
P: 40.
R: Și de cununat?
P: 7.
R: Ești un primar fericit?
P: Eu consider că da.

Argumentez cu fapte și cu tot ce am
construit în comuna Lungani. 

R: Aici, în comuna Lungani,
ave�i concursuri literare?

P: Peste două săptămâni
avem un concurs cu elevii și cu alte
comune, „Copilul căzut din
poveste”, a IVa edi�ie, după ziua
comunei și vă invit să vede�i ce fru
mos se desfășoară.

R: Ave�i cazuri antisociale,
aici, la Lungani?

P: Sunt cazuri minore.
Romii se ceartă între ei și apoi a
doua zi se împacă.

R: Profesorii fac to�i navetă?
P: Nu. Avem și profesori

locali iar o parte fac naveta.
R: Directorul e de aici?
P: Directorul de la liceu,

Cojocea Dan, e din Lungani, la
Crucea am pe Lu�ă Gheorghe care
e din Zmeu și la Zmeu e un băiat
din Lungani.

R: Văd că romii care vin la
Primărie nu așteaptă mult, le rezolvi
repede problemele.

P: Le rezolv, ce să fac. Vin
cer ajutoare, cer bani.

R: Le mai dai din când în
când? 

P: Când am avut, leam

mai dat.
R: Cu taxele și impozitele

cum stai?
P: Stau destul de prost. Nu

au bani, nam de la cine să cer. În
general popula�ia e îmbătrânită,
mai sunt și romii și nau de unde.

R: La ajutoare sociale câ�i
ave�i?

P: Avem 400 de dosare.
Am avut și 600 dar o parte au ple
cat peste hotare.

R: Cum este toamna la
Lungani? Cum sa făcut via anul aces
ta?

P: Toamna e lungă. Sa
făcut și via. A fost un an bun, anul
acesta.

R: Porumbul cum sa făcut?
P: Extraordinar. 7 tone de

boabe la hectar.
R: Dacă ar fi să le transmi�i

oamenilor din comuna dumitale un
cuvânt de încurajare, de îmbărbătare,
ce leai spune?

P: Leaș dori să fie sănătoși
și să aibă răbdare că toate pro
blemele se rezolvă.

R: Și pentru tânăra
genera�ie?

P: Le pregătim școli,
grădini�e să înve�e și să fie buni
pentru societate.

R: Când sa născut Gheorghe
Pricopie?

P: 24 aprilie, 1951.
R: Din părin�i?
P: �ărani, Costică și

Eleonora.
R: Câ�i fra�i a�i fost?
P: Mai am o soră, ingineră,

la Baia Mare.
R: Câ�i copii are Gheorghe

Pricopie?
P: 2, un băiat și o fată și un

nepot în clasa a VIIa.
R: Știu că te re�in acum să

pleci la Iași, de ce vrei să pleci la Iași?
P: Mă duc cu un dosar

pentru a ajuta un copil cu cancer și
cu alte probleme personale.

R: Cu optimismul cum stai?
P: Bine. Am încredere în

mine și în viitor.
R: Domnule inginer, î�i

doresc să fii sănătos și să faci câte mai
po�i face.

P: Mul�umesc, vă doresc
sănătate și vă mai aștept pe la noi.

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