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“Pe cât se poate omeneşte prevedea literatura românească...,
va începe sub auspiciile geniului eminescian”-T. Maiorescu. La un
secol distanţă, profeţie valabilă.

Nu cred că după 60 de ani de muncă impreună cu elevi și
tineri, ar putea cineva să mă bănuiască de... ne-știință într-ale
recepției (și difuzării)actului de cultură și punctual, actualitatea celui
mai mare poet român, emblemă creatoare a neamului pe care-l
reprezentăm. INCĂ ! Ce-i drept, mai sunt unii care nu văd atacul
criminal aspra limbii naționale, disoluția națiunii, întunecarea
statalității, dispariția specificului românesc  într-un europenism ime-
diat și o globalizare  într-un orizont  clar vizibil; îi tot dau înainte cu
„oaza de latinitate” care s-a tot menținut peste 2000 de ani, că
„poporul român nu piere”! Parcă n-am avea  la îndemână relativ re-
centa istorie a dispariției amerindienilor, pieilor roșii, indienilor
americani, a altor popoare sau  grupuri etnice... (Când încă nu erau
asemenea mijloace de comunicare, propagandă și impunere a forței
banului!).

Ce se întâmplă acum este surparea fundamentului unui edi-
ficiu de simțire și creație clădit sub furtunile istoriei milenare, când,
totuși, s-a păstrat unitatea de limbă, de teritoriu, de tradiții, mai pre-
cis  a fost posibilă păstrarea acestor componente social-culturale in-
dividualizatoare. Dezvoltările tehnico-științifice din ultimele decenii
deschid foarte larg porțile comportamentului uman etalon, a unui
limbaj comunicațional  model (și unificator), a unor cerințe publice
neindividualizate, a aplatizării nivelurilor de gândire și creație. Ce se
va mai inventa în viitor nu va mai putea fi fără computer, telefon,
imagine video. Ce se va crea în domeniul spiritual-afectiv (arte
vizuale, creație literară, folclor, sport, chiar) va fi  sub cerința nevoii
de înțelegere peste tot în lume, deci o sărăcire voită a nuanțelor,
particularităților, dialectelor, individualităților. Pentru că toți tre-
buie să se facă înțeleși, cunoscuți, apreciați, receptați, comercializați,
pe un întreg pământul, din ce  în ce mai mic. Banul nu mai este astăzi
„o patimă” ci scop și necesitate pentru existență, prin urmare
preocupările care n-aduc subzistența sunt pe cale de dispariție.
Preocupările literare devin expresii absolut individuale  și clar, ne-
profitabile într-un capitalism din ce în ce mai consolidat. Așa putem
constata lesne cultura video în rândurile populației, lipsa ambițiilor
și visurilor  în mulțimea școlară, tocirea îndrăznelilor vârstelor.  Cu
greu  descoperim  că vreun tânăr visează să ajungă alt Eminescu?!
Foarte greu implementăm dorința de cultură personală  când  ideea
de pregătire multilaterală lipsește. Tot cultura banului e la putere !

Sărbătorim pe Poetul nepereche  într-un câmp de indiferență
din ce în ce mai cuprinzător : școala face cât poate (din ce în ce mai
puțin), societatea civilă rămâne activă și chiar foarte productivă prin
generația expirată, statul nu asigură destul pentru rezistență îm-
potriva curentului. Generația nouă nu are timp de poezie și nici n-o
să-l mai aibă !  E evident că NE ÎNDREPTĂM SPRE UN NOU TIP
DE CULTURĂ. Va cuprinde și imaginea artistică, la noi îl va include
și pe Eminescu ? Iarăși poate fi clar: importurile cultural-creative
vor elimina multe valori autohtone, chiar mari valori ca Alecsandri,
Blaga, Camil Petrescu și mai ales, Mihail Sadoveanu (că nu mai
avem nevoie de o istorie a neamului, un limbaj „învechit” oricât ar
fi el de expresiv, devenit  nefuncțional). Tematica bogată(cosmogonia,
istoria, iubirea, natura, Folclorul-condiţia genului), dar mai ales
poezia eminesciană își poate păstra actualitatea? Până la urmă
aceasta e problema cu EMINESCU cel care, sigur, ne poate
reprezenta o vreme în Agora lumii; unde și Dante, Goethe, V.Hugo,
Shakespeare etc., etc., tind să dispară  în competiție cu fotbalul sau
industria sexului... „De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la trebi...”,
de ce banul impune îndepărtarea de condiția umană, de ce nu putem
influența acest mers către modificarea esenței umane... iată, ne
întrebăm, acum când ne gândim la Statuia creativității naționale (un
Eminescu uriaș) la baza căreia sunt ape tare învolburate. Cine nu
vede, cine nu poate să  priceapă, cine nu reclădește simbolul menit
să ne asigure cel puțin o părticică din nemurirea românească (...ce o
să pățească?), nu e de-al nostru, nu e român !?

Pe 15 ianuarie (2017) să mai depunem flori și spirit la POE-
TUL care ne reprezintă în ISTORIA culturală a lumii cu simțirea
noastră a tuturor celor dintre granițele limbii române !   (8 ian.2017)
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Iarna

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;
Soarele rotund şi palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare,
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele pierdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie uşoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

Vasile Alecsandri

CONCURS
EMINESCU

Concurs de inter-
pretare şi creație
literară pentru elevii
vasluieni

Elevii
v a s l u i e n i ,
pasionaţi de
interpretare şi
creaţie literarã,
se pot pregãti
pentru un nou concurs. Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
(CJCPCT) Vaslui, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vaslui, organizeazã o nouã ediţie a
concursului dedicat poetului
naţional – “Eminescu, glasul
poeziei populare”.

Participanţii se pot în-
scrie la cele douã secţiuni: creaţie
literarã – Eseu sau cea de Inter-
pretare. 

La prima secţiune, elevii
vor trebui sã argumenteze în cel
mult trei pagini ideea “Eminescu,
glasul poeziei populare”. Eseul va
trebui sã fie redactat pe 13 ia-
nuarie, ora 10:00, la sala “Ştefan
cel Mare” a Consiliului Judeţean
Vaslui. Lucrarea care va câştiga
premiul I va fi publicat în revista
“Est” a CJCPCT. 

La cea de-a doua
secţiune, participanţii vor trebui sã
recite o creaţie  din opera poetului
Mihai Eminescu. Durata inter-
pretãrii nu trebuie sã depãseascã
10 minute. Vor fi punctate calitatea
interpretãrii, dicţie, firesc,
asumarea logicii textului. 
Fondul de premiere: 2000 lei 

Concursul se va
desfãşura pe data de 16 ianuarie,
ora 16:00, la sala de proiecţie
filme a Silver Mall. Juriul va fi
format din profesori de limba şi lit-
eratura românã. Se vor acorda pre-
mii şi diplome câştigãtorilor,
precum şi adeverinţe de participare
a profesorilor coordonatori. 

“Proiectul nostru are
drept scop asigurarea unui cadru
de promovare şi manifestare cul-
turalã a tinerilor cu aptitudini
artistice din oraşul Vaslui. Data
de 15 ianuarie, ziua de naştere a
poetului Mihai Eminescu, a cãpã-
tat o nouã semnificaţie începând
din anul 2011 – devenind Ziua
Culturii Naţionale – <<reflecţie
asupra culturii române şi a
proiectelor cultu-rale de interes
naţional>>“, explicã organiza-
torii. 
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BĂRBAT
DE 58 DE ANI,
DECEDAT ÎN
INCENDIU

Pagină realizată de Timona Balmuș

Zilele trecute,pompierii
militari din cadrul Deta-
şamentului Vaslui au intervenit
pentru localizarea şi lichidarea
unui incendiu produs la postul
de poliţie din localitatea
Muntenii de Jos, comuna
Muntenii de Jos.

La faţa locului au fost trimise
trei autospeciale de lucru cu apă şi
spumă, o autospecială de primă
intervenţie şi comandă cu 15
subofiţeri şi 2 ofiţeri, care au
acţionat sub comanda inspectoru-
lui şef.

La sosirea echipajelor de
intervenție, incendiul se manifesta
cu flacără deschisă la acoperişul
postului de poliţie. Misiunea pom-
pierilor s-a dovedit a fi destul de

dificilă având în vedere condiţiile
meteorologice nefavorabile (vânt
extrem de puternic şi temperatură
geroasă) precum şi vizibilitatea
redusă cauzată de fumul dens.

Pompierii au reuşit să
lichideze incendiul în limitele
găsite, înainte ca flăcările să se
propage şi în  interiorul clădirii. Au
ars circa 60 m.p.  şi s-au  degradat
140 m.p. din acoperişul pe
structură din lemn şi învelitoare
din tablă.  Cauza probabilă a in-
cendiului a fost un scurtcircuit
electric.

Polițiștii specializați în arme, muniții
substanțe periculoase efectuează cercetări față de o
persoană bănuită că ar fi vânat fără a avea autorizație
legală. Au fost ridicate, în vederea cercetărilor, o armă
de vânătoare și muniția aferentă, și a fost indisponibi-
lizat un autoturism.

La începutul anului, un paznic de
vânătoare a sesizat polițiștii cu privire la faptul că a
surprins la braconaj o persoană aflată într-un autove-

hicul, pe fondul de vânătoare Fîstîci.
Pentru cercetări, la fața locului s-au de-

plasat polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe
Periculoase și Secției de Poliție Rurală 2 Vaslui. A fost
identificat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, domicil-
iat în comuna Cozmești, care avea asupra sa o armă
de vânătoare și 3 cartușe, deținute în mod legal. În
mașina cu care se deplasa bărbatul, polițiștii au găsit
doi iepuri ce fuseseră împușcați. 

Polițiștii au ridicat, în vederea
cercetărilor, arma de vânătoare, muniția și vânatul, iar
autoturismul cu care acesta s-a deplasat pe fondul ci-
negetic a fost indisponibilizat în vederea confiscării.
În cauză se efectuează cercetări pentru comiterea
infracțiunii de braconaj cinegetic, faptă prevăzută de
Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului ci-
negetic. 

Pompierii militari din
cadrul Detaşamentului Vaslui
au intervenit pentru lo-
calizarea şi lichidarea unui
incendiu produs la o casă de
pe strada Alexandru cel Bun,
din municipiul Vaslui.

În una din nopţile trecute,
în jurul orei 00.18 un apel sosit în
dispeceratul comun I.S.U. – S.A.J.
anunţa un incendiu la o casă de pe
strada Alexandru cel Bun din mu-
nicipiul Vaslui, în interiorul căreia
s-ar află două persoane, oameni ai
străzii. Imediat,  la locul incendiu-
lui au fost trimise două autospe-
ciale de lucru cu apă şi spumă şi  o
ambulanţă SMURD cu echipaj de
terapie intensivă mobilă.

La sosirea echipajelor de
intervenție, incendiul se manifesta
la deşeurile colectate în interiorul
locuinței, cu degajare mare de fum
şi pericol de propagare la întreaga
casă, formată din două încăperi. La
intrarea în interior, în holul
locuinței, a fost găsită o persoană
decedată, un barbat de circa 58 de
ani. Pompierii au lichidat imediat
incendiul şi au procedat pentru
căutarea celei de a două victime
printre  deşeurile colectate, în final
neconfimându-se existența în inte-
rior a acesteia.  

Cauza probabilă de izbuc-
nire a incendiului a fost utilizarea
focului deschis în spații închise,
persoana decedată a aprins în mod
voluntar nişte deşeuri pentru a se
încălzi.                                                                                                              

Compartimentul Informare şi
Relaţii Publice

Tâlhar reţinut de poliţişti
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Dosar penal pentru 
braconaj cinegetic

INCENDIU LA
POSTUL DE 

POLIŢIE DIN
MUNTENI 

DE JOS

Având în vedere numărul
mare de incendii înregistrate în ul-
tima perioadă, pompierii vasluieni
recomandă cetăţenilor respectarea
următoarelor reguli care le pot
salva viaţa şi bunurile:

-verificaţi şi efectuaţi
curăţarea mijloacele de încălzire
înainte de exploatare;

-verificaţi şi curăţaţi
coşurile de fum (etanşeitate, treceri
prin acoperiş şi planşee la distanţă
de siguranţă faţă de materiale com-
bustibile);

-nu depozitaţi în apro-
pierea sobelor materiale uşor in-
flamabile;

-nu folosiţi pentru aprin-
derea focului lichide inflamabile;

-nu exploataţi sobele cu
uşiţa pentru alimentare deschisă;

-nu supraalimentaţi sobele
cu lemne sau alte materiale com-
bustibile;

-nu folosiţi mijloace de
încălzire electrice improvizate;

-nu amplasaţi mijloacele
de încălzit electrice în apropierea
materialelor combustibile;

-nu suprasolicitaţi insta-
laţiile electrice, prin amplasarea
mai multor consumatori pe aceeaşi
reţea; 

-nu folosiţi siguranţele
electrice improvizate; orice
intervenţie la instalaţiile electrice
se va efectua de către personal spe-
cializat

Paza bună trece primejdia rea 

Un tânăr, în vârstă de 21
de ani, bănuit de comiterea
infracțiunii de tâlhărie a fost
identificat de polițiști din cadrul
Poliției Municipiului Bârlad.
Acesta a fost reținut și prezentat
unității de parchet pentru dis-
punerea unei măsuri preventive.

Polițiștii Biroului de
Investigații Criminale Bârlad l-au
reținut pentru 24 de ore pe C.
Claudiu, de 21 ani, din municipiul
Bârlad, bănuit de comiterea
infracțiunii de tâlhărie, faptă
săvârșită asupra unui bărbat, de 36
de ani, din aceeași localitate.

În seara de 10 decembrie
2016, în timp ce bărbatul de 36 de
ani se afla în zona parcului de agre-
ment din municipiul Bârlad a fost
abordat de C. Claudiu care l-a în-
trebat cât este ora. În timp ce
bărbatul s-a uitat la telefonul mobil
pentru a răspunde, C. Claudiu i-a
smuls din mână aparatul și a fugit
din acea zonă. 

Ulterior comiterii faptei,
C. Claudiu a valorificat telefonul
sustras cu suma de 100 lei. Tele-
fonul a fost recuperat de polițiști și
restituit părții vătămate.

În urma investigațiilor
efectuate polițiștii au probat acti-
vitatea infracțională a tânărului.
Acesta a fost reținut și prezentat la
Parchetul de pe lângă Judecătoria

Bârlad cu propunerea de dispunere
a unei măsuri privative.

Pentru a reduce riscul de a
deveni victime ale tâlhăriei, Poliția
Română vă recomandă câteva
măsuri de siguranță:
• Luaţi-vă măsuri de
precauţie, mai ales când circulaţi
noaptea, la ore târzii, pe străzi
pustii sau neiluminate;
• Evitaţi să circulaţi singuri
la ore târzii sau prin locuri neilu-
minate şi puţin frecventate;
• Nu purtaţi în mod ostenta-
tiv bijuterii sau alte bunuri de val-
oare, cum ar fi telefoanele mobile;
• Încercați să fiți vigilenți și
să aveți grijă la ceea ce se întâmplă
în jurul dumneavoastră, mani-
festând prudență față de persoanele
care vă abordează sub diverse pre-
texte sau încearcă să vă distragă
atenția; păstrați o distanță care vă
dă siguranță;
• Nu vă lăudaţi faţă de
necunoscuţi cu bunurile de valoare
pe care le deţineţi asupra
dumneavoastră și în locuință!

De asemenea, în cazul în
care sunteți agresați, strigați după
ajutor, ripostați în măsura în care
conștientizați că nu vă puneți viața
în pericol, adoptați o atitudine
hotărâtă astfel încât să descurajați
agresorul, încercați să rețineți cât
mai multe detalii despre agre-
sor/agresori, anume : vârstă, îm-
brăcămintea, statura, conformație
fizică, semne particulare, apoi
anunțați imediat organele de
poliție.

În cazul în care sunteți vic-
tima acestui tip de agresiune apelați
cu toată încrederea la instituția
POLIȚIEI.

Temperaturile extrem de scăzute din ultima
perioadă au făcut primele victime în rândul bârlădenilor.

Mai exact, este vorba despre doi bărbaţi căzuţi în
stradă, cu hipotermie, care au fost preluaţi de ambulanţe şi
transportaţi la Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman”. 

Primul a fost un  adolescent de 18 ani, care a con-
sumat alcool în exces, iar cel de al doilea este un bărbat de
45 de ani. Cei doi au primit tratamentul corespunzator în
cadrul Compartimentului de Primire Urgenţe, iar după ce
starea de sănătate li s-a îmbunătăţit, au fost transportaţi la
Spaţiul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost din Bârlad. 

De asemenea şi o bătrână de 89 de ani, aflată tot în
şoc hipotermic a fost preluată de ambulanţieri şi dusă la spi-
tal. Femeia a fost găsită în propria locuinţă, neancălzită.
După investigaţiile medicale specifice, bătrâna a rămas
internată, aceasta având şi alte afecţiuni medicale grave.

Au apărut primele   
victime ale gerului
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Reporter: Bălțații zilelor
noastre. Bălțați, comuna Bălțați din
județul Iași. Vedem aici o urare de
„Sărbători fericite!”. Cine face
urarea aceasta, domnule primar?

Primar: Bineînțeles că pri-
marul comunei Bălțați, el trebuie
să facă această urare, așa este
firesc, ca în fiecare an, sa le
adreseze urări de bine tuturor
locuitorilor comunei. În această
încăpere în care ne aflăm urarea a
fost, cu dedicație specială, pentru
vârstnicii care frecventează Cen-
trul de zi pentru bătrâni din co-
muna Bălțați. Noi am organizat
aici o mică sărbătoare, în cadrul
acesteia, oferind câteva cadouri și
un spectacol, susținut de copiii de
la școala din Bălțați. Au mai par-
ticipat consilieri locali, salariați
din primărie și am petrecut
împreună o jumătate de zi,
frumoasă, spun eu.

R: Care este motivația fa-
cerii acestui gest?

P: Începând de la obli-
gație…

R: Păi de ce obligație? Sunt
atâția care nu fac!

P: Nu cred că există pe
lumea asta primari care să nu facă
pentru vârstnici ceva. Până la urmă
acesta este rolul nostru. La mine, în
plus trebuie să fac, pentru că, de
asta am primit finanțare. Uniunea
Europeană ne-a acordat finanțare
pentru această clădire, pentru acest
centru și noi trebuie să-l avem
funcțional. În afara legăturii de su-
flet trebuie să fim serioși față de
finanțatorul nostru, față de Uni-
unea Europeană. Am primit o sumă
de bani, am construit o clădire, am
primit o acreditare de la Ministerul
Muncii și Potecției Sociale și tre-
buie să fim serioși până la capăt.

R: Câți oameni frecventează
acest centru?

P: În acest moment 18 per-
soane, cu tendință de creștere a
numărului acestora.

COMUNA DE MIJLOC
R: Bălțați este o comună bogată?
P: Nu, este o comună de mijloc.
R: Totuși este o comună așezată la

șosea, este bine structurată ca
infrastructură, aveți mai multe sate,
mai aveați cândva și niște
heleșteie… După părerea mea este o
comună bogată.

P: Le avem și în ziua de
astăzi. Aceleași sate, aceleași
heleșteie, aceleași terenuri, aceeași
avere numai că această comună tre-
buia păstorită dintotdeauna, nu de
opt ani, nu de nouă ani.

R: Altfel spus ajungem la
mandatele domniei voastre când,
aici, chiar s-a fâcut ceva. Ce ați făcut
domnule de opt, nouă ani, de când vă
zbateți pentru această localitate, pen-
tru acești oameni și de ce nu, pentru
cultura locului?

P: Trebuie sa spun că am
făcut. Poate nu prea mult, poate nu
cel mai bine, dar ceva am făcut.
Față de când am preluat comuna
Bălțați, în prezent, se vede o schim-
bare majoră. Chiar și cei mai răi
oameni, chiar și cei mai dificili, tre-
buie să recunoască faptul că s-a
produs o schimbare în bine, în co-
muna Bălțați. Dicutăm aici de la
școli noi făcute, de la drumuri as-
faltate, de la apă, canal, stații de
epurare, Centru de zi pentru
bătrâni, discutăm de utilaje pentru

întreținerea drumurilor, discutăm
de fonduri europene majore. La
nivel de comuna Bălțați, numai în
mandatul trecut, 2012 – 2016, au
fost aduși în comună peste 20 de
milioane de euro. 

R: Ce v-a determinat să
faceți asta? Ce vă mână în lupta asta
a vieții, domnule primar?

P: Nu e nimic deosebit.
Pornim de la cei șapte ani de acasă,
de la educația primită de la părinți
dar și de la dorința de a arăta și al-
tora că în România se poate face o
administrație fără să furi, fără să
jignești, fără să lovești în cineva. Se
poate face treabă, dar asta pre-
supune, de la 7 dimineața să des-
chizi primăria și să pleci acasă la
ore târzii, adică să te dedici trup și
suflet administrației locale. Se poate
lucrul acesta!

R: Am asistat la un gest care
aproape m-a impresionat. O fostă
angajată a venit sa vă ureze, credeți
că sunteți simpatizat așa mult?

P: N-aș putea sa spun lu-
crul acesta, dar faptul ca oamenii
m-au ales pentru a treia oară pri-
mar demonstrează că am mai mulți
simpatizanți decât oameni care-mi
sunt împotrivă. Altfel n-aș mai fi
fost aici. În relația mea cu salariații
pot spune că am avut un comporta-
ment mai aparte. Eu am mai lucrat
de-a lungul timpului și în alte
primării, ca funcționar public și din
comportamentul primarilor cu care
am lucrat am reușit sa selectez lu-
crurile bune, se pare că a
funcționat. Salariații chiar dacă au
plecat, gasindu-și alte locuri de
muncă, au o relatie buna cu mine
în continuare. 

R: Ce-i trebuie unui om
pentru a fi cu adevărat primar?

P: Să aibă dragoste de glie,
de comună, de oamenii care l-au
ales. Nu-i trebuie ceva deosebit. Să
fie responsabil pentru votul primit.
În momentul în care ai venit pe un
post de primar și te gândești doar la
afacerile proprii, te gandești cum
sa-ți așezi eșarfa pentru a oficia o
cununie civilă, nu e locul tău aici.
În momentul când ai intrat în birou
și te gândești: eu astăzi ce pot să fac
pentru comunitatea mea pentru a-i
schimba aspectul, ce pot sa fac pen-
tru oamenii ăștia ca să le creez un
loc de muncă? Atunci da, îți dezvolți
spiritul de primar.

R: Adică cele 20 de mi-
lioane de euro sunt deja niște stele pe
epoleții dumneavoastră de organiza-
tor, de om de acțiune?

P: Chiar dacă aș vrea să fiu
modest orice ban european, venit în
comuna Bălțați, este și meritul pri-
marului. Chiar daca un agent eco-
nomic, un privat, a venit să
investească în comuna Bălțați tre-
buia sa aiba un sprijin în persoana
primarului.

PARCUL INDUSTRIAL
R: Apropo de privați,

funcționează Parcul industrial
P: Categoric, suntem mân-

dri! Avem și silozul, uscătorul de ce-
reale, avem și stația de transfer
deșeuri, discutăm doar de trei
puncte a căror investiție trece de 4
milioane de euro fiecare.

R: Care-i “steaua de ge-
neral” de pe umerii dumneavoastră,
domnule primar?

P: Nu pot să spun că am
stele de general. Am o experiență de
viață, am lucrat întotdeauna în
această comună, am ocupat funcții
de conducere, am lucrat cu oamenii
toata viața, am încercat să
mă pun în pielea lor.
Nici mie nu mi-a
plăcut atunci când
eram simplu
cetățean și am
venit la pri-
marul în
funcție pe vre-
m e a
respectivă și
m-a tratat la
capitolul di-
verse, sau m-a
a m e n i n ț a t ,
sau 
m-a dat afară
din birou. Am
spus atunci: daca
eu voi ajuge primar
vreodată, nu mă voi
comporta ca acel primar.

R: Cum explicați că în
primării, nu e cazul dumneavoastră,
sunt niște primari care sunt adevărați
zbiri?

P: Nu cred!
R: Eu umblu în 300 de

primării, știu ce spun.
P: Vă cred și nu vă con-

trazic dar în viziunea mea nu există
astfel de primari. Nu văd un primar
care să vină la primărie și să-și
alunge cetățenii, să fie zbir. 

R: Haideți să facem un
exercițiu intelectual. Dumneavoastră
sunteți primul cetățean al unei co-
mune cu trecut istoric foarte bine
definit, cu valori locale, apropo de
pictorul pe care îl aveți
dumneavoastră în comună, cu artiști
locali și aveți inclusiv acest centru
pentru bătrâni. Realități palpabile și
controlabile ca să zic așa. Ați refuzat
să răspundeți la întrebarea cu „steaua
de general” în ideea că ar fi mai
multe, trag eu concluzia. Cum vă
simțiți așa ca omul care face și are
harul de a face?

P: Mă simt bine. În vizi-
unea mea, în viziunea oricărui pri-
mar, când pe 6 ianuarie 2016 am
dat ordinul de începere la o
investiție, reparații capitale la o
școală  şi  pe  6  decembrie, comisia
s-a întrunit și a recepționat această
lucrare, ce vreți să vă spun mai mult
de atât?

R: Asta înseamnă că pe
trimestrul doi intrați acolo?

P: Categoric, mai am de
făcut dotările la școală. Intre o
școală europeană și școala de la
Bălțați nu trebuie sa existe nici o
diferență. Avem acolo cabinet me-
dical, băi interioare, avem căldură
pe gaz metan, avem mini sală de
sport, sală de conferințe, avem tot ce
trebuie într-un campus școlar. Nu o
să mai fie nici o diferență între o
școală de la Bruxelles și școala
noastră.

R: Calitatea învăţământului.
P: Aici e altă treabă, aici

discutăm de latura umană. Noi ca
administrație ne-am făcut datoria.
Punem la dispoziția cadrelor didac-
tice, elevilor, părinților, o locație
nouă cu tot ce trebuie.

NAVETIŞTII
R: Sunt și navetiști?
P: Jumătate, jumătate.
R: Dacă ar fi să faceți o

comparație între învățământul pe
care l-ati parcurs dumneavoastră
acum câteva decenii și cel de azi,
puteți s-o faceți?

P: Calitatea a mai scăzut,

nu cu mult. Avem o problemă cu un
număr mic de persoane care se
adaptează greu timpurilor. De multe
ori am spus că viața și societatea ne
vor tria. Și pe mine chiar. Încet,

încet vom pleca din sistem și
vor veni alții, pentru că…

ne împinge viața de la
spate, n-avem încotro.

R: Trebuie să rămâi
mereu tânăr
sufletește într-un
post de primar?

P: Nu ai
cum altfel, pen-
tru că
adminis t ra ț ia
din ziua de astăzi
nu mai este ca
cea de acum

mulți ani. Acum e
un amalgam de

legislație, de
competențe, de

dorințe. Dacă nu ții
pasul cu toate astea, n-ai

cum să reziști.
R:  Domnule  primar,  eu 

m-am simțit bine când am împuns
viața, când am năvălit peste ea, dom-
nia ta…?

P: La fel și nu numai acum
de când sunt primar. Întotdeauna
am avut sentimentul acesta. Dacă la
un moment dat al vieții mele am
decis să plec către un nou loc de
muncă, noul loc de muncă neavând
nici o legătură cu trecutul și am
ajuns acolo, chiar am dorit să nu
mă fac de râs. Am pus suflet în ceea
ce am făcut și chiar am realizat la
fiecare loc de muncă, câte ceva.

R: Așadar, inginerul din
domnia ta a devenit administratorul
comunei adică s-a specializat, știe
legi, știe organizare, știe să
mânuiască un colectiv de oameni?

P: Nu ai cum să reziști în
administrație, ca primar, dacă nu
cunoști toate detaliile astea. 

R: Câți oameni aveți în
administrația asta?

P: 32 de salariați pe
organigramă, dar nu sunt ocupate
toate posturile, dacă adăugăm și
însoțitorii persoanelor cu handicap
sunt peste 50 de salariați.

R: Ăștia vă sprijină toți?
P: Nu, nu toți și e firesc să

fie așa.
R: Și cum procedați cu cei

care nu vă sprijină?
P: Prin puterea exemplului

personal îi pun la treabă pe toți.
Dacă eu la 7 fix deschid primăria,
ei pot întârzia maxim 10 minute,
poate un sfert de oră, dar mai mult
nu.

R: Nu mai găsesc condica?
P: Nu e vorba numai de

asta, e o chestiune de bun simț.
Dacă șeful vine el primul, trebuie să
vii și tu.

R: Aveți un viceprimar
ascultător, muncitor? Știu că ați avut
ceva probleme de-a lungul timpului.

P: Da, e muncitor. Am avut,
dar iată că, după două mandate cu
un consiliu local majoritar îm-
potriva mea, la al treilea mandat am
un consiliu în favoarea mea.

R: Familia vă sprijină?
P: Întotdeauna! Altfel n-aș

fi aici, n-aș rezista.
R: Aveți un copil, lucrează

și el aici?
P: Nu, lucrează în comună

dar la o stațiune de cercetare.
Locuim încă împreună, nu s-a
căsătorit, sunt mulțumit de el.

OBIECTIVE ŞI...
R: Așadar omul Vasile

Aștefanei, e mulțumit de om și de
primarul Vasile Aștefanei?

P: Da, categoric!
R: Care e acel element de

suflet care vă ține în starea asta de
mulțumire?

P: Realizarea unor obiec-
tive. Atunci când ai niște realizări şi
poţi să stai cu fruntea sus în fața
cetățenilor, poți fi mulțumit și tu, ca
primar.

R: Va să zică, în primăria de
la Bălțați, este, cred eu un primar nu
numai ambițios, nu numai capabil, ci
unul care are o bucată de suflet pe
care oamenii o pot privi ca în palma
lor. Am văzut că oamenii vă laudă în
multe ocazii și spun: primarul nostru
e tare de treaba! E grozav, e bun sau
e extraordinar de bun?

P: Haideți să nu exagerăm
și să mergem la extreme. Întot-
deauna mi-a plăcut să spun în viață
că am făcut câte ceva.

R: Păi uitați, dacă vorbim de
cele 20 de milioane aduse în
comună?

P: Da, dar de ce să nu cred
în sinea mea că dacă forțam nota și
mă zbăteam mai mult, poate
aduceam mai mult? Dați-mi voie să
privesc lucrurile și așa!

R: Dacă nu sunteți încă
mulțumit de ce ați făcut, mai faceți

P: Asta îmi dă dreptul să
mă gândesc pentru viitor și lucrul
acesta îl fac sistematic în sensul că
am început să creionez și colectivul
în jurul meu să privim pe niște
strategii. Nu vreau sa mai mergem
înainte așa la voia întâmplării. Am
început să ne facem strategia pen-
tru asistență socială, strategia pen-
tru achiziții publice, strategia
pentru comună, strategia pentru
grupul de acțiune locală. Toate
astea să le comunicăm la județ.
Adică începând cu anul 2017, la
orice oră, pe documente, cine sun-
tem, unde vrem să ajungem, pe ce
căi vrem să mergem, pe ce ne
bazăm, ce deficiențe avem. Toate
acestea sunt prinse în niște strate-
gii.

R: Bun, și atunci dacă toate
par organizate deja, care va fi primul
pas la inceput de an?

P: Avem câteva proiecte
pregătite, asteptăm să se deschidă
sesiunile pentru depunerea acestor
proiecte. Noi nu mai suntem în
situația de la început că trebuie să
ne gândim. Știm ce avem de făcut
foarte bine. Avem proiecte pregătite,
am studiat ghidul solicitantului.
Avem avizele, avem expertizele,
avem totul numai să se deschidă se-
siunea de depunere și ne-am dus cu
proiectul și l-am depus.

R: Cum a fost anul ce toc-
mai s-a incheiat si cum credeți că va
fi noul an?

P: Pe scurt aș putea spune
că anul 2016 a fost un an bun din
punctul de vedere al administrației
din comuna Bălțați. Am accesat
fonduri, se văd investițiile, am ridi-
cat standardul de pregătire al
salariaților din primărie și al con-
siliului local. Iar pentru viitor gân-
durile sunt optimiste. Ne dorim să
fim sănătoși în primul rând și să
putem duce la îndeplinire măcar o
parte dintre proiectele pe care le-am
pregatit.

R: La final vă rog să faceți
o urare pentru noul an!

P: La mulți ani, sănătate,
viață bună și toleranță, iubire și
ajutor reciproc! Să lăsăm deoparte
ura și să conviețuim frumos
împreună, în liniște și armonie. 

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. Marin

Bălţaţii zilelor noastre
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Simularea evaluării naţionale
pentru elevii de clasa a VIII-a 
şi a bacalaureatului 
se va desfăşura în martie

Pentru tine, este o
săptămână care îţi atrage

atenția că e timpul să schimbi niște
convingeri, să capeți o nouă viziune
asupra vieții și a unor proiecte, să
schimbi stilul de viață astfel încât să ai
mai multă vitalitate și bucurie în fiecare
zi. Luna nouă în Săgetător aduce și
noi perspective luminoase, însă nu e
momentul să iei decizii ferme pe ter-
men lung sau să schimbi ceva radical
în ce privește viața ta, pentru că ești
tentat să-ți faci iluzii și riști să fii
dezamăgit.

Berbec (21 mar - 20 apr)

Cel mai vulnerabil, dar şi
generator de revelaţii şi

soluţii, este segmentul financiar.  Aici
se aşează Luna nouă în Săgetător,
marţi, şi practic trasează direcţia şi
alegerilor următoarelor săptămâni. Pe
de o parte, există posibilitatea unor
dezamăgiri, a unor deziluziica şi cum
înţelegi că felul în care vedeai tu o
anumită situaţie sau anumiţi oameni
nu era chiar constructiv şi nici sănătos.

Oamenii din viaţa ta au un
rol important acum, atât în

alegerile pe care le faci, cât şi în de-
schiderea unor noi uşi care te pot duce
în spaţii şi experienţe extraordinare.
Însă, asta e posibil să implice şi o
triere destul de drastică, în urma
observării repetate a unor discrepanţe
majore între tine şi unii oameni din
preajmă. Luna nouă în Săgetător, care
va avea loc în această săptămână
marţi, te va face prezent la o serie de
posibilităţi de înnoire a parteneriatelor

Se pare că în această perioadă te
confrunţi cu fel şi fel de situaţii în

care primeşti altceva decât ţi se promite şi
în general totul arată altfel decât ţi-ai dori
şi te-ai aştepta. E multă confuzie, din acest
motiv, mai ales în ce priveşte interacţiunile
cu ceilalţi, colaborările dar şi relaţiile de
familie care tind să fie tot mai greu de
înţeles. În orice caz, toată această
nebuloasă şi experienţele ciudate din acest
moment iţi pot deschide noi ferestre de
percepţie asupra propriei persoane.

Simţi că e nevoie să faci an-
umite schimbări, iar viaţa ta

urmează să intre pe un alt fagaş, prin
intermediul unor colaborări, partener-
iate, cunoştinţe. Însă, deşi simţi şi ştii
că e momentul potrivit pentru asta,
opui foarte multă rezistenţă şi tinzi să
lupţi cu tot ce mişcă în jurul tău şi nu
se aliniază la aşteptările (obişnuinţele)
tale. Aşadar, e nevoie ca in această
săptămână, în ciuda neînţelegerilor şi
confuziei care continuă să te sâcâie, să
te aliniezi mai mult cu centrul fiinţei tale,
să rămâi în energia ta.

Taur (21 apr - 21 mai)

Gemeni (22 mai - 21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară(23 aug - 22 sept)

Horoscop
12 ian. 2017 - 18 ian. 2017

O perioada în care prior-
itare par să fie două aspecte

din viaţa ta: pe de o parte, locul de
muncă şi cariera, pe de altă parte
relaţiile şi parteneriatele. Există multă
frământare în ce priveşte relaţiile,
poate chiar relaţia de cuplu are nevoie
de o transformare sau de un angaja-
ment reformulat. Pentru unii nativi,
unele relaţii nefuncţionale sau genera-
toare de durere și stres, se pot încheia
acum. Pentru alţii, e un moment de
shift semnificativ prin abandonare şi
conştientizare a noilor posibilităţi.

MENCŞ a decis ca
simulările celor două examene
naţionale să se desfăşoare în acelaşi
timp

Odată reântorşi din
vacanţă, gândul elevilor din anii
terminali este deja la examenele pe
care le au de dat. MENCŞ a stabilit
din timp calendarul evaluării
naţionale, iar zilele acestea a fost
semnat şi Ordinul de ministru nr.
3004/04.01.2007 privind organi-
zarea simulării evaluării naţionale
pentru elevii de clasa a VIII-a şi a
probelor scrise ale examenului de
bacalaureat. Ambele simulări au
loc, potrivit calendarului aprobat
de MENCŞ, în luna martie. Astfel,
elevii de clasa a VIII-a vor susţine
simularea evaluării naţionale pe 13
martie la limba şi literatura romană
şi pe 15 martie la matematică. Sim-
ularea examenului de bacalaureat
va avea loc pe 13 martie proba
scrisă la limba şi literatura romană,
pe 15 martie proba obligatorie a
profilului, iar pe 17 martie  simula-
rea probei la alegere a profilului şi
specializării, numai pentru elevii
clasei a XII-a. Afişarea rezul-
tateleor, atat pentru simularea
evaluării naţionale cât şi pentru ba-
calaureat are loc pe 31 martie 2017.
Ordinul are anexată şi lista
conţinuturilor pentru simularea
probelor scrise ale celor două e-
xamene. Ministerul Educaţiei
anunţă că procedura în baza cărora

vor fi organizate simulările celor
două examene va fi comunicată ul-
terior inspectoratelor şcolare
judeţene. “Rezultatele obţinute de
elevi la simularea evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei
a VIII-a şi la simularea probelor
scrise ale examenului de bacalau-
reat naţional în anul şcolar 2016-
2017 sunt analizate la nivelul
fiecărei unităţi de învăţămant în
care s-au desfăşurat aceste
simulări, prin discuţii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul cla-
sei, şedinţe cu părinţii, precum şi
la nivelul consiliului profesoral,
în vederea adoptării unor măsuri
pentru îmbunătăţirea perfor-
manţelor şcolare”, se arată la Art.7
din Ordinul de ministru
nr.3004/04.01.2007 privind organi-
zarea simulării evaluării naţionale
pentru elevii de clasa a VIII-a şi
probelor scrise ale examenului de
bacalaureat.

Când au loc evaluările naţionale

Evaluarea naţională începe
în luna aprilie, mai exact în pe-
rioada 10-13 aprilie, primii fiind
şcolarii din clasa a II-a. Urmează
evaluarea naţională pentru clasa a
IV-a, în perioada 3-5 mai, evalu-
area naţională pentru clasa a VI-a,
10-11 mai, şi evaluarea naţională
pentru clasa a VIII-a, între 19 şi 30
iunie. 

UPU a fost luată cu asalt

Pagină realizată de Timona Balmuș
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Atunci când afară sunt termperaturi scăzute, cu viscol și ninsori
abundente, legal, angajatorii trebuie să ofere condiții speciale angajaților
lor, mai ales dacă aceștia desfășoară activități în aer liber. Dar și salariații
trebuie să respecte câteva reguli.

Pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează
în aer liber și respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000
referitoare la măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi ex-
treme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă,Inspecția Muncii
transmite un avertisment pentru angajatori și angajați în caz de tempera-
turi extreme scăzute, explică reprezentanții Inspecției Muncii.

Măsurile minimale pe care angajatorii sunt obligați să le ia pen-
tru activităţile în aer liber sunt: distribuirea de ceai fierbinte în cantitate
de 0,5 –1 litru/persoană/schimb; acordarea de pauze pentru refacerea
capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mo-
bile cu microclimat corespunzător; asigurarea echipamentului individual
de protecţie.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun
acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai
salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000:
reducerea programului de lucru, întreruperea colectivă a lucrului cu asi-
gurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi
întreruptă potrivit prevederilor legale.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în
condiţii de temperaturi extreme scăzute, se vor lua următoarele măsuri:
asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a con-
trolului  medical periodic, urmărind depistarea precoce a contra-
indicaţiilor pentru munca la temperaturi scăzute; asigurarea primului
ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor
afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea
programului de  muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au
contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Pentru constatarea nerealizării măsurilor prevăzute mai sus, in-
spectorii de muncă vor aplica, acolo unde este cazul, sancţiunile
contravenţionale prevăzute de lege.

„Când termometrul scade sub minus 20 de grade sau în condiții
de vânt, care pot fi corelate cu aceste valori angajatorii trebuie să ia
măsurile prevăzute de lege și pe care le amintim în fiecare an. Iar
salariații au obligația să se conformeze acestor măsuri, în primul rând
pentru propria lor protecție, securitate și sănătate la locurile de muncă.
Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de
muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie
vechime în muncă”, au precizat oficiali din cadrul Inspecției de Stat a
Muncii.

Avertisment pentru angajatori!
Ce obligații au față de angajați,

pe ger

Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului de Urgenta
“Elena Beldiman” a fost luată cu asalt în aceste zile de sute
de barladeni care au avut probleme de sănătate pe final
şi/sau început de an."A fost mai aglomerat decat în toţi anii
trecuţi”, au precizat surse din conducerea spitalului. Medicii
care au fost de gardă au făcut cu greu faţă urgenţelor, mai
ales că şi acei pacienţi cu probleme de sănatate minore,
care în mod normal ar fi fost preluaţi de medicii de familie,
au ajuns zilele acestea tot în UPU.După cum se ştie
medicii de familie au avut liber de sărbători. “A fost extrem
de aglomerat, de la pacienţi cu probleme cardiace, cu
probleme digestive sau vasculare, accidente şi agresiuni. A
fost mai aglomerat decat în toţi anii trecuţi”, au mai precizat
aceleasi surse. In ciuda timpilor ceva  mai mari de
aşteptare,nimeni nu a plecat de la UPU fără a primi îngrijiri
medicale.
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O săptămână în care totul
pare să se schimbe de la o zi

la alta şi uneori chiar de   la o oră la
alta, mai ales în ce priveşte agenda de
lucru sau lucrurile pe care ţi-ai propus
să le faci pentru sănătatea ta. Parcă
mereu mai apare câte o informaţie
care te derutează sau ceva nou care te
deturnează de la traseul iniţial. Mai cu
seama că e posibil ca unii oameni să
stea deoparte sau chiar să te aban-
doneze când ţi-e lumea mai dragă sau
nevoia mai mare.

Săptămâna aceasta este de-
spre bani, stimă de sine, tal-

ente şi abilităţi. Luna nouă în
Săgetător pare să te ia la întrebări
legat de darurile pe care le deţii, cum
le foloseşti şi cât de dispus eşti să
primeşti banii cu uşurinţa, în viaţa ta?
Probabil că unele blocaje iţi vei da
seama că au legătura cu o stimă de
sine scăzută  sau cu inconştienţă în
privinţa comorii interioare

Cu
cât forţezi mai mult lu-

crurile, cu atât poţi înregistra pierderi
mai mari, relaţionale, financiare sau
emoţionale. S-ar putea ca unele de-
cizii să fie sursa de stres puternic, mai
ales dacă vizează o afacere sau o
funcţie/poziţie nouă profesională. E
clar că nu e cazul să te grăbeşti, mai
ales dacă simţi că ceva iţi scapă, că cei
implicaţi nu-ţi spun tot sau că lu-
crurile nu sunt aşa de roz cum ţi le-au
expus alţii.

Dacă în ultimele săptămâni ai
avut parte de conflicte sau cel

puţin neînţelegeri de tot felul cu cei
din jur, probabil e din cauza că operezi
cu informaţii greşite şi cu percepţii
distorsionate. Pe de o parte, cineva din
anturaj ar putea să-ţi livreze mesaje de
manipulare, pe de alta parte e posibil
ca tu însuţi să ai percepţii distorsionate
despre cei din jur şi realitatea
prezentă. De aceea, acum e important
să recunoşti aceste sincope apărute în
comunicare şi mai ales să descoperi
cauzele reale, cu sinceritate.

Balanță (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător (22 nov - 20 dec)

Capricorn (21 dec - 20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Pești (21 feb - 20 mar)

Horoscop
12 ian. 2017 - 18 ian. 2017

Contextul astral al acestei
săptămani este unul destul de

complicat, în ce priveşte situaţii mai
vechi care trenează, fie în ce priveşte
parcursul tău profesional, fie sănătatea
sau pur şi simplu temerile care te
copleşesc. Oricare ar fi situaţia, în
această săptămână încearcă să rămai
cât se poate de discret şi tăcut măcar
până vineri, când vei începe să ai mai
multa claritate.

Luna nouă în Săgetător, care
are loc marţi, impregnează

aceste zile cu o energie a începutului,
iar în ce te priveşte acest început are
legatură cu zona socio-profesională. E
foarte posibil să se ivească o posibili-
tate frumoasă la orizont, chiar dacă
încă nu e foarte clar. Ia seama la ce se
vorbeşte în jurul tău, dar nu te
propulsa  şi nu împărtăşi detalii im-
portante nimănui, decat dacă e abso-
lut necesar. 

Rezultate Acțiunea “FOC DE ARTIFICII” 2015-2016

Pagină realizată de Timona Balmuș
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Învățământul profesional, 
popularizat printr-o campanie

națională
Elevii care aleg acest tip de învăţământ 
au o serie de beneficii

În urma acţiunilor
desfăşurate la sfârșitul anului
2016 și începutul anului 2017
pentru verificarea legalităţii
operaţiunilor cu articole
pirotehnice, poliţiştii au con-
statat 24 infracţiuni şi au ridicat
în vederea confiscării aproxima-
tiv 115 kg articole pirotehnice. 

Poliţişti din cadrul Servi-
ciului Arme, Explozivi și Substanțe
Periculoase, Serviciului de Ordine
Publică, Serviciului de Investigare
a Criminalității Economice, Com-
partimentului de Analiză și Pre-
venire a Criminalității precum şi
din cadrul altor structuri operative
ale Inspectoratului de Poliţie al

Judeţului Vaslui, în colaborare cu
specialiști ai Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Vaslui, au
desfășurat în perioada sărbătorilor
de iarnă activităţi de prevenire şi
combatere a evenimentelor nega-
tive generate de nerespectarea
prevederilor legale ce reglemen-
tează deţinerea, comercializarea,
importul, depozitarea şi folosirea
articolelor pirotehnice de către per-
soanele fizice şi juridice.

În perioada 15.11.2016-
04.01.2017, au fost efectuate de
către polițiști 61de acțiuni și con-
troale pe linie de articole
pirotehnice la persoane fizice şi ju-
ridice, precum şi activităţi în zona
pieţelor, târgurilor și centrelor

comerciale din județ.Polițiștii au
efectuat controale la societăţile
comerciale autorizate să deţină, să
comercializeze și să utilizeze arti-
cole pirotehnice pe raza judeţului
Vaslui. De asemenea, administra-
tori și pirotehnicieni ai societăților
comerciale autorizate să desfășoare
operațiuni cu articole pirotehnice,
au fost invitați la sediul Inspec-
toratului de Poliție al Județului
Vaslui, unde au fost instruiți cu
privire la respectarea prevederilor
legale din domeniu. 

În această perioadă,
polițiștii Inspectoratului de Poliție
al Județului Vaslui  au efectuat și
activități preventive în cadrul
unităților de învățământ din județ,

elevii fiind prelucrați cu privire la
prevederile legale în domeniul ar-
ticolelor pirotehnice. 

În urma controalelor efec-
tuate, polițiștii au constatat 24de
infracțiuni la Legea 126/1995
modificată, privind regimul ma-
teriilor explozive și au ridicat în
vederea confiscării cantitatea de
aproximativ 115 kilograme de arti-
cole pirotehnice.

De asemenea, cu ocazia
controalelor efectuate la persoanele
juridice și fizice au fost aplicate 36
de sancțiuni contravenționale în
conformitate cu prevederile Legii
126/1995, privind regimul materi-
ilor explozive, în valoare de 7.000
de lei.              

Ministerul Educaţiei a
anunţat că şcoala profesională de
tip dual va fi ţinta unei campanii
de informare în rândul elevilor de
clasa VIII-a, campanie care va de-
mara luna aceasta şi va ţine pană
în luna octombrie. MENCŞ şi
Centrul Naţional pentru Dez-
voltarea Învăţământului Profe-
sional şi Tehnic (CNIDPT) vor
lansa învăţămantul profesional
dual în septembrie 2017, iar pen-
tru a se asigura că proiectul aces-
tui tip de învăţămant cu practică
plătită de firme va deveni
funcţional şi vor fi destui tineri
doritori să înveţe o meserie în
timp ce sunt şi plătiţi, luna aceasta
este demarată o campanie de in-
formare şi promovare, denumită
„2017 - anul învăţămân-tului pro-
fesional şi tehnic în România”.
„Miza esenţială a campaniei este
schimbarea percepţiei în
legătură cu acest traseu de
educaţie şi formare profesională,
întrucât educaţia şi formarea
profesională iniţială au un rol
esenţial pentru dobândirea de
abilităţi, cunoştinţe şi atitudini

necesare integrării pe o piaţă a
muncii dinamică şi competitiveă.
De asemenea, se urmăreşte
atragerea unui număr semnfica-
tiv de elevi şi companii în
învăţământul profesional şi
tehnic prin evenimente de disem-
inare a beneficiilor pe care
părţile implicate le pot obţine”, se
arată într-un comunicat al Minis-
terului Educaţiei. 

Campania începe luna
aceasta cu  instruirea inspectorilor
şcolari, a consilierilor şi directo-
rilor. În perioada 27 februarie - 31
martie, elevii şi părinţii acestora
vor fi invitaţi la întâlniri, prin care
le vor fi explicate avantajele aces-
tui tip de învăţămant. La nivel
judeţean, planul de şcolarizare
pentru 2017-2018 nu s-a discutat
însă, acesta urmand să fie aprobat
pană la finele lunii ianuarie, dar se
are în vedere menţinerea
numărului de clase de învăţămant
profesional , la fel ca anul trecut,
şi promovarea noului tip de
învăţămant profesional în randul
elevilor de gimnaziu. 

Dacă este necesar să conduceţi pe această vreme de iarnă,
plănuiţi deplasarea din timp. Polițiștii vasluieni recomandă celor care
urmează să pornească la drum să se intereseze dinainte în privinţa
stării drumurilor pe care urmează să se deplaseze şi să-şi echipeze
autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă. Iată cateva din-
tre recomandări:

- Asiguraţi-vă că aveţi suficient combustibil în rezervor, pentru ca
în cazul unor blocaje să nu suferiţi din cauza frigului şi, totodată, să puteţi
continua drumul după deblocare. 

- Manifestaţi prudenţă sporită şi adaptaţi permanent viteza de ru-
lare la condiţiile de drum şi trafic. Astfel, chiar dacă vă aflaţi în localităţi
sau în afara lor, iar partea carosabilă este umedă ori acoperită de polei,
gheaţă, zăpadă bătătorită sau mâzgă, trebuie să circulaţi cu o viteză care
să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare în
astfel de condiţii este mult mai mare.

- Poliţia Română atenţionează că utilizarea anvelopelor de iarnă
este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei. De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5
tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

- Pietonii sunt sfătuiţi să circule numai pe trotuare, traversarea
străzii să o facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului
electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de traversare a fost
observată de către şoferi, iar aceştia au oprit maşinile.

CIRCULAȚI PRUDENT !
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LA LUNGANI, PRIMARUL ANULUI
NeVeDintre multele clasamente

posibile, atribuirea unui asemenea
titlu care să țină cont de starea
economică a unor entități, conjunc-
tura politică (alegerile din 2016),
ancorarea personală în viața
comunității și plusul de suflet (și
energie) pentru multiple acțiuni so-
cial-culturale, clasarea unui primar
ca mai bun dintre cei aproximativ
300 pe care-i cunoaștem, mi s-a
părut o sarcină de serviciu onorantă
și de mare responsabilitate!

Pentru că nu poate lipsi
dintr-un astfel de clasament nici dl.
Gh. Andrieș de la Bacău, nici Cristi
Lungu de la Coroiești, ori preotul
Mihai Rebegea de la Codăiești, din
jud. Vaslui și nici Const. Bolohan
(Cristești), C-tin Grigoraș (Coar-
nele Caprei), Vasile Aștefanei
(Bălțați) toți din jud. Iași de unde,
în clasament nu trebuie omis Dan
Niță de la Miroslava. 

Pentru complexitatea
activității sale, pentru neglijarea
propriilor interese (ca bolnav l-am
surprins de câteva ori) și mai ales
pentru reușitele sale în
administrație, 

...îi atribuim cu plăcere și bucurie, 
în numele Grupului de Presă și a U.Z.P., al cărui membru

sunt…
Domnului ing. Gheorghe Pricopie, din Lungani Iași 

titlul onorant de:
PRIMAR AL ANULUI 2016

Felicitări și La mulți ani!
(Sub semnătură proprie și ștampilă, Prof. dr. Dumitru V. Marin

10 ianuarie 2017 – Iași).

HAI MOCANU !
HAI PLAGIATOR
IONESCU !

Dar…înspre înapoi copii!
Adică la carte şi corectitudine!

Dintre cei cărora le-aş ura
câte ceva anul acesta n-ar trebui să
lipsească polițistul Vizitiu-Vaslui,
primarul țepar Gheorghe Călin de
la Ciocani, polițistul local Polcov-
nicu şi alți câțiva corigenți atât la
minte cât și ca omenie, ca să nu
mai vorbim de…slujbă!

Cei doi de mai sus răs-
merită urarea noastră de îndreptare.

Cum să nu vrem ca Ra-
mona Murariu-Mocanu să devină
mai înțeleaptă, mai cinstită, mai
învățată, mai om?! Muzeul
Județean Vaslui, în care se
comportă ca un zbir, ar da şi el mai
multe publicului dintre valoririle pe
care le are. Dar de luni de zile ni-
meni nu-i mai calcă pragul, nici o

acțiune pentru public de multe
săptămâni !

Ramona, Ramonico,
deșteaptă-te mititico, pentru că
ridurile de pe față se adâncesc,
dușmăniile se înăspresc și oricât te
mai susține cineva din PSD, e im-
posibil să nu rămâi doar preoteasă.
Cât despre doctoratul tău din 2011,
tare multe avem să mai scriem.
Intoarce-te la carte, cucoană!

Plagiatorul șef, Nicolae
Ionescu, este marele avantajat de
un titlu de doctor care i se clatină.
După ce am  văzut cât a copiat din
lucrări ale altora, ipochimenul ar
trebui dat afară de la Inspectorat.

Are şi el proptele bune şi
un tupeu de jigodie!

Năică ne-drag,  treci bre, o
dată să dai desmințirile de rigoare,
recunoscând plagiatul… Pariu că
nu poți!

Şi uite-așa, favoriții înalt
lipitori de afișe, trebuie să rămână
în atenția noastră! Poate, un an și
nu la mulți ani!

Să-i lăsăm în pace…. ca să
facă și alții ca ei?

DVM
*COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI   

* APEL CĂTRE FOŞTI ŞI ACTUALI ELEVI, FOŞTI ŞI ACTUALI PROFESORI, 
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC!                                         

In anul 2019, în cinstea împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea şcolii, se va edita un ALBUM în paginile
caruia dorim să se regăsească toate amintirile noastre despre acest minunat liceu. De aceea, vă invităm să ne
trimiteţi până la 1 IUNIE 2017, articole, poze şi tot ce doriţi dumneavoastră să fie inclus în acest ALBUM. 

De asemeni, vă rugăm să transmiteţi APELUL şcolii tuturor colegilor pe care îi aveţi în lista
dumneavoastră de prieteni pentru a afla cât mai mulţi dintre noi de EVENIMENTUL CE-L VOM SĂRBĂTORI
ÎMPREUNĂ ÎN ANUL 2019 - CENTENARUL COLEGIULUI ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI !!!
Adresa pentru trimiterea materialelor:
e-mail: centenarrugina2019@gmail.com şi e-mail:elenaanusca@yahoo.com
facebook: centenarrugina2019 şi facebook: Ajspt Vaslui
*** Vă mulţumim anticipat şi aşteptăm cu mare nerăbdare REVEDEREA!!!***
Prof. Anusca-Doglan Elena - membru in Comitetul de organizare 
al Centenarului COLEGIULUI ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI - 2019 !!!

Vaslui
C E N T E N A R   R U G I N Ă - 2019

Motto: 
“Viitorul României îl

văd ca pe o carte plină de eveni-
mente dar şi cu multe file
rămase nescrise(...) tineri sau
bătrâni, toţi avem obligaţia
morală să punem umărul şi su-
fletul la construirea acestui
ideal.”

Știri pe scurt din zona Huși
Huși

Biblioteca municipală „Mi-
hail Ralea” și Cenaclul „Ioan Alex.
Angheluș”, cu ocaziz împliniri a 167
anide la nașterea poetului Mihai Emi-
nescu, organizează, sâmbătă , 14 Ian-
uarie 2017,  orele 10,  în sala de lactură
a bibliotecii, o activitate cu tema
„Pornind luceafărul”. Prezintă, profe-
soara Anica Tănasă.

Satul Deleni, comuna Hoceni
La dezăpezit cu lopata !

La sfârșitul săptămânii tre-

cute, primarul comunei Hoceni, a re-
latat următoarele, „Pe drumuri, prin
satele componente noi am acționat , nu
există zone înzăpezite, dar, într-adevăr,
se circulă puțin mai greu, în condiții de
iarnă”. 

PTF Albița
Cetățean român descoperit cu

țigarete de contrabandă !
La sfârșitul săptămânii trecute,
cetățeanul român Gabiel C., în vârstă
de 23 de  ani, conducând un autotur-
ism marca Audi, înmatriculat în Re-
publica Moldova, a fost descoperit de

către,  echipa comună de control
formată din poliţişti de frontieră şi
lucrători vamali, urmărind să introducă
în țară un număr de 1.000 pachte țigări
de diferite mărci, cu timbrul de accize
Republica Moldova, ascunse în
diferite bagaje, în scopul sustragerii de
la controlul de frontieră. 

Conform prevederilor legale,
a fost luată măsura reţinerii ţigaretelor
în valoare totală de 4.815 lei şi
sancţionarea contravenţională a
tânărului cu amendă în valoare de
10.000 lei

Petru David
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Reporter: De ce familia,
întâi și-ntâi, domnule Dan?

Primar: Pentru că familia
este viața mea, este suportul meu.

R: Înțeleg că v-ați împăcat
întotdeauna cu doamna?

P: Altfel nu eram la vârsta
asta și nu aveam doi copii.

R: Aveți o fată și un băiat,
țineți mai mult la unul dintre cei doi?

P: Nu! Bine, pentru că am
băiat și fată, probabil că o protejez
mai mult pe fată pentru că este
parte feminina și…

R: Și vă dă și doi nepoți!
P: Nu, nu-i acesta supor-

tul! Femeile sunt mai vulnerabile
decât barbații și din cauza asta tre-
buie un pic, nu protejate, susținute
în activitatea lor, în ceea ce fac.
Chiar făceam o analiză acum de
sărbători, ce face un bărbat și ce
face o femeie și mi-am dat seama că
este o diferență mare între unul și
celălalt.

R: Da, femeile au luptat
pentru drepturi și au acum dreptul la
o normă  jumătate de munca!

P: Nu cred eu că este chiar
corect, o normă şi jumătate au
numai acasă.

R: Deci, familia poate să fie
baza de plecare pentru orice fel de
muncă și de realizare în viața
personală. De acord, da?

P: Așa este!
R: Sunteți de peste trei man-

date primar. În primărie trebuie să fie
uneori câte un om potrivit la locul
potrivit. Cunosc peste 300 de primari
și dumneavoastră sunteți unul dintre
oamenii potriviți la locul potrivit. De
ce credeți că sunteți potrivit?

P: Nu știu dacă sunt
potrivit, asta  pot  spune  cei  care 
m-au ales. Însă oamenii m-au
reales pentru că ce le-am promis am
făcut. Dacă vreți, vă dau raportul
primarului pe care îl fac în fiecare
an și îl dau la fiecare cetățean.
Chiar m-am ținut de cuvânt și unele
activități sau unele obiective le-am
făcut mai mult decât a trebuit. 

R: E destul să spunem că ați
făcut un palat al primăriei,
excepțional. 

P: Nu e palat, veţi vedea
dumneavoastră ce proiectăm noi
acum. Vom face o primărie nouă.

R: Unde o veţi face? O
faceți tot aici aproape? 

P: Aici, alături, pe terenul

viran din fața actualului sediu vom
face o primărie modernă iar
construcția unde suntem noi acum
va avea destinația ei specială, pen-
tru politia locală, pentru asistență
socială.

R: Înseamnă că aveți bani,
domnule primar.

P: Nu cred că este cineva
din țara asta, care are bani. Banii
trebuie să știi să-i faci.

R: Stelică Turcu de la
Lețcani spunea că primarul trebuie să
se ocupe de locuri de muncă. Faceți
și dumneavoastră treaba asta?

P: La ora actuală avem în
jur de zece mii de angajați în
comună. De acolo vin banii!

R: Din taxe și impozite!
P: Nu din taxe! Taxele care

sunt pe construcții, pe terenuri, atât
pentru persoane fizice cât și pentru
persoane juridice sunt foarte mici
în comparație cu impozitul pe venit
din salariu, pentru că noi primim 41
la sută din ceea ce câștigă salariații
din comuna Miroslava. Cu cât ai
mai mulți salariați cu atat crește
venitul

R: Sigur că da!
P: Da, dar gândiți-vă că

până acum doi ani sau trei ani ve-
neau 44 la sută la fiecare primărie.

R: Adică, statul v-a mai luat
ceva?

P: A luat, 3 la sută merge la
stat, statul câștigă 59 la sută din
toată afacerea asta fără să
investească nimic! Ba, din contră,
unii mai pun și bețe-n roate. Dar…
asta e!

R: Cum credeți, cum
explicați că Miroslava, odinioară un
fel de câmp, iar eu am trăit momen-
tul  când pe o cărare mergeam eu și
pe alta lupul, a ajuns să aibă o
populație de 30 de mii de oameni?
Cum explicați, că-i aproape de Iași
sau și din alte motive?

P: Probabil că sunt și alte
motive pe care eu nu le înțeleg, dar
apropierea de Iași este un avantaj
pentru comuna Miroslava.
Așezarea ei geografica chiar e o bu-
curie, putem spune că ne-a pus
Dumnezeu mâna-n cap.

R: Dar aici, nu are și pri-
marul un rol? Totuși sunt 13 ani de
când sunteți în fruntea comunității!

P: Nu pot să spun ca este
rolul meu, dar noi analizăm perma-
nent și ajutăm orice investitor care

vine în comună. Dacă putem, in
limita legii, îi creăm toate condițiile
astfel încât să-l atragem să vină în
comuna Miroslava. Uitaţi-vă și
dumneavoastră, am făcut parcul in-
dustrial pe 46 de hectare și din aces-
tea, deja, 10 hectare sunt ocupate,
la prima licitație. Când facem a
doua  licitație în ianuarie sau în
februarie, probabil gradul de ocu-
pare v-a ajunge la jumătate sau mai
mult. Acolo se vor face cateva
făbricuțe, nu de mari dimensiuni,
dar oricum, până acum, cel puțin
1500 – 2000 de angajați vor lucra
acolo. Nu-i puțin! Problema mare
este că nu se găsește forță de
muncă.

R: De ce nu se găsește,
domnule primar?

P: Datorită salarizării care
este în România. Toată forța de
muncă era calificată care a fost, a
plecat în străinătate să lucreze pe
bani mulți.

R: De ce credeți că nu se
poate ajunge la nivelul acela de
salaziare? 

P: Pentru că legislația
românească este făcută prost și nu
ajută românul, e făcută pentru
altcineva. Nu vreau sa merg mai de-
parte, dar uitați-vă, dumneavoastră,
ce se întâmplă cu românul nostru
care încearcă să facă o investiție, să
vedeți câte controale și ce primește
el și faceți comparație cu o firmă
străină să vedeţi că nu se întâmplă
nimic.

R: Firma străină poate să
scoată profitul oricând și să plece cu
el!

P: Da, e vorba și de capi-
talizarea banului. Banul respectiv,
pentru firma străină, pleacă ori-
unde dar nu în România, iar
românul  care  trăiește  aici  și vrea 
să-și facă investiția proprie este ver-
ificat foarte des.

R: Ce credeți că ar trebui să
se facă pentru a se opri chestia asta?

P: Prima dată să existe in-
teres din partea guvernului, nu con-
teaza culoarea politică. Altfel
trebuie să fie văzut interesul
național pentru că, până la urmă,
legislația este aprobată de cei din
parlament. Haideți să analizăm, să
vedem ce am trimis noi în palament
și să vedeti că din 1995 – 1996, sunt
aceiasi oamenşi ayi. Niciodată nu
vei putea schimba ceva cu aceiași

oameni. Daca au greșit o dată vor
greși permanent.

R: Ați criticat permanent
niște aspecte legislative, v-ați lovit
de ele în activitatea dumneavoastră,
dar nici nu se mișcă lucrurile. Cum
vedeți viitorul?

P: Eu cred că ne vom
reveni, dar… greu! Eu am sperat in
1989 că se va schimba radical ceea
ce era in România. S-a schimbat
radical, dar nu s-a schimbat în
bine! Am suport când spun asta și
suportul este părerea cetățenilor din
comuna pe care o conduc eu la ora
actuală!

R: Și a întreprinzătorilor din
comună, nu?

P: Atâta timp cât tu nu-l
lași sa se dezvolte și îi pui fel și fel
de piedici, pui, fel și fel de neaveniți,
care nu au nici un fel de pregătire
într-un domeniu ,să-l controleze pe
cetățean…

R: Lipitorii de afişe!
P: Nu numai lipitorii de

afișe! Se creează tot felul de
instituții ale statului, instituții repre-
sive, instituții de control. Sunt per-
soane care participa la anumte
concursuri, concursuri care sunt
facute așa cum sunt făcute si sunt
angajate fara sa aiba nici în clin
nici în mânecă cu meseria
respectivă.

R: Exemplificaţi…
P: ANAF-ul!
R: De fisc și de moarte nu

scapă nimeni!
P: Mai sunt și alte instituții,

DSV, DSP…
Cum vă
puteți ex-
plica faptul
că în aceeași
zi vin patru
controale la
u n
chioșculeț și
vin ori când
se termină
concediul ,
ori cand în-
cepe con-
c e d i u l ,
o r i c â n d …
Când vine
A N A F - u l
a m e n d a
pleacă de la

3 mii de lei în sus.
R: Îl desființează  automat!

Primarul trebuie sa tină cu omul
acela!

P: A venit o bătrână care a
fost prinsă în piață vânzând urzici
și ștevie și i s-a cerut certificat de
producător. Vă dați seama? Știți cât
a primit  amendă? 7 mii de lei a
primit amendă. Vă arăt și procesul
verbal. Vă închipuiți ce pregatire
are omul ala caruia i-a trecut prin
cap să-i ceară certificat de
producător? A venit bătrâna la mine
să-i dau certificat de producător.

R: Domnule primar, ne în-
toarcem la bilanțul anilor
dumneavoastră în fruntea primăriei.
Vă incit să vă deschideți un pic su-
fletul către cititori. Ce credeți că ați
realizat în mod deosebit în comuna
Miroslava? Aveți multe realizări, e
clar! Dar ce vi se pare mai impor-
tant? Ma uit la sala de sport din
comună, spre e-xemplu!

P: Nu, sala de sport nu este
meritul meu. Sala de sport a fost
făcută de Compania Națională de
Investiții, bineînțeles, la cererea
noastră. Este însă o investiție
extraordinară. Eu, dacă aș putea, aș
face în fiecare comună o sală de
sport de nivelul acesta, astfel încât
copiii în loc sa se ducă la chioşcul
din colț unde cine ştie ce se
întâmplă, sa vină la sala de sport.

R: Aveți sală de sport, aveți
terenuri de sport, aveți echipa de fot-
bal.

P: Noi încercăm să
dezvoltăm comuna din toate
punctele de vedere. O parte dintre
cetățeni este mulțumită, alții sunt
nemulțumiți dar nu se pot face toate
o dată. Le facem pe rând sau
mergem în paralel și cu una și cu
alta, încercând să prioritizăm cam
toate obiectivele care ar fi de făcut
în comună, astfel încât, ușor, ușor,
sa le facem. Însă nu sala de sport
este lucrul cel mai important. Am
asfaltat aproximativ toate dru-
murile publice din comună, mai
avem puţin şi le terminăm.

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. Marin

(continuare în pagina 12)  

PRIMARIA MIROSLAVA

Un primar de mare merit !
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Pagină realizată de Ioan Parfeni

••• Nu pot să dorm până ce nu scriu şi nu scriu până ce nu
dorm.
••• Minciuna: una pe care nu o vezi, nu o auzi, o spui.
••• Optimistul conchise: prefer o boală incurabilă decât… o
lene.
••• Partidele, de le pui în balanţă, au membri tari… de
clanţă.
••• Labirintul e într-o situaţie fără ieşire.
••• Când te-ai strecurat nevătămat printre duşmani,
înseamnă că totuşi te respectă?
••• Trist e că barza aduce copii şi alocaţiile le iau mamele.
••• Amintirile scrise la bătrâneţe, pentru mulţi tineri sunt
noutăţi.
••• Cine se laudă cu a lui modestie… e trufaş.
••• Şi tăcerea e un răspuns, numai să nu te asurzească.
••• Reflectând despre calităţile oamenilor, îţi descoperi de-
fectele.N
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Printre fr nturide tim p...

Când crivăţul cu iarna din nord vine în spate
Şi mătură cu-aripa-i câmpii întinse late,
Când lanuri de-argint luciu pe ţară se aştern,
Vânturi scutur aripi, zăpadă norii cern…

Îmi place atuncea-n scaun să stau în drept de vatră,
S-aud cânii sub garduri că scheaună şi latră,
Jăraticul să-l potol, să-l sfarm cu lunge cleşti,
Să cuget basme mândre, poetice poveşti.

Pe jos să şadă fete pe ţolul aşternut,
Să scarmene cu mâna lâna, cu gura glume,
Iar eu s-ascult pe gânduri şi să mă uit de lume,
Cu mintea s-umblu drumul poveştilor ce-aud.

Orologiul să sune – un greier amorţit –
Şi cald să treacă focul prin vinele-mi distinse,
Să văd roze de aur şi sărutări aprinse
În vreascuri, ce-n foc puse trăsnesc des risipit,

Ca vorba unei babe măruntă, ţănduroasă.
Atuncea focu-mi spune povestea-a mai frumoasă.
Din el o aud astfel cum voi să o aud
Ş-amestec celelalte cu glasu-i pâlpâit.

Şi mândru-acest amestec gândirea-mi o descoasă,
O-nşiră apoi iarăşi cum dânsa a voit.

Astfel gândirea-nşiră o mie de mărgele –
Un şir întins şi luciu dar fără de sfârşit;
Somnul m-apucă-n braţe prin gândurile mele
Şi-n somn mă mai urmează a lor blând glas uimit.

Prin şirul lor ce sună, orologiul cu jele
L-aud sunând ca greier bătrân şi răguşit;
În urmă tace chiar şi a mamei rugăciune –
La gânduri sclipitoare un capăt ea le pune.

Ajung la ea şi noaptea umbririle-i şi-ntinse,
Pe fruntea ei cea dulce culeg blânde visări,
Amorul lin îşi moaie aripile lui stinse,
Pe ochii ei eu caut profunde sărutări –

Ea-nchide surâzândă lungi genele ei plânse
Şi glasul ei e cântec în line tremurări,
Pe sâni rotunzi, albi, netezi, ea fruntea mea aşează 
Adorm şi ea la capu-mi surâde şi veghează.

DKKL   
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Când crivăţul cu iarna...
Iarna
E anotimpul alb în care
Toţi peştii din momeală muşcă,
Nu vezi o fată stând la plajă,
Doar plaja este... goală puşcă.

Mariana Dobrin

Iarna pe uliţă
S-a aşternut din plin zăpadă
Şi frigul intră pân' la oase,
Căci iarna s-a ivit pe stradă...
(Pesemne c-a scăpat din case).

Nicolae Bunduri

Defrişări
Iarna, cu securile
Au tăiat pădurile,
Vara fac o mutră sumbră,
Că n-au unde sta la umbră.

Vasile Larco

Trecere la ora de iarnă
Râdea un hoţ de buzunare
Citind anunţul din ziare:
- Auzi la ei cât sunt de boi,
Să dau eu ceasul înapoi?!?

Sorin Olariu

Unuia
Iarna vine, vara trece
Cu necazuri de tot felu'
Dar pe el îl lasă rece,
Că s-a instalat la Bellu!

Florea Ștefănescu

Metamorfoza
Primăvara-ntinereşte
Vara se maturizează
Toamna reîncărunţeşte
Iarna toată... hibernează.

Gheorghe Ionescu

O, tempora!
Pe când măicuţa mi-a dat viaţă,
Era virtutea până-n gât,
Iar fetele cădeau pe gheaţă
Şi nu ca astăzi, pe oricât.

Ioan Fârte

Echilibru
Chiar de-i minus douăzeci,
Iarna, când pe gheaţă cade,
Are câteva cinzeci
La vreo patruzeci de grade.

Valeriu Cercel

Rugăminte
Prin îngheţ, pe soţul ei l-a conser-
vat,
El, cu-o rugăminte i s-a adresat:
-La putere tot ei de-o să fie,
Să-mi aplici din nou criogenie

Mircea Micle

Măsură
De-ar fi prins pescarii, iată
Peşte cât s-au lăudat,
Ar mai fi-ngheţat odată
Chiar Oceanul Îngheţat.

Ion Cănăvoiu

Nuntă într-un iglu
Un lapon şi o laponă
Traiul şi-au unit pe viaţă;
Iar nuntaşii, de prin zonă,
Casă, le-au urat, de... gheaţă.

Vasile Vorobeț

Ţurţurii de gheaţă
"Abia am reuşit să scap" -
Câte-un pieton istoriseşte.
"Ah, ţurţuriiîşi fac de cap..."
(De-al trecătorilor, fireşte!)

Ștefan Tita

Unuia care iubeşte păsările
Milos, pe o ninsoare calmă,
Le-aşteaptă cu mălai în palmă.
Dar îmi şopteşte cineva:
- Le-ngraşă pentru... ciulama!

Nicolae Crevedia

Optimism de iarnă
Deşi vremea este rea
(Frig şi ninge de vreo lună),

Vinul vechi şi poanta bună 
Nu se tem de iarna grea.

Miltiade Ionescu

Vodca încălzirii noastre
Acum, când cu reci odoare
A venit iarna, drăguţa,
Ne-ncălzim, în dormitoare,
Dându-ne cu "Săniuţa"!

Gheorghe Burghelea

Soluţie
Vine viscolul şi gerul,
A-ngheţat caloriferul!
- Las, când vin facturile
Vă găsesc căldurile!

Nicușor Alecu-Murgești

Adevăr şi minciună
Adevărul ce-nfioară
Este viscolul de-afară,
Iar minciuna cea mai crasă,
E căldura mea din casă!

Mihai Moleșag

În aşteptarea iernii
Nu mă tem de vreo bronşită,
De a gerului tărie,
Nici de neaua viscolită
Cât de... Giga-calorie!

Olimpiu Radu Ce frumos afară ninge!

Vai, ce frumos afară ninge,
Și n sobă focul arde-ncet 
La geam târzie iarnă plânge,
Tu ești pribeag că un poet.

Ninsoarea-și despletește fulgul,
Mi e dor de curcubeu – copil,
Te-aștept să vii de ani de a rândul,
Să cazi în brațele-mi umil.

Să pui un lemn uscat în vatră,
Să-mi zici un cântec de târziu,
Să ascultăm cum câinii latră,
A lună plină și-a pustiu.

Și să tăcem pân' dimineață,
Când gerul crapă lemnul – fag,
În horn să urle iarna creață,
Și tu să știi cât îmi ești drag !

Iar când va înceta să ningă,
Va arde steaua de chindii,
Și vântul va-nceta să plângă,
Noi adormind ca doi copii!!!

Laviniţa Popa

Îndemn
(Lui Romică Brunchi, de ziua lui) 

Să ne distrăm pe săturate,
Să bem apoi și una mică...,
Ce, nu știați?! Vai, nu se poate!
Astăzi e ziua lui Romică!

Și la mulți ani îi spun și tot tipicul,
C-aceasta este a mea vrere,
Poate s-o-ndura amicul,
Să dea și el măcar o bere!

Ioan Parfeni

Supărat, 
sunt tare, tare supărat...!
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În curând, la editura Detectiv din București, patronată de
poetul și prozatorul Firita Carp, se va ivi pentru cititori o nouă carte
-despre viață și despre moarte, despre dragoste de pământul și de ri-
tualurile noastre, carte semnată de Emilian Marcu! Prefața este
semnată de criticul literar Mioara Bahna. Postfața și coperta sem-
nate de poetul și criticul literar Florin Dochia! 

Iași Lansare de carte
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DE SĂRBĂTORI
Un fel de raid…

Oricât am fi noi de rapizi în
mișcare, în cele 5 zile (3 Crăciunul, pe
31 decembrie și 3 ianuarie 2017) am
străbătut destul de pu ine comune în
care să vedem “mișcarea spirituală”
de An Nou, respec v jocurile populare
cu măș , colindele, urăturile, teatrul
po‐pular propriu‐zis (Jieni, Banda lui
Groza etc.). Moldova este și leagăn al
celor aproxima v 100 de reprezentări
(antropomorfe, zoomorfe,
păpușăreș , etc.) în comunită i și mai
ales e de remarcat (încă de pe la 1840)
conservatorismul popula iei, dar și va‐
rietatea manifestărilor.

Nu ne propunem nici măcar
să reluăm ce‐am consemnat în studiile
noastre etnofolclorice, nici să facem
constatări savante pe marginea
fenomenului încă viu astăzi!

Dar să observăm în fuga au‐
tomobilului cum pulsează lumea, cum
se zbate neretul, ce manifestări vo‐
cale sau coregrafic‐ves mental au cei
prezen i (dacă sunt)pe scena „publică”
a satelor, asta am urmărit cu interes.

În ajunul Crăciunului n‐am
văzut mișcarea de odinioară nici în
Vaslui, nici în Iași, Tg. Frumos, Podu
Iloaiei, nici în sate. Acum 20 de ani
erau grupuri mascate și zgomotoase
care‐și pregăteau rolurile și evoluau la
cerere.

În cele 3 zile ale Crăciunului
2016 n‐am vazut deloc STEAUA în nici
o localitate dintre cele 33 vizitate.
Parcă a dispărut cu totul, nici la Lun‐
gani unde am poposit mai mult nu
erau copii cu steaua. 

Pe ruta Vaslui‐Tg. Frumos pe
25 decembrie 2016 nu erau decât
câ iva copii cu trăistu ele,
supraveghea i de părin i la Valea Sat‐
ului. Pe 27 pe ruta Vaslui‐Oșeș  nici o

mișcare de zi deși la Oșeș  am filmat
pe 20 decembrie 1990 pentru prima
emisiune a Televiziunii Vaslui (difuzată
pe 24, când erau aproape 60 de per‐
soane în spectacol). Constat cu regret
că în satele moldovene a dispărut
anima ia specifică sărbătorilor de
iarnă. Vina? Plecarea neretului și
sărăcia pe care ne‐au adus‐o
guvernan ii!

Am filmat cu plăcere specta‐
colul de pe 31 decembrie a forma iei
folclorice de la Todireș  Vaslui, apro‐
xima v 150 de interpre i, dar
mult,mult mai entuziaș  decât la Hâr‐
lau pe 3 ia‐nuarie 2017.

Datorită și primarului Petrică
Simiuc și animatorului Gheorghe
Onofrei la Todireș  mai este o brumă
de auten citate.

Mai spun că NICĂIERI nu am
văzut colindători cu STEAUA. inând
cont de tenta religioasă și pilda biblică
înseamnă că și obiceiurile încurajate
de biserică sunt pe cale de dispari ie.

M‐am bucurat când am văzut
vechi colindători la Todireș , Nicolae
Dascălu și prietenii lui m‐au urat spe‐
cial iar capra supraînăl ată despre care
am scris câteva studii (ca și despre urs)
a rămas, ca evolu e, încântătoare.
Semnalul acesta, din acest col  de
pagină este ca o constatare amara: ne
dispar da nile‐obicei, componente ale
vie ii spirituale cu origini ancestrale și
cu totul împotriva voin ei noastre. Ne
străduim totuși să ne păstrăm limba si
obiceiurile dar suportăm asaltul
distrugător al unei civiliza ii de o alta
provenien ă! Semnalul a fost tras și
acum 100 de ani de Tudor Pamfile și
ai lui și oricât l‐am mai trage și noi,
des nul pare mai tragic astăzi!

O concluzie clară: ce n‐a
dispărut s‐a modificat esen ial! 

Unde și când “vom găsi cu‐
vântul ce exprimă adevărul”?

DVM

Încă un ministru al
Educației! Numele său este Pavel
Năstase. Al câtelea? I-am putea
înșirui pe toți (am făcut-o în altă
parte), folosing sistemul american
riguros de numărare a președinților,
numai că în State mandatul este de
4 ani, maximum de 8, pe când la noi,
într-o majoritate semnificativă,
miniștrii s-au dovedit meteorici
aidoma asteroizilor care ard repede
și se volatilizează în structurile
dense ale atmosferei. O excepție
fericită: Liviu Maior, ministru al
Educației între noiembrie 1992 și
decembrie 1996. Nici măcar om-
niprezenta doamnă Ecaterina An-
dronescu n-a reușit mai mult în două
stagiuni: decembrie 2000 – iunie
2003, respectiv, decembrie 2008 –
octombrie 2009. Domnia-sa a
revenit a treia oară, fără a zăbovi
prea mult, succedându-i lui Liviu
Marian Pop și fiind urmată în
cascadă de Remus Pricopie, Sorin
Mihai Câmpeanu, Adrian Curaj și de
tehnocratul Mircea Dumitru.
Este un truism să spunem că viața
miniștrilor români ai Educației n-a
fost deloc ușoară în cei 27 de ani
post-decembriști. Niciunul n-a izbu-
tit să obțină de la guvernele cărora
le-au aparținut 6 la sută din P.I.B.,
cifră înscrisă la loc de cinste în lege,
dar devenită peste timp un obstacol
insurmontabil, un fel de prag mistic
și fatidic. Trebuie să admitem să în
România eternei tranziții nici nu
puteau miniștrii respectivi să facă
mai mult. Dacă nu există consens
politic, suport bugetar și curaj la
vârf, fiecare ministru devine un fig-
urant, obligat să execute mișcări im-
puse. Numai pitorescul și
inconformistul ministru Mircea Mi-
clea a demisionat intempestiv într-
un acces justițiar, mărturisind că nu
poate gestiona complexele probleme
ale școlii fără un buget adecvat.
Poate că au fost ți alte motivații la
mijloc pe care nu le vom ști
niciodată și pe care istoria recentă nu
le va consemna. Mandatul său a fost
la fel de efemer ca al altora: decem-
brie 2004 – octombrie 2005, adică
mai puțin de un an.

Să nu scăpăm din vedere
un alt element important: orice mi-
nistru este o piesă într-un angrenaj
complex și nu poate acționa de capul
său; orice guvernare practică un
„sport” de echipă, nu de vedete in-
dividuale, iar deciziile esențiale se
iau prin consens, ținând cont de
toate oportunitățile și amenințările.
Iar România ultimului sfert de veac
a avut parte de o mulțime de
amenințări și provocări, atât interne
și și externe. Mergând pe varianta
super-optimistă, să sperăm că noul
guvern – unul eminamente politic –

va garanta măcar 4 la sută din P.I.B.
pentru educație, ceea ce i-ar conferi
probabil domnului ministru Pavel
Năstase o aură eroică.

Reînvie speranța, ca o
pasăre Phöenix, așa cum s-a întâm-
plat de fiecare dată când un guvern –
oricare a fost el – și-a început man-
datul. Orizontul de așteptări al
comunității didactice este uriaș.
Sporul de 15 la sută pentru cadrele
didactice nu are în sine nimic spec-
taculos, iar noutatea pecuniară se va
topi repede în iureșul vieții cotidiene
și al cheltuielilor de tot felul. Pro-
blemele de fond își așteaptă re-
zolvarea de mulți ani, se pun
periodic pe tapet și se sting înainte
de rezolvare sub tăvălugul
provocărilor conjuncturale. Toată
lumea speră că va fi elaborată o
nouă lege a educației, fie și pentru
faptul că precedenta (Legea
nr.1/2011) a fost amendată copios și
nu mai reprezintă nici pe autorii
inițiali și nici pe artizanii ultriori.
Este un hibrid ce nu mai răspunde
dinamicii educaționale actuale și-n
unele privințe – semnalate de
analiști serioși – devine o frână în
calea dezvoltării. Subliniez doar
două puncte nevralgice: absența
ideii naționale și a conceptului de
educație   patriotică.   Ce înseamnă 
a-ți iubi țara în anul 2017? În ultima
vreme, în discursul politic am se-
sizat un element îmbucurător: se
vorbește, în fond, de interesul
național, fie economic, fie politic,
fie geo-strategic, fie diplomatic. Se
pare că, treptat, conștiința
românească se trezește din somnul
rațiunii, luând exemplul maghiar ori
polonez.

Este de așteptat definiti-
varea curriculei preuniversitarului,
poticnită pe la jumătate, pentru a
aduce limpezime și coerență în acest
domeniu atât de controversat în care
vocile polemice se ascut și produc o
larmă asurzitoare. Nu este normal ca
un elev de clasa a X-a, la 16 ani, să
aibă 17 (sic!) obiecte de studiu într-
un liceu de cultură generală ale cărui
ținte nu sunt supraîncărcarea și sur-
menajul. O curriculă modernă tre-
buie să exprime o filosofie
educațională la un moment dat, în
devenirea istorică a societății, dar să
fie și flexibilă, accesibilă, integra-
toare, adaptată particularităților de
vârstă ale generațiilor juvenile.
Mimetismul, obediența în fața mo-
delor și modelelor occidentale,
abandonarea experimentelor fruc-
tuoase ale tradiției noastre, o infatu-
are semidoctă în cultivarea obstinată
a terminologiei psihopedagogice „de
firmă”, elitiste, epatante s-au
dovedit în ultimă instanță
păguboase. Un lider politic declara

r i t o s
z i l e l e
trecute:
„Trebuie
s t o p a t
haosul din
d o m e n i u l
m a n u a l e l o r
școlare!” – deziderat just dar nere-
zolvat încă, deși în ultimii ani
chestiunea a devenit arzătoare și a
inflamat spiritele. Războiul minis-
ter-edituri didactice trebuie să
înceteze, în temeiul unei soluții
corecte, raționale, care să satisfacă
pe toată lumea. Licitațiile,
contestațiile la contestații,
argumentația partizană și verbiajul
incontinent au un singur perdant:
elevul român.

Guvernul tehnocrat a adus
pe potou o serie de modificări la
metodologia privind gradația de
merit, incluzând în fișa de autoeva-
luare/ evaluare punctaje distincte
referitoare la contribuția cadrelor di-
dactice în prevenirea și combaterea
abandonului școlar, respectiv în spri-
jinirea elevilor cu nevoi
educaționale speciale. Ambele
acoperă zone foarte sensibile ale
educației. Corelativ, cred că ar tre-
bui regândit întregul eșafodaj al
gradației de merit fiindcă a generat
un fenomen național alarmant:
goana după hârtii. Practic, se
dezvoltă sub ochii noștri o formă de
alienare colectivă în spațiul
educației, pe care deocamdată n-o
poate stopa nimeni. E nevoie de un
șoc național pentru ca factorii diri-
guitori ai școlii să înțeleagă faptul că
nu se mai poate continua așa, similar
cu acela produs în cazul plagiatelor
la doctorat. Numai un asemenea
seism ne-ar lua vălul de pe ochi.
Pentru a fi mai explicit voi spune că
dosarele pentru gradațiile de merit
au atins proporții nemaiîntâlnite
până acum: sunt burdușite cu
adeverințe, certificate, diplome și
alte înscrisuri, unele veritabile, altele
false, cu volume de literatură
psihopedagogică și auxiliare didac-
tice precum și cu o publicistică
manufacturieră, industrioasă ce
atestă creativitate, implicare în
proiecte, performanțe la concursuri
și olimpiade. Nu mai insist.
Cunoscătorii știu bine ce se află în
bibliorafturile inflamate de hârtii, ca
expresii ale goanei frenetice pentru a
demonstra cu orice chip excelența și
performanța. Nu credem că pe
această cale – discutabilă și
periculoasă – vom atinge dezideratul
prezidențial al României educate.

gxÉwÉÜ cÜtvá|â

De la capăt, ca Sisif...
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Todireşti, unde un cuplu
primar-director de cămin cultural
înflorește locul.

Adică acolo unde merită un
pelerinaj care să mai includă (și)
schitul de la Rafaila și cel de la
Drujeşti. Dar mai ales să vedeți la ele
acasa, jocuri populare cu măști, cele
de Crăciun-An nou în forma lor cea
mai puțin alterata.

Sărbătoare de suflet și în su-
flet pe 31 decembrie 2016 când
destule ore (peste 5) au fost pline de
evolutii (așteptate) ale alaiurilor de
alaiuri formate numai cu prilejul
sărbătorilor.

Petrică Simiuc,
primarul și Gh.
Onofrei, dascălul
atâtor generații
„culturale” locale au

fost și mai inventivi:
pentru că au adus o interpretă
excepțională de doar 9 ani, au si alți
cântăreți locali valoroși și     i-au in-
vitat să înroșească palmele spectato-
rilor care aplaudau sincer și
entuziaști.

Reporter: – Cu ce scop, ai
asigurat un asemenea spectacol de
excepție, domnule primar Petrică
Simiuc?

Primar: Dacă primarul nu

î n c u r a j e a z ă
e x i s t e n ț a
tradițiilor și obi-
ceiurilor nu prea
mai e cine. Vova
lui Marin Preda,
dacă dragoste nu e
nimic nu e. Acum e dragostea
noastră statornică….

R: - Ați fost și la Vaslui, pe
18 decembrie, tot cu capra înălțată,
urși, moșnegi, urători, tot o formație
foarte numeroasă…

P: Am fost la Vaslui, la
Iași, în județul Bacău și în alte
județe. Le-am prezentat și altora
valorile noastre pe care ne străduim
să le păstrăm autentice.

R: Cu banii?
P: Cu aprobarea Consiliu-

lui local, am mai avut sponsori, ne-
am descurcat. Să știți că oamenii ca
artiști primesc stimulente bănești.
Din păcate înregistrăm fluctuații
serioase din cauza plecărilor la
muncă în străinătate.

R: - Cu optimismul cum
stați?

P: Păi, dacă n-aș fi opti-
mist, n-aș avea ce căuta pe aici!

DVM

TODIREŞTI-Vaslui 

UN PLUS DE SUFLET

Am reluat lucrul la Meridi-
anul Cultural Românesc!

Am rămas datori
publicului cititor din cele 4
continente, din 20 de capi-
tale și cele vreo 400 de locuri
din România cu numerele 7
și 8 care vor apărea co-
masate în luna ianuarie
2017.

Am rămas în frontul
luptei pentru LIMBA
ROMÂNĂ!

Așteptăm mereu ma-
teriale, din care nimic nu se
pierde.
În curând M.C. R., pe piață!

ANUNȚ 
IMPORTANT!

„Dau samă la ale mele
câte scriu” zicea acum câteva
sute de ani un mare cronicar
moldovean. 

Oricare ziarist adevărat
trebuie să dea seamă („socoteala”,
să-și ia răspunderea) măcar sieși
pentru ceea ce scrie, atât cât va mai
fi imprimat tipografic și ce imagine
poate crea pentru alții cu firimi-
turile sale de informații, pentru că
nici un monograf consacrat nu-și
cunoaște îndeajuns subiectul, adică
omul pe care-l creionează-
pictează-cari-caturizează sau ex-
pune la public.

Peregrinările specifice
muncii de jurnalist, mi-au adus sub
obiectivul camerei de filmat (sau
sub pix) o lume atât de diversă și
atât de interesantă încât uneori mă
pot pierde printre subiecte. Dar
niciodată n-am uitat că lumea de
azi (presa înseamnă mereu un
prezent) ca și cea de mâine au
nevoie de modele. MODELE în
absolut toate sensurile, dar mai ales
modele de urmat...

În zilele de concediu in-
telectual ale acestui ianuarie 2017,
mi s-a impus atenției un om care
mi se pare că excelează ca organi-
zator, ca manager, ca pasionat de
munca sa și ca bun ilustrator al
muncii altora. Mai ales că de
aproape doua decenii am văzut ofi-
cial (ca un consilier județean, cu
cinci mandate, care am fost), tot
oficial ca om de presă, voind sau
nevoit să calc în bătătura unei
instituții de (mare) importanță la
nivelul județului Vaslui… și per-
sonal, ca plăcere a reîntâlnirii în di-

verse împrejurari.
E vorba de ION BRIȘ-

CARU, directorul executiv (ma-
nager!) al Centrului Medical
(special) Băcești, un om aflat pe
aproape la 50 de ani de viață, nu
înalt la stat dar tare bun la sfat și
îndrumătorul unei echipe mari care
face viața mai suportabilă pentru
aproximativ 100 de oameni în mare
nevoie, internați la Băcești. N-am
avut dintotdeauna o părere foarte
bună, ci, doar bună despre perso-
najul nostru care rapid sare dintr-o
mașină în alta pentru a rezolva
probleme în județ, „fuge” prin
județele Moldovei și în țară iar nu
se simte rău deloc în afara
României pentru că are copii în
străinătate. 

Ce m-a determinat să scriu
rândurile acestea a fost prezența
unei formații folclorice, un vălăret
(alai de alaiuri) la Festivalul de da-

tini și obiceiuri, la Vaslui, pe 18
decembrie 2016.

Economistul Ion Brișcaru,
directorul cu multe zeci de
salariați, coordonatorul unei averi
de câteva milioane de euro, omul

care s-ar fi putut retrage la tihnă,
mâncăruri scumpe și petrecere prin
munți, cetățeanul comunei Băcești
(după cum se știe cu majoritari
țigani) pe care o slujește de decenii
se preocupa de alaiul numeros care
să se prezinte corespunzător la Fes-
tival.

După cum am mai infor-
mat au fost (peste) 35 de formații
incluzând cca. 1300 de persoane
într-un spectacol de aproape 10 ore
în Centrul civic al Vasluiului.

Dl.Ion Brișcaru s-a fo-
tografiat în diverse ipostaze cu
formația sa, s-a preocupat de fan-
fara necesară, a participat la
pregătirea interpreților colindători
și a cerut evoluție autentică! „ca la
noi” ar fi fost indicația de bază!

Preocupat de bolnavii
Centrului, preocupat de sufletul
salariaților săi dar mai ales de
păstrarea sănătății psihice a
societății în care trăiește mi s-a
părut absolut merituos.

Când unii alergăm să
menținem limba, obiceiurile,
conștiința națională corecte și
treze=productive, încurajarea
păstrării tradițiilor și obiceiurilor
strămoșești mi s-a părut merit
esențial. 

Să trăiești, Ion Brișcaru!

DVM

ION BRIŞCARU
Susţine tradiţia!

Mariea  Crâșmaru  care 
s-a născut pe data de 2 iulie 1951
în Vetrișoaia, judeţul Vaslui, este
un călător român, intrată în
Cartea Recordurilor la capitolul
“globetrotter”, pentru “cea mai
lungă călătorie efectuată vreodată
de un om pe jos”.

Totodată ea este singura
femeie din lume care a străbătut
120 țări pe jos, a atins cei doi poli
ai terrei, cele șapte continente din
care a rezultat cel mai lung
pașaport din lume înscris și el în
GUINNESS(154 de pagini și o
lungime de 19m) în 3 ani și 5 luni.

În efortul său, românca a
străbătut 120 de țări, a parcurs
peste 300.000 de kilometri, a urcat
la înălțimi de peste 6.000 de metri
și a îndurat temperaturi de minus
38 de grade (în Antarctica) sau de
plus 60 de grade (În Emiratele
Arabe Unite, în deșert).

O  vasluiancă a 
intrat în cartea
recordurilor şi 
nimeni nu ştie de ea!

Aproape 2oo de persoane, dintre care trei sfer-
turi cu copii mici și foarte mici, au înfruntat  vântul și
tempe-ratura negativă de -5 grade pentru a evolua pe o
scenă a orașului Hârlău, jud. Iași unde este primar
tânărul  CURCĂ. Organizatorii = cam neclar: Consiliul
local, Primăria sau Casa de cultură. Cel care s-a afișat
mai abitir decât ceilalți, tânărul și înaltul primar Radu
Curcă  s-a încurcat puțin și în cele câteva cuvinte spuse
pe scenă pentru cele câteva sute de persoane aflate prim-
prejur, biciuite de vântul rece și nemilos.

Un Festival de îmbolnăvit copiii minori, în ma-
joritate, cu mânuțele goale și în costume populare cu gâ-
turile goale,pantaloni subțiri  – mde,să dea bine la public
! Pe vânt și ger. Care-o fi fost grija primarului pentru
artiștii de ocazie puși să-i satisfacă orgoliul de gazdă
aleasă ? Cum de a permis (chiar i-a obligat,cumva, pe
învățători și profesori să se înființeze cu formații prost
încropite și nepregătite ca să suplinească proasta mobi-
lizare de pe 3 ianuarie 2017 ...?), cum de n-a gândit la
efecte?  Acestea au fost primele gânduri asistând la
evoluția celor 18 grupuri,grupulețe și formații care s-au
străduit să suplinească artistic cete și alaiuri de valoare și
de tradiție,filmate de noi în anii trecuți. Cu excepția Cer-
bului de la Sticlăria (în frunte cu neodihnitul artist po-
pular Costică Curecheru),a Cerbului mare de la Deleni,a
Cerbului de la Poiana Mărului (Ceplenița) ,și a Cerbului
de la Valea Oilor- Bălțați,celelalte formații au inclus fete
care n-au mai mers în viața lor cu vălăretul (sau uratul la
ferestre), și mai ales copii de prin clasele primare,
neexperimentați, neinstruiți, neformați ca artiști de o zi...

...Despre valoarea etnografică aproape nu putem
vorbi (doar câteva măști vechi și valoros realizate) core-
grafia  îndepărtându-se substanțial de scopul,funcția și
specificul popular tradițional. Un spectacol și atât, în care
doar două grupuri de URĂTORI au ieșit în evidență,
probabil mai dezghețați de băutura din traistă. De fapt
stimulentul bănesc ar fi putut dezmorți atmosfera și evo-

luțiile,pentru că Di-
rectorul Casei de
cultură a înmânat
fiecărui șef de

formație câte un plic (după  semnătura de rigoare) cu
sume între 500 și 3000 de lei. Probabil, când le-a asigu-
rat banii , primarul Curcă s-a gândit cum își plătește vo-
turile . I-am șoptit primarului și o părere a mea : e tare de
lăudat când se asigură  astfel de organizări ,adică se
procură fondurile necesare și măcar un minim cadru or-
ganizatoric.  Ce-am văzut pe  scenă ar întruni caracteris-
ticile unor defilări cu măști,cu copiii înghețați,
îndrumători stresați și rebegiți de ger, formații muzicale
cu puțini componenți, o prezentatoare-cântăreață (Ne-
chita,parcă, se numește) frumușică și dezinvoltă și spec-
tatori care au uitat să aplaude chiar îndelung îndemnați
de cei de la microfon.

Aș vrea să evidențiez  strădaniile unor
împătimiți apărători ai tradițiilor folclorice ca profesorul
Ciobanu de la Pârcovaci,sau învățătoarea Rusu de la De-
leni, respectiv Curecheriu de la Sticlăria, iar dintre pri-
mari pe Dumitru Prigoreanu de la Deleni (prezent și
aici),Gheorghe Pricopie de la Lungani,Vasile Aștefanei
de la Bălțați. Un gând de aleasă prețuire pentru fostul pri-
mar de Hârlău, Constantin  Cernescu  care aduna multe
mii de oameni în piața publică din apropierea acestui im-
portant monument istoric  Biserica din centrul orașului.
Adunând, scăzând, înmulțind,adică analizând la rece,
luând în calcul frigul, tremuratul, parada celor câteva
formații folclorice, contribuția primăriei și a primarului
(care, oricum își trage foloase electorale) pe fondul
prezenței slabe și foarte slabe a populației din Hârlău la
defilare și spectacol, se justifică o concluzie negativă.
Poate altădată vom putea scrie mai altfel despre un Fes-
tival care acum s-a dovedit de tot râsul lui... Curcă ! 

Notă: Radu Curcă a fost primul primar care  a vrut să
mă convingă că nu are rost să citească vreun ziar.

Doar un miliţian prost mi-a mai spus asta!
DVM

LA HÂRLĂU.../ Festival de râsul lui...CURCĂ !
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IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan,
cca. 700 metri pătrați. Gache Ion, telefon: 0763/
753.557.
* Vând apartament 3 camere cu centrală termică
în loc. Huși. Modernizat,  zona centru (Romarta)
Telefon: 0785/698.299.
* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,
gresie, faianță, termopan, sau schimb cu
garsonieră + diferență. Tel.: 0335/ 407.707 sau
0770/ 342.720. 
* Vând casă zona Corni - Huși, str. Salcâmilor.
Relații 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 Huși, în spatele         stadionului. Tel:
0755/ 077.553
* Vând casă în spatele hotelului vechi Huși. Telefon
0762.663.026.
* Vând, la preț negociabil, vilă superbă, construită
pe 4 nivele (subsol, parter, etaj, mansardă), în
cartierul Moara de Vânt din municipiul Iași. Relații
la telefon 0751.294.131 (inginer ILIE). 
* Vând casă, nou construită, preț         convenabil,
în Huși, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/
077.553.
*   Vând vilă - Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preț
negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.

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, Huși. Suprafața de 813
mp, priveli[te superbă, 25 euro/mp - NEGOCIABIL.
Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 și mase Fer-
guson, în perfectă stare de func]ionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. In-
forma]ii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informații la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informații la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto - 100 de lei: Studio Foto Fuji Iași,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iași; 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. Prețuri nego-
ciabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moșneagu Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentrația
circa 50% volum, preț  negociabil. Telefon: 0755/
077.553. 
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103,3 fm şi online

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

tel./fax. 0235 361 236 - Str. Frunzelor nr. 2, Vaslui cod 730158

rechizite

manuale

cărți de specialitate

vizavi de Liceul
“Mihail Kogălniceanu”

Librăria 
“CASA CĂRŢII”

Televiziunea Vaslui
TVV o n l i n e

Tel/fax 0235/ 361.236, 
e›mail:

Închiriez casă cu două camere locuibile, pe str. Delea, nr. 71, Vaslui, jud. Vaslui. 
100 lei/ lună. Relaţii la telefon: 0744 231 380. 

“Meridianul” a împlinit 20 de ani...

Director general: 
prof. dr. Dumitru V. MARIN

0744/ 231.380
web: www.tvv.ro  -  mail: marintvv@gmail.com

Închiriez casă 
cu două camere locuibile, 

pe str. Delea, nr. 71, Vaslui, jud. Vaslui. 
100 lei/ lună.  Relaţii la telefon: 0744 231 380.

Vând casă în Vaslui, str. Călugăreni (aproape de Primărie)

ULTRACENTRAL - Preț 150 euro/mp-negociabil

URGENT - Relații la telefon 0771/ 255193

VÂND 500 mp TEREN CONSTRUCȚII
în spatele Primăriei Vaslui 
(120 euro/mp) , negociabil

Relații la telefon 0758/869024

Închiriez camere ieftine, pe str. Gheorghe Doja, Moara Grecilor, 
Vaslui, jud. Vaslui. Relaţii la telefon: 0744 231 380. 

VÂND TEREN CENTRU
400(450)mp - 

120e/mp-0740/695 972

JOCURI/integrame › Actori celebri 

Locuri de muncă în mun. Huși
AGENȚIA LOCALÃ HUȘI, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc.

A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE în municipiul HUŞI

38 Locuri de muncã disponibile la 28.11.2016

- SC ENACHE MORARIT SRL HUȘI: 1 paznic;
- SC SAVDECOM SRL; 2 muncitori necalificați în industria
confecțiilor ;
- SC CONTAM SRL, 3 confecţioneri articole din piele şi în-
locuitori, 2 muncitori necalificați în industria confecțiilor;
- SC PETAL SA, 2 ingineri mecanici, 2 paznici 2 strungari uni-
versali 1 femeie de serviciu 2 șoferi autocamion/mașinã de mare
tonaj;
- SC ROMILARICIP SRL: 2 vânzători;
- SC ROMILARICIP SRL; 1 inginer industria alimentarã 2 șoferi
autocamion/mașinã de mare tonaj;
- SC CIBLIM SRL; 8 cusãtori piese din piele și înlocuitori;
- SC CHIRUXEL SRL; 3 confecționer-asamblor articole din tex-
tile ;
- SC EDIMIMVAL SRL; 3 muncitori necalificați în industria
confecțiilor;
- SC LINUX SRL, 2 spălători autovehicole;

{

Aranjaţi nu-
merele 1, 1, 2, 2,
3, 3, 4, 4, 5, 5, 6,
6, 7, 7, 8, 8 în
p ă t r ă - ţ e l e l e
pătratului magic
astfel, încât
suma în fiecare
rând şi coloană
să fie egală cu
18.
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Meridianul nr. 1 (1680), joi, 12 ianuarie 2017 “Meridianul” a trecut de 20 de ani...LA MULȚI ANI, 2017 !

(urmare din pagina 7)
R: Și din sate?
P: Toate ulițele, tot, tot,

este asfaltat. Mai avem puțin, însă
ne-a prins toamna asta, dar suntem
pe proiect. Avem finanțare, avem
toate contractele semnate, în
primăvară ne apucăm și sunt con-
vins că anul viitor pe timpul acesta
nu va fi un metru dintr-un drum
public sau privat al comunei
Miroslava, privat din proprietatea
primăriei, pentru că sunt și dru-
muri private de servitute sau în
proprietatea cetățenilor unde nu
am voie sa mă bag, care să nu fie
asfaltat!

O altă realizare ar fi faptul
ca am băgat apă in toate satele din
comună.

R: Câte proiecte aveți în
pregătire acum?

P: Avem zece proiecte de
depus și suntem in execuție, având
semnate contractele de
finanțare,cu cinci proiecte.

R: Încercați sa-mi spuneți
câte milioane de euro? 

P: Avem semnate contracte
de finanțare, acum, pe aproximativ
8 milioane de euro. Sunt proiecte
mari, la unele dintre ele avem noi
cofinanțare destul de mare, pentru
ca nu se putea altfel. Nici legislația
nu ne-a permis. Faci de exemplu o
canalizare si nu-ți este permis să
depășești o anumită sumă. Ce faci
atunci, faci canalizarea pe
jumătate? Nu se poate!

R: Apropos de parcul
industrial, deja faceți canalizare
acolo, introduceți alimentarea cu
gaz?

P: Noi, la Parcul
Industrial avem toate utilitățile,
mai puțin canalizarea, acum se
lucreaza. Am semnat contractul de
finanțare pentru canalizare
urmând ca imediat ce ne permite
vremea să ne apucăm de treabă.
Anul acesta avem obligativitatea să
avem  toate  utilitățile  pentru  că 
ne-am asumat niște raspunderi.

R: Vasăzică acesta ar fi un

al treilea element important realizat
de dumneavoastră, ca primar, Parcul
Industrial sau aveti realizări și mai
importante?

P: Dacă e să vorbim de
realizări, pot spune că am constru-
it școli, am construit gradinițe, sunt
foarte multe.

R: Ați pus la punct proble-
ma învățământului, nu mai aveți 
investiții acolo?

P: Nu. Am proiectat acum
o școală la Miroslava pentru că
vreau să adun toți copiii din
comună să învețe în același loc

CRITICI.
R: O critică tot pot să vă

fac! Cu Căminul Cultural, cum stați,
care este situația?

P: Aveți dreptate, noi n-
avem un loc unde să ne adunăm.
Dacă mă apuc să fac o Casă de
Cultură sau un club din acesta
modern, pentru toate categoriile de
vârstă, ori fac ceva ca să fie valabil
50 de ani de acum încolo, când te
duci acolo să te duci cu plăcere, ori
fac ceva, asa, numai de dragul de a
face.

R: Și uite așa ajungeți la
lucrul bine făcut?

P: Daca nu-l faci bine, mai
degrabă nu-l fă!

R: În 2017, ce visați să
faceți, domnule primar Dan Niță?

P: În 2017, vrem să facem
un centru rezidențial pentru per-
soane în vârstă. În 2017 vom con-
strui școala de la Miroslava. Nu
știu dacă o s-o finalizez în 2017
pentru că va fi o școala cu 30 de
săli de clasă. Achiziționăm
microbuze pentru transportul
elevilor, pentru că în baza a ceea ce
ne dau cei de la Guvern, nu prea ne
descucăm.

R: Revenim la o întrebare.
Aveți bani domnule primar dacă
aveți planurile astea mari?

P: Bani nu avem dar știm
sa-i facem.

R: Domnule primar, mă
întorc puțin după sufletul

dumneavoastră. Aveți satisfacția
lucrului bine făcut?

P: Da! Ce-am făcut să știți
că am făcut gospodărește. Nu mi-
am bătut joc de nimic. Și de-acum
încolo tot ce fac, la fel voi face.
Dacă fac ceva, fac ceva trainic! Vin
în fiecare zi oameni, vin sa le duc
două mașini de piatră. Eu nu pun
două mașini de piatră pentru că aș
cheltui niște bani aiurea. Îi
conving pe oameni sa aibă puțină
răbdare până putem face lucrurile
cum trebuie şi voi face un sat
model.

R: Unde?
P: Vom da cu banul ca sa

nu se supere nimeni. Va fi un sat
model pe banii primăriei. Oricum
va fi un sat de marime medie,
Corpaz, Ciurbești, Uricani,
Vorovești, unul dintre satele astea,
să vedem cum iese. Apoi îi obligăm
pe toți să se alinieze la ceea ce
facem noi. 

R: Până la urmă, la
mulțumirea de sine voiam sa ajung.
Sunteți mulțumit de ce ați făcut în
acești ani în comuna Miroslava?

P: Da, să știți că eu n-am
cheltuit un leu fără discernământ
și nici celor din jurul meu nu le-am
dat voie să facă așa ceva.

R: Ce le doriți locuitorilor
comunei Miroslava pentru anul
2017?

P: Celor din Miroslava le
spun să aiba încredere că ceea ce
le-am promis o să fac, chiar dacă
Guvernul sau alții vor fi de altă
părere. Mai am resurse și dacă nu
voi mai avea, știu unde să le
găsesc. La mulți ani! 

MIROSLAVA - Un primar de mare merit !

Mare necaz pe
moldovenii de peste Prut. Un
lefegiu moscovit la conducerea
Republicii Moldova face un rău
incalculabil întorcându-i pe
basarabeni din drumul spre
Europa.

Dacă acum Dodon
reușește, și va reuși cu ajutorul
Maicii Rusii, unificarea nu se va
mai putea face în acest secol,
poate niciodată.

Ce va conta că peste ani
omul negru va fi judecat pentru
TRĂDARE?

Acum e momentul când
poate face cel mai mult rău poporului său (şi-al nostru, evident!)

Vai de săraca țară a Moldovei, vai de prăpădiții cei mulți care
nu știu ce-i așteaptă pentru că l-au votat.

DVM

IGOR DODON
Dușman din popor!

Niște șobolani…
Fiecare pasăre, adică partid pe doctrina lui,

piere. Nu e cazul celor de la USR care s-au trezit cu un
procent nevisat de cepeleagul lor conducător, dar
conștient că lumea vrea altceva decât partide care se tot
mănâncă între ele. Săritura lor în barca parlamentară a
însemnat un minus de voturi la PNL. 

În județul Vaslui acest din urmă partid execută
partitura șobolanilor care se îngrămădesc pe puntea
vaporului în scufundare. După ce l-au fugărit pe
Bichineț singurul care-i putea redresa, Cap de oaie și
acoliții lui nici nu mai chițcăie, doar, doar vor scăpa cu
fuga.Prăpăditul Florin Ciurariu, slugă, ajuns cam al
doilea la Inspectoratul Școlar Vaslui (responsabil cu
aplicarea legii 7, după care si-a luat mașină) și mai apoi
parlamentarul lui Pește prăjit Dan Marian mut din
naștere și nepriceput decât la oaricari afaceri,
bumbălăul ăsta a cam încheiat-o cu situarea în frunte,
unde nici măcar doamna Polak nu l-ar mai accepta,
alături de niște tineri orientați să sprijine PSD
(Juverdeanu era… purtător de cuvânt) și sub mâna de
fier a lui Dan Marian (vedeți trădătorul tipic!) acum cu
gheața în spate… toți aleargă spre puntea salvatoare

unde se află deja
Nelu Tătaru (alt
hușean faimos, alt
gropar ambițios) și
toți, dar absolut toți
speră să-i scoată din
rahat Boroș primarul
Bârladului sau depu-
tatul Daniel
Olteanu.

L i b e r a l i i
vasluieni şi-au băgat
capul în traista cu
ovăz fiind pseudo
pesediști și trădători
consacrați care au
trăit ascunși încă de
pe vremea doctorului Aurel Moțet, probabil ultimul li-
beral autentic. Încă mai este liberală profesoara Monu,
dar ajutorul nu poate veni de la ea oricâtă voință ar
avea!

Cine-i salvează? Deocamdată nimeni! Nu pot
face decât să chițcăie în frunte cu Tătaru. De la Moțet
încoace destui șobolani trec pe la PNL.

DVM


