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Un comunicat oficial de presă al primăriei Vaslui, ne
spune că Primăria nu are nici în clin și nici în mânecă, dar ni
mica, nimicu�a, cu starea străzilor din municipiu, că, vezi
doamne, titularul de contract e Aquavas care nu se în�elege
deloc cu grupul de antreprenori. Bineîn�eles că nici vorbă de
vină a cuiva, că mai toate, dar toate străzile din municipiul pe
carel păstorește fostul goscomist de pe timpul lui Cristea,
Vasile Pavăl, sunt numai găuri, șan�uri, bube de ciment și tot
felul de gropi. 

Și acesta declara întro conferin�ă de presă că a avut el
grijă să etapizeze lucrările, să asigure circula�ia fluentă pe
străzi, că are el și numai el cea mai mare grijă de popula�ie.

Erau de fa�ă și persoanele care difuzează comunicatul. 

Vede�i comunicatul în întregime în pagina 2

Miam frecat, deci, pleoapele intens.
Atâta cantitate uriașă de praf aruncat în ochi în atât de

pu�ine cuvinte false rar mia fost dat să văd sau să aud.
Primarul inginer care se crede deștept ca to�i inginerii cu

ochii mari ne crede proști. Dar proști nu glumă. Privi�i și
comenta�i comunicatul de presă pe care mincinosul îl postează
pe siteul primăriei. Ba, nil comunică și nouă prin slujbașii
săi.

Vă invit, stima�i vasluieni, să vede�i cu ochii dvs, cu
mașinile dvs, cu bastoanele dvs., cu cărucioarele dvs., cum este
gospodărit orașul mai ales după ce Pavăl șia adăugat la
salariu alte vreo 2000 de lei (încă un salariu ca al vostru, sau o
pensie bună, plus) datorită muta�iei basarabenilor care sau
împrăștiat în Europa. Spre exemplu întro garsonieră mizeră
de la blocul 32, sunt înregistra�i circa 9000 de moldoveni (nu
știm nr. exact, că nu nil comunică nimeni, dar știm că la
alegeri, două(!!!) comisii electorale au înregistrat câte un
votant/evident pentru ilustrul Pavăl, edil fruntaș în Europa.

Vă pute�i închipui ce salariu nesim�it are Pavăl? (iarăși
nu vă putem da cifra exactă pentru că nu neo comunică ni
meni, iar în declara�ia de avere e de 185.040 lei... cacamaca,
pe lângă câte alte avantaje are).

(Continuare în pagina 2)
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„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.

Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin – 
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără ac�iunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii na�ionale și 
universale!

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare

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

grafică deosebită.
– Înregistrăm peste 856 colaboratori.
– Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este

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

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

D.V.M.

(Continuare din pagina 1)

Desigur, Vasilică cel viteaz, poate înăl�a un imens nor de
praf (tot în ochii noștri) să ne spună ce mare avantaj are
Vasluiul prin creșterea semilegală a nr. de cetă�eni, că, zice el,
avem parte de multe fonduri. Care fonduri se topesc la fel ca
asfaltul pe vreme de căldură.

O fi cheltuind atâ�ia bani să foreze găuri, gropi, șan�uri
pe care să nu le mai astupe corespunzător, tot cu alte fonduri,
deci să tot curgă... El să promită, el să dea cu praf în ochii
cetă�enilor sătui de asemenea specimene, încât nici la vot să nu
meargă.

Personajul cu secretare, slugi și mașină e votat și ales de
cel mult 1/3 dintre locuitori.

Cum să no ducă bine, baanibaani, avantajeavantaje,
slujbă când vrea el sau după ce mereu vine din concediu, mă
rog, trai nineacă... dacă statul poate fi păcălit. Și noi.

Ce am cu el, ca reprezentant de presă al cetă�enilor?
Că nea păcălit și ne arde în continuare, înconjurat de o

ceată de analfabe�i func�ionali, dintre „fruntași” fiind unul
Lăcătușu și de curând un viceprimar care va mai prinde acest
post când va zbura porcul. Despre ăștia... în curând.

Vasilică cel viteaz din Copoul Vasluiului mai poate să ne
păcălească?

PRIMARUL DE VASLUI/
E DE CAPUL LUI ?

COMUNICATUL
Ca urmare a apari�iei pe re�ele de socializare și în mass media

locală a unor nemul�umiri legate de implicarea activă a Primăriei mun.
Vaslui în remedierea situa�iei străzilor și trotuarelor din oraș, vă 
transmitem următorul punct de vedere:

SC LUDWIG PFEIFFER SRL este societatea comercială care
a câștigat licita�ia proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă, a sistemului de canalizare și a sta�iilor de epurare în aglomerările
Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din jude�ul Vaslui, intrând astfel în rela�ie
contractuală cu SC AQUAVAS SA Vaslui.

Ca urmare a demarării acestui proiect, Primăria municipiului
Vaslui a dat curs solicitărilor constructorului de a oferi frontul de lucru
pentru derularea lucrărilor atât de necesare în municipiul nostru și a
efectuat programarea judicioasă a zonelor de interven�ie în așa fel încât
traficul rutier și pietonal să nu fie afectat decât întro măsură foarte
mică, planificând inclusiv asfaltările ulterioare aducerii de către con
structor la starea ini�ială a zonelor afectate de lucrări.

După începerea derulării acestui proiect (în care Primăria mu
nicipiului Vaslui nu este parte contractantă), vasluienii neau trimis
nemul�umirile legate de modul de desfășurare a activită�ii antreprenoru
lui în teren. Ca urmare, institu�ia noastră a �inut în permanen�ă legătura
cu SC Ludwig Pfeiffer SRL și SC Aquavas SA Vaslui, transmi�ândule
celor două societă�i responsabile sesizările persoanelor fizice sau/și
asocia�iilor de proprietari și solicitândule luarea de măsuri urgente pen
tru readucerea la starea ini�ială a zonelor afectate, intensificarea ritmului
de lucru pentru ajungerea la zi, concomitent cu sesizarea ca
“necorespunzătoare” a unor lucrări aferente proiectului.

Nici o obliga�ie legală a Primăriei municipiului Vaslui nu a
fost încălcată în perioada de implementare a acestui proiect, institu�ia
noastră oferind frontul de lucru necesar constructorului, avizele pentru
începerea lucrărilor și consultan�ă legată de trasee ale utilită�ilor publice
astfel încât furnizarea acestora să nu fie afectată.

În�elegem nemul�umirile cetă�enilor legate de starea de fapt
din municipiu și suntem solidari cu ei în dorin�a și încercarea de refacere
cât mai urgentă a tramei stradale și zonelor pietonale afectate de
lucrările din cadrul proiectului mai sus men�ionat, dovadă fiind și
coresponden�a intensă purtată pe aceste subiecte cu SC Ludwig Pfeiffer
SRL și SC Aquavas SA Vaslui. La ultima solicitare a institu�iei noastre
de conformare de către constructor la cerin�ele de refacere a carosabilu
lui, acesta a transmis că deficien�ele de rela�ionare între beneficiarul SC
AQUAVAS SA Vaslui, proiectantul Asocierea SC PRO TOBY SRL
IAȘI – BACT SP/ZO. O. POLONIA și antreprenor stau la baza
imposibilită�ii aducerii la starea ini�ială a carosabilului și trotuarelor din
municipiu în termenul asumat contractual.

Dorim, pe această cale, să reafirmăm că Primăria municipiului
Vaslui nu este parte contractuală în lucrările de reabilitare a sistemului
de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a sta�iilor de epurare,
însă facem toate demersurile pentru ca disconfortul creat de aceste
lucrări să fie asumat de către păr�ile contractuale și diminuat cât mai
repede cu putin�ă.

În speran�a că cele de mai sus constituie informa�ii de interes
public și vor fi de ajutor cetă�enilor interesa�i, vă mul�umim pentru în
credere și în�elegere!

O zi frumoasă!
Prof. ClitemnestraGeanina TOFAN

Purtător de cuvânt

POLI�IȘTII VASLUIENI AU RE�INUT 2 BĂRBA�I
BĂNUI�I DE COMITEREA UNEI INFRAC�IUNI DE

FURT CALIFICAT
Poli�iștii din cadrul Sec�iei nr. 8

Poli�ie Rurală Iana au documentat și probat
activitatea infrac�ională a doi bărba�i, din lo
calitate Rugăria, comuna Voinești, jude�ul
Vaslui, bănui�i de săvârșirea unei infrac�iuni
de furt calificat.

Poli�iștii Sec�iei nr. 8 Poli�ie Rurală
Iana au documentat și probat activitatea
infrac�ională a doi bărba�i, în vărstă de 22, 
respectiv 18 ani, din localitatea Rugăria,
bănui�i de comiterea unei infrac�iuni de furt
calificat.

În urma cercetărilor efectuate,
poli�iștii au stabilit faptul că, în data de 03/04
iulie 2022, bărba�ii cerceta�i ar fi pătruns, fără
drept, prin escaladarea gardului, în curtea
locuin�ei persoanelor vătămate, un bărbat în
vârstă de 86 de ani și o femeie în vârstă de 74
de ani, din localitatea Rugăria, iar ulterior,
prin for�area unei ferestre, ar fi pătruns în

locuin�a acestora, de unde ar fi sustras suma de 20.400 de lei.
Prejudiciul creat în urma săvârșirii infrac�iuni a fost recuperat în propor�ie de 80 %. 
În cursul zilei de ieri, 05 iulie 2022, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii au luat fa�ă de

cei doi bărba�i măsura re�inerii, pe o perioadă de 24 de ore. Astăzi, 06 iulie 2022, aceștia urmează a fi
prezenta�i Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru dispunerea unei măsuri preventive.  

Cercetările sunt continuate de către poli�iști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria
Bârlad, în vederea stabilirii și probării întregii activită�i infrac�ionale a bărba�ilor.
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RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA 
INCIDENTELOR ÎN TIMPUL 

PERIOADELOR DE TEMPERATURI EXTREME

Direc�ia de Sănătate Publică Judeteană Vaslui recomandă cetă�enilor următoarele măsuri de
prevenire a efectelor caniculei asupra stării de sănătate:

– să se evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11:00 – 18:00
– aparatul de aer condi�ionat, trebuie reglat astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât

temperatura ambientală;
– ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaseste 32°C;
– petrece�i 23 ore zilnic în spa�ii care beneficiază de aer condi�ionat (cinematografe, spa�ii publice,

magazine);
– purta�i pălării de soare, haine lejere și ample, din fibre naturale, de culori deschise;
–  pe parcursul zilei face�i dușuri căldu�e, fără a vă șterge de apă;
– be�i zilnic intre 1,5 — 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senza�ia de sete. În perioadele de

caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 — 20 de minute;
– nu consuma�i alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează

capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;
– evita�i băuturile cu con�inut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahar (sucuri răcoritoare

carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;
– consuma�i fructe și legume proaspete (pepene galben, roșu, prune, castrave�i, roșii) deoarece aces

tea con�in o mare cantitate de apă; iaurtul produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă;
– evita�i activită�ile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinărit, construc�ii,

etc.);
– ave�i grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilită�i) oferindule,

in mod regulat lichide, chiar daca nu vi le solicită;
– păstra�i contactul permanent cu vecini, rude, cunoștin�e care sunt în vârstă sau cu dizabilită�i, in

teresânduvă de starea lor de sănătate.
– limita�i creșterea temperaturii în locuin�e:
– închide�i ferestrele expuse la soare, trage�i jaluzelele și/sau draperiile;
– �ine�i ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din

locuin�ă
– deschide�i ferestrele seara târziu, noaptea și diminea�a devreme, provocând curen�i de aer, pe pe

rioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuin�ă.
– stinge�i sau scăde�i intensitatea luminii artificiale.
– închide�i orice aparat electrocasnic de care nu ave�i nevoie.
Pentru sugari si copiii mici:
– realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesiva și curen�i de aer;
– sistemul de alimenta�ie avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de ali

mente noi în această perioadă;
– se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul

solicită;
– copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinu�e din materiale textile vegetale comode;
– nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi, și obligatoriu cu căciuli�ă pe

cap;
– copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietă�i organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab

îndulcit, fructe proaspete și foarte bine spălate;
– mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietă�i

organoleptice corespunzatoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fara adaos de
conservan�i. Se va evita în același timp consumul de cafea sau alcool și vor avea grijă să men�ină o igienă
riguroasă a sânului și evident igiena generala;

– la cel mai mic semn de suferin�ă al copilului sau mamei, aceștia se vor prezenta la medicul de
familie care va decide conduita terapeutică;

– atentie deosebită se va acorda condi�iilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă.
– copilul va fi �inut cu hăinu�e sau scutece curate și uscate și mama se va îngriji de igiena riguroasă

a pielii acestuia. În acest sens copilul va fi îmbăiat cel pu�in odată pe zi, și obligatoriu seara la culcare iar în
restul timpului i se va face toaleta locală ori de cate ori este nevoie;

– copiilor preșcolari li se vor face dușuri cu apă la temperatura camerei.

LA PRIMĂRIA
BANCA E …

VÎNĂTORU �!�

Raidul nostru de săptămâna trecută nea purtat la Costești,
Banca și alte comune din jude�ul Vaslui. Am tras o fugă și până la 
epu,
prilej de mare groază pentru noi, pentru că de la Tutova înspre Tecuci
porumbul este deja uscatuscat, deci nici o speran�ă pentru mămăliga
strămoșească. Nici la 
epu unde am căutat o doamnă a culturii locale,
Gina Obreja, bibliotecara oficială a comunei, și pe familia lui Vasile
Mândru, nu am avut prilej de optimism.

În incinta Primăriei Banca, în fa�a ușii, mia atras aten�ia mo
numentul eroilor întrun design mai neobișnuit, cu două pietre
înscrip�ionate cu nume de eroi din cele două Războaie mondiale și cruce
deasupra lor. Și pe aici bate vântul… secetei.

Am realizat un interviu cu primarul Vasile Vînătoru pe carel
cunosc de vreo 18 ani și cu tânărul Andrei Stamatin, viceprimar. Edilii
aceștia au ce spune, le au cu vorbele, pot transmite destule noută�i sau
experien�e de via�ă.

Pentru Dvs… vom reveni.
Dumitru V. MARIN

Vasile VÎNĂTORU primarul comunei BANCA



Începi săptămâna cu chef de
viaţă, dornic de a rezolva tre

burile restante și de a fi în mijlocul
celorlalţi. Relaţiile primesc raze as
trale minunate, astfel că teatrul va fi
la el acasă. Sunt posibile cadouri sau
recompense băneşti. Oricum chestiu
nile financiare vor fi la ordinea zilei.
Fii prudent la cheltuieli! Finalul
săptămânii î�i aduce întâlniri, dia
loguri cu persoanele din anturajul
apropiat, dar și excursii.

Săptămâna debutează cu
preocupări legate de bani.

Capitolul financiar începe să
primească raze astrale minunate, dar
discrete. O mână nevăzută te ajută,
liniştindu�i sufletul şi ameliorându�i
puţin situaţia financiară. Sunt posi
bile moşteniri sau veşti legate de
acestea. Ar fi nevoie să faci drumuri
scurte sau să te întâlnești cu per
soanele din anturajul apropiat.
Vorbește pu�in despre tine.

Întâlnirile și dialogurile cu
persoanele din anturajul

apropiat sunt frecvente în primele
zile ale săptămânii. Este bine să�i
selectezi informa�iile aflate și unele
întâlniri, pentru că te vor obosi mult
și pe deasupra sunt inutile. Ar fi bine
să te desprinzi de unii care doar
profită de pe urma ta. Se pot lămuri
aspecte patrimoniale, care implică
cheltuieli comune. Sfârșitul săptă
mânii este favorabil distrac�iilor.

La începutul săptămânii
ești preocupat cu treburile

casnice. De asemenea, este rost și de
dialoguri cu membrii familiei și cu
neamurile. Predomină aspectele
legate de patrimoniu, moșteniri,
problemele celor dragi. Ai chef de
distracţii, aventuri sau te gândești la
persoana iubită și la copii. Sfârșitul
săptămânii aduce provocări la locul
de muncă. Este posibil să lucrezi
mult.

Se pare că orice altceva apare
în jurul tău, gândurile î�i vor

fi îndreptate către aventuri, distracţii
şi iubiri în primele zile ale săptămânii.
Tipic naturii tale conservatoare vei
persevera în dorin�ele tale și cu greu
vei putea trece la un alt subiect. Noroc
că astrele veghează atent asupra ta şi
î�i mai temperează elanul, chiar dacă
nu�i prea convine acest lucru. La
sfârșitul săptămânii au succes
activită�ile comune cu ceilal�i.
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H O R O S C O P
7 iul. 2022 – 13 iul. 2022

Taur   (21  apr  -  21  m a i )

Gemeni  (22  mai  -  21  iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

Săptămâna debutează cu
multă muncă la serviciu,

dar și acasă în plan personal ai tre
buri restante ce nu trebuie neglijate.
Organizează�i timpul și resursele,
astfel încât să rezolvi totul cu bine.
Fii prudent și în privin�a sănătă�ii,
pentru că se vor eviden�ia afec�iuni
mai vechi sau mai noi. Intervin as
pecte parteneriale. Sunt posibile
discu�ii aprinse cu partenerul de
via�ă sau colaboratorii. 

Berbec (21 mar - 20 apr)

WWW.TVV.ROWWW.TVV.RO

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT
2.06.1504 ZIUA ÎN CARE S
A

VEŞNICIT DOMNUL MOLDOVEI
Fericita Domnul Ţara Moldovei la ceas de grea cumpănă,

pentru ea cu un om drept, cinstit şi curajos, cu mare dragoste de neam
şi ţară, punândul în calea tuturor nemerniciilor acelei lumi, pen
tru a fi „pumn în pieptul furtuni vremilor” de atunci,
ostoind râvna hulpavilor străini doritori să guste din
dulceaţa acestor pămînturi şi scăzând trufia celor
care se credeau stăpânii lumii.

Născut din viţă veche domnitoare la binecuvân
tatul leat 1438, ŞTEFAN, copil fiind, a vieţuit o vreme prin
mijlocul celor nevoiaşi pentru a le şti amarul vieţii, zil
nicitele bucurii şi necazuri, ca atunci când va lua frâiele
domniei să cunoască sufletul poporului său, trebuinţele
şi nevoile acestuia. Tocmai de aceea domnul nostru
nepereche a fost şi a rămas veşnicit în inimile noastre
ca fiind CEL MARE, mare prin faptele de curaj şi
vitejie ce lau ridicat în slava lumii, mare prin sufletul
său apropiat de popor, mare prin credinţa şi smerenie
faţă de Domnul care ia ocrotit fiecare clipă a vieţii
sale la Baia, la Lipnic, la Vaslui, la Valea Albă,
Războieni, la Codrii Cosminului, unde a
ieşit învingător.

A ştiut mai bine ca
oricine că neatârnarea ţării,
bunăstarea şi liniştea
dinlăuntrul ei trebuiesc
plătite mereu şi mereu cu
ortul veţii, că vama cerută
nu e niciodată prea multă
şi prea mare pentru ca
neamul să poată dăinui
mereu în găuacea în
care  la aşezat din în
ceputuri Măritul. În
cei 47 de ani cât a
domnit a născut
din măreţia
faptelor sale de
curaj,  bărbăţie
şi credinţă, le
gende pilduitoa
re care vor
însufleţi şi infiora
neam după neam
sufletul celui slab,
dîndui putere şi speranţe
atunci cînd vremile îi vor fi potrivnice şi în cumpănire, îi vor oţeli
braţul său moale şi fără de putere, îi vor iuţi şi înflăcăra gândul său
prea mic pentru prea marile şi mincinoasele vremi. 

După fiecare luptă, în smerenia lui, Ştefan a mulţumit Dom
nului, ridicândui şi închinândui cîte o mănăstire, mărgelând astfel

pământul Moldovei cu neasemuite frumuseţi: Neamţ, Putna,
Voroneţ, Văratic, Suceviţa, Moldoviţa, Arbota,
Agapia, ştiind că numai aşa îl va mulţumi şi bucura pe

Măritul, pentru  ca El să ţină cât mai mult
parte neamului acestuia bun şi răbdător.

Astăzi tot mai mulţi suntem nevrednici de
dragostea Lui pentru că neam îndulcit cu felurite

păcate care ne gudură şi ne linguşesc mărirea, fără a
gândi la binele şi fericirea ţării, uitând că dacă ei, ţării,
îi va fi bine, fericiţi vom fi şi noi dimpreună cu ea .

Şi nu ştiu cum se face că de la o vreme semnele pe
care ni le trimite Domnul ne arată că vremile cele rele
sunt tot mai aproape de noi. Sa subţiat prea mult

vâna noastră cea veche, sa lenevit gândul cel mare
şi înălţător, sa tot micit curajul, bărbăţia şi fala cea
dătătoare de putere de am ajuns doar umbra a ceea

ceam fost odată. De aceea lui, NEMURITULUI
nostru cel drag îi spunem cu nădejdea în inimă

şi glas, MAI VINO ŞTEFANE şi ne spală
din ruşinea păcatelor ce au cuprins ca

volbura sufletele noastre. Că de 
teom şti măcar şi o singură clipă
alături de noi, nii deştepta spiritul
întărindune braţul şi cugetul,
dândune tărie să fim iarăşi ceam

fost ca pe vremea ta, ca vremel
nicul şi schimbătorul noroc 

săşi mai întoarne faţa şi către
noi măcar pentru o vreme.

Aşa te ştim  şi te simţim
MĂRITE ŞTEFANE,

tu cel îngropat,
mereu în sufletele

n o a s t r e .
A ş t e p t ă m
răbdători şi cu
speranţă  reîn
vierea ta şi în

inimile celor
care conduc

vremelnic destinele
acestui neam, pentru a învăţa de

la tine cum trebuieşte cârmuit
norodul la vremuri de răstrişte,

pentru a se simţi liber, puternic şi fericit în cuibul veşniciei sale.
Mircea Dorin ISTRATE
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Bacău primește abonamente pentru se
mestrul doi, anul 2022. Noi vă oferim cele
mai relevante știri despre via�a comunelor
Moldovei și din via�a culturală a jude�ului,
știri din întreaga zonă a Moldovei. 

Suntem alături de dumneavoastră
de trei decenii. Noi vă oferim o perspectivă
sintetică asupra spa�iului politic și socio
cultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor, nr. 2,
Vaslui sau telefonic la unul dintre numerele
0744.231.380, 0758.361.236 sau 0235.361.236,
de luni până vineri între orele 09.00 –
16.00.

Mantia divină te înconjoară,
oferindu�i o aură misterioa

să şi fermecătoare în același timp.
Capitolul financiar începe să se
îmbunătăţească, atât cât să�i dea în
credere în viitor. Se vor ivi
binevoitori care să te sprijine în a�i
mări bugetul de venituri. Apar ceva
cheltuieli, dar rezonabile. Ești pre
ocupat de filozofie, domenii spiri
tuale sau de călătorii, studii și
cercetări. 

Relaţiile parteneriale, do
meniile oculte, moştenirile,

elevarea spirituală, un adevărat
amalgam de stări şi evenimente,
caracterizează această săptămâna.
Dorinţa de a�i înfrumuseţa şi rafina
trupul şi sufletul, devine o preocu
pare majoră. Sunt posibile activităţi
legate de chestiuni financiare, cu ac
cent pe banii proveniţi de la alţii.
Cheltuieli diverse, dar ai suficien�i
bani pentru toate. 

În primul rând cariera şi
imaginea ta în societate

sunt temele principale din primele
zile ale săptămânii. Este bine să 
observi punctele tari și pe cele slabe
ale acestor sectoare de via�ă și să
trasezi un plan de îmbunătă�ire.
Numai tu ești artizanul vie�ii tale,
astfel că acum este momentul să
preiei frâiele a tot ce dorești să
schimbi. Schimbul de amabilită�i și
informa�ii este binevenit.

Recomandabil este să�i faci
planuri pentru călătorii și

excursii la începutul săptămânii. Per
sonalitatea ta sclipeşte, iar comuni
carea primeşte raze minunate,
ajutândute să vorbești cu multă artă.
A viziona o piesă de teatru, un film
bun sau o vizită la o galerie de artă,
ar fi activităţi potrivite. Ești preocu
pat de carieră şi de imaginea publică.
Câteva neplăceri, dar sunt trecătoare.
Weekendul î�i aduce discuţii.

Prietenii şi prietenia capătă
noi valenţe pentru tine, în

cepând cu această săptămână. Cu
toate că astrele nu�i dau încă frâu
liber la acest capitol, raze minunate
şi binevenite îmbunătăţesc mult
situaţia. Ar fi bine, totuși, să te 
desprinzi de persoanele care te
necăjesc prea mult. Se pot ivi situaţii
dinamice la locul de muncă. Şi
sănătatea este vizată în aceste zile,
dar sunt momente trecătoare. 

Stările sufleteşti tensio
nate persistă în primele

zile ale săptămânii. Sunt fondate,
dar totul se poate depăşi cu răbdare
şi discernământ. Fiind foarte sensi
bil la mediul înconjurător, bine
venite ar fi plimbările în aer liber
sau meditaţia în locuri sfinte. Te vei
sim�i mai bine, revenind la starea ta
caracteristică de pace şi linişte. În
următoarele zile, chestiunile finan
ciare predomină. 
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
7 iul. 2022 – 13 iul. 2022

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFEC
II SA 10 confec�ioneri, 10 muncitori
necalifica�i

– Fabrica de carne MORANDI 10 operatori abatorizare păsări,
1 electrician, 1 mecanic între�inere, 1 inginer tehnolog, 1 inginer
chimist, 1 inginer mecanic

– SC RAFFIOLAND SRL 3 muncitori necalifica�i
– SC BENAVI SRL 1 spălător auto
– S.C PERSEVS DESIGN SRL 2 tâmplar, 1 montator
– SC DANILYD SRL 10 vânzători benzinarie
– SC BRC COMPANY SRL 2 tâmplari, 2 muncitori

necalifica�i ambalare produse solide, 2 muncitori necalifica�i asam
blarea pieselor, 1 operator CNC, 1 specialist proiectare asistată de cal
culator

– SC ZUGRATEC SRL 1 dulgher, 2 zidari rosari, 2 zugravi
ipsosaritapetarivopsitori, 2 muncitori necalifica�i construc�ii

– SC FORCE SECURITY SRL 4 agen�i securitate
– SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL 1 femeie ser

viciu, 2 dispeceri
– SC MARIUS ROSTYVDM SRL 2 barmani, 1 agent secu

ritate
– SC ROXCOFY SRL 1 paznic, 1 lucrător comercial
– SC DASOROM CONSTRUCT SRL 4 muncitori

necalifica�i, 2 zidari, 2 zugravi, 2 fierari
– SC DC COMERCIAL SRL 2 manipulan�i marfă, 1 agent

comercial              
– SC FLOMOPOL SRL 1 secretar, 2 vopsitori, 3 șlefuitori, 4

muncitori necalifica�i
– SC PESCOM SRL 1 secretară
– SC NICOLAS MIC SRL 1 vânzător
– I.I. SMEU  LENUTA MARIANA 1 vânzător
– I.I. SPIRIDON MARA  1 conducător auto
– SC PRISCOM SRL 1 manipulant
– SC FLEISCHPARTY SRL 3 lăcătuși mecanici, 1 munci

torigienizare, 5 manipulan�i marfă
– SC MARAMOI FOOD SRL 1 magazioner
– SC C&A CONSULTING SRL 5 muncitori necalifica�i, 5 in

stalatori termosanitari
– SC MOPAN SUCEAVA SA 3 brutari
– SC ANICSTEF CONSTRUCT SRL 5 muncitori necalifica�i,

4 dulgheri, 4 fieraribetoniști
– SC SAMISOL INVEST  SRL 1 lucrători bucătari
– SC LA BAHRIN SRL 1 spălător auto
– SC AGRIMEX SRL 1 lăcătuș mecanic
– SC BICO INDUSTRIES SRL 6 operatori apretori textile, 2

mecanici, 8 oper.deservirea razboaielor de �esut, 1 inginer mecanic, 4
manipulan�i marfă

– SC TSDF SMART  DRIVE SRL 2 șofer
– SC AKTUNI SRL 1 bucătar, 2 ajutor bucătari, 3 ajutor

ospatar, 2 femei serviciu
– SC TIVAS IMPEX SRL 1 economist în gestiune economică 
– SC SOFTWARE DISTRIBUTION  GROUP SRL 1 ingriji

tor clădiri
– SC GOSCOM SA  1 auditor intern, 10 ingrijitori spa�ii verzi
– SC ILVAS SA  2 mecanici utilaje, 2 operatori la preparare

produse lactate, 1 inginer mecanic
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ACTIVITĂ�I  PREVENTIVE
DESFĂȘURATE  DE  POLI�IȘTI

ÎN CADRUL CAMPANIEI 
„DINCOLO DE APAREN�E”

În perioada 10 iunie – 30 august 2022, la nivel na�ional se
desfășoară campania ”Dincolo de aparen�e”, ce are drept scop creșterea
gradului de conștientizare cu privire la riscurile asociate traficului și
consumului de substan�e interzise.

La sfârșitul săptămânii trecute, poli�iști din cadrul Comparti
mentului de Analiză și Prevenire a Criminalită�ii, împreună cu poli�iști
din cadrul Serviciului de Ordine Publică  Inspectoratul de Poli�ie
Jude�ean Vaslui și cu reprezentan�i din cadrul Inspectoratului Jude�ean
de Jandarmi Vaslui au desfășurat activită�i informativpreventive pentru
informarea și conștientizarea cetă�enilor cu privire la efectele nocive
ale consumului de substan�e psihoactive, în localitatea Căn�ălărești, co
muna Ștefan cel Mare, jude�ul Vaslui.

Persoanele prezente la activitate au fost informate cu privire
la riscurile asociate consumului de substan�e psihoactive, despre
consecin�ele care decurg în urma consumului de substan�e psihoactive,
respectiv, alterarea rela�iilor cu familia, cu prietenii ori despre efectele
dăunătoare asupra sănătă�ii, dar și despre adoptarea unor comporta
mente distructive.

De asemenea, poli�iștii și jandarmii leau explicat persoanelor
prezente la activitate că drogurile reprezintă unul dintre cele mai mari
pericole, mai ales pentru tineri, întrucât creează dependen�ă, iar această
dependen�ă provoacă consumul de droguri compulsive, cu consecin�e
dăunătoare pentru dependent și pentru cei din jur. Totodată, au fost
oferite informa�ii utile despre efectele negative pe care drogurile le au
asupra organismului, asupra dezvoltării lor, dar și asupra viitorului lor,
cu accent pe riscul implicării, în calitate de victimă sau autor, în diferite
infrac�iuni.

Activită�ile de prevenire și informare cu privire la riscurile
asociate traficului și consumului de droguri vor fi continuate pe toată
perioada sezonului estival.
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O�ETUL VINDECĂTOR
al MERELOR PĂDURE�E

Este vorba de o nouă perioadă a literaturii române, a vie�ii ei și a rezisten�ei. Dacă până acum românul
creștea, fierbea și înflorea în interiorul �ării, azi se scufundă și se sufocă sub presiunile cotropitorilor hrăpăre�i
și nemiloși dinafară și a cozilor de topor din interior. Românii își dau mâna dintrun capăt în altul al pământului
pentru a se ridica și respira în continuare; doar astfel pot supravie�ui.

Gramatica limbii este inten�ionat strivită și disipată. Prin noul curent, Pavel RătundeanuFerghete o
ridicată din mormintele durerii pe cea a străbunilor săi, născută și crescută în străfundurile mileniilor. Trebuie
să respirăm. Nu ne putem trăda credin�a și părin�ii. De limba română ar trebui să se ocupe oamenii normali
dar, unde sunt ei, academicii cordonului ombilical? Copilul se naște, gângurește și apoi se definește prin vor
bire clar părintească. Azi e invers: copilul se naște vorbind, apoi găgăie, se îndobitocește ca pasărea în cuib
străin. Am devenit to�i cucii guvernelor corporatiste. Unde e leagănul mamei și al cântecului dulce de acasă?
Noi românii am crescut de mii de ani între brazdele câmpului, unde părin�ii la muncă ne așezau SUB MĂRUL
PĂDURE
 și așa creșteam sub adiere de vânt, miros de flori și iarbă tunsă de Joiana și cânt de păsărele.

Azi, copilul e aruncat în fa�a cioburilor digitale și crește așa încă din pântec în scandal și supărări
de suprave�uire. Mămuca „media” îl înva�ă să spargă totul în jur, motivând că ea are prioritate și trebuie să
învingă. Totul e canalizat ra�ional. Uităm de spiritual, de taină și infinitul misterelor care neau creat. O fiin�ă
doar ra�ională e handicapată sau modernă, mai bine spus e ROBOT. Un robot nu va avea niciodată SPIRIT,
CONȘTIIN
Ă și PUTEREA DE A DISCERNE INFINITUL EXISTEN
IAL.

De multe ori mă trezesc cu vocea părin�ilor mei în gură și mă uimesc. Realizez apoi că nu e decât
dorin�a naturii de a exista, de a continua evolu�ia firească. Mă minunez că de câte ori sunt în suferin�ă și
deznădejde, mă vindec rugândumă în vocea părin�ilor mei. Abia respir și strig mămuca în ritm, mă învigurez
imediat pentru că se leagă natural cuvântul de suflet. Dar, dacă strig în engleză „mother în rithm”, mă sufoc.
O limbă străină nu va cere din profunzimea vibra�iei osemintelor mele adevărată îndurare și credin�ă în
FĂCĂTOR, pentru că în această vibra�ie, EL recunoaște vocea părin�ilor mei. EL FIIND PRIMUL! Omul își
dezvoltă coarnele nu doar pe cele din afară, ci și pe cele dinăuntru.

Să te rogi în altă limba decât cea a părin�ilor tăi, te transformi și devii automat CARICATURĂ. Azi,
datorită schemei globalizării, întreaga planetă e transformată întro mare fermă a gâștelor care găgăie întrun
ison disperat: eu, eu, eu... DAR FĂRĂ RUGĂCIUNE, NE ROBOTIZĂM. Prin rugăciune, omul se
echilibrează, RA
IONALUL cu SPIRITUALUL. Chiar dacă nu crezi în Creatorul Atot Puternic, e deajuns
să crezi în TINE, pentru a func�iona. DAR TREBUIE SĂ TE ROGI. Pentru că făcătorul există în tine.
CREA
IA EȘTI TU, doar trebuie so recunoști.

Fugind de spiritual, limba română sa înstrăinat și șia pierdut puterea vindecătoare, putere găsită
de mine pulsând în textele clocotitoare și explozive ale lui scriitorului Pavel RătundeanuFerghete, textele
scrise în limba maternă a părin�ilor săi, a învă�ătorilor de �ară, a autorului şi a cititorului pot fi în�elese de
cititor la toate nivelurile şi palierele scriiturii sale. E ca și cum ai descoperi cartofi în urma recoltei printre
brazde. Auzi vocile strămoșilor Horia Cloșcă și Crișan, pe cea a lui Avram Iancu... etc. Dorin�a de iubire și
de aproapele, de iertare și pace și desigur, mângâierile și diezmierdările mamelor și soa�elor noastre din neam.

Am spus din început că la editarea căr�ii, a celor 10 volume e nevoie de un om care să iubească
limba română și istoria acestui neam, săl iubească și săl simtă pe Pavel pentru ceea ce este, pentru entuzi
asmul și dragostea lui pentru Cultură, pentru Frumosul 
ărănesc, Măre�ia Părin�ilor, a Învă�ătorilor și a
Urmașilor Sufletului Românesc, care să scoată la suprafa�ă esen�a și for�a limbii române  O�etul vindecător
al MERELOR PĂDURE
E, vol 2.

Profesorul Dan Șalapa a dat dovadă de toate aceste nobile calită�i moștenite din străfundul
mădularelor Istoriei Neamului. Răbdare și Spirit CREȘTIN.

Ben TODICĂ

Având în vedere că a început vacanţa de vară, iar în această
perioadă mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, Poliţia de
Frontieră Română reamintește condiţiile privind călătoria cetăţenilor
români minori în străinătate.

De la începutul vacan�ei școlare, poli�iștii de frontieră au fost
nevoiţi să întrerupă călătoria a peste 500 cetă�eni români minori, ca ur
mare a faptului că părinţii/înso�itorii nu de�ineau documentele necesare
pentru a călători în afara ţării împreună cu minorul în condi�ii legale,
ceea ce reprezintă aproximativ o treime din totalul celor afla�i în această
situa�ie de la începutul anului și până în prezent (aproximativ 1600
cetă�eni români minori)

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circula�ii a
cetă�enilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din
ţară în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de
identitate (minorii peste 14 ani)  numai dacă sunt însoţiţi de o persoană
fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români
minori în următoarele cazuri:

a) în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii
părinţi;

b) în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi,
numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părintesau,
după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

În cazul părinţilor divorţaţi care exercită în comun autoritatea
părintească, părintele însoţitor trebuie să prezinte acordul autentificat
al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

c) în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică
majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:

– a ambilor părinţi,
– a părintelui căruia minorul ia fost încredinţat prin hotărâre

judecătorească rămasă definitivă,
– a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.
Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la

controlul de frontieră şi certificatul de cazier judiciar.
Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume

desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate să desfăşoare
activităţi de transport internaţional de persoane, în condiţiile legii.

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru
efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat
întro declaraţie notarială care are forma și con�inutul stabilite de lege,
modelele fiind postate pe siteul instituţiei https://www.politiadefron
tiera.ro/ro/main/pgcontinutulsiformadeclaratiei168.html.

Menţionăm că, valabilitatea declara�iei date de către
părinte/părin�i/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui
cetă�ean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei
se elimină obligativitatea men�ionării scopului deplasării și a rutei, pre
cum  și condi�ia indicării exprese a statului/statelor de destina�ie.

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domicil
iul/reședin�a în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care
au domiciliul/reședin�a, nu mai este necesară prezentarea declara�iei
părin�ilor/tutorilor la ieşirea din România. Dovada domiciliului sau
reşedinţei în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens,
după caz: paşaportul minorului (în situa�ia în care este men�ionat domi
ciliul sau reședin�a minorului în document), permisul de rezidenţă,
adeverinţe care atestă rezidenţa etc.

De la începutul acestui an, poli�iștii de frontieră au întrerupt
călătoria a aproximativ 1.600 cetă�eni români minori ca urmare a fap
tului că părinţii/înso�itorii nu de�ineau documentele necesare pentru a
călători împreună cu minorul în condi�ii legale.

Însă aceste situa�ii sunt constatate tot mai des o dată cu fi
nalizarea cursurilor și începerea vacan�elor de vară. Astfel, începând cu
10.06.2022, poli�iștii de frontieră nu au permis ieșirea din �ară a peste
500 cetă�eni români minori ( aproximativ o treime din totalul de la în
ceputul anului), afla�i întruna din situa�iile de mai jos:

– nu posedau documente de călătorie valabile;
– părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin

procura notarială;
– însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat

cazierul judiciar.

IEŞIŢI DIN ŢARĂ CU COPIII ÎN
PERIOADA URMĂTOARE?

ATENŢIE LA DOCUMENTELE DE
CĂLĂTORIE ALE ACESTORA! 
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 3 0 / 2 0 2 2
Revista noastră interna�ională de care suntem

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

grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 856 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc

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

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

D.V.M.

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

Nae BUNDURI

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

Mirela GRIGORE

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

Vasile LARCO

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

Ion MICUŢ

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

Viorica GĂINARIU

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

Elena BUZNĂ

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

Mariana DOBRIN

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

Grigore VASILE

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

Giuseppe NAVARRA

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

Mihai FRUNZĂ

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

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

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

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

PETRU IOAN GÂRDA

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

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

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

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

LUCIAN PERŢA

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

tatăl meu împotriva nemţilor în cel deal doilea război mondial.
La auzul acestor cuvinte, fiul cel mic spuse:
– Dar ce are familia asta de nu se poate înţelege cu nimeni?


Un actor extrem de pretenţios îi spune regizorului:
– Uite ce e, vorbeşte cu producătorul. Nu accept ca în acest film istoric să se umble cu butaforii.

La scena celor două ospeţe, vânatul să fie vânat autentic, vinul de Rin să fie vin de Rin şi păstrăvii sa fie
păstrăvi!

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


Treceam printro criză financiară cu adevărat disperată… Ce mai, eram falit! Dândusi seama de

lucrul asta, bunicămea şia scos cerceii cu perle de la urechi şi mia spus:
– Uite, ăştia au dăinuit peste multe generaţii, sunt foarte valoroşi. Însă te văd strâmtorat şi mam

gândit să ţii dăruiesc, poate or să te ajute să ieşi din necaz…
Minunat… Acum arăt ca un nenorocit de homosexual falit!



BANCURI
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MESAJE SPECIALE:
Lui D. Buzatu (C.J.Vaslui): Te iert pentru câte miai făcut mie ca persoană, dar te blamez pentru cât rău ai făcut firavei

culturi vasluiene pe care ai desfiin�ato! Ai avut oameni de valoare pe care iai nenorocit! Ca în Ferma animalelor…

Ing. Vasile Pavăl, încă Primar (Vaslui): Î�i iert relele mie făcute, dar te blestem pentru câte daune ai adus prăpăditei vie�i
culturale vasluiene, alungând valori și înconjurândute de nulită�i. Cum vei rămâne în istorie?

Argumente: 400000 de lei (=4 miliarde, vechi) neacorda�i pentru cultură în 2 ani, după ce cu un an înainte ai premiat
desene pe asfalt.

În afară de 24 oameni de cultură care fac pe munca și talentul lor câte ceva, nimic nu mișcă în Vaslui, devenit al celor cu
mintea beteagă, beteagă. Cum vei răspunde copiilor și nepo�ilor? Sau îi crezi pe to�i tâmpi�i?

Mare pacoste pe acest oraș…
D.V.M.

SFATURI UTILE 
CU PRIVIRE LA LEGUME

 Pentru a pastra in bucate vitamina C, se vor respecta urmatoarele reguli:
– a curati si a taia legumele nemijlocit inainte de preparare si cu un cutit inoxidabil;
– legumele si verdeata curatite si tocate nu se tin prea mult timp in apa ;
– a arunca legumele in apa clocotita in portii nu prea mari;
– cratita in care fierb legumele se recomanda a se acoperi cu capacul, lasanduse intre el si suprafata

lichidului un spatiu nu prea mare ;
– a avea grija ca legumele sa nu se rasfiarba ;
– supa preparata nu se lasa descoperita ;
– mancarurile din legume fierte sau inabusite se vor servi imediat;
– toate legumele, in afara de sfecla si mazarea verde, se fierb in apa cu sare;
– legumele se prajesc in mult ulei.
 Legumele se prepara cu ulei vegetal, mazarea, fasolea se prepara atat cu ulei, cit si cu untura.
 Cartofii fierti cu coaja pastreaza 75% de vitamine, cei curatati si fierti intregi 6070%, iar cei

taiati bucatele doar 3550%.
 La fierberea cartofilor se va urmari ca apa sai acopere cel mult cu 1 cm.
 Cartofii se vor fierbe la un foc potrivit. Cartofii nu se vor rasfierbe, daca peste 1015 min dupa ce

au dat in clocot apa se va scurge si ei se vor fierbe in aburi.
 Vitamina C se va pastra mai bine, daca legumele se vor fierbe intrun vas de aluminiu sau unul

emailat, decat intrun vas de arama sau fier.
 Nu se recomanda a trece legumele prin masina de tocat, ele se vor da prin razatoare de aluminiu

sau material plastic.
 Bucatele de legume, preparate pe cateva zile, se vor incalzi in portii, anume in cantitatea necesara

sa se serveasca la masa.
 Verdeata proaspata, cartofii, varza se vor arunca in apa sau bulionul clocotind, astfel vitaminele

se vor pastra mai bine.
 Legumele pentru ciorba se vor toca, in masura posibilitatilor, de aceleasi dimensiuni, astfel ele se

vor fierbe uniform.
 La prepararea ciorbei legumele congelate se vor arunca de odata in apa clocotita, fara a le dezgheta

in prealabil, astfel in ele se vor pastra mai bine vitaminele.
 La fierberea cartofilor curatati sarea se va adauga la inceput.
Mazarea si fasolele se vor drege cu sare doar atunci cand se vor muia, altfel aceste legume nu se

vor fierbe.
 Cartofii vor fierbe mai repede, daca se va adauga o lingura de margarina.
 Cartofii curatiti vor fierbe mai repede si vor fi faramiciosi, daca in prealabil se vor tine sub un jet

de apa rece.
 Cartofii fierfi cu coaja nu se vor rasfierbe, daca se vor drege cu sare (la 1 kg de cartofi 1/2 lingurita

de sare). Se mai poate de adaugat in apa putina moare de varza sau otet.
 Cartofii fierti cu coaja se vor curati mai usor daca imediat dupa fierbere se vor tine sub un jet de

apa rece.
 Cartofii fierti cu coaja vor fi mai gustosi, daca in procesul fierberii in cratita se va adauga putin

marar, 2 3 catei de usturoi sau foi de dafin.
 Gustul dulciu al cartofilor inghetati va dispare, daca ei se vor pastra vreo 57 zile intro incapere

cu o temperatura de plus 1820°.
 Inainte de a fierbe cartofii vechi incoltiti, mai intai se vor curati bine de ochiuri si se vor tine in

apa rece, se va inlatura un strat mai gros de coaja; nu se vor fierb intregi, ci taiati. Fiertura nu se va utiliza la
prepararea bucatelor.

Cartofii noi se vor curati mai usor, daca in prealabil se vor tine vreo 1520 de min in apa rece cu sare.
 Cartofii vechi nu se vor fierbe cu coaja, ci curatiti. La fierbere ei nu se vor intuneca, daca in apa

se va adauga un pic de otet.
 Cartofii tineri se vor curati bine, daca, spalanduse din timp, se vor pune intrun saculet, in care

se va turna o mana de sare mascata, saculetul se va lega la gura si se va rostogoli pe masa.
 Cartofii prajiti vor forma o crusta crocanta daca dupa taiere se vor spala in apa rece, apoi se vor

usca cu un prosop si se vor pune in grasime inchisa,
VA URMA

BĂRBA�I RE�INU�I PENTRU
LOVIRE SAU ALTE VIOLEN�E
ȘI TULBURAREA ORDINII ȘI

LINIȘTII PUBLICE

Poliţiştii Sec�iei 6 Poli�ie Rurală Negrești, din cadrul Poli�iei
orașului Negrești, au re�inut doi bărba�i,  în vârstă de 39, respectiv 18
ani, din localitatea Rateșu Cuzei, comuna Rebricea, jude�ul Vaslui,
bănui�i de săvârșirea infrac�iunilor de lovire sau alte violen�e și tulbu
rarea ordinii și liniștii publice. 

Poli�iștii Sec�iei 6 Poli�ie Rurală Negrești au probat activitatea
infrac�ională a doi bărba�i, din localitatea Rateșu Cuzei, bănui�i de
comiterea infrac�iunilor de lovire sau alte violen�e și tulburarea ordinii
și liniștii publice.

În urma cercetărilor efectuate, poli�iștii au stabilit faptul că, în
data de 03 iulie 2022, ora 22.40, persoana vătămată, un bărbat în vârstă
de 27 de ani, din localitatea Rateșu Cuzei, se afla împreună cu un bărbat
de 39 de ani și cu cei trei copii ai acestuia, cu vârste cuprinse între 14
și 18 ani, pe drumul public, în proximitatea unui spa�iu comercial.  

La un moment dat, pe fondul unor neîntelegeri, între per
soanele sus men�ionate a izbucnit un conflic spontan, iar bărbatul de
39 de ani, împreună cu fiul său de 18 ani, iar fi aplicat mai multe lovi
turi cu pumnii și cu un obiect contondent (scândură), bărabtului de 27
de ani. Pentru aplanarea conflictului au intervenit două femei, în vârstă
de 32, respectiv 31 de ani, moment în care, femeia de 31 de ani ar fi
fost lovită cu pumnul, dar și cu un obiect contondent (scândură) la
nivelul fe�ei de către bărbatul în vârstă de 39 de ani.

Cercetările sunt continuate de către poli�iști, sub suprave
gherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii
și probării întregii activită�i infrac�ionale a bărbatului.
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AMERICA

în grădina Casei Albe cresc feciori
prin istorie şi timp  nemuritori.
ei duc vestea peste lumea mare   
că libertatea nu are culoare.

ştim cu toţii că Pământul e rotund.
mersul spre lumină are sens profund,
ca un imn spus întro limbă ce ne place,
un mesaj care tradus înseamnă PACE.

Dumnezeu a făcut lumean voia lui.
astrul nostru nui averea nimănui.
noi din Eden am hulit antisemiţii 
şi irozii arşi de intrigi şi ambiţii.

e America un vis visat de veci.
iată...am trecut de veacul douăzeci.
avem aripi să zburăm din zaren zare;
pasul către fericire nui prea mare.

prin istorie şi timp  nemuritori,
în grădina Casei Albe cresc feciori.
Dumnezeu le dă puterea arzătoare
să vegheze pacea lumiintre popoare...

Poezie de George FILIP

MMEERRIIDDIIAANNUULL.. .. ..
acum 19 ani

VARA
Priveam fără de ţintăn sus
Întro sălbatică splendoare
Vedeam Ceahlăul la apus,
Departen zări albastre dus,
Un uriaş cu fruntean soare,
De pază ţării noastre pus.
Şi ca o taină călătoare,
Un nor cu muntele vecin
Pluteantracest imens senin
Şi navea aripi să mai zboare!
Şi tot văzduhul era plin
De cântece ciripitoare.

Privirile de farmec bete
Mi leam întors către pământ
Iar spicele jucau în vânt,
Can horă dupun vesel cânt
Copilele cu blonde plete,
Când saltă largul lor vestmânt.
În lan erau feciori şi fete,
Şi ei cântau o doinăn cor.
Juca viaţan ochii lor
Şi vântul le juca prin plete.
Miei albi fugeau către izvor
Şi grauri suri zburau în cete.

Cât de frumoasă teai gătit,
Naturo, tu! Ca o virgină
Cu umblet drag, cu chip iubit!
Aş vrea să plâng de fericit,
Că simt suflarea ta divină,
Că pot să văd ceai plăsmuit!
Mie inima de lacrimi plină,
Căn ea sau îngropat mereu
Ai mei, şio să măngrop şi eu!
O mare e, dar mare lină
Natură, în mormântul meu,
E totul cald, că e lumină!

Poezie de George COȘBUC

– la sărbătoarea Zilei SUA –
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6 IULIE
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SĂRUTULUI

(Kissing Day sau Kiss Day)
Ziua internaţională a sărutului celebrată, anual, la 6 iulie, a apărut în 2006, în

Marea Britanie şi, în decurs de câţiva ani, a devenit o sărbătoare internaţională, potrivit
daysoftheyear.com.

Scopul acestei zile este de a le da o ocazie în plus îndrăgostiţilor de a fi aproape
unul de celălalt, dar şi de a evidenţia varietatea de sensuri pe care le are acest gest.

Expresie a afecţiunii umane, sărutul trimite o cascadă de impulsuri prin neuroni
şi eliberează un amestec de hormoni dintre care cei mai importanţi sunt oxitocina, care
mediază relaţiile sociale, dopamina, cu rol în stimularea dorinţei, şi serotonina, ce contribuie
la o stare de bine şi fericire. De asemenea, sărutul reduce nivelul cortizolului (hormon al
stresului).

Sărutul reduce tensiunea arterială, îmbunătăţeşte sistemul imunitar şi reduce
reacţiile alergice

Ca manifestare culturală, sărutul este prezent în foarte multe opere de artă.
Constantin Brâncuşi a exprimat această formă a afecţiunii umane în seria de 

sculpturi „Sărutul”, precum şi în lucrarea monumentală „Poarta sărutului”.
În pictură, sărutul a fost imortalizat, printre alţii, de Francesco Hayez (1859), 

Edvard Munch (1897), Pablo Picasso, Marc Chagall, Rene Magritte, Roy Lichtenstein sau
Banksy.

Una dintre cele mai faimoase picturi ce poartă numele „Sărutul” („Liebespaar”)
este cea în ulei realizată de pictorul austriac simbolist Gustav Klimt (18621918). Lucrarea
a fost realizată între anii 1907 şi 1908, la apogeul „Perioadei de aur”, în care Klimt a preferat
nuanţele de auriu, realizate din frunze (foiţe) de aur.

Tabloul „Sărutul” înfăţişează un cuplu îmbrăţişat, trupurile celor doi fiind
înfăşurate în mantii decorate întrun stil ce aminteşte atât de Art Nouveau, extrem de popular
la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, cât şi de Mişcarea pentru Arte şi
Meşteşuguri, apărută în Marea Britanie şi, de asemenea, extrem de populară la începutul
anilor 1900. Combinaţia rezultată este numită "Jugendstil".

Pictura „Sărutul” poate fi admirată în galeria Austriacă Belvedere (Osterreichische
Galerie Belvedere), găzduită de Palatul Belvedere din Viena.

În film, sărutul a debutat în pelicula „The Kiss”, ce datează din 1896.
Scena dintre Mary Irwin şi John Rice a durat 18 secunde, suficient cât să

declanşeze un adevărat scandal mediatic şi săi aducă regizorului William Heise acuza că
ar dori coruperea şi decadenţa publicului american.

Fotografia „VJ Day in Times Square” („Ziua Victoriei în Times Square”), realizată
de Alfred Eisenstaedt şi devenită celebră prin publicarea în revista „Life”, a imortalizat un
marinar sărutând o femeie îmbrăcată în rochie albă în timpul manifestărilor legate de ca
pitularea Japoniei după Al Doilea Război Mondial. Scena sa petrecut în Times Square din
New York. Autorul fotografiei nu a avut timp să identifice protagoniştii fotografiei şi, 
dea lungul timpului, identitatea celor doi a fost subiect de dispută, notează 
smithsonianmag.org. Cei doi au fost surprinşi şi de către alţi fotografi, precum Victor 
Joregensen. Cea care a declarat că este prezentă în fotografie a fost Greta Zimmer Friedman,
care a ieşit în Times Square de la locul său de muncă din apropiere, o clinică dentară în
care lucra ca asistentă.

A fost sărutată de un marinar pe care nu îl cunoştea şi a descris acel sărut ca pe un
act de bucurie al marinarului care nu trebuie să se mai întoarcă să lupte în Pacific. Cel care
a sărutato a fost identificat ca fiind George Mendonsa, din Rhode Island. Cei doi sau reîn
tâlnit în 1980, în Times Square, la invitaţia revistei „Life”, conform unui interviu realizat
de Patricia Redmond în cadrul proiectului „Veterans History Project” şi păstrat pe siteul
Bibliotecii Congresului SUA.

Deşi interpretăm, de obicei, sărutul ca pe o formă de afecţiune şi, de cele mai
multe ori, nil imaginăm în context romantic şi senzual, el poate fi şi un semn de respect,
prietenie, salut, admiraţie, reconciliere, de intenţii pacifiste sau chiar un mod de a transmite
norocul.

În context religios, faţă de diferite obiecte de cult, sărutul exprimă devotament şi
evlavie.

Un comportament asemănător sărutului se întâlneşte la anumite specii de 
mamifere, în special primate. Este greu de spus, însă, dacă la oameni sărutul este un gest
instinctiv sau unul învăţat. Este util de reţinut că, în anumite ţări, sărutul în locuri publice
este infracţiune sau, în cel mai bun caz, contravenţie.

Ideea din spatele acestei sărbători a fost una prin care oamenii să îşi redescopere
plăcerea atingerii buzelor! Sărutul este o experienţă plăcută şi intimă, însă Ziua
Internaţională a Sărutului nu este atât de mediatizată precum Valentins's Day. Sărutul te
poate face să te îndrăgosteşti de o persoană sau să ai amintiri pe care să nu le uiţi toată
viaţa. De ce se sărută oamenii? Ştiinţa are un răspuns şi pentru asta: totul începe de la
mame.

Semnificaţia sărutului este diferită în funcţie de zonele de pe glob. Astfel, un sărut
poate exprima, printre altele, sentimente de dragoste, pasiune, afecţiune, respect, prietenie,
noroc. 

Se spune că un singur sărut are puterea de a face pe oricine să se îndrăgostească
de o persoană. Totodată, despre primul sărut există tot soiul de teorii, cum ar fi cea că acest

gest nu se uită toată viaţa. Tocmai de aceea îl repetăm şi nu ne plictisim când facem asta,
pentru că încercăm să recreem acel moment unic.

Această sărbătoare a adus şi diverse competiţii, cât se poate de inedite, în care 
cuplurile din întreaga lume au dorit să îşi manifeste afecţiunea, întrun mod public. Pe 
întregul glob sunt înregistrate astfel de momente.

Spre exemplu, în anul 2005, în Marea Britanie, sa înregistrat cel mai lung sărut
din toate timpurile. Îndrăgostiţii şiau ţinut buzele lipite timp de 31 de ore şi 30 de minute.
În 2009, Nikola Matovic şi Kristina Reinhart, din Germania, sau sărutat 32 de ore.

Ziua Internaţională a sărutului ia mai avut ca protagoniştii unui nou record şi pe
doi soţi din Thailanda. În anul 2011, aceştia au doborăt recordul stabilit anterior, după 46
de ore şi 24 de minute în care sau sărutat.

Tradiţia mai spune că în această zi specială de 6 iulie, în fiecare an, curajoşii 
trebuie să îşi manifeste afecţiunea întrun mod ceva mai… direct. Deşi nu sunt mulţi care
sar încumeta să facă un asemenea gest, oamenii care sărbătoresc această zi specială trebuie
să sărute un străin.

În controversata carte Kama Sutra sunt descrise 31 de tipuri de sărut, însă cel mai
popular din întreaga lume este cel franţuzesc. Acest fel de apropiere a buzelor mai poartă
şi denumirea de „legătura sufletelor”.

Mai sunt, desigur, şi alte moduri prin care este celebrată această sărbătoare. Printre
acestea se numără, în funcţie de zona de pe planetă, sărutarea cuiva prin metoda „Spider
Man”, un sărut împărtăşit în stil eschimos sau divulgarea experienţei primului sărut între
prietenii apropiaţi.

Pentru că este plăcut să te săruţi vă recomandăm să serbaţi cum se cuvine ziua de
6 iulie. Şi ca să puneţi preţ pe acest gest frumos vam pregătit o listă cu lucruri interesante
despre sărut.

1. Te scapă de riduri;
Când te săruţi pui în mişcare 29 dintre muşchii feţei. Practic este cel mai plăcut

mod posibil de a face exerciţii pentru frumuseţea feţei tale. Antidot antiîmbătrânire.
2. Acţionează asemeni antibioticelor;
Partenerii fac schimb de fluide (care conţin minerale şi proteine) care au efect

benefic asupra corpului nostru. Ne întăreşte sistemul imunitar.
3. Prelungeşte viaţa bărbaţilor;
Nu ştim cine a făcut studiul, dar suntem de acord cu concluziile care arată că soţii

care îşi sărută nevestele înainte de a pleca la muncă trăiesc cu 5 ani mai mult în comparaţie
cu cei care nu o fac.

4. Ai şanse să îţi găseşti alesul inimii;
Endocrinologii cred că prin sărut femeile pot simţi gustul şi aşa îşi pot da seama

dacă cel pe care îl sărută este un partener bun pentru ele.
5. Îţi poate provoca orgasm;
Există femei care au orgasm doar prin sărut.
6. Te poate îmbolnăvi;
De exemplu prin sărut te poţi îmbolnăvi de mononucleoza (cunoscută şi ca boala

sărutului) şi de herpes. Este puţin probabil să te infectezi cu virusul HIV prin sărut, însă o
femeie a fost infectată aşa în 1997.

7. Schimb de bacterii;
În gură avem miliarde de bacterii. Când două persoane se sărută fac schimb de

până la un miliard de bacterii.
8. Te goleşte de viaţă;
Dacă te săruţi pasional timp de 90 de secunde creşte presiunea săngelui şi automat

şi pulsul inimii. Asta va creşte şi nivelul de hormoni din sănge, lucru care îţi va reduce 
durata vieţii cu un minut.

9. Reduce stresul;
Când te săruţi te relaxezi şi automat scade nivelul de stres. Te simţi bine şi lumea

ţi se pare mai frumoasă.
10. Îti ocupă timp;
O persoana îşi petrece două săptămâni din viaţă sărutânduse, adică 20.160 de minute.

Solo ROTENSTAIN
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8 SFATURI 
PENTRU O VARĂ SĂNĂTOASĂ

Cu siguran�ă organismul se resimte după zi toridă de vară. Pentru a vă îmbunătă�i calitatea vie�ii,
specialiștii au venit cu cele mai bune sfaturi pentru ca și în sezonul cald frumuse�ea și sănătatea oamenilor
să nu aibă de suferit. 

În cele ce urmează vă prezentăm 8 sfaturi pentru o vară sănătoasă, astfel încât să vă îmbunătă�i�i
stilul de via�ă și starea generală de sănătate!

Consuma�i fructe de padure
Dacă dori�i să face�i o schimbare în dieta dvs. o ceașcă cu fructe de pădure proaspete (mure, afine,

capsuni) este exact ce aveti nevoie. Acestea va vor ajuta sa asimilati antioxidantii care previn deteriorarea
tesuturilor si reduc riscul aparitiei afectiunilor legate de inaintarea in varsta. Afinele si murele au cel mai
mare continut de antioxidanti.

Totodata, fructele de padure sunt bogate in fibre, care contribuie la scaderea valorilor colesterolului
si la prevenirea anumitor forme de cancer.

Relaxativa
Pentru scaderea nivelului de stres va puteti ocupa timpul cu reamenajarea gradinii; daca spatiul nu

va permite, alternativa ar fi sa intretineti cateva ghivece cu flori. Chiar daca mainile dvs. se murdaresc cu 
pamant, mintea dvs. se va elibera de stresul din viata cotidiana; aceste activitati va ajuta sa va relaxati, fiind
strategii reale de psihoterapie ocupationala.

Folositi zilnic ata dentara
Ata dentara poate fi folosita pretutindeni, la plaja (intrun loc ferit), in timp ce cititi sau cand va

uitati la tv. Acest obicei ar trebuie sa devina primul pas in curatarea dintilor, fiind extrem de eficient in pre
venirea cariilor dentare si a afectiunilor din cavitatea bucala.

Miscare in aer liber
Optati pentru practicarea unui sport in aer liber: mergeti intro excursie, jucativa impreuna cu copiii

dvs., inotati, plimbativa cu bicicleta sau cu rolele; oricare din aceste activitati va vor face sa simtiti placerea
miscarii in aer liber.

Nu uitati ca timpul petrecut cu familia este foarte important; orice moment poate fi o ocazie sa va
consolidati relatiile cu partenerul si copiii dvs.

Protejativa ochii
Ochelarii de soare diminueaza cu pana la 99% actiunea razelor ultraviolete de tip A si B. De aseme

nea, ajuta la prevenirea cataractei dar si a ridurilor de expresie din jurul ochilor.
Cand practicati diverse exercitii fizice sau activitati in aer liber purtati ochelari care sa va protejeze

vederea. Consultati medicului oftalmolog pentru a va recomanda cea mai buna alternativa!
Vacanta de vara
Profitati de vacanta de vara pentru a va relaxa si pentru a va odihni inima. Vacantele detin beneficii

multiple: contribuie la scaderea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac, a hormonilor de stres (cum ar fi corti
zolul care contribuie la cresterea in greutate si creste riscul pentru boli cardiovasculare).

Evitati alcoolul
Vara se recomanda, in special, consumul bauturilor racoritoare sau al celor slab alcoolizate. Un pahar

cu sangria (vin diluat cu suc), o bere rece sau un pahar cu vin si apa sunt sanatoase si revigorante si nu contin
o cantitate mare de mult alcool.

Consumate cu moderatie, anumite tipuri de bauturi alcoolice pot proteja impotriva bolilor cardiace.
Bauturile alcoolice vor fi evitate de catre femeile insarcinate sau persoanele cu probleme cronice de sanatate.

Dormiti suficient
Acordati importanta cuvenita odihnei si somnului prin mentinerea aceleiasi ore de culcare si de

trezire, chiar si in zilele lungi de vara. De asemenea, se recomanda sa nu consumati alcool cu trei ore inainte
de culcare pentru a preveni insomnia. Somnul de dupaamiaza este ideal daca zilnic va culcati la aceeasi ora
si dormiti o durata aproximativa de timp. 

Acestea sunt cele 8 metode simple care vă pot îmbunătă�i sănătatea în această vară. 
Încerca�i una sau încerca�ile pe toate! Sunt ușor de aplicat și benefice pentru dvs.

CUM SA CONDUCI LA
DRUM LUNG

�iai făcut curaj și esti gata să te deplasezi cu mașina pe o
distan�ă mai mare? Felicitări!

Cănd î�i planifici drumul, ai în vedere următoarele as
pecte:

Distan�a;
Condi�ia drumurilor;
Traficul;
Limitele de viteză;
Loca�ia orașelor, locurile în care po�i opri și unde te po�i 

odihni;
Vremea!

Pregatește�i călătoria astfel:
E necesar să faci o pauză la fiecare două ore de condus;
Evită să conduci mai mult de opt ore pe zi;
Dormi bine înainte de a pleca la drum;
Pornește călătoria de diminea�ă, evită să conduci noaptea sau

după o zi obositoare de muncă /școală!
Verifică dacă ai combustibil suficient, ulei, dacă ro�ile sunt în

regulă (chiar și roata de rezervă)!

Nu în ultimul rând, iată câteva sfaturi de care este indicat
să �ii cont:

Dacă nu știi exact unde mergi, pornește GPSul! Astfel, nu vei
fi nevoit să te oprești și să consul�i harta.

Folosește cu încredere ultima treaptă de viteză! La drum lung
și mai ales pe por�iunile unde se merge bine, folosește treptele supe
rioare de viteză! Nu încurca traficul.

Sunt foarte multi șoferi (experimentati, de altfel), care frânează
brusc în afara localită�ilor când văd poli�ia. Atâta timp cât limita de
viteză este 90 km/h, nu 50 km/h, nu face o asemenea greșeală!

Prima banda de la axul drumului este pentru a depăși  folo
seșteo doar daca vrei să depășești pe cineva, este nepoliticos să stai pe
prima banda și să nu îi lași pe ceilal�i să te depășească!

Dacă vrei să depășești, asigurăte! A depăși pe un drum
na�ional nu este același lucru cu a depăși în oraș, în primul rând, viteza
este diferită, așa că înainte de a te angaja întro depășire, calculează
dacă ai suficient timp să o execu�i!

Dacă este posibil, este recomandat să ai un înso�itor cu tine:
te va face sa te sim�i în siguran�ă iar drumul va părea mai scurt.

Daca conduci pe drumuri noroioase, sau cu gropi, adaptează
viteza pentru a putea să faci manevre în caz de urgen�ă și mai ales, pen
tru a te sim�i în siguran�ă.

Ai grijă la semnele care î�i indică prezen�a animalelor  nu ai
vrea să sperii o turmă de vaci sau să rănești vreun animal sălbatic!

Ascultă muzică, relaxeazăte, nu sta încordat tot drumul!
Șofatul este un lucru plăcut daca nu ești agresiv în trafic și ai în vedere
în primul rând siguran�a ta.


