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ADMINISTRA}IA 

 
PREZIDEN}IAL| 
 

Mesajul Pre[edintelui Rom=niei, Traian B\sescu,  
cu ocazia anivers\rii a 15 ani de la înfiin]area Studioului TV Vaslui 

 
Prin activitatea sa de 15 ani, Studioul TV Vaslui a dovedit c\ opinia 

public\ are nevoie de informare constant\ [i obiectiv\. Sunt sigur c\ 
telespectatorii Studioului TV Vaslui se bucur\ de o radiografie complex\ a 
zonei, a comunit\]ii din care fac parte. Societatea rom=neasc\ are nevoie de 
informa]ie, de seriozitate [i dedica]ie, lucruri pe care colectivul Studioului 
TV Vaslui le-a dovedit din plin, `n to]i ace[ti ani. Sunt convins c\ ve]i reu[i 
`n continuare s\ fi]i unul dintre liderii media, la nivel local [i regional.  
 

Ca fost parlamentar de Vaslui m\ leag\ multe de acest jude]. De 
multe ori, Studioul TV Vaslui a fost pentru mine o surs\ de informa]ie 
extrem de util\ pentru a întelege mai bine nevoile oamenilor din aceast\ 
zon\. 
 

De 15 ani, Studioul TV Vaslui performeaz\ în spa]iul media, 
f\cându-se util vasluienilor [i pentru acest lucru doresc s\ felicit echipa 
redac]ional\. 

 
V\ urez la mul]i ani cu audien]e c=t mai ridicate [i materiale de 

calitate!  
 
 

     Pre[edintele Rom=niei 
 Traian B\sescu 

 
Decembrie 2005 
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AM SCRIS ACEASTA CU GÂNDUL LA CEI 

CARE FAC S| R|MÂNEM. 
        D.V.M. 

 



 7

I. ARGUMENT... 
 
 
O carte-document a unui MOMENT din istoria unui ora[ [i 

a unui jude], cu `ncercarea de a surprinde mediul `n care a fost 
posibil\ zv=cnirea orgolioas\ de a realiza o mi[care cultural-
informa]ional\ (m\car) integrabil\ celei na]ionale, de dup\ 
1989... sperie g=ndul, c=t poate fi de greu.  

F\r\ `ndoial\, dac\ o alt\ epoc\ istoric\ [i-a revigorat 
r\d\cinile, dup\ o jum\tate de secol de comunism, [i, mai mult, 
a reimplantat principiile economiei de pia]\ (cu pierderile [i 
c=[tigurile sale), erau de a[teptat mari fr\m=nt\ri sociale, 
economice, culturale, etc. Éra informa]ional\ `nflore[te [i pe 
aceste meleaguri, `nc\ mult acoperite cu b\l\rii, pe care `ncepe 
agricultura performant\, civiliza]ia de tip nou, altfel de cultur\, 
[i, sigur, comunica]ia [i infrastructura cu dezvolt\ri 
nemai`nt=lnite.  

Dac\ mi-ar fi spus cineva, `n 1988, c\ va c\dea Ceau[escu, 
c\ voi putea circula cu viteze mari, pe [osele din ce `n ce mai 
bune, c\ voi putea vorbi la celular cu familia din Canada sau din 
orice parte a lumii ... nu puteam crede. “E ]ara lui p\m=ntul ... 
vorbe[ti cu fundul lumii la tine din odaie”, scria Arghezi, `n 
1927 [i, ast\zi, se poate pleca `n Spania, Portugalia sau oriunde 
`n lume cu mijloace auto sau aeriene, f\r\ prea multe opreli[ti. ~n 
ceea ce prive[te comunicarea cred c\ telefonul mobil (e aproape 
[i cel cu imagine, nu numai sunet) [i internetul sunt condi]ii 
esen]iale pentru dezvoltarea uman\ `n general. 

M\ `ntreb: `n ce situa]ie va fi cartea `n competi]ie cu 
televiziunea [i internetul, poate [i alt\ form\ de comunicare ? 

Nu-mi pot `nchipui c\ s-ar `ncheia “galaxia Guttemberg”, 
adic\ nu se va mai citi, [i totul se reduce la ce se vede 
(televiziune) sau la ce se aude (ca “`ntre]inere”), [i chiar cred c\ 
televiziunea (cu plusuri [i minusuri, variabilitate maxim\, etc.) 
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devine cumplit me[te[ug de t=mpenie, `ntruc=t omul comunic\ 
tot mai pu]in cu semenul s\u iar afectivitatea e “rara avis” ca [i 
`n „sport” ... unde mi[carea e doar pe ecran ... 

B\nuiesc ce urmeaz\: melanjul carte-informatizare-
televiziune. 

Omul trebuie s\ `nve]e, [i asta `nseamn\ text, oricum va fi 
`nf\]i[at, trebuie s\ comunice, [i asta `nseamn\ cuv=nt vorbit, 
scris sau sub`n]eles, s\ viseze, deci imagine (artistic\). 

O carte, mai ales, r\mas\ `n calculatorul bibliotecii, are 
mari [anse s\ ofere [i peste genera]ii informa]ii utile, necesare, 
spectaculoase sau obi[nuite pentru via]a necesar intelectual\ [i 
afectiv\. Urma[ii no[tri vor fi OAMENI c=t `[i p\streaz\ limb\, 
obiceiuri, rude, comunicare. Altfel, f\r\ imagine artistic\, vor fi 
robo]i pe care [i cibernetica `i poate subjuga. 

O carte-document care s\ ilustreze (imperfect) MEDIUL {I 
MOMENTUL (Hyppolite Taine) unei urbe cu ceva tradi]ii, a 
unui jude] s\rac, mereu `n c\utarea identit\]ii de sine, mi se pare 
NECESAR| {I UTIL| 

Av=ntul acesta, clar, este vizibil de la distan]\, chiar dac\ 
numai ca o c=time din realitatea ilustrat\ a ]\rii. Dac\, la 
`nceputul secolului al XX-lea, B+RLADUL a excelat prin acea 
mi[care literar\ [i cultural\ menit\ s\ se integreze `n evolu]ia 
na]ional\, remarcabil\ `n Istoria literar\ [i cultural\, afirm c\ 
ACUM, la sf=r[itul secolului [i `nceputul mileniului III, Vasluiul 
zv=cne[te puternic, impun=ndu-se aten]iei prin mari realiz\ri. 
(Hu[ul n-a mai ie[it `n eviden]\ de pe vremea lui D. Cantemir). 

Am considerat c\ Televiziunea Vaslui (TVV) [i Unison 
Radio (Vaslui [i B=rlad) au fost principalele voci ale cet\]ii, `n 
aceast\ efervescen]\ unic\ [i irepetabil\ ! 

“Spiritul veacului” (G. Ibr\ileanu) ]ine de interesul 
societ\]ii actuale pentru forme moderne de civiliza]ie, pentru 
comer] cultural (TV-radio), pentru informare complex\, 



 9

neglij=nd cartea (ca lectur\), sportul (ca mi[care fizic\) [i ... 
munca fizic\.  

Nicolae Iorga se `ntreba, `ntr-o conferin]\ ]inut\ la Vaslui, 
prin mai 1904, ce sc=nteie `i va `nsufle]i pe vasluienii afla]i   
`ntr-o stare de somnolen]\ [i `napoiere [i cine va sem\na credin]a 
`n reu[ita muncii ? 

Nu avem preten]ia c\ am pornit noi cei de la TVV-Unison-
Meridianul, dar c\ am contribuit substan]ial la av=ntul acesta 
cultural [i la explozia informa]ional\, local\, e o certitudine. 

Cu toat\ s\r\cia, jude]ul Vaslui, [i `n special municipiul 
Vaslui, sunt ast\zi [i altceva dec=t locuri unde nu se `nt=mpl\ 
nimic. 

Demersul nostru se bazeaz\ strict pe realitatea care impune 
ca principale realiz\ri `n aceast\ perioad\: 

- Dezvoltarea [i diversificarea vie]ii social - culturale [i 
economice, ca exponent SC CVINTET TE-RA fiind un grup 
modern [i modernist sub varii aspecte. 

- Introducerea informatiz\rii (de la telefoanele analogice cu 
disc la celulare, calculatoare, internet) [i nu numai. 

- Realizarea unei anumite con[tiin]e de sine a acestei 
popula]ii dar [i [tirbirea, neglijarea sau anularea valorilor locale 
(un exemplu: parlamentari str\ini de aceste locuri); 

- Situarea `ntr-un angrenaj (circuit) na]ional sau mondial  a 
unor valori locale:  destui dintre vasluieni s-au afirmat `n 
Bucure[ti sau peste hotare; un fost deputat de Vaslui (Traian 
B\sescu) ajunge pre[edintele ]\rii, o deputat\ din Vaslui - 
parlamentar european, al]i ale[i ca parlamentari de Vaslui ajung 
`n func]ii importante (senatorul Cristian David – ministru; [ef 
grup parlamentar - Cristian R\dulescu); destui tineri din jude] 
lucreaz\ la mari companii na]ionale, `n lume. 
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Credem c\: 
a) Televiziunea Vaslui [i celelalte mijloace de pres\ ale 

Grupului reprezint\ [i un important element de continuitate [i 
diversitate. 

b) Este emblematic\ situarea ca lider de opinie `n con[tiin]a 
public\ a primei Televiziuni din Moldova (TVV). 

c) Prin aceste mijloace mass-media [i ziarul 
MERIDIANUL exist\ un cronicar permanent, este parcurs un 
segment de istorie local\. Este adev\rat, o istorie m\runt\, 
detalii ale istoriei neamului dar reprezentativ\ pentru un 
e[antion al popula]iei rom=ne[ti. 

d) Prin unitatea de vederi a celor 4 mijloace de pres\ (TVV 
era mai pu]in f\r\ radio [i ziar) s-a creat un model cultural 
ilustrativ. 

e) Aici s-a creat o adev\rat\ [coal\ de jurnali[ti, oriunde     
s-ar afla ei ast\zi ! 

~ncerc\m deci, un cr=mpei de monografie a timpului care 
poate trezi nostalgii la cei de aici [i… poate men]ine din spiritul 
na]ional la miile [i miile de conjude]eni din toate col]urile lumii 
... Pentru c\: 

Grani]ele limbii rom=ne nu se mai suprapun cu cele de stat. 
Noi g=ndim [i sim]im rom=ne[te nu numai pentru cei de 

aici ci [i pentru cei de departe; nu numai pentru ast\zi ci [i… 
pentru viitor. 

C=t vom reu[i ? 
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Not\ asupra edi]iei 
 

O carte-document nu poate fi unitar\ stilistic. 
O asemenea “intreprindere” `nseamn\ [i nerealiz\ri [i 

controverse, dup\ o munc\ deloc u[oar\. 
~ncercarea de a oferi o imagine de ansamblu a unei 

comunit\]i `n devenirea ei poate fi un fiasco dac\ nu sunt 
oferite informa]ii credibile. Prin urmare, am cerut fiec\rei 
institu]ii sau unit\]i prezente `n aceast\ lucrare s\ se 
prezinte singur\. Acolo unde cererea noastr\ a fost 
refuzat\ am notat doar atât: EXIST|. 

Am adoptat acest mod de expunere pentru u[urin]a 
lecturii `n cadrul numeroaselor date, cifre, situa]ii etc. care, 
oricum, au o anume ariditate. Am men]ionat de fiecare 
dat\ sursa, de regul\ f\r\ comentarii [i doar uneori cu 
interven]ii `n text marcate (…). Am legat informa]iile 
publice [i faptele unor cet\]eni cu gândurile mele. 

Cum preg\tim [i o alt\ edi]ie, orice sugestie, 
precizare, propunere ... e binevenit\ ! 

TREBUIE s\ mul]umesc primarului Victor Cristea, 
coleg cu adev\rat, camarazilor mei din cadrul Grupului de 
pres\ CVINTET TE-RA `mp\timi]i de cuvânt [i sensurile 
lui, nominalizez pe Lumini]a L\z\rescu [i Mirela Popa  
care au vegheat la ortografie, pagina]ie etc. ca na[ele 
tip\riturii (am aruncat asupra lor [i eventual\ vin\, nu ?). 

Consider c\ o asemenea carte este mai presus de 
posibilit\]ile noastre materiale dar nu [i de valen]ele 
noastre creative... Am adoptat modul cel mai direct de 
comunicare, cel al confesiunii, tocmai pentru o mai pl\cut\ 
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lectur\ ! Inevitabil poart\ amprenta personalit\]ii pe un 
timp: o zi, o lun\, un an, un deceniu, o genera]ie, un secol 
sau mai mult… 

Cartea-document se consult\ acum [i ... `n viitor de 
prieteni [i de ne-prieteni, de cei de aici [i… cei de 
pretutindeni ! 
 
 

EU ... 
 

Am noroc : 
- de du[mani deosebit de puternici cu care sunt 

mereu `n competi]ie; 
- de prieteni care mereu m\ tr\deaz\; 
- de putere de munc\ greu de aflat; 
- de via]\ plin\, plin\ ... 

Ca valoare de dic]ionar ce sunt, despre care vorbesc 
[i prieteni [i… al]ii, n-am decât o motivare : munca [i 
credin]a. 

~ntr-o explozie informa]ional - cultural\ unic\ [i 
irepetabil\, pe o arie geografic\ reprezentativ\, sper c\ 
obolul meu r\mâne cât va exista limba româneasc\ ! 

 
Cu recuno[tin]\ pentru to]i, 
Prof. Dr. Dumitru V. MARIN 

Azi, `n 2006 
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MESAJE LA S|RB|TOARE 
 

Mesajul domnului Ion Iliescu, 
 fost Preşedinte al României 

 
Domnului profesor doctor  
Dumitru V. Marin,  
 
Director general al Grupului de presă 
CVINTET TE-RA, 
Vaslui 
 
Stimate domnule Director,  
 

Împlinirea celor 15 ani de la înfiinţarea Televiziunii Vaslui 
îmi oferă plăcuta ocazie să vă adresez dumneavoastră şi colectivului 
pe care îl conduceţi cele mai sincere felicitări şi urări de succes în 
demersul dumneavoastră de servire a interesului public. Succesul 
televiziunii  dumneavoastră este cea mai bună dovadă a unui  demers 
publicistic solid şi profesionist, îndreptat spre relevarea slăbiciunilor 
instituţiilor democratice, a acţiunilor în dezacord cu legea ale celor 
care sunt chemaţi să vegheze la respectarea ei. 

Caracteristica evoluţiei mediilor de informare în România 
este dată de multiplicarea unor asemenea iniţiative curajoase la 
nivel local, care se adresează cu precădere comunităţilor în sânul 
cărora se afirmă, care răspund mai bine aşteptărilor consumatorilor 
de informaţie şi de divertisment. O televiziune locală care emite  de 
15 ani are deja o istorie, care merită cunoscută, inclusiv prin 
intermediul unei astfel de monografii,  pentru că ea este o parte a 
istoriei reinstaurării şi consolidării democraţiei în România, după 
Revoluţia din decembrie 1989. Societatea pe care ne-am dorit-o şi pe 
care ne străduim s-o structurăm, în toate aspectele ei instituţionale, 
legale, morale şi politice, este una a diversităţii opiniilor, a 
pluralismului punctelor de vedere, a toleranţei, dialogului şi căutării 
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permanente a consensului în problemele care ţin de interesul 
naţional. Acesta este sensul evoluţiei, acesta este spaţiul european al 
valorilor morale şi politice, la care dorim să ne cuplăm. 

Suntem chemaţi cu toţii, jurnalişti şi politicieni,  să luăm 
aminte la agenda cetăţenilor şi să o promovăm, fiecare dintre noi, cu 
mijloacele pe care le avem la îndemână, în spiritul responsabilităţii 
şi al respectului regulilor democraţiei şi ale statului de drept. 
Adevărul poate fi slujit cu eficienţă atunci când nimeni nu pretinde 
că este deţinătorul lui absolut, atunci când, politicieni şi jurnalişti, 
dialoghează cu bună-credinţă, pentru promovarea interesului public. 

 Nu cred că serveşte nimănui abordarea conflictuală a 
relaţiilor politicului cu mediile de informare, la fel cum ea nu 
serveşte interesul legitim al cetăţeanului, acela de a avea acces la 
informaţie fiabilă şi de calitate. Refugiul în senzaţional, în subiecte 
facile şi fără mare relevanţă,  al multor jurnalişti şi instituţii media, 
căutarea cu orice preţ a  audienţei se constituie într-o formă de 
tiranie, care duce la manipularea opiniei publice şi, nu de puţine ori, 
la banalizarea răului şi a violenţei. Jurnalistul are, în democraţie, 
responsabilităţi civice  care îl obligă la o atitudine de implicare în 
viaţa socială. Nu este un simplu observator al realităţii, el ia 
atitudine, prin modul în care tratează subiectele, le ierarhizează şi le 
prezintă publicului lui.    

Libertatea de exprimare este un drept fundamental, pe care   
l-am cucerit cu greu, şi pe care nu ne putem permite să-l relativizăm, 
prin acţiuni de relativizare a lui sau de îngrădire a accesului la 
informaţie, prin presiuni ale puterilor publice asupra ziarelor şi 
ziariştilor. Sunt alături de toţi cei care, cu bună-credinţă, 
promovează dreptul la liberă informare şi liberă exprimare. Doar în 
aceste condiţii vom avea o democraţie funcţională şi consolidată. 

Vă urez să rămâneţi aceeaşi televiziune angajată în servirea 
cetăţeanului şi a interesului public. La mulţi ani! 

 
Ion Iliescu,  
Fost Preşedinte al României 
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Domnului Prof. dr. Dumitru V. Marin, 
Director General  
Televiziunea Vaslui 

 
MESAJUL 

Domnului Emil Constantinescu 
Preşedintele României 1996-2000 
 
 Salut cu preţuire şi 
afecţiune aniversarea celor 15 ani 
de existenţă a Televiziunii Vaslui, 
care a devenit, în tot acest timp, 
un promotor al dorinţei de a evalua lucrurile şi oamenii fără 
prejudecăţi, cu profund respect pentru deontologia jurnalistică. 
Am remarcat, atunci când am avut plăcerea să fiu invitat de 
onoare al Televiziunii Vaslui, onestitatea intelectuală şi orgoliul 
meseriei bine făcute. 
 Vă felicit din toată inima pentru împlinirea a 15 ani de la 
înfiinţare şi, în mod special, pentru dimensiunea civică a 
programelor pe care le-aţi promovat de-a lungul vremii, şi mă 
gândesc în mod special la demersul de educare a concetăţenilor 
în spiritul adevărului, al democraţiei şi al responsabilităţii 
fiecăruia.  
 Acestea sunt motivele pentru care doresc să felicit echipa 
TV Vaslui şi în mod deosebit pe domnul prof.dr. Dumitru V. 
Marin, cel care a imprimat acestei echipe spiritul valorilor şi al 
performanţei, şi să vă adresez un călduros La mulţi ani, cu 
dorinţa şi speranţa că veţi continua să oferiţi oamenilor 
obişnuiţi lucrul cel mai firesc cu putinţă, aflarea adevărului. 
 
9 decembrie 2005                                        Emil Constantinescu 

Preşedintele României 1996-2000  
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PARLAMENTUL ROM+NIEI 
SENAT 
Pre[edinte 
 
MESAJUL domnului  
NICOLAE V|C|ROIU, 
Pre[edintele Senatului Rom=niei, 
adresat Studioului TV Vaslui 
 

~mi face o deosebit\ 
pl\cere, dragi prieteni, s\ v\ urez mult succes [i multe `mpliniri 
cu prilejul anivers\rii a 15 ani de la `nfiin]area Studioului 
Vaslui. 

{tiu c\ acolo, `n inima Moldovei, dumneavoastr\ v-a]i 
str\duit, cu talent [i real profesionism, s\ fi]i o oglind\ fidel\ a 
transform\rilor petrecute `n ace[ti ani `n jude]ul dumneavoastr\ 
[i `n Rom=nia `ntreag\. 

~ntr-adev\r, ne-am `nt=lnit cu prilejul vizitelor pe care, fie 
ca Prim-ministru, fie ca Pre[edinte al Senatului, le-am f\cut `n 
jude]ul Vaslui. 

V\ doresc s\ r\m=ne]i la fel ca p=n\ acum, aten]i la tot ce 
`nseamn\ via]\, obiectivi, convin[i c\ meseria de gazetar nu d\ 
privilegii, ci numai datorii fa]\ de oameni. 

A[tept cartea pe care o preg\ti]i – “TV – 15 `n explozia  
informa]ional-cultural\ la sf=r[itul acestui secol” – [i care va fi, 
din c=te cred, leg\m=ntul dumneavoastr\ profesional `n fa]a 
viitorului. 
La mul]i ani TV Vaslui ! 
Nicolae V\c\roiu 
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                   CUV+NT LA ANIVERSARE :   
                                                    TV VASLUI – 15 ani 

 
Este cel mai bun prilej de apreciere [i pre]uire a curajului 

[i eforturilor profesorului Dumitru Marin, care, acum 15 ani, a 
avut ambi]ia s\ revolu]ioneze presa vasluian\, prin înfiin]area 
primului post Tv – Tv Vaslui. Domnia sa nu s-a oprit aici, 
experiment=nd [i reu[ind s\ deschid\ un nou drum presei 
vasluiene! 

 Timp de 15 ani, echipa Tv Vaslui a încercat s\-[i 
împlineasca destinul, r\m=n=nd fidel\ op]iunilor sale de început, 
de profesionalism [i obiectivitate, care au conturat treptat 
imaginea unei televiziuni active, care se implic\ în toate marile 
probleme [i evenimente ale comunit\]ii, care caut\ [i ofer\ 
r\spunsuri.  

Rela]ia politician-pres\ este una 
vital\ [i ea trebuie permanent îmbun\t\]it\ 
[i dezvoltat\. Totul este s\ [tim s\ 
ac]ion\m [i s\ reac]ion\m într-o manier\ 
constructiv\, pozitiv\, optimist\, 
motivant\. Politicienii sunt datori `n fa]a 
comunit\]ii, iar presa trebuie s\ reprezinte 
reac]ia fidel\ a publicului fa]\ de ac]iunea 
politic\. 

V\ mul]umesc pentru st\ruin]a de 
care a]i dat dovad\ de-a lungul timpului de a fi al\turi de 
vasluieni prin demersul dumneavoastr\ jurnalistic.  

SENATOR PNL VASLUI  

CRISTIAN    DAVID 

MINISTRU   DELEGAT 
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UNIUNEA ZIARI{TILOR PROFESIONI{TI 

 
LA BUN| URARE 

 
La 15 ani, v=rsta adolescen]ei (cu iz de pre-maturitate), un 

post de televiziune poate deveni nu numai o voce competent\, ci, 
dac\ este – [i    este ! – dublat de radio 
[i ziar, o voce autoritar\ `n via]a 
comunit\]ii. Ceea ce TV Vaslui a 
devenit. ~i dorim via]\ lung\, 
comportare `n continuare deontologic\ 
[i succes `n informarea, formarea [i – 
de ce nu ? – recreerea telespectatorilor 
fideli. Cei care s-au n\scut acum 15 
ani, odat\ cu televiziunea din Vaslui se 
vor c\s\tori cu ea `n cas\, `[i vor cre[te 
copiii cu emisiunile ei, vor vota cu politicienii invita]i `n talk-
show, vor cump\ra dup\ sfaturile ei [i-[i vor spune of-urile pe post. 
  La mul]i ani, TV Vaslui ! S\n\tate [i spor domnule Dumitru 
Marin, succes doamnelor [i domnilor care-i sta]i aproape ! 
 
Prof. dr. univ. Mihai Miron 
Pre[edinte UZP 
13 decembrie 2005, Vaslui  
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II. VASLUI – STR|VECHE A{EZARE 

MOLDOVEAN| 
a. Scurt istoric 

 
La confluen]a p=raielor B=rlad, Vasluie] [i Racova, 

Vasluiul este situat `n partea central-r\s\ritean\ a Moldovei, la 
27o 44’ longitudine estic\ [i 46o 39’ latitudine nordic\ la o 
altitudine `ntre 113-170 m. 

De[i urmele materiale atest\ o vechime milenar\ a 
localit\]ii, iar o cronic\ polon\ (scris\ de Maciej Stryjkowski, 
editat\ de Konigsberg `n anul 1582) ar furniza o incert\ prim\ 
atestare documentar\ (pus\ `n leg\tur\ cu `nmorm=ntarea lui 
Iurie Koriatovici la Vaslui, `n 1375), informa]ii sigure 
furnizeaz\ documentele autohtone care permit fixarea primei 
pomeniri a ora[ului la 11 februarie 1400, `ntr-un document 
r\mas de la Alexandru cel Bun (1). De[i acest hrisov aminte[te 
de “apa Vasluiului”, oricare ar fi sensul – denumirea ora[ului 
dup\ ap\, sau a apei dup\ cea mai important\ localitate de pe 
cursul s\u, cum apare mai normal – mai ales c\ scrisoarea 
domnitorului Ilia[, adresat\ regelui Poloniei, `n care afl\m de 
dania t=rgului [i ocolului Vaslui c\tre fratele s\u {tefan, la 1435, 
este, data apropiat\, absolut cert\ ([i `n 35 de ani nu se putea 
dezvolta un t=rg), - putem considera abia anul 1400 pentru 
prima atestare documentar\ [i nu 1375 (2). 

Informa]iile documentare care se `nmul]esc dup\ aceast\ 
dat\ sunt utile mai ales `n leg\tur\ cu dezvoltarea social-
economic\ a localit\]ii [i cu rolul ei `n via]a politic\ a Moldovei. 

Secolul al XV-lea poate fi considerat ca epoca de afirmare, 
dezvoltare [i mai ales de glorie a ora[ului c\ci `n urma `mp\r]irii 
Moldovei `ntre cei doi fra]i, Ilia[ [i {tefan, (1435), Vasluiul a 
ajuns capital\ a p\r]ii “de jos”, de sud, a Moldovei, iar pe timpul 
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lui {tefan cel Mare a jucat un rol deosebit de important `n istoria 
]\rii: se cunoa[te, de pild\, actul de autoritate domneasc\ din 16 
ianuarie 1471, daniile f\cute de {tefan care a locuit `n diverse 
perioade aici (unde existau cur]i [i biseric\ domneasc\), ultima 
vizit\ fiind `n 1502, privilegiile (se pare c\ ar fi fost numai unul) 
de care s-a bucurat [i mai ales preg\tirea, aici, a marii biruin]e a 
moldovenilor la 10 ianuarie 1475. De[i `n tot cursul secolului al 
XVI-lea t=rgul a fost vizitat [i cercetat de domnitori ai ]\rii, iar o 
seam\ de c\l\tori str\ini `l amintesc drept o localitate important\, 
a[ezarea a `nceput s\ regreseze din punct de vedere economic. 

La r\scruce de drumuri dar [i lipsit de for]\ proprie de 
ap\rare, cu toate c\ urma[ii marelui {tefan l-au considerat ca 
mo[ia lor personal\, t=rgul suport\ greu vitregia vremurilor, 
sc\z=nd mereu ca importan]\ `n via]a social\. Pare a se ridica din 
ruinele sale pe la 1650. “~n luptele Movile[tilor, polonii arser\ 
biserica [i bine`n]eles ora[ul, parte din credincio[i fu r\pit\ de 
t\tari, `n epoca lui Vasile Lupu, alta muri de cium\ ... Dintre cei 
o mie de locuitori erau 300 de case de rom=ni, av=nd pe l=ng\ 
biserica lui {tefan, ale c\rei cur]i se d\r=maser\, cinci altele de 
lemn [i o sut\ de armeni” (3). 

~n timp ce alte ora[e ca B=rladul, Romanul etc, se dezvolt\ 
`n alte condi]ii, chiar [i Hu[ul se afirm\ mai mult, de[i tot greu 
din cauza Episcopiei, Vasluiul decade rapid din cauza cotropirii 
[i st\p=nirii feudale. D\ruit `n 1757 unei m=n\stiri din Roman, 
iar `n 1795 hatmanului Costache Ghica “at=t vatra c=t [i locul 
dimprejur”, abia t=rziu, `n 1880, vasluienii vor izbuti s\ 
r\scumpere cu 16000 de galbeni (145 ha) vatra t=rgului (4). ~n 
aceste condi]ii, cu toat\ buna sa a[ezare `n drumurile comerciale, 
nici comer]ul nu se dezvolt\ `ndeajuns (chiar dac\ este 
cunoscut\ o veche leg\tur\ de acest gen cu Bra[ovul) pentru c\ 
la aspra st\p=nire feudal\ se mai ad\ugau incursiunile turce[ti 
din Muntenia (un anume climat de instabilitate), incendiile 
mistuitoare de averi, periodice, a[ezarea fiind lipsit\ de ap\ (`n 
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pofida confluen]ei celor trei r=uri aici: B=rladul, Vasluie]ul, 
Racova, ora[ul fiind a[ezat pe deal) cunoscuta instabilitate a 
negustorilor care, firesc, preferau ora[ele `nfloritoare: Ia[ul, 
B=rladul, Bac\ul situate la c=teva po[te distan]\. Printre altele, la 
men]inerea st\rii de `napoiere a acestei a[ez\ri a contribuit slaba 
productivitate a terenurilor deluroase (`n compara]ie cu cele de 
pe Valea Prutului, de exemplu), p\durile vestite de alt\dat\ fiind 
defri[ate tot mai mult, eterogenitatea popula]iei [i lipsa unor 
boieri iubitori de cultur\ - paradoxal, N. Milescu, D. Cantemir, 
Al. I. Cuza sunt n\scu]i `n acest jude] – personalit\]i care s\ 
`ncurajeze hot\r=tor [i dezvoltarea `nv\]\m=ntului, culturii, 
economiei: S\r\cia locuitorilor din t=rg [i din `mprejurimi, 
men]inut\ secole de-a r=ndul, este ilustrat\ de intensitatea 
r\scoalei din 1907 (oamenii locului s-au aflat deci `ntr-o 
permanent\ lupt\ pentru libertate [i bun\stare). 

Dinamica popula]iei din aceast\ veche a[ezare rom=neasc\ 
este de asemenea gr\itoare deoarece puterea de dezvoltare a 
unui ora[ se oglinde[te [i `n evolu]ia num\rului locuitorilor s\i. 
~nc\ de pe la 1526 (act din 20 septembrie) afl\m de porunca 
domnitorului {tefan ce se g\sea `n tab\ra de la Milcov, de a se 
“cerceta de c\tre p=rc\labul de Vaslui, Carab\], pl=ngerea 
b\tr=nilor t=rgului `mpotriva negustorilor armeni, greci [i evrei” 
(5), deci o prim\ men]iune despre compozi]ia etnic\. Dup\ cum 
am v\zut, N. Iorga presupune c\ pe la 1650 erau cam o mie de 
locuitori la 300 de case de rom=ni [i o sut\ de armeni. ~n 
majoritate erau `ns\ ]\rani care au dus-o dintotdeauna greu, de 
vreme ce cereau rezolvarea unor pricini cu negustorii iar la 28 
decembrie 1693 “r\ze[ii opresc p=inea” o[tirii (6). Cu toat\ 
nesiguran]a datelor din diverse izvoare, la 1774 num\rul 
locuitorilor t=rgului pare a fi de 645 din care 129 capi de 
familie, `n 1803 de 1240 de suflete (7). ~n orice caz sub raport 
numeric `nregistr\m o important\ cre[tere de vreme ce 
Catagrafia din ianuarie 1821 men]ioneaz\ c\ `n Vaslui sunt 1335 
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birnici, 771 scutelnici, 808 bresla[i, 1470 “ce poart\ havalele”, 
66 jidovi, totalul fiind de 4450 `n timp ce la Tecuci erau 5659, 
Roman 5471, Suceava 9320, `nregistra]i ca atare. Pentru 1859, 
Anuarul statistic (8) nu indic\ cifra locuitorilor (iar Ec. Negru]i, 
`n studiul citat, presupune c\ ora[ul ar fi avut 4733 de suflete, 
cifr\ plauzibil\) care `n 1899 ajunsese la 9171, `n 1910 la 9861 
[i abia la 10525, `n 1914. Pentru compara]ie, `n aceea[i perioad\, 
popula]ia B=rladului, Bac\ului se dubleaz\ aproape, `ntre 1859-
1899, a Tecuciului cre[te de peste dou\ ori [i jum\tate, a Ia[ului 
de la 65745 la 77759.  

Am putea crede c\ sub raport numeric popula]ia r\m=ne 
stabil\ `ntre cele dou\ evenimente de mare `nsemn\tate din 
istoria ]\rii, Unirea [i R\zboiul pentru Independen]\ de vreme ce 
o lucrare apar]in=nd lui D. A. Sturza (9) consemneaz\ c\ la 1876 
contribuabili din ora[ele jude]ului Vaslui (adic\ numai Vaslui) 
erau 5376 locuitori [i reprezentau 4,66 la sut\ din popula]ia 
jude]ului, iar `n 1891  num\rul lor crescuse la 7294. De altfel 
`ntreaga popula]ie a fostului jude] Vaslui ajunsese la 1948, la 
totalul de 114946 de locuitori din care 36545 erau analfabe]i 
(31,8 la sut\) – cu un trist record: propor]ia cea mai ridicat\ de 
analfabe]i (Ia[ul avea 111349 de locuitori stabili) – iar `n ora[ul 
Vaslui erau 3632 gospod\rii `n care locuiau 13738 de suflete 
dintre care 12120 de rom=ni [i 1577 evrei. ~n acela[i ritm cre[te 
popula]ia vechiului t=rg `nc\ o vreme (`n 1966 avea 17960 
locuitori) pentru ca `ncep=nd din 1968 s\ se dubleze `n mai pu]in 
de un deceniu. 

De[i negustori vechi, vasluienii continu\ mai pu]in s\ 
practice nego]ul, agricultura r\m=n=nd ocupa]ia preponderent\. 
~n cadrul procesului de destr\mare a rela]iilor agrare [i dup\ 
1848 locuitorii ocup=ndu-se `n majoritate de cultivarea 
p\m=ntului `n ]arina veche a ora[ului. Num\rul manufacturilor 
r\m=ne mereu restr=ns ca [i al negustorilor (num\rul acestora 
din urm\ ajunge la 86 iar al calfelor la 17 `n 1850 (10) ). 
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Comer]ul se desf\[ura din ce `n ce mai mult `n cadrul t=rgurilor 
[i iarmaroacelor. 

Dintr-o statistic\ a meseria[ilor (11) afl\m c\ la `nceputul 
secolului nostru `n tot jude]ul Vaslui erau 2611 meseria[i `n timp 
ce `n ora[ pentru cele 97 de meserii erau 412 “mae[tri”, 133 
calfe, 91 ucenici (total 636), la care se ad\ugau 155 evrei care 
mai lucrau singuri. Vasluiul se clasa pe antepenultimul loc din 
]ar\ printre capitalele de jude]e, iar jude]ul era clasat al 
doisprezecelea din cele 32 `n discu]ie. De observat c\ se afla cu 
mult `n urma Ia[ului cu un total de 3830 meseria[i, B=rladului cu 
1695 etc. Printre meseriile exercitate se aflau, normal, cele la 
care apelau ]\ranii de prin `mprejurimi, meseria[ii fiind croitori, 
cizmari, m\celari, pescari, t=mplari, tinichigii, zidari, rotari, 
bl\nari, cojocari.  

Din acest punct de vedere situa]ia se mai `mbun\t\]e[te 
dup\ primul r\zboi mondial `n sensul dezvolt\rii micii industrii. 
~n 1923 func]ionau aici: o fabric\ de mobil\, dou\ fabrici de 
f\in\ (12). Dup\ al]i autori “la `nceputul secolului al XX-lea `n 

ora[ul Vaslui existau 6 mori 
cu aburi, o fabric\ de 
rachiu, o t\b\c\rie, 
c\r\mid\rie, ipsos\rie, o 
fabric\ de ap\ gazoas\” 
(13). De fapt primeaz\ doar 
comer]ul cu cereale, 
preponderent `nc\ `n 1946. 

De observat c\, chiar 
dac\ numeric existau multe 
“fabrici”, absen]a unor 
intreprinderi mari care s\ 

cuprind\ elementul vital al cre[terii ora[ului – industria – 
apropierea de ora[e mari ca Ia[ul, B=rladul, Bac\ul, 
conservatorismul marilor mo[ieri – toate acestea au men]inut 
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t=rgul `ntr-o perspectiv\ incert\ `n leg\tur\ cu dezvoltarea sa 
economic\. Marele istoric N. Iorga a scris `n notele sale de 
c\l\torie publicate `n 1904: “Trecutul e aici cu totul mort ... 
prezentul n-are nici o `nsemn\tate vie [i nu `ndreapt\ spre nici 
un viitor. Cine ar putea preface acest `ntins sat vechi `ntr-un ora[ 
modern, c=nd lipse[te bog\]ia [i rostul de munc\ din care ea 
izvor\[te?” (14). 

Vechea a[ezare moldovean\ a fost p=n\ aproape de anii 
no[tri un t=rg ca oricare altul, important prin pozi]ia sa, prin 
pr\v\liile sale [i mai ales 
pentru [colile sale, 
evident, mai mult pentru 
popula]ia din apropiere. 

~n perioada 1921-
1944, ca unit\]i 
industriale mai 
importante sunt 
men]ionate: Fabrica de 
ceramic\, Topitoria de 
c=nep\, Fabrica de ulei 
“Moldoveanca”. 

La sf=r[itul anului 
1944, existau 13 mici intreprinderi (de fapt ateliere 
me[te[ug\re[ti) cu 124 salaria]i, dar 67 c=rciumi [i restaurante. 

Peisajul industrial s-a `mbog\]it `nce-p=nd din 1967, c=nd 
au fost puse `n func-]iune succesiv intreprinderea de prelucrare a 
lemnului, urmate de alte obiective industriale, unit\]i economice 
[i ale coopera]iei me[te[ug\re[ti, `ntre care Intreprinderea 
Mecanic\, Intreprinderea de materiale izolatoare, Intreprinderea 
de aparate de m\sur\ [i control, Fabrica de confec]ii, 
Intreprinderea Textila, Combinatul de fire sintetice, 
Intreprinderea de industrializare a laptelui, Intreprinderea 
Avicola, Centrala termic\ urban\, Intreprinderea de 
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industrializare a c\rnii, Intreprinderea de vinifica]ie [i produse 
spirtoase [i altele. Popula]ia Vasluiului a ajuns la peste 85 000 
de locuitori `n 1990. La aceast\ dat\, re]eaua `nv\]\m=ntului 
cuprindea: 25 de gr\dini]e, 13 [coli primare [i gimnaziale, 2 
[coli speciale, 5 licee. ~n domeniul culturii [i artei exista: o 
bibliotec\ jude]ean\ ([i biblioteci ale institu]iilor) cu totul 
aproape 500 mii volume, un muzeu jude]ean, un Centru de 
crea]ie [i cultur\, 2 cinematografe cu 1159 locuri, Casa Artelor, 
Casa C\r]ii [i alte 4 libr\rii, Galeriile de art\, Clubul tineretului, 
Clubul elevilor (B=rlad, Vaslui, Hu[i). 

Re]eaua sanitar\ dispunea 
de 2 spitale, 2 policlinici, 5 
dispensare urbane [i 5 
dispensare pe l=ng\ 
intreprinderi, 3 farmacii – cu 
176 medici [i 635 cadre medii 
sanitare. (Fatalmente, trebuie 
s\ oprim enumerarea aici !). 
 “Vremurile de glorie de 
odinioar\ se reactualizeaz\ 
mereu prin pana m\iastr\ a lui 
Vasile Alecsandri – c\ruia 
ora[ul trebuie s\-i fie pururi 
recunosc\tor – care a impus 
aten]iei publice t=rgul [i 
oamenii de isprav\”. (D.V. 
Marin, C. Alexandru, LICEUL 

MIHAIL  KOG|LNICEANU, Monografie (foto), Vaslui 1990, 
p. 3) 
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b. DIN “ZESTREA” lui 1989, `n jude] 
 

Desigur, putem apela cu `ncredere la statistic\. At=tea [coli 
(cu `nv\]\m=nt mereu deficitar), c\mine culturale (cu directori 
activi[ti de partid, secretarii primarilor), 4 case de cultur\ 
(Vaslui, B=rlad, Hu[i, Negre[ti) unde nu prea erau activit\]i 
culturale, Muzeul jude]ean Vaslui, Muzeul “V. P=rvan” B=rlad 
[i cel de la Hu[i (`nchis), Casa pionierilor la Vaslui, B=rlad [i 
Hu[i, Teatrul “V.I.Popa” (pe chituci) ... Biblioteci `n sate [i 
ora[e cu fonduri de carte noi (adic\ necitite) [i ... Tribunal, 
Poli]ie, Procuratur\ [i ... ceva industrie… agricultur\ socialist\ [i 
... pauz\ ! ~n jude] nu era o editur\ serioas\ de[i Tipografia de 
l=ng\ “mausoleul” lui Pene[ Curcanul avea tipar plan. Mai era, 
deci, singurul ziar din jude], Vremea nou\, cu dou\ apari]ii pe 
s\pt\m=n\ cu 8 ziari[ti pl\ti]i. Num\rul anual de c\r]i tip\rite de 
c\tre vasluieni `nc\peau pe degetele de la o singur\ m=n\. 
Personalit\]i mai evidente erau cei care prezentau sau croiau 
spectacole n\zdr\vane pentru marele conduc\tor (ca Gruia 
Novac), ceva textieri de brig\zi artistice [i creatori ca Ion Iancu 
Lefter, Titi Gheorghiu (ostraciza]i) [i c=]iva poeta[i [i scriitora[i. 

Centrul de `ndrumare a crea]iei populare editase `n vreo 30 
de ani 5-6 volume, majoritate “omagii fierbin]i” ! 

Statistica `nf\]i[a rezultate de mirare din toate domeniile, 
doar fusese epoca de aur. Circula un fel de banc-realitate: la 
CAP scroafele f\tau 2-5 purcei dintre care r\m=nea unul (restul 
mureau sau erau fura]i), `l raporta la Prim\rie, aceasta la jude], 
apoi la minister, C.C., Ceau[escu unde num\rul ajungea la nivel 
de plan. La ordine de sus `n jos era predat numai unul statului. 
(A[a c\ fondul de dezvoltare era mereu negativ.) 

Crede]i c\ este vreo exagerare? 
C=nd Petre Roman, prim-ministru vorbea de fiare vechi  

`ndemn=ndu-i pe oameni s\ se mi[te, unii au `n]eles s\ dea iama 
prin or\t\nii, fiare, fonduri etc. a[a c\ a `nceput alerg\tura dup\ 
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avere (dar [i puseele infla]ioniste). S\-i zicem “dinamismul” 
care a permis unora s\ se `mbog\]easc\ pe spinarea statului 
desfrunzit de ce era mai valoros, altora s\ se ridice cu ]epe date 
la al]ii… [i la foarte pu]ini s\ se ridice prin munc\ [i inteligen]\. 
S-au ivit op]iuni, profesii [i mentalit\]i noi. ~n jude]ul Vaslui mai 
`ncet, fapt care explic\ de ce marii “`mbog\]i]i de r\zboi” nu 
sunt autohtoni. 

~n domeniul presei (micul) Adev\rul devine cotidian, apar 
meteoric Gazeta de Est, Oferta, Semnal, Jurnal Vasluian, Est 
Expres [i cam asta r\m=ne presa local\ c=]iva ani (ar mai fi pe 
ici pe colo c=te-o gazet\ de perete sau reviste cu totul sezoniere).  

Era at=ta ur\, `ns\, rev\rsat\ `n paginile scrise [i `ntre 
oameni, `nc=t era greu, chiar imposibil s\ se `nchege o echip\, 
chiar cu vechi prieteni, deveni]i brusc mai de[tep]i dec=t le 
permitea mintea, mai democra]i dec=t erau `n lume, [i mai 
protestatari dec=t `n ultimii 50 de ani. S-au contestat, cu 
huiduieli [i cuvinte grele valori, au fost pu[i directori de 
intreprinderi [i institu]ii pe baza voturilor portarilor [i lichelelor, 
erau blama]i, contesta]i, acuza]i cei care realizaser\ c=te ceva pe 
la locurile lor de munc\. Cunosc doar doi directori r\ma[i (dup\ 
greve repetate) `n func]ie: Boris Ciocoiu, p=n\ la moarte, la 
Fabrica de confec]ii Vaslui [i Dan Albescu la TLH ([i ast\zi). 

Valul a m\turat valori ca Octavian Lefter (Sere B=rlad), 
Vasile Strungariu (Zorleni), Ion Neam]u (Hu[i) care a f\cut 
pu[c\rie la denun]ul unui contabil - [i pe destui din Vaslui. 

B\t\lia politic\ a `nceput pe la mijlocul lunii ianuarie 1991, 
pentru c\, imediat dup\ revolu]ie, nu ridica nici m=na, nici capul 
cineva, ora[ul fiind dominat de aceia[i directori pu[i pe func]ii, 
`ntr-un ciudat mod de a se ap\ra unul pe altul. O influen]\ 
deosebit\ aveau Alexandru Mera (director la Liceul M. 
Kog\lniceanu), Georgic\ Alexandrache, Constantin Alexandru 
(ajun[i deputa]i [i respectiv pre[edintele Consiliului Jude]ean, 
prieteni la cataram\), [i s-a impus aten]iei prof. Victor Cristea, 
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fost director la Liceul 1, mult mai de[tept [i mai activ, cu mare 
priz\ la elevi. 

Mi[carea Ecologist\, format\ la 6 ianuarie 1990 – 
pre[edinte Dumitru V. Marin – a fost prima adversar\ a F.S.N. 
condus de G. Alexandrache, Gheorghe Trifan [i al]i “periculo[i” 
care [i-au t\iat o por]ie bun\ din electoratul local. La B=rlad, 
primarul nimerit dup\ revolu]ie, Ion Dumitru, a fost prea slab [i 
prea incoerent s\ reziste prea mult. Peste tot au `nceput 
aranjamente, mut\ri, amenin]\ri, ac]iuni cu totul nea[teptate `n 
favoarea unora sau altora. Spre exemplu, un profesor f\r\ mari 
calit\]i a ajuns vicepre[edinte de FSN (Munteanu), doctori]\ 
agent\ de securitate era mare lider\ politic, un inginer slab 
organizator de pe la Hu[i, a ajuns subprefect de Vaslui, alt 
inginer, Th. T\rn\uceanu (un tip de treab\) a ajuns prefect, s-au 
r=nduit tot felul de persoane prin Prim\rii, Moga la Vaslui, 
Dumitru la B=rlad, Olaru la Hu[i etc. 

Cei mai mul]i s-au lipit de PSD [i au `n[f\cat halca cea 
mare din averea statului, devenind repede milionari. {i la 
alegerile din 2004 acest partid avea mare majoritate (pre[edinte 
Dumitru Buzatu) de[i era blamat puternic de PNL-pre[edinte Ion 
Vr=nceanu, PD-pre[edinte Cristian R\dulescu, Ac]iunea 
Popular\ – pre[edinte Dumitru V. Marin. 

Bun gospodar, personalitate puternic\, prof. Victor Cristea 
a determinat electoratul s\-l aleag\ primar din primul tur; al]i 
primari de municipii fiind Constantin Constantinescu (B=rlad), 
Tudor Stafie (Hu[i), iar la ora[e Ion Cozma (Negre[ti) [i Jenic\ 
Panica (Murgeni). 

Blestemul a c\zut pe jude]ul Vaslui la alegerile 
parlamentare deoarece au fost implanta]i venetici f\r\ vreun fel 
de afec]iune pentru aceste locuri [i lipsi]i de credin]\. La un an 
de la ultimele alegeri unii dintre ace[tia nici n-au mai c\lcat prin 
jude], iar cei de aici n-au nici o putere [i nu se pot impune. 
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De remarcat c\, un parlamentar PD lansat de Vaslui, Traian 
B\sescu a ajuns pre[edintele ]\rii `n decembrie 2004, dup\ ce a 
fost o legisla]ie Primarul Capitalei, alt parlamentar - Ministru 
(Cristian David), altul, pre[edinte de grup parlamentar (Cristian 
R\dulescu). 

Lupta politic\ [i destulele ei lacune au `nghi]it `n mrejele 
PRM un tip `ntreprinz\tor, creativ [i cu valoare cultural\, 
Corneliu Bichine] care a ajuns pre[edintele Consiliului Jude]ean 
Vaslui, cu vicepre[edinte Dumitru Buzatu (pre[edinte PSD) [i 
Vasile Mihalachi ([i vicepre[edinte PSD) to]i trei [i fo[ti 
parlamentari. 
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c. DECENIUL DU{M|NIEI sau 

“REVOLU}IA” la Vaslui 
 

Ce-am v\zut: 
Am descris `n romanul meu “Z\pada pe flori de cire[“ 

(1999) imaginea “revolu]iei” adic\ mi[carea c=torva sute de 
oameni prin pia]a central\ a Vasluiului `n zilele de 22-23 dec. 
1989 c=nd “pupat pia]a independen]ei” [i ni[te personaje au 
reu[it s\ se impun\ aten]iei. Unii dintre ei au f\cut avere, au 
ocupat (sau mai [i ocup\) func]ii importante `n ierarhia politic\ 
[i social\. 

Mi[carea local\ s-a desf\[urat DUP| ce la Televiziunea 
Na]ional\ a ap\rut Ion Caramitru [i apoi Sergiu Nicolaescu, 
vestitori prin acel “am `nvins!”. Ce-a urmat: `n[iruire de 
ambi]io[i, nemul]umi]i sau chiar borfa[i elibera]i de val care s-au 
dat disiden]i, nedrept\]i]i [i/sau anticomuni[ti. 
 Gheorghe Poede, de 60 de ani, poveste[te c\ pe la        
9.30 (?!) `n pia]\ ar fi fost mai mul]i copii [i 10 – 15 b\rba]i. 
Dup\ ora 10.00, Lucian Pantazi ar fi scos o sta]ie de amplificare 
pe sc\rile Casei de cultur\, iar `n jurul orei 11.30 ar fi intrat `n 
sediul prefecturii [i apoi la balcon. 
 Dup\ ora 14.00 au venit [i Paul Munteanu, Relu Budacea, 
N. Roma[cu [i “Geacaloni” [i mai ales grupul de la cr=[m\. 
Printre al]ii, mai activ, era t=n\rul Dumitru Ciomaga. 

Ce-am auzit:  
- c\ s-au infiltrat `n conducere chiar agen]i ai securit\]ii ca 

o doctori]\ sau un maistru constructor; 
- clar: unii membri din primul Comitet al Salv\rii 

na]ionale de la Vaslui erau apropia]ii celor care au pus m=na pe 
putere; 
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- c\ ghemul de interese i-a alungat pe cei mai de valoare 
participan]i. 

O minte `n]eleapt\ putea b\nui c\ dup\ lini[tirea 
comunist\ va izbucni o epidemie de democra]ie [i, du[m\niile, 
mai mult sau mai pu]in ascunse, vor p=rjoli destine. Era normal 
ca intreprinz\tori, nelini[ti]i [i vizionari s\ caute loc[orul c=t mai 
c\ldu], ba chiar [i foarte profitabil 
 

…Decembrie, 1989: 
Marea majoritate a vasluienilor urm\resc lipi]i de 

televizoare evenimentele din 22. La radio se transmite pu]in [i 
laconic, lumea e debusolat\. De fapt, Revolu]ia la Vaslui 
`ncepea, un fel de a spune, dup\ ora 11.50 c=nd actorul Ion 
Caramitru se adreseaz\ `n curtea televiziunii na]ionale c\tre 
mul]ime : « fra]ilor, am `nvins… » Urmeaz\ Sergiu Nicolaescu. 
Este momentul `n care din om `n om se telefoneaz\ c\ se 
transmite `n direct din Bucure[ti ceva important (de mult nu mai 
erau transmisii diminea]a !) [i se fac din ce `n ce mai multe 
apeluri la ordine [i disciplin\. Fusese `ncercarea nereu[it\ a lui 
Ceau[escu de miting, o pauz\, [i acum transmisia din Doroban]i. 

Se succed anun]uri, persoane, [tiri contradictorii, 
transmisia `n direct a fugii lui Ceau[escu, steagurile `n balcon. 

~n jurul orei 14 l=ng\ statuia lui {tefan, din Vaslui, se 
str=ng c=teva zeci de cet\]eni, murmur=nd c=te ceva la adresa 
dictatorului. 

~n sediu, r\m=ne la b\taie secretarul II c\ci primul fugise 
din jude]. Vin mereu informa]ii alarmante sau lini[titoare, dar e 
clar c\ Ceau[escu a c\zut. 

Grupul de cheflii din restaurantul Racova trece grupat 
prin mul]ime [i popose[te `n cabinetul primului secretar 
« decret=nd » preluarea f\r\ incidente a puterii. Unul dintre 
profesorii acuza]i c\ ar fi v=ndut copii `n str\in\tate se 
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`nf\]i[eaz\, sus]inut de c=]iva privitori, la primar cer=ndu-i 
[tampila, cheile [i ni[te dosare, [i „fostul” iese `n lini[te. 

C=]iva, mai `ndr\zne]i `n frunte cu un maistru constructor 
merg g\l\gio[i `n spatele Palatului administrativ la sediul 
Mili]iei jude]ene, unde era [i sediul securit\]ii acum p\r\sit\ de 
comandan]i. Le iese `nainte col. Ion Mih\il\ care, somat s\ 
depun\ armele, r\spunde c\ are ordin s\ fie la dispozi]ia 
revolu]ionarilor, dar nu poate admite dezordinea [i jaful, mai 
ales c\ armamentul `n m=na popula]iei neavizate ar fi greu de 
recuperat. 

« Revolu]ionarii » echipa]i `n uniforma g\rzilor patriotice, 
cu pu[ti ZB `n m=ini, trec prin holurile mari unde domne[te 
lini[tea, `[i instaleaz\ reprezentan]i, de fapt figuri cu totul 
necunoscute si incompetente, dar cu mare elan revolu]ionar. 
Este c\utat colonelul de securitate Pu[caciu dar nu este g\sit, 
Mih\il\ este pus `n continuare [ef. De[i `n curte c=]iva subofi]eri 
se preg\tiser\ s\ se apere cu arme de foc, nu se trage nici un 
glon]. Nu se dau nici m\car pumni sau palme de[i grupul era 
destul de g\l\gios. Autoritatea lui Ion Mih\il\, om de rar\ 
bun\tate sufleteasc\ a `nl\turat orice r\zbunare. 

Circul `ncepe `n pia]a public\. 
S-a adus singura sta]ie de amplificare disponibil\ din ora[, 

e instalat\ `n balcon [i apoi se perind\ care mai de care pe la 
microfon. Dou\ surori care mai scriau pe la cenaclu pigmenteaz\ 
adunarea cu un m=]=it « De[teapt\-te, rom=ne ! », fiii unora 
dintre [efii jude]ului se dau mari revolu]ionari, un medic, bun ca 
medic, ajunge « primarul » jude]ului, grupul de cheflii se bag\ 
`n fa]\ dup\ func]ii [i birouri. 

Se lucreaz\ intens la « alc\tuirea » Comitetului 
revolu]ionar unde p\trunde [i o doctori]\, informatoare 
recunoscut\ a securit\]ii. Sunt rapid ale[i vicepre[edin]i [i ca 
pre[edinte un cunoscut jurist t=n\r, nimerit pe acolo. 
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Un participant direct, profesor de filozofie ajuns comisar 
`n poli]ie declara recent c\ dup\ p\rerea sa erau revolu]ionari de 
dou\ categorii : naivi [i califica]i. Cei din urm\ au [tiut s\-i 
utilizeze pe cei dint=i printre care Lucian Pantazi, Relu Budacea, 
Florin Coco[, M. }ar\lung\, P. T\b\caru, prof. Gavril Octav [i 
Gh. Roma[cu, Paul Munteanu [.a. 

~n sediu se trag sforile puternic (cine pe cine propune, 
rudele pe unde sunt, “cine e cu noi”, listele cu suspec]i etc.), sub 
balcon se str=ng peste 1000 de oameni care asist\ la spectacolul 
« revolu]ionar », cu participan]i care de care mai patriot, mai 
iubitor de libertate. Printre oameni, unul `[i face cruci mari [i 
s\rut\ p\m=ntul binecuv=nt=nd pe Dumnezeu c\ a ajuns aceast\ 
clip\. 

Ce mai,… av=nt revolu]ionar serios care dureaz\ p=n\ `n 
jurul orei 21 c=nd simplii cet\]eni se retrag [i `ncep ordinele 
c\tre armat\, poli]ie, garda patriotic\. Chiar se organizeaz\ un 
grup de ac]iune care s\ plece la Bucure[ti `n sprijinul revolu]iei 
[i unii pleac\ de capul lor (Unul e chiar lovit [i de un glonte la 
sta]ia de metrou de l=ng\ televiziune [i se declar\ erou vasluian). 
~n `ncle[tare au c\zut 17 vasluieni, prin alte locuri, dar nu `n 
jude]ul Vaslui. Se spunea c\ la B=rlad « revolu]ia » l-a prins pe 
un profesor de istorie redact=nd declara]ia de fidelitate pentru 
Ceau[e[ti, dar c=nd au ap\rut turbulen]ii a schimbat imediat 
calimera juc=ndu-[i  postul de viitor senator cu mare art\. 

La Hu[i  a fost lini[te, ca [i la Negre[ti [i `n toate 
comunele jude]ului. 

Am asistat ca martor (inactiv ?) la tot ce s-a petrecut 
public `n pia]a central\. M-am `nt=lnit cu prietenul Ion Baban, 
profesor [i scriitor, apoi cu al]ii [i al]ii, coment=nd dez-
z\g\zuirea mul]imii. Mai apoi, am intrat `n sediu [i chiar am 
realizat c=teva transmisiuni `n direct la Radio Ia[i cu impresii la 
cald [i declara]ii ale noilor oficialit\]i, care `n fapt nu aveau cu 
politica [i cu administra]ia nici `n clin nici `n m=nec\. 
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Am fost `n centrul evenimentelor f\r\ s\ m\ bag pentru c\ 
la tulbur\rile noi participau tot oamenii vechi. 

Curios; nu s-a furat mare lucru din sediul jude]ean, chiar 
dac\ a fost ceva dezordine, roiul de n\v\litori urm\rind liste, 
func]ii, numiri. Abia la c=tva timp au venit cei care [tiau ce vor 
[i cum se organizeaz\ treaba. Cum se pune m=na pe putere. 
Urmeaz\ deceniul du[m\niei `n Vaslui. 
 S-au dezl\n]uit patimi incredibile, s-a liberalizat accesul 
la turn\torii, insulte, calomnii `ntre oameni, `n public [i `n pres\, 
t=lh\riile s-au succedat `n instan]e cu vigoare rar\ iar lacomii au 
ie[it `n fa]\ cu “calit\]i”. 
 S-a ivit categoria “`mbog\]i]ilor de r\zboi”, fie prin 
metoda Mebo fie prin privatiz\ri cu [p\gi grase, fie prin furturi 
directe (voliera de la Fabrica de nutre]uri si combinate), fie prin 
specula]ii specifice golului legislativ. 
 Peste toate a tronat du[m\nia personal\ generalizat\ care a 
rupt destule destine de oameni valoroase. Contestarea meritelor 
[i valorilor a devenit evident\ [i… benefic\. Furia adunat\ `n 
anii de lini[te comunist\ a rupt inclusiv barierele bunului sim]. 
 Cine a rezistat valului stresant [i [i-a urm\rit scopul a 
reu[it s\ adune avere. Boga]ii din Vaslui sunt, `n primul r=nd, cei 
care au “transferat” c=t mai mult din averea statului [i prea 
pu]ini ]epari care i-au nenorocit pe al]ii pentru a-[i asigura 
profitul [i … casele. Cartierele de vile din Vaslui nu s-au n\scut 
din salarii de bugetari, averile uria[e ale unora MUNCITE, dar 
nu numai din cinste. 
 ~n 2005 cine a reu[it se vede, cine a b=rfit r\m=ne cu 
b=rfa, inactivii [i ne-intreprinz\torii stau f\r\ griji prin birouri 
sau cu pensiile m\runte. 
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III.   TVV – IMAGINE… pentru to]i ! 
 

Mai dint=i a fost ideea… 
 

20 nov. 1990 – Centenarul Liceului Mihail Kog\lniceanu. 
~n calitate de autor al Monografiei liceului, am fost `n centrul 
aten]iei. Ca omul cu oper\. Al\turi de Alexandru Mera, director 
[i Marin Moronescu (director adjunct) f\ceam onorurile casei 
fa]\ de at=]ia [i at=]ia oaspe]i de marc\, dintre care se deta[au 
nepotul lui Mihail Kog\lniceanu [i personalit\]ile prezente 
men]ionate `n Monografie. 

Dup\ manifest\ri am hot\r=t s\ punem la punct caseta … 
pentru posteritate ! 

29 nov. 1990 – lucru la CASETA LICEULUI,  cu Grigore 
Avram [i Dan Cri[an. ~ntreb: facem televiziunea noastr\ ? 

Sunt idei care sperie g=ndul. Cum s\ faci televiziune ... la 
Vaslui ? ! Cu ce, cine s-o sus]in\, ce for]\ economic\ are ... etc. 
etc. ? ! 

Traversarea Atlanticului sau TV `n Vaslui erau idei la fel 
de bizare. Cum s\ faci televiziune `ntr-un ora[ f\r\ cine [tie ce 
tradi]ie cultural\, cu pu]ini condeieri, cu un ziar bis\pt\m=nal, 
(Vremea Nou\ #) Adev\rul [i cu posibilit\]i materiale cu totul 
precare din lipsa unor industrii performante ? {I TOTU{I ...  

La 5 decembrie ne-am reunit formul=nd: 
 

ACT CONSTITUTIV 
PRIVIND COMITETUL PENTRU RADIO {I TELEVIZIUNE 

LOCAL| VASLUI 
 

Av=nd `n vedere necesitatea `mbun\t\]irii [i revigor\rii vie]ii 
culturale [i sociale pe cuprinsul jude]ului Vaslui [i o parte din 
teritoriul Moldovei; 



 36

Consider=nd c\ sunt unele condi]ii favorizante prin utilizarea 
releelor de televiziune de la Vaslui [i Epureni; 

Apreciind c\ este posibil\ [i necesar\ `nfiin]area unui post de 
televiziune local “Evenimentul vasluian” sau cum vom g\si un nume 
mai potrivit `n c=t mai scurt\ vreme; 

Mai jos isc\li]ii, alc\tuind Comitetul de ini]iativ\ care s-a 
`ntrunit ast\zi, 5 decembrie 1990, la Prefectur\ [i `n prezen]a d-lui 
subprefect C. Maria, la care subscrie [i d-l. prefect T. T\rn\uceanu, 

HOT|R+M 
S\ ac]ion\m at=t c=t ne permit puterile pentru `nfiin]area [i 

func]ionarea postului local TV care `n perspectiv\ s\ emit\ [i pentru 
radio; stabilim durata emisiunii la o or\ s\pt\m=nal, programat\ dup\ 
ob]inerea aprob\rilor [i `ntocmirea formalit\]ilor de rigoare; 

~ns\rcin\m cu conducerea acestei ac]iuni dup\ cum urmeaz\: 
- Pre[edinte al Comitetului de ini]iativ\ [i director al nou createi 

institu]ii, care reprezint\ interesele acesteia, pe d-l MARIN 
DUMITRU 

- Director tehnic, cu r\spunderea dot\rii [i `ntre]inerii tehnice pe d-l 
inginer Ani]ei Valeriu; 
Domnii mai sus men]iona]i sunt `mputernici]i s\ `ntreprind\ 

ac]iunile [i s\ ia m\surile pe care le cred de cuviin]\ pentru o c=t mai 
rapid\ concretizare a acestei ini]iative; 

Pentru asigurarea spa]iului, fondurilor (ca investi]ii) [i a pazei 
obiectivului, `n numele Prefecturii jude]ului Vaslui se angajeaz\ d-l 
subprefect Maria Constantin. Se solicit\ `n acest sens `nfiin]area unui 
post fix de poli]ie, la sediul care se va stabili prin Decizie a onor 
Prefecturii; 

Pentru stimularea celor care contribuie la `nfiin]area acestei 
institu]ii se vor stabili indemniza]ii printr-un act adi]ional `ntocmit 
ulterior. 

Drept care s-a `ncheiat prezentul, azi 5 decembrie 1990, `n 3 
exemplare. 
Semn\turile celor prezen]i:  
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E drept c\ imediat dup\ m\surile de restituire luate de 
Guvernul Roman (Petre a poposit [i el `n studioul nostru) a 
existat o anume relansare economic\ dar repede urmat\ de o 
serioas\ infla]ie. {i apoi, `n Vaslui nu exista universitate, teatru, 
vreo forma]ie profesionist\, vreun cenaclu literar (de mai mare 
anvergur\, pentru c\ exista din 1974, cenaclul MUGUREL 74).  

Era o mare dezbinare chiar `ntre cei care mai publicau 
c=te ceva (cele mai mari contra-pile pentru editarea monografiei 
mele LICEUL MIHAIL KOG|LNICEANU mi le-a pus 
directorul adjunct Marin Moronescu [i so]ul colegei mele de 
carte, Constantin Alexandru). 

I-am capacitat pe Alexandru Poam\ [i Dan Cri[an `ntr-o 
noapte `ntreag\ `n Dacia mea cu argumentul “m\, s-ar putea s\ 
nu mearg\, dar, dac\ merge?”. 
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~n condi]iile marii dezbin\ri umane de dup\ Revolu]ie, am 
reu[it un colectiv creator (sau m\car binevoitor) cu care s\ pot 
lucra eu [i s\ se `mp\uneze ei. V\ vine a crede c\ lucram 28-29 
ore la caseta de emisie [i c\ nici un cuv=nt, absolut niciunul, 
timp de peste 10 ani, nu s-a difuzat f\r\ s\-l aud eu `nt=i ? 

C\, nefiind remunera]i at=ta timp, au `nceput s\ se retrag\ 
mai to]i, pe 13 aprilie 1991 r\m=n=nd doar eu [i Daniel Marin 
(fiul), pe 14 `ncep=nd ca operatoare Lumini]a L\z\rescu (Lidia 
Lasc\r) care nu pusese degetele pe butoane ? C\ s-au n\pustit [i 
“prieteni” [i du[mani s\ sf=[ie noul post privat ? 

Ne-au salvat atunci Ion Neam]u (Hu[i) [i apoi Vasile 
Strungaru (Zorleni) cu ceva bani s\ pl\tim timpul de emisie pe 
emi]\toarele statului. 

Am str=ns din din]i [i am emis `n continuare. Am putea 
spune c=te be]e `n roate ni s-au pus de la oficialit\]i, judec\tori [i 
“colegi” v=nz\tori ... 

Dar, pe umerii no[tri r\m=n galoane str\lucitoare. 6 
pre[edin]i de stat ([i al]i c=]iva “fo[ti”), 12 prim-mini[tri, sute de 
personalit\]i diverse (parlamentari, mini[tri, oficiali etc. etc). Ba, 
la Var[ovia am fost binecuv=nta]i [i de Papa Ioan Paul al II-lea. 

~n am\r=tul de studio de la Vaslui au fost `n direct Ion 
Iliescu, Mircea Snegur, pre[edintele Republicii Moldova, Emil 
Constantinescu, Traian B\sescu [i intervievat François 
Mitterand, pre[edinte al Fran]ei, Petru Lucinschi, pre[edintele 
Republicii Moldova. Ca prim mini[tri Mircea Druc, Valeriu 
Muravschi, Vasile Tarlev, Petre Roman, Victor Ciorbea, Radu 
Vasile, Adrian N\stase, C\lin Popescu T\riceanu, Theodor 
Stolojan, Nicolae V\c\roiu, Mugur Is\rescu. 
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Proiectul de decizie propus de D.V. Marin 
 

Av=nd `n vedere necesitatea `mbun\t\]irii [i revigor\rii 
vie]ii culturale [i sociale pe cuprinsul jude]ului Vaslui [i o parte 
din Moldova; 

Consider=nd c\ sunt condi]ii favorizante prin utilizarea 
releelor de televiziune de la Vaslui [i B=rlad (Epureni); 

Apreciind c\ este posibil\ `nfiin]area unui Centru local de 
televiziune `n scopul particip\rii mai active la f\urirea unei 
culturi na]ionale [i pentru influen]area pozitiv\ a opiniei publice 
printr-un mijloc de comunicare eficace [i modern; 

}in=nd cont de propunerile Comitetului de ini]iativ\ prin 
Actul constitutiv `nregistrat la nr. 5361/decembrie 1990; 

~n conformitate cu prevederile Legii 57/1974 [i a altor 
acte normative emise dup\ revolu]ie [i bazat de avizele 
favorabile ale Ministerului comunica]iilor/Rom-Post-Telecom 
Bucure[ti cu nr. 04/3276 [i respectiv Radioteleviziunea Rom=n\ 
din 10 decembrie 1990. 

DECIDE: 
1. Se `nfiin]eaz\ Studioul teritorial de televiziune Vaslui 

`ncep=nd cu data prezentei, av=nd sediul `n localul Casei 
artelor Vaslui. Durata emisiunii este `n principiu de 
minimum o or\, pe canalele 5 [i 7; 

2. Se nume[te `n func]ia de director al Studioului teritorial de 
televiziune Vaslui dl. prof. Marin Dumitru, cu toate 
drepturile [i `ndatoririle decurg=nd din aceasta. ~n func]ia de 
director adjunct cu atribu]ii tehnice se nume[te dl. Ani]ei 
Valeriu iar ca membru al Consiliului director dl. Pracsiu 
Teodor. 

3. Poli]ia Jude]ului Vaslui va asigura un post fix permanent 
amplasat de comun acord cu Directorul Studioului, cu 
atribu]iuni de paz\ [i control. 
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4. Pentru dotarea [i func]ionarea noii institu]ii, p=n\ la 
autofinan]area sa, Prefectura va asigura fonduri necesare 
pentru amenajarea, dotarea [i func]ionarea studioului precum 
[i sprijin moral [i material. 

Drept care s-a emis prezenta azi, 12 dec.1990. 
 Pe 14 decembrie 1990, am ob]inut Decizia Prefecturii 
`ntocmit\ de Theodor T\rn\uceanu `n biroul lui `mpreun\ cu 
mine [i noul secretar Gheorghe Stoica pus `n locul lui Horia 
Sagadin. Nu s-au f\cut alte preciz\ri, ca Prefectura s\ nu aib\ 
obliga]ii dac\ `ntreab\ [efii. 
 
Prefectura Vaslui 

DECIZIA nr. 786 
privind `nfiin]area Studioului local de televiziune Vaslui 

 
Prefectura jude]ului Vaslui; 
av=nd `n vedere propunerea Comitetului de ini]iativ\ 

referitoare la `nfiin]area unui Studio local de televiziune prin 
intermediul c\ruia s\ contribuie la revigorarea vie]ii culturale [i 
sociale pe teritoriul jude]ului; 

av=nd `n vedere avizul favorabil al Ministerului 
Comunica]iilor – Direc]ia General\ Reglement\ri, transmis cu 
adresa nr. 3276 din 10 decembrie 1990 cu D.R.Tv. Ia[i; 
`n conformitate cu prevederile art. 10  din Decretul-Lege nr. 
65/1990, privind aprobarea normelor de constituire a 
compartimentelor func]ionale din minister, celelalte organe 
centrale, centrale industriale, `ntreprinderi, fabrici, uzine, 
exploat\ri [i alte unit\]i de stat similare 

`n temeiul art.9 din legea nr.5/1990 privind administrarea 
jude]elor, municipiilor, ora[elor [i comunelor p=n\ la 
organizarea de alegeri locale [i art. 6 din ~ndrumarul pentru 
aplicarea Legii aprobat prin Hot\r=rea Guvernului nr. 932/1990; 
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DECIDE 
Art. 1 Se `nfiin]eaz\ Studioul local de televiziune Vaslui 

cu sediul `n Vaslui, `n localul Casei Artelor. Emisiunile 
Studioului local de televiziune vor avea durata de o or\ pe 
s\pt\m=n\, transmiterea acestora f\c=ndu-se pe canalele 5 [i 7. 

Art. 2 Pentru coordonarea activit\]ii Studioului local de 
televiziune se desemneaz\ domnii: 
- Marin Dumitru – director; 
- Ani]ei Valeriu – director tehnic; 
- Pracsiu Teodor – membru 

Art. 3 Prezenta decizie se va comunica Comitetului de 
ini]iativ\ pentru `nfiin]area Studioului local de televiziune 
Vaslui. 
Vaslui 14 decembrie 1990 
Prefect Teodor T\rn\uceanu 
Secretar  Gheorghe Stoica 
 

Studioul Tv Vaslui va transmite 
 

Revenim cu 
informa]ii de ultim\ or\ 
`n leg\tur\ cu Studioul 
de televiziune Vaslui. 
P=n\ la organizarea 
corespunz\toare a 
studioului (la Casa 
artelor Vaslui), sediul 
provizoriu este `n sediul 
Palatului administrativ, 
camera 1 – 2, telefon 
17330, 16330, interior 
120. Alte informa]ii la 
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11307, 14087. Prima emisiune este programat\ pentru luni, 24 
decembrie 1990, ora 10. 

N\d\jduim c\ `n preajma s\rb\torilor `[i va `ncepe 
activitatea studioul local de televiziune Vaslui. Ar fi cel de al 9-
lea “teritorial” de pe cuprinsul ]\rii, care emite `n afara 
emisiunilor centrale, pe canalele 5 [i 7, de preferin]\ lunea la 
pr=nz. 

R\spunz=nd unor nevoi culturale [i sociale ale noastre ale 
tuturor celor care tr\im [i muncim pe aceste meleaguri, noua 
institu]ie `[i propune s\ fie oglinda preocup\rilor de zi cu zi, a 
speran]elor [i aspira]iilor noastre, a dorin]elor de mai bine. 

Sper\m s\ primim sugestii, propuneri, date care 
intereseaz\ `ntreaga opinie public\. 

Informa]ii la telefon 11307 sau la sediul din str. {tefan cel 
Mare (Casa artelor) Vaslui. 

Comitetul de ini]iativ\ 
(Adev\rul Vs., anul I, nr. 119, din data de 18 decembrie 1990) 
 

Sumarul primei emisiuni, stabilit `ntr-o discu]ie absolut 
creativ\ pe 22 dec., pentru c\ pe 23 dec. am lucrat toat\ ziua la 
montarea casetei: 
24 decembrie 1990 
- Mira 
- Cuv=nt introductiv (D. V. Marin) 
- Steaua – B\lteni ^ O[e[ti 
- Lectura Deciziei 786/1990 a Prefecturii 
- Cuv=ntul Prefectului 
- Eroii Revolu]iei – depunerea coroanelor 
- Centenar LMK 
- Videoclip 
- Miting aviatic 
- Desene animate 
- Poli]ia informeaz\ 
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- Phonos – B=rlad – orchestra 
- Constantin Ni]uc – 

intrerpret vocal, 
chitar\, B=rlad 

- Colinde Vaslui 
- Mas\ rotund\ de 

prezentare 
- Colinde 
(MSS – arhiv\ 1990) 
 
 Momentul a fost 
exact consemnat `n 
pres\ [i de prietenul 
nostru de la distan]\ 
Theodor Pracsiu. 
 
Studioul Tv Vaslui Transmite 

Luni, 24 decembrie 1990, ora 7,30: moment unic `n 
istoria mass-mediei vasluiene – Studioul Tv Vaslui `ncepe s\ 
transmit\. Este “cota zero”: momentul inaugural, clipa primei 
transmisii adev\rate, cu imagini [i oameni ai acestor locuri. 
Emo]ii, nelini[te, bucurie, speran]\. Sunt secven]e pentru 
`nceputul istoriei televiziunii locale. Semnale muzicale “mira” 
local\ (un cerc [i un turn stilizat) [i pe ecran apare chipul 
familiar al profesorului Dumitru V. Marin, coordonatorul 
activit\]ii studioului, care roste[te c=teva fraze inaugurale [i 
adreseaz\ telespectatorilor vasluieni tradi]ionale ur\ri de 
Cr\ciun. Emo]ia se simte [i se transmite. “Crainica” Matie[ 
Carmen cite[te textul deciziei Prefecturii jude]ene de `nfiin]are a 
Studioului de televiziune Vaslui, unul din pu]inele similare din 
]ar\. Ni se adreseaz\ apoi un alt `ntemeietor [i sufletist, ing. 
Valeriu Ani]ei, directorul ITA Vaslui, f\r\ aportul tehnic al 
c\ruia ini]iativa – oric=t de generoas\ - n-ar fi prins via]\. Cel 
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pu]in deocamdat\. Urm\rim apoi cuvintele solemn-festive ale 
domnului Teodor T\rn\uceanu, prefectul jude]ului, sub girul 
c\ruia studioul a luat fiin]\ [i – iat\ ! – exist\. 

Emisiunea `n sine – cu unele imperfec]iuni tehnice 
inerente – a fost divers\, interesant\ [i atractiv\. Telespectatorii, 
cei care au reu[it s\ afle din timp ora matinal\ a transmisiei, au 
putut urm\ri, `ntre altele festivitatea depunerii de coroane la 
monumentul erorilor Revolu]iei din cimitirul “Eternitatea” 
Vaslui, secven]e de la centenarul Liceului “Mihail 
Kog\lniceanu”, de la mitingul aviatic din 30 septembrie a.c., 
rubrica “Alcoolul la volan”, obiceiuri de iarn\, desene animate, 
video-clipuri muzicale, c=teva minute cu forma]ia b=rl\dean\ 
“Phonos” [i solistul Constantin Ni]uc [.a.  Dan Marin  [i Carmen 
Matie[ au asigurat liantul necesar `ntre diferitele momente, cu 
emo]ie [i naturale]e. Imperfec]iunile `nceputului, desigur 
remediabile, sunt acoperite de calit\]i, de entuziasmul acestui 
deosebit de promi]\tor debut al vizualului vasluian. Ur\m 
Studioului Tv Vaslui via]\ lung\, emisiuni valoroase [i mult 
succes! 
(ADEV|RUL VS., T.P., II, nr. 125, 27 decembrie 1990) 
 

Prima EMISIUNE 
 

Merit\ s-o descriem 
pentru c\ `ncercam s\ 
facem televiziune, la 
Vaslui, oameni care nu 
[tiau mai nimic despre ce 
`nseamn\ munca aceasta, 
cu specificul ei. 

Mai `nt=i inventarul: 
2 aparate video (mare 
bucurie c=nd le-am v\zut, 
pe `mprumut), un mixer 
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audio (adaptare   dintr-un poten]iometru cu cursor), camer\ 
video M7, 1 televizor, 4-5 becuri (corp de lumini, ]inut `n 
m=n\), un microfon, 2 casete video, ceva fire [i cabluri pentru a 
putea direc]iona imaginea [i sunetul `n jurul unei mese ovale (de 
[edin]\), `ntr-o improviza]ie la Automoment, condus\ de Valeriu 
Ani]ei. Dan Cri[an a adus c=teva benzi [i discuri de patefon, un 
televizor, magnetofon, patefon, becuri, casete. Poam\ s-a adus 
pe el. Daniel Marin cu un vraf de texte [i discuri, a venit o fat\ 
frumoas\, eleva mea - Carmen Matie[, cu voce bun\, ajuns\ apoi 
judec\toare, [i au devenit crainici TV. V\z=ndu-ne a[a slab 
dota]i, dintre cei consemna]i `n Actul constitutiv au [ters-o 
repede, inclusiv de la “organizare”. Aceasta era: Director-
textier-publicitate – Marin Dumitru, redactor-textier - Poam\ 
Alexandru, ilustra]ie muzical\ - Cri[an Dan, 
redactor+textier+prezentator ^ operator – Marin Daniel Cernat, 
director adjunct tehnic – Ani]ei Valeriu, regizor - {erban {tefan, 
tehnician de sunet - Avram Grigore, asistent tehnic [i regie – 
Marin Sergius Lucian. Se mai `nv=rteau pe acolo al]i c=]iva care 
`ntindeau fire, aduceau vin, b=rfeau sau b\gau “fitile”. 

Lumini proaste, spa]iu neantifonat (se auzea c=nd tr\gea 
cineva apa la WC), f\r\ mijloace de comunicare (telefonul meu 
de acas\), `n jur oameni care credeau c\ mai bine ne-am duce la 
cr=[me, dec=t, oameni serio[i, s\ ne ]inem de prostii. Chiar 
prestigiosul publicist de la (micul) Adev\rul – (VS), Theodor 
Pracsiu sau/[i Constantin Jomir, prof. Ioan Baban [.a. n-au 
crezut `n “intreprindere” [i s-au f\cut disp\ru]i. 

Mai ales c\ totul se f\cea f\r\ bani (de unde?), cu fonduri 
personale, cu “dotare” (f\r\), cu adversari tari. A[a c\, repede, 
am plecat la hotelul de l=ng\ Copou [i de acolo la Casa Armatei 
de unde, `n iulie 2002, am zburat `n str. {tefan cel Mare 59 
pentru c=t\va vreme. Studioul actual de la ap.1, bl.92, `n centrul 
civic al Vasluiului a fost al 5-lea amenajat [i apoi autorizat de 
CNA, cu emi]\tor profesionist, dup\ o `ncercare cu unul rusesc 
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adus de la Baikonur (de la rachetele ruse[ti). Sabotajele… nu 
lipsesc nici ast\zi ! 

Prima emisiune a fost fr\m=ntat\ zdrav\n, numai pentru 
un con]inut unitar, vreo 7 ore, pentru c\ eram to]i foarte egali [i 
foarte de[tep]i la presupuneri. Primeam pe oricine [i r\m=nea 
cine rezista la du[m\niile ce se manifestau [i aici `n acea 
perioad\ de schism\ na]ional\. Pentru cele 43 de secunde ale 
cuv=ntului de salut l-am “chinuit” pe prefectul Th. T\rn\uceanu 
peste 3 ore, ca s\ frec\m bine casetele [i… pentru celelalte 
interven]ii. Am lucrat 29 de ore pentru 46 de minute de emisie.  

C=nd am anun]at c\ STUDIOUL DE TELEVIZIUNE 
VASLUI  EMITE, `n Ajunul Cr\ciunului din 1990, ora 7, cred 
c\ ½ dintre vasluienii cu televizoare erau treji pentru c\ 
anun]asem [i prin “Adev\rul” lui Pracsiu [i, mai ales, din om `n 
om, `ntr-un fel de campanie electoral\. Caseta era dus\ la 
emi]\torul de la C\prioara – B=rlad, dez-diminea]\. (C=te-am 
p\]it [i cu asta ... !)  

Pentru c\ am reu[it o emisiune bun\ [i TVR nu avea prea 
multe ore de emisie, cei de la DRTV Ia[i ne-au permis, 
prietene[te, s\ relu\m `n prima zi de Cr\ciun (deci pe 25 
decembrie 1990). Am stabilit c\ facem emisiune “`n direct” (?!), 
caseta noastr\, `n fiecare duminic\ diminea]\. 

Repede s-a dus vestea [i, pentru c\ emisia era de pe sta]ia 
statului, eram recep]iona]i `n Republica Moldova, `n Suceava, 
Vrancea, Bac\u, total 14 emi]\toare. Am primit semnale [i 
mesaje de felicitare din toat\ Moldova, dar nu [i sprijin 
financiar, pe care nu-l prea ceream din cauza certurilor dintre 
noi, pentru c\ ceilal]i veneau ca inspectori, unii se ]ineau de 
petreceri iar “la v\tal\” r\m=neam eu, Daniel Marin, Sandu 
Poam\ [i Grigore Avram, `nlocuit apoi de Florin Mu[tiuc, Florin 
D\r=ng\, p=n\ s-a stabilizat LUMINI}A L|Z|RESCU (nu [tiu 
de ce [i-a zis Lidia Lasc\r). Plecau pentru c\ nu puteau fi pl\ti]i 
[i era nevoie de scule [i casete (aveam salariu la catedr\ 1500 de 
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lei [i o caset\ era 4500 lei). Cel pu]in Lumini]a v\ ofer\ imagine 
de at=]ia ani, pl\tit\ fiind doar dup\ 1 an ! 

Pe 17 decembrie 1990 ne-am reunit 15 persoane, dintre 
care pe unii cu semn\tura fudul\ nu i-am mai v\zut pe-acolo. 
 
 Duminic\ 23 decembrie 1990 

Interviu la Radio Ia[i, timp 5 – 6 minute cu precizarea 
intr\rii `n emisie luni, ora 7.30 

La rug\mintea directorului s-a f\cut din nou anun]ul dup\ 
amiaz\ `n leg\tur\ cu devansarea orei de emisie de la ora 10.00, 
la ora 7.30 

~ncheierea tare pl\cut\: Succes prieteni! 
 (MSS – arhiv\/1990) 
  
Luni 24 decembrie 1990 
ora 7.30 : EMISIUNE apreciat\, felicit\ri etc.  

Diferen]a dintre canalele 5 [i 7 cam de 2’30”, mai bun\ la 
Epureni dec=t la Tanacu (erau montate 2 casete, posturile nu 
comunicau) 
ora 20.30: Postul na]ional de televiziune (TVR) a anun]at 
intrarea noastr\ `n aten]ia public\. 

F\r\ s\ pot reproduce: ...Ast\zi `n Ajunul Cr\ciunului 
`ntre orele 7.30 – 8.30 a intrat `n emisie Studioul teritorial de 
televiziune Vaslui... A difuzat [tiri, obiceiuri [i colinde de 
Cr\ciun etc. “Directorul Studioului local Vaslui, prof. Dumitru 
Marin adreseaz\ tuturor telespectatorilor ur\ri de s\n\tate [i 
fericire”.  

Mi s-a p\rut excep]ional\ aceast\ prezentare. 
(MSS – arhiv\ 1990) 
 
Sumarul emisiunii II (din memorie) 
31 decembrie 1990 
- Plugu[orul – Vutcani, O[esti 
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- R=ndurile Buda 
- Informa]ii 
- Momentul Chi[in\u 
- Desene animate 
- Circula]ia 
- Desene animate 
- Muzic\ popular\ 
- C=nt\rea]\ de la Vaslui 
- F=st=ci – Dele[ti 
(MSS – arhiv\ 1990) 
 
 Spre surpriza noastr\, ne vine felicitarea de la 
Televiziunea Na]ional\ Moldova. 

“O veste minunat\, `n ajunul Revelionului, a fost pentru 
mine [tirea despre deschiderea unui Studiou de Televiziune la 
Vaslui. V\ felicit, iubi]i cons=ngeni, cu ocazia acestui 
eveniment. E a doua petal\ a presei electronice pe p\m=ntul 
vechii Moldove. V\ asigur\m concursul [i colaborarea necesar\. 

~n speran]a unei conlucr\ri fructuoase, 
Constantin P=r]ac 
Directorul Televiziunii Na]ionale Moldova 
28 decembrie 1990” (MSS – arhiv\ 1990) 
 

De la Studioul local Tv. Vaslui 
Studioul local de televiziune Vaslui emite `n fiecare luni 

la ora 10.00, pe canalele 5 [i 7. ~n cazul devans\rii programului 
central, transmisia se va face `ncep=nd de la ora 7.30. 

A[tept\m propuneri [i sugestii de la dumneavoastr\, dragi 
telespectatori vasluieni, pentru `mbun\t\]irea programelor [i `n 
leg\tur\ cu buna func]ionare tehnic\ a institu]iei noatre. Primim 
inclusiv anun]uri publicitare. 
(Adev\rul - Vs, An II, nr.122, 4-7 ianuarie 1991) 
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O NOU| EMISIUNE 
 

Studioul local TV Vaslui a ajuns la a treia emisiune. Iat\ 
un argument c\ ini]iatorii s\i au p\[it cu dreptul [i `ncet-`ncet 
c=[tig\ adeziunea telespectatorilor. {i emisiunea de ieri, de la ora 
10, s-a remarcat prin diversitate: un moment “{tefan cel Mare”, 
prilejuit de `mplinirea a 516 ani de la marea b\t\lie de la Podul 
~nalt, un semnificativ grupaj de [tiri locale av=nd `n prim plan 
recentele ajutoare din Belgia, secven]e reprezentative de la 
Festivalul obiceiurilor de iarn\, Vaslui, 1991, imagini de la 
serviciul religios prilejuit de Boboteaz\ [i Sf. Ioan, video-
clipuri, desene animate, publicitate. S\ sper\m c\ ora de emisie 
se va fixa ferm (ora 10,00) [i c\ se va `mbun\t\]i calitatea 
imaginii. 
 

TREBUIE s\ reproduc articolul din Opinia Studen]easc\, 
ca laud\ [i recunoa[tere a unor realit\]i dintr-un ora[ f\r\ 
universitate, f\r\ teatru, f\r\ industrie [i f\r\ p\tur\ intelectual\, 
cu scop de afirmare .... 
 

Un loc de munc\ pentru George Marinescu 
- televiziunea care nu va fi atacat\ niciodat\ de terori[ti 

“Cum, n-a]i auzit ? Este televiziune la Vaslui. Dac\ ajunge]i odat\ 
`n Vaslui [i vre]i s\ v\ convinge]i, n-are rost s\ c\uta]i pe la toate cl\dirile 
mai `nalte de unsprezece etaje, mai bine lua]i-o de la gar\ pe jos, spre 
centru, [i dup\ ce cu greu ve]i g\si, pe partea st=ng\, o mic\ firm\ ie[it\ 
dintr-o cas\, pe care scria MTTc, v\ opri]i. Acolo este ~ntreprinderea de 
Transporturi Auto. Nu v\ mira]i, acolo e [i Televiziunea. C\uta]i pe cineva 
de-al casei care s\ v\ `ndrume prin ni[te cotloane, ajunge]i `n fa]a u[ii de 
placaj, bate]i [i vi se va deschide. Nu sunt nici bilete de intrare, nici solda]i 
de paz\, nici capcane de s=rm\ care-]i prind picioarele. Televiziunea din 
Vaslui nu este obiectiv sub inciden]\ militar\. 

Studioul este de fapt o sal\ de [edin]e, cu o mas\ oval\ la mijloc, pe 
care sunt dou\ televizoare color, dou\ videocasetofoane, un mixer cam 
vechi cu [ase canale [i un magnetofon Kashtan. Mai au dou\ camere video 
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[i cam at=t. De mare importan]\ pentru televiziunea din Vaslui este pistolul 
de lipit, mai ales la montaj, c=nd se mixeaz\ [i pe video [i pe magnetofon [i 
e nevoie s\ se schimbe mufele de la cabluri.  

Sigur, ar fi mai u[or s\ se foloseasc\ mai multe cabluri pentru 
fiecare aparat, dar pentru asta trebuie ca vreun cumnat s\ fie g\sit acas\, s\ 
aduc\ el un cablu muf\-muf\, sau vreun alt cunoscut s\ nu-l fi `mprumutat 
altcuiva tocmai atunci. 
S\ moar\ Ra]iu [i ai lui 

Num\rul celor care lucreaz\ aici nu poate fi stabilit exact. Unii s-au 
pierdut pe parcurs, al]ii au venit mai de cur=nd, `n fine, s\ spunem c\ ar fi 
vreo zece-cincisprezece [i fiecare o face f\r\ plat\, `n timpul liber, pentru 
c\ studioul nu are nici o surs\ de venit. Pentru ora de emisie s\pt\m=nal\ la 
care au dreptul `n fiecare luni diminea]\ de la ora zece, prefectura pl\te[te 
cei 3500 de lei, p=n\ c=nd vor `ncepe s\ primeasc\ anun]uri publicitare, ca 
s\ poat\ pl\ti singuri. 

P=n\ atunci, trebuie s\-[i fac\ vad [i de aceea acum `i preocup\ 
exclusiv calitatea. Calitatea informa]iei – nu se hazardeaz\ `n comentarii 
politice, ar putea fi [i periculos la un moment dat, calitatea tehnic\ - o 
desincronizare la una din emisiuni a st=rnit o mic\ furtun\ `ntre realizatori 
[i cei de la releu, calitatea profesional\ - fiecare face mai ales emisiuni 
legate de meseria sa de baz\, directorul muzeului se ocup\ de emisiunile cu 
caracter istoric, directorul Casei Artelor de manifest\rile culturale, un 
profesor de englez\, care a lucrat pe vremuri [i la Radio Ia[i, ia interviuri 
str\inilor care mai vin cu ajutoare. Materialele se adun\ la sf=r[itul 
s\pt\m=nii [i stabilesc `n comun ce intr\ [i ce nu. Prima emisiune, pe 24 
decembrie, a avut colinde [i obiceiuri de Cr\ciun, un reportaj de la 
centenarul liceului Mihail Kog\lniceanu, imagini de la mitingul aviatic din 
var\, muzic\, desene animate, un interviu cu prefectul jude]ului, accidente 
de circula]ie [i, `n final, prezentarea comitetului de ini]iativ\. 

Cu toate necazurile legate de dotarea tehnic\, oamenii sunt `nc\ 
optimi[ti, poate [i pentru c\ dorin]ele lor nu ajung p=n\ la Betacamuri, ci 
doar la un cablu muf\-muf\ [i la `nc\ vreo c=teva casete. Cred `ns\ c\ 
partea cea mai mare din optimismul lor se trage din faptul c\ au f\cut [i ei 
ceea ce numai `n Rom=nia se poate face: un bici care, pe deasupra, s\ mai 
[i pocneasc\. 
Sorin AVRAM 
(OPINIA STUDEN}EASC|, I, ianuarie, 1992, an XVIII, serie nou\, p.3) 
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Despre studioul local TV 
D-na Maria Popa, din Vaslui, pensionar\, dup\ ce ne face 

ur\rile de bine la `nceputul acestui an, dorindu-ne s\ scriem 
articole c=t mai bune [i ... adev\rate, face dou\ propuneri pentru  
nou-`nfiin]atul studiou local TV. Schimbarea mirei actuale cu 
stema jude]ului sau a Moldovei (?! n.n.) [i a doua pe care o 
transcriem: “Prezentatorii s\ aib\ o dic]ie perfect\ iar atunci 
c=nd el gre[e[te, pe ea s\ nu o apuce r=sul, cum s-a `nt=mplat 
luni, 7.01.1991. ~n rest a[tept\m `mbun\t\]iri ale programelor cu 
interviuri printre oamenii muncii (...). ~n orice caz, ur\m succese 
studioului TV Vaslui [i Mul]i ani”. ~n primul r=nd v\ mul]umim 
pentru ur\ri [i v\ asigur\m c\ vom `ncerca s\ fim la ... `n\l]ime. 
~n al doilea r=nd, credem c\ propunerile privind studioul local 
TV trebuiau trimise chiar celor ce se ocup\ de el. Sediul se afl\ 
la Casa Artelor. Oricum, la televiziune li se `nt=mpl\ [i 
profesioni[tilor s\ mai gre[easc\. Pentru amatori, nu ajunge 
numai bun\voin]a. 
(Adev\rul-Vs, An II, nr. 125, 15-17 ianuarie 1991)    

 
Programul emisiunilor Studioului Tv. Vaslui 
Mar]i, 19 ianuarie, aproximativ ora 24.00: film artistic: 

“Lini[te morm=ntal\”, partea a II-a. 
Duminic\, 24 ianuarie: 7.30 Deschiderea emisiunii; 7.31 

Rubrica agricol\; 7.37  Muzic\ popular\; 7.40 {tirile s\pt\m=nii; 
8.00 Clip muzical; 8.10 Invitatul emisiunii; 8.15 Poli]ia 
semnaleaz\; 8.20 Desene animate; 8.27 Clip muzical; 8.35 
Ultima or\; 8.35 Clip muzical; 8.40 ~nchiderea emisiunii. 

~n func]ie de evenimente, pot interveni modific\ri `n 
program. 

Studioul TV Vaslui a[teapt\ sugestii de la telespectatori la 
adresa: Vaslui, str. {tefan cel Mare, nr.59, cod 6500, telefax 
317592, telefon 312923. 
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Emisiunea Studioului local TV ne-a oferit, luni, dou\ 
surprize: mai `nt=i declara]ia d-lui Mircea Snegur, pre[edintele 
Republicii Moldova, apoi apari]ia pe micul ecran a 
octogenarului Costache Buraga, `nv\]\torul din D\ne[ti, posesor 
al unui inedit muzeu, `n propria-i cas\. 

Pe de alt\ parte, spotul publicitar despre carne ne-a f\cut 
s\ z=mbim nostalgic. Unde or fi toate acele preparate, c\ noi nu 
le prea vedem prin galantare. S-ar putea `ns\ ca ochiul magic al 
televiziunii s\ le descopere [i `n magazine.   
 

{i a fost …emisiunea a 10-a 
 

Ziua de duminic\, 24 februarie a.c., s-a constituit `ntr-un 
mic jubileu al Studioului local de televiziune Vaslui, al celor 
care s-au grupat dezinteresat `n jurul acestei, `nc\ mici, dar 
importante institu]ii. 

Izvor=t\ din ini]iativa unor vis\tori curajo[i, aceast\ 
apari]ie `n peisajul mass-media - nu numai al jude]ului - s-a 
constituit `ntr-o surpriz\ de propor]ii pentru foarte mul]i, foarte 
pl\cut\ pentru [i mai mul]i. Prima emisiune, cea din Ajunul 
Cr\ciunului 1990, a fost ca un colind nou `ntr-o vreme 
fr\m=ntat\ [i `n pofida unor greut\]i ce p\reau insurmontabile, a 
ne`ncrederii [i iner]iilor, de la bun `nceput i s-a asigurat o bun\ 
calitate. La apelul celor doi ini]iatori (Dumitru V. Marin [i 
Valeriu Ani]ei) au r\spuns cu timp, fonduri [i suflet domnii 
Grigore Avram, Dan Cri[an, Alexandru Poam\, Dan Marin, 
Costache Mihai, Nicolae Iftene, Eduard Agavriloaie, {tefan 
{erban, Constantin Popescu [i at=]ia al]ii care au sporit flac\ra 
ini]ial\. N-ar fi fost posibil\ aceast\ realizare, oric=t de entuziast 
s-ar fi pornit la drum, f\r\ um\rul de ajutor al domnilor Teodor 
T\rn\uceanu [i Constantin Maria, f\r\ zilele [i nop]ile `n 
continu\ fr\m=ntare pentru o emisiune c=t mai curat\, 
antrenant\, complex\. 
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Prin prisma num\rului de scrisori [i telefoane primite din 
jude] [i din ]ar\ (inclusiv din…Timi[oara), ”Ora vasluian\” a 
prins la public, str\duin]a redactorilor [i tehnicienilor fiind 
recompensat\ cu numeroase aprecieri. Au fost [i vor mai fi 
imperfec]iuni tehnice, ca [i ne`mpliniri ale con]inutului 
(comprimarea `ntr-o or\ fiind necesar\) dar `ncet-`ncet 
emisiunile noastre sunt, vor s\ fie c=t mai mai aproape de 
cerin]ele a aproape un milion [i jum\tate de poten]iali 
telespectatori… 

Din p\cate, mijloacele tehnice sunt mai mult dec=t 
precare. 

Apel, deci, c\tre to]i cei care pot, s\ ne vin\ `n ajutor. 
~n[tiin]\m c\ inten]ion\m ca pe 21 martie (Hu[i) 24 

februarie (Vaslui, B=rlad) s\ organiz\m un concurs de 
preselec]ie gen “Tip-Top-Minitop”pentru copiii p=n\ `n clasa     
a II-a, din toate localit\]ile [i c\ “Admiterea” este `n ordinea 
`nscrierii. 

Reaminti]i-v\ c\ noua noastr\ or\ de emisiune este 7 
diminea]a, duminic\, v\ dorim [i pe aceast\ cale “vizionare 
pl\cut\!”. (MSS: Transmis pe post; preluat de Adev\rul Vs.) 
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Studioul de televiziune Vaslui 
Nr. 28/26.02.1991 

 
ACT RECAPITULATIV 

PRIVIND SITUA}IA FINANCIAR| {I DOTAREA 
STUDIOULUI TV LA DATA PRELU|RII 

CONTABILIT|}II DE C|TRE D-na CATARGIU 
GEORGETA 

 
STUDIOUL DE TELEVIZIUNII VASLUI a luat fiin]\ ca 

urmare a demersurilor unui comitet de ini]iativ\ men]ionat `n 
Actul constitutiv semnat `n prezen]a domnului subprefect C. 
Maria `n data de 5 decembrie 1990. 
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Pre[edintele acestui comitet a primit delega]ie pentru 
ob]inerea avizelor necesare de la TVR [i Rompost-telecom, 
ob]inute `n data de 6 decembrie 1990 -–10 decembrie 1990. 

Pe baza acestora [i `n urma referatelor prezentate, d-l 
Marin Dumitru a fost numit director prin decizia 786/14 
decembrie 1990. ~n procesul verbal din 17 decembrie 1990 se 
consemneaza preg\tirile pentru prima emisiune, din 24 
decembrie 1990, iar prin procesul verbal din decembrie 1990 se 
men]ioneaz\ sumarul primei emisiuni precum [i unele cheltuieli 
pentru organizare, prelucrarea datelor [i emisiunea propriu-zis\. 

~ncep=nd cu 3 ianuarie 1991 s-a deschis cont pentru 
Studioul Tv cu nr. 655150276 la BCR, dar cheltuielile nu se pot 
eviden]ia `n acest cont `ntruc=t sunt sume cheltuite de 
`ntemeietori iar aparatura este pus\ de c\tre oamenii care au 
`ntemeiat aceast\ unitate. Prin amabilitatea d-lui Ani]ei Valeriu 
s-a asigurat spa]iul necesar organiz\rii unui Studio [i s-a 
`nchiriat camera video de la “Automoment”. 

Sumele `n bani [i aparatura sunt men]ionate mai jos. 
S-au f\cut repetate interven]ii pentru ob]inerea unor 

ajutoare sau subven]ii de la Prefectur\, care p=n\ la data 
`ncheierii prezentei nu a contribuit cu bani sau materiale. 

Nu exist\ nici un fel de dotare ini]ial\ a cuiva, mobilier 
sau mijloc de transport auto, deplas\rile la relee (Vaslui, B=rlad) 
f\c=ndu-se cu autoturismele personale sau c=teodat\ cu TV 
(autoutilitare) de la “Automoment”. 

Sumele cheltuite de fiecare (men]ionate mai jos) nu pot fi 
contabilizate pentru c\ nici nu pot fi decontate. Ele sunt 
contribu]ii personale la pornirea Studioului, `n speran]a c\ vor fi 
rambursate mai t=rziu sau se vor constitui `n fondul ini]ial 
pentru afacere. 

Primele sume care apar `n cont sunt `ntre 15 – 25 
februarie 1991 dar Studioul emite din decembrie 1990 [i p=n\ la 



 56

aceast\ dat\ tot ce s-a cheltuit pentru film\ri, deplas\ri, emisie, 
realizarea casetei etc. este din fondurile `ntemeietorilor. 

Nu s-a decontat nici o cantitate de benzin\ p=n\ la data 
`ncheierii prezentei [i nu s-a pl\tit nici contravaloarea 
deplas\rilor, chiriei pentru transport `n afara Studioului. 

Nu s-au f\cut nici un fel de pl\]i pentru c\ nu sunt fonduri, 
Studioul `nregistr=nd un mare deficit la aceast\ dat\. 

Nu sunt eviden]iate toate deplas\rile, [i nici persoanele, `n 
interesul realiz\rii emisiunilor. 

Din delega]ii (ordine de deplasare), din adnot\rile 
directorului [i din videocasetele realizate rezult\ c\ s-au cheltuit 
urm\toarele sume [i s-au `ntrebuin]at urm\toarele materiale 
pentru func]ionarea Studioului. 
 
DECEMBRIE 1990 VENITURI # 0 
CHELTUIELI: 
Deplasarea [i `ntocmirea formelor, aten]ii # 4 800 lei 
Caseta video  #    900 lei 
Cheltuieli organizare # 6 000 lei 
Benzina (Bucure[ti, 7 decembrie, 3415) # 1 200 lei 
Film\ri (Vutcani) (autoturism nr. 3415) # 240 lei 
Benzina (Bucure[ti, 10 – 12 decembrie, 3415) # 2 800 lei 
Deplas\ri Ia[i (3415, 577) # 240 lei 
Protocol (Ia[i, Bucure[ti) # 3 125 lei 
Benzina pentru deplas\ri la relee (Epureni, Tanacu) # 1 200 lei 
Film\ri O[e[ti (3415, 6239) # 120 lei 
Telefoane # 1 700 lei 
Materiale de birou 
Benzi magnetofon, discuri, casete (Marin Dan) # 5 000 lei 
# 27 285 lei 
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IANUARIE 1991 VENITURI # 0 
CHELTUIELI 
Casete video 6 ianuarie # 900 lei 
Casete video 8 ianuarie # 1 600 lei 
Casete video 21 ianuarie # 1 700 lei 
Cheltuieli diverse (becuri) # 315 lei 
Cheltuieli organizare # 3 717 lei 
Film\ri B=rlad, Hu[i, Sole[ti, Ia[i etc 
(cu 3415, 6239, 577) # 1 040 lei 
Benzina pentru deplas\ri # 10 000 lei 
Telefoane # 1 400 lei 
Rechizite, materiale de birou # 350 lei 
# 20 722 lei 
 
FEBRUARIE 1991: CHELTUIELI 
Film\ri Negre[ti (4 februarie) – 3415 # 420 lei 
Film\ri Z\podeni (13 februarie) – 3415 # 120 lei 
Film\ri Hu[i (16 februarie) – 3415, 6239 # 300 lei 
Film\ri B=rlad (13 februarie) 3415, 6239 # 300 lei 
Alte film\ri `n jude] [i Ia[i # 420 lei 
Casete video 6 buc\]i # 4 800 lei 
Benzin\ 3415, 645, 6239, 431, 577 # 1 200 lei 
Lamp\ halogen 3 buc\]i # 3 000 lei 
Prize, cabluri, cartoane, p=nz\, (amenaj\ri) # 2 000 lei 
Telefon # 590 lei 
Alte film\ri `n jude] (Negre[ti, Hu[i) # 600 lei 
# 13 750 lei 
 

DIN VENITURILE `nregistrate `n cont nu s-a extras 
nimic din cauza necesit\]ilor de dotare cu aparatur\. NU S-A 
DECONTAT NIMIC. 
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PARTICIPAREA CU APARATUR| 
- Camera video - `nchiriat\ de la “Automoment” 
- Videocasetofoane: `nchiriate de la “Automoment” 
- Calculator (Dan Cri[an) 
- Pik-upuri (Dan Cri[an, Grigore Avram) 
- Mixer (Avram Grigore) - `nchiriat de la “Automoment” 
- Magnetofoane (Marin Dan) 
- Boxe, difuzoare, c\[ti, sta]ie amplificare (Marin V. Dumitru) 
- Microfoane, amplificatoare (Marin V. Dumitru) 
- Radio casetofoane (Marin Dan, Poam\ Alexandru) 
- Microfoane (Avram Grigore) 
- Corector semnale 
- Baterii (diverse tipuri) 
- Televizoare `nchiriate de la “Automoment” [i discuri, radio, 

c\[ti de la Dan Cri[an. 
- Combin\ muzical\ (Marin D.) 
- Benzi muzic\, desene animate 
- Materiale textile (decor) 
- Cheltuieli flori [i alte elemente decor 
- Cabluri aferente triple, prize, becuri etc. 

Aceste materiale au fost procurate prin cheltuiala 
`ntemeietorilor [i se folosesc `n parte [i ast\zi fiind 
indispensabile alc\tuirii emisiei. 

Valoarea acestor materiale este de aproximativ 80 000 
(optzeci de mii) lei. 

Datorit\ folosirii lor intensive prezint\ un mare grad de 
uzur\. 

Doamna Catargiu Geta se oblig\ s\ ]in\ la zi contabilitatea, 
s\ se `ngrijeasc\ de patrimoniul Studioului, s\ stabileasc\ 
drepturile care se cuvin colaboratorilor [i `ntemeietorilor, 
conform legilor `n vigoare. Remunera]ia va fi stabilit\ `n 
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consiliul de administra]ie sau se va stabili drept fond de 
participare. 

Drept care s-a `ncheiat prezentul act recapitulativ `n 2 (dou\) 
exemplare, 4 pagini, azi 26 II 1991. ~nregistrat la nr. 28/26 II 
1991. 
(Arhiva, MSS, Dos.1991) 

 
Studioul de televiziune Vaslui 
 

RAPORT SINTETIC 
asupra func]ion\rii studioului local de televiziune p=n\ la data 
de 15.03.1991 
I. INI}IATIVE 

~nfiin]area unui post local de televiziune la Vaslui a fost 
privit\ ca ceva de domeniul imposibilului av=ndu-se `n vedere 
posibilit\]ile materiale reduse [i, `n parte, cele de ordin 
organizatoric [i spiritual. Condi]iile social-economice [i 
fr\m=nt\rile momentului au speriat g=ndul unui asemenea 
element privit mai mult ca decor. La sf=r[itul lunii noiembrie, `n 
urma unei discu]ii dintre prof. Marin Dumitru [i ing. Ani]ei 
Valeriu s-a convenit prospectarea unei asemenea posibilit\]i.  

Imediat am `nceput consult\rile cu persoane sau institu]ii 
urm=nd ca baza tehnic\ s\ fie asidurat\ pentru moment, prin 
aparatura existent\ la I.T.A. Vaslui, de d-l inginer. Pe data de 5 
dec. 1990 un grup de 11 persoane au `ncheiat deja un act 
constitutiv `n biroul d-lui subprefect Constantin Maria pe care   
l-au semnat (acolo). G\sind deplina `n]elegere a d-lui prefect 
T.T\rn\uceanu pe data de 6 decembrie s-au [i emis adresele de 
c\tre Prefectur\ (cu nr. 5361) c\tre Ministerul comunica]iilor [i 
Radioteleviziunea rom=n\ pentru aprob\rile de rigoare.  

Delegatul a fost desemnat prof. Marin Dumitru care p=n\ 
`n 11 decembrie a ob]inut (cu mari eforturi [i cu noroc) aceste 
aprob\ri. Pe aceast\ baz\ s-a `ncheiat conven]ia dintre Prefectura 
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Vaslui [i D.R.Tv Ia[i privind efectuarea de transmisii de 
televiziune locale prin sta]iile TV. B=rlad [i Vaslui iar pe 
14.12.1990, Prefectura a emis decizia nr. 786, privind `nfiin]area 
Studioului local de televiziune Vaslui. Dup\ [edin]a Comitetului 
de ini]iativ\ din 17 decembrie la care au participat 14 persoane 
s-au dat anun]uri `n ziarul local, la radio Ia[i, de fapt s-a trecut 
efectiv la munc\. 

Prima emisiune, din ajunul Cr\ciunului, 24 dec.1990 a 
cuprins, dup\ cuv=ntul introductiv, difuzarea deciziei, a 
cuv=ntului de salut al d-lui Prefect, informa]ii [i imagini, desene 
animate, colinde [i obiceiuri de s\rb\tori, muzic\ popular\ [i 
u[oar\, o mas\ rotund\ de prezentare a redactorilor [i 
colaboratorilor [.a. Ora de emisie a r\mas lunea p=n\ la urm\ pe 
18 februarie 1991 iar de atunci duminica la ora 7.00. 
II. SCOPURI 

Mijloc mass-media de cea mai mare audien]\ [i 
complexitate, dar consumator de mari fonduri pentru o bun\ 
realizare, postul local de televiziune a ap\rut din necesitatea 
revigor\rii [i `mbun\t\]irii vie]ii culturale [i sociale de pe 
cuprinsul jude]ului Vaslui. Participarea mai activ\ la f\urirea 
unei culturi na]ionale, influen]area pozitiv\ a opiniei publice 
printr-un mijloc de comunicare eficace [i modern, dorin]a de a fi 
o oglind\ a preocup\rilor de zi cu zi, a speran]elor [i aspira]iilor 
spre mai bine, iat\ scopurile acestei institu]ii create prin d\ruirea 
aproape total\ a unui grup ce, ini]ial, a cuprins 25 persoane. 
III. MATERIALIZARE   

Grupul mai larg care s-a angajat la sprijinirea acestei 
ini]iative s-a restr=ns, poate [i pentru c\ se impuneau eforturi 
materiale [i nu c=[tiguri, la urm\torii care, zi de zi, au participat 
la realizarea emisiunii prin reportaje, interviuri, film\ri, ilustra]ii 
muzicale, adunarea de informa]ii etc. etc. Din colectivul 
redac]ional: prof. Marin Dumitru, Poam\ Alexandru, Marin 
Daniel, Cri[an Dan [i din c=nd `n c=nd {erban {tefan iar la 
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solicit\ri Popescu Constantin, iar pentru partea tehnic\ ing. 
Ani]ei Valeriu (care a realizat [i reportaje), Avram Grigore 
(operatorul care a filmat aproape tot ce s-a difuzat), Mihai 
Costache, accidental Ciobotaru Ionel iar la solicit\ri Iftenie 
Neculai. Ca operatori imagine au mai fost Marin Daniel [i 
ultimii doi aminti]i mai `nainte. 

Concret, dup\ film\ri `n zilele de luni (mai toat\ ziua) 
miercuri, joi ([i c=nd erau evenimente [i `n celelalte zile), 
s=mb\ta seara [i duminica toat\ ziua se alegea [i se monta caseta 
(ini]ial dou\ casete) care se trimitea la releu (relee), `ntr-un efort 
adesea prelungit la 14 ore/zi. Nu credem c\ e cazul s\ insist\m 
asupra atmosferei creatoare, a dezbaterilor, a fr\m=nt\rilor. Nu 
putem, `ns\, s\ nu recunoa[tem amatorismul tuturora `n 
domeniu. Desincroniz\rile imaginii pe raza releului din Vaslui 
nu ne apar]in numai nou\. Altfel spus, nu numai condi]iilor 
noastre-reduse-tehnice ci [i vechimii aparaturii de la acest releu, 
ai c\rui oameni fac eforturi mari pentru o vizionare acceptabil\. 
IV. REALIZ|RI 

S-a ajuns dup\ emisiunea a XII-a, duminic\ 10 martie 
1991. Programul a urm\rit, pe c=t posibil f\r\ s\ se simt\, 
urm\toarele rubrici: invitatul emisiunii (oficialit\]i sau 
personalitate cultural\), economic\, agrar\, cultural\, [tiri, sport, 
desene animate, publicitate [i `n func]ie de [tiri [i evenimente, 
divertisment. ~n jur de 15 momente distincte care “au prins” la 
public. Numeroasele scrisori [i telefoane (cu sutele) arat\ c\ 
emisiunea local\ este urm\rit\ nu numai pe teritoriul jud. Vaslui 
ci pe aproape tot cuprinsul jud. Gala]i, o parte din jud. Vrancea, 
Ia[i, Bac\u [i Boto[ani precum [i peste Prut. Totul s-a realizat 
urmare a unui entuziasm ini]ial `nc\ nedisp\rut, dar care nu mai 
poate continua neremunerat. 
V. CHELTUIELI 

a) Problema aparaturii: ~mprumutat\ [i `nchiriat\ de la 
fosta I.T.A. aparatura necesar\ a permis realizarea unor emisiuni 
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bune, unele foarte bune, `n condi]ii tehnice acceptabile. 
Oarecum s-ar privi chestiunea, unele eforturi de acest gen 
trebuiesc pl\tite [i din primele noastre fonduri o [i facem. 
Urmeaz\ s\ se `ntocmeasc\ un deviz care s\ fie onorat. Se 
`ncheie un contract `ntre Studioul de TV [i Automoment pentru 
colaborare [i `n viitor. 

P=n\ `n prezent, adic\ pe decembrie [i ianuarie, emisiunea 
a fost pl\tit\ de Prefectur\ (care de altfel a avut rubrica de [tiri 
special\) care a asigurat [i un mic spa]iu (la cam.1) [i uneori a 
pus la dispozi]ie c=te o ma[in\ de teren, ARO, [ofer Diaconu 
Ion. 

S-au f\cut numeroase deplas\ri cu autoturismele proprii, 
s-au f\cut interven]ii [i s-au dat numeroase telefoane din 
bugetele proprii, s-a r\bdat `n teren, etc. Nimeni nu a primit nici 
un ban pentru materiale sau pentru deplas\ri. 

Problema arz\toare a fost cea a casetelor. Au fost 
cump\rate din bani proprii de c\tre prof. Marin D. Cum acestea 
nu se prea g\sesc au fost luate la suprapre] [i f\r\ documente 
oficiale. Estimativ, numai pentru casete s-au cheltuit peste 
11.000 lei, iar `n ultima perioad\ s-au cump\rat alte casete `n 
valoare de 8.800 lei. 

Dac\ s-ar lua `n considera]ie totalul cheltuielilor precum [i 
chiria, uzajul aparaturii [i mai ales salariile oamenilor ar rezulta 
cam multe sute de mii de lei. 

Iat\ de ce cerem Prefecturii s\ ne sprijine cu 
subven]ionare [i nu reducerea acelei sume ce reprezint\ 
contravaloarea emisiunilor. 
VI. STAREA ACTUAL| 
- aparatur\ `nchiriat\ incomplet\; 
- sediul incert; 
- nici un fel de salariu cuiva; 
- contul nostru `nregistreaz\ `n aceast\ diminea]\ 1.500 lei; 
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- eforturi mari (de orice natur\) ce trebuiesc recompensate sau 
rambursate. 

VII. CERIN}E 
- formulate `n raportul din decembrie 1990, reluate prin  
referatul nr. 4/24.01.1991, `nregistrat la Prefectur\; 
- se impune precizarea facilit\]ilor asigurate de Prefectur\; 
-  asigurarea unui spa]iu stabil, corespunz\tor pentru o asemenea 
institu]ie [i scopurile ei. Credem c\ `n cadrul Prefecturii unde s\ 
amenaj\m corespunz\tor redac]ie [i studio. 
- precizarea atitudinii Prefecturii `n leg\tur\ cu sponsorizarea 
Studioului, f\r\ de care munca r\m=ne nepl\tit\, de ce nu se va 
mai face. 
(14 martie 1991-prof. Marin V. Dumitru, MSS, copie dup\ memoriul trimis la Prefectur\) 

 
„Din ce `n ce mai bune, emisiunile Studioului de 

televiziune Vaslui (TVV – director prof. Dumitru V. Marin), 
sunt receptate de aproape `ntreaga Moldov\ de dincoace [i 
dincolo de Prut. Prin sprijinul real al popula]iei [i al unor 
societ\]i comerciale, durata de emisie s-ar putea extinde la dou\ 
ore. S\ i-l acord\m, c\ merit\ f\cut efortul ! TVV face [i 
publicitate agen]ilor economici. Alte informa]ii pot fi ob]inute la 
telefoanele 04122, 11307.” 

 (Oferta - Vs, nr.2 mai 1991, Vaslui) 
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Consf\tuire a televiziunilor private din Rom=nia 
~n perioada 9-11 septembrie a.c., la Baia Mare, `n 

organizarea postului local de televiziune “CINEMAR”, se 
desf\[oar\ consf\tuirea Uniunii Televiziunilor Private din 
Rom=nia. Reprezentan]ii celor 10 posturi de televiziune din ]ar\, 
prezen]i la aceast\ ac]iune, au avut `n prima zi un larg schimb de 
idei pe marginea Proiectului legii audiovizualului [i a 
Proiectului de stat al Uniunii Televiziunilor Private din 
Rom=nia, urm=nd ca `n zilele urm\toare s\ adopte, `n form\ 
final\, statutul U.T.P.R., s\ fac\ vizite de documentare `n 
Maramure[, s\ poarte discu]ii pe teme profesionale. 

Pornind de la situa]ia nou creat\, `n care televiziunile 
locale sunt `n imposibilitatea de a emite din cauz\ c\ 
Radiodifuziunea Rom=n\ a monopolizat benzile de frecven]\ 
pentru emisia acestora, consf\tuirea Uniunii Televiziunilor 
Private [i-a propus adoptarea unui protest adresat Guvernului, la 
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care ne raliem [i noi, ziari[tii din presa scris\, de la cotidianul 
“Graiul Maramure[ului”. 
(Graiul Maramure[ului, serie nou\, anul III, nr.545, 10 septembrie 1991) 

 Aproximativ 6 luni emisiunile noastre au fost rulate `n 
circuit na]ional. 

~n data de 27.11.1991, ora 14.00 a fost difuzat un scurt 
reportaj `n cadrul telejurnalului TVR Na]ional, “150 de ani de 
`nv\]\m=nt public la Vaslui”, realizat de domnul prof. Dumitru 
V. Marin, imagine Gr. Avram [i Al. Poam\. 
 

Un fel de bilan] pe 1991 
 

Domnilor asocia]i 
Prefer, `n aceste momente delicate `n via]a Studioului 

nostru, s\ m\ adresez Dvs. astfel, adic\ `n scris, pentru greutatea 
[i exactitatea acestuia, care s\ implice reflec]ia fiec\ruia. Dac\ 
vre]i, este un raport de activitate pentru sufletul nostru. 

Ce este Studioul Tv Vaslui la ora aceasta? 
O institu]ie de care se ]ine cont `n via]a social\ [i la care 

oamenii vin cu mai mult\ sau mai pu]in\ `ncredere, dar cu 
speran]\ c\-[i g\sesc ajutor sau `n]elegere. Ne`mplinirile lui sub 
raport tehnic sunt handicapul nostru cel mare [i, p=n\ acum, nu 
le-am aflat rezolvare. V\ rog s\ v\ `ntreba]i de ce, mai ales c=t\ 
contribu]ie are fiecare la reu[ita tehnic\. 

Care este situa]ia sub raportul dot\rii, `ncadr\rii? 
La data acestor cuvinte, autodotarea noastr\ este foarte 

slab\ `n compara]ie cu ce ar trebui s\ fie, dar avem satisfac]ia de 
a nu fi datori nim\nui cu nici un leu. Cele 3 camere de luat 
vederi, 3 televizoare color, 3 video, mixerul, microfoanele, clapa 
[i ceva casete ar fi cam tot. Sediul nu este al nostru dar, dup\ 
puteri, am fost sprijini]i de Prefectur\. 

Dup\ cum se [tie, lucr\m benevol aici, at=t c=t putem 
fiecare dintre noi: Marin Dumitru, Poam\ Alexandru, Iftenie 
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Neculai, Mu[tiuc Florin, Marin Daniel, Avram Grigore, Cri[an 
Dan, Ani]ei Valeriu [i, din c=nd `n c=nd, rar, al]ii.  Am `ncercat 
prin `n[iruirea de mai sus s\ alc\tuiesc un clasament al efortului 
pentru lunile iulie – august – septembrie 1991. Urmeaz\ o 
`ntrebare la care trebuie s\ da]i fiecare dintre dvs. r\spuns: C=t\ 
contribu]ie - pozitiv\ - [i-a adus fiecare ? A[ insista s\ fi]i fiecare 
corect cu Dvs. 

Care este situa]ia lui financiar\? 
Nu voi insista asupra am\nuntelor. Consider c\ e gr\itor 

urm\torul fapt: `n afara celui care a ajuns director prin eforturile 
lui [i voin]a dumneavoastr\, nimeni nu a investit nici un ban, ci 
a luat mai mult sau mai pu]in. Dvs. nu vre]i s\ [ti]i c=t a investit 
profesorul Marin, [i ve]i „`ntreba” cine l-a pus, dar cred c\ 
fiecare este con[tient c\ mult - pu]inul pus a fost exact la timp [i 
aceasta a contat. Dac\ s-ar fi `mpotmolit c\ru]a `n m=lul 
momentului, n-am mai putea vorbi ast\zi de existen]a institu]iei, 
[i nici de prosperitatea ei financiar\. Da, prosperitate pentru c\ 
`nregistr\m `n aparatur\ 1,5 milioane de lei [i `n cont alte 
200.000. {i dac\ ad\ug\m [i valoarea materialelor consumabile 
avem cam 2 milioane de lei. Deci, cine are 1 % are 20.000 de lei 
iar cel cu 10 % are AICI [i ACUM 200.000 lei. Evident, la 
men]inerea procentului pe tot anul, pentru c\ sumele sunt 
defalcate, cum e [i normal, pe trimestre. 

Cum am ajuns aici ? 
Ve]i spune c\ prin munc\ [i nu sunte]i departe de adev\r; 

dar munca este extrem de diferen]iat\ [i `ncerc\m s-o analiz\m.  
S\ precizez c\ zilele trecute am avut un serios [oc psihic 

atunci c=nd unii colegi au formulat repro[uri `n leg\tur\ cu 
faptul c\ nu primesc sume mai mari de bani, c\ directorul face 
afaceri, c\ li s-ar cuveni mai mult. 

Nu perspectiva unui schimb din func]ie m-a [ocat. Pentru 
c\ `n aceste 10 luni mi-am pierdut lini[tea, am refuzat orice 
afacere, nu m-am ocupat de gospod\rie, am lipsit de la [coal\, 
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practic n-am avut activitate dec=t pentru Studio. N-am existat 
dec=t pentru el [i Dvs. [ti]i c\ n-am lipsit de aici aproape nici o 
zi, iar alerg\tura, unii nu vre]i s-o vede]i din reavoin]\ [i 
l\comie. 

M-au [ocat repro[uri de tipul: „a f\cut reportaj la mere 
deci s-a aprovizionat – pe spatele studioului”, „vrea s\ fac\ pe 
patronul cu noi…”, „s-a b\gat `n ecran cu totul…” [.a. 

Bine, domnilor colegi, s\ presupunem c\ dup\ o filmare 
cineva a dat o friptur\: 500 lei. E afacere? Dup\ reportaj, din 
livad\ s-a dat un sac cu mere, cam tot la at=ta valoare; e, 
afacere? {i de ce nu v-a]i dus Dvs., pentru c\ am aprins 
telefoanele sun=ndu-v\ [i rug=ndu-v\ s\ face]i cutare sau cutare.  

Prezen]a mea `n emisiune a fost dictat\ de `mprejur\ri, 
pentru c\ fiecare v-a]i f\cut treburile pe unde le-a]i avut, dar 
emisiunea a trebuit s\ fie realizat\. V-a]i `ntrebat cu ce eforturi ? 

S\ facem un calcul simplu: intensa alerg\tur\ din aceste 
zile a presupus existen]a unei ma[ini. Dac\ ea ar fi existat ar fi 
trebuit [ofer, deplas\ri, benzin\, uzur\ etc., etc., adic\ 
aproximativ 100.000 pe lun\. {ti]i cam c=t s-a cheltuit din 
aceast\ sum\ ? Contabila noastr\ v\ poate spune. Dar nu asta a 
fost cel mai greu, ci ideea c\ Dvs. vre]i s\ „v\ l\sa]i”, s\ 
distruge]i ceea ce eu am cl\dit cu at=ta grij\. {i nu convins c\ voi 
c=[tiga financiar ci pentru rolul cultural [i cet\]enesc pe  care-l 
poate avea aceast\ unitate nou\ `n profilul vasluian. Mul]i a]i 
fost ne`ncrez\tori de la bun `nceput. Unii a]i venit adesea cu 
ideea `mp\r]irii acestui patrimoniu [i gata… 

Chiar nu a]i `ncasat bani de aici `n aceast\ perioad\, 
domnilor ? S\ relu\m: dup\ Tip – Top am luat fiecare 3000. La 
data aceea reprezentau cam c=te 1000 suplimentar pe lun\; apoi 
`n iulie alte cam 6000, deci suplimentar 2000 pe lun\ - 
neimpozabili, iar acum am avea posibilitatea altor 6000 – 8000 
pe lun\. {i c=nd eu v-am dat s\ completa]i pe o list\ cam c=t 
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vre]i, a fost s\ sondez speran]a Dvs. urm=nd s\ precizez, cu 
satisfac]ie, cam ce putem lua. 

Dar marele nostru c=[tig e `n aparatur\, stabil [i 
neimpozabil. V-a]i `ntrebat dac\ e mai avantajos s\ `ncasa]i 
lunar ceva ([i nici de aceasta nu v\ pute]i pl=nge) sau s\ ave]i o 
ma[in\ care s\ v\ aduc\ permanent c=te pu]in [i sigur ? ~n 
diverse `mprejur\ri fiecare a]i luat `ntr-o form\ sau alta ni[te 
sume. Repet, fiecare [i sub nici o form\ nu voi men]iona pe 
cineva. Unii au dat un tun de 40.000. E afacerea lor. Chiar, 
bravo ! 

{i pentru c\ am pornit de la acuza]ia de afacerism: ce e 
mai important: c\ exist\m [i pe baza aceasta mai ciupim c=te un 
ban sau c\ directorul a „c\rat” 30 kg de mere, ciubuc. Deci, dac\ 
eu, operatorul x, am filmat – am muncit -  [i am `ncasat 
suplimentar 12.000 `ntr-o lun\, sunt atent la cei posibili 500 lei 
pe care i-ar fi luat directorul, care [i a[a alearg\ pe banii lui, cu 
ma[ina lui, pe timpul lui, cu energia [i extenuarea lui... 

 
Domnilor,  
De la bun `nceput am [tiut de greutatea muncii de care  

ne-am apucat. Tot de atunci am [tiut c\ e foarte greu, dac\ nu 
imposibil, de lucrat cu oameni de cele mai diferite profesii, 
caractere [i preg\tire. Fiecare `ns\ cu personalitatea sa, cu 
concep]ia sa. Eu am crezut [i cred `n valoarea Dvs. `n por]ia 
Dvs. de umanitate. Pentru c\ nu pentru bani am f\cut [i facem 
ceea ce facem. Cel pu]in eu. 

{i ve]i recunoa[te, sper, c\ `n condi]iile `n care nici un om 
nu era salariat aici, c=nd fiecare are treburile lui, c=nd fiecare are 
independen]a lui, e cu adev\rat extraordinar c\ am reu[it unirea 
aceasta, cu spinii ei, cu rezultatele ei [i cu sufletul ei. Realiza]i, 
sper, c\ asta a `nsemnat [i disponibilitate, efort [i tact ! Chiar 
a[a, pentru c\ mul]i dintre Dvs. nu v\ ]ine]i de cuv=nt [i nu 
sunte]i convin[i c\ e necesar s\ realiza]i cel pu]in s\pt\m=nal 
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c=te ceva pentru Studioul acesta. M-a]i v\zut uneori nervos, 
adesea nec\jit [i `nnegurat, tocmai pentru c\ a]i participat prea 
pu]in, sau deloc, la `mplinirea g=ndului nostru ini]ial. Sper s\ nu 
abuzez de r\bdarea Dvs. re]in=ndu-v\ cu c=teva constat\ri din 
interior, num\r=nd zi de zi ce se poate face. Voi evita orice 
men]iune compromi]\toare, dar `ncerc s\ fiu obiectiv `n 
aprecierea fiec\ruia. V\ rog s\ nu v\ preg\ti]i r\spunsurile dec=t 
prin activitatea Dvs, `n perioada urm\toare. 

Pentru c\ nu e drept unul s\ ]in\ piept at=tor greut\]i, s\ 
fac\ at=tea eforturi [i tot el s\ devin\ ]inta atacurilor din interior, 
adic\ din partea celor care trebuie s\-l sus]in\. Am crezut c\ se 
observ\ u[or aceste eforturi, dar nu e a[a. V\ cer r\bdare [i 
`n]elegere dac\ g=ndurile rezumative ce urmeaz\ nu sunt la fel 
cu ale Dvs. care, f\r\ `ndoial\, ave]i alte p\reri despre munca 
prestat\ aici ? ! 

F\r\ `ndoial\, D-le V. Ani]ei, sunte]i un bine inten]ionat. 
A[a se explic\ entuziasmul Dvs. de `nceput [i `ncuraj\rile ini]iale 
de care am avut at=ta nevoie. Dar unde este um\rul cel de ajutor, 
`n ultima perioad\ ? Nu cer s\ [i exemplifici, c\ nu ai cu ce, dar 
`n lunile iulie-septembrie directorul tehnic nu a existat. E bine, [i 
dac\ vrei cu adev\rat, de acum `nainte.  

Domnule Grigore Avram, ai fost al treilea din grupul 
ini]iator [i f\r\ existen]a dumitale la aniversarea Liceului M. 
Kog\lniceanu, c=nd am f\cut prima echip\ de filmare (24 nov. 
1990), nu cred c\ s-ar fi ajuns unde suntem. Un g=nd de 
recuno[tin]\ nu-]i va lipsi oric=nd, dar nici cel de repro[. De ce 
n-ai g\sit timp pentru nici o filmare `ntr-un trimestru, omule ? 
Te-ai repezit la procente cu o `nver[unare neb\nuit\, dar c=t de 
`ndrept\]it\ ? Pe baza meritelor din celelalte trimestre ? Nu 
love[ti astfel `n ceilal]i ? Mai ales c\ se pune problema 
`n]elegerii cu orice pre] ? {i nu crezi c\ unele ac]iuni subterane 
d\uneaz\ la to]i ? 
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M\rturisesc, am avut unele momente de am\r\ciune. 
Multe din vina mea, pentru c\ sunt prea meticulos. 

Domnule Iftenie Neculai, e[ti un tip deschis, mul]umesc 
pentru aceasta, om de mare suflet [i de ac]iune. Ca [i dl. Avram, 
m=n\ de aur. Dar de ce nu respec]i ni[te ore, m\car cele de 
montaj ? Eu nu pot uita momentele c=nd, `ntr-o oboseal\ 
extrem\, cu ochii injecta]i, pentru c\ nici noi nu mai puteam,   
te-ai oferit s\ faci efort `n plus. ~]i apreciez [i inima de aur.  ~ns\ 
prea pu]in film\ri ale d-tale din trimestrul III au completat 
emisiunile noastre. 

Florin Mu[tiuc, t\cut [i muncitor, s-a a[ezat ordonat la 
pupitrul de montaj `n fiecare s\pt\m=n\. R\bd\tor [i meticulos a 
trezit respectul nostru, al tuturor. La film\ri a mers destul de rar, 
cele 3-4 ie[iri nefiind de ajuns. 

Cu domnul Iftenie [i Mu[tiuc ([i Poam\) am dormit `n 
ma[in\ cu ocazia deplas\rii la Chi[in\u. Ce eforturi, ce 
satisfac]ie ! 

Domnul Dan Cri[an a fost cel ce completa o echip\ de 
n\luci la ora aceea (`n sensul c\ li se p\rea c\ pot face t.v.) [i a 
dat sentimentul siguran]ei; eu l-am crezut competent. Spre 
regretul meu, `n ultima perioad\ a devenit un fel de asistent la 
pupitrul de montaj, g\sindu-[i mare merit pentru c=te un cuv=nt 
fericit la vreun comentariu. Nici nu [i-a pus problema m=nuirii 
acestor aparate. Dar, domnule Cri[an, rostul Dvs. este acela de 
concep]ie, de asigurare a bazei muzicale at=t de necesare ! 
Casetele video [i aparatura aduse de dl. Florin Mu[tiuc au 
suplinit necesarul efort al Dvs., domnule ! Unde este videoteca 
noastr\ ? Unde sunt videoclipurile locale necesare ? Unde este 
efortul de filmare [i ilustrare muzical\ ? Nu e inexistent dar nici 
nu e la `n\l]imea Dvs. Studioul nostru are mult\ nevoie de 
efortul `n specialitate, nu cum remarca cineva „hau-hau !”. 
A[tept\m. 



 71

Domnule Marin Daniel, ai s\rit `n ajutor pentru film\ri 
sau pentru redactare ori de c=te ori a fost nevoie. Dar unde este 
redac]ia sau sec]ia pentru tineret ? ~n afara muncii de uzur\, 
concret, spiritual ce faci ? Din nou nu cer r\spuns. 

Nu cer r\spunsuri pentru c\ niciunul din aparatul de 
concep]ie nu a ie[it `n eviden]\ cu claritate. A]i existat [i at=t. 

Mai am de spus c=teva cuvinte despre dou\ persoane cu 
un caracter deosebit. Contrele pe care le-a pus unul dintre Dvs. 
`n diferite situa]ii ne-au ajutat, cred.  

Domnilor, 
Un personaj susceptibil, extrem de suspicios, poate 

datorit\ sensibilit\]ii sale fire[ti, este domnul Poam\. El a fost 
prezen]\ activ\ `n cadrul orelor de montaj. Cum `n orice redac]ie 
exist\ cap limpede de num\r, el a fost adesea astfel. Nu prea 
convins de efectul muncii, a neglijat mereu `mbun\t\]irea 
emisiunilor. Pentru c\, trebuie s\ fie clar, efortul mai mare este 
acolo, pe teren, pentru realizarea reportajului la fa]a locului, 
uneori dup\ eforturi de zile. Dup\ cum spunea [i dumnealui, „a 
mai fost ...”. A[a e, a mai fost, dar v-a]i g=ndit c=t reprezint\ 
contribu]ia d-sale [i a fiec\ruia dintre Dvs. `n economia celor 14 
emisiuni ale trimestrului III ? Ve]i spune c\ e important s\ aib\ 
cine prelucra [tirile. Dar e de ajuns ? Munca D-sale de studio nu 
e de neglijat. 

Domnule, [i prietene Sandu, nu cumva g=ndurile de a 
ajunge director al Studioului TV Vaslui altereaz\ fondul unui 
suflet considerat, ini]ial, onest ? 

{i acum despre acest director (eu): 
A cerut de at=tea ori colabor\ri, deplas\ri, contribu]ii. 

Politicos, motivat a fost refuzat. {i a trebuit s\ alerge el, adesea 
singur. 

Dintre fondurile studioului, de aproape 2 milioane, doar 
V. Ani]ei a adus odat\ 2000, alt\dat\ 25.000 lei [i de 2 ori 2 
dedica]ii x 200 lei, Al. Poam\ un contract de 10.000 de lei 
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(Cantemir-Hu[i), altul un contract de 60.000 lei, Dan Marin 
numerar 10.000 lei. 

Ve]i spune c\ are autoritatea care-i permite s\ ob]in\ 
aceste fonduri. Dar cum, b\t=nd din palme, spun=nd c\ e a[a ? 

Ca un director s\ ac]ioneze corespunz\tor, trebuie s\ aib\ 
[i sarcini de redac]ie [i montaj ? E posibil s\ spun\ cineva c\ ... 
cine-l pune ? Dar dac\ Dvs. nu face]i, cu ce ap\rem pe pia]\ ? Pe 
post ? 

Ca el s\ se afle `n grija chestiunilor majore, trebuie s\ fie 
permanent tracasat din interior ?  

{i mai ales cu nimicuri de tipul c\ ar fi f\cut afaceri de 
c=teva sute de lei ? Ve]i mai spune c\ trebuie s\-i m=nuiasc\ pe 
ceilal]i ! Cine a acceptat f\r\ z\bav\ s\ plece imediat la o 
filmare? Cine dintre Dvs. a `ntrebat: d-le, eu ce filmez 
s\pt\m=na asta ? S-a repro[at c\ `ntr-o anume zi cineva n-ar fi 
avut camera la dispozi]ie. Inexact ! Atunci nu erau dou\ camere, 
dar se putea folosi cea de la poli]ie. {i tocmai d-l Avram n-a 
avut camer\ ! O precizare: unde se ]in camerele ? 

Da]i-mi voie s\ v\ spun din nou c\ speran]ele mele s-au 
legat de fiecare dat\ mai mult de acestea. Am rugat `ndelung [i 
insistent s\ fie montate sonerii de alarm\, s\ fie montate ni[te 
yale, aduse tot de mine. Nimic, am vorbit cu surzi. Toat\ lumea 
a a[teptat s\ ia. {i ia, mult. Mult mai mult dec=t se a[teapt\ f\r\ 
munc\, de vreme ce se poate spune c\ efortul cut\ruia este zero. 

Cum pot eu s\ las camerele `n studio, unde destui au chei, 
unde se poate p\trunde prin 3-4 locuri, [i e  un loc nep\zit [i 
izolat ? Dvs. n-a]i `nt=rziat seara t=rziu acolo, eu, da. {i m-am 
`nfiorat. Crede]i c\ pot face ceva cu ele ? C=nd, cum, c\ a[ vrea 
[i eu un ban, pentru c\ fondul de rulment al Studioului a fost 
totdeauna buzunarul meu. 

Dar s\ revin la director. Un fel de comandant pentru [i 
peste o armat\ inexistent\. A]i fost, t=rziu, de acord cu angajarea 
cuiva. {i n-am insistat pentru c\ nu aveam fonduri, iar o a doua 
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camer\ de luat vederi era necesar\. De ce nu a]i fost de acord cu 
un angajat cu ½ norm\, domnilor ? Nu cumva ca s\ fie un ultim 
b\] `n roat\ ? 

Domnilor, dac\, (mai exist\ un dac\ !), iese pasen]a cu ½ 
milion, prima grij\ este pentru completarea unei scheme minime 
iar Dvs. trebuie s\ hot\r=]i ast\zi c=teva lucruri clare: 

- atribu]iile directorului 
- atribu]iile redactorului [i ale operatorului 
- criteriile de apreciere [i de remunerare, respectiv de 

repartizare a beneficiilor.  
Dup\ care, o comisie, din 2 m\car, s\ le aplice. Nu 

directorul. El s\ aib\ un punctaj `n plus pe care s\-l hot\r=m tot 
acum.  

Acum e nevoie de lucru `n lini[te. Dac\ Dvs. vre]i s\ 
r\m=ne]i numai ac]ionari o pute]i face [i pe asta. Dar neap\rat s\ 
fie `n]elegere [i ajutorare. Dac\ n-a]i `n]eles c\ timpul contrelor a 
trecut, e p\cat de timpul [i de energia noastr\. 

{i, ce-i mai important: c\ fiecare c=[tig\ f\r\ efort 10.000 
de lei sau numai c\ e membru aici, sau c\ a luat cutare 2 poli 
ciubuc ! ! 

Un lucru e clar, c\ f\r\ Dumneavoastr\ nu se poate [i dac\ 
cel ce v\ scrie constat\ c\ nu se bucur\ de sprijinul Dvs. va 
demisiona. Nu e nevoie de alegeri anticipate, de[i meritul 
`ntreprinderii nu va mai putea fi negat. C=nd cineva va putea 
aduce mai mult spor, cu pl\cere m\ supun, pentru c\ vreau [i eu, 
dup\ at=tea eforturi, s\ c=[tig ceva mai mult ! 
(15 Decembrie 2001, Manuscris, Dosarul/1991) 

 
T. V. Vaslui 
Studioul TV Vaslui la un an de emisie 
Mai `nt=i a fost un vis. Greu credibil pentru c\ municipiul 

Vaslui nu oferea [i nu ofer\ condi]ii prea bune pentru o 
asemenea “`ntreprindere”. Ast\zi, `n pofida greut\]ilor, studioul 
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TV Vaslui exist\. Transmite o dat\ sau de dou\ ori pe s\pt\m=n\ 
`n condi]ii grele, dar rezist\ `n pofida at=tor previziuni 
`ntunecate [i “contre” neloiale. 

De ce trebuie televiziune local\? Din motive de 
culturalizare [i de informa]ie. Din cauza distan]ei mari `n timp 
informa]ia se depreciaz\ uneori. De aceea ne str\duim s-o 
furniz\m c=t mai proasp\t\. 

Dintr-o discu]ie cu James Linagh, fost director al “Vocii 
Americii” am `n]eles c\ un asemenea post `[i g\se[te suportul `n 
participarea popula]iei la sus]inerea lui. Spre exemplu, ne-am 
putea permite s\ realiz\m `n fiecare diminea]\ o jum\tate de or\. 
Din ceea ce se difuzeaz\ pe post, tot omul ar trebui s\ afle c\ `n 
cutare loc g\se[te cutare obiect [i c\ `n alt\ parte se vinde cel 
mai ieftin produs. Banii de co[ni]\ provoac\ de pe acum 
co[maruri.  

Deci, ce poate afla telespectatorul la noi? ~n primul r=nd 
informa]iile cele mai diverse legate de aprovizionare, transport, 
via]a cultural\, medicamente, via]a politic\ etc. Dar asta 
`nseamn\ s\ ne extindem. Iat\ de ce oferim spa]iul sponsorilor 
interesa]i `ntr-o c=t mai rapid\ comunicare a eforturilor lor `n 
beneficiul personal sau public. Oferim `ns\ microfonul tuturor 
acelora care au ceva de spus `n interesul tuturor. 
  De re]inut : 
- Cel mai rapid, pl\cut, u[or [i eficient mijloc de comunicare 
este televiziunea. Ca s\ fim servi]i de ea trebuie s-o servim! 
- Existen]a acesteia `nseamn\ energie, timp, alerg\tur\, fonduri. 
- Prezen]a ei `n via]a public\ `nseamn\ via]a `n complexitatea ei 
pe ecran. 

Dum spiro, spero!   
(Materiale difuzate pe post) 
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A 50-a emisiune ! 
 

Un adev\rat jubileu pentru Studioul TVVaslui. 
Un timp derulat `ntr-un ritm extraordinar pentru grupul de 

aici, r\mas fidel unei idei mai mult dec=t generoase: Televiziune 
la Vaslui. Un timp care a demonstrat c\ surprizele pl\cute pot 
dura, c\ visurile pot prinde contur real `n pofida at=tor [i at=tor 
greut\]i. 

Str\duindu-se s\ fie o oglind\ a problemelor [i realiz\rilor 
locului `n primul r=nd, Studioul TV Vaslui s-a f\cut ecoul 
g=ndurilor [i fr\m=nt\rilor 
telespectatorilor din 
aproape `ntreaga Moldov\ 
de la dreapta Prutului [i o 
bun\ parte din cea din 
Republica Moldova (circa 
7 milioane de poten]iali 
spectatori), prin invitarea 
unor numeroase 
personalit\]i ale vie]ii 
culturale, sociale, 
economice, `n fa]a microfonului [i prin ini]ierea unor ac]iuni cu 
larg ecou `n r=ndurile tuturor spectatorilor. Din p\cate, 
mijloacele de existen]\ r\m=n extrem de s\race din cauza 
sprijinului slab din partea unor institu]ii [i organisme 
economice. Cred c\ trebuie recunoscut c\ existen]a acestei 
adev\rate institu]ii de cultur\ [i educa]ie se datoreaz\ `nc\ 
entuziasmului redactorilor Al. Poam\, Dan Marin, Cristian 
Costin, Dan Cri[an (redactor muzical) [i operatorilor Gr. Avram, 
Fl. Mu[tiuc, N. Iftene, uneori ing. Valeriu Ani]ei ajuta]i de 
prezentatorii Daniela Chitic, Isabela Bejan, Lumini]a L\z\rescu, 
Costel C\rare. 
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Desigur, mai sunt multe ne`mpliniri [i imperfec]iuni, dar 
rug\m telespectatorii s\ `n]eleag\ c\ faptul c\ rezist\m este cea 
mai mare realizare. Cu acest prilej, apel\m la to]i cei ce ne 
urm\resc emisiunile s\ vin\ `n sprijinul nostru cel pu]in cu 
sugestii, critici, propuneri, fie la sediul de la Casa Armatei, fie 
telefonic la 04122, 17330, 16330. 
 Noi, oricum, mul]umim tuturor ! 
(Adev\rul-Vs, II, nr.214, 26-28 nov. 1991, p. 4) 
 

Simpatici domnii de la T.V.V. Mai ales c\ sunt mult mai 
pu]in preten]io[i dec=t dl. R\zvan Teodorescu. Cei din urm\ cer 
1 leu [i 78 de bani, pe c=nd T.V.V. a cerut, c=t a fost vara de 
lung\, doar un leu. V\ aduce]i aminte ? “Da]i un leu pentru T.V. 
Veu !” Av=nd `n vedere ce ne ofer\, z\u c\ ie[im ieftin. P\i 
cum? Uite, de exemplu, c=te filme de groaz\ ne-a programat 
televiziunea central\ ? Nici unul. Pe c=nd T.V.V… Ori am 
`n]eles eu gre[it ? S-or fi speriat bie]ii copii degeaba ? S\-i 
credem [i pe ei. Ce, e de ici de colo s\ auzi, `n noapte, o voce ca 
de robot defect care [opte[te, cu un glas venit din alte lumi : 
SCILLLL… sau COREVASSS ? Brr ! Oameni `n toat\ firea, 
ne-au trecut fiori. Mai apoi, ne-am l\murit [i am ascultat 
frisona]i ([optit de acela[i glas misterios, ce gam\ de produse ne 
ofer\). ME-CA-NI-CA sau PREMI. At=t efort [i imagina]ie 
merit\ 2 (doi) lei. Deci, dau 2 lei pentru T.V.Veu ! (fir-ar a 
dracului de rim\, n-o g\sesc [i pace !) 

Un telespectator care v\ recomand\ s\ viziona]i 
emisiunile oferite de: T.V. VEEEEE   
(GLASUL CET|}II, an II, nr. 70, ianuarie 1992, pag. 2) 

 
Fi[a Emisiunii nr. 114, 4 octombrie 1992 
1.Bun\ diminea]a 
2.Imagini de la alegeri – montaj Fl. D\r=ng\, cameraman C. Costin 
3.{edin]a Consiliului Jude]ean – cameraman C. Costin, montaj Fl. Dar=ng\ 
4.Rubrica agricol\. Rezolvarea unor probleme cu fondul funciar – cameraman D. V. 
Marin, montaj Fl. D\r=ng\ 
5.Melodie popular\ - prezentare Daniela Chitic 
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6.Publicitate – Prodagro, Agrotransport – montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu 
7.Prezentare interviu cu Valentin Silvestru; prezentare Mirela Botez; cameraman C. 
Costin; reporter D. Marin; montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu  
8.Melodie interna]ional\  
9.Tableta umoristic\ - reporter D. V. Marin; montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu 
10.Interviu sport V. BEDICOV – reporter C. Costin, montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu 
11.Adev\rul nr. 300 red. DVM, op. imag. C. Costin 
12.Desene animate – montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu 
13.Interviu Petrache V=rn\ - reporter D. Chitic, montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu 
14.Anun]uri – crainic Daniela Chitic 
15.Publicitate – Premii Vaslui [i Vasconstruct Vaslui – montaj Fl. D\r=ng\ [i Liviu Grosu 
16.Festivalul Umorului 1992 – realizator D. V. Marin 
17.Clip final – montaj Fl. D\r=ng\ 
Realizator prof. D. V. Marin 
 

O amintire fugar\ a lui Valeriu Ani]ei 
“Au fost c=teva idei legate de televiziune. Din aproape `n 

aproape, dup\ ce am cunoscut un alt “mic nebun”, imediat      
ne-am cuplat la aceea[i idee: `nfiin]area televiziunii vasluiene, 
TV Vaslui. Am mobilizat c=teva persoane potrivite `n sensul 
materializ\rii ideilor noastre. 

Am crezut c\ vom reu[i tocmai pentru c\ l-am cunoscut 
mai bine pe prof. Marin, om cu o voin]\ [i o for]\ de munc\ 
neobi[nuite. 

~ncet, `ncet, `ntr-un timp relativ scurt... porni]i pe fapte 
mari...c=nd diver[i prieteni [i chiar autorit\]i ne spuneau c\ nu 
suntem tocmai s\n\to[i... 

Printr-un efort de voin]\ [i o tenacitate nemai`nt=lnit\ a 
prof. Marin am pornit la realizarea primei emisiuni din ajunul 
Cr\ciunului. 

 Ce-a urmat a fost un mare ENTUZIASM, dup\ care, 
treptat, o parte dintre noi am abandonat. 

Ce-a mai urmat, poveste[te profesorul Marin...” 
 
Vaslui, 10 februarie 2006                       Valeriu ANI}EI 
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Dreptul la replic\ 
Demasc\m violen]a [i impostura 
M\rturisim c\ ne bucur\ audien]a noastr\ [i sper\m s\ 

r\m=nem tribuna tuturor celor celor cu bune inten]ii, s\ v\ 
inform\m c=t de prompt putem fi cu realit\]ile locului. A[a se 
face c\ am dorit s\ film\m la un meci de baraj pentru divizia C, 
`n scopul populariz\rii ac]iunii, deci a stimul\rii sportului pe 
aceste meleaguri. Dar echipa noastr\ TV a fost burdu[it\ bine de 
c\tre arbitrul Iordache Teofil, `mbr\cat `n haine militare, [i de 
al]i c=]iva, apoi evacuat\. 

Ni s-a trimis un “comunicat” semnat de col. (r) 
S\ndulescu C., autorul moral al agresiunii, care ne soma s\ d\m 
ca replic\ ceea ce a publicat “Adev\rul”, comunicat pe care nu  
l-am putut `n]elege dec=t ca o alt\ porunc\ a b\t\u[ului. Adic\ 
tot cel lovit e vinovat pentru c\ vrea s\ difuzeze informa]ia 
pentru dvs., stima]i cititori. 

~n numele drepturilor omului, al accesului la informa]ie, 
care nu pot fi `ngr\dite de personaje strecurate `n func]ii de o 
asemenea importan]\, consider\m c\ veninului, violen]ei, non-
valorii, opacit\]ii [i mai ales atacului la persoan\, noi nu le vom 
putea da curs. Formul\m doar aceste r=nduri de r\spuns care s\ 
`nchid\ cazul. Studioul TV Vaslui este opera c=torva 
`ntemeietori care-l men]in cu mare greutate, iar cei care nu [tiu 
s\ construiasc\ - denigreaz\. Sunt prea grave [i prea multe 
probleme ca s\ putem r\spunde incit\rii la violen]\, neomeniei. 
Studioul TV. Vaslui este al dvs., stima]i telespectatori [i cititori 
[i `n m\sura `n care-l ap\ra]i, `n aceea[i m\sur\ el va rezista. 
(Adev\rul, An III, nr. 266, 5-8 iunie 1992) 

 (Am primit circa 1000 de scrisori de sus]inere). 
 

Studioul Tv. Vaslui s-a f\cut… b\iat mare 
Interviu cu prof. D. V. Marin, directorul studioului 
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R: La 24 decembrie se `mplinesc, iat\, 2 ani de c=nd cu un 
grup de intelectuali entuzia[ti, postul de televiziune Vaslui a 
`nceput s\ emit\. O coinciden]\ fericit\ face ca, `n aceste zile de 
aniversare a Revolu]iei, s\ fi ob]inut [i licen]a de frecven]\. 

Cum s-au desf\[urat licita]iile la C.N.A? 
D.V.M.: A fost o licita]ie public\, anun]at\ din timp. 

Pentru aceea[i frecven]\ (canalul 36), pentru Vaslui, am 
participat doi concuren]i: noi, SC Cvintet TE-RA [i SC 
Automoment SA. Apreciindu-se activitatea noastr\ de doi ani [i 
faptul c\ nu avem datorii, CNA ne-a acordat nou\ licen]a. 

R: A]i intrat, deci, `n deplin\ legalitate. Ce satisfac]ie a]i 
avut `n aceast\ perioad\? 

D.V.M.: Vasluiul era cunoscut mai ales datorit\ lui 
Alecsandri, din celebrele sale poezii din manualele [colare. 
Acum, de ce s\ nu o spunem, e cunoscut mai mult prin 
emisiunile televiziunii locale. Al\turi de Monografia liceului 
Mihail Kog\lniceanu, pentru mine, consider c\ existen]a 
postului de televiziune Tv. Vaslui e un fapt ie[it din obi[nuit. V\ 
rog s\ re]ine]i c\ am fost, `n 1990, al 7-lea post independent de 
televiziune din ]ar\ [i acum suntem al 4-lea recunoscut prin 
licen]\. V\ da]i seama, satisfac]iile sunt de ordin cultural [i 
social.  

R: Nu [i material? 
D.V.M.: Categoric, nu. Dimpotriv\. Am investit tot ce-am 

avut plus mult\ munc\ pentru existen]a studioului [i realizarea 
unor emisiuni c=t mai atractive. 

R: P\[i]i, a[adar, `n al treilea an de func]ionare. Care va fi 
de acum programul Tv. Vaslui, care a crescut, s-a f\cut … b\iat 
mare? 

D.V.M.: Imediat, dup\ Cr\ciun, `n prima etap\, vom avea 
trei ore de emisie s\pt\m=nal: duminic\ diminea]a de la orele 7 
la 8; mar]i, dup\ terminarea programului central [i vineri 
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diminea]a de la 6, 30 la 7, 30. ~n etapa a doua, dup\ procurarea 
emi]\torului propriu vom avea 8 ore de program zilnic.  

R: P\i, aceasta va fi o mare realizare pentru jude]…  
D.V.M.: Evident, dar e [i prea `ndr\zne] [i de mare 

r\spundere, fa]\ de fondurile pe care le avem acum. ~ns\ f\r\ s\ 
sper\m nu se poate.  

R: Ave]i for]ele, profesionalismul de care e nevoie? 
D.V.M.: For]e avem destule, dar ne lipsesc fondurile. 
R: Apropo, de ce a]i renun]at la redactori forma]i, cu 

experien]a radioului, recunoscu]i de autoritate profesional\? 
D.V.M.: Eu, personal, n-am renun]at. Au renun]at ei s\ se 

`nhame la munc\ [i n-au crezut `n [ansa noastr\. Nu s-au 
implicat nici financiar, nici cu efort intelectual. Le-am oferit [i 
le ofer posibilitatea s\ lucreze, dar au refuzat… 

R: Nu au cumva [i ceva nemul]umiri?  
D.V.M.: Probabil c\, `nafar\ de cele de ordin financiar    

n-au mai fost. Dar nici noi n-am fost [i nici ei n-au putut fi 
pl\ti]i. Principalul `l constituie eforturile, d\ruirea…  

R: Ce a]i mai avea de ad\ugat `n `ncheiere? 
D.V.M.: Am crezut [i cred `n [ansa noastr\ cultural – 

umanitar\. Satisfac]ia mea moral\ e c\, a[a cum ne spun 
telespectatorii, r\spundem cerin]elor de ordin cultural, social, 
informativ ale locuitorilor jude]ului nostru dar [i ale celor din 
jur. Reu[ita de p=n\ acum, `n pofida unor “contre”, nu se 
datoreaz\ nim\nui dec=t muncii noastre. Nu ne-a ajutat nimeni, 
nici o autoritate cu vreun franc. F\r\ sprijinul moral al 
telespectatorilor nu am putut [i nu vom putea exista. De aceea 
a[tept\m oric=nd ner\bd\tori telefoanele lor. La toat\ lumea, La 
mul]i ani! 
(P. Necula, Adev\rul, an III nr.322, 2-23 decembrie 1992.) 
   
Emisiunea nr. 127, 27 dec. 1992 
1.Moment Spiritual – cameraman, text, lectura – D.V. Marin 
2.Datini [i obiceiuri – cameramani D.V. Marin [i Dan Marin 
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3.Bradul Iris- cameraman – D. Marin 
4.Clip – muzic\ popular\ 
5.Tip-Top Minitop – Bd – lectura M. Botez 
6. Primar interviu Bune[ti Avere[ti – reporter M. Botez, 
cameraman D. V. Marin 
7.Clip – ur\ri 
8.Publicitate – Romcarp, Hu[ana, Romcarp 
9.Anun]uri ; {tiri – lectura M. Botez, D. Chitic 
10.Clip – dedica]ii 
11.Cum petrece]i revelionul – sondaj – reporter D. Chitic, 
cameraman Tudor Popa 
12.Semnal – lectura D. V. Marin 
13.Desene animate 
14.Clip – dedica]ii 
15.Retrospectiv\ : “Televiziunea din Vaslui la 2 ani de 
existen]\” 
Seria II 
Montaj: Fl. D\r=ng\ 
Realizator : prof. D. V. Marin 

 
Lupta pentru independen]\ ... 

 
Lupt\ absolut… permanent\ ! Generat\, p=n\ la urm\ nu 

de ambi]ia noastr\ de a-i `nfrunta pe cei mai puternici oameni 
din jude] (s-a v\zut c\-i a[a c=nd l-au mazilit pe prefectul N. 
Pascu) ci pentru c\: 1) voiam s\ facem pres\ independent\; 

    2) reprezentam alte puncte de vedere ale 
popula]iei [i ale noastre. 

     3) existau [i al]i oameni cu alte idei, alte 
experien]e `ntr-un peisaj `n care cei de la putere erau tulpina 
comunismului [i voiau s\ dea flori capitaliste ! 
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T=r=[-gr\pi[ s-a scurs partea I a anului 1992. ~n fapt, cu 
Consiliul Jude]ean nu eram `n rela]ii rele, dar pre[edintele 
Constantin Alexandru voia s\ pun\ m=na pe noi, `mpins [i de 
“iscoade” din studio. Erau informatori dintre noi care, sub 
influen]a vechilor diziden]i, participau la diverse `nt=lniri menite 
“s\-l dea afar\” pe Marin care e “mai independent dec=t 
trebuie!” Erau acolo, la Consiliu, 3 adversari `nfoca]i, Alexandru 
[i cei doi vicepre[edin]i, Ion Apostu [i Vasile Mihalachi care-i 
reprezentau pe adev\ra]ii du[mani… 

Pl\nuiam s\ ne transform\m `n societate comercial\, am 
f\cut [i proces-verbal de constituire care “a ajuns” `n cercul 
adversarilor. 

Pe 19 iunie am 
semnat documentul de 
constituire cu cote 
p\r]i, `n procente 
egale, extrem de 
avantajos pentru 
Poam\ [i Cri[an care 
nu puneau nici un ban, 
iar pe 22 am=ndoi     
[i-au dat demisia 
trec=nd cu arme [i 
bagaje `n tab\ra 
cealalt\ unde nu primeau nimic. Au auzit ei, c\, Marin nu va fi 
autorizat orice-ar face pentru c\ Ani]ei [i Mihai sunt prieteni cu 
pre[edintele Tribunalului [i n-are nici o [ans\. Au publicat 
imediat tot veninul `n presa local\ (tot...Adev\rul de Vaslui) cu 
mare m=nie proletar\. 

Am reunit al]i 3 pe l=ng\ Dan Marin [i Marin D.V. 
respectiv pe C. Ni]uc, Cristian Costin [i Constantin Moisuc, am 
`ntocmit Statutul [i… la Judec\toria Vaslui; dar [i la B=rlad !! 
Judec\torii de la Vaslui ne-au f\cut toate mizeriile posibile, 
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am\r\ciunile cele mai lungi [i nedrept\]ile cele mai mari. De[i 
am `nceput demersurile din iunie aveam am=n\ri nejustificate [i 
un termen `n 20 septembrie 1992, cu c=teva zile dup\ expirarea 
timpului de `nscriere la licen]\ !  

~ns\, [tiu c\ le-am tras-o ! Simplu [i g=ndit ! 
Ne-am `nf\]i[at la Judec\toria B=rlad, exact cu acela[i 

statut, cu aceia[i oameni, cu acelea[i acte (care au fost respinse 
[i `n 1993 de Judec\toria din Vaslui unde ca s\-i derut\m, mai 
t=rziu, am f\cut [i recurs, c=[tigat abia `n 1994 !! Totul a decurs 
`n paralel, [i, pe 19 iulie 1992 am avut hot\r=rea definitiv\ la 
B=rlad. 

Gruparea advers\ jubila [tiind c\ nu ne ies actele, astfel c\ 
la concursul pentru ob]inerea licen]ei din 21 septembrie 1992, 
c=nd ne-au v\zut, au `nlemnit. Ne-au acuzat de toate relele din 
lume: c\ suntem 100% priva]i (“Automoment-ul” era cu capital 
de stat) c\ am `n[elat judec\torii (ei aveau aproximativ acela[i 
statut, doar “oamenii” fuseser\ la noi) c\ suntem necinsti]i [i 
avem pl=ngeri penale (aveam reclama]ii de la fo[tii tovar\[i ...), 
`n sf=r[it au proferat jigniri la adresa noastr\ la care n-am 
r\spuns `n nici un fel, am pledat cauza noastr\ ca [i cum ei nu 
existau [i ... am primit verdictul cu 9 la 2, pentru c\ [i acolo 
fuseser\ 2 oameni cump\ra]i. Ne-au mai atacat ei `n pres\, pe 
strad\, dar au trebuit s\ `nchid\ clan]a. 
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B\t\lia pentru independen]\ continua `ns\ pentru c\ a 
ap\rut  din senin Decizia 46 a Consiliului Jude]ean. O red\m : 

 
ROM+NIA 
JUDE}UL VASLUI 
CONSILIUL JUDE}EAN 
DELEGA}IA PERMANENT| 
 

DECIZIA Nr. 46 
 

privind trecerea Studioului local de Televiziune, de la  
Consiliul Jude]ean Vaslui, filiala cu capital integral de stat la 
Societatea comercial\ PRODPREST Vaslui 

Delega]ia permanent\ a Consiliului jude]ean Vaslui; 
av=nd `n vedere prevederile art. 6, alin.4 din Legea 

audiovizualului nr. 48/1992; 
lu=nd `n discu]ie [i sus]in=nd necesitatea men]inerii `n 

continuare a activit\]ii Studioului local de televiziune dat\ fiind 
importan]a acesteia [i ]in=nd cont de interesele `n domeniul 
inform\rii locuitorilor jude]ului Vaslui; 

av=nd `n vedere dispozi]iile art.64, alin.2 din legea 
nr.69/1991 privind administra]ia public\ local\ 

 
DECIDE : 

 
Art.1. ~ncep=nd cu data de 22 iunie 1992 Studioul local de 

Televiziune Vaslui trece de la Consiliul jude]ean Vaslui, ca 
filial\ cu capital de stat, `n cadrul Societ\]ii comerciale 
PRODPREST Vaslui. 

Art.2. La data trecerii, `n cadrul Societ\]ii comerciale 
PRODPREST, Studioul local de Televiziune Vaslui are un activ 
format din mijloace fixe `n valoare de 2.131.504 lei [i obiecte de 
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inventar `n valoare de 190.133 conform anexelor 1 [i 2 care fac 
parte integrant\ din prezenta decizie. 

Art. 3. Predarea-primirea bunurilor prev\zute la art.2 se 
va face prin protocol pe baza bilan]ului `ncheiat la 30 mai 1992. 

Art.4. C=te un exemplar din prezenta decizie se va 
comunica conducerii Studioului local de Televiziune [i 
Societ\]ii comerciale PRODPREST Vaslui. 

Vaslui, 19 iunie 1992 
Pre[edinte, 
Constantin Alexandru 
 
Mai `nt=i am aflat de aceast\ decizie din Adev\rul de 

Vaslui (an III, nr. 271, p.1) dup\ care am primit [i h=rtia oficial\. 
Absurditatea celor de acolo a mers din proces `n proces 

p=n\ la Curtea Suprem\ de justi]ie, dup\ Judec\toria Vaslui, 
Judec\toria [i Tribunalul Gala]i. Du[m\nia lor a tot mers [i ne-a 
r\mas p=n\ ast\zi. 

Adresa nr. 10221/8.XII.1992 a Consiliului Jude]ean c\tre 
Poli]ie, Procuratur\ ([.a.) este un model de porc\rie politic\ 
uman\ [i administrativ\ de care se f\cea vinovat semnatarul 
pre[edinte Constantin Alexandru.  

Cum s-ar zice, ne-au copt-o ! Nitam-nisam, o decizie a 
unui for ales era greu de comb\tut, cel pu]in `n concep]ia 
timpului, care nu suferea privatizarea, iar cripto-comuni[tii se 
d\deau mai democra]i dec=t democra]ia noastr\. 
 Au urmat: procese de lung\ durat\ cu cheltuielile aferente; 
lovituri sub centur\ c=te au fost posibile; supraveghere la s=nge 
inclusiv de S.R.I. (care tot timpul e cu noi [i ne pare bine, f\r\ 
exagerare !), urm\riri cu poli]ia etc. 

{ansa noastr\ (s\ rezist\m) a constat `n interven]ia presei 
centrale [i… a prefectului Nicolae Pascu, cred cel mai de[tept 
personaj aflat `n aceast\ func]ie. Acesta a dispus analiza cazului 
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[i a semnat adresa 9740/03.V.1993 pe care am `nf\]i[at-o [i 
Cur]ii Supreme de Justi]ie. Iat-o: 
 
Prefectura Jude]ului Vaslui 
Str. {tefan cel Mare nr. 79 
Nr. 9740 / 03.11.1993 
C\tre,  
SC CVINTET TE-RA SRL VASLUI 
STUDIOUL  Tv. VASLUI 
 

La adresa dumneavoastr\ nr. 159 din 27 septembrie 1993 
prin care solicita]i pozi]ia Prefecturii fa]\ de con]inutul Deciziei 
nr. 46 din 19 iunie 1992 a Delega]iei Permanente a Consiliului 
Jude]ean Vaslui privind trecerea studioului local de televiziune 
de la Consiliului jude]ean Vaslui, “filial\ cu capital integral de 
stat” la Societatea comercial\ “PRODPREST” Vaslui, v\ 
comunic\m urm\toarele: 

- Decizia susmen]ionat\ a fost emis\ cu `nc\lcarea 
dispozi]iilor legale, `ntruc=t studioul local de televiziune nu a 
fost `nfiin]at [i nu a fost vreodat\ `n subordinea Consiliului 
Jude]ean Vaslui, autoritate care organizeaz\ [i conduce serviciile 
publice jude]ene [i aprob\ regulamentele de func]ionare a 
acestora (art. 59 lit. “b” din Legea nr. 69/1991). 

~ntruc=t studioul local de televiziune nu poate fi asimilat 
serviciilor publice jude]ene, iar la `nfiin]area acestuia nu a 
participat nici o institu]ie sau autoritate public\, membrii 
fondatori ai acestuia fiind persoane fizice, finan]area [i dotarea a 
fost efectuat\ de membrii fondatori. 

~n condi]iile de vid legislativ din anul 1990, studioul de 
televiziune putea func]iona [i f\r\ ob]inerea unor avize, 
recunoa[terea oficial\ de c\tre Prefectura jude]ului Vaslui prin 
Decizia nr. 786/1990 (la fel [i pentru alte unit\]i de pe raza 
jude]ului) conferea un plus de autoritate. 
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Dac\ studioul ar fi luat fiin]\ cu capital de stat, `n Decizia 
Prefecturii trebuiau men]ionate prevederile art. 18 din Legea nr. 
15/1990. Totodat\ men]ion\m c\ nu exist\ dovezi c\ studioul ar 
fi fost finan]at cu capital de stat. Singura autoritate care ar putea 
revendica preten]ii cu privire la func]ionarea studioului Tv. este 
Prefectura, care potrivit Legii nr. 69/1991 [i-a continuat 
activitatea din anii anteriori [i nicidecum Consiliul jude]ean, 
care a luat fiin]\ ulterior. 

Subliniem c\ Prefectura nu emite preten]ii asupra 
patrimoniului Studioului de televiziune, `ntruc=t nu a participat 
la func]ionarea acestuia.     

PREFECT,    DIRECTOR GENERAL, 
Nicolae Pascu     Costic\ Coatu 

(ss) (ss) 
 

M=nie mare `n Consiliul Jude]ean (unde eram consilier 
MER) c=nd le-am anun]at hot\r=rea Cur]ii Supreme, unde nici 
m\car nu am participat la vreun termen ! Partizan, ziarul local 
anun]a “apostrofarea consilierului Marin” apoi interzicerea 
film\rilor la Consiliu pe motiv c\ TVV n-ar fi impar]ial ! 

Frumo[ii de la Consiliul jude]ean ne puneau be]e `n roate 
pretutindeni. Pre[edintele Alexandru s\ tr\iasc\ (ca om n-ar avea 
nici o vin\, ca pre[edinte de Consiliu jude]ean [i politician – c=t 
`ncape !). Am fost soma]i s\ ne mut\m din Copou [i tot `n 
ascuns am concesionat 60 mp teren la Munteni de Jos pentru a 
ridica pilonul de anten\, pentru c\ la interven]ia lor nu ni s-a 
aprobat s\ utiliz\m antena SRI, [i nici a noastr\ de pe fostul 
Hotel Vlad [i – tot `n cel mai mare secret – am cump\rat spa]iul 
din blocul 92 unde se afl\ studioul de emisie [i ast\zi. 

C=nd s-au prins c\ ridic\m schelajul antenei pe bloc i-au 
ridicat pe colocatari `mpotriva noastr\. 

S-au declan[at contre de uzur\, pentru atenuarea c\rora   
n-a intervenit nici Ambasada Marii Britanii, c\reia i-am cerut 
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ajutorul. (Iancic\ Dobri]\: “Pe cine are `n spate directorul TVV? Ei bine, 
secretul a fost deconspirat. La recenta `ntrunire a reprezentan]ilor PSDR – 
Domnia sa are `n spate un bloc ! Asta, ca s\ se [tie !”. ) 
(OFERTA, an IV, R=[ni]a, nr. 12 (96), 23 martie 1994). 

Ne-am preocupat de calitate [i ... reprezentativitate. P\reri 
Tutovene (an V, nr.115, v.17 iunie 1994) men]iona: 

“De la studioul TV [i Radio – Vaslui 
Studioul de televiziune Vaslui anun]\ pentru aceast\ duminic\ un 

program mai bogat despre B=rlad. 
Reamintim telefoanele 

studioului: 312923 sau 317592. 
Unison Radio – Vaslui 

emite 9 ore pe zi: 6-10 [i 14-19. 
V\ pute]i adresa studioului 

de radio la tel. 313449.” 
 

~n acela[i an am descoperit pe Clara Bi[oc [i Viorel 
Oprea, C\t\lin Striblea [.a. N-am fost scuti]i nici de v=nz\tori, 
`ntruc=t unul care a `nv\]at-stricat-furat-complotat pe banii no[tri 
a “prins” s\-[i fac\, el, post de radio ! ~ncepea evolu]ia prin 
reac]ie, la ce realizam noi. 

Desigur, `n ap\rarea libert\]ii presei au s\rit o parte din 
ziari[ti, CNA [i… Prefectura ! Consilierii jude]eni, `n mare parte 
“balamagii”, adic\ supu[i politic ne-au r\mas ostili `n toate 
mandatele mele de consilier jude]ean, 3 la num\r (1992-2004) 
de[i pre[edintele a fost schimbat (dar Ion Manole era cam `n 
aceea[i barc\ !). 

Chestiunea era c\ POPULA}IA aprecia eforturile noastre 
[i ne `ncuraja `n formele cele mai diverse. Inspectorul general 
[colar Constantin Clisu ne trimitea `ncuraj\rile:  

“V\ admir curajul [i puterea de a ]ine `n <spate> o a[a institu]ie cu 
at=tea implica]ii. Sunt cu sufletul l=ng\ Dvs. 
 Al\turi de un g=nd bun [i urarea mea de s\n\tate [i “La mul]i ani!”. 
(C. Clisu, la Cr\ciunul din 1994). 
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 Verbal, eram `n toate nuan]ele `ncurajat sau `njurat. 
Primeam telefoane de amenin]are cu moartea, so]iei i se 
povesteau aventuri terifiante ... Ajunsesem s\ fiu mare [i mic 
`ntr-un minut: un salut de `ncurajare, la un pas o `njur\tur\. Dar 

aveam [i ne men]ineam autoritate de 
necontestat. Exemple: cu adresa 
217/24.06.1994, Universitatea Al. I. 
Cuza trimite studen]i `n practic\ `ntre 
27 iunie-15 iulie; Ambasada 
Britanic\ ne contacteaz\ `n mai multe 
r=nduri [i ne trimite materiale pentru 
difuzare, iar Norma F. Reid, 
secretar/informa]ii, ne-a vizitat `n mai 
multe r=nduri; ziarele locale, 
Adev\rul, Semnal, Oferta ne difuzau 
programele care ajunseser\ la 14 
ore/zi. Ca mari satisfac]ii cu 

propor]iile de rigoare: Am 
fost invitat la un cocktail la 
Ambasada Marii Britanii pe 
28 iulie 1994 [i la 
inaugurarea oficial\ a 
postului de televiziune Tele 
7abc – o fastuoas\ recep]ie – la Palatul Parlamentului, cu 
apari]ia noastr\ `n direct ca semn de autoritate, pre]uire, 
recunoa[tere.  

An de experien]e neobi[nuite, 1994 a `nsemnat: selec]ie 
permanent\ pentru depistarea de talente sau doritori de munc\ `n 
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pres\, ziarul Teleradioeveniment ne st\ m\rturie; `ncerc\ri de a 
intra `ntr-un circuit na]ional al televiziunilor private, ac]iuni 
diverse pentru cre[terea prestigiului TVV [i a profesionalit\]ii 
colaboratorilor. Am dat [i destule chix-uri, pentru care am fost 
lua]i `n vizor. Spre exemplu, la cupa TVV la fotbal `n sal\ din 
ianuarie 1994, fostul nostru colaborator (de c=teva ore) Iancic\ 
Dobri]\ ne l\uda  `n felul s\u (cu talent!):  

 
“R+{NI}A 
Monarhi[ti ca-ntotdeauna, rom=nii i-au adus onorurile cuvenite 

sportului rege particip=nd, fie ca juc\tori, fie ca spectatori la Cupa TVV, 
ini]iativ\ cu preten]ii modeste repede `mbr\]i[at\ de entuzia[ti care nu erau 
la prima abatere de acest gen, ceea ce s-a [i v\zut din ardoarea cu care [i-au 
disputat [ansele juc\torii. Au ova]ionat sau huiduit spectatorii [i au fluierat 
arbitrii `ntr-o saraband\ de meciuri tari, `n care fiecare [i-a adus de acas\ 
armele, `n func]ie de specific local: Poli]ia – piesele grele, obi[nuite cu 
lupta corp la corp, Garda-tricouri noi, cu care sperau s\ ia ochii 
adversarilor [i procesele verbale de constatare pentru arbitri, Televiziunea 
– trucajele `n fa]a por]ii adverse, Prefectura - `nsemnele puterii [i un [ef de 
cabinet, Bancarii – m=necu]e stilizate [i goluri cu dob=nzi 200 la sut\, 
Revista Semnal – patru juc\tori, un ma[inist legitimat [i un antrenor, b\ie]ii 
de la Racova – tot meniul, cu fent\ de burt\, escalop `n genunchi [i 
p\trunderi “cordon bleu”, Armata – senin\ [i netulburat\ de obsedantul 
“Cine-a tras `n noi?”- a tras din toate pozi]iile, cu tot armamentul din 
dotare “Trec=nd falnic, f\r\ p\s” peste toate tran[eele, perfor=nd vestele 
antigol ale adversarilor [i demonstr=nd celor  de la NATO c\ au semnat la 
]anc parteneriatul pentru pace. ~n concluzie, “Armata e cu noi!” dar vom 
cere poli]iei desp\gubiri pentru anchiloz\ la pumnii str=n[i  [i 10 000 
exemplare OFERTA, la c=t am estimat tirajul dac\ am fi avut supratitlul 
POLI}IA ~NC| BATE ! Spectatorii: i-a furnizat SRI-ul. Totul a fost 
minunat.   S-au remarcat [i c=teva talente autentice, Garda furniz=nd la pre] 
de import, f\r\ TVA, cel mai must\cios portar, `n timp ce Prefectura l-a 
furnizat pe cel mai agabaritic. De la Racova s-a remarcat G\l\]eanu – 
atacant-funda[, singurul care purta pantaloni cu adev\rat lungi, cu care a [i 
jucat de altfel. Uit=nd de adversari, Dan Marin, c\pitanul TVV a dovedit 
reale aptitudini, la plonjonul de la trambulina de 1 metru. Arbitrul Adrian 
Porumboiu a fost surprins `n timp ce-l fluiera `n g=nd pe juc\torul Adrian 
Porumboiu, iar la Poli]ie s-a remarcat purt\torul de cuv=nt care, fiind `n 
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timpul liber, a t\cut exemplar. C=t despre scoruri, nu putem spune nimic, 
`ntr-at=t de mult ne-a captivat jocul `n sine.”  

(I. Dobri]\, Oferta, an. IV, nr.3 (87), 17-25.I.1994) 
 

 Noi n-am reu[it s\ lu\m trofeul dar am c=[tigat 
telespectatori. ~ncurajarea sportului a fost mereu `n aten]ia 
tuturor alor no[tri, fie [i pentru c\, mai la fiecare emisiune, 
aveam [tiri sportive, dar [i pentru ac]iunile concrete-directe ale 
noastre sau `n colaborare. 
 Evenimentul de Ia[i titra astfel reu[ita noastr\: 
 

“La Vaslui 
  <Lupte> `ntre Armat\ [i Poli]ie 
 Timp de trei zile, Sala Sporturilor din Vaslui a g\zduit un interesant 
turneu de minifotbal dotat cu “Cupa TVV”, organizat de studioul local de 
televiziune. Au fost `nscrise nou\ echipe, ceea ce a determinat [i 
desf\[urarea unui meci eliminatoriu `ntre echipa Armatei [i cea a SRI-ului, 
prima c=[tig=nd cu 4-1. Celelalte echipe au fost `mp\r]ite `n dou\ grupe. ~n 
primele dou\ zile s-au `nregistrat urm\toarele rezultate: Poli]ia-Banca 7-1, 
TVV–Semnal 9-2, TVV-Poli]ia 2-3, Banca-Semnal 4-7, TVV-Banca 3-0 
(neprezentare) [i Poli]ia-Semnal 4-3 – grupa I, Prefectura-Garda Financiar\ 
4-1, Racova-Armata 3-5, Racova-Garda Financiar\ 5-5, Prefectura-Armata 
1-1, Prefectura-Racova 6-7, Armata-Garda Financiar\ 4-3 – grupa a II-a. 
 Dac\ `n prima grup\ rezultatele `nregistrate pe teren au fost [i cele 
oficiale, `n cea de-a doua meciurile Prefectur\-Garda Financiar\ [i Racova- 
Garda Financiar\ au fost c=[tigate la masa verde, cu 3-0 de c\tre Garda 
Financiar\ ca urmare a faptului c\ celelalte dou\ echipe au prezentat [i 
juc\tori care nu sunt angaja]ii institu]iilor respective. Finala mic\ a opus 
forma]iile TVV cu Garda Financiar\ iar finala mare, Poli]ia cu Armata. ~n 
meciul pentru locurile 3-4, selec]ionata TVV a administrat un ustur\tor 9-2 
G\rzii Financiare. ~ntr-o atmosfer\ incadescent\, `n fa]a unei s\li arhipline 
(nici la meciurile handbali[tilor de la Moldosin nu s-a v\zut o asemenea 
“mare de oameni”), forma]iile Poli]iei [i Armatei au oferit un meci de un 
rar dramatism. Scorul final: 4-3 `n favoarea selec]ionatei Armatei. 
 Victoria le-a adus `nving\torilor o frumoas\ cup\ [i un premiu de 20 
mii lei. Celelalte echipe de pe podium, Poli]ia [i TVV, au primit premii `n 
valoare de 15 000 lei [i respectiv 10 000 lei. De asemenea, premii de c=te 
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10 mii lei s-au mai acordat celui mai tehnic juc\tor, celui mai sufletist 
antrenor, celui mai bun juc\tor al finalei.  
(L. Moronescu, EVENIMENTUL, Ia[i, an III, nr. 738, miercuri, 19 ianuarie 1994, pag.8)  

 
Edi]ia a II-a a Cupei TVV la minifotbal a fost, de 

asemenea, un mare succes, remarcat `n “Oferta”, nr. 26: 
“Cupa TVV la minifotbal 
Duminic\, 6 martie 1994, `ncep=nd cu ora 15,00, la Sala Sporturilor 

din Vaslui s-a desf\[urat ultimul act al Cupei TVV la minifotbal. Finala 
mic\, Sediul Administrativ–Pompierii, a oferit o partid\ aprig disputat\, 
uneori peste limitele regulamentului (juc\torii de la prima echip\ abuz=nd 
de a[a ceva) care a dat, p=n\ la urm\, c=[tig de cauz\ echipei Sediului 
Administrativ cu scorul de 4-3. De men]ionat c\ Pompierii au reu[it s\ 
egaleze dup\ ce au fost condu[i cu 3-0 iar golul al patrulea al forma]iei 
`nving\toare a st=rnit multe controverse at=t `n teren c=t [i `n tribune. 

Finala mare a adus fa]\ `n fa]\ echipele Armatei (c=[tig\toarea 
primei edi]ii a Cupei TVV) [i GOSCOMLOC. 

A fost un meci echilibrat, cu o evolu]ie interesant\ a scorului, miza 
jocului pun=ndu-[i, totu[i, amprenta prea mult pe randamentul celor dou\ 
echipe. 

Armata a deschis scorul foarte repede (min.3) dar GOSCOMLOC 
nu dezarmeaz\ [i reu[e[te s\ egaleze `n min.11 [i chiar s\ preia conducerea 
`n min.27, repriza `ncheindu-se `n favoarea acesteia. ~n repriza secund\ se 
duce o lupt\ `nd=rjit\ pentru fiecare minge, Armata reu[ind s\ egaleze la o 
b=lb=ial\ a ap\r\rii adverse. Finalul partidei apar]ine militarilor care, 
beneficiind de o condi]ie fizic\ mai bun\, mai `nscriu dou\ goluri, stabilind 
scorul final: Armata-GOSCOMLOC 4-2. 

Organizatorii au acordat urm\toarele premii: 
Locul I – Armata – 120.000 lei; 
Locul II – GOSCOMLOC – 70.000 lei; 
Locul III – Sediul Administrativ – 35.000 lei. 
Golgeter – Balan Sandu (GOSCOMLOC) – 15.000 lei” 
(OFERTA, pagina 4, an II, nr. 26 (51), 8-14 martie 1994) 

 
Priza la public a ac]iunilor noastre era absolut 

impresionant\: Mii de oameni `n s\lile de sport, multe mii de 
oameni la serb\rile populare iunie ^ decembrie (Vaslui), 
septembrie – B=rlad. 
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De altfel, afirm c\ marea realizare p=n\ `n prezent (dec. 
2005) este asigurarea independen]ei celor 4 mijloace locale de 
pres\ (ale Grupului de pres\ CVINTET TE-RA). 

~ntr-un ora[ ca Vasluiul exista atunci [i va exista [i `n 
viitor un ghem de interese cu o colc\ial\ intern\ greu de 
perceput, cu personaje cu “reprezentare” drept modest\. ~n orice 
caz “ferit\” chiar dac\ puterea de decizie este a doar c=torva. 

Fa]\ de asemenea viermuial\ se poate afirma cineva doar 
`n dou\ moduri: a)intr\ `n “joc”, se arat\ ascult\tor, adoarme 
aten]ia [i apoi preia ini]iativa. ~n acest fel `[i asigur\ imaginea 
pozitiv\ `n “gura t=rgului”. b) cineva poate intra din afar\, 
sparge tipare, `nfrunt\ aproape pe to]i [i dac\ rezist\, atunci 
ghemul `l accept\ (c\ n-are ce face) dar acela risc\ s\ r\m=n\ tot 
timpul un personaj negativ. Dac\ tipul nu are ceva avere, nu-[i 
pl\te[te imaginea, nici nu poate da u[or la pace, pentru c\ cei ce 
[i-au pierdut locu[orul nu-l iart\ pe venetic. 

A[a s-a ajuns ca, la Vaslui, s\ existe mai multe partide, 
din acela[i ghem, conduse cam de acelea[i persoane (din umbr\, 
evident !). Crede]i c\ `n Consiliul Local sau jude]ean se poate 
vorbi de opozi]ie?  Cum ar putea fi a[a de aprig `n opozi]ie frate 
cu frate, frate cu cumnat sau nepot [.a.m.d. Poporul leh\metit nu 
se mai arat\ interesat, mai ales c\ timpul “libert\]ii f\r\ 
frontiere” a trecut. F\r\ bani sau “s=nge albastru” exist\ doar 
libertatea pe[telui `n albie adic\ mi[care `ntr-un spa]iu mai mare 
sau mai mic, dar limitat. C=nd totul se bazeaz\ pe interese 
financiare, cine risc\ s\ r\m=n\ falit ? 

NO}IUNEA de independen]\ este din ce `n ce mai 
relativ\ (generat\ [i de atentatele teroriste) pentru c\ profitul iese 
din activit\]ile omului [i acesta trebuie pus la treab\ ! 

Independen]a aceasta ne cost\ [i `n prezent mult dar      
ne-am gustat, astfel, por]ia noastr\ de libertate !!! 
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Spiritul provincial `ns\ ne-a `mpiedicat serios `n 
asigurarea independen]ei 
materiale, `n extindere sau `n 
afirmare mai puternic\, dar 
pentru c\ am reprezentat mereu 
acel ALTCEVA `n via]a 
comunit\]ii am sim]it mereu 
sprijinul conjude]enilor no[tri. 

“Scandalul dintre 
Consiliul Jude]ean [i 
televiziunea local\ tinde s\ se 
amplifice. 

P\rerea Consiliului 
Jude]ean 
 ~n leg\tur\ cu disensiunile 
ap\rute `n rela]iile Consiliului 
Jude]ean Vaslui cu Postul de 
televiziune local CVINTET  TE-
RA SRL, Serviciul mass-media 

al Consiliului Jude]ean este `mputernicit s\ declare urm\toarele: 
 Sigla folosit\ de acest post de televiziune, TV Vaslui, induce  
`n eroare opinia public\. Avem de a face cu o Societate 
Comercial\, CVINTET TE-RA SRL, cu capital privat, dl Marin 
Dumitru av=nd calitatea, recunoscut\, de patron. (Privatizarea   
s-a f\cut prin exploatarea unui capital de stat); 
 Op]iunea celor 25 consilieri (din totalul celor 31 prezen]i) de  
a nu admite filmarea se datoreaz\ unor precedente (montaj 
tenden]ios, imagini, f\r\ sonor, ce ridiculizeaz\ persoane 
publice, revenirea cu obstina]ie la fapte minore sau r\st\lm\cirea 
unor realit\]i); 
 Protestul d-lui Marin Dumitru con]ine o seam\ de 

neadev\ruri, jigniri, acuze [i apelative ofensatoare: [edin]a 
Consiliului este “o adunare”, consilierii sunt manipula]i `n 
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`nt=lnirile “m=nuite `n totalitate”, hot\r=rea Consiliului a fost 
luat\ “gr\bit [i [optit” [i altele; 

 Consilierii sunt personalit\]i `n domeniul lor, respecta]i [i 
respectabili, [i au reac]ionat, de altfel, chiar `n [edin]a 
respectiv\, cer=nd discutarea [i amendarea colegului lor; 
 Este ridicol s\ se cread\ c\ a existat o conspira]ie `mpotriva  
d-lui Marin Dumitru, cum s-ar `n]elege din expresia “gr\bit [i 
[optit”; 
 Problema libert\]ii [i dreptului de informare este tratat\  
unilateral, ignor=ndu-se aliniatul 4 al art. 31 din Constitu]ia 
Rom=niei [i art.19, aliniat 3, din “Pactul interna]ional privitor la 
drepturile civile [i politice”, care stabilesc c\ exerci]iul libert\]ii 
de exprimare comport\ imperativele de baz\ ale informa]iei: 
exactitate, onestitate, discre]ie [i corectitudine. 

Departe de a epuiza subiectul, ne exprim\m respectul fa]\ 
de slujitorii one[ti [i profesioni[ti ai presei scrise [i vorbite, cu 
care vom continua un dialog civilizat, sincer [i cinstit.” 

 
P\rerea televiziunii 
~n leg\tur\ cu incidentul din 23 februarie a.c., dl prof. 

Dumitru Marin, directorul studioului local de televiziune, ne-a 
declarat: “Dezaprob\m lipsa de transparen]\ a organelor alese, 
care trebuie s\-[i informeze aleg\torii asupra ac]iunii lor. 
Interdic]ia de mar]i, 23 februarie 1993, este un precedent 
periculos pentru via]a democratic\, pentru libera circula]ie a 
informa]iei. Hot\r=rea Consiliului Jude]ean este ilegal\, deci 
nul\ de drept, iar cel care a contribuit la `nc\lcarea legii a fost 
secretarul Gheorghe Stoica, pus s\ vegheze la respectarea 
acesteia. Av=nd `n vedere permanenta [icanare a Studioului de 
televiziune, `nc\ de la constituirea Consiliului Jude]ean, unde 
sunt [i consilier, am observat c\ `ntotdeauna interpretarea a fost 
`n defavoarea noastr\, a televiziunii, neput=nd considera aceasta 
dec=t ca incompeten]\. 
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Iat\ de ce am cerut demiterea d-lui Gheorghe Stoica [i, 
bine`n]eles, o vom cere `n continuare. Presa este reprezentanta 
oamenilor, ea nu exprim\ o opinie a cuiva, iar accesul la 
informa]ie nu trebuie s\ depind\ de voin]a unuia sau altuia, 
strecura]i `n posturi `nalte”. 

(EVENIMENTUL, An II, nr. 471, 6 martie 1993) 
 

{edin]a Consiliului Jude]ean Vaslui 
 Mar]i, 14 decembrie 1993, s-au desf\[urat lucr\rile 
Consiliului Jude]ean Vaslui. Cu acest prilej au fost aprobate 
probleme de mare interes pentru activitatea economico-social\ : 
rectificarea bugetului jude]ean; regulamentul Corpului 
Gardienilor Publici; obiectivele de interes public care s\ aib\ 
asigurat\ paza cu gardieni publici; alegerea [efului Corpului 
gardienilor publici; modific\ri la regulamentul de func]ionare a 
Consiliului Jude]ean; diverse. 

Materialele puse `n discu]ie au suscitat un mare interes, 
lucru atestat de lu\rile de cuv=nt ale domnilor Aurel Ionescu-
Mo]et, Milu]\ Moga, Iulian Arhire, Costache M\rcu]\, Ioan 
Lovin, Ioan Apostu [.a. 
 S-a desprins ideea c\ actuala guvernare reprezint\ o fr=n\ 
pentru administra]ia public\ local\ deoarece fondurile sunt 
dirijate  de la nivel central. Cum guvernul reprezint\ partidul de 
guvern\m=nt (PDSR) minoritar sau chiar nesemnificativ la 
alegerile din februarie-martie 1992,  nu exist\ nici un interes de  
a sprijini consiliile locale reprezentate masiv de Conven]ia 
Democratic\ [i PD (FSN). 
 S-a subliniat situa]ia paradoxal\ `n urma c\reia guvernul, 
prin ministerele de specialitate, a acordat jude]ului Vaslui 630 
milioane de lei pentru consolidarea blocurilor [i a unor institu]ii 
social – culturale afectate de seisme. Deoarece aceast\ sum\ a 
fost avizat\ la `nceputul lunii decembrie este `ndoielnic\ 
cheltuirea ei. Au fost aprobate modific\rile din regulamentul de 
func]ionare a Consiliului jude]ean cu excep]ia art. 71 care va fi 



 97

rediscutat. Prin vot secret, `n func]ia de [ef al Corpului 
Gardienilor Publici, a fost ales dl. Bojian Mihai. 
 Spre sf=r[itul [edin]ei, dl. Dumitru V. Marin le-a adus la 
cuno[tin]\ celor prezen]i Hot\r=rea Cur]ii Supreme, prin care i  
s-a dat c=[tig de cauz\ Studioului TV Vaslui, `n procesul cu 
Consiliul Jude]ean. Dl. consilier Marin a adus grave [i jignitoare 
acuza]ii pre[edintelui Consiliului jude]ean, dl. Constantin 
Alexandru, [i secretarului Consiliului jude]ean, dl. Gheorghe 
Stoica. Interven]ia d-lui Marin a fost primit\ cu dezaprobare de 
c\tre membrii Consiliului jude]ean, unii dintre ei p\r\sind sala 
iar al]ii apostrof=ndu-l pe vorbitor. 
(SEMNAL, An I, nr. 20, 16-17 decembrie 1993) 
 

La mul]i ani, T.V. Vaslui ! 
 La patru ani de la Revolu]ia din Decembrie 1989, 
remarc\m `n jude]ul nostru un eveniment cultural, moment ce se 
`nscrie, indubitabil, `n istoria spiritual\ a acestor meleaguri. S-au 
`mplinit trei ani de c=nd, aici, la ini]iativa unor entuzia[ti 
temerari, a `nceput s\ emit\ postul privat de televiziune Vaslui.  

Oric=te dezam\giri am `ncerca `n ace[ti ani, fiin]area TV 
Vaslui-admirat de unii, hulit de al]ii, a constituit un semn 
incontestabil al libert\]ii [i democra]iei, un purt\tor de cuv=nt al 
for]elor politice, dar mai cu seam\ al cet\]enilor de toate 
v=rstele. Al celor pentru care a realizat aproape 160 de emisiuni 
s\pt\m=nale, aduc=ndu-le `n case imagini apropiate. 

 La aniversarea a trei ani, dorim colegilor de la t=n\rul [i 
ambi]iosul TV Vaslui [i mai mult\ aplecare asupra realit\]ii, 
oferind speran]e [i lumin=nd imagini tot mai vii, autentice, 
cuprinz\toare, a[teptate [i apreciate de telespectatori.  {i, 
bine`n]eles, la mul]i ani ! 
(ADEV|RUL Vs., An IV, nr. 425, 21-23 decembrie 1993 
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LA MUL}I ANI, T.V.V. ! 
 S-au `mplinit trei ani de la na[terea Studioului de 
televiziune Vaslui. Reu[ind s\ evadeze de sub spectrul 
inerentelor dificult\]i, TVV a avut puterea de a se scutura de 
toate necazurile, pentru a lupta cu [i mai mult\ d=rzenie, `ntru 
bucuria noastr\, a tuturor. 
 LA MUL}I ANI ! 
(OFERTA, An III, nr. 50, 22-29 decembrie 1993)   

 
La aniversare 
Colegii no[tri de la televiziunea vasluian\ sunt `n 

s\rb\toare. De trei ani, imaginile TV Vaslui ne inund\ camerele, 
ne bucur\ sufletele 
aduc=ndu-ne de la 
surs\ evenimente 
riguros selectate din 
cotidian. Cu 
sinceritate, recunosc 
propria-mi `ndoial\. 
N-am crezut, la 
`nfiin]are, (c=nd 

f\ceam parte dintre fondatori) c\ Tv Vaslui va ie[i `n eter, va 
rezista `n timp. Dar `mi pare bine c\ m-am `n[elat. « Trupa » 
televiziunii vasluiene, o echip\ temerar\, ce tinde s\ se 
profesionalizeze [i-a v\zut de drum [i a reu[it s\ reziste `n acest 
“h\]i[ al comunica]iilor”. 

Ca lucr\tor `n pres\, [tiu c=t de greu le vine colegilor s\ se 
ini]ieze `n aceast\ profesie, s\ penetreze structurile politice [i s\ 
nu fac\ politic\, s\ caute esen]e `n via]a social\, s\ se deta[eze de 
subiectivism [i rutin\ [i s\ ne aduc\ informa]ii c=t mai obiectiv 
relatate. 

La aniversare, le doresc colegilor no[tri c=t mai multe 
emisiuni, m\rirea spa]iului de emisie, an de an realiz\ri tot mai 
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mari `n nobila lor profesie. {i, fiindc\ suntem la `nceput de an, le 
adresez din ad=ncul inimii urarea din str\buni « La mul]i ani ». 
Constantin Jomir 
Redactor [ef la ziarul « Adev\rul » de Vaslui  
(Adev\rul-Vs) 

 
Distan]a dintre vis [i realitate 
“Mul]i chema]i, pu]ini ale[i”. 
C=nd am venit prima oar\ `n acest studio o clip\ am r\mas 

descump\nit. Era ceva neb\nuit de mine, ca un om care 
proveneam din lumea ziari[tilor. O emula]ie, un spirit t=n\r, 
dorin]a fiec\ruia de a demonstra c\ e cel mai bun, iat\ motivele 
care m-au influen]at `n a-mi depune toat\ puterea mea de munc\ 
[i de crea]ie, ca pe o ofrand\, la picioarele zeului numit 
televizor. Despre ce am realizat p=n\ acum nu am s\ spun nimic 
pentru c\ st\p=nul nostru este telespectatorul [i doar el poate s\ 
ne judece dac\ reportajul nostru l-a f\cut s\ simt\ c\ doi oameni 
[i o camer\ video, o echip\ de filmare deci, au surprins realitatea 
a[a cum este ea, mai bun\ sau mai rea. Televiziunea Vaslui `[i 
cunoa[te `n acest moment drumul ei de lider de opinie. Noi, to]i 
cei care lucr\m `n acest spa]iu al mass-mediei rom=ne[ti suntem 
conecta]i la tensiunea social\ a zilelor pe care le tr\im. 
Responsabilitatea actului de crea]ie a unei emisiuni este imens\. 
E[ti obligat astfel s\ realizezi cu ochiul spectatorului obi[nuit [i 
dornic de [tiri [i informa]ii reale cu at=t mai mult cu c=t presa, 
televiziunea actual\ sunt intoxicate de [tiri mai mult sau mai 
pu]in false, totul din dorin]a de a introduce senza]ionalul `n 
memoria fiec\ruia dintre noi. P=n\ acum, din fericire, noi cei de 
la Studioul de Televiziune Vaslui am evitat difuzarea de 
informa]ii false sau eronate. {i toate acestea din respect pentru 
M\ria-sa Telespectatorul. Uneori ne este greu [i nou\, celor care 
redact\m un material pentru televiziune, s\ discernem partea de 
adev\r a reportajelor pe care le film\m. Ar trebui s\ mai 
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men]ionez c\ pe l=ng\ un dram de inteligen]\, unul de nebunie [i 
unul de sensibilitate orice ziarist are foarte mult suflet. Punem 
foarte mult suflet `n meseria aceasta [i de aceea ne ruin\m 
suflete[te. {i uneori ne vine greu s\ ne redres\m. 
Daniel T\n\suc 
 

Omul din fa]a camerei de luat vederi 
« Aten]ie ! Gata ! » Ultimele dou\ cuvinte pe care le aude 

cel din fa]a camerei. Apoi totul `ncepe s\ se deruleze din ce `n ce 
mai repede. Cuvintele vin parc\ de la sine `n jurul t\u [i nu mai 
este dec=t ochiul magic al camerei de luat vederi. Poate acesta 
este cel mai dificil lucru. S\ vezi doar camera [i s\ trebuiasc\ s\ 
nu-]i pese de ceilal]i din jurul t\u. Omul din fa]a camerei nu este 
dec=t liantul dintre telespectator [i echipa redac]ional\. Acesta 
este unul din paradoxurile televiziunii: cel mai cunoscut om 
devine crainicul, iar realizatorii [i echipa tehnic\, cei care      
`ntr-adev\r duc greul unei emisiuni, r\m=n `n umbr\. 

Dar asta nu `nseamn\ c\ prezentatorul nu are 
responsabilitatea lui. ~n timp ce un reporter poate face materialul 
cum vrea, o gre[eal\ a crainicului poate ruina o `ntreag\ 
emisiune. Evitarea acestor gre[eli cere o maxim\ concentrare. ~n 
momentul prezent\rii omul din fa]a camerei are de controlat o 
mul]ime de factori. Astfel, el trebuie s\ fie atent la corecta 
lecturare a textului, trebuie s\-[i controleze timbrul vocii, 
modularea acesteia, tonalitatea, mimica, ]inuta [i z=mbetul toate 
diferind de la caz la caz. Omul din fa]a camerei nu devine o 
vedet\, a[a cum acuz\ unii. 

O parte din cei care ajung s\ se vad\ pe micul ecran 
privesc la tine pe strad\ ca la o alt\ specie uman\ iar glumele 
proaste, ca mod primitiv de exprimare a unei opinii,  
caracterizeaz\ un num\r foarte mic de persoane. 

Oamenii au avut cuvinte de apreciere la adresa noastr\ [i 
totdeauna ne-au dat o m=n\ de ajutor. Lor ]inem s\ le mul]umim 
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c=t [i celorlal]i a c\ror critic\, atunci c=nd este pertinent\, nu 
poate fi dec=t constructiv\, servindu-se astfel la o continu\ 
perfec]ionare. 
Iulian Cazacu 
C\t\lin Striblea 
 

M\rturisire 
La prima vedere, privind din afar\, a face televiziune e un 

lucru simplu. Pu]ini [tiu, `ns\, c\ `n spatele orelor de program 
sunt zile, luni de munc\ [i ani de experien]\ pe care am 
certitudinea c\ o voi c\p\ta 
odat\ cu trecerea timpului. 

Dac\ mi s-ar cere s\ 
dau o defini]ie a 
televiziunii, a[ spune poate 
c\ ea reprezint\ o 
ne`ntrerupt\ c\utare dincolo 
de o poart\ ferecat\, pentru 
care cuv=ntul magic este 
mereu un altul. 
Elena Livin]i 
(Teleradioeveniment I, 1, 1994, p.4) 

 
Col]ul inamicului 
Praf [i pulbere 
M\ enerveaz\ televiziunea asta de Vaslui. 
Contest totul: imaginea slab\, calitatea comentariilor, 

orele de transmisie ale emisiunilor lor n\cl\ite, fe]ele de morcovi 
mura]i ale prezentatorilor, numele abonate la genericul de final, 
scurtimea programului... 

~i `njur pe unde aud de ei. Da]i dracului, au f\cut ce au 
f\cut [i au trecut puntea de fiecare dat\; cine-i sprijin\ oare ? 
~ntr-o vreme citeam `ntr-o foaie electoral\, fss... nu spun despre 
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cine-i vorba c\ ar fi opera m\(t)rea]\ a unui partid ; acu’ cic-ar fi 
bolnavi  de st=ngopatie. Se [o[ote[te pe la col]uri c-ar fi corup]i 
[i r\i...  Culmea culmilor, dar par numai a avea bani, c\ altfel ar 
avea [i ei niscaiva aparatur\ mai de soi, un sediu ca lumea 
nemaivorbind de h=rburile alea de ma[ini. Cum naiba de 
rezist\ ? Genii nu-s, cu americanii nu lucreaz\, cu ru[ii...hm ! [i 
colac peste pup\z\ sunt invita]i pompos s\ onoreze ‘mnealor 
seminarii interna]ionale pe probleme de mass-media `n calitate 
de post independent! P\i, cu \[tia noi min]im boboru’, p\i, cu 
\[tia cu televizoru’... 

Hait, c\-i `ncurcat\, da’ eu vasluian pe via]\ nu-i suport [i 
… a[ vrea s\-[i ruuup\ g=tul! 

Ce dac\-s tineri, ce dac\ fac ce n-au reu[it al]ii? Aaap\ de 
ploaie ! Dec=t televiziune la Vaslui mai bine ni[te becuri `n gar\ 
cum bine zicea un dom’ profesor consilier Cimpoie[u... noi      
n-avem cu ce tr\i [i ei... « Bun\ diminea]a, dragi 
telespectatori »... 

Ar vrea ei, dar eu nu-s dragul lor ! Da’ m\ chinuie dom’le 
s\pt\m=n\ de s\pt\m=n\ ; c=nd `i v\d c\ exist\, C\ EXIST|, 
Dom’le ! Exist\ ! 
Devemeu Teveveu 
 

“Ca om al filmului [i imaginii am apreciat `n primul r=nd 
`ndr\zneala de a realiza un studio la Vaslui. Cunosc=nd din 
interior cum se face o emisiune `mi permit s\ apreciez eforturile 
extraordinare care se fac pentru a realiza emisiunile de 
televiziune, mai ales `n actualul context financiar administrativ. 
Apreciez `n mod deosebit operativitatea emisiunilor, 
conciziunea, cuprinderea, puterea de penetra]ie. 

Recunosc c\ `n anul care a trecut colaborarea noastr\ a 
fost minim\, particip=nd `n calitate de catalizator. Toat\ stima 
pentru str\dania, realiz\rile din cadrul studioului vasluian, 
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convins c\ succesele ob]inute pot fi temelia unor emisiuni 
deosebite `n viitor”. 
Emil Pa[cal 
Director Casa de cultur\ Hu[i 
 

“Toat\ considera]ia pentru Studioul de televiziune [i 
Radio Vaslui, `n mod 
deosebit pentru 
conducerea acestuia. E 
un important act de 
cultur\; prezen]\ activ\ 
`n via]a cet\]enilor 
b=rl\deni. Succes `n 
activitatea pe care o 
desf\[ura]i. A[tept\m 

realizarea unor emisiuni speciale pentru B=rlad”. 
Primarul municipiului B=rlad 
Ec. Aurel G\van 
(TELE – RADIO - EVENIMENT, Anul I, Nr.1, ianuarie 1994) 

 Realiz\m un salt `n timp, urm\rind reflectarea activit\]ii 
noastre `n presa local\, evident [i la TVV [i Unison. 

 
Premierea celor mai buni sportivi vasluieni 

 
Locul I a fost ocupat de gimnasta Andreea R\ducan 
S=mb\t\, 26 decembrie 1998, la Crama Domneasc\, a 

avut loc premierea celor mai buni sportivi vasluieni. Pe l=ng\ 
festivitatea de premiere a sportivilor, la Crama Domneasc\ s-au 
s\rb\torit [i cei 8 ani de existen]\ ai TV Vaslui. Beneficiind de 
participarea unor oameni de pres\ precum Vasile Arhire, de la 
TVR Ia[i [i Aurel Brum\, de la Radio Ia[i, manifestarea a fost 
superb\. O contribu]ie major\ la reu[ita festivit\]ii au avut-o [i 
cele 20 de forma]ii artistice, bine coordonate de Milu]\ Moga, 
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consilier [ef la Inspectoratul pentru Cultur\ al jude]ului Vaslui [i 
de {tefan {erban, directorul Centrului Jude]ean de Crea]ie 
Popular\. Am putea s\ v\ prezent\m e[alonat ierarhia sportivilor 
[i a restului participan]ilor, dar prefer\m s\ transform\m acest 
articol `ntr-o cronic\ minut cu minut a celor `nt=mplate. 

Dup\ cuv=ntul de deschidere al organizatorilor, este 
premiat locul 10, Ciprian Olaru, automodelist la Palatul Copiilor 
din Vaslui, campion na]ional de juniori. Antrenorul s\u este 
chiar tat\l s\u, 
Constantin Olaru, care 
se afla la aceea[i mas\ 
cu reporterii [i care, 
din cauza unor dureri 
de m\sele, ia 
antibiotice, a[a c\ este 
nevoit s\ scalde 
victoria fiului s\u doar 
`n Fanta. Ciprian Olaru este premiat de Dan Albescu, director la 
Tele-H Vaslui [i consilier municipal. A urmat Isabela Ni]ic\. O 
cunoscut\ de acum a lumii artistice locale, `n v=rst\ de doar 6 
ani, care a colindat asisten]a cu o melodie “pe negativ”, ca o 
adev\rat\ solist\ profesionist\ de muzic\ u[oar\. Mama ei ne-a 
m\rturisit c\ Isabela c=nt\ de la 4 ani, c=nd a fost invitat\ la una 
din emisiunile lui Aurel Brum\, la Radio Ia[i.  

Locul 9 a fost ocupat de Ciprian Ni]oi - atletism, antrenat 
de profesoara Viorica Pintilie, vicecampion `n sal\ [i medaliat 
cu bronz. Este premiat de Mihai Bumbu, directorul OTT Vaslui. 
~n absen]a lui Ciprian, premiul este ridicat de Constantin Ciulei, 
directorul liceului cu Program Sportiv Vaslui. Iar Mihai Bumbu 
prime[te cadou o muzicu]\, la care [i interpreteaz\ o melodie, 
spre deliciul asisten]ei. Urmeaz\ c=teva secunde de plutire `n 
vraja dansului, gra]ie trupei “Feti]e Frumoase” de la Palatul 
Copiilor Vaslui (instructor, profesor Elena Anu[ca Doglan).  
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Care, dup\ reprezenta]ia copiilor, interpreteaz\ str\lucit c=teva 
fr=nturi de muzic\ popular\, folclor autentic, ce-l face pe {tefan 
{erban s\ `nceap\ “negocierile” `n vederea atragerii profesoarei 
din sfera sportului, `n cea a culturii. Continu\ premierea. Pe 
locul 8, handbalistul Marian Gr\dinaru, un junior de la 
Moldosin Vaslui. Marian a fost premiat de Ionel {tef\nic\ 
Armeanu, inspector-[ef la Inspectoratul {colar Vaslui. 

A urmat un moment Valentin Silvestru, dup\ care frun]ile 
participan]ilor au fost destinse de epigramele lui Constantin 
Manea, care a fost `n stare s\ [i conceap\ pe loc o epigram\ 
apropo de fotbal: “Fotbalul de-aici, e clar, P=n\ `n A ar izb=ndi, 
Dac\ la Vaslui primar, Sachelarie ar fi”. Epigram\ la care 
primarul Victor Cristea a dat dovad\ de un umor pe care nu i-l 
b\nuiam, r=z=nd din toat\ inima. Marian Nazarie [i Romic\ 
Brunchi sau grupul folk “Dialog” [i-au prezentat una din 
melodiile ce urmeaz\ s\ figureze pe un viitor album.  

Locul 7 – rugbistul Costel George Chiriac, antrenor Gelu 
C\ruia, premiat de profesorul Milu]\ Moga, c\ruia profesorul 
D.V.Marin, din partea TV Vaslui, i-a oferit 500.000 lei. 
Regizorul [i scriitorul Bogdan Ulmu a schimbat o [arj\ amical\ 
cu Milu]\ Moga [i {tefan {erban, urmat\ de premierea cu 
diplome a profesorilor Constantin Olaru, Viorica Pintilie, 
Gheorghe Pruteanu [i Gelu C\uia. ~n acest timp, Mihai Stoian, 
directorul Direc]iei Jude]ene pentru Tineret [i Sport, le aminte[te 
celor din preajm\ c\ fotbalul este uneori ca un aluat care trebuie 
a[teptat s\ dospeasc\. 

Pe locul 6 este Florin Spiridon, acest portar superb al 
Moldosinului. Este premiat de Vasile Mihalache, 
vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Vaslui. Sunt premia]i [i 
antrenorii lui, Liviu Gule[ [i Lauren]iu Cozma. 

Dup\ o “Diplom\ de excelen]\” acordat\ de Milu]\ Moga 
studioului TV Vaslui, a urmat Ovidiu S\lceanu, pre[edintele 
clubului de Karate Tradi]ional “Kiai”, care a f\cut cu prozeli]ii 
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s\i o demonstra]ie `n toat\ regula, care l-au f\cut pe un consilier 
s\ exclame: “|[tia chiar dau!”. Trupa de karateka vasluieni i-a 
cuprins pe: C\t\lin Durbal\, Gabriel Grebeni[an, Nicolae Popa, 
Silviu Borcan, Ionu] Apetrea, Cristi Dob=rceanu, Daniel 
Ungureanu. Asisten]a a fost `nc=ntat\ de cuvintele lui Ovidiu 
S\lceanu, atunci c=nd a fost s\ fie sparte c=teva c\r\mizi: 
“Av=nd `n vedere c\ la Vaslui nu prea se mai construie[te, m\car 
s\ v\ ar\t\m cum se poate strica ce-a mai r\mas”. 

Locul 5 a fost ocupat de Adrian Galan, de la Qwan-ki-do, 
locul III la Campionatele Mondiale din Côte D`Ivoire. 
Premierea o face deputatul {tefan Ignat. 

Milu]\ Moga, consilierul [ef al IC Vaslui, `l premiaz\ apoi 
pe Daniel Grosu, redactor la Monitorul de Vaslui, pentru “Cea 
mai apetisant\ [arj\ umoristic\ la adresa consilierului [ef al 
Inspectoratului pentru Cultur\”, vizat fiind articolul scris de 
premiant pe 1 aprilie, c=nd anun]a c\ la noi `n ora[ a luat fiin]\ 
echipa de fotbal Internazionale Vaslui, cu un Cristea [i 
Porumboiu care se ]ineau de bra] [i cu Milu]\ Moga drept 
purt\tor de cuv=nt. Apoi, Moga, dovedind c\ iube[te mult 
Monitorul, a mai acordat un premiu, “al l\m=ii”, redactorului 
Marius Hermeniuc, pentru “Cea mai acid\ coresponden]\ la 
adresa Inspectoratului pentru Cultur\”. 

Locul 4 – Vasile Fr\]il\, vicecampion na]ional la lupte 
libere, `n 1998. Premierea este f\cut\ de subprefectul Dorel 
Juverdeanu, iar Adrian Porumboiu `i ofer\ un radio Daewoo. 
Valeriu Peni[oar\ ne aduce aminte de Cenaclul “Flac\ra” 
`nl\crim=nd asisten]a cu o “Rug\ pentru p\rin]i”, apoi c=nt\ [i 
Doina Moro[anu [i ajungem la locul 3, Carmen Carp – 
aruncarea ciocanului, antrenat\ de profesorul Lauren]iu Maxim, 
vicecampioan\ de tineret. Carmen este premiat\ de Adrian 
Porumboiu, care-i d\ruie[te un mixer [i un filtru de cafea. Sala 
toat\ devine un murmur atunci c=nd se afl\ c\ sportiva Carmen 
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Carp este `nso]it\ [i de Mihaela Melinte, campioana european\ [i 
recordmena mondial\. 

Moment de mare senza]ie: Dumitru Marin se apropie de 
Adrian Porumboiu [i-l `ntreab\ “Pe unde a]i fost plecat ultima 
oar\ `n str\in\tate?”. I se r\spunde, dup\ care directorul TV 
Vaslui continu\: “Fac public\ `n acest moment propunerea ca 
domnului Porumboiu s\ i se acorde titlul de Cet\]ean de onoare 
al Vasluiului”. Participan]ii izbucnesc `n aplauze, primarul 
Victor Cristea z=mbe[te, iar Adrian Porumboiu avea s\ ne 
declare: “Am fost luat prin surprindere [i cred c\ la mul]i le-au 
fost stricate s\rb\torile de iarn\”. 

Se “produce” grupul de colind\tori de la Todire[ti, dup\ 
care se afl\ [i ocupantul treptei a doua a “podiumului de 
premiere”: Iulian Ochean\, campion na]ional de juniori la 
aruncarea ciocanului, profesor Lauren]iu Maxim. Iulian a fost 
premiat de primarul Victor Cristea, iar SC Racova SA, prin 
directorul Adrian Porumboiu, a oferit un televizor Daewoo. 

Dup\ un “plugu[or r\z\[esc” din Muntenii de Sus, se 
anun]\ [i c=[tig\torul primului loc: ANDREEA R|DUCAN, 
gimnasta noastr\ superb\ care s-a acoperit de medalii la Sankt-
Petersburg. De[i Andreea nu este prezent\, tat\l s\u este premiat 
de senatorul Gheorghe P\v\la[cu, iar Adrian Porumboiu `i ofer\ 
un televizor color.  
Florin RADU 
(MONITORUL DE VASLUI, 29 decembrie 1998, pag.6B)                                

 
Andreea R\ducan – campioana noastr\ 
Pentru neaviza]i, gimnastica este ca umblatul la o priz\ de 

380. Munc\, renun]\ri de-a valma, [i iar\[i  munc\. O t=n\r\ 
gimnast\ nu are copil\rie. Trece peste ea ca `ntr-un flip-flack.  
S-a dus, pa! M\car de li s-ar putea redistribui copil\ria `n rate! 
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Dar ele n-au rate. ~[i v\d familiile c=nd [i c=nd. Sunt 
convinse c\ via]a unei gimnaste nu se compar\ cu cea a unui 
fotbalist, dar merg mai departe. Andreea R\ducan a sf=r[it un an 
cu rezultate din cele mai bune. Monitorul de Vaslui a fost 
singurul ziar din ]ar\ care [i-a 
trimis un redactor la Deva, 
pentru a-i lua un interviu 
Andreei R\ducan. Celei care 
va urca. Celei care, prin harul 
[i talentul s\u, ne va face 
cunoscut, peste m\ri [i ]\ri, 
numele, a[a cum f\cea 
odinioar\ Nadia Com\neci. 
Monitorul de Vaslui a crezut 
`n ea, `n Andreea R\ducan, [i 
sper\ c\ parcursul s\u va fi 
plin numai de `nfloriri! 
Daniel GROSU 
(MONITORUL DE VASLUI, 29 decembrie 1998, pag.6B)       
                          

Ambasadorul SUA `n direct cu vasluienii 
”Dac\ politica Rom=niei continu\ s\ fie orientat\ spre 

idealurile occidentale, democra]ie, respectarea drepturilor 
omului, precum [i continuarea reformei economice [i militare, a 
gr\birii privatiz\rii, americanii vor continua s\ sprijine Rom=nia, 
indiferent de cei care vor c=[tiga alegerile. Dac\ acest lucru nu 
se va `nt=mpla, ne vom reconsidera atitudinea”, a declarat 
Excelen]a Sa James Rosapepe. Numai schimbarea formei de 
proprietate va conduce la redresarea agriculturii rom=ne[ti. 
Americanii vor aloca 25 milioane de dolari pentru diminuarea 
efectelor secetei.  

Duminic\, 20 august 2000, Televiziunea Vaslui [i Radio 
Unison Vaslui au fost onorate s\ intermedieze o `nt=lnire `n 
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direct a Excelen]ei Sale, James Rosapepe, ambasadorul SUA la 
Bucure[ti, cu telespectatorii [i radio-ascult\torii vasluieni.  

Mediatorul acestei `nt=lniri, prof. dr. Dumitru V. Marin, 
directorul general al celor dou\ canale mass-media a deschis 
discu]ia cu dl. Rosapepe, amintind de reforma `n agricultur\ [i 
mai ales s-a referit la seceta care ne-a afectat [i ce ajutor concret 
putem primi de la americani, pe care… `i a[tept\m de vreo 50 de 
ani. Ambasadorul a insistat pe ideea privatiz\rii urgente a IAS, 
pentru care noua form\ de capital le-ar face atractive pentru 
investitori. ”Avem `n Rom=nia o echip\ de exper]i americani, 
care lucreaz\ `mpreun\ cu speciali[ti din cadrul Ministerului 
Agriculturii. O agricultur\ performant\ presupune schimbarea 
formei de proprietate. Privatizarea fostelor IAS este imperios 
necesar\. Cu c=t se va face mai t=rziu cu at=t va fi mai r\u. Asta 
depinde `ns\ de cei care administreaz\ interesele Rom=niei. 
Seceta din acest an este `ntr-adev\r o problem\ pentru rom=ni, 
dar ea poate fi dep\[it\. Guvernul american a hot\r=t s\ aloce 25 
de milioane dolari pentru diminuarea efectelor ”secetei”, a 
ad\ugat James Rosapepe. 

~ntreb\rile adresate Excelen]ei Sale de c\tre vasluieni au 
vizat situa]ia politic\ din Rom=nia, cu referire special\ la situa]ia 
aparte a zonei Moldova, care este cunoscut\ ca av=nd orientare 
politic\ de st=nga. Ambasadorul american a declarat c\ fiecare 
om este liber s\ aleag\, dar `n mod deosebit trebuie s\ voteze, nu 
s\ stea deoparte. ”A[ `ndemna pe to]i s\ mearg\ la vot `n aceast\ 
toamn\, pentru c\ sunt multe probleme cu care se confrunt\ 
rom=nii [i ele nu pot fi rezolvate dec=t cu sprijinul majorit\]ii, 
prin sus]inerea politic\ a celor care pot solu]iona aceste 
probleme. Viitorul este `n m=inile aleg\torilor `n acest an 
electoral”, a afirmat diplomatul american.  

Despre integrarea euro-atlantic\, James Rosapepe a 
men]ionat: ”Am identificat Rom=nia ca o ]ar\ prioritar\ pentru 
NATO. Lucr\m cu toate autorit\]ile din Rom=nia pentru a 
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rezolva c=t mai rapid problemele care ]in de integrarea `n 
structurile occidentale. Indiferent c=nd se va `nt=mpla acest 
lucru, dorim rela]ii foarte apropiate cu Rom=nia”. Excelen]a Sa 
James Rosapepe a `ncheiat cordial discu]iile cu vasluienii 
spun=nd: ”Apreciez ospitalitatea locuitorilor din aceast\ zon\ [i 
marele interes pe care-l acord\ moldovenii americanilor. M\ 
bucur c\ am avut ocazia s\ cunosc realit\]ile jude]ului Vaslui [i 
voi reveni cu pl\cere oric=nd `n aceast\ parte a ]\rii”. 
Cezara MIRONIC|  
Ciprian CRISTEA 
(MERIDIAN VASLUI-B+RLAD-HU{I, an I, nr. 44, 22-23 august 2000, pag. 1-2) 

 
TvV – un deceniu de 

munc\ 
 

Prietenul de care ai 
nevoie … 

Peste c=teva zile, pe 24 
decembrie `n ajunul Cr\ciunului, 
Televiziunea Vaslui `mpline[te 
10 ani de activitate ceea ce 
reprezint\ 10 ani de munc\ 

continu\ a unui colectiv care a pus suflet `n tot ceea ce a f\cut. 
~n to]i ace[ti ani prin studiourile televiziunii s-au perindat mul]i 
oameni, dar au r\mas cei mai buni adic\ cei care `n ziua de azi 
depun trup [i suflet pentru ca dumneavoastr\ s\ pute]i privi 
emisiunile Studioului de televiziune Vaslui. 

 
O m=n\ de tineri … 
De ajungi aici, nu po]i observa dec=t o m=n\ de oameni 

tineri care toat\ ziua, uneori [i noaptea muncesc continuu pentru 
ca vasluienii s\ poat\ vedea realitatea jude]ului. Cred c\ pute]i fi 
m=ndri c\ acum 10 ani la Vaslui a]i putut vedea pentru prima 
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dat\ un post local privat de televiziune, dealtfel pe atunci [i 
singurul de acest gen din Moldova. De nu a]i avut vreodat\ 
ocazia s\ `i cunoa[te]i pe cei care toat\ ziua alearg\ prin tot 
jude]ul s\ poat\ culege [tiri de ultim\ or\ pentru ca 
dumneavoastr\ telespectatorul s\ fi]i primii informa]i, vi-i 
prezent\m pe fiecare a[a cum sunt ei `n realitate, a[a cum sunt ei 
`n via]a de zi cu zi. 

 
C\t\lina cu … telefonul 
Cea mai distractiv\ [i cea mai nebunatic\ dintre to]i este 

desigur C\t\lina Vieru. 
C=nd ajunge diminea]a la serviciu `[i ia telefonul `n bra]e 

[i d\ zeci de telefoane pentru a-[i stabili `nt=lnirile din acea zi, 
de mai bine de o or\ nu te po]i apropia de el. Toat\ ziua o po]i 
`nt=lni, fie pe strad\ `n mijlocul mul]imilor pentru a le afla 
ofurile, fie prin diferite institu]ii pentru a afla nout\]i. „Munca `n 
televiziune a devenit o pl\cere [i `n acela[i timp o aventur\. Nu 
este greu dar nici u[or s\ redai g=ndurile oamenilor `n imagine. 
Asta numai dac\ vrei. ~n cei [apte ani de pres\ din care cinci 
numai `n televiziune am `nv\]at c\ fiecare om e o poveste `n 
felul lui. Acum fac [tiri, emisiuni, filmez dac\ e nevoie dar cel 
mai mult `mi plac spectacolele organizate `n m\sura 
posibilit\]ilor de mine, `n care este direct implicat publicul.  

Omul din fa]a ta este singurul `n m\sur\ s\ hot\rasc\ dac\ 
ceea ce face reporterul sau operatorul are valoare. Sunt o fire 
optimist\, sunt deschis\ cu cei din jurul meu, poate prea 
deschis\, aici am `nv\]at c\ `ncrederea nu este punctul meu forte.  

Oric=nd, oricum, `n orice situa]ie m\ str\duiesc s\ fac fa]\ 
de[i uneori nu e deloc u[or. Am `ns\ norocul c\ sunt `nconjurat\ 
de colegi buni cu care m\ `n]eleg de minune f\r\ de care munca 
mea nu ar fi la fel de frumoas\. Pentru c\ peste c=teva zile, at=t 
noi c=t [i spectatorii no[tri `mplinim 10 ani, le doresc tuturor s\ 
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fie sinceri, s\ fie buni [i mai ferici]i ca nici o dat\. Colegilor de 
la Meridian „La mul]i ani!”, a declarat C\t\lina Vieru. 

 
PIXIE la … gr\dini]\ ! 
Un alt veteran al Televiziunii Vaslui este Cristi Lapa, zis 

„PIXIE”. El este `n acela[i timp [i cameraman [i reporter, este 
… omul bun la toate. „Chiar dac\ iarna nu [i-a intrat cu adev\rat 
`n drepturi, a[a cum ar fi fost normal pentru aceast\ perioad\, 
s\rb\torile de sf=r[it de an ne dau posibilitatea s\ re`nviem 
tradi]ii mo[tenite din genera]ie `n genera]ie. Dac\ Mo[ul, `n 
Ajun, preveste[te bucuria venirii Cr\ciunului, `mp\r]ind daruri 
tuturor semenilor, Televiziunea Vaslui, la ceas aniversar, sper\ 
s\ fie f\clia care s\ lumineze sufletele [i existen]a vasluienilor. 
Pe 24 e ziua televiziunii, chiar de ziua noastr\ `mplinesc [ase ani 
f\r\ o zi de c=nd lucrez pentru primul post privat de Televiziune 
din Moldova. Sunt ani de munc\ [i bucurii `n care am `nv\]at cu 
adev\rat ce `nseamn\ media. Toate specializ\rile f\cute `n acest 
domeniu mi-au deschis calea spre un t\r=m mai pu]in cunoscut 
maselor prin care se crede c\ este o meserie banal\. Contrariul `l 
pot demonstra doar cei care lucreaz\ efectiv `n pres\. Nu-]i po]i 
`nchipui ce efort depun `mpreun\ cu colegii mei pentru a scoate 
la cap\t cele 2 ore [i 3 de minute de program local. S\ mergi o 
jum\tate de zi pe teren pentru a culege materiale [i a veni `n 
studio s\ le montezi [i s\ le prezin]i nu cred c\ este chiar a[a de 
u[or. Sunt con[tient c\ nu le-am `nv\]at pe toate, c\ fac gre[eli 
dar ambi]ia m\ face s\ devin mai bun. Un adev\rat om de pres\ 
este perceput abia dup\ un deceniu. Cred c\ nu peste mult timp 
[i la Vaslui putem vorbi despre o pres\ profesionist\ care s\ 
redea realitatea [i `n acela[i timp s\ fie respectat\. ~n jude] 
aceast\ breasl\ este respectat\ o dat\ la patru ani sau atunci c=nd 
cineva dore[te s\ ating\ un scop cu ajutorul nostru. La zece ani 
m\ simt mai t=n\r [i sunt bucuros c\ fac parte din acest colectiv. 
M\ reg\sesc `ntr-o „familie” pe care [i-o doresc mul]i”. 
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„VETERANII” - Lumini]a, Pixie [i C\t\lina 

„Practic, eu (Pixie), C\t\lina [i Lumini]a (trioul TVV), cei 
mai vechi, al\turi de cei mai tineri CS (Florin Acsinte), Marcela 
Tunariu, Florin Mititelu, Vasile Miron, [i nu `n ultimul r=nd 
prof. dr. Dumitru V. Marin, form\m TVV adev\ratul prieten, din 
fiecare zi. Sper ca `n mileniul trei, s\m=n]a speran]ei de mai bine 
a vasluienilor s\ devin\ o certitudine”, a spus Cristi Lapa. Noua 
coleg\ a lui Pixie este Marcela Tunariu. 

 
Marcela „are” `ntotdeauna dreptate. 
„Acum [ase luni pot spune c\ am „aterizat” pe postul de 

reporter de teren `n studioul TV Vaslui. ~n mare parte [tiam ce 
trebuie s\ fac [i cum, dar … drumul spre profesionalism este 
lung [i greu, iar colectivul TVV nu accept\ amatorism. Nu am 
fost primit\ cu prea mare `ncredere de „veteranii” studioului, 
respectiv C\t\lina Vieru, Cristi Lapa, Florin Acsinte [i Lumini]a 
L\z\rescu, omul de la tehnic. Colegii de teren au a[teptat cu 
oarecare r\bdare s\-mi ar\t valoarea, Lumini]a a `ncercat s\ m\ 
sperie pu]in, dar oric=t de „rea” ar dori s\ pozeze, a fost [i 
r\m=ne punctul de echilibru din colectivul care formeaz\ 
Televiziunea Vaslui la 10 ani de activitate. Echipa TVV s-a 
completat pe parcurs cu un cameraman Florin Mititelu. Actuala 
echip\, `mpreun\ cu `ntemeietorul acestui post de televiziune 
prof. dr. Dumitru V. Marin `ncearc\ s\ aduc\ `n casele 
dumneavoastr\ realitatea [i frumuse]ea `n care tr\im. ~n acela[i 
timp sper\m s\ [i reu[im acest lucru. S\ nu uit\m c\ ziua de 
na[tere a televiziunii locale este ajunul Cr\ciunului [i `n aceast\ 
zi nu poate fi `ntemeiat dec=t ceva bun pentru comunitatea 
local\. Nu pot dec=t s\ v\ invit s\ r\m=ne]i `n continuare 
adev\ra]ii no[tri prieteni [i s\ fi]i indulgen]i cu oamenii care `[i 
las\ o p\rticic\ de suflet `n fiecare reportaj sau emisiune 
realizat\ pentru [i cu vasluieni”, a declarat Marcela Tunariu. 
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Mititelu mic m\n=nc\ mult … 
Cameraman la TVV, dar cu sufletul mereu la radio 

„Unison” este cel ce se nume[te Florin Mititelu. „Sunt mul]i, 
pu]ini, dar pentru 10 ani de emisie, mai ales c=nd vasluienii s-au 
`nv\]at cu TVV, pentru mine televiziunea reprezint\ a doua cas\. 
~mi place s\ lucrez `n acest domeniu, `ncerc s\ ofer cet\]enilor o 
imagine c=t mai bun\, care s\ reprezinte cu adev\rat realitatea 
locului. M-am adaptat destul de greu la munca de televiziune, 
dar `ntotdeauna sufletul [i inima mea vor fi pentru radio. Acum 
la 10 ani, urez tuturor telespectatorilor, colaboratorilor [i celor 
care m\ cunosc mult\ s\n\tate [i sper ca [i la anul s\ fim 
bucuro[i de a unsprezecea aniversare. S\ fi]i iubi]i !”, a declarat 
Florin Mititelu. 

 
C=s= - un inginer [i … 
Cel mai tacticos, cel mai fixist [i cel mai serios este Florin 

Acsinte, un coleg de nota 10 pe care C\t\lina nu l-ar schimba 
pentru numic `n lume. Dup\ un timp cei doi au reu[it s\-[i 
„vorbeasc\” din priviri c=nd e vorba de film\ri. „Lucrez de un 
an [i opt luni `n televiziune [i de[i am terminat facultatea de 
Electronic\ [i telecomunica]ii Ia[i am `nv\]at s\ filmez [i s\ fac 
echip\ cu C\t\lina. ~mi petrec 75 la sut\ din zi `n televiziune. A[ 
p\r\si televiziunea doar dac\ mi se va oferi un post de inginer la 
Romtelecom. Deocamdat\, m\ simt ca acas\ printre colegii mei 
pe care-i consider mai degrab\ prieteni”, a declarat Florin 
Acsinte, zis „CS”. 
 

„}uli” – slab\, da’ … tare! 
Lumini]a L\z\rescu folose[te `n televiziune pseudonimul 

de Lidia Lasc\r, dar este poreclit\ }uli. Este o m=n\ de fat\, dar 
o m=n\ de fier `ntr-o m\nu[\ de catifea. Ea lucreaz\ la TV 
Vaslui din prima clip\, deci a `mplinit 10 ani, odat\ cu studioul. 
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Tot ce ]ine de emisiuni, de transmisiuni `n direct, de montaje, 
schimbat fire [i `nlocuit butoane, sunt rezolvate de }uli. 
„Butoanele” sunt pasiunea ei, iar televiziunea a r\mas prima sa 
iubire. „De c=nd lucrez aici s-au perindat prin studio foarte mul]i 
oameni, dar v\ spun cu m=na pe inim\ c\ actuala echip\ e cea 
mai bun\. Dovedim asta `n fiecare zi. Tot ceea ce facem e de 
calitate [i m\ bucur c\ e a[a pentru c\ muncim foarte mult pentru 
asta. Fiecare dintre „b\ie]i” poate face un interviu, poate face o 
[tire la TV sau la Meridian. Sunt buni!”, a `ncheiat Lumini]a. 

 
La redac]ia TvV, mare anima]ie  
                                            [i mul]i colind\tori 
La cei 10 ani de existen]\ `n cas\ nou\, grupuri de 

colind\tori [i alaiuri au trecut prin Frunzelor nr.2. 
Pentru cei care nu [tiu, sediul Radio – Tv [i al ziarului 

Meridian se afl\ `n strada Frunzelor nr.2, `n spatele B\ncii 
Comerciale, `ntr-o cl\dire ceva mai veche, c=ndva sediul 
chesturii. 

Conducerea, redactori, colind\tori au `nt=mpinat cu colaci 
[i vin ansamblul de la Rafaila care, `n ]\c\nitul potcoavelor 
cailor pe asfalt, cu tricolorul `n frunte au urat, au `nf\]i[at 
haiduci c\l\ri, au evoluat cu caprele supra`n\l]ate, restul alaiului 
[i...ur[ii. ~ntr-un gest de sinceritate, mi-am scos p\l\ria de pe 
cap, `n semn de respect pentru p\str\torii vechilor noastre 
obiceiuri. “C=t ne putem p\stra limba, obiceiurile [i p\m=ntul nu 
putem pieri”, au spus. 

Oamenii ne-au recunoscut ca prieteni pentru c\ acolo, la 
Rafaila, TVV se prinde bine. De remarcat c\ un camion special 
a transportat caii de la Rafaila la Vaslui, pentru ca “haiducii” s\ 
evolueze ca la ei acas\. 

Romic\ Rusu a mobilizat din buda[ii lui vreo 30 de 
oameni, printre care [i cei doi copii frumo[i [i harnici ai s\i. 
Acest om e un exemplu de optimism dar [i de omenie, 
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angajament, generozitate. Nu m\ mir c\-l urmeaz\ lumea, chiar 
dac\ nu mai scoate vinul cu cofa. E clar c\ [i Romic\, omul, 
sfin]e[te locul. Ur\tura celor de la Buda `n Frunzelor nr. 2 a 
provocat, firesc, bucurie, emo]ie, pl\cere [i pre]uire pentru 
prietenii de la sate ... 
 

TVV `n spectacol 
Televiziunea Vaslui a `nregistrat `n mare parte spectacolul 

(Festivalul Obiceiurilor de iarn\) [i s-a aflat, ca `ntotdeauna, 
al\turi de organizatori. Semnatarul acestor r=nduri a pus um\rul 
la prima edi]ie [i este bucuros c\ manifestarea rezist\. Sprijinul 
televiziunii locale a fost constant. 

Au existat [i vreo cinci minute consacrate anivers\rii a 10 
ani de existen]\. Se [tie, pe 24 decembrie la ora 7, s-a `mplinit 
un deceniu de la primul gong al emisiunii nr.1. ~n cuv=ntul rostit 
am considerat c\ s-a realizat un lucru trainic [i util comunit\]ii. 
At=t timp c=t ne p\str\m limba [i obiceiurile, na]iunea 
rom=neasc\ va rezista. Prin prezen]a [i prestan]a sa, Studioul de 
televiziune Vaslui a inaugurat o adev\rat\ [coal\ de jurnali[ti 
locali [i a reu[it s\ impulsioneze dezvoltarea culturii `n teritoriu. 
Prof. dr. Dumitru V. MARIN 
 

~n ]ara lui Piticot 
~n fiecare an, la zi aniversar\, Televiziunea Vaslui te 

invit\, pre] de c=teva ore, s\ colinzi }ara lui Piticot.  
Acela[i lucru s-a `nt=mplat [i `n acest an c=nd cei 15 copii 

`nscri[i au oferit spectacol pe cinste, aplaudat minute `n [ir pe 
spectatorii prezen]i `n impun\toarea discotec\ “Alter Ego”, 
gazd\ ospitalier\ de altfel a multor ac]iuni realizate de TVV. ~n 
a[teptarea lui Mo[ Cr\ciun, piticii au c=ntat [i au recitat poezii, 
etal=ndu-[i totodat\ talentul de buni dansatori. Din acest peisaj 
mirific nu puteau lipsi [i o serie de talente locale, precum Oana 
Aioanei, Bianca Sp`nache, Isabela Ni]ic\ sau Cristina Moraru, 
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care au oferit recitaluri de excep]ie. Tabloul a fost completat de 
dansurile magice ale copiilor bine instrui]i de Elena Anu[ca 
Doglan, Diana [i Marcel Axinte. Nu au 
lipsit nici o serie de trupe autohtone, 
dornice de afirmare, precum “Blue 
Planet”, “Blue Dreams” sau “Doc 13”, 
`nvior=nd atmosfera de la Alter Ego. {i 
de aceast\ dat\, Mo[ul a fost darnic, 
bucur=ndu-i pe copii cu multe daruri. 
Colectivul Studioului de televiziune 
Vaslui mul]ume[te tuturor sponsorilor 
care au ajutat la buna desf\[urare a 
spectacolului, ur=ndu-le mult\ s\n\tate [i 
`n sincer “La mul]i ani!”. 
Cristi LAPA 
(MERIDIAN, nr. 127, 27 decembrie 2000) 

 
Un alt salt `n timp pentru a ilustra 

o alt\ mare realizare publicistic\, cu 
men]iunea c\ p=n\ acum am primit circa 
6000 de scrisori de la cet\]eni, cererile 
(cele mai diverse) crea]ii literare, [i am 
distribuit c=teva zeci de mii de cadouri. 

 
“Rom=nia are loc `n Uniunea European\”, 

afirm\ Jonathan Scheele, prezent `n direct mar]i, 
15 noiembrie 2005, la TV Vaslui [i Radio Unison 

 
Jonathan Scheele, [eful Delega]iei Comisiei Europene în 

România, a venit în jude] timp de dou\ zile, pentru a verifica 
modul în care au fost cheltui]i pe diverse programe europene 
peste un milion de euro. Oficialul european s-a întâlnit cu 
autorit\]ile din jude]ul Vaslui [i a evaluat pe teren impactul 
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finan]\rilor la nivel zonal. Conform programului oficial, Scheele 
a poposit mai `nt=i la Bârlad, unde a avut dou\ `ntrevederi. 
Prima a fost legat\ de vizitarea „Centrului de recuperare [i 
reabilitare a copiilor delicven]i“, proiect derulat prin Consiliul 
Jude]ean, care a consumat fonduri ale Uniunii Europene în sum\ 
de peste 170 de mii euro. A doua `nt=lnire de documentare a 
oficialului european a inclus proiectul „Dezvoltare [i 
modernizare atelier mecanic“, al c\rei beneficiar este o societate 
din Bârlad. Pentru acesta, UE a contribuit cu 82 de mii de euro.  

Prima zi a vizitei s-a încheiat la Vaslui, cu participarea `n 
direct la emisiunea "La ordinea zilei", de la TV Vaslui [i Unison 
Radio, unde l-a avut ca moderator pe prof. dr. Dumitru V. 
Marin.  

~n deschidere, `naltul demnitar a vorbit despre 
problematica familiei [i drepturile copiilor, aten]ia europenilor 
fiind “focalizat\ acum pe to]i cei 5 milioane de copii, fiindc\ 
pentru to]i drepturile sunt acelea[i”. ~ntrebat ce ne `mpiedic\ s\ 
fim chiar de m=ine `n structurile UE, Scheele a spus c\ “nu 
cadrul legislativ ne `mpiedic\ s\ fim `n UE. Ave]i legi mai bune 
`n Rom=nia, dec=t `n alte ]\ri europene. Altfel spus, legea exist\, 
dar trebuie [i o implementare corect\ a acestor legi. Problema `n 
Rom=nia este legat\ de justi]ie. Din acest motiv, imaginea ]\rii 
`n exterior are de suferit, fiindc\ Rom=nia este perceput\ ca ]ara 
cea mai corupt\ din Europa. Asta nu `nseamn\ c\ Rom=nia nu 
are loc `n UE. Exist\ o economie de pia]\ func]ional\, dar 
trebuie luptat pe acest front, astfel `nc=t interesul investitorilor 
str\ini s\ fie [i mai mare”, a declarat Jonathan Scheele. 

Red\m integral discu]ia avut\ de prof. dr. Dumitru V. 
Marin, directorul general al Grupului de pres\ “Cvintet TE-RA”, 
cu diplomatul european, `n direct la TV Vaslui [i Unison Radio: 
  

Dumitru V. Marin: Am intitulat emisiunea aceasta "La 
ordinea zilei", dar eu cred c\ este un sistem normal de 
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comunicare cu dumneavoastr\, ca `ntotdeauna c=nd avem un 
oaspete deosebit, ca `ntotdeauna c=nd exist\ un eveniment 
deosebit noi facem transmisiile `n direct. Asta de cincisprezece 
ani f\r\ o lun\ [i ceva, de c=nd am `nceput s\ emitem pe o 
anumit\ frecven]\ atunci [i iat\ c\ Televiziunea Vaslui este 
"Prietenul de care ave]i nevoie". Ne-am g=ndit c\ dac\ mesajul 
telespectatorilor [i radio-ascult\torilor se transmite `n direct prin 
[eful Delega]iei Comisiei Europene, domnul Jonathan Sheele, 
este `n avantajul fiec\ruia [i al nostru, al tuturor, `n acela[i timp. 
Vreau s\ v\ spun c\ `n acest studio au fost pre[edin]ii `n func]ie 
ai Rom=niei, au fost prim mini[tri, [i ne-am m=ndrit cu François 
Mitterand intervievat, dar difuzat pe acest post. Cum a]i primit 
invita]ia noastr\ de a intra `n direct? 

Jonathan Scheele: Cu pl\cere, pentru c\ este foarte 
important s\ vorbim cu oamenii din `ntreaga ]ar\ [i nu doar cu 
cei din ora[ele mari. 

D.V.M: A c=ta oar\ sunte]i `n Vaslui? 
J.Sh.: Cred c\ este a treia oar\, am fost acum 3 ani `n 

2002, am fost anul trecut, [i acum este o vizit\ mai lung\. 
D.V.M.: Ce a]i v\zut la B=rlad? 
J.Sh.: Am v\zut dou\ proiecte: un proiect social, un 

centru de recuperare pentru copiii delincven]i. Este foarte 
interesant pentru c\ este o abordare nou\ pentru Rom=nia [i 
poate pentru mai multe ]\ri, [i scopul este de a crea condi]ii 
atunci c=nd avem copii cu probleme mai ales `n v=rst\ de 10 
p=n\ la 14 ani, [i nu e vorba de a trimite ace[ti copii `n pu[c\rie, 
ci de a preveni acest eveniment pentru c\ intervin probleme [i 
apoi este o persoan\ pierdut\, [i de aceea este o ini]iativ\ foarte 
interesant\ mai ales `n cadrul unei politici mai mari care este 
urm\rit\ de Direc]ia Serviciilor Sociale aici `n Vaslui. Scopul 
acestui centru este de a reintegra ace[ti copii cu probleme `n 
cadrul [colar [i de a lucra [i cu familiile lor pentru c\ de multe 
ori este vorba [i de probleme la nivelul p\rin]ilor, [i este foarte 
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interesant. 
D.V.M: Este generat interesul deosebit pentru copii de 

sc\derea natalit\]ii sau [i de alte scopuri? 
J.Sh.: Copiii au drepturi, fiecare copil are drepturi, [i de 

aceea, copilul `n Rom=nia `nainte de '89 era un fel de proprietate 
a statului, acum copilul este un cet\]ean minor dar care are 
drepturi, [i `n anii '90 aten]ia s-a focalizat pe copiii 
institu]ionaliza]i. Acum se schimb\ perspectiva [i se ocup\ nu 
doar de o sut\ de mii de copii care sunt `n `ngrijirea statului, dar 
de to]i cei cinci milioane de copii din Rom=nia care au to]i 
drepturi care trebuie respectate. 

D.V.M: ~n Uniunea European\ exist\ nu nivel diferen]iat 
de tratare a copiilor? 

J.Sh.: Depinde. Nu pot s\ spun c\ `n fiecare stat membru 
politica social\, mai ales pentru copiii cu handicap, este 
dezvoltat\ perfect. Sunt probleme `n fiecare ]ar\, acolo unde 
sunt copii cu probleme. Problemele sunt diferite, depinde de 
na]iune [i e clar c\ sunt copii `n fiecare ]ar\ care se simt exclu[i.   

D.V.M: Cum considera]i natalitatea `n Rom=nia `n 
momentul acesta? 

J.Sh.: Natalitatea este poate o problem\ pentru c\ este 
foarte sc\zut\. ~n compara]ie cu alte ]\ri din Europa, natalitatea 
Rom=niei nu e prea sc\zut\, dar avem [i o diferen]\ de popula]ie 
`n alte ]\ri unde durata de via]\ devine din ce `n ce mai lung\ [i 
este o evolu]ie pozitiv\ care va avea loc [i `n Rom=nia, dar este 
evident, avem [i nevoie de tineri. 

D.V.M.: Foarte mul]i copii `[i urmeaz\ p\rin]ii `n celelalte 
]\ri. Cum este privit acest lucru? 

J.Sh.: Este firesc, [i este mai bine dac\ este vorba de 
muncitori imigran]i cu acte ca familia s\ fie p\strat\ `mpreun\. 
Evident o familie care tr\ie[te `n str\in\tate are nevoie de a 
p\stra leg\turi cu ]ara natal\. Este o problem\ dac\ pleac\ doar 
tat\l [i ceilal]i r\m=n acas\ [i este o alt\ problem\ dac\ `ntreaga 



 121

familie pleac\. 
D.V.M.: Noi aspir\m s\ fim europeni, de fapt ca [i stat, ca 

[i structur\, ca [i suflet suntem europeni. Ce ne `mpiedic\ s\ fim 
m=ine `n Europa? 

J.Sh.: Sunt ni[te probleme specifice care trebuie rezolvate 
[i care pot s\ fie rezolvate nu doar de c\tre Guvern sau Autorit\]i 
dar [i de c\tre rom=ni. Este nevoie `nc\ de ni[te schimb\ri, 
problema mare este implementarea. Ave]i legi bune, dar nu `n 
fiecare caz sunt bine implementate. Problema este 
implementarea corect\ a acestor legi `n Rom=nia. Este legea 
rom=n\ care a fost adoptat\ de Parlament, promulgat\ de c\tre 
pre[edinte, [i dup\ aceea trebuie implementat\, este vorba de 
implementarea la nivel local sau na]ional, [i `n acest domeniu 
`nc\ sunt probleme. Un exemplu: proprietatea intelectual\. Dac\ 
nu este bine implementat\, `n acest moment ave]i produse 
contraf\cute.  

D.V.M.: Considera]i c\ `n domeniul legisla]iei am f\cut 
cam ce trebuie. Unde nu am f\cut mare lucru? 

J.Sh.: ~n primul r=nd la nivelul corup]iei. 
D.V.M.: ~n ]\rile Uniunii Europene s-a eradicat corup]ia? 
J.Sh.: Este greu s\ spun cantitativ sau calitativ. Problema 

`n Rom=nia care este foarte proast\ pentru imaginea ]\rii este c\ 
Rom=nia este perceput\ ca fiind ]ara cea mai corupt\ din 
Europa.  

D.V.M.: Va exista o constitu]ie european\? C=nd? 
J.Sh.: Va exista o constitu]ie sau ceva asem\n\tor. 

Proiectul de constitu]ie este de fapt un nou tratat mai 
cuprinz\tor, poate [i mai clar, chiar dac\ nu este `n sensul strict 
al unei constitu]ii pentru c\ nu e vorba de a crea un stat, dar sunt 
convins c\ la un moment dat vom avea un nou tratat asem\n\tor 
Tratatului Constitu]iei Europene. Nu [tim c=nd va fi schimbarea. 
Consiliul European a hot\r=t o perioad\ de reflec]ie. 

D.V.M.: Capitalismul, economia de pia]\ a `nvins `n 
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Rom=nia? 
J.Sh.: Da, cu siguran]\. 
D.V.M.: Noi avem terenuri greu cultivabile [i nu avem 

sistemul de ma[ini necesare. Cum vom face ca agricultura 
rom=neasc\ s\ fie performant\ [i cum `i vom ajuta pe ]\rani? 

J.Sh.: Nu este aceea[i agricultur\ `n fiecare ]ar\, sunt [i 
alte tipuri care merg foarte bine. 

D.V.M.: Cum se poate compara profitul ]\ranului rom=n 
cu cel al ]\ranului francez, de exemplu? 

J.Sh.: Este o agricultur\ diferit\. Dac\ ave]i un hectar nu 
v\ pute]i comapara cu cel care are dou\zeci de hectare. 

D.V.M.: }aranul rom=n nu vrea s\-[i dea p\m=ntul iar la 
cooperativ\. Cum `l convingem? 

J.Sh.: Este o problem\, de ce `n Fran]a sunt mai mul]i 
fermieri mici care au zece-cincisprezece hectare care 
func]ioneaz\ bine, dar nu este o asocia]ie de tip comunist, este 
de oameni liberi care au terenurile lor [i care au hot\r=t s\ 
lucreze `mpreun\ [i este o abordare cooperativ\ `n sensul bun. 

D.V.M.: }\ranii din Rom=nia au prin gospod\rii [i ni[te 
p\s\ri, ni[te vite, adic\ s\ aib\ pe ce pune m=na. Considera]i c\ [i 
aici vor interveni modific\ri? 

J.Sh.: Dac\ este vorba despre o produc]ie pentru uzaj 
domestic, nu se va schimba nimic, dar nu vor mai putea s\ v=nd\ 
aceste produse pe pia]\ f\r\ a urm\ri ni[te reguli de produc]ie [i 
de igien\. 

D.V.M.: Prietenii no[tri din Uniunea European\ vor avea 
r\bdare cu noi `n acest proces de trecere de la foarte mica 
produc]ie din agricultura de subzisten]\ la agricultura 
organizat\? 

J.Sh.: Evident va fi o schimbare progresiv\. 
D.V.M.: Considera]i c\ s-au cheltuit destui bani pe care 

Uniunea European\ i-a pus la dispozi]ie? 
J.Sh.: ~n primul r=nd, `n majoritate, banii au fost cheltui]i 
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bine, au fost [i cazuri care nu au mers, de fraud\ sau chiar de 
incompeten]\. Dup\ aderare sumele vor fi de trei ori mai mari [i 
de aceea sistemul va trebui `mbun\t\]it, dar trebuie [i suficiente 
proiecte depuse de poten]ialii beneficiari. 

D.V.M.: Dac\ ]\ranul are datorii la stat dar nu le poate 
pl\ti [i are proiecte ar exista vreo solu]ie? 

J.Sh.: Da, poate prin autofinan]are sau prin banc\ pentru 
c\ nu e normal ca statul sau Uniunea European\ s\ dea bani unei 
intreprinderi care are datorii la stat. Aceast\ problem\ va trebui 
rezolvat\ printr-un sistem de credite bancare. 

D.V.M.: ~n situa]ia `n care mai vin inunda]ii sau secet\ va 
exista o anumit\ grada]ie a ajutorului [i a interven]iilor? 

J.Sh.: Sigur, va fi o schimbare foarte important\ pentru 
via]a `n zona rural\, `n agricultur\, dup\ aderare, adic\ vor fi 
pl\]i directe din bugetul Uniunii Europene care vor cre[te dar [i 
pre]uri garantate pentru produse ca cerealele. 

D.V.M.: Crede]i c\ Uniunea European\ are interes s\ 
cumpere produsele rom=ne[ti acum? 

J.Sh.: Dac\ are interese sau nu, trebuie s\ cumpere, este 
obligat\ s\ cumpere. 

D.V.M.: Guvernul Rom=niei face c=t trebuie pentru 
agricultura local\? 

J.Sh.: Eu cred c\ da. A fost o `nt=rziere p=n\ la `nceputul 
lui 2005, care este par]ial recuperat\ pentru ianuarie 2007. 

D.V.M.: Ce vor face oamenii cu dealurile acestea extrem 
de slab productive? 

J.Sh.: Poate trebuie g\site alte solu]ii dec=t cea a gr=ului.  
D.V.M.: Care este aportul Rom=niei `n Uniunea 

European\? 
J.Sh.: Rom=nia este o ]ar\ european\ cu o identitate [i o 

cultur\ european\, [i la nivel cultural aderarea Rom=niei este 
ceva pozitiv pentru noi, dar este [i o pia]\, [i dac\ Rom=nia se va 
dezvolta pe plan economic va fi o pia]\ mai mare. Vrem o 
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Rom=nie dezvoltat\. Vrem o Rom=nie prosper\ [i stabil\, mai 
ales `n zona balcanic\ unde am avut at=tea probleme `n anii '90. 

D.V.M.: Stimate domnule Jonathan Scheele, v\ mu]umesc 

c\ a]i acceptat invita]ia noastr\. Aceast\ emisiune [i-a atins 
scopul: am vrut s\ ob]inem c=t mai multe informa]ii, ceea ce am 
[i reu[it. 
 

A doua zi, Scheele a vizitat societatea Ilvas SA, unitate 
modernizat\ prin proiectul „Modernizarea fabricii de lapte [i 
produse lactate Vaslui“. Acest proiect a fost finan]at prin 
programul Sapard, iar valoarea contribu]iei europene s-a ridicat 
la 750 de mii de euro. Cel mai important moment din cadrul 
vizitei emisarului european s-a produs la Biblioteca Jude]ean\, 
odat\ cu lansarea proiectului "Ecouri europene în satul 
vasluian". În acest caz, UE va contribui cu 27.000 euro, fiind 
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vorba de un proiect care î[i propune g\sirea unor pârghii de 
colaborare în privin]a abord\rii fenomenului integr\rii în UE 
pentru marea mas\ a cet\]enilor de la sate. {eful Delega]iei 
Comisiei Uniunii Europene în România [i-a finalizat vizita de la 
Vaslui cu verificarea proiectului de la Negre[ti - "Atelier de 
produc]ie [i comercializare a c\r\mizii ecologice din materiale 
locale". Pentru acest atelier, contribu]ia UE se ridic\ la aproape 
50 de mii de euro. 
Cristi LAPA 
 

Ca simpl\ men]iune: Domnul Jonathan Scheele este cam 
`n postura generalului Kisseleff, guvernatorul celor dou\ 
provincii rom=ne[ti, `n perioada Regulamentului Organic. 
 Cuv=ntul Domniei sale este… de ascultat… 
 

~n 15 ani, 
INTERVIURI TR|SNET – la TVV 

 
N-am avut niciodat\, dar absolut niciodat\, alt\ 

convingere dec=t c\ fac ceva pentru jude] sau ]ar\, nicidecum 
pentru mine. De cele mai multe ori sunt `n spatele camerei de 
luat vederi [i atunci nu apar al\turi de subiect. Dat fiind c\ 
adesea eram reporter - operator, ]ineam cu dreapta camera, cu 
st=nga luminile [i trebuia s\ pun `ntreb\ri “de[tepte”, urm\rind 
amorsa, cadrul, detaliul etc. – nu era deloc u[or. Cred c\ cea mai 
bun\ filmare am f\cut-o `nregistr=nd un concert simfonic (la 
Hu[i) – apreciat [i de un “adversar”, Emil Pascal, dar nici s\-l 
“iau” pe Prefectul Districtului Tourraine (vorbind `n limba 
francez\), care m-a primit la sediul Prefecturii din Tours (1999) 
nu a fost simplu [i nici la `ndem=n\.  

Cel mai cooperant pre[edinte de stat a fost Mircea Snegur, 
pe care l-am intervievat la Vaslui (de 2 ori), la Sculeni (cu 
ocazia `nt=lnirii cu Ion Iliescu) la Chi[in\u, la Hu[i `nt=lnire de 
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v=rf, toat\ echipa: Iliescu, N\stase, Mugur Is\rescu, de partea 
cealalt\ Snegur, Muravschi, Ungureanu [.a., din nou Chi[in\u 
dup\ ce pe 30 august 1991 mi-a acordat primul interviu `n 
Parlament, dup\ votul care a consim]it INDEPENDEN}A 
Republicii Moldova. ~n spatele meu a[teptau cei de la BBC ... 
Petru Lucinski a fost distant, politicos [i ... exact. P=n\ atunci 
mai f\cusem interviuri cu Mircea Druc (Prim-ministru), Nicolae 
Dabija (redactor, Limba Rom=n\) [i reprezentantul opozi]iei – 
Vladimir Voronin (ast\zi pre[edinte). 

François Mitterand, la Ia[i, `n Palatul Culturii, a fost cel 
mai bine p\zit pre[edinte. Fa]\ `n fa]\ cu el mai erau emo]iile 
mele, cople[itoare, [i SRI-ul (1991). 

Emil Constantinescu a fost eroul unei transmisii `n direct, 
la Vaslui de la Casa de cultur\ [i interviu special tot de acolo, 
c=nd lumea era fesenizat\ r\u. Foarte cooperant `ntotdeauna, 
chiar [i pe 2 mai 2004 c=nd nu mai era pre[edinte de stat, ci 
numai de partid (AP). 

Ion Iliescu mi-a acordat 40 de minute ca pre[edinte de 
stat, `n sala de conferin]e a Hotelului RACOVA, c=nd i-am spus, 
printre altele, c\ PSD va c=[tiga alegerile, dar va r\m=ne `n 
opozi]ie ... cum s-a [i `nt=mplat ! 

Personal, l-am cunoscut pe Ion Iliescu, ca prim-secretar la 
Ia[i, c=nd a poposit fl\m=nd la {coala M\c\re[ti – Pris\cani unde 
eram director. L-am hr\nit cu m\m\ligu]\ cald\, ochiuri [i 
br=nz\ proasp\t\, drept pentru care nu mai prididea cu 
mul]umirile. 

La {coala de var\ (`nfiin]at\ de N. Iorga `n primul deceniu 
al secolului trecut) din V\lenii de Munte, invitat de Uniunea 
Scriitorilor, `n 1991, unde eram [i eu cursant [i invitat, am 
schimbat mai multe cuvinte `n Muzeul Iorga. Nu era p\zit, nu 
avea mofturi de pre[edinte [i dac\-i eram du[man puteam s\-l 
iau de g=t. C=nd vreo c=]iva (din vreo 90 de revolu]ionari) 
p\reau a-l agresa, am f\cut zid `mprejurul lui. La plecare mi-a 
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semnat o foaie de aritmetic\ `n alb, cu invita]ia de a-l c\uta 
oric=nd iar pe foaie s\ scriu ce vreau eu. O p\strez alb\. Nu ne-a 
refuzat nici un interviu vreodat\. 

Cu Traian B\sescu sunt am\nunte picante. De c=te ori   
m-a v\zut [i-a adus aminte de alinierea din sediul PD Vaslui, 
pentru un interviu, eu singur `n spatele camerei, iar `n fa]\: 
pre[edintele Consiliului jude]ean, Constantin Alexandru, 
deputatul Alexandru Mera, deputat Traian B\sescu, 
vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Ion Apostu [i deputatul 
Emil Cojocaru. I-am umilit [i s-au ridicat s\ plece, B\sescu `ns\ 
a “ie[it” cu o glum\ care ne-a detensionat. Eram `n proces cu 
Consiliul Jude]ean, pe tema Deciziei 46, pe care l-am c=[tigat la 
Gala]i [i apoi la Curtea Suprem\ de Justi]ie! 

Ca primar al Capitalei a mai vorbit vasluienilor prin 
intermediul nostru iar despre interviul `n direct este un editorial 
special, din 2004. 

Interviuri grele am realizat la TOPKAPI, din Istanbul, cu 
Ministrul Culturii din Turcia, unde m-am descurcat cu franceza 
[i ... gestica. Am ob]inut `nregistrare – intrare-filmare-interviu `n 
20 de minute, aprobare special\ de la el; altul, cu prim\ri]a 
Strassbourg-ului, M. Trautman (1999), `n cabinetul ei (era [i 
secretar general la Consiliul Europei) [i, `n 2003, cu primarul 
ora[ului `nfr\]it cu B=rladul, Selciukglu, cu ocazia semn\rii 
documentelor de `nfr\]ire de c\tre Primari (Ion Juverdeanu de la 
noi) [i turcul care, ne[tiind nici o alt\ limb\ dec=t turca, am avut 
interpret\. Nu a fost u[or deloc nici la Prefectura TOURS, `n 
1999, c=nd, `mpreun\ cu un grup de s\teni din Micle[ti, am fost 
`n schimb de experien]\ la Neuille Pont Pierre. ~n ziarul La 
nouvelle Republique, vendredi 20 aôut 1999, nr. 16.667 se 
consemneaz\ c\ “le tout etant filmé par Dumitru Marin, le 
directeur de TVV canal 36, la television de la province de 
Vaslui”, (p.37R). 
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M-am descurcat cu Jean Delaneau, President du Conseil 
General d’Indre-et-Loire, dup\ cum adevere[te [i colegul [i 
prietenul Vasile Bulai. 

Mi-a fost imposibil s\ filmez la `nt=lnirea cu Papa, venit 
cu Papamobilul la Krakovia, p\zit stra[nic `n pia]a central\ 
(l=ng\ Palatul cronicarului Miron Costin) ob]in=nd dreptul de a 
face doar c=teva fotografii. Am primit, eu [i familia mea, pio[i, 
binecuv=ntarea Papei Ioan Paul al II-lea, `n Polonia. 

Multele reu[ite `n ]ar\ sau `n Europa (am filmat la Ankara, 
Antalya, Istanbul, Sofia, Plevna, Kiev, Moscova (pu]in), 
Budapesta, Praga, Viena, mai multe ora[e din Germania, Paris, 
Tours, Nantes, Strassbourg, Bucure[ti, Londra, Oxford [.a.) s-au 
soldat [i cu unele cu transmisii directe telefonice. Cele mai 
multe din Turcia, Rusia [i Anglia, cele mai pu]ine din Ungaria. 
Miile de metri de band\ filmat\ `mi stau m\rturie c\ acolo nu a 
fost persoana ci reporterul care [i-a sacrificat odihna, distrac]ia 
s\ filmeze, sau s\ transmit\ la Vaslui ce vede [i ce aude, `n 
interesul acestei comunit\]i.  

Mi-au r\spuns: 
Cel mai rece – prim-ministrul Rep. Moldova, Valeriu 

Muravschi (5.I. 1992, emisiunea nr. 56); 
Cel mai c\lduros – personalul de la BBC; la ei “acas\”; 
Cel mai trist – un parlamentar european popular-ecologist 

(1999); Cea mai slab\ `ntrebare i-am pus-o fostului Rege Mihai, 
cu care am convorbit de 3 ori, cea mai bizar\ Prin]ului Paul de 
Rom=nia (23 septembrie 2000). 

Cel mai vesel – pre[edintele Mircea Snegur la Palatul 
preziden]ial, Chi[in\u, Republica Moldova. 

Interviuri [i emisiuni cu mare greutate: cu Ioschka Fischer 
pe 2 dec. 2001, la Budapesta ([i eu, ca [ef al delega]iei 
ecologiste, operator Sergius Marin); s\ nu uit\m c\, `n calitatea 
sa de ministru de externe german a f\urit Constitu]ia Europei ... 
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Invita]i `n studioul TV Vaslui, ambasadorul SUA la 
Bucure[ti, Rosapepe, ambasadorii Chinei, Nigeriei, Marii 
Britanii [.a. [i recent Jonathan Scheele, [eful Delega]iei Comisiei 
Europene 

Ar putea, acestea, fi dovezi de munc\ [i valoare ? 
 
V\ prezent\m, extrem de succint, 

 
RETROSPECTIVA TvV / {TIRI, 2005 

 
Ianuarie 
S-au terminat alegerile [i `ncep jocurile politice pentru 

instaurarea `n scaunul de prefect a unui membru al Alian]ei. 
Reprezentantul Guvernului `n teritoriu este desemnat, de c\tre 
ministrul Cristian David, juristul Paul Toderic\.  
 

~ntre timp, o minune se produce `n ora[ul Negre[ti. Dup\ 
15 ani de a[tept\ri, spitalul din localitate este inaugurat. Un 
merit deosebit pentru ridicarea spitalului [i pentru finalizarea 
lucr\rilor l-a avut [i fostul primar de Negre[ti regretatul 
Constantin Oancea.  
 

Februarie 
Pe plan politic luna ianuarie aduce o bomb\ `n PSD. 

Actualul primar Victor Cristea ar putea fi noul pre[edinte al 
PSD Vaslui. {i asta pentru c\ a[a vor mai marii partidului de la 
centru.  
 

V=ntul schimb\rii bate prin institu]iile publice din jude]. 
Acestea se afl\ sub st\p=nirea algoritmului. {i asta pentru c\ 
reprezentan]ii locali ai puterii se preg\tesc s\-[i `mpart\ 
scaunele.  
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Martie 
Vasluienii afl\ c\ cei din conducerea CJ au achizi]ionat  

un autoturism `n valoare de 1 miliard de lei. Achizi]ia a fost 
f\cut\ `n mod ilegal pentru c\ legea nu le d\ voie institu]iilor 
publice s\ cumpere ma[ini din produc]ia extern\.  
 

Dup\ lungi dispute [i mai multe `ncerc\ri e[uate ia fiin]\ 
societatea pe ac]iuni, menit\ s\ sprijine activitatea fotbalistic\ 
din Vaslui. Numele noii societ\]i este “Sporting Club”, ales de 
comunitate, `n urma unui concurs, organizat de autorit\]ile 
jude]ene.  
 

Aprilie 
Fapte `ngrozitoare comise de pre[edintele PNL, Ioan 

Vr=nceanu, sunt f\cute publice. Acesta este acuzat c\ l-a plimbat 
pe controversatul om de afaceri Gheorghe Strungariu trei zile `n 
portbagaj [i l-a sp=nzurat de picioare deasupra barajului de la 
Bicaz cu un pietroi legat de g=t.  
 

Pesedistul Vasile Mihalachi r\m=ne f\r\ func]ia de 
vicepre[edinte al CJ Vaslui unde va reveni dup\ scurt timp.  
 

Mai 
Inunda]iile fac ravagii `n toat\ ]ara. Nici jude]ul Vaslui nu 

este ferit de furia apelor. Sunt inundate 670 de hectare de teren 
arabil, p\[uni, f=ne]e sau gr\dini, 24 de gospod\rii, 15 poduri [i 
pode]e, 6 f=nt=ni  [i 300 de hectare de teren intravilan.  
 

Biserica cu hramul Constantin [i Elena de la Movila lui 
Burcel este mistuit\ de fl\c\ri `n noaptea de 7 spre 8 mai ca 
urmare a desc\rc\rilor electrice. Un fulger aprinde biserica din 
lemn, iar aceasta arde `n totalitate. 
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Iunie 
O t=n\r\ m\icu]\ moare `nfometat\, dup\ ce trei zile este 

supus\ unui tratament inuman care dep\[e[te limitele imagina]iei 
oric\rui om normal. Nenorocirea are loc la M\n\stirea “Sf=nta 
Treime” Bene[ti, din comuna Tanacu, jude]ul Vaslui. Tragedia 
petrecut\ la M=n\stirea “Sf=nta Treime” a f\cut jude]ul Vaslui 
cunoscut nu numai `n `ntreaga Rom=nie ci [i peste hotare. 
Ziari[tii str\ini l-au asemuit chiar pe fostul preot Daniel 
Corogeanu, cel care este acuzat c\ ar fi omor=t-o pe t=n\ra Irina 
Cornici, cu contele Dracula.  
 

Ceferi[tii intr\ `n grev\.  Greva general\ a cuprins aproape 
toate sectoarele Companiei Na]ionale de C\i Ferate, ceea ce 
`nseamn\ c\ deplasarea cu trenul a devenit un chin.  
 

Iulie 
Scandal `n PNL. Dup\ Corneliu Mihalache, al]i doi 

membri de la PNL sunt exclu[i din partid. Prefectul Paul 
Toderic\ declara c\ excluderea celor trei din partid are la baz\ 
faptul c\ ace[tia [i-au f\cut publice o serie de nemul]umiri 
referitoare la anumite nereguli din interiorul forma]iunii politice.  
 

Un leu nou devine echivalent cu 10.000 de lei vechi, 
astfel `nc=t iese de la "naftalin\" moneda de un ban, echivalent\ 
cu 100 de lei. Odat\ cu denominarea, salariile ajung la nivelul 
`nregistrat `n 1959. Vasluienii mai v=rstnici `[i aduc aminte, la 1 
iulie, de salariile pe care le aveau `n anii '60.  
 

August 
Revine în actualitate cazul Tanacu. Fostul preot [i cele 

patru m\icu]e de la Tanacu sunt pu[i în libertate, ca urmare a 
deciziei Cur]ii de Apel Bucure[ti care stabile[te c\ cererea 
acuz\rii de men]inere a fo[tilor c\lug\ri în deten]ie trebuie 
rejudecat\, întrucât procedura nu ar fi fost respectat\.  
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~ncepe nebunia fotbalului. Primul meci al echipei FC 
Vaslui în Divizia A pune jude]ul pe jar. Noua echip\ a 
Vasluiului are parte de o prezentare european\. Sunt finalizate [i 
lucr\rile la stadionul municipal. Primarul Victor Cristea afirm\ 
c\ prim\ria a investit în modernizarea stadionului peste 20 de 
miliarde de lei.  
 

Septembrie  
Târgul General Vaslui `[i deschide por]ile. Târgul este 

organizat de Camera de Comer], Industrie [i Agricultur\ Vaslui 
cu sprijinul Prefecturii, Consiliului Jude]ean [i Consiliului Local 
Vaslui.  

 

Pre[edintele PNL 
Vaslui Ion Vr=nceanu este 
demis din func]ie de c\tre 
conducerea central\ a 
partidului. Motivele care 
stau la baza demiterii lui 
Vr=nceanu fac referire la 
deputatul PNL Dan 
Marian.  

 
~n septembrie locul de prefect al jude]ului Vaslui r\m=ne 

liber dup\ ce PNL `i retrage sprijinul politic lui Paul Toderic\ 
din cauz\ c\ acesta este v\zut ca o marionet\ `n m=inile 
p\pu[arului Ion Vr=nceanu. Pe 15 septembrie `n func]ia de 
prefect este numit liberalul Ioan Zaharia.  

  
Octombrie 
Virusul gripei aviare ajunge [i `n jude]ul Vaslui. 

Cresc\torii de p\s\ri din jude] intr\ `n panic\. Apari]ia gripei 
aviare `n ]ara noastr\ duce la o sc\dere masiv\ a v=nz\rilor la 
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carnea de pas\re. ~n numai dou\ s\pt\m=ni pierderile sunt 
`nsemnate.  
 

~ntreg înv\]\mântul românesc intr\ în grev\ general\. La 
Vaslui, aproape 80% dintre cadrele didactice semneaz\ pentru 
participarea la aceast\ ac]iune de protest radical\. Este cea de-a 
cincea grev\ general\ de dup\ 1989. Cea mai important\ 
solicitare - 6% din PIB. 
 

Noiembrie 
Camera de Comer], Industrie [i Agricultur\, s\rb\tore[te 

`n luna noiembrie 80 de ani de la `nfiin]are [i 15 ani de la 
re`nfiin]are. Cu acest prilej are loc [i cea de-a XII-a edi]ie a 
Topului Firmelor Vaslui.  
 

Jonathan Scheele, [eful Delega]iei Comisiei Europene în 
România, vine la Vaslui pentru a verifica modul în care peste 1 
milion de euro a fost cheltuit pe diverse programe europene. ~n 
emisiunea `n direct la Televiziunea Vaslui [i Radio Unison  
Scheele `[i exprim\ [i opinia c\ o `nt=rziere a procesului de 
aderare la UE nu `nseamn\ neap\rat o tragedie pentru Rom=nia.   
 

Decembrie 
Un paradox la Vaslui `n ultima lun\ din an. De[i jude]ul 

continu\ s\ fie unul dintre cele mai s\race din ]ar\, vasluienii 
refuz\ s\ mai plece la munc\ `n str\in\tate.  
 

Ion Vr=nceanu, pre[edintele de care s-au lep\dat liberalii 
vasluieni revine `n aten]ia opiniei publice dup\ ce DNA anun]\ 
c\ acesta este cercetat penal. ~n boxa acuza]ilor al\turi de 
Vr=nceanu stau [i alte nume sonore din jude] [i din ]ar\. Pentru 
c\ a înlesnit ree[alonarea ilegal\ a datoriilor de sute de miliarde 
ale firmei Vidi[amp, Viorel Hrebenciuc, este cercetat de DNA 
pentru trafic de influen]\ [i luare de mit\. În dosar, al\turi de 
acesta [i de Ion Vr=nceanu mai sunt ancheta]i Ioan Mure[an, fost 
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ministru al Agriculturii, fostul prefect de Vaslui Ioan }ibulc\ [i 
fostul [ef al finan]elor vasluiene Alec Bujorianu.   

Sorin SAIZU 
 

* 
 

Televiziunea, mereu fascinanta munc\ `n televiziune, nu e 
grea… Sunt [i persoane care cred contrariul; vedete fabricate 
peste noapte care vor ca telespectatorii s\ le ridice un 
piedestal… Telespectatorul trebuie s\ fie rege f\r\ ca cel care 
munce[te pentru el s\ fac\ din asta un titlu de glorie. Ca s\ 
lucrezi `n televiziune este nevoie de dou\ lucruri esen]iale: 
pasiune [i curaj. ~n rest, aproape totul vine de la sine… De ce 
pasiune? Fiindc\ numai muncind cu drag po]i transmite ceva [i, 
cum televiziunea e mesaj, e foarte important s\ po]i trece de 
sticl\ [i s\-l faci pe cel din fa]a ecranului s\ vrea s\ se uite la 
tine. De ce curaj? Fiindc\ e mare lucru s\-]i asumi 
responsabilit\]i, iar un iresponsabil nu va reu[i niciodat\ s\ 
lucreze cu succes `n televiziune. De aceea, `n acest domeniu 
toate `nzestr\rile unei persoane p\lesc `n fa]a celor dou\ mari 
virtu]i. Cu siguran]\, cei care au avut de-a lungul anilor un 
cuv=nt de spus la Televiziunea Vaslui, [i-au iubit meseria. {i 
asta fiindc\ totul devine un fel de miraj din care nu po]i lesne s\ 
ie[i. Sim]i c\ tr\ie[ti din plin, sim]i c\ vie]ii tale `i dau nerv toate 
orele muncite pentru preg\tirea unei emisiuni, toate 
transmisiunile `n direct-proba de foc a fiec\rui om de 
televiziune, [i, de ce nu, inevitabilele gafe. ~n ziua de azi, s\-]i 
faci cu drag meseria e lucru mare, dar numai a[a po]i spune c\ 
realizezi ceva care conteaz\. {i cei din echipa Tv.Vaslui reu[esc 
din plin acest lucru. Interesele oamenilor din Vaslui primeaz\ 
oric=nd `n fa]a propriilor lor interese [i, mai mult, cei din echipa 
Tv. Vaslui n-ar putea fi niciodat\ politicieni… S-au `nv\]at de 



 135

ani de zile ca telespectatorilor lor s\ le spun\ numai [i numai 
adev\rul…  
Loredana CIOBANU 

 
Cătălin Striblea 
Redactor principal BBC România: 
Poate că unii dintre dumneavoastră îşi mai amintesc că în 

toamna anului 1993 era o chestiune de răbdare şi mai ales lipsă 
de somn ca să vezi programele Televiziunii Vaslui. Emisia 
începea undeva pe la miezul nopţilor de marţi sau, într-un caz 
mai bun, duminica dimineaţa, după sau înaintea programelor 
Televiziunii Publice. Aşadar, la ore pe care astăzi le considerăm 
dintre cele mai nepotrivite pentru a avea o emisiune cu audienţă. 
Numai că, la începutul anilor 90, într-o perioadă romantică a 
presei din Rom=nia, în lipsa cablului şi a marilor televiziuni din 
Bucureşti, TVV reprezenta atunci alternativa. Am aflat imediat 
că la televiziunea vasluiană se organizează un concurs pentru 
prezentatori de televiziune. Pentru un liceean de 16 ani, a cărui 
principală preocupare era muzica şi ascultatul târziu în noapte a 
radioului, concursul era o invitaţie mai mult decât incitantă. Pe 
atunci visam uneori în secret că aş putea avea o carieră în radio, 
deşi profesional stabilisem că voi da admitere la facultatea de 
drept. M-am înscris imediat la un concurs care s-a desfăşurat în 
direct şi pe care l-am luat fără emoţii împreună cu Elena Livinţi, 
astăzi la agenţia de publicitate Leo Burnett. Reuşita de atunci 
avea să mă coste de multe ori la şcoală (încă eram elev la liceul 
Mihail Kogălniceanu în clasa a X-a), mulţi dintre profesorii 
neînghiţind ce făceam eu în televiziune sau în radio. 

Pe de altă parte, fără să ştiu, puneam bazele a ceea ce fac 
acum. Iniţial, cei care s-au ocupat de mine au fost profesorul 
Dumitru Marin, fiul său, Dan Marin -  pe atunci unul dintre 
directorii societăţii şi Iulian Cazacu, prezentatorul nostru vedetă. 
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Se lucra intens mai ales pentru programul de ştiri de duminică 
dimineaţă, pe care deseori îl prezentam. Am învăţat atunci abc-
ul meseriei: culegerea informaţiilor de pe teren, redactarea de 
ştiri, realizarea interviurilor, citirea ştirilor ş.a.m.d. Am învăţat 
atunci inclusiv să filmez, de multe ori inversând rolul de 
reporter cu cel de operator. Sâmbăta se lucra întreaga zi, uneori 
16-18 ore, dar totul părea foarte simplu, chiar dacă banii 
câştigaţi erau la limita simbolului şi chiar dacă profesorul Marin 
era un şef dur. Eram foarte tineri şi totul se făcea într-o 
permanent\ distracţie. Chiar şi atunci când într-o noapte, ducând 
casetele la releu împreună cu Toma Toledo, era să fim împuşcaţi 
de braconieri. Am scăpat cu formula magică “suntem de la 
televiziune”. Anul următor urma să apară şi Unison Radio 
Vaslui, unde echipa noastră s-a întărit. Au venit atunci Viorel 
Oprea şi Clara Bişoc (astăzi la Obiectiv), Lucian Pârvoiu(TVR), 
Mihai Ursu (Naţional TV), Corina Gâlcă (Radio Total). În 
următorii doi ani am realizat programe de divertisment, de 
muzică sau de ştiri, în acele zile nici unul dintre noi neavând o 
specializare precisă.  

Cred că am fost una dintre cele mai puternice echipe de 
radio din ţară la acel moment. Reuşeam să facem această 
apreciere ascultând programele altor radiouri pe care le primeam 
spre comparaţie în programul Marlboro Music. Dar cred că cel 
mai important argument este faptul că majoritatea dintre noi au 
ales să trăiască pe mai departe din meseria aceasta şi că mulţi 
dintre noi lucrează la importante instituţii de presă din România. 
În 1996 am părăsit Unison Radio şi TVV plecând la facultate la 
Iaşi. Am lucrat la Radio Iaşi până în 2000, realizând programe 
de informaţii sau de sport: patru ani care au stabilit cu precizie 
că voi lucra în presă.  

La finalul facultăţii, în anul 2000, am ales Bucureştiul, 
iniţial pregătindu-mă şi făcând practică în trustul PRO, la 
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Universitatea Media. Asta doar pentru un an, căci în 2001 am 
fost cooptat în echipa care a pus pe roate RealitateaTV. A  fost o 
muncă extenuantă de aproape 14 ore zilnic încercând să oferim 
un produs pe care românii îl priveau atunci cel mult cu 
curiozitate, piaţa televiziunilor de ştiri fiind de abia la 
începuturi. Postul meu era de reporter la redacţia politic, dar mai 
bine de un an am realizat şi emisiunea Politica împreună cu 
Vartan Arachelian.  

La 1 ianuarie 2003, după un concurs care a constat în mai 
multe etape de-a lungul a aproximativ trei luni, am fost acceptat 
în echipa BBC România. Am început tot ca reporter, dar în 
aproximativ şase luni am început să prezint ştirile şi programul 
Actualitatea al BBC. Apoi, timp de jum\tate de an am lucrat în 
redacţia londoneză a secţiei române a BBC. Astăzi, ca redactor 
principal, sunt unul dintre editorii şi producătorii postului de 
radio britanic.  

Între timp am realizat zeci de reportaje şi interviuri, am 
întâlnit zeci de personalităţi de la şefi de state la mari sportivi, 
dar nu am pierdut plăcerea de-a lucra în presă pe care am găsit-o 
în toamna lui ’93 la TVV.  
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IV. SUNETUL MUZICII … R|SUNETUL  

URBEI : 
a)  UNISON RADIO VASLUI  

  
 Mass-media jude]ului [i municipiului Vaslui se va 
`mbog\]i cur=nd cu un post de radio. Urmare a unor serioase 
eforturi locale, rod al unor dorin]e impuse de necesit\]i social-
culturale, postul de radio vasluian nu poate fi dec=t un laborator 
de educa]ie pentru tineret, de schimb de experien]\ pentru 
popula]ia matur\. 
 {i un sem\n\tor de speran]e. 
 Dup\ cum s-a f\cut cunoscut, grila de program tinde s\ 
r\spund\ celor mai variate gusturi. Deci, pe frecven]a de 67,73 
MHz. 
Redac]ia  

(ADEV|RUL Vs. , an V, nr. 460 , 26-28 aprilie 1994); Evident [i TV.V. 

 
A ap\rut 
O voce nou\ `n peisajul 
publicistic vasluian 
  
 Studioul local de 
televiziune anun]a, `n 
transmisiile sale din ultima 
vreme, iminenta apari]ie a 
unui post de radio la Vaslui. 
 Dup\ ce, vineri seara, a 
avut loc `nt=lnirea 
“Prietenilor Radioului”, 
prima zi de Pa[ti [i de Armindeni a f\cut ca eterul s\ se 
`mbog\]easc\ cu noi transmisii, efectuate din urbea-capital\ de 
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jude]. Frecven]a de emisie : 67,73 MHz (`n banda de unde 
ultrascurte). 
 Directorul Studioului de Televiziune [i Radio, dl. prof. 
Dumitru V. Marin, ne-a informat c\, pe parcursul acestei luni, 
noul n\scut `n mass-media vasluian\ va emite doar c=teva ore 
pe zi, `n zona de maxim\ audien]\, urm=nd ca, dup\ perioada 
necesar\ de probe [i reglaje, programele postului de radio s\ fie 
mult extinse ca `ntindere, ele c\p\t=nd, de asemenea, un grad 
sporit de stabilitate tehnic\ [i orar\. Ni s-a mai precizat c\ noua 
sta]ie de emisie inten]ioneaz\ s\ preia `n direct emisiunile `n 
limba rom=n\ emise de B.B.C. (Londra) [i Deutsche Welle (din 
Köln, Germania). 
 La scurt\ vreme dup\ debutul postului de radio, ni s-a 
precizat, vor `ncepe lucr\rile viz=nd trecerea studioului local 
TV pe emi]\tor propriu, ceea ce `nseamn\ c\ vasluienii vor avea 
parte de c=teva ore bune, la `nceput, de transmisie televizat\, 
efectuat\ din urbea lor. Acest post are `n vedere preluarea, `n 
transmisie direct\, al\turi de emisiunile proprii de emisiuni 
transmise de TV 5 Europe, sau/ [i Worldnet, posibil [i CNN. 
 ~ntrebat `n privin]a rela]iilor pe care institu]ia `n fruntea 
c\reia se afl\ le va avea cu presa scris\, dl. director Marin a 
]inut s\ precizeze c\, at=t TV c=t [i Radio Vaslui sconteaz\ pe o 
bun\ colaborare cu confra]ii de la ziarele ce apar `n ora[ [i `n 
jude], `n acest sens, postul de radio inten]ion=nd s\ realizeze 
permanent o rubric\ de “Revist\ a Presei Locale”. 
 ~n privin]a amplas\rii postului de radio, v\ inform\m c\ 
studiourile de emisie (at=t TV c=t [i radio) sunt instalate [i 
transmit din cl\direa Hotelului Parc (din vecin\tatea Gr\dinii 
Copou), `n timp ce emisiunile de montaj [i `nregistr\ri se vor 
efectua `n sediul de pe strada {tefan cel Mare. 
Mult succes colegilor no[tri ! 
 (SEMNAL, an II, Nr. 34(59), 4-9 mai 1994, pag. 3)  
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 De re]inut c\ 
recep]ia de 
inaugurare a 
postului UNISON 
RADIO VASLUI 
s-a bucurat pe 15 
mai 1994, ora 
18.00 de prezen]e 
de excep]ie: un 
ministru, 
reprezentan]ii 
CNA, reprezentan]ii BBC, reprezentan]ii Ambasadei Marii 
Britanii, prefect, consilieri jude]eni [i ... pre[edintele Consiliului 
jude]ean, Constantin Alexandru, directorii din principalele 
unit\]i economice din Vaslui. 
 Astfel, VOCEA VASLUIULUI, care a emis intermitent 
de la c=teva s\pt\m=ni dup\ ob]inerea licen]ei R100 (TVV avea 
Tv001 !!!) din 26 nov. 1993, pe baza Dosarului 66R/16 
oct.1992. Deci data corect\ a na[terii postului UNISON RADIO 
VASLUI este 20 octombrie 1993 c=nd, prin CONCURS, s-a 
discutat [i aprobat acordarea Licen]ei S.C. CVINTET TE-RA 

(`n competi]ie cu al]i 8 
solicitan]i!). Adev\rul este 
c\, sub acoperirea unor 
aprob\ri temporare, noi am 
emis din februarie 1994. 
 

* 
 

“Unison Radio a fost 
scena pe care am debutat 

st=ngaci, incon[tien]i aproape, c\ suntem asculta]i de mii de 
oameni. A fost frumos. Am fost o “hait\” adev\rat\ de lupi, a[a 
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cum ne alinta Dan Marin, primul director al postului de radio [i 
Iulian Cazacu, primul redactor [ef. Zece din noi, cei de la 
`nceput ne-am continuat drumul. 

Trebuie s\ recunosc: profesorul Dumitru V. Marin [i Dan 
Marin au adus primul post de radio la Vaslui, iar noi, cei care 
ne-am format la Unison Vaslui [i Televiziunea Vaslui, punem `n 
acest decembrie un g=nd bun pentru locul din care am plecat [i 
ne rug\m la bunul Dumnezeu s\ le lumineze mintea [i drumul 
celor care au r\mas.”  
Mihaela Manu 
 

Mihai Ursu 
26 years old, single Bucharest, Romania 
Currently 
Special News Correspondent, National TV Romania 

 
Dom' profesor, s\ [ti]i, `nt=i de toate, c\ nu a fost vina mea 

c\ am venit la radio. A fost P=rvoiu care a vrut s\ `i fac ni[te 
vox-populi pentru emisiunea 
aia de rock pe care o f\cea el 
cu Striblea - Bezmetic Show – 
[i revoltau sexagenarele care 
[tiau c\ la radio trebuie s\ 
vorbeasc\ mai `nt=i un 
prezentator [i apoi s\ c=nte 
Angela Similea [i, `n fine, din 
to]i colegii de clas\ de la 
L.M.K. eu am zis c\ m\ 
plictiseam oricum [i am zis c\ 
da, c\ P=rvoiu era oricum 
vedeta liceului [i eram m=ndru c\ m\ crede `n stare, cum s-au 
mai `n[elat [i al]ii, [i P=rvoiu mi-a dat reportofonul lui foarte 
chic pe atunci, cu microfon exterior pe fir, dar acuma s\ [ti]i c\ 
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sunt ma[ini de sp\lat mai mici dec=t reportofonul \la [i m-am 
dat la oameni pe strad\ [i a[a prima mea meserie `n pres\ a fost 
de reporter de teren [i nici `n ziua de azi nu a[ da-o nici pe 
salariul Andreei Esca, pe care s\ [ti]i c\ nici la Bucure[ti nu l-am 
aflat c=t e de mare. {i am oripilat [i eu ni[te oameni pe strad\ 
c=nd `i `ntrebam de satani[ti (ce minte mai aveam...) [i chiar am 
regretat c\ am f\cut mi[to cu reportofonul [i de ni[te m\icu]e la 
biserica aia de l=ng\ sediul Securit\]ii, de nu mai terminau 
s\racele de f\cut cruci s\ fug\ Ucig\-l Toaca, da' io eram `n al 
nou\lea cer, c\ lucrez la emisiunea de rock, cine mai era ca 
mine...  

Da, `n fine, a venit apoi Mihaela Manu (mai [ti]i ceva de 
ea?) [i m-a tras pe matinal, c\ nu `mi venea s\ cred c=t de 
devreme sunt `n stare s\ m\ trezesc [i f\ceam revista presei chior 
de somn [i cu ziarele la prima vedere [i nu [tiam de ce r=dea 
Lucic\ la mixer, dup\ ciclop, cred c\ r=dea de fa]a mea, c\ 
trezitul devreme nu m\ prinde nici acum, [i la un matinal, s\ 
[ti]i, `mi e [i acum ru[ine, mi-a sc\pat o `njur\tur\ pe post, da' 
chiar nu credeam c\ m\ aud, c\ `i f\cusem semn lui Lucic\ s\ 
dea calea jos, c\ nu mai `n]elegeam ce scria `n caietul de [tiri 
l\sat de cu sear\, abia `l g\sisem cu 30 de secunde `nainte de 
generic [i nici nu am apucat s\ le citesc `nainte, c\ de aia am 
`njurat, ca erau trei r=nduri scrise ilizibil pe [tirea cu Victor 
Ciorbea care era un om mare pe atunci, acum nu [tiu ce s-o mai 
fi ales de el... bine c\ nu asculta]i la radio `n ziua aia la 6 
diminea]a... 

{i s\ [ti]i c\ nu a fost vina mea c\ a ie[it pe post melodia 
aia cu Lumini]a lui Mircea Rusu Band, c\ mie chiar nu `mi 
pl\cea, o manea politic\ e tot o manea, [i acuma mi se pare o 
mitoc\nie, a fost b\iatul de la butoane, nici nu mai [tiu care era 
[i oricum, nu l-a[ da `n fapt, da' el punea melodiile, c\ eu eram la 
ciclop, pe partea ailalt\ [i chiar i-am zis "ce ai pus melodia asta 
de a[a [i pe dincolo?", da' el a zis "acuma, c\ e pe post, las' s\ se 
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termine...", asta a fost, s\ nu crede]i c\ mie `mi place muzic\ din 
asta... 

S\ [ti]i c\ pe tura de noapte nu trebuia s\ m\ l\sa]i, c\ mie 
`mi place noaptea, c\ nu e nici un [ef [i `mi fac de cap, io chiar 
flirtam cu ni[te necunoscute la telefon p=n\ la 3 diminea]a, da' 
ele sunau, nu eu, c\ nu voiau s\ `[i dea num\rul de telefon, 
ziceau c\ le place vocea mea [i, `ntr-o zi, una chiar mi-a dat 
adresa [i m-am dus la ea la [ase diminea]a, dup\ emisie, p=n\ la 
scara blocului, dar nu am mai avut curaj s\ intru, c\ auzisem de 
un coleg c\ a p\]it-o cu una c\ l-a sechestrat `n cas\ vreo 
s\pt\m=n\ [i alte alea. Da' noaptea `mi pl\cea c\ aveam traista cu 
scrisori [i atunci m-am convins c\ am un public constant, c\ 
de]inu]ii de la Penitenciarul Vaslui `[i d\deau dedica]ii `ntre ei 
pe radio [i chiar m\ g=ndeam c\, uite, la pu[c\rie, de la 12 
noaptea p=n\ la 6 diminea]a, \ia chiar nu au ce face... 

{i nu eu am adus b\utura `n noaptea de Pa[te, e adev\rat, 
am b\ut, dar numai dup\ cinci, c=nd oricum terminam tura, [i 
nici nu mi-a pl\cut, [i acuma eu oricum nu mai pun gura, c\ am 
ma[in\ [i nu conduc b\ut nici cu pistolul la t=mpl\. 
Cei mai buni b\ie]i erau Cornel [i Sandu Poam\. 

Lui Cornel tre' s\-i dau `napoi ni[te discuri de pick-up cu 
jazz, dar i le mai ]in o vreme, c\ mi-au pl\cut [i v\d c\ nu mi le 
cere... ~ntotdeauna a fost generos [i timid. 

Pe b\iatul lui Sandu l-am v\zut `n 96 la PRO TV [i am 
fost tare m=ndru de el, chit c\ el nici nu m\ cunoa[te [i nici nu 
[tie c\, dac\ mai [tiu vreo boab\ englez\, dom' profesor Poam\ 
are un mare merit. 

Acuma, sincer, am si io un CV, ce zice]i, `mi da]i slujba 
`napoi ? C\ aici, la Bucure[ti, a[tia nu au habar ce pove[ti sunt 
astea, c\ nu au auzit de Radio Unison... Abia dac\ `l mai [tie 
c=te unul pe P=rvoiu.” (material primit pe e-mail) 
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* 
“Primul meu contact cu televiziunea vasluian\ a avut loc 

`n primele zile de dup\ decembrie 1989. Chiar dac\ televiziunea 
central\ ne bombarda `n acele zile cu programe cum nu mai 
v\zusem, cea din Vaslui reprezenta ALTERNATIVA, care `n 
ciuda dot\rilor tehnice precare le vremea aceea, era urm\rit\ de 
cei care aveau pentru prima oar\ posibilitatea s\ vad\ programe 
realizate special pentru ei.  

C=]iva ani mai t=rziu, eram elev la liceul “Mihail 
Kog\lniceanu” [i mi s-a propus s\ colaborez cu TVV; urma s\ 
realizez o emisiune muzical\, axat\ pe rock. Am acceptat cu 
entuziasm [i am intrat `ntr-o echip\ absolut special\, care cu 
mijloace mai mult dec=t precare reu[ea s\ realizeze programe 
urm\rite [i apreciate de telespectatori.  

A urmat episodul Radio Unison, radioul meu de suflet, pe 
care l-am v\zut efectiv cresc=nd [i am participat chiar la 
amenajarea studioului, care ini]ial avea sediul `n fostul hotel al 
partidului de l=ng\ Copou. Radio Unison a devenit un adev\rat 
drog pentru mine: nu de pu]ine ori chiuleam de la ore ca s\ merg 
la radio, st\team noaptea [i `mi f\ceam emisiunile sub plapum\ 
de teama s\ nu m\ prind\ p\rin]ii mei, care nu priveau tocmai cu 
ochi buni faptul c\ `mi “iroseam” at=ta timp pentru o activitate 
“neserioas\”. {i nu de pu]ine ori am avut probleme la [coal\ din 
cauza emisiunilor pe care le aveam la radio: au r\mas de pomin\ 
multe din temele lansate `n emisiunea pe care o realizam `ntr-o 
vreme, “Teen Spirit Show”. La un moment dat am lansat chiar o 
mod\ `n liceu, purtam legat de g=t un cle[te pentru a smulge 
cuiele pe care conducerea [colii le b\tea `n ferestre pentru a nu 
se deschide. Am dezb\tut problema la radio [i am primit reac]ii 
de la foarte mul]i ascult\tori care au g\sit c\ este aberant ca 
ferestrele unei [coli s\ fie b\tute `n cuie, iar la ceva vreme s-a 
renun]at la aceast\ practic\. Asta era extraordinar la radio, 
libertatea de a spune lucrurilor pe nume [i a primi reac]ii, sprijin 
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[i a putea schimba ceva. Am ales acest exemplu din timpul 
liceului pentru c\ [tiu c\ radio Unison este foarte ascultat de cei 
tineri. Ulterior, pe m\sur\ ce am crescut al\turi de radio, mi-am 
diversificat temele emisiunilor pe care le realizam, am trecut 
u[or dinspre muzic\ spre infotainment, p=n\ `n momentul `n care 
a trebuit s\ plec la Bucure[ti, la facultate [i am fost nevoit s\ m\ 
despart de o echip\ cum nu am mai `nt=lnit nic\ieri `n pres\.  

R\m=n cu nostalgia vremurilor de atunci [i de fiecare dat\ 
c=nd ajung ACAS| urm\resc cu mare pl\cere programele TVV 
[i Unison Radio. Constat c\ `ntre timp multe lucruri s-au 
schimbat, calitatea graficii, a semnalului TV a crescut 
spectaculos, iar radioul a trecut [i el de c=]iva ani `n banda vest. 
Toate acestea `nseamn\ mult\ pasiune, credin]a c\ nu exist\ “nu 
se poate” [i sepran]a c\ pe viitor lucrurile vor evolua frumos.  

Doresc, prin urmare, celor care lucreaz\ acum la TVV [i 
Unison s\ aib\ aceea[i abnega]ie pe care am avut-o [i noi, echipa 
ini]ial\, [i s\ continue ceea ce noi am `nceput `n urm\ cu at=]ia 
ani (Doamne, ce repede au mai trecut…). La Mul]i Ani 
Televiziunea Vaslui, La mul]i Ani  Radio Unison!    
Lucian P=rvoiu, reporter Jurnalul TVR 
 
Daniel – Cernat MARIN 

At=t UNISON Radio Vaslui c=t [i UNISON Radio B=rlad 
probabil c\ n-ar fi existat dac\ n-ar fi fost preocuparea de 
c\petenie a acestui t=n\r jurnalist, cu chemarea de a m=nui 
oameni, a-i `mb\rb\ta [i conduce. C=nd nimeni nu [tia mare 
lucru, descurajarea [i ne[tiin]a alungau oamenii iar `n 
entuziasmul `nceputului mul]i cet\]eni de bun\ credin]\ `[i 
ofereau, cel pu]in, bun\voin]\. 

~n jurul unui post de radio roiau `ntre 20-80 de persoane 
fie s\ ocupe un loc `n schem\, fie colaboratori. Se `nv\]a din 
mers [i se f\ceau gre[eli destule, de toate genurile. Pentru TV.V. 
era cine, dar managementul de la UNISON era altul. Daniel – 
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Cernat MARIN a reu[it formarea echipei lupilor tineri at=t la 
Vaslui c=t [i la B=rlad, cu cernerea 
rapid\ a valorilor [i mobilizarea 
cet\]enilor pentru sprijin. ~nc\ era destul\ 
munc\ ob[teasc\. 

C=teva repere biografice: 
N\scut la data de 10 noiembrie 

1968, Ia[i, studii la {coala 3, Liceul 
“Mihail Kog\lniceanu”, Liceul nr.4 
(“Emil Racovi]\”), Facultatea de DREPT 
– Universitatea P. ANDREI – Ia[i, 
lucrare de diplom\ “PROTEC}IA 
JURIDIC| A DREPTURILOR 

PERSONALE NEPATRIMONIALE” (cu prof. dr. Safta 
Romano). 

Activitate sportiv\ de performan]\: fotbal, Moldosin 
Vaslui (div.C), Aripile – Victoria Bac\u (div. B) transferat `n 
lotul lui Dinamo Bucure[ti (1977-1990). 

Jurnalist, redactor [ef, director general-coproprietar TV 
Vaslui, Unison Radio Vaslui, Unison Radio B=rlad (1990-
1997), CORESPONDENT BBC. 

Avocat, Baroul Vaslui (1997-1999), Asocia]ia PRO-
DEMOCRA}IA, observator na]ional `n alegerile parlamentare [i 
preziden]iale, Avocat definitiv Baroul Bucure[ti (2001 [i `n 
prezent). 

Director general adjunct `n Ministerul Agriculturii [i 
Alimenta]iei (1990-2000). 

Cunosc\tor al c=torva limbi str\ine, numeroase c\l\torii `n 
str\in\tate. 

Deviza PERSONAL|: {TIIN}| - VALOARE – 
CREDIN}|. 
 

 



 148

 
b) UNISON RADIO B+RLAD 

Pentru `nfiin]area postului Unison Radio B=rlad s-a 
ob]inut Licen]a nr.127 la data de 13 octombrie 1994, pe baza 
Dosarului 245R/15 aprilie 1994, exact 
cu un an f\r\ o s\pt\m=n\ dup\ cea de 
la Vaslui. ~nc\ din decembrie 1994   
s-au f\cut primele probe pe frecven]a 
91 Mhz care, `ns\, bruia televizoarele 
vechi [i care recep]iona pe canal 5 
emisiunea TVR (de la C\prioara).    
S-au `ncercat peste 8 frecven]e, de 
fiecare dat\ cu emi]\tor acordat (pe 
frecven]\) la Bucure[ti, cu cheltuieli 
suplimentare [i s-a stabilit la 103,3 
Mhz dar cu ie[irea emi]\torului din 
municipiu. Poveste lung\, generat\ de incompeten]\ ministerial\. 
Astfel se face c\ [i autorizarea, inaugurarea propriu-zis\, se face 
abia `n 1995. 

{i aici, Prim\ria, Consiliul Local [i mai ales popula]ia a 
primit entuziasmant noua institu]ie cultural\ [i informa]ional\ 
unde s-au [colit al]i tineri [i unde popula]ia B=rladului a g\sit 
sprijin, alinare, informare [i...dragoste ! Pentru c\ s-au afirmat 
ni[te `mp\timi]i cu dragoste pentru semeni ca Emil Lupu [i Oana 
}u]u, `mprejurul c\rora s-au tot roit mereu [i mereu aspiran]i 
[i...combatan]i ! 

Aproape toate personalit\]ile publice care au fost la 
Unison Radio Vaslui au trecut [i pe la Unison Radio B=rlad care 
a ac]ionat `ntotdeauna ca independent ! Iar [tirile culese de 
redactorii de teren au fost transmise la ambele posturi sau chiar 
la TV. 

Anex\m grila actual\ de programe, valabil\ [i pentru 
Unison Radio Vaslui. 
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LUNI 
06:30 – 10:00 – “Bun\ diminea]a, B=rlad!” – [tiri, muzic\, informa]ii locale 
10:00 – 14:00 – “4 ore live” – divertisment, informa]ii diverse din via]a 
vedetelor, [tiri 
14:30 – 17:00 - “Magazin FM” – muzic\, [tiri locale 
18:30 – 20:00 –  “Sony Music” – muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
20:00 – 22:00 – “Etno-mania” – muzic\ 
22:00 - 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
 
MAR}I 
06:30 – 10:00 – “Bun\ diminea]a, B=rlad!” – [tiri, muzic\, informa]ii locale 
10:00 – 14:00 – “4 ore live” – divertisment, informa]ii diverse din via]a 
vedetelor, [tiri 
14:30 – 17:00 - “ Magazin FM” – muzic\, [tiri locale 
18:30 – 21:00 –  “Romanian Top 100” – muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
20:00 – 22:00 – “Alfabetul muzical” – muzic\ 
22:00 - 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
 
MIERCURI 
06:30 – 10:00 – “Bun\ diminea]a, B=rlad!” – [tiri, muzic\, informa]ii locale 
10:00 – 14:00 – “4 ore live” – divertisment, informa]ii diverse din via]a 
vedetelor, [tiri 
14:30 – 17:00 - “ Magazin FM” – muzic\, [tiri locale 
18:30 – 21:00 –  “Sim]i NRG!A” – muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
18:30 – 22:00 – “Dup\ blocuri” – muzic\ 
22:00 - 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
 
JOI 
06:30 – 10:00 – “Bun\ diminea]a, B=rlad!” – [tiri, muzic\, informa]ii locale 
10:00 – 14:00 – “4 ore live” – divertisment, informa]ii diverse din via]a 
vedetelor, [tiri 
14:30 – 17:00 - “ Magazin FM” – muzic\, [tiri locale 
18:30 – 21:00 –  “Sony Music” – muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
20:00 – 22:00 – “Succese muzicale rom=ne[ti” – muzic\ 
22:00 - 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
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VINERI 
06:30 – 10:00 – “Bun\ diminea]a, B=rlad!” – [tiri, muzic\, informa]ii locale 
10:00 – 14:00 – “4 ore live” – divertisment, informa]ii diverse din via]a 
vedetelor, [tiri 
14:30 – 17:00 - “ Magazin FM” – muzic\, [tiri locale 
18:30 – 21:00 –  “Top 15 rom=nesc” – muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
20:00 – 22:00 – “Alfabetul muzical” – muzic\ 
22:00 - 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
 
S+MB|T| 
06:30 – 10:00 – “Matinal de week-end” – [tiri, muzic\ 
10:00 –10:30 –  “Universul copil\riei” -  teatru radiofonic pentru copii 
11:30 – 17:00 – “Magazin FM” – informa]ii diverse, muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
18:30 – 20:00 – “Sim]i NRG!A” – muzic\ 
20:00 – 22:00 – “Sinteza s\pt\m=nii” – sinteza s\pt\m=nii pe scurt 
22:00 – 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
 
DUMINIC| 
06:30 – 13:00 – “Duminica FM” – divertisment, muzic\ 
13:00 – 14:00 – “Album folcloric” – muzic\ popular\ 
14:30 – 17:00 – “ Magazin de duminic\” – informa]ii, muzic\ 
18:30 – 22:00 - “ Magazin de duminic\” – informa]ii, muzic\ 
17:00 – 18:00 – “Vocea Speran]ei” 
22:00 – 06:00 – “Discoteca FM” – muzic\, dedica]ii 
Programul de retransmisie BBC 
06:00, 07:00, 08:00, 11:00, 14:00, 18:00, 21:00, 23:00 

 
S\rb\toarea Unison a fost s\rb\toarea Vasluiului 

(iunie 2003) 
 

Am `ncheiat `mpreun\ o s\pt\m=n\ plin\ de ac]iuni 
inedite, de momente frumoase,  de satisfac]ie de distrac]ie. 

S\rb\toritul acestor zile, UNISON RADIO a dovedit 
odat\ `n plus c\ este cel mai bun, c\ [tie s\-i fac\ ferici]i pe 
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vasluieni [i c\ renumele dob=ndit de-a lungul timpului nu este 
unul efemer. Acesta va d\inui `n timp at=ta timp c=t echipa care 
este `n slujba oamenilor va continua s\ fac\ treab\ de calitate. 

Dac\ `n num\rul trecut al ziarului nostru am redat `n scris 
c=teva din r=ndurile [i sentimentele pe care le nutrim fa]\ de dvs, 
cei f\r\ de care munca noastr\ ar fi `n zadar, ast\zi vom arunca o 
privire de ansamblu, `n `ncercarea de a `ntip\ri `n memorie tot ce 
s-a `nt=mplat sub privirile noastre, cu voia [i implicarea dvs 
direct\. 

S\pt\m=na 9 – 15 iunie a stat sub semnul bunei dispozi]ii. 
Cu mic, cu mare, vasluienii au participat activ la ceea ce a 
preg\tit Unison Radio timp de o s\pt\m=n\ pentru a ne `nc\rca 
tuturor bateriile cu ocazia `mplinirii celor nou\ ani de existen]\. 

~n fiecare zi, pe frecven]a 107,2 Mhz, la UNISON au fost 
organizate zeci de concursuri, ale c\ror premii, oferite cu 
generozitate de firme cunoscute din Vaslui, au fost nu numai 
tentante [i utile, ci [i foarte bine primite de ferici]ii c=[tig\tori. 

Este o datorie de onoare s\ reamintim firmele care au fost 
al\turi de noi : Koket – important produc\tor de preparate din 
carne, Majestic – cofet\rie, AF Ni]anu – magazin cu produse 
electrocasnice, Arcadia – restaurant, Fanion – produse de 
panifica]ie, Olimp – restaurant [i magazin de produse 
electrocasnice, Porumbelul Alb – restaurant, Vitraliu – cel mai 
nou [i modern magazin de materiale de construc]ii din Vaslui, 
Decebal – restaurant, Iris Company, Mario-Costelini, 
Comcereal, iar dintre institu]ii Prefectura, Consiliul Jude]ean [i 
Prim\ria. 

Pe aceast\ cale le mul]umim pentru sprijinul pe care ni    
l-au oferit atunci c=nd a fost nevoie, dar [i pentru faptul c\ sunt 
nu numai colaboratori de n\dejde, ci [i prieteni adev\ra]i. {i asta 
pentru c\ Unison este la `n\l]ime indiferent de situa]ie. Av=nd ca 
suport pe M\ria Sa Ascult\torul, s-a deta[at lejer [i cu 
profesionalism, cu m\iestrie [i putere de convingere, s-a urcat 
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frumu[el pe primul loc `n topul preferin]elor publicului, `n 
r=ndul mass-mediei locale. Ca s\ se men]in\ pe aceast\ pozi]ie, 
are la `ndem=n\ cel mai frumos instrument posibil: dragostea 
dvs. La radio, primordial\ este vocea, dic]ia, vocabularul, 
autost\p=nirea, `ncrederea `n sine. Dac\ nu ai toate aceste atuuri 
`n clipa `n care p\[e[ti pragul unui post de radio, cu dorin]a clar\ 
de a r\m=ne, ]i le cultivi `n timp. De aceea, `ntr-un radio ve]i 
g\si tineri [i foarte tineri cu mult\ putere de munc\, pasiune [i 
toleran]\ care au reu[it s\ se adapteze unui v=rtej cotidian din 
care este foarte greu sau aproape imposibil s\ se smulg\. 

De nou\ ani via]a noastr\ este altfel. De cele mai multe 
ori RADIO UNISON ne transform\ `n bine, ne `mbun\t\]e[te 
existen]a [i ne face mai corec]i. C=nd vrei s\ afli mai multe, mai 
repede, mai simplu, deschizi radioul [i ascul]i ce te intereseaz\. 
Ca s\ nu mai vorbim de muzic\. Este divers\ [i potrivit\ fiec\rui 
gust. E tot ce ai nevoie. C=nd e[ti trist, c=nd ai motive de 
bucurie, ascul]i muzica aleas\ de operatorii de la radio [i... e mai 
bine. 

UNISON RADIO este vocea Vasluiului. O voce care 
ast\zi nu ar fi fost auzit\ dac\ `n urm\ cu nou\ ani nu ar fi existat 
un curajos care s\ ia o ini]iativ\ de acest gen, nou\ `n peisajul 
jurnalistic local. 

D=nd dovad\ de mare `ncredere `n poten]ialul publicului 
vasluian, prof. dr. Dumitru V. Marin  a pus pe picioare acest 
post de radio cu care a reu[it `n timp s\-[i atrag\ [i prietenii dar 
[i mai multe antipatii. Cu bucurie, experien]a a dovedit c\ 
suntem `nconjura]i de ascult\tori de calitate, receptivi la nou. De 
fiecare dat\, UNISON afl\ primul ce v\ intereseaz\ [i nu `nt=rzie 
niciodat\ s\ v\ pun\ la curent cu ultimele `nt=mpl\ri din via]a 
urbei sau a jude]ului. 

Nu pu]ini au fost vasluienii care au transmis cele mai 
bune [i mai sincere g=nduri echipei UNISON RADIO, la ceas 
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aniversar pentru c\ postul le-a c=[tigat `ncrederea [i promite c\ 
nu-i va dezam\gi nici pe viitor. 

 
La spital, suferin]a e mai u[oar\ cu Unison 
RADIO UNISON este cel mai bun prieten [i pentru cei 

care, din nefericire, trebuie s\-[i petreac\ o perioad\ de timp pe 
patul spitalului. Atmosfera unui salon este astfel `nveselit\ de 
acest post de radio entuziast. 

Destinul le aduce oamenilor clipe fericite, dar [i clipe mai 
pu]in fericite. Atunci c=nd suferi, ai nevoie de un prieten pe care 
s\ [tii c\ te po]i baza [i care s\ nu te dezam\geasc\, dac\ se 
poate, niciodat\. Cel mai greu e atunci c=nd e[ti departe de cei 
dragi, for]at sau nu de `mprejur\ri, c=nd pierzi pe cineva la care 
]ii, dar [i atunci c=nd e[ti bolnav. Atunci minutele se scurg `n 
pa[i de melc, iar orele devin zile. De aceea clipa revederii cu cei 
dragi r\m=ne una dintre bucurii. Exist\ `ns\ cineva care este `n 
permanen]\ vizitator `n saloanele spitalului [i care le u[ureaz\ 
pacien]ilor suferin]a. A]i ghicit, e vorba de RADIO UNISON. 

Oricum ar fi privit\ situa]ia, RADIO UNISON este 
indispensabil vie]ii noastre. ~n birouri, `n case, la terase, `n 
magazine sau la spital, cu to]ii ascult\ UNISON. 

~mplinirea a nou\ ani de existen]\ a permis radio-ului s\ 
provoace lumea la distrac]ie. Astfel, `nc\ de la primele ore ale 
dimine]ii de vineri, 13 iunie, pe sc\rile Casei de cultur\ din ora[ 
a `nceput s\ se monteze echipamente, lumini, camere de luat 
vederi, s-au f\cut probe ore `n [ir, `n a[a fel `nc=t nici cel mai 
mic incident tehnic s\ nu fi umbrit desf\[urarea mega-
spectacolului care a pus pe jar `ntreg Vasluiul. Temperatura `n 
timpul zilei a dep\[it pragul celor 30 de grade dar asta nu i-a 
`mpiedicat de organizatori [i colaboratorii acestora s\ `[i fac\ 
treaba. La orele amiezii erau instala]i `n pia]\ 10.000 de wa]i [i 
se preg\tea cu migal\ instala]ia care avea s\ `ncheie seara `n cel 
mai feeric mod posibil: jocul de artificii. 
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Dup\ ora 14.00, `n centru a fost amenajat un mini-studio, 
`n care vasluienii au putut s\ se exprime, `n direct, la radio, cu 
Florin Mititelu. A[adar, o dorin]\ mai veche [i foarte curajoas\, 
aceea de a le da oamenilor obi[nui]i posibilitatea de a-[i spune 
g=ndurile liber, la microfon, a prins via]\. Animatorul zilei, 
Florin [i-a pus mintea la contribu]ie, a vorbit pe tot parcursul 
zilei cu ascult\torii, din centrul ora[ului [i culmea, seara, la 
film\ri, nu d\dea semne de oboseal\. Muzica, invita]ia repetat\ 
f\cut\ at=t de postul de radio, c=t [i `n ora[, de a participa la 
spectacolul aniversar, au dat roade. Grupuri-grupuri, oamenii au 
`nceput s\ se adune `n Pia]\, pu]in dup\ ora 18.30. Reporterii 
TvV au intrat `n direct cu directorul Grupului de Pres\ Cvintet 
TE-RA, prof. dr. Dumitru V. Marin [i cu reprezentantul BBC, 
Ligia Marin, la finalul buletinului de [tiri care a acordat un 
spa]iu vast prezent\rii reu[itelor Unison, activit\]ii oamenilor 
care lucreaz\ aici [i a g=ndurilor transmise de ascult\tori. Dup\ 
mai bine de o or\, centrul ora[ului a devenit ne`nc\p\tor pentru 
miile de vasluieni care au venit la concert. 

Nume sonore ale muzicii le-au atras aten]ia [i s-au 
`mbulzit s\ prind\ un loc c=t mai aproape de scen\. Lucian 
Onciu, prezentatorul spectacolului, a [tiut s\ cucereasc\ 
publicul, `n a[a fel `nc=t, timp de dou\ ore, `ntre spectatori [i 
scen\ a fost o armonie total\. Toat\ lumea a dansat, a c=ntat [i  
s-a sim]it bine al\turi de invita]ii RADIO UNISON. 

Au deschis spectacolul vedete locale: M\d\lina Lovin, 
Andreea Lungu, Ovidiu Botezatu, dup\ care a venit r=ndul 
invita]ilor speciali : Dana Preda, Trupa Atipic, Etnic [i «Fuego». 
Bety de la Etnic a smuls valuri de aplauze, lumea i-a c=ntat 
piesele mai ales c\ acestea sunt specifice moldovenilor, iar c=nd 
pe sc\rile Casei de Cultur\ a intrat Fuego, inimile vasluienilor 
au explodat. Din mii de piepturi, numele acestui solist a fost 
scandat cu frenezie, semn c\ Fuego este foarte cunoscut [i foarte 
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iubit de oamenii locului. Fuego s-a contopit cu vasluienii [i a 
ie[it un recital de nota 10. 

Vineri, la Vaslui, nimic nu a fost `nt=mpl\tor. Nici seara 
minunat\, nici oamenii minuna]i, calzi, nici cei care au avut 
menirea de a-[i demonstra talentul. Toate p\reau mici piese 
apar]in=nd unui puzzle existen]ial, imposibil de separat. ~n final, 
mul]imea a c=ntat la unison, « La mul]i ani » postului de radio [i 
a admirat spectacolul de lumini preg\tit special pentru un final 
de poveste. Timp de c=teva minute bune, stele albastre, ro[ii, 
verzi [i galbene au r\sf\]at cerul ora[ului [i au picurat `n ochii 
celor care nu se mai s\turau s\ le priveasc\, ploaie de vis. 

A fost o zi, o sear\ [i o noapte, pe care nu o vom uita a[a 
u[or. Nici noi, cei implica]i direct `n derularea ac]iunii, nici 
prietenii [i nici du[manii no[tri, dar mai ales comercian]ii care  
s-au bucurat [i ei de pe urma ac]iunii Unison. Toat\ suflarea 
Vasluiului era `n strad\, s\rb\torind [i ur=nd via]\ lung\ postului 
de radio local.  

La final, prof. dr. Dumitru V. Marin a ]inut s\ precizeze 
c\ nu a mai v\zut demult o asemenea desf\[urare de for]e. 

“Am v\zut oameni simpli, frumo[i [i veseli. I-am sim]it 
mul]umi]i [i asta m\ face, la r=ndul meu, mai fericit. ~nseamn\ 
c\ RADIO UNISON este iubit, are mul]i prieteni [i dorin]a 
noastr\ de a-i aduna pe to]i, la un loc, `ntr-o zi special\, a prins 
contur. Dac\ prietenii no[tri s-au sim]it bine la concertul 
UNISON, e meritul lor [i, nu `n ultimul r=nd, al nostru!”, a 
declarat v\dit emo]ionat directorul grupului de pres\ vasluian. 

A doua zi, s=mb\t\, 14 iunie, sala de conferin]e a 
hotelului Racova a g\zduit `ncep=nd cu ora 11.00, dezbaterea pe 
tema « Rolul radioului `n via]a social\ ». La discu]ii a participat 
[i binecunoscutul om de radio Ovidiu {imonca de la BBC care a 
avut interven]ii s\n\toase [i cu efect `n sufletul celor prezen]i. 

Amiaza s-a consumat `ntre ziari[ti. Reprezentan]ii tuturor 
mijloacelor mass-media din Vaslui au sus]inut importan]a 
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radioului `n via]a comunit\]ii, con[tien]i fiind de rolul acestuia `n 
a forma un curent de opinii, menit s\ `mbun\t\]easc\ existen]a 
celor mul]i. 

RADIO UNISON  Vaslui v\ umple via]a de 9 ani [i a[a va 
fi [i `n urm\torii 99. 
C.V. (Meridianul) 
 

Totu[i UNISON 
UNISON RADIO VASLUI are 9 ani [i dou\ zile de la 

Decizia de autorizare dar emite de aproape 10 ani. 
Vocea Vasluiului [i-a demonstrat for]a. A pus `n mi[care 

`ntreaga urbe f\r\ cine [tie ce eforturi. At=ta v=nzoleal\ pe 
str\zile Vasluiului nu am mai v\zut niciodat\. Pia]a civic\ a avut 
cea mai mare concentra]ie uman\ pe metru p\trat. Nici pe 
vremea lui Ceau[escu n-au fost a[a mul]i, deodat\. Presupun c\ 
au fost 20.000 de privitori la concertul de `ncheiere. 

Cuvinte de apreciere: din abunden]\, de pretutindeni. La 
dezbaterea de s=mb\t\, 14 iunie (la Racova) s-a eviden]iat 
condi]ia grea a presei vasluiene.  

C=nd lumea a curs [uvoi la manifestarea organizat\ de noi 
ne-a crescut inima. A[a sus]inere era de nevisat odinioar\. 

P=n\ `n prezent prin intermediul mijloacelor mass-media 
ale CVINTET TE-RA [i `n special prin UNISON am atribuit 
aproape 16.000 de premii (mari – mici, dar stimulente), de la 
`nceputul anului. 

Deci postul nostru `[i face datoria, cet\]enii no[tri ne 
apreciaz\ efortul. 

~n cei peste nou\ ani postul s-a maturizat. Sper\m s\ fie 
c=t mai mult timp! 

UNISON RADIO VASLUI e al vasluienilor : 
ADEV|RATUL PRIETEN ! 
(Editorial) Prof. Dr. Dumitru V. MARIN 
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UNISON `n « vizorul » BBC 
V-a]i obi[nuit ca `n pagina 4 a ziarului nostru c\ g\si]i 

{tirile Radio Unison. De data aceasta trebuie s\ se simt\ c\ 
pentru noi a fost s\rb\toare. La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute i-am 
avut al\turi pe to]i vasluienii, am avut printre noi fo[ti colegi de 
radio [i oaspe]i de baz\ de la BBC World Service. Ne-au fost 
al\turi [i ne-au sus]inut doi reprezentan]i ai acestui reputat post 
de radio: Ligia Marin [i Ovidiu {imonca. Pe calea undelor, 
al\turi de to]i vasluienii ascult\tori s-a aflat vineri, 13 iunie, dl. 
Petru Clej, directorul adjunct al Sec]iei Rom=ne a BBC WS. Am 
s\ redau `ntocmai interviul realizat, m\rturisesc, cu mari emo]ii, 
vineri. 

Loredana Ciobanu: Bun g\sit tuturor pe frecven]\. E 
s\rb\toare mare aici, la Vaslui, Radio Unison `mpline[te 9 ani de 
existen]\. Avem aici pe 107, 2 Mhz, pe frecven]a dvs preferat\, 
un invitat de onoare, a[ putea spune. Este vorba despre dl. Petru 
Clej, directorul adjunct al Sec]iei Rom=ne a BBC. Dumnealui ne 
sun\ de la Londra. Apreciem cu at=t mai mult faptul c\ a dorit s\ 
fie al\turi de noi `n aceste momente, cu c=t la Londra [i la Sec]ia 
Rom=n\ a BBC este doliu, este triste]e. A[a e via]a. Aici la noi e 
s\rb\toare. Acolo, BBC a pierdut un om drag, un om important. 
Este vorba despre Victor Bratu. S\rb\toarea Unison ne d\ `ns\ 
prilej s\ ne bucur\m. Am s\-l invit pe dl Petru Clej s\ adreseze 
c=teva cuvinte tuturor vasluienilor care ne ascult\ la aceast\ or\. 
Bun\ seara, domnule Petru Clej. 

Petru Clej: Bun\ seara, Loredana. Bun\ seara, stima]i 
ascult\tori ai postului de radio Unison [i ai BBC. M\ bucur 
foarte mult c\ postul dumneavoastr\ de radio mi-a oferit 
posibilitatea s\ v\ urez « La mul]i ani ! » pentru cei 9 ani de 
activitate, o activitate extraordinar\ pentru vasluieni. Este o zon\ 
care, spre deosebire de alte zone ale ]\rii, nu are o re]ea 
informa]ional\ a[a de deas\. Postul de Radio Unison a `nsemnat 
pentru BBC un lucru extraordinar, pentru c\, dac\ nu ar fi 
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existat radio Unison, mul]i vasluieni nu ne-ar fi ascultat pe noi 
sau poate nu ar fi [tiut c\ exist\m, nu ar fi avut `n case [tirile 
noastre. Vorbeai de tragedia `nt=mplat\ la noi, c=nd, din p\cate, 
`n circumstan]e tragice, [i-a pierdut via]a `ntr-un accident, 
colegul nostru, Victor Bratu. Numele lui adev\rat era Stelian 
Doroban]u. Era o integritate moral\ [i gazet\reasc\ 
extraordinar\. Nu pot s\-mi exprim dec=t triste]ea, s\ adresez 
condolean]e familiei [i cred c\ sunt `n asentimentul tuturor. 

L.C. : ~mi permit [i eu ca `n numele tuturor vasluienilor s\ 
adresez condolean]e familiei `ndurerate. Aceast\ tragedie a 
umbrit pu]in [i s\rb\toarea noastr\, la `mplinirea celor 9 ani de 
activitate. V-a[ `ntreba cum a decurs pe parcursul acestor ani 
colaborarea dintre BBC [i Radio Unison? 

P.C.: Colaborarea dintre BBC [i Radio Unison a fost `n 
primul r=nd una de `ncredere reciproc\. Radio Unison este unul 
dintre cei mai vechi colaboratori parteneri ai BBC [i unul dintre 
cei mai fideli. Nu a existat un moment `n care aceast\ colaborare 
s\ `nceteze, fie din motive subiective, fie din motive obiective. 
Dar, a[ spune mai mult. Postul de radio Unison nu este numai un 
retransmi]\tor al BBC, ci are o contribu]ie [i la programele sale. 
{i aici, chiar tu, Loredana ai ap\rut de mai multe ori pe undele 
BBC, poate nu de destule ori. 

L.C. : S\ [ti]i c\ `mi fac [i eu « mea culpa » [i promit aici 
c\ voi fi prezent\ mai des `n programele BBC. V\ promit acest 
lucru dumneavoastr\ [i ascult\torilor. 

P.C. : Ar fi foarte bine pentru c\ Vasluiul, spre deosebire 
de Bucure[ti, nu este un loc unde se `nt=mpl\ multe evenimente 
politice, dar, Vasluiul este o zon\ de interes social maxim, o 
zon\ `n care s\r\cia este mai mare dec=t `n alte locuri [i unde 
toate aceste probleme ale tranzi]iei sunt resim]ite mult mai 
dureros. 

L.C. : ~mi pare extrem de r\u, domnule Petru Clej, c\ 
Vasluiul trebuie s\ fie prezent la BBC numai prin prisma unor 
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aspecte negative. Trebuie tot timpul s\ vorbim despre o rat\ 
crescut\ a [omajului, despre faptul c\ ne situ\m din p\cate pe 
primul loc `n ]ar\ la num\rul beneficiarilor legii venitului minim 
garantat, despre faptul c\ am ajuns pe primul loc la crime, la 
consumul de alcool. Mi-a[ dori s\ fie prezente `n relat\ri [i 
p\r]ile bune ale acestor locuri, fiindc\ `n Vaslui se `nt=mpl\ [i 
lucruri frumoase. 

P.C. : Sunt convins c\ [i la Vaslui exist\ foarte mul]i 
oameni despre care nu [tie prea mult\ lume [i pe care trebuie s\-i 
c\ut\m. Oameni care sunt angrena]i `n organiza]ii 
neguvernamentale. Cred c\ [i la Vaslui exist\, chiar dac\ `n 
form\ embrionar\, organiza]ii care s\ se ocupe de binele altora [i 
care nu a[teapt\ ca statul s\ vin\ cu ajutoare, societ\]i de caritate, 
persoane care fac gesturi m\runte dar `n\l]\toare pentru binele 
comunit\]ii. 

L.C.: Exist\, dar din p\cate, majoritatea uit\ de scopul 
ini]ial al acestor ac]iuni [i `ncep s\ caute profitul. 

P.C.: Eu cred c\ lucrurile astea sunt inerente `ntr-o 
perioad\ de tranzi]ie [i mai cred c\ Vasluiul pl\te[te pre]ul unei 
neglij\ri care dateaz\ de zeci sau chiar sute de ani. Dar sunt 
convins c\ aceast\ `nt=rziere va fi mai devreme sau mai t=rziu 
recuperat\. 

L.C. : Cert este c\ Vasluiul va fi oric=nd o surs\ pentru 
relat\rile BBC [i promit c\ aceste relat\ri vor fi mai dese. 

P.C. : Sunt convins c\ a[a va fi. Acum, `n final, vreau s\ 
reiau aceast\ urare de La mul]i ani [i s\-mi manifest dorin]a 
continu\rii colabor\rii fructuoase cu Radio Unison. {i nu a[ vrea 
s\ `nchei `nainte de a-i adresa mul]umiri personale d-lui profesor 
Dumitru Marin, directorului postului de radio, care, recent, ne-a 
vizitat la Londra. L-am cunoscut personal. Este un om inimos, 
un om, care `n condi]ii deosebit de grele, duce o activitate care 
face cinste nu numai lui, ci [i `ntregului ora[ [i `ntregului jude], 
de altfel. 
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L.C. : Nou\ ne place s\ spunem c\ Radio Unison este 
vocea Vasluiului. Aici se lucreaz\ cu sufletul, cum probabil se 
lucreaz\ [i la dumneavoast\. ~n final nu pot dec=t s\ v\ 
mul]umesc pentru aceast\ interven]ie. V\ a[tept\m oric=nd aici 
pe frecven]\. Sunt convins\ c\ ave]i s\ le spune]i ascult\torilor 
lucruri interesante. ~nc\ o dat\ mii de mul]umiri pe care vi le 
adresez `n numele echipei Radio Unison, `n numele d-lui 
profesor Dumitru Marin [i, de ce nu, `n numele tuturor 
vasluienilor iubitori de Unison [i de BBC. 
(MERIDIANUL, a consemnat Loredana Ciobanu) 

 
{edin]\ festiv\ 
{edin]a Consiliului Jude]ean ce 

s-a desf\[urat la sf=r[itul s\pt\m=nii 
trecute a fost una cu un caracter mai 
aparte. ~n deschidere, pre[edintele Ion 
Manole a s\rb\torit-o pe actri]a Elena 
Petrican de la Teatrul Victor Ion Popa 
din B=rlad pentru bogata activitate 
desf\[urat\ de-a lungul a zeci de ani. 
Ion Manole i-a oferit acesteia o 
diplom\ de onoare [i suma de 10.000 
de lei. Gestul pre[edintelui a fost 
apreciat de consilierii jude]eni.  

Tot `n cadrul aceleia[i [edin]e, 
Manole i-a oferit o diplom\ de excelen]\ (foto) [i prof. dr. 
Dumitru V. Marin, directorul Grupului de pres\ Cvintet TE-RA 
cu ocazia `mplinirii a 9 ani de la `nfiin]area postului de radio 
Unison. 

Despre Unison, Ion Manole a declarat : « De[i Vasluiul 
pare a fi locul `n care ne cunoa[tem parc\ cu to]ii [i suntem 
`nconjura]i de prieteni mul]i, cu toate aceastea via]a ne tot 
dep\rteaz\, adev\ra]ii prieteni sunt tot mai pu]ini. Radio Unison, 
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un post pe care-l ascult\m `n eter de 9 ani, cu care ne-am 
obi[nuit s\ ne trezim `n fiecare diminea]\ a devenit de-a lungul 
timpului un prieten de nelipsit al nostru, un liant al tuturor 
vasluienilor. Prilej de bilan] [i de planuri, aniversarea vocii ce ne 
`nso]e[te de aproape un deceniu, zi de zi, este pentru ascult\torii 
dumneavoastr\ [i pentru mine personal un prilej de a v\ felicita 
[i de a v\ aprecia d\ruirea pe care a]i dovedit-o de-a lungul 
timpului ». 
(MERIDIANUL, Sorin Saizu an IV, nr.45 (382) 16-18 iunie 2003) 

 
Prof. dr. Dumitru V. Marin a promis c\ va face un lobby 

de calitate Vasluiului la Londra 
Aflat `ntr-un schimb de experien]\ la postul de radio BBC 

din Londra, directorul general al Grupului de pres\ CVINTET 
TE-RA domnul prof. dr. Dumitru V. Marin, a `nm=nat diplome 
de excelen]\ [efilor sec]iei `n  limba rom=n\ a BBC, Cristian 
Mititelu [i Ruxandra Obreja. 

Prof. dr. Dumitru V. Marin a fost invitat la o reuniune, 
`mpreun\ cu al]i 8 reprezentan]i ai radiourilor din Rom=nia, 
pentru un schimb de experien]\ care se vrea a fi folositor tuturor 
p\r]ilor. 

„Promit s\ reprezint Vasluiul cu cinste [i m\ bucur c\ pot 
face aceasta, c\ pot fi un reprezentant al presei vasluiene la 
Londra. V\ asigur de disponibilitatea mea pentru un lobby de 
calitate `n favoarea ora[ului nostru”, a declarat la plecare prof. 
dr. Dumitru V. Marin. 
 

LA … B.B.C.! 
 

C=nd citi]i aceste r=nduri, poate, eu sunt pe malurile 
Tamisei, adic\ `n Londra lui Blayer cel r\zboinic! Dac\ sunt 
s\n\tos, dac\ nu izbucne[te r\zboiul, dac\ … 
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Fac parte dintre pu]inii oameni ai acestei ]\ri oarecum 
purta]i prin lume m=nat de probleme [i interese. Ar fi prima oar\ 
c=nd merg altundeva [i pe ceva bani ai altora, pentru c\ m\ aflu 
`n postura de invitat al BBC World Service `n calitate de om de 
pres\. {i, atunci c=nd reprezentan]ii Albionului m-au chemat 
al\turi de al]i 8 reprezentan]i ai celor peste 120 de posturi de 
radio din ]ar\ cred c\ am g\sit posibilitatea unui schimb de 
experien]\ profitabil de ambele p\r]i. Ar fi deci, `n primul r=nd, 
autoritatea [i audien]a celor dou\ posturi de radio Unison care 
reprezint\, `n teritoriul na]ional, jude]ul nostru; ar fi aprecierea 
obiectivit\]ii noastre `n cei 9 ani de existen]\; ar mai fi 
credibilitatea partenerului … 

~ncerc s\ “zic” o realitate: c\ se aude p=n\-n Londra, de 
Vaslui, prin intermediul mijloacelor de pres\ pe care le conduc! 

Mai spun c\, pe unde-am fost, am reprezentat [i jude]ul [i 
grupul de oameni, cu autoritate [i greutate a cuv=ntului. 

Invita]ia BBC World Service m\ onoreaz\ dar m\ [i 
oblig\. Deci, [i acolo, ca [i aici, conta]i pe mine ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr.18 (355), 6-9 martie 2003, editorial) 

  
 La… B.B.C. 

{i ast\zi poporul rom=n mai ia la cuno[tin]\ direct 
realit\]ile lumii, prin reprezentan]ii s\i, pentru c\ altfel imaginile 
TV n-au “limite”. 

Important e dac\ aceia mai simt rom=ne[te sau `i mai 
reprezint\ `n vreun fel pe ai no[tri. 

Pe aici, prin Londra, ROM+N sunt! 
V\ redau, pe scurt, programul zilelor de joi, vineri, 

s=mb\t\. 
Joi, 6 martie 2003 
9.30 - `nt=lnire cu Zdenka Krizman, [eful pentru Europa a BBC; 
10.00 - vizit\ la sec]ia rom=n\ a BBC; 
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11.00 – discu]ii cu Ruxandra Obreja, din conducerea sec]iei 
rom=ne a BBC; 
11.30 – directorul adjunct al BBC WS, Nigel Chapman, a avut o 
`ntrevedere cu rom=nii; 
12.00 – emisiune radiofonic\; cu noi `n transmisii directe; 
14.30 – 17.00 – vizitarea studiourilor BBC. 
Vineri, 7 martie 
09.00 – deplasarea cu tr\sura la universitatea Oxford; 
11.00 – vizit\ la postul de radio Fox FM de la Oxford, care 
apar]ine de Capital Radio Network; 
12.30 – pr=nz la Oxford, apoi vizitarea ora[ului; la `ntoarcere, 
delega]ia s-a oprit [i `ntr-o localitate rural\. 
S=mb\t\, 8 martie 
Diminea]\ - turul Londrei [i o plimbare pe ap\; 
Dup\-amiaz\ - program lejer; 
Seara – dineu de adio `mpreun\ cu reprezentan]ii BBC. 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 19 (356), 10-12 martie 2003, editorial) 
 
 Ce-am v\zut la Londra ? 

Turnul Babel, cu mul]i negri [i galbeni, adic\ invazia de 
str\ini pe teritoriul cel mai conservator cu putin]\. 

Oameni singuri [i `nsingura]i care pur [i simplu dispar de 
pe str\zile necomerciale dup\ ora 9 seara. E vorba mai ales de 
englezii care n-au resentimente (par ?) fa]\ de veneticii de pe 
toate continentele dar `i evit\ [i, se ap\r\ astfel. 

Amabilitatea excesiv\, iar din partea rom=nilor de la BBC 
c\ldur\ [i ospitalitate. 

Cur\]enie peste tot, cu grij\ pentru am\nunt [i mare 
pre]uire pentru fiecare palm\ de p\m=nt. 

Ploaie [i vreme schimb\toare (de c=teva ori pe zi). 
Str\zi vechi [i `nguste cu tot felul de piloni printre care se 

strecoar\ cu u[urin]\ inimaginabil\ omnibuzele etajate. N-am 
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v\zut, n-am auzit de accidente dar am auzit [i v\zut sirenele [i 
rapiditatea cu care se deplaseaz\ ma[inile poli]iei. 

Poli]i[tii par elemente de decor. Practic nu intervin, nu 
legitimeaz\, nu dreseaz\ procese-verbale. Unde se parcheaz\ 
ilegal se pune o soma]ie de plat\ pe parbriz. 

N-am v\zut dec=t mult prea pu]ini copii [i aproape deloc 
femei frumoase. 

Agricultur\ … sub 1%. Cum de-or fi m=nc=nd \[tia at=t 
de bine [i variat c=nd agricultorii s-au preocupat doar de boala 
vacii nebune ? 
(restul … pe alt\ dat\ …) 
(MERIDIANUL, An IV, nr.20 (357), 13-16 martie 2003, editorial) 

 
Ce-am mai v\zut la Londra ? 
~ncerc s\ v\ spun c=teva dintre impresiile la fa]a locului 

[tiind c\ neam de neamul meu n-a mai fost la Londra [i convins 
c\ neam din neamurile unora dintre Dvs. nu vor ajunge vreodat\ 
pe acolo. Literatura e una ([i am citit din marea literatur\ 
englez\ destul) [i realitatea azi e cam alta. {i, cum m-am tot 
g=ndit acolo ce pot comunica aici (dovad\ filmele f\cute), `ncerc 
s\ v\ fiu util. Am v\zut : 
 Londonezi … aproximativ 40%, mongoloizi, chinezi, arabi, 

indieni etc., deci  “galbeni” cam 40% [i negri 20%; 
 Str\zi `nguste, scurte, `ntre cl\diri vechi cu 4-5 etaje, de o 

uniformitate de speriat; dar toate purt=nd `nsemnele bog\]iei 
[i vechimii; 

 Cl\diri cu turle, cupole sau `nsemne aurite (ca [i `n alte foste 
capitale de imperii: Moscova, Budapesta, Viena) cu 
ferec\turi de aur ale unor interioare (la noi, doar, `n biserici); 

 C=t este de legat un ora[ de ap\ [i … lacuri. ~n toat\ Londra 
sunt doar 2-3 parcuri de[i ora[ul se `ntinde pe 70-80 km. 
Unele cl\diri au mici parcuri pe l=ng\ ele. Dar la Tamisa care 
… face toate paralele (vreau s\ spun … din turism !); 
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 Inima Albionului este centrul finan]elor mondiale (b\nci de 
tot felul), centrul de electronic\, de calculatoare [i 
informatic\, centrul turismului insular; 

 Au disp\rut : smogul, co[urile fumeg=nde de fabrici, uzinele 
poluante, mineritul … M\ tot `ntreb cu ce-[i c=[tig\ \[tia 
existen]a … [i r\spund (de la fa]a locului): cu servicii `n 
informatic\, turism, comer], transporturi. Apropo de 
transport: au c=teva linii de metrou (aglomerate, nu glum\) [i 
n-am sim]it nic\ieri miros de motorin\ sau benzin\ … (deci 
au filtre c=t trebuie). 

 ~n ora[ nu vezi autoturisme sta]ionate pretutindeni (ca `n 
Bucure[ti). Sunt elegante, scumpe [i, probabil, `n parc\ri 
subterane sau duse la periferie `n parc\ri de peste 10.000 de 
buc\]i. 

 La serviciu, B.B.C.-i[tii no[tri, ca [i mul]i al]i func]ionari 
superiori, merg cu metroul, autobuzul, taxiul, ma[ina 
personal\ (`n trafic nu [i parcat\). ~n centru e … lini[te [i 
turism ! 

 Slujba e la ore convenabile, `ntrerupt\ pentru mas\ [i este 
principala preocupare a vie]ii, dar cu calm. 

 NU SE FUMEAZ| nici pe strad\, nici la locul de munc\. 
Doar `n spa]ii special amenajate ! 

 ~n zile de meci e nebunie `n ora[. Abonamentele la meciurile 
Arsenalului sunt epuizate cu 6 luni `nainte. 

 N-au grija zilei de m=ine …  
E interesant ? 

(MERIDIANUL, An IV, nr.21 (358) 17-19 martie 2003, editorial) 

 
 Tot de la… Londra 

Impresiile de mai jos pot fi [i ale Dvs., dar `mi asum 
paternitatea pentru c\ sunt de la fa]a locului. R\m=n [i ca 
“documente” de epoc\ … 
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Sintetic : 
 Statul nu are `n proprietate aproape nimic. Poate [oselele, 

drumurile, apele. Dar controlul statului e mai mare ca la noi 
prin impozitele legale [i locale, amenzi [i prin sistemul 
autorit\]ilor. 

 Se construie[te foarte pu]in `n Anglia. Asta pentru c\ pe 
acolo nu sunt cutremure, revolu]ii, r\zboaie [i alte 
“posibilit\]i” de d\r=mat, ca apoi s\ se reconstruiasc\. 

 Proprietatea e sf=nt\. Cei care au avere o p\streaz\, cei care 
n-au, reu[esc uneori cu mintea [i cu … nout\]ile `n 
informatic\ s\ mai adune ceva. Primul g=nd e locuin]a pentru 
c\ chiriile sunt foarte mari. 

 M\n=nc\ bine to]i (6-7 feluri de m=ncare), au siguran]a zilei 
de m=ine, dar to]i sunt datori ! Datori unul la altul, la 
societ\]i, la b\nci, se p\zesc unul pe altul doar pentru a-[i 
recupera datoriile. 

 Pentru pl\]ile `n avans `nlesnirile sunt excep]ionale: p=n\ la 
1/2 din pre]ul zilei. Cu c=t termenul `n devans este mai mare, 
cu at=t se pl\te[te mai pu]in, iar dup\ data convenit\ (contract 
scris sau verbal) penalit\]ile sunt de 2 ori mai mari. Din 
aceast\ cauz\, exactitatea pl\]ilor e aproape perfect\. 
Rezerv\rile sunt practici curente. 

 Nu sunt c=ini [i pisici la vedere, pe str\zi sau `n parcuri (cu 
les\). Cine vede un patruped sun\ la mediu [i, la sfert, ace[tia 
sosesc. O pisic\ se d\ cu acte ca [i un copil `n plasament 
familial. 

 Heatrow – principala poart\ aerian\ este un ora[ industrial cu 
mul]i kilometri de band\ rulant\ [i zeci de camere pentru 
public. 
Supraveghere video, cam peste tot. 
{i multe altele … !? 

(MERIDIANUL, An IV, nr.22 (359) 20-23 martie 2003, editorial) 
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 Alte impresii de la Londra 
Impresiile pot deveni convingeri ([i influen]eaz\ 

comportamentul) pentru care s\ ac]ionezi. Din ce auzi sau vezi 
po]i “scoate” sugestii, idei de afaceri, moduri de comportament. 
Scopul r=ndurilor din acest serial nu e s\ vad\ lumea ce scul\ a[ 
fi eu, s\ aib\ la ce reflecta dac\ ar fi v\zut ce-am v\zut eu. Visez 
clar scopul utilitar, inclusiv pentru sufletul doritor de … turism. 

Poate, c=ndva, va fi [i la noi cam la fel dac\ [tim s\ 
`nv\]\m, s\ “ardem” etapele pentru a ne sincroniza cu civiliza]ia 
`n formele ei cele mai `nalte. 
 Fiecare, sau aproape fiecare unitate, are pliante de 

prezentare. Cu schema sau harta ora[ului, cu obiectul de 
activitate [i cu … figuri feminine dar [i principalele 
elemente de informare [i comunicare. 

 Calmul englezesc se simte la “b\[tina[i” pentru c\ ceilal]i 
g=f=ie din greu [i accelerat s\-i ajung\ sau s\-i dep\[easc\. 

 Nu pare c\ oamenii au probleme de via]\. Via]a uniform\ [i 
lipsa competitivit\]ii “personale” dau aerul conservator. 
Mongoloizii [i negrii dau culoare [i “s=nge proasp\t” . 

 N-am observat a fi probleme rasiale (`n capital\, dar … `n 
teritoriu ?) 

 Libertate de expresie excep]ional\ dar … supravegheat\. 
Cred c\ mai ales video. 

 Cine nu exist\ pe publicitate, nu exist\. Informa]ia de acest 
tip e ca fulgul de z\pad\: `l vezi dar se tope[te repede. 
Unde exist\ informatic\ exist\ [i media “profilat\” pe acest 
gen de servicii. 

 ~ntr-un sistem unde disciplina este conservat\ prin legi, 
poli]ie, regulamente [i amenzi, cur\]enia este cum trebuie. 
Explozia de pe stadioane este determinat\ de ruperea 
chingilor civiliza]iei. Nu de acolo sunt vesti]ii hooligans ? 
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 E mai mare libertate la noi. Aspir\m noi la Uniunea 
European\, dar \[tia vor pune [aua pe noi [i vor face legea ! 
Va fi mai mult\ bun\stare dar mai pu]in\ libertate de 
ac]iune, deci plictiseal\ (nu). 

 La Paris am v\zut aspiratoare de praf pentru gunoaiele de pe 
strad\ care sem\nau cu o roab\ coco[at\. La Londra 
probabil c\ nu e nevoie pentru c\ nu e praf, iar pentru 
chi[toacele aruncate pe strad\ (pe nev\zute) personalul are 
un fel de baston cu cle[te la cap\t cu care `l ia c=nd `l vede 
(la noi c=ndva erau cuie `n v=rful bastonului …). 

 O dat\ pe s\pt\m=n\, pe o strad\ anume, e t=rgul de vechituri. 
Se g\se[te aproape orice, la persoane de toate v=rstele. E 
un spectacol f\r\ muzic\ pentru c\ e doar o rumoare 
lini[tit\ generat\ de tranzac]ii `n [oapt\. Probabil or fi [i 
ho]i `n aglomera]ia asta, dar … 

 Castelele-vilele-palatele regale par modeste [i se `ngrijesc 
perfect. 

 Nu mi s-a p\rut c\ istoria este preocupant\ pentru cet\]eni. 
Exist\ prin edificii [i … at=t. Habar n-am dac\ oamenii 
\[tia pot muri din dragoste …  

(Pe cur=nd cu altele). 
Al Dvs. Servitor … cu informa]iile ... 

(MERIDIANUL, An IV, nr.23 (360) 24-26 martie 2003, editorial) 

  
… la Oxford ! 
~n toat\ lumea sunt locuri emblematice pentru o ]ar\: 

Oxford [i Cambridge sunt efigii universitare pentru Anglia unui 
mileniu. 

Ca ora[, Oxfordul p\streaz\ patina vechimii ca [i Londra. 
Am luat masa `ntr-un local aflat l=ng\ Universitate, cr=[m\ de 
400 de ani ! 

Am v\zut de la o oarecare `n\l]ime panorama unui ora[ cu 
destule monumente dar mascate de casele tip, adic\ acele 
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blocuri de 4-5 etaje care urm\resc de o parte [i de alta [oselele 
mereu `nguste [i `ntortocheate. Str\zile comerciale sunt mai 
largi, arterele de circula]ie pe ici pe colo supraetajate dar cu 
autoturisme bar\ la bar\ circul=nd cu multe mile pe or\ … 

Excursioni[ti … mul]i. Faima Oxfordului cheam\ pe 
oricine trece Canalul M=necii. Lumini multicolore, firme l=ng\ 
firme, risip\ de energie electric\. 

Dar, aproape nimeni nu s-ar sim]i trecut prin Oxford dac\ 
nu a v\zut m\car unul dintre Colegiile acestui ora[ de legend\. 

V\ pun c=teva `ntreb\ri, poate [ti]i s\ r\spunde]i :  
- C=te colegii sunt ? 
- Cam ce vechime au ? 
- C=]i studen]i sunt ? 
- C=]i profesori ? 
- Cam c=t cost\ un an de studii la Oxford ? 
- ~n afar\ de Bill Clinton cine a mai studiat acolo ? 
- {ti]i `n ce const\ autoritatea unui absolvent de la Oxford ? 

Dac\ v\ spun c\ m-am s\turat s\ tot num\r miile de lire 
sterline pe care le pl\te[te un student anual, c\ nici fiii de regi nu 
se `ngr\m\desc acolo [i c\ fiecare profesor are un singur student 
ca “obliga]ie de catedr\” … 

E interesant s\ afla]i ? 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 24 (361), 27-30 martie 2003, editorial) 

 
Oxfordul … lumii ! 
Orice excursionist obose[te s\ tot “`nghit\” informa]ii 

asem\n\toare. Ca s\ `nl\ture aceast\ posibilitate fiecare ora[ 
englez `]i prezint\ mereu altfel “marfa”. 

Emblematicul Oxford `nseamn\, mai ales, mediul 
universitar. Fondat c\tre anul 700, cu universitate imediat dup\ 
1200, purt=nd cu m=ndrie patima vremurilor glorioase, ora[ul `[i 
are poezia sa [i mai ales legendele sale. Chiar obosit, omul are 
ce vedea. 
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M-a interesat [i ce face faima numeroaselor colegii (= 
universit\]i). 

New Colleges, `nfiin]at dup\ 1200, ar fi al 2-lea din cele 
39 care func]ioneaz\, cu studen]i [i profesori `n num\r egal. Cine 
ajunge la Colegiu are ceva `n cap, nu glum\, [i bani : cam 
30.000 lire pe an (o lir\ - azi 52.000 lei), dar e deja un nume, 
v=nat pentru valoarea sa peste tot. Leafa unui profesor 
(subliniez: are un singur student, cu camer\ al\turat\) este de 
peste 100 milioane de lei, `n timp ce la noi e `ntre 3 [i 10 
milioane. 

Ce-am putea “`mprumuta”de la ei ? Probabil seriozitatea, 
decen]a [i … standardul ridicat al existen]ei ! 

Universit\]ile, bisericile, cr=[mele, zidurile fac din Oxford 
o lume aparte, modern\ `n acela[i timp. De fapt distan]a dintre 
Londra [i Oxford (de circa o or\) nu prea exist\ c=nd e vorba de 
cur\]enie, munc\, purtare civilizat\, mai ales c\ de-a lungul 
[oselelor sunt tot felul de unit\]i de alimenta]ie. 

Pentru mine a existat aici, mai ales, postul de radio Fox 
unde am `nv\]at repede [i bini[or c\ ne a[teapt\ zile grele dac\ 
nu facem c=t mai repede ca ei. 

Cam cum trebuie … `n toate domeniile ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 25 (362) 31 martie – 2 aprilie 2003, editorial) 

 
B.B.C. e cu noi ! 
Pu]ini [tiu c\ fostul director al BBC – Rom=nia (deci, 

sec]ia rom=n\), Cristian Mititelu este originar din jud. Vaslui, 
de[i `n ace[ti ani de colaborare nu a c\lcat pe aceste meleaguri. 

Poate tot pu]ini [tiu c\ la formarea re]elei de radio care 
retransmite emisiunile BBC am contribuit [i noi. Nu dezinteresat 
(pentru c\ aveam nevoie de autoritatea [i de [tirile lor, de pres\ 
serioas\) dar am pus um\rul. A[a c\ BBC are `n Rom=nia cea 
mai vast\ re]ea de retransmi]\tori, cu investi]ii minime ! 
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 Ar fi u[or s\ spun c\ ne-au acordat vreun sprijin special 
dac\ ar fi fost ceva, ceva. Deci ne-am dezvoltat [i exist\m “pe 
picioarele noastre”.  
 Rela]ia BBC – Unison este, e de mare comunicare [i 
respect ! Echipa BBC e de mare calitate, dar ... 
- C=nd printre cei mai aprecia]i de acolo e C\t\lin Striblea (pe 

care noi l-am 
descoperit, `n clasa a 
X-a fiind); 

- C=nd Cristian Mititelu 
ar fi de pe aici (s-a 
pensionat); 

- C=nd R\zvan Scor]ea, 
un tip cu totul 
deosebit, preia 
conducerea BBC `n 
limba rom=n\ ... 

- C=nd putem oric=nd transmite [i noi prin ei relat\ri cu 
subiecte interesante ... 
B.B.C. e ... cu noi ? 

M-am bucurat rev\z=nd la Sinaia (joi [i vineri – 18-
19.03.2004) pe reprezentan]ii de frunte ai celei mai prestigioase 
institu]ii de pres\ `mbr\]i[=ndu-m\ cu efuziune [i respect. 

Dincolo de m=ndrie personal\ pentru asemenea `nalte 
amici]ii r\m=ne, cred, con[tiin]a c\ am\r\[tenii de pe aici ne-am 
impus respectul [i pre]uirea lor. 

C\ nici nu duc lips\ de prieteni, mai mult sau mai pu]in 
interesa]i, cum, la alt nivel, nici noi nu ne pl=ngem ...  

Mai zic : dac\ `n numele TV Vaslui [i Unison am colindat 
Europa, chiar nimic din ce-am realizat noi pe-acolo n-a f\cut 
nume bun ? 

Oricum vocea noastr\ s-a auzit la BBC [i sper\m s\ se 
mai aud\. 
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A[a pentru noi, to]i : po]i s\ ai prieteni de mare valoare 
f\r\ s\ ai valoare ? 

B.B.C. e, sigur, cu noi !! 
(MERIDIANUL, An V, nr.23 (499) 22-24 martie 2004, editorial) 

 

La … TURCI (!?) 
 

O excursie de documentare de 6 zile `n Turcia ne-a fost 
oferit\ [i celor 6 ziari[ti de c\tre Kombassan – Rulmen]i SA 
B=rlad `n perioada 29.04 – 4.05 a.c. Ca jurnalist [i cet\]ean al 
acestei ]\ri am c\scat ochii [i urechile c=t omene[te a fost posibil 
`n ideea de a `n]elege cum [i ce putem face [i noi, c=t mai 
repede. Ce urmeaz\, am transmis [i telefonic la UNISON Radio 
Vaslui [i B=rlad. 

Se spune c\ prostul poveste[te despre ce a m=ncat [i b\ut 
iar de[teptul despre ce a v\zut [i g=ndit. ~ncerc\m s\ fim 
constructivi. ~n sintez\: 
 Kombassan-ul este un holding puternic, `ntins `n toat\  
Turcia cu mare influen]\ politic\ [i solid\ baz\ de produc]ie. Are 
[i c=teva magazine (inclusiv subterane) de o organizare [i 
`ntindere impresionante. Spre exemplu, cel de la Konya (unde 
este [i sediul central) are peste 130.000 m.p. cu m\rfuri la 
vedere. 
 Turcia este un p\m=nt s\rac (cam 90% cred, numai  
piatr\ neproductiv\) cu afaceri prospere [i oameni mai boga]i ca 
la noi. 
 Turismul este ramura cea mai `nfloritoare. 
 Turcul te p\c\le[te cu limba dar nu-]i fur\ [i … fuge ! 
 Agricultura nu prea exist\ (cum s\ fie, pe piatr\ ?)  
dar produsele alimentare sunt `n exces ! Serele, pe un singur 
vrej, am num\rat 26 de p\tl\gele verzi. 
 Exist\ o puternic\ “economie” subteran\, oarecum  
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controlat\ de autorit\]i. P=n\ la urm\ conteaz\ ca na]ia s\ 
tr\iasc\ bine. 
 Au o re]ea de drumuri absolut impresionant\. Nu-[i  
prea bat cu capul excesul de vitez\ [i nici cu prea multe reguli 
de circula]ie, dar siguran]a `n traseu este maxim\ ! {osele, nu 
glum\, aglomera]ie a[ijderea ! 
 Lumea construie[te … la [osea. Practic tot litoralul  
turcesc e un singur ora[ pe sute de kilometri. {i la sate casele 
sunt tot cu etaj. 
 S.R.I.-ul lor pare mai tare ca al nostru. C=nd am avut  
o pan\ de benzin\ au [i venit s\ vad\ ce e cu noi, deci ne-au 
urm\rit `ndeaproape. ~n rest, e democra]ia vorbelor, c\ `n 
produc]ie nu se cr=cne[te. 

Altele … `n viitor ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr.34 (371) 8-11 mai 2003, editorial) 

 
 Utilitare, de la… turci ! 

Ar putea fi interesant ce `ncerc s\ comunic `n urma 
vizitelor de documentare `n Turcia (asigurate de Rulmen]i – 
Kombassan B=rlad): 
 Exactitatea “orar\”, respectiv punctualitatea la `nt=lniri, la  
mas\ [i mai ales la rug\ciune (musulmanii sunt chema]i la 
prosternare din minaretele geamiilor, la ore fixe, [i oriunde s-ar 
afla, ace[tia `ngenuncheaz\). 
 Se roag\, obligatoriu, to]i cei de aceea[i religie [i pentru  
rug\ciune ne-a p\r\sit chiar pre[edintele Bayram care a avut 
pl\cerea s\ fac\ pe ghidul. E clar c\ religia `i “ajut\” s\ fie mai 
disciplina]i. 
 Chiar `n unele fabrici sunt amenajate moschei ca `n pauza  
special\ muncitorii s\-[i `ndrepte g=ndul c\tre Alah …  
 La Kardelen, `n mun]i, am observat cum turcii scot bani din  
ap\ chioar\. ~mbutelierea apei curate e o afacere … 
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 Din lemnul de foc (la noi) la Divapan se ob]in bijuterii `n  
lemn din care am c=teva mostre. Cei interesa]i s\ m\ caute. Mai 
ales `n toat\ Turcia e c=mp liber pentru afaceri. 
 Hotelurile sunt puse la punct [i au aer condi]ionat `n fiecare  
c\m\ru]\ de pe ]\rmul Mediteranei. 
 Serele [i chimicalele asigur\ hrana popula]iei: Dup\ cum [tim  
consum\m destule fructe [i legume turce[ti; micii produc\tori 
stau cu ro[ii, portocale, l\m=i, banane …  
 Am v\zut [i cer[etori chiar `n Konya, [i mici `ntreprinz\tori,  
[i pr\p\di]i printre culturi, [i prostituate, [i copii iu]i ca spirtul s\ 
prind\ o afacere ! 
 ~n restaurante nu-s dec=t b\rba]i ! Femeile mai poart\ batice  
peste gur\ (`n majoritate). Europencele sunt la mare c\utare. 
 Statul `ncurajeaz\ puternic construc]iile: vinde cu 3$ metrul  
p\trat oricui vrea s\ cumpere ca s\ pl\teasc\ `n 20 de ani ! 
 Clasa politic\ nu are nici o autoritate. Cine-i politician n-are  
bani [i poate s\ ]ipe c=t vrea. Oricum de proprietate [i de religie 
nu s-atinge nimeni. 
 Democra]ia str\zii e `n paralel cu rigoarea slujbei. Dac\-[i  
poate permite, oricine poate s\ ]ipe `n parc, la cr=[m\, pe strad\. 
Cine e la slujb\, nu cr=cne[te (c\ pl\te[te), nu fur\. 
 Probabil benzina [i curentul electric sunt ieftine. A[a-mi  
explic circula]ia dr\ceasc\ pe ni[te drumuri perfect puse la 
punct, existen]a unor `ntreprinderi sau universit\]i la zeci [i zeci 
de kilometri de ora[e mari. 
 Turcii sunt politico[i dar ... nu te iart\ `n afaceri ! 
 P=n\ [i un discurs `n cadrul privat s-a `ncheiat cu “Tr\iasc\ 

Turcia” ...    
(MERIDIANUL, An IV, NR.35 (372) 12-14 mai 2003, editorial)  
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    La Rulmen]i-Kombassan 
       „Micu]ul” Ceau[escu sau Osman Pa[a ? 

Turcilor de la B=rlad n-o s\ le plac\ ce scriu [i nici unora 
dintre dumneavoastr\. 

Am v\zut RULMEN}I – URB `nainte de 1989, am filmat 
[i l-am urm\rit dup\ revolu]ie, am fost la turci acas\, am fost la 
jubileul de 50 de ani, de vineri 16 mai 2003. Sper c\ sunt un 
avizat. 

Ce fac turcii la B=rlad ([i, culmea, au dreptul s\ fac\ !!!) 
`nseamn\ cucerirea pas cu pas a unui mic teritoriu din ]ara asta ! 
Ce n-a reu[it vreun pa[\, vizir sau sultan reu[e[te pre[edintele 
Bayram [i cu ceata lui `ntr-o buluceal\ (cu bun\ [tiin]\) menit\ 
s\ duc\ argin]i frumo[i (de la noi) pe caii putere ai mer]anelor 
c\tre Istambul [i Konya (locul natal al lui Bayram). 

O[tile otomane se `ntorc `ntr-un galop de s\n\tate prin 
min]ile agere ale comercian]ilor de m=na I cum sunt ace[ti 
c=]iva conduc\tori ai holdingului, [i-s primi]i de s\r\ntocii care 
am r\mas, cu bra]ele deschise [i cu speran]e c\ „ne elibereaz\” [i 
ne asigur\ bun\starea. Pachetul de 15-16 kg cu produse 
alimentare, primele, excursiile, sunt elemente de imagine 
absolut moderne [i eficiente. 

Autobuzele cu directori din holdingul Kombassan, 
obedien]a autorit\]ilor locale (deh, banul dicteaz\, turcul 
pl\te[te, nu ?) t\cerea obidit\ a oamenilor sub stindardul turcesc 
(al nostru era `nf\[urat pe o bar\), mul]imea care-l urma pe 
Bayram, Zaman [i apoi ai no[tri, atmosfera de vizit\ oficial\ a 
lui Ceau[escu l-ar fi f\cut s\ moar\ pe `mpu[catul de dou\ ori `n 
aceea[i zi. Au cam lipsit totu[i aplauzele [i uralele. 

Bayram al lor (care e [i al nostru c\ e proprietar aici) 
Zaman al nostru, consilierul lui Iliescu, care e [i al lor m\car 
dup\ nume [i prin ceea ce face, i-au alergat pe invita]i bini[or ca 
s\ le arate fabrica cu investi]ii `n organizare [i vopsele, la care se 
adaug\ o ma[in\ de rectificat. 



 176

Am fost atent la oameni: scr=[nesc [i fulger\ cu privirea 
c\ „n-au cui se pl=nge”. 

Privind deta[at manifestarea: 
Ce Ceau[escu, ce Iliescu … Bayram s\ tr\iasc\ ! 
Ce 50 de ani … de 3 ANI, actualii proprietari n-au investit 

practic nimic, (promit s\ fac\) dar preiau autoritatea [i renumele 
celor 50 de ani ! Transferul de firm\, imagine [i tradi]ie se face 
[i asupra rulmen]ilor KRS („turce[ti”) noi-nou]i de la B=rlad. 

Cu adev\rat de[tep]i turcii \[tia. 
Jubileul este al turcilor, nu al rom=nilor. F\r=miturile 

aruncate `n pache]ele sunt din milioanele de dolari duse `n 
Turcia … 

Ne bucur\m de marmelada de pe p=ine c=nd se putea ca [i 
pr\jiturile [i icrele nu numai cu]itul [i p=inea s\ fie ale noastre. 

Oameni buni: viitorul  este al lumii  `n care s\ ne mi[c\m. 
Vom r\m=ne mai mult timp ca na]ie, dac\ dintre noi se vor 
`ncuraja investitori care s\ ne pun\ pe noi  dup\ standardele lor. 
{i la noi a `nceput globalizarea prin pa[al=cul Kombassan de la 
B=rlad !!! 

Cu „noul” Osman Pa[a !          
(MERIDIANUL, An IV, nr.37 (374) 15-21 mai 2003, editorial)  
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V.  SCRIPTA ... MANENT : 
                                     MERIDIANUL ... nostru ! 
 

S| CLARIFIC|M: sunt oameni meni]i S| FAC|, din 
aproape nimic adeseori, dar p=n\ la urm\ S| FAC| ceva care s\ 
r\m=n\, a[a cum sunt, cei mai mul]i, s\ nu poat\ face, oric=te 
avantaje ar avea. EU, Marin Dumitru, AM F|CUT CEVA 
PENTRU jude] [i ora[ fie ca profesor, fie ca sportiv, fie ca 
inspector, fie ca cet\]ean, fie ca director al Grupului de Pres\, fie 
ca om politic ... PE MUL}I AM REU{IT EU S|-I FAC 
HARNICI {I TALENTA}I. 

Eu `nsumi am publicat `n diverse foi, foi]e, reviste [i 
revistu]e  (Cronica – Ia[i, prof. dr. docent Constantin Ciopraga, 
m-a apreciat [i publicat). 

Am condus Cenaclul literar Mugurel ’74 la Liceul de 
construc]ii („Ion Mincu”), [i la Liceul de chimie („Emil 
Racovi]\”) aproape 15 ani, cu elevi premia]i anual la olimpiade 
[i concursuri [tiin]ifice, cu reviste insignifiante, de coridor. 
Multe personalit\]i au trecut frecu[ul ... dezl\n]uit `n acest 
cenaclu. Mi-amintesc de Mihai Br=nz\, Aurelia Tofan (Iacob), 
Maria Labu[c\ (Ciobanu), Ion Marin, Marcela Croitoru, Oana 
Ursache, Lumini]a L\z\rescu, Daniela Ouatu, Tudorel Popa [.a. 

La Liceul Mihail Kog\lniceanu, `n 1990, am readus 
tip\ritura pentru un num\r din Revista Vl\starul a acestuia. 
Articolul program e ilustrativ. 

 
1.  VL|STARUL 

Ani noi 
„VL|STARUL” se a[eaz\ la locu-i vechi, dintr-o 

institu]ie centenar\, `ntr-o competi]ie a valorilor `n care a mai 
condus c=ndva. Purtat\ de aripile anilor 30 `ntr-o companie 
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adesea valoroas\ st\ m\rturie pentru eforturile vis\torilor `n 
vremuri zbuciumate. S\-i amintim pe fo[tii elevi C. Ciuhodaru – 
prof. doc. `n istorie la Univ. Ia[i, academician prof. dr. doc. Gh. 
Vr=nceanu, prof. dr. doc. N. Macarovici, prof. dr. `n medicin\ P. 
Br`nzei, - o list\ prea scurt\ pentru a men]iona elevi care [i-au 
dep\[it profesorii de liceu prof. Gh. St\nescu, C. Capr\ [i al]ii 
care le-au sprijinit zborul [i i-au ajutat s\-[i descopere voca]ia. 

La vremuri noi se impun oameni noi [i sunt necesare 
elemente de cultur\ noi, cu un alt con]inut ideatic. A sluji 
surplusul de spirit [i cuno[tin]e ale colaboratorilor, iat\ misiunea 
de c\petenie a revistei.  

~ntr-un efort (ce se arat\ de durat\) pentru valorificarea 
mo[tenirii spirituale conjugat cu cel al poten]ialului creator 
prezent `ncerc\m o larg\ prezentare prin cele dou\ diviziuni ale 
revistei: pentru profesori [i pentru elevi. A[tept\m colaboratori 
externi pentru cea de-a treia. 

{coala este prin defini]ie o permanent\ `nnoire a 
omenescului. S\ public\m orice produc]ie valoroas\ a 
componen]ilor colectivului nostru, sper\m s\  nu fie doar un vis, 
profilul caleidoscopic `nt\rind, zicem noi, actul de cultur\ `n 
sine. 

~ntorc=ndu-se aten]ia [i spre trecut putem descifra, dup\ 
cum observ\ `ndrept\]it marele savant N. Iorga `ntr-o conferin]\ 
]inut\ chiar la Vaslui, `n 1910, coordonatele unui alt viitor. Nu 
cu prioritate, dar cu mare solicitudine vom cuprinde c=t mai 
multe asemenea cercet\ri. 

Valoarea unei reviste este dat\ de componen]a [i 
actualitatea materialelor `nf\]i[ate. A descoperi noi talente e 
`n\l]\tor, a cultiva pe cele afirmate e o datorie. Sper\m c\ nu 
r\m=nem documentar neacoperi]i. 

Tocmai pentru aceasta e nevoie de `nm\nuncherea 
valorilor [i a[tept\m `n r=ndurile noastre pe oricine crede c\ are. 
La vremurile care vin, oferim alternativa speran]ei. 
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Sper\m ca de la num\r la num\r „Vl\starul” s\ se impun\ 
prin maturitate. 
Prof. D.V. MARIN 
Doctorand `n [tiin]e 

 
2. ~n 1993 am fondat TELERADIOEVENIMENT, cu nr. 

unic I, 1994, ian, 4 pagini, (din lips\ de ziari[ti). Articolul 
program m\rturise[te destule ambi]ii. 
 

3. ~n 1996 a ap\rut prima serie a 
MERIDIANULUI, oprit dup\ al 3-lea 
num\r din lips\ de fonduri [i de 
oameni. Caseta tehnic\ “`nf\]i[eaz\” 
nume de care n-a mai auzit [i n-o s\ 
mai aud\ nimeni ... Ilustr\m cu 
editoriale [i sumare. 

E clar c\ era un ziar bun. 
Grupul de pres\ CVINTET     

TE-RA avea `ns\ nevoie de o publica]ie 
scris\ dup\ principiul „Scripta Manent!”, pentru c\ se poate u[or 
observa c\ o atitudine `ntr-o apari]ie TV sau Radio e UN 
MOMENT cu reac]ie (sau nu) imediat\. Ce-i scris poate fi re-
luat, interpretat. 

{i mai ales… R|M+NE ! 
 
ACEST MERIDIAN 
Un ziar care vede, aude [i reproduce realitatea spre 

corecta informare a popula]iei din zon\. Echidistan]a, 
obiectivitatea, `n egal\ m\sur\ comprehensiunea pentru nec\ji]ii 
soartei vor fi emblematice. 

Un hebdomadar cu prea pu]in\ politic\ dar cu [tiri, 
informa]ii, divertisment [i ... ce-ar mai vrea cititorul care se 
poate adresa ca la cel mai bun prieten. 
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Dorim ca MERIDIAN-VASLUI s\ nu poat\ fi dec=t 
ilustra]ia adev\rului de zi cu zi. Cu `ncrederea `n izb=nd\ am 
trecut ... la MUNC| ! 
Prof. D.V. MARIN 

 
   Un Meridian-Vaslui ? Pot dovedi cu “probe” scrise c\ 
acest Meridian exist\. ~n afar\ de Greenwich nici n-am reu[it s\ 
descop\r vreun alt loc pe glob ([i am str\b\tut mai toate 
meridianele, de la Tokyo la Lima) `n care s\ simt cu at=ta 
acuitate c\ g=ndirea [i sufletul `mi sunt str\punse, de la Nord la 
Sud, de o andrea cu care se cro[eteaz\ timpul rotirii planetei. 

Era `ntr-un decembrie uscat [i geros de prin anii ’70. 
Domniile-voastre, vasluienii, ve]i fi de acord c\ nimic nu poate 
fi mai deprimant dec=t o sear\ de decembrie selenar prin ora[ul 
pustiu. Urcam de la gar\ spre centru, str\in [i f\r\ rost. Dintr-o 
dat\, cle[tarul gerului a fost str\puns de acordurile orologiului 
abia montat `n turla cu cu[m\ stilizat\ de Pene[ Curcanul a 
Palatului administrativ. S\geata acelor sonorit\]i aproape 
siderale mi-a pus mintea `n mi[care, ur=tul a devenit frumos, 
pustiul a devenit ospitalier [i m-am a[ezat [i am scris o 
`nsemnare deosebit de sim]it\ pentru cotidianul la care lucram. 

S-a sf=r[it iarna [i `nsemnarea n-a ap\rut. Era ceva normal 
`n presa anilor ’70: s\ scrii [i s\ nu apar\. {eful meu de atunci 
mi-a spus `ns\: “Ai a[ternut pe h=rtie un lucru at=t de frumos, 
`nc=t o s\-l public\m `n prima iarn\ geroas\”. 

Culmea e c\ s-a ]inut de cuv=nt, dar a publica un text cu 
`nt=rziere de un an `nseamn\ a contrazice orice idee de pres\ 
cotidian\, eminamente subordonat\ actualit\]ii. Dac\ a[a ceva   
s-a `nt=mplat, `nseamn\ c\ textul ie[ise din spa]iul str=mt al 
efemerului. De ce ? 

Simplu: fusesem str\puns, ca un fluture `n insectar, de 
acul invizibil al meridianului locului. 
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Iat\ de ce, pentru mine nu exist\ nici o `ndoial\: 
Meridianul Vaslui exist\ [i m\ emo]ioneaz\. 
Sergiu ANDON 
 (MERIDIAN VASLUI-B+RLAD, anul I, nr.1, joi, 26 septembrie 1996) 

  
Din anul 2000, de Buna Vestire, deci, aproape de 6 ani 

`ncoace apare 
MERIDIANUL de 

Vaslui-B=rlad-Hu[i, 
al Grupului de pres\ 
Cvintet TE-RA, 

bis\pt\m=nal un timp, tris\pt\m=nal, cotidian c=teva luni, 
bis\pt\m=nal, acum s\pt\m=nal. El trece `n anul  VII `ncep=nd 
cu 1 ian. 2006 dar `mpline[te cei 6 ani pe 24-27 martie, `ntruc=t 
primul nr. poart\ data de 24 – 27 martie 2000. Caseta tehnic\ era 
urm\toarea: 

Director general: Prof. Dr. Dumitru V. MARIN 
Coordonator: Mircea Popa 
Secretar de redac]ie: Nicu E[anu 
Redactori: Vaslui – C\t\lina Vieru T\n\suc, Cristi Lapa, 

Vasilica L\c\tu[, Cezar Andrei 
Subredac]ia B=rlad: C\t\lin Len]a, Cezara Mironic\, 

Marius C\lin 
Subredac]ia Hu[i: Violeta Grigore 
Articolul program, scurt [i cuprinz\tor, nu f\cea altceva 

dec=t s\ confirme activitatea de p=n\ atunci de la TV Vaslui [i 
re]eaua UNISON. 

 
4.  ALT MERIDIAN 

Ar fi un ziar care ”vede”, ”aude” [i reproduce realitatea 
locului spre corecta informare a popula]iei din zon\, al\turi de 
Studioul de Televiziune [i re]eaua Unison Radio. 
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Echidistan]a, obiectivitatea, `n egal\ m\sur\, 
comprehensiunea pentru nec\ji]ii soartei, vor fi emblematice. 

Ne dorim ca acest bis\pt\m=nal cu mai pu]in\ politic\, dar 
cu [tiri, informa]ii, divertisment [i… ce-ar mai dori cititorul, s\ 
fie cel mai bun prieten pentru fiecare `n parte [i pentru to]i la un 
loc. 

MERIDIAN Vaslui-B=rlad ar fi astfel ilustrarea 
adev\rului de zi cu zi a[a cum ne-am propus la prima lui 
apari]ie, `n septembrie 1996. Nu concur\m pe nimeni, ci doar 
sprijinim un drept fundamental, cel al informa]iei. Nu va fi nici 
u[or, nici comod, dar ne baz\m pe sprijinul oamenilor simpli [i 
cinsti]i. 

Ca `ntotdeauna, speran]a afirm\rii st\ `n puterea noastr\ 
de munc\. 

V\ vestim deci, de Buna Vestire 2000, c\ la „prietenul de 
care ai nevoie” (TVV), ”adev\ratul prieten” (UNISON RADIO), 
se adaug\ de azi MERIDIAN, ziar pentru cei care vor, pot [i 
trebuie s\ [tie. 

Suntem al\turi de Dumneavoastr\, oameni buni! 
Prof. Dr. Dumitru V. Marin 

(MERIDIAN VASLUI-B+RLAD, an I, nr. 1, 24-27 martie 2000, pag. 1) 

 
ALT FEL … mai altfel ! 
Dup\ amar de vreme de c=nd treaba merge prost e musai 

s\ `ncerc\m [i ALTFEL. 
Dup\ aproape zece ani, de r\u `n mai r\u du[i de 

guvernan]i incapabili de m\suri la vreme sau la redresarea 
promis\, e nevoie de altfel de politic\ (na]ional\). E r\bd\tor 
rom=nul nostru dar trebuie s\ mai [i tr\iasc\ ! 

ALTFEL ar putea fi totul, `n orice caz la fel de bine ca `n 
dep\rtarea vestului. Ca s-o ducem to]i mai bine `ncerc\m puterea 
cuv=ntului scris al\turi de cel rostit sau de cel ilustrat prin 
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imagini. Poate tot altfel de[i nu ziaristica trebuie `n primul r=nd 
reformat\. 

S\ d\m informa]ia scurt\ [i variat\ de care credem c\ 
publicul are nevoie. S\ fim ilustrarea necazurilor [i bucuriilor 
fiec\rei colectivit\]i, s\ fim la timpul [i locul potrivit servind 
adev\rul care este unul singur, `n timp ce dreptatea poate fi a 
fiec\ruia. 

Nu ne substituim poli]iei (nu-i vom ierta c=nd mai gre[esc 
[i ei), nu putem fi medici (dar vom scrie despre cei ce uit\ 
penseta `n p=ntecele operatului), nu [tim destul\ politic\  (dar ne 
`nva]\ fiecare doctrina lui momentan\) [i multe nu putem, dar 
barometrul opiniei publice da; putem fi. 

~n schimbul respectului necesar vom da cuv=ntul oricui 
are ceva de comunicat cu adev\rat. 

ALTFEL privind lucrurile, fiecare dintre Dvs., stima]i 
cititori pute]i scrie ziarului ”nostru” ca s\ `nv\]\m unii de la al]ii, 
s\ ne pricepem defectele s\ apreciem calit\]ile, s\ ne `n]elegem 
pe noi. 

V\ a[tept\m, deci s\ ne spune]i cum crede]i Dvs. c\ poate 
fi un alt MERIDIAN. 

Prof. dr. D. V. Marin 
(MERIDIAN VASLUI-B+RLAD, an I, nr. 2, 28-30 martie 2000, pag. 1) 

 
 Acest “MERIDIANUL” 

Peste c=teva zile aceast\ publica]ie `mpline[te 2 ani b\tu]i 
pe muchie a[a c\ num\rul urm\tor va fi `n anul al treilea de[i 
calendaristic ne afl\m de la 1 ianuarie `n anul III. 

Un ziar, oricare ar fi acela, rezist\ cu foarte mari greut\]i 
`n peisajul local, mai ales c\ pentru a „prinde” pia]\ s-au 
`ngr\m\dit [i se sufoc\ 3 cotidiene.  

MOTIVE: 
- Bis\pt\m=nalul acesta cuprinde cele mai numeroase [i 

variate informa]ii locale. Oricine poate cump\ra [i s\ 
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observe c\ el `[i p\streaz\ caracterul independent, c\ e 
obiectiv [i c\ slujitorii lui sunt profesioni[ti. 

- El completeaz\ [i deseori detaliaz\ ceea ce se difuzeaz\ pe 
UNISON Radio sau prin Televiziunea Vaslui. El 
stocheaz\ sub form\ scris\ din ce zboar\ `n eter ca sunet 
sau imagine. 
Verba volant, scripta manent ! 

- Este o necesitate, nu pentru noi ci pentru informarea 
cet\]enilor din tot jude]ul Vaslui, fie [i ca o alt\ „voce” 
pentru n\dejdile de viitor ale tuturor. 

Sigur e cel mai ieftin dac\ nu cel mai competent. 
- Este o expresie a {colii de pres\ pe care am reu[it-o `n 

ultimii 10-12 ani (merit pe care unii mi-l recunosc) 
pornind cu TVV, continu=nd cu UNISON Radio. 
Putem s\ ne dorim `mpreun\ MUL}I ANI ? 

(MERIDIANUL, An III, nr. 22 (259) 21-24 ianuarie 2002, editorial) 

 
Consider\m c\ cel mai mare rol ca activitate de 

`ndrum\tor l-au avut editorialele, dintre cele peste 600 
reproducem doar o parte, reprezentative pentru diversitatea [i 
problematica lor, dar 
mai ales ca documente 
de epoc\, `ntr-o 
tematic\ greu de 
egalat.  

Editorialele 
alc\tuiesc o carte a timpului ca ilustra]ii ale momentului `n 
derulare. 

Precizare important\: ele s-au citit de regul\ [i la 
televiziune [i la radio. 

TEME: 
- ANIVERS|RILE ... noastre [i numai 
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- ATITUDINI SOCIALE – ca cet\]ean, ca publica]ie. Munca – 
tema esen]ial\ 

- HO}IA CA PROFESIE – Tema predilect\ 
- JUSTI}IA - `n “furculi]\” 
- PERSONALIT|}I – semne de recunoa[tere 
- Institu]iile Statului – cu plusuri [i minusuri 
- Consiliul jude]ean – cu balamagiii s\i [i… conduc\tori ! 
- Institu]ii publice – a[a cum erau 
- Parlamentarii – ca ale[ii ... partidelor ... 
- Politica – act patriotic, dar [i porc\ria politic\ ... 
-   Singura TRIBUN| care-i public\ pe creatorii locali ACTIVI. 
- Caracteriz\ri (recunoa[teri, autocaracteriz\ri). 
- Agricultur\ 
 

”MERIDIAN” nu este ecologist 
La ”Metro H” a fost lansat oficial pe pia]a vasluian\ un 

nou ziar: bis\pt\m=nalul ”Meridian”. Fondatorul, profesorul 
doctor Dumitru V. Marin a ]inut s\ precizeze din start, la o 
`ntrebare, `nc\ nepus\ de colegii de breasl\: ”Ne vom str\dui s\ 
facem un ziar bine informat, f\r\ partizanat politic, chiar dac\ 
[eful grupului de pres\ este ecologist”. 

Noi salut\m `n mod sincer evenimentul, dorim colegilor 
de la ”Meridian” curaj, putere de munc\, iar ziarului via]\ lung\! 
Constantin Zb=rlea 
(ADEV|RUL DE VASLUI, anul XI, nr. 1063, luni – 27.03.2000, pag. 6) 
 

TAXIMETRI{TI 
              - prieteni de noapte  
 „Ziua” mea de munc\ se `ncheie cam pe la 22,30. Uneori 
mai devreme, deseori mai t=rziu. 
 L=ng\ Casa de cultur\ a[teapt\, `n [irul lung de taximetre, 
oameni gata s\ apese pe accelera]ie chema]i la vreo comand\. 



 186

Nu-i v\d cisluind la gr\mad\ nici vara, nici iarna, prin urmare 
fiecare a[teapt\ individual semnalul de deplasare. 
 Cu majoritatea m\ cunosc din vedere. ~i v\d acord=ndu-mi 
prioritate, salut=ndu-m\ sau z=mbindu-mi complice. Parc-ar 
spune: „tot noaptea t=rziu, dle profesor ?! Evident, aceea[i 
`ntrebare „tot la serviciul de noapte, prieteni ?” 
 Exist\ deci o prietenie complice [i de la distan]\; ei sunt 
martorii muncii mele iar eu regret `n numele colegilor mei c\ nu 
ne-am aplecat mai mult asupra muncii [i speran]elor lor. Dar ne 
cunoa[tem [i ne recunoa[tem ! 
 R=ndurile de fa]\ se vor un semnal de pre]uire pentru o 
categorie de oameni muncitori care nu sunt nici m\tur\tori, nici 
„p\s\ri” de noapte, nici petrec\re]i [i nici „boieri”. 
 Pentru Oamenii de l=ng\ noi, cu toat\ pre]uirea. 
(Meridianul, an III, nr. 19 (256) 11-13 martie 2002, editorial) 

 
Nebuni frumo[i ? 

 Am plecat de la realitate chiar dac\ m-am g=ndit [i la 
faimosul titlu de roman „Frumo[ii nebuni ai marilor ora[e”. 
 S-a prezentat un tinerel m\run]el [i cur\]el, s\-l angajez, 
cu formularea: „v\ adresez candidatura mea spontan\ cu scopul 
de a v\ face cunoscut\ propria-mi disponibilitate `n vederea unei 
viitoare colabor\ri”. Am t\cut … 
 Un altul, sub]ire ca o lum=nare, cu comportament 
schizofrenic m\ acosteaz\, mereu c\tre miezul nop]i, s\-l 
angajez, dar nu mai ajunge niciodat\ diminea]a s\-l pun m\car s\ 
care pietre, s\-[i justifice pomana pe care i-o dau. 
 O tineric\ de pe la ]ar\ se treze[te buricul p\m=ntului pe 
baz\ de picioare frumoase [i vorb\ `ndr\znea]\ … 
 To]i \[tia … n\zdr\vanii, sunt frumo[i ca aspect. 
Problema e, c=nd po]i percepe abisul min]ii lor ! C\ n-au sim]ul 
m\surii [i nici bunul sim]. {i te treze[ti cu ni[te nenorociri pe cap 
din cauza lor `nc=t toat\ societatea sufer\. 
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 Oare nebunii \[tia, frumo[i, sunt mai pu]in periculo[i 
dec=t or\t\niile puse pe rele din preajma noastr\ ? 
  Dar, de fapt, pot fi frumo[i … nebunii ? 
(Meridianul, an III, nr. 65 (302) 22-25 august 2002, editorial) 
 

„Urechea TOAC|” 
 „Face urechea toac\” adic\ oric=t i-ai spune nu bag\ `n 
cap. Ar mai `nsemna c\ nu vrea s\ `n]eleag\ ce vrei s\-i 
transmi]i. 
 Probabil, ar fi o asem\nare cu toaca `n care oric=t ai bate 
tot o sc=ndur\ r\m=ne. 
 „Urechea-toac\” se mai face nuan]at: vine poten]ialul 
adversar politic, `ncepe un dialog al surzilor, arareori cu oarece 
efecte sau cu o pace susceptibil\. Pentru c\ de-o vreme politica 
nu e diploma]ie ci dihonie. 
 ~n probleme de serviciu „urechea toac\” e normal\: poate 
vorbi [eful mult [i bine, tot la n\ravul vechi func]ionarul r\m=ne. 
{i `n intreprinderi private pe ici pe colo mai exist\ „obiceiul”. 
 Cum se sparge „toaca”? La cuv=ntul magic „bani”, din 
salariu pentru nerealizarea sarcinilor de serviciu. 
 Lucru dracului azi la noi : con[tiin]\ `nseamn\ bani ! „M\ 
pl\te[te fac, nu …” Cu c=t mai mul]i bani, cu at=t mai mult\ 
con[tiin]\ la serviciu … 
 Profesionalism … ? Hai s\ facem „urechea toac\”!!! 
(Meridianul, an. III, nr. 66 (303), 26-28 august 2002, editorial) 

 
- CONSILIERII ... JUDE}ENI ! 

 
Toat\ lumea [tie c\ sunt 39 de consilieri `ntr-un Consiliu 

Jude]ean Vaslui printre care m\ num\r de vreo dou\ legislaturi 
... [i ceva ! 

Toat\ lumea [tie c\ m-am exprimat `mpotriva unor 
mameluci ajun[i pe list\ la un partid [i “fugi]i” la un alt partid `n 
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speran]a c\ vor prinde un oscior de ros, vreo func]ioar\ sau, 
m\car, vor sta lini[ti]i rumeg=ndu-[i indemniza]ia. 

Iar\[i se [tie c\ despre cei din legislatura trecut\ am scris 
c\ doar vreo 12-13 erau de oarecare valoare. Acum `ns\, este [i 
mai r\u ! 

La ultima [edin]\ a Consiliului Jude]ean am constatat cu 
regret [i m=hnire c\ valoarea unora este cu mult mai mic\. 
Marea majoritate vin `n grab\, casc\, citesc ziarul, `[i mai 
aranjeaz\ c=te ceva, deconteaz\ bilete, ridic\ m=na la vot ca 
adev\ra]i balamagii ce sunt. M\ `ngrozesc s\ constat c\ `n afar\ 
de pre[edintele Ion Manole, care trebuie s\ [tie [i s\ c=nt\reasc\ 
totul, doar c=]iva se arat\ interesa]i de problemele puse `n 
discu]ie. DE REGUL|, UNII SE A{EAZ| ~N SCAUNE {I NU 
LI SE MAI AUDE NICI R|SUFLAREA. C=]iva ar fi trebuit de 
mult ]ipa]i afar\ pe motiv de absen]\. 

Am r\mas stupefiat cum a fost demis un om de valoarea 
lui {tefan {erban cu 28 de ani de “cultur\” `n spate. Nu pentru 
c\, propun=nd demiterea, Manole nu ar fi avut dreptate. Nu 
pentru c\ dl. {erban n-ar fi fost vinovat. Ci pentru c\ personajele 
acestea nici m\car n-au catadicsit s\(-[i) pun\ `ntreb\ri, s\ se 
documenteze. DE REGUL|, ace[ti consilieri care nu consiliaz\ 
pe nimeni se arat\ ca fanto[e la ceea ce ar trebui s\ fie. N-au 
dec=t meritul de a fi componen]i ai ma[inii de vot. Absolut sigur 
c\ alt mandat nu mai prind. {i vegeteaz\, vegeteaz\ ... 

A[a c\ Manole `[i duce singur crucea ajutat de foarte 
pu]ini din partidul propriu sau din firava opozi]ie. 

Cuvintele acestea s-au vrut a fi mult mai aspre. Nu pot, 
din colegialitate. Dar pot s\ dau loc `n pagin\ oric\ruia dintre ei 
(chiar [i ca drept la replic\) tocmai pentru a-[i ar\ta por]ia de 
valoare, admi]=nd c\ [i au. M\car s\ deschid\ gura. 

A[tept ! 
(Meridianul, an.III, nr.15 (252) 25-27 februarie 2002) 
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 Revolta caracudei 
Dup\ cum se [tie, la Junimea existau membri care nu luau 

cuv=ntul niciodat\. ~n sens de participan]i [i at=t, ace[tia 
alc\tuiau “caracuda”. 

~n Consiliul Jude]ean de vineri ora 15.03 – o parte din 
caracuda acestuia s-a revoltat c\ `ntr-un editorial i-am f\cut 
“balamagii” adic\ un fel de m=n\ moart\, bun\ numai la vot. O 
cucoan\, parc\ de pe la Hu[i, a suflat de data asta, dar nu cu vreo 
discu]ie la ordinea de zi, ci c\ a[ fi jignit-o ? ! Ba, `mi analiza 
articolul, cu atac la persoan\, cu adev\rat\ m=nie proletar\; 
repede sus]inut\ de `nc\ peremista proasp\t directoare la 
protec]ia plantelor care a ]inut s\ aminteasc\ auditoriului c\ am 
mai fi auzit de numele “jignitei” cu vreun an [i jum\tate `n urm\. 

Ca o ... culme: [i unul dintre vicepre[edin]i a s\rit la 
amenin]\ri. 

Vas\zic\ ofer spa]iu `n mass-media local\, chiar `mpotriva 
mea, tocmai ca “ace[ti contemporani ai mei” (Macedonski ?!) 
s\-[i utilizeze materia cenu[ie (dac-o au) [i ei recurg la lovituri 
sub centur\ ? 

Caracuda noastr\ pare a avea amoc nu glum\ ! 
P\i, dac\ Dandanache de Vaslui n-ar fi pe lista electoral\ 

eu nu l-a[ `nt=lni la Consiliul Jude]ean adic\ `n postura de “sus 
Tudorache, jos Tudorache” ! {i dac’ar fi s\ ne lu\m de unii 
consilieri jude]eni am tot avea ce spune [i ce scrie ... {i nu 
retractez nimic ! 

~ns\, constructivi cum suntem, noi vrem doar s\-i ajut\m 
s\-[i arate valoarea ... nu de tineri pensionari. De reprezentan]i ai 
dvs., oameni buni ! 
(Meridianul, an III, nr.21 (258) 18-20 martie 2002, editorial) 
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N-AM PRICEPUT: „Actualitatea” `n Consiliul 
Jude]ean 

Dup\ cum se [tie, sunt `n cursul celui de-al treilea mandat 
de consilier jude]ean (dintre cei 4 ale[i `n toate legislaturile de 
dup\ Revolu]ie). Am v\zut bune [i rele [i, de regul\, iau 
cuv=ntul `n fiecare [edin]\ pentru c\ am ceva de spus pe baza 
experien]ei [i func]iilor pe care le am. ~n nici un caz nu sunt un 
balamagiu care votez pentru indemniza]ie ! 

M-a nedumerit un gest al secretarului Gheorghe Stoica 
sprijinit de Ion Manole pe care nu-i `n]eleg. Validarea noului 
consilier jude]ean care ar proveni de la fostul A.P.R., deci de la 
P.N.L. 

N-am priceput de ce trebuie obstruc]ionat Ropot\ sau 
oricare ar fi, care ar `nt\ri cu 1(unul) grupul P.N.L., firav-firav 
ca [i cel al F.E.R. [i care n-are sor]i de izb=nd\ orice-ar propune! 

Asta pentru c\ to]i ceilal]i sunt P.S.D, chiar dac\ oficial 
doar 14 din 39. P.D.-i[tii, cu excep]ia lui Gh. Trifan tac [i 
voteaz\, P.U.R.-i[tii laud\ [i voteaz\; P.R.M.-i[tii tac, laud\ [i 
voteaz\ necondi]ionat, al]ii nu mai exist\. Chiar am crezut c\ 
unii ca Daniel Andrei sau Hurduc sunt mu]i. Le mai lipsea 
t\bli]a indicatoare [i balamaua pentru vot. 

Deci, dac\ `ntre 39 de consilieri, cu un pre[edinte mai 
pesedist dec=t “papa”, ar fi `n opozi]ie P.N.L. (5 persoane) [i 
F.E.R. (2 persoane) s-ar fi modificat ceva `n ma[ina de vot ? Din 
lista de consilieri-caracud\ s-ar fi eviden]iat al]ii ? 

{i atunci ? 
Manevra aceasta nu face cinste niciunui frunta[ P.S.D., 

nici lui Gh. Stoica, nici “ascult\torului” A. G\van, nici nou\ 
care am=n\m intrarea unui ales `n drepturi. A[a cum se `nt=mpl\ 
[i la Vetri[oaia, unde un primar, nu chiar s\n\tos la cap am=n\ 
reintegrarea lui Gh. Poro[nicu, `mpotriva oric\ror hot\r=ri 
judec\tore[ti dup\ ce legal a validat o coad\ de topor. 
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R=ndurile de fa]\ se vor, m\car, o INVITA}IE LA 
RA}IUNE ! 
(Meridianul, nr.17 (354), 3-5 martie 2003, editorial) 
 

~n Consiliul jude]ean: VOTUL [i VACA ! 
Vinerea trecut\ am “parcurs” 11 puncte `n (lini[tita) 

adunarea noastr\ ordinar\ (sunt consilier jude]ean F.E.R.). 
Ca de obicei am avut ceva de spus. {i nu m-am g=ndit 

nicidecum c\ a[ fi `n opozi]ie ci, c\ judec=nd proiectele propuse 
aprob\rii, lucrurile se pot face [i mai altfel, mai complet. {i de 
data asta am mai vorbit despre o lege “uman\” aplicat\ inuman, 
`n nici un caz `n spiritul vremurilor actuale: Legea 416. E vorba 
de ajutoarele pentru familiile aflate `n mare nevoie. Am spus c\ 
e o lege european\, exprim\ o atitudine social\ normal\, at=t 
timp c=t se refer\ la cei care [i vor s\ munceasc\ ! 

Judeca]i [i dvs.: dac\ dintr-o comun\ sunt 55% sau chiar 
75% dintre oamenii care primesc ajutoare sociale (c=ndva se 
acorda ajutor pentru 10-15% dintr-o localitate) [i c=nd unii 
dintre ei au peste 2 ha de p\m=nt, cal, c\ru]\, vac\ - pe ce baz\ 
se dau ace[ti bani ? 

N-ar trebui ni[te norme ? 
N-ar trebui criterii unitare ? 
N-ar trebui s\ lucreze cele 72 de ore ? 
Primarii mint de `nghea]\ ... z\pada c\ i-au pus la [an]uri 

[i la mutat tone de n\me]i, ca s\-[i apere falsurile din 
documente. 

Am mai spus c\ oamenii trebuie s\ se apuce de munc\ 
serios [i s\-[i `ngrijeasc\ lotul [i vaca ... 

A izbucnit m=nia proletar\ a c=torva care au deschis gura 
s\ se arate activi `n fa]a deputatului (prezent) Dumitru Buzatu, 
pre[edintele pe jude]. Ba chiar parlamentarul a vorbit de “vaca 
d-lui Marin” l\ud=nd legea care `ncurajeaz\ nemunca. 
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Precizez: legea 416 deschide calea arbitrariului: nu-i 
oblig\ la munc\ pe mul]i bucluca[i care dau 80% din ce primesc 
la cr=[m\, nu stabile[te responsabilit\]i clare [i-i expune pe 
primari la urm\riri penale. 

A[adar, nu e vorba de vaca pe care o am `n sectorul 
zootehnic ci de vaca de muls pe care o au unii `n scopul ob]inerii 
voturilor. Pentru c\ Legea 416 poate fi numit\ legea voturilor 
cump\rate ! 

Cu banii pe care statul `i stoarce prin taxa pe auz [i v\z, 
recentul bir radio-tv pe care trebuie s\-l pl\teasc\ p=n\ [i babele 
surde ! 

Taxa pe auz [i v\z se duce [i `n ... legea 416 ! 
Ce zice]i, votul are vreo leg\tur\ cu ... vaca ? 

(Meridianul, an IV, nr.29 (366), 14-16 aprilie 2003) 

 

- }IGANII ~N ACTUALITATE 
 

Dup\ recens\m=nt, `n jude]ul Vaslui, sunt doar c=teva 
familii de ]igani. ~n realitate sunt 2 mil. de ]igani din cei 22 de 
milioane de locuitori ai Rom=niei. Din procentul acesta de 
aproape 10 %, c=]i sunt oare cu adev\rat gospodari [i 
muncitori ? De fapt, cu ce tr\iesc ?  

- Unii muncesc sau fur\ prin Europa. Se mai `ntorc cu ceva 
Euro la puradei, nu `nainte de a pierde cea mai mare parte 
din c=[tig, la barbut sau la cr=[me. 

- Pu]ini [i-au `ncropit o afacere, de regul\ prosper\, pentru 
c\-i pl\tesc pe consangvinii lor cu pu]in, `i `n[eal\, `i bat, 
etc. 

- Cei mai mul]i lucreaz\ `n agricultur\, din ce adun\ 
pl\tindu-[i datoriile, organiz=nd chefuri de pomin\ [i b\t\i 
ca la carte ! Agricultura “manual\“ se bazeaz\ cel mai 
mult pe for]a de munc\ a rromilor care `nc\ nu s-au 
orientat spre Spania, Portugalia, Italia. Pentru c\-[i simt 
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importan]a, ei cer sume mai mari pentru ziua de munc\, 
nu accept\ norme, strig\ dup\ m=ncare mai bun\, chiulesc 
[i sunt obraznici c=t `ncape ! Dup\ ce-[i face treaba, 
gospodarul `njur\ «]iganul, tot ]igan!»  [i jur\ s\ nu-l mai 
ia la treab\. 

- }iganii au fost principala mas\ de vot pentru PSD, care   
i-a m=nuit dup\ pofta inimii! Unde au mai mi[cat `n front 
au fost amenin]a]i sau ’’t\ia]i” de la drepturi ... 
Culmea realit\]ii : ]iganii reprezint\ speran]a realiz\rilor 

`n agricultura jude]ului. Pentru c\ oric=t\ mecanizare ar fi, tot 
mai e necesar\ interven]ia omului. C=t de mari « speciali[ti » pot 
fi ni[te cet\]eni care vor s\ stea numai cu b\utura `n cap, se 
g=ndesc numai la chiul [i furat, e o alt\ problem\. Dar la sapa 
« mecanizat\ » se pricep [i pentru c\ trebuie s\ [i m\n=nce. 

Condi]ia ]iganilor se regleaz\ `ncet, `ncet [i cred c\ numai 
pe baz\ de munc\. Printre vecinii mei de la bl.32 sunt c=]iva care 
fur\ orice: de la capacele de canalizare, la sticle colorate ... |[tia 
p=ndesc [i ziua [i noaptea doar pentru o « lovitur\ » care s\ le 
ajung\ pentru barbut, muieri [i b\utur\, strig\, se « bag\ », se 
`njunghie, fac copii cu nemiluita, dar cu o solidaritate de breasl\ 
absolut de invidiat ... 

Mul]i au `n]eles cum e cu munca, dar nu vor ...  
Nu to]i sunt r\i, dar prea pu]ini sunt cu adev\rat buni. 
Societatea `ns\ nu-i poate [i nu trebuie s\-i lase de 

izbeli[te. 
(MERIDIANUL, An V, nr. 48 (524) 21-23 iunie 2004, editorial) 

 
 }iganul HUL| 

Dac\ o `nt=mplare la care particip n-ar avea un 
`nv\]\m=nt, n-a[ scrie. 

La blocul 32 din Vaslui exist\ o `nsemnat\ colonie de 
]igani. Unii `[i zic rromi ca s\ par\ mai eleva]i. Mai ales dac\ au 
f\cut [i ceva pu[c\rie ...  
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~n urma \stora totul se p=rjole[te pentru c\ ei stau, [i stau 
toat\ ziua p=n\ c=nd nu mai r\m=ne fir de iarb\ pe aproape, 
seara se apuc\ de furat, dup\ care, de la `mp\r]itul pr\zii, de la 
barbut sau de la muieri se bat [i fac o g\l\gie de nedescris. 
~njur\, vorbesc pornografic, agreseaz\ vecinii. Fire[te, nu to]i! 

Unul pe care l-am aten]ionat luni pe la ora 16.00 s\ nu 
mai joace babaroasele pe singurul petec de iarb\ r\mas, a s\rit la 
b\taie, pur [i simplu! Ceilal]i `l poreclesc HUL|, dar mul]i nu 
[tiu cum `l cheam\, ci doar c\ e scandalagiu f\r\ pereche. Patima 
lui e s\ se certe cu concet\]enii mai eleva]i, probabil frustat de 
handicapul puturo[eniei lui. ~n felul acesta baroiul se d\ [i el 
“mare”: “ai v\zut, b\, c\ i-am zis-o”, se bate cu pumnul `n piept 
cer=nd zar bun. 

Exist\ deci o categorie de oameni c\rora le pute [i urma 
de puturo[i ce sunt, dar [i fuduli, a[a cum le st\ bine unor 
handicapa]i! 

Mul]i ]igani `mi cer[esc c=]iva lei c=nd vin seara t=rziu 
acas\. 

C=]iva spun c\ ar munci ... 
HUL| al nostru munce[te la barbut sau table, se `ntre]ine 

cum poate [i `[i arat\ mu[chii ... p=n\ vine poli]ia! 
... dar, dac\ ar fi SINGURUL ?!? Sau ... c=t mai pu]ini! 

(MERIDIANUL, An III, nr.53 (290) 11-14 iulie 2002, editorial) 
 

 }IGANUL… ca unitate de m\sur\ ! 
C=ndva exista un banc - `ntrebare: care-i cea mai mic\ 

unitate de m\sur\? R\spuns ]ianul, a[a c\ “mili]ianul” era 
etalonul micimii morale. 

Ce, b\, e[ti ]igan; doar nu suntem ]igani; ca la ]igani ... 
sunt formul\ri, mai vechi sau mai noi, care fac trimiteri la 
aceast\ etnie cu obiceiuri [i comportament, de regul\, negativ. 

Prin urmare celelalte etnii `i evit\ lu=ndu-i ca etalon al 
necinstei, dezonoarei, nemuncii, incon[tien]ei. Altfel spus 
destule rele ca ]iganii s\ nu prea aib\ acces la valorile sociale. 
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Neam]ul e cu tehnica, jidanul cu banii, rom=nul (se 
exclude) iar ]iganul referin]\ pentru necinste, ho]ie [i mizerie. 

Din p\cate, ]iganii de la blocul 32 de pe strada M. 
Kog\lniceanu nu fac altceva dec=t s\ exprime declasarea acestei 
categorii de oameni. O “femeie” `[i bag\ [i scoate copilul de 
c=]iva ani, se arunc\ m\sc\rile cele mai aspre din strad\ spre 
etaje, copiii sunt brutaliza]i sistematic, nu e respectat nimeni 
indiferent cine-ar fi, fug ca pot=rnichile c=nd vine poli]ia 
[.a.m.d. Dat fiind c\ nu ascult\ de nimeni, `[i merit\ soarta! 

Dac\ nu sunt paria, scursuri ale societ\]ii sunt mul]i dintre 
ei. 

A[a c\ popula]ia percepe `n ierarhia valorilor c\ ]iganii 
sunt cei mai jos: “m\, nu fii ]igan ...” 

Dar, ei ajung unitate de m\sur\ tocmai prin ce fac. 
Dac\ nu se ajut\ ei, cine-i ajut\? 

(MERIDIANUL, An III, nr. 95 (331) 5-8 decembrie 2002, editorial) 

 
 Cei mai puturo[i… ! 

G=ndurile de mai jos izvor\sc dintr-un popas la casa lui 
Mititelu P. Costic\. 

Am v\zut multe la via]a mea: oameni foarte boga]i sau 
foarte s\raci, nenoroci]i `n ultimul hal. Dar pe cei mai puturo[i 
oameni i-am v\zut zilele  trecute `n Unirea, comuna Dele[ti. 

M.P.C. tr\ie[te `n concubinaj cu o femeie de circa 50 de 
ani cu care are 2 copii (de 10 [i 14 ani). Pentru c\ ei nu prea 
muncesc [i beau de sting `i pun pe copii s\ fure. 

C=nd ne-au v\zut la poarta lor, vecinii s-au str=ns s\ ne 
spun\ c\ \[tia fur\ [i ou\le de sub clo[c\ [i c\ nu mai pot tr\i 
omene[te din cauza lor. 

Oameni s\rmani sunt aceia care au un bete[ug [i cu greu 
`[i adun\ pentru hran\ PRIN MUNC|. Cei `nst\ri]i n-au somn 
pentru c\ trebuie s\ alerge, s\ dea la vite ... s\ munceasc\. 
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~nchipui]i-v\ o cas\ care st\ s\ se d\r=me, acoperit\ cu 
]igl\, cu folie v=n\t\ `n loc geamuri, u[ile sc=lciate, p\m=nt ur=t 
mirositor (a fecale) `n cas\, teren destul de mult `mprejurul 
casei. Terenul \sta ar putea s\ le asigure existen]a. Dar, la patru 
bra]e de munc\, nu e cultivat nici un centimetru. Cu ce tr\iesc 
ace[tia? 

V=rstnicii, din ce c=[tig\ muncind uneori cu ziua, iar cei 
mici, subtiliz=nd tot ce g\sesc. Femeia mirosea at=t de ur=t `nc=t 
nu puteam sta `n apropiere.  

S\ ai tu cas\, p\m=nt, putere de munc\, posibilit\]i de 
c=[tig [i s\ fac\ praf pe votc\ ultimul leu]?! 

E treaba mea ? 
E! Pentru c\ \ia, puturo[ii, tr\iesc nu pe banii statului cum 

ar p\rea ci prin impozitele pe care statul le percepe. 
Este, pentru c\ niciodat\ nu vom da `nainte cu asemenea 

specimene care `n numele unei sfinte libert\]i comit tot felul de 
acte antisociale [i p\gubesc pe oameni. 

“Nu mai putem tr\i din cauza lor”, a exclamat un vecin 
bucuros c\ noi i-am “descoperit” pe ho]i. 

Cel mai nenorocit om pe care l-am v\zut acum zece ani la 
M\r\[e[ti – Voine[ti desf\[ura o activitate. Voia s\ munceasc\. 
Cine-i de vin\ c\ ace[tia sau al]ii nu `n]eleg c\ via]a f\r\ munc\ 
cinstit\ nu se poate? 
(MERIDIANUL, An IV, nr.53 (390) 14-16 iulie 2003, editorial) 
 

 }iganii…  mei ! 
Dup\ cum se [tie locuiesc l=ng\ blocul groazei (32) 

ocupat `n mare parte de ]igani. Cu toate obiceiurile lor proaste 
nu m\ deranjau p=n\ `n prezent. 

Dup\ cum se vede problema rromilor devine european\ [i 
de rezolvat `n Rom=nia. {i se tot discut\ pe chestia asta. 

De fapt chestiunea ]ig\neasc\ este una mare [i lat\: 
implantarea dorin]ei de munc\. Vecinii mei, ]igani de toate 
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“culorile” muncesc [i ei: fur=nd, t\ind frunz\ la c=ini, barbut, 
sex [i ceart\ ori b\t\i. Au o limb\ spurcat\, greu de suportat 
chiar `ntre ei. Dar nici un conflict `ntre ei nu pleac\ pe tema 
muncii. ~i aud, `i v\d [i m\ mir cum ni[te zdrahoni buni de 
munc\ stau la umbr\ c=t nu sunt `n pu[c\rie sau `[i dau copiii 
afar\ (ori la cer[it) c=t se zb\n]uiesc cu pirandele. E o mizerie 
uman\ greu de descris `n microcomunitatea asta. N-au ru[ine, 
fric\ sau demnitate. C=nd le este foame sunt docili, umili, 
f\]arnici. S\tui, devin zmeii zmeilor [i nu ]in cont de cine e pe 
aproape. Unii mai `n]eleg totu[i s\-i mai respecte pe ceilal]i, iar 
cei cu pielea alb\ sunt mai vulgari dec=t ]iganii. Exist\ una 
solid\, care cred c\-i m\tur\toare, P\tra[cu, cred, mult mai 
porcoas\ dec=t ceilal]i, domin=ndu-i prin ]ip\t [i agresivitate: se 
consider\ mai `ndrept\]it\, “c\ are servici”. Are [i un copil cu 
handicap. Cum `l educ\, oare? 

}iganii \[tia `[i `n[ir\ p\turile p\duchioase pe gardurile de 
la v=n\tori [i pescari, pe care exist\ `n permanen]\ o expozi]ie ... 
“natural\”. Ce-au `n]eles ei `n ultima perioad\ e doar at=t: c\ ar 
avea mai multe drepturi (nu [tiu ei care, dar ... sunt!) c\ e 
libertate s\ fac\ absolut ce vor dar ... f\r\ munc\! Legea 416 `i 
“ajut\” s\ devin\ din ce `n ce mai pu]in oameni. 

V\ `nt reb, stima]i cititori: 
Ce crede]i c\ ar fi trebui s\ facem pentru ace[ti oameni pe 

care nu-i privesc dec=t cu mil\, s\ `n]eleag\ c\ f\r\ munc\ nu se 
poate? 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 59 (396) 4-6 august 2003, editorial)                

 
L\utari [i… ]igani ! 
Cunosc mult\ lume care ... c=nt\. A[a cum `n blocul 32 

(blocul groazei) ni[te dezaxa]i pun aparatul de radio sau 
casetofonul (cu maximum de decibeli) s\-i extermine pe vecini. 
Am senza]ia c\ ni[te be]ivani, mai negri la culoare, sunt de o 
inco[tien]\ rar\: n-au nevoie de demnitate, de onoare, de nimic 
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`n afara b\uturii, de regul\ cer[it\ sau furat\. E psihologia [i 
comportamentul etniei `n mare parte incon[tient\ c\ exist\ o cale 
de ie[ire din situa]ie, dar prin munc\.  

~n blocul acesta s-au adunat scursorile Vasluiului, care 
murd\resc p=n\ [i sc\rile blocurilor din apropiere. E jalea lumii, 
`n primul r=nd pentru c\ incrimina]ii refuz\ s\ g=ndeasc\ pentru 
ei [i copiii lor, pentru integrarea lor social\. 

Simplu: sunt ]igani, ]igani! 
Cei care c=nt\ au alt\ mentalitate: de l\utari, de muzican]i, 

altceva dec=t prostimea cea mult\. Am filmat zilele trecute 
forma]ia reunit\ de Romic\ Rusu cuprinz=nd 10 l\utari s\-i 
zicem "Stemnic Buda" de[i cei mai mul]i sunt din F=st=ci. A 
fost o pl\cere s\-i v\d interesa]i, chiar talenta]i, ascult\tori [i 
hot\r=]i s\-[i apere prestigiul. Poate i-a]i v\zut `n emisiunile 
noastre, ale TVV-ului. 

Nu spun c\ printre l\utari n-ar fi [i dintre cei care fur\. Nu 
spun c\ nu-s nici foarte nec\ji]i, ca [i tot neamul \sta al nostru `n 
vremuri de tranzi]ie. Nici vorb\ s\ fie perfec]i, c=nd le e at=t de 
foame ... Dar l\utarii de pretutindeni au ceva noble]e `n modul 
lor de g=ndire [i manifestare. E o mare diferen]\ de pucio[ii din 
ora[. 

S\ nu cread\ o clip\ cineva, c\ sunt adversar sau c\-i 
dispre]uiesc pe ]igani! Ei fac parte din peisajul familiar [i vor fi 
din ce `n ce mai prezen]i. M\ bucur deci s\ v\d c\ [i printre 
rromi sunt oameni cu demnitate [i aspira]ii. 

P=n\ vor ajunge [i afaceri[ti adev\ra]i sau persoane de 
vaz\ e bine s\ aib\ cel pu]in con[tiin]a unei valori. Fie ea [i cea 
de ... l\utar! 

~n societate e din ce `n ce mai pu]in\ nevoie de mentalitate 
... ]ig\neasc\! 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 61 (398) 11-13 august 2003, editorial) 
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DIVERSE 
 

~n[el\toria … public\ 
Mare bomb\, mare ! Averile demnitarilor [i ale altor ale[i 

… „la vedere”. Ar fi legea 18 ceau[ist\ cu confiscarea averilor 
ilicite ? Dragul nostru de guvern mai face c=te o t=mpenie 
public\ printr-o lege stufoas\ cu efecte de 2 bani: s\ zicem c\ 
superbogatul cutare `[i declar\ averea. Ei [i ? Ce conteaz\ c\ e 
sau nu consilier ales, parlamentar ! Dac\ are avere, influen]a lui 
va sta `n indemniza]ia de 2 milioane de consilier sau `n miliarde 
din spate ? Cine se poate ag\]a acum de marii `mbog\]i]i ai 
jude]ului [i pentru care motiv ? O afacere `nseamn\ posibilitatea 
unui c=[tig fabulos `ntr-o noapte, dup\ cum se poate pierde totul 
`ntr-o noapte ! 

S\ zicem c\ parlamentarul X are influen]\, `[i vinde votul, 
face trafic de influen]\. Dar consilierul local Y, vai de mama lui 
… ma[in\ de vot, neluat `n seam\ nici de nevast\-sa, cum poate 
fi … corupt ? 

Vorbesc de o lege care ar trebui s\ limiteze (de distrus n-a 
putut s-o desfiin]eze nimeni `n lume) corup]ia. Adic\ lipsa de 
caracter … pe bani. {i, cum interesul poart\ fesul, alesul la un 
partid nu trece la altul pentru avantaje ? Ce electorat, ce idei, ce 
doctrin\ … 

{i atunci ? 
Legea asta (161, parc\) abia `nflore[te corup]ia. Simplu de 

tot: „alesul pe post de simplu l\tr\tor la comanda cuiva cu bani 
nu va mai putea vorbi `n nume personal `n vecii vecilor. Trebuie 
s\ spun\ ceva dup\ cum `i vine banul !! Cine are avere `[i 
mascheaz\ puterea de decizie prin „paravane” diverse [i renun]\ 
la func]ia conferit\ de aleg\tori [i abia aici `ncepe paguba. Dar 
pagub\, nu glum\ ! (Tot simplu: interesul gospodarului `l ap\r\ 
… v\carul ?) 
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Crezi c\ cei care nu au aptitudini s\ gestioneze o unitate, 
vor [ti s\ aleag\ o solu]ie corect\ e[ti un t=mpit. Pentru c\ nu se 
poate. 

Pretutindeni economicul guverneaz\ prin politic. De ce s\ 
nu-[i asume cei care FAC, decizia [i nu ale[ii pentru 
reprezentare ? 

Repet: a desp\r]i politicul de economic e imposibil iar a 
`ncerca s\ `ncerca s\ institui prin lege clasa politic\ S|RAC| e 
`mpotriva naturii. 

A[a c\, ce avere au „demnitarii” (adic\, cei de pe acolo, 
de la Bucure[ti), parlamentarii (adic\ cei cu salarii mari) ar mai 
merge (dar f\r\ efect, pentru c\ cine are ban nemuncit [tie s\-l [i 
ascund\ !), dar s\ cobori p=n\ la consilierul s\tesc e de-a dreptul 
absurd ! 

Efectul imediat este c\ mul]i vor [ti c\ X are cam at=ta 
avere. Presa trebuie s\ tr\iasc\, nu ? Se stabile[te oficial cine 
intr\ `n p\tura „superpus\”. {i ?… 

Nici cel mai s\rac om nu vrea tot un s\rac `n fruntea 
comunit\]ii. Legea aceasta vrea o categorie de oameni doar buni 
de vorb\ ? Vom tr\i mai bine dac\ vorbim, ]ip\m, politiz\m (cui 
folosesc „balamagiii” din consilii ?) `n loc s\ construim ? 

Cu oameni care [tiu, vor [i pot, nu cu ipochimeni [i 
jigodii. 

A[a c\ legea anticorup]ie, cum e ea acum, e o mare 
cacealma prin care guvernan]ii prostesc pe cine se las\ prostit. 

Voi reveni, desigur …  
(MERIDIANUL, An IV, nr.38 (375) 22-25 mai 2003, editorial) 

 
Capra [i … m\garul 
             Partea gospod\reasc\ 
O pas\re pe l=ng\ gospod\ria omului, un purcel, nu alt 

animal arat\ c\ respectivul e mai gospodar sau m\car c\ st\p=nul 
e ceva mai harnic. Nici un animal nu se ]ine u[or. 
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Dintotdeauna, capra [i m\garul au fost simbolurile s\r\ciei 
locuitorilor, a neputin]ei lor de „a s\ri” `n p\tura bogat\ sau c=t 
de c=t. Posibilitatea minimal\ de lapte (de la capr\) [i transport 
(cu m\garul) d\ m\car iluzia c\ munca cet\]eanului nu este `n 
zadar [i poate n\zui la mai mult. ~n orice caz omul se poate 
mi[ca. C=nd sunt at=]ia puturo[i care nu fac altceva dec=t s\ bea 
[i pu]inul provenit din ajutoarele sociale … ]\ranul cu capr\ [i 
m\gar … e gospodar. Totu[i cu asemenea zestre numai `nainte 
nu d\ societatea. 

Semnifica]ii sociale 
Capra e simbolul neast=mp\rului, indisciplinei, 

infidelit\]ii [i oarecum a imoralit\]ii. M\garul e „`ntruchiparea” 
`nd\r\tniciei, a vorbelor [i faptelor reprobabile, a ac]iunilor 
contrare scopului general.   

Ca simboluri reunite: ce iese c=nd capra se `nt=lne[te cu 
m\garul `ntr-un grup [i fac o echip\ … ?! 

Capra [i m\garul sunt la mare cinste ast\zi ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr.56 (393) 24-27 iulie 2003,editorial) 

     
Iar secet\, iar furtun\ ?! 
S=nt\m\ria asta am avut c\ldur\, nu glum\ ! De obicei 

dup\ 6 august (Schimbarea la fa]\) vremea se mai r\ce[te, dar 
acum au fost c\lduri serioase. Vineri era greu [i de respirat. 

C\tre ora 19.00 `ns\ nori grei-grei [i-au f\cut apari]ia. De 
c=teva decenii n-am mai v\zut a[a panic\ `n ora[. Nori negri, 
dang\t agitat de clopote, fream\tul specific `ntre oamenii 
amenin]a]i de grindina necru]\toare. P=n\ la urm\ p\gubitoare 
prin for]a cu care a `mpr\[tiat fructele care se mai aflau prin 
pomi. Tonele de ap\ c\zute din cer au avut efectele specifice, de 
a[teptat ! 

De S=nt\m\ria mic\ a fost furtun\ mare pe la noi, la 
Vaslui. 



 202

Dup\ vremea secetoas\ ploile mai dau alte speran]e 
oamenilor. Oricum, recoltele anului acestuia sunt … la vedere ! 

Dup\ modelul naturii: toat\ via]a noastr\ are perioade, 
care mai bune, care mai rele. Semenii no[tri trebuiesc `nv\]a]i s\ 
vad\ partea bun\ [i foarte bun\ a existen]ei. Asta, s\ nu mai 
asist\m la sinucideri sau gesturi necugetate. S\ ne `nv\]\m pe 
noi `n[ine (p=n\ la urm\) c\ furtuna face parte din via]a noastr\. 
Except=nd via]a furtunoas\ a unora … trebuie s\ credem `n 
frumosul existen]ei. 

S\ avem n\dejde `n munca [i viitorul nostru ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr.63 (400) 18-20 august 2003, editorial) 

 
Chiper umplut 
Un slogan actual: lumea e format\ din `nvin[i [i 

`nving\tori. Adaptez: [i din trep\du[i care mereu vor s\ ajung\ `n 
fa]\ [i nu vor putea niciodat\ poate [i pentru c\ menirea lor e s\ 
fie „`n spate”, s\ latre, s\ saboteze. Vor s\ fie creatori dar distrug 
sau vor s\ distrug\ pe ocrotitorii lor … 

Am avut c=ndva un angajat m\run]el de statur\, pe atunci 
simpatic, azi seam\n\ cu un ardei umplut, pe care l-am ajutat s\ 
se descopere. Chiar p\rea om de n\dejde. Cum a priceput c-ar 
avea valoare a dat `n clocot: `mpotriva mea [i a institu]iei care   
l-a format. Rar s\ fie cineva cu perseveren]\ diabolic\ egal\: 
dup\ un principiu: dac\ Marin poate, eu (…) de ce s\ nu pot? 

Dumnezeu a dat unora putere de A FACE, de a crea noi 
valori, de a construi, altora de a conduce, altora de a distruge. 
Po]i s\ ai condi]iile cele mai bune, dac\ nu e acel ceva care s\ se 
numeasc\ talent, pricepere, [tiin]\ … nu se poate. 

Acest chiper umplut nu va putea niciodat\ s\ ajung\ `n 
fa]\ pentru c\ n-are nici capacitatea mintal\ necesar\. Va r\m=ne 
un personaj tenebros … nu pentru c\ l-am creat eu ! 
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E dintr-o categorie al naibii de numeroas\ azi: dac\ pot 
fura un leu, dac\ pot distruge pe cineva (risc=nd chiar s\ r\m=n\ 
pe drumuri) pentru un profit foarte mic … 

Categoria asta `nglobeaz\ de la jigodii p=n\ la defeti[ti …, 
dar reprezint\ „resurse umane” cu care suntem `n r\zboi p=n\ `[i 
pricep locul. 

Sper s\ avem din ce `n ce mai pu]in\ nevoie de chiper 
umplut … ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr.68 (444) 4-7 septembrie 2003, editorial) 

 
Jigodismul 
E o stare de spirit [i o emblem\ a timpului nostru asupra 

c\reia tot `ncerc s\ deschid ochii cititorilor. Unii i-ar spune 
corup]ie dar `ntr-o defini]ie sumar\, jigodismul este necinstea 
manifestat\ prin mijloace sentimentale, `nso]it\ de furt [i tr\dare. 

Exemplu: Mihaela (un nume aiurea, nu) reu[e[te prin 
milogeli [i interven]ii s\ ajung\ „secretar\” adic\ s\ de]in\ 
secrete sau s\ execute lucr\ri de o anumit\ confiden]ialitate. 
Crede c\-l are la m=n\ pe director (sau patron) pentru c\-i 
ascult\ convorbirile sau `i cite[te din coresponden]\. ~ncepe s\ 
fie cu nasul pe sus, `i trateaz\ necorespunz\tor pe colegi. ~ntr-un 
final fuge cu c=teva milioane `ncasate `n numele `ntreprinderii; 
ajunge du[man de temut. Alt exemplu: Petre (alt nume 
`nt=mpl\tor) zice c\ moare pentru unitatea care-l hr\ne[te. Vinde 
orice secret pentru o bere sau ca s\ se arate informat, b=rfe[te 
sau denigreaz\ pe [ef. Ceva mai sim]it, dispare ca m\garul `n 
cea]\ … Un altul (Costel) se arat\ lingu[itor, mieros, ascult\tor, 
dar umbl\ cu ochii ca m\rgelele dup\ furat [i … porc\rii ! C=nd 
`i vine bine, se las\ cu jale, pentru c=t r\u [i pagub\ poate face. 
{i Irinel se arat\ de „calitate”: se `nfrupt\ din averea, autoritatea 
[i banii patronului pe care-l vorbe[te ur=t chiar sub propriul 
acoperi[ …Jigodismul este atitudine, mentalitate, realitate. Poate 
viitorul s\-i g\seasc\ alt\ denumire. Esen]a r\m=ne aceea[i: din 
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lips\ de caracter, dorin]\ de munc\, s\r\cie [i prostie se 
`ntrupeaz\ un model uman cu manifest\ri specifice. Omul care 
te prive[te `n ochi dar numai pentru a ghici cum poate `n[ela mai 
sigur [i mai u[or. Oare, numai pentru vremurile noastre 
JIGODISMUL e o realitate ?   
(MERIDIANUL, An IV, nr.77 (453) 6-8 octombrie 2003, editorial) 

 
Holocaustul lui …Iliescu ! 
S\ `n]elegem: HOLOCAUST ar `nsemna distrugerea 

organizat\ a evreilor [i ANTONESCU ar fi fost “capul” deci 
vinovatul (dac\ ar fi fost holocaust). 

Realitatea : ~n r\zboi, cine cr=cne[te ? Putea Antonescu s\ 
se `mpotriveasc\ ordinelor lui Hitler ? A putut Iliescu s\ nu fac\ 
ce-au dictat americanii (`n Serbia, Afganistan, Irak) ? 

MARE{ALUL ION ANTONESCU a fost un erou 
na]ional !? O [tiu de la ministrul sporturilor de atunci, M=ndru, 
cu care am stat de vorb\ acum 30 de ani, [tiu din ce-am tr\it [i 
citit. Fost ministru al sporturilor c=nd la Berlin se organiza 
olimpiada, C. M=ndru a citat textual declara]ia lui Antonescu `n 
[edin]a cabinetului: “s\ nu cread\ cineva c\-mi sunt dragi 
nem]ii. Fac, `ns\, alian]\ cu ei s\ le dau c=t mai pu]in din averea 
]\rii, pentru c\ altfel vin peste noi {I IAU TOTUL. S\ vede]i ce 
va fi cu ru[ii…” Mai [tiu c\ f\r\ ajutorul americanilor ru[ii erau 
termina]i. {tiu c\ n-am avut statut de ]ar\ ocupat\ iar b\t\lii 
absolut distrug\toare n-au avut loc `n acest spa]iu. E clar c\ 
evreii au fost proteja]i [i nu extermina]i `n vechiul regat. 
Pogromul de la Ia[i organizat de legionari a fost oprit de armata 
lui Antonescu, la fel ca [i “r\scoala” din Bucure[ti. Raul {orban 
un om adev\rat [i un evreu [i mai adev\rat ia ap\rarea lui 
Antonescu ca [i rabinul de dinaintea lui, Moses Rosen. Dac\ 
Iliescu ne ghideaz\ acum printre cerin]ele americane, europene 
[i na]ionale va fi privit ca Antonescu ? 
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Holocaustul nu a fost provocat de Antonescu [i m\ bucur 
c\ se revine la o acceptare de conjunctur\, c=nd trebuia s\ intr\m 
`n NATO. Pentru rom=ni e necesar ca `n istoria na]ional\ s\ 
r\m=n\ [i Ion Antonescu. Nu m=ndria na]ional\ ci sim]ul 
drept\]ii m\ `ndeamn\ s\ scriu `nc\ o dat\: Ion Antonescu a fost 
un erou na]ional ! A[adar holocaustul `n sensul real al 
cuv=ntului n-a existat. {i atunci de ce s\ ne dispar\ un 
conduc\tor cu at=ta importan]\ `n istoria na]ional\ c=nd [tim c\ 
f\r\ Antonescu n-am mai fi existat ca stat rom=nesc ? Ce, chiar 
dac\ `l accept\, Iliescu ar putea provoca un holocaust ? 
(MERIDIANUL, an IV, nr. 46(383) 19-22 iunie. 2003) 

 
{i, Marin \sta …?! 
Unii au morg\ [i preten]ii justificate doar de o suficien]\ 

`n via]\ care nu-i ajut\ la mare lucru. “A fi domn e o-nt=mplare, 
a fi om e lucru mare” se cam potrive[te destul unor concet\]eni 
ajun[i `n posturi frumu[ele `n ierarhia jude]ului.  

Am fost singurul din armata de ziari[ti locali [i din presa 
central\ care au ob]inut `n exclusivitate un interviu de la 
pre[edintele ]\rii Ion Iliescu (`n graba mare `n care se afla). 
Pentru asta am cam p=ndit momentul [i nu mi-a fost deloc ru[ine 
s\ fiu simplu reporter. La un moment dat `ns\ m-am retras 
`ntruc=t `n `mbulzeala aceea, cu SPP-i[ti, gur\ casc\, reporteri, 
oficiali, paznici, etc. etc., o voce feminin\ zisese cu tot n\duful: 
“[i Marin \sta, ce tot se bag\…” 

Cum am mai scris, am intervievat de mai multe ori pe 
pre[edinte [i nu mai e un titlu de glorie … 

Dar mi s-a p\rut c\ dac\ nu-l `ntreb ce-a[ vrea eu ca 
reprezentant al “clasei” medii, ar fi o ratare [i autoritatea 
postului TV ar avea de pierdut. Deci nu `n numele meu m-am tot 
agitat; [i n-a[ putea spune c\ l-am topit pe Ion Iliescu prin ce-am 
`ntrebat. Dar la Sculeni altele erau planurile de viitor pentru cele 
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dou\ ]\ri [i eram mai aproape de idealul na]ional al `ntregirii ca 
acum (cu Republica Moldova). 

R\spund deci public celor care s-au `ntrebat [i se tot 
`ntreab\ de ce m\ agit a[a mult: totdeauna, dar absolut 
`ntotdeauna, am fost un spirit competitiv [i mi-am f\cut c=t mai 
bine meseria. Titlurile [i c\r]ile pe care le am sunt rezultatul 
PASIUNII. Nu spun c\ n-am mai gre[it. Dar g=ndul meu a fost 
s\-i fac pe elevi s\ `nve]e, s\-i fac pe telespectatori, auditori [i 
cititori s\ g=ndeasc\ [i pe toat\ lumea S| SPERE ! Sau m\car s\ 
cugete c\ exist\ “[i altceva” dec=t lenea intelectual\ [i fizic\. Da, 
totdeauna am fost constructiv, chiar prin reac]ie la ideile sau 
ac]iunile mele …! 

“{i Marin \sta …” nu face bine c\ v\ scoate din 
amor]eal\? 
(MERIDIANUL, an IV, nr. 4(480) 15-18 ian. 2004, pag. 1) 

 
500 
Un num\r rotund de ani (4) [i de numere (500) e un prilej 

de medita]ie [i …satisfac]ie. S\ nu cread\ cineva c\ vin banii ca 
la biseric\, s\ contribuie la apari]ia vreunei publica]ii. Presa are 
o condi]ie ingrat\, ingrat\ : trebuie s\ critice, dar [i s\ existe. 
Zicem c\ ar fi un barometru public dar, `n esen]\, este o alt\ 
voce pe care oamenii de decizie o bag\ `n seam\ sau nu. 

PRESA ESTE SINGURA INSTITU}IE de care se mai 
]ine cont `n prezent, justi]ia, poli]ia [i mai ales politicienii se 
ascund [i se mai tem. E un fel de turn de control spre care 
necinsti]ii se uit\ cu team\, nedrept\]i]ii cu speran]\, n\p\stui]ii 
cu n\dejde. 

~n ansamblul ei presa este `n interesul cet\]eanului oricare 
[i oriunde s-ar afla. 

MERIDIANUL are la activ 500 de apari]ii [i eu 498 de 
editoriale `n acest col] de pagin\. E o aniversare peste care 
“trecem”, cu g=ndul c\ el reprezint\ ceva `n peisajul local, fie [i 
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pentru simplul motiv c\ … exist\ ! C\ de el, de Meridianul, este 
mare nevoie ! Aprecieri sau denigr\ri vor fi c=t va exista. 
 -    E singura publica]ie care are pagin\ cultural\. 
- E o “colec]ie” de informa]ii [i [tiri pentru circa 1000 de 

oameni care-l primesc num\r de num\r. 
- E o alt\ ramp\ de lansare pentru destui care-[i las\ g=ndurile 

`n scris pe masa redactorilor. 
- E o alt\ ramur\ a singurului grup de pres\ din jude] … 
… E Meridianul de Vaslui, B=rlad, Hu[i … adic\ pentru orice 
localitate [i oricare cet\]ean de pe aceste meleaguri. 

La nr. 500 s\-i dorim … m\car alte 500 ! 
(MERIDIANUL, an V, nr. 24 (500) 25-28 martie 2004, editorial) 

 
- ATITUDINI ~N CAMPANIA ELECTORAL| 

 
 La licita]ie: VOTUL 

Modern\ treab\ licita]ia asta: cine d\ mai mult, cine ofer\ 
mai pu]in … Se „liciteaz\” (adic\ [i trafic de influen]\) aproape 
tot, tot, mai ales cinstea ! P=n\ la urm\ licita]ia ar fi c=nt\rirea 
avantajelor [i dezavantajelor, a[a c\ [i na[terea bebelu[ilor, deci 
via]a unei fiin]e devine obiect de disput\. 

A `nceput licita]ia voturilor c=nd : 
- Candida]ii nu [tiu cum s\ fac\ mai bine s\ intre `n 

gra]iile aleg\torilor : cu vorbe me[te[ugite, cu „dovezi”, cu alea-
alea. 

-  Electoratul se simte `n for]\. 
~ntr-o cr=[muli]\ la ]ar\, un peticit striga aprig la un 

candidat: n-ai s\ vii s\ te votez ? Berea l-a potolit repede. Cam 
prin orice bodeg\ se tot v=ntur\ presupuneri [i propuneri. 

- Lehamitea existen]ial\ `[i face prezen]a: „nu fac politic\; 
nu m\ intereseaz\”, „to]i sunt ni[te ho]i”, etc. etc. Oamenii uit\ 
c\ [i prin t\cere fac politic\. 
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- La p=nd\ stau cei care [tiu s\ profite de pe urma 
evenimentelor sociale, s\ c=[tige ceva numerar sau capital de 
imagine. Ne-a pl\cut ce „curat condei” a scos PSD `np\un=ndu-
se cu intrarea `n NATO. 

- „Bun venit `n NATO”, tuturor de[i ne cam ustur\ aceast\ 
op]iune general\ a neamului rom=nesc. Am intrat de bun\voie [i 
„nesili]i de nimeni” dec=t de propriul interes. |sta e mersul 
lumii [i nu avem ce face. 

- S\r\cia proverbial\ a rom=nilor e mai evident\. 
- S\r\cirea ]\rii (prin „baronii” de toate soiurile) e [i mai 

evident\! 
C=t de important e votul de pe 6 iunie? 
Dac\ tineretul nu voteaz\ (sau n-are op]iuni) `i las\ pe 

pensionari s\ decid\ `ntoarcerea la criptocomuni[ti! Tot ei, 
tinerii, ne-au demonstrat c\ intr\m hot\r=t `n Europa (acum, de 
la c\p[uni, la … informatic\!). 

Dac\ votul cuiva merit\ o bere, cinstea c=t valoreaz\? 
Dac\ votul a ajuns la licita]ie (cine d\ mai mult?) nu cumva se 
scoate la mezat viitorul ]\rii ? 

{i v\ `ntreb, c=t ne mai juc\m cu viitorul Rom=niei ? 
(MERIDIANUL, An V, nr. 27 (503) 5-7 aprilie 2004, editorial)         

 
 Cine sunt eu ? 

Am participat la adun\ri [i discu]ii la Berezeni, {tefan cel 
Mare, Ro[ie[ti, V\leni, Duda Epureni, Sole[ti, Oltene[ti, etc. 

M-am bucurat enorm rev\z=nd fo[ti elevi care, m\ salut\ 
respectuos sincer, c\ i-am ajutat s\ devin\ oameni ... M-am 
bucurat de aten]ia [i aprecierea oamenilor care m-au ascultat 
`ncrez\tori, [i-au spus p\surile, mi-au cerut sfatul [i ajutorul. Am 
zis `ntotdeauna c\ puterea mea la comune unde mereu am fost 
bine primit [i pre]uit ...  M-am `ntristat c=nd am v\zut c\ binele 
f\cut se uit\, pentru c\ cineva mi-a repro[at c\, din cauza mea, a 
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`nv\]at mai mult la lb. rom=n\ c=nd el trebuia s\ [tie 
calculatoare... 

Cel mai mult m-am `ntristat de s\r\cia [i chiar degradarea 
uman\ (cum ar fi de socotit un premiant la liceu ajuns o 
paragin\, be]iv [i f\r\ din]i?) cu refugiu `n b\utur\ [i disperare. 

Am descoperit c\ menirea mea a fost nu numai s\ realizez 
cenacluri [i competitori la olimpiadele [colare. Spun adesea c\ 
am creat o [coal\ de pres\, c\ majoritatea celor care lucreaz\ `n 
acest jude] au trecut pe la TV. Vaslui, Unison Radio sau 
Meridianul. 

Am mai f\cut ceva foarte important: am descoperit [i 
lansat primari [i consilieri. A[a c\, pe la toate partidele, sunt 
fo[ti ecologi[ti `n propor]ii variabile. Cam un sfet dintre actualii 
primari [i consilieri au fost ecologi[ti `ntr-una dintre legislaturi. 

E drept c\ i-au atras partidele mai mari sau poate au 
crezut c\ fac mai bine p\r\sind barca pe care o conduc, `n 
favoarea unui vapor ... 

Astfel c\, pe oriunde m\ duc, lumea m\ cunoa[te [i m\ 
respect\. 

De ce am ]inut s\ scriu 
cele de mai sus? 

Un prieten din Berezeni 
mi-a atras aten]ia respectuos:    
D-le prof., ave]i [tiin]\, ave]i 
prezen]\, ave]i tot ce v\ trebuie 
s\ ne reprezenta]i perfect, dar 
... lumea uit\, de ce nu scriu 
nici ai Dvs. despre puternica 
Dvs. personalitate? 

Un r\spuns: ce-am scris `n acest col] de pagin\. 
Alt r\spuns: faptele mele. 
Alte r\spunsuri ... vor veni! Trebuie, nu? 

(MERIDIANUL, An V, nr. 29 (505) 15-18 aprilie 2004, editorial)   
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CINE SUNT EU ? 
(Alte r\spunsuri) 
~mi vine greu s\-mi prezint eu meritele, dar cred c\ n-am 

`ncotro: unii nu le cunosc, al]ii nu le recunosc. S\ zicem c\, `n 
perioada electoral\, pot s\ m\ prezint cititorilor pornind de la un 
principiu: nu pot ar\ta ce nu am!  

Este c\ ... pu]ini ca mine pot etala o carier\ didactic\ 
pres\rat\ cu premii pentru elevi, educa]i `n spiritul muncii [i 
cultul c\r]ii? 

Este c\ ... n-am vegetat ci am ars la patima lucrului cu 
mintea, dovad\ lucr\ri, c\r]i, articole, particip\ri la 
simpozioane... 

... pe c=nd al]ii `[i f\ceau concedii [i se odihneau, eu 
studiam `n Biblioteca Academiei sau f\ceam cercet\ri etnologice 
pe teren ... 

... c\ am `ncurajat sportul, muzica [i `n general talentul cu 
banii proprii. V\ mai aminti]i de fra]ii Chiriac, de echipele de 
juniori antrenate,  de cercurile literare, serb\rile [i excursiile 
organizate de mine?  

C=te nu se pot spune c\ s-au f\cut de c\tre un om 
ACTIV?! 

Desigur, am colindat ]ara, am stat de vorb\ cu oamenii, de 
la pre[edintele ]\rii p=n\ la cel mai s\rman om ... 

A[a se face c\ lumea m\ cunoa[te, m\ respect\. Poate 
mul]i m\ iubesc dar cam to]i m\ respect\. Dac\ n-ar fi politica [i 
invidia n-a[ avea adversari de talia cea mai `nalt\. 

Gre[eli sunt, probleme la fel, c\ tot om sunt. Mi s-a pus 
`ntrebarea : am f\cut mai mult pentru mine sau pentru oameni? 

La c=t risipesc eu din timpul meu, s\n\tatea [i via]a mea 
pentru reu[ita unei intreprinderi, este clar c\-i mai mult pentru 
comunitate. TvV, Unison, Meridianul sunt la dispozi]ia 
oamenilor, sunt accesibile ca pre] [i ca preten]ii [i mai ales sunt 
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independente. E comunitatea noastr\ `n aten]ie [i nu persoana 
mea. 

Cine pot fi eu, dec=t un om al Vasluiului, foarte muncitor 
[i foarte competitiv? 
Am reu[it multe prin munc\, munc\ ... munc\! 

Provoc a[a, ca la competi]ie: c=]i crede]i c\ ave]i puterea 
mea de munc\? 
(MERIDIANUL, An V, nr. 30 (506) 19-21aprilie 2004, editorial) 

 
 Eu „sinuciga[ul” (?!) 

N-au `nt=rziat s\ apar\ telefoane [i opinii despre cele 
scrise anterior `n acest col] de pagin\. 

C=teva p\reri: 
- “Pu]ini au ambi]ia Dvs. ...” 
- “Toat\ via]a a]i f\cut ceva `n plus pentru al]ii ...” 
- “~n loc s\ vin\ al]ii la Dvs., ca la o mare valoare ce 

sunte]i, munci]i s\ face]i un partid ...” 
- “De ce nu v-a]i dus la partide mari, s\ sta]i la umbr\?...” 
- “Cum de v-a]i orientat la un partid a[a de ?...” 
- “~mi pare r\u s\ spun dar Dvs. sunte]i sinuciga[ politic ...” 
- “ B\, da` al dracului mai e[ti: chiar crezi c\ izbute[ti?” 
- “Ai mata voin]\, dar oamenii te sprijin\ ?...” 
- “De ce n-ai r\mas la ecologi[ti?...” 
- “Orienteaz\-te, Domnule, nu vezi cum e lumea, azi?” 
- “P\cat de matale, omule!” 
- “Sco]i, bre 5%, da’ tot la un partid mare ]i-e locul ...” 
- “Chiar crezi c\ ajungi la 8% ?” 
- “D\-i `nainte, dom’ profesor, nu te l\sa! Oricum, faci 

bine.”  
~n concluzie [i prieteni, [i nu prea, mi-au comunicat p\reri 

mai mult sau mai pu]in binevoitoare. Trebuie s\ precizez: 
a) Sunt ecologist la Ac]iunea Popular\, un partid european. 
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b) Reprezint o categorie de oameni care, interesat sau nu, are 
`ncredere `n mine s\ reu[im!! 

c) Chiar dac\ `ntotdeauna am creat emula]ie, m\car ca reac]ie la 
ce-am spus. Aminti]i-v\, c=nd, la un bacalaureat am afirmat 
c\ profesorul nu e o glug\ de coceni ... 

d) Cine mai crede `n libertate [i demnitate; s\ m\ urmeze. ~n 
afar\ de asta, pu]ine [anse vor mai exista?! 

... sunt un sinuciga[ prin c=t muncesc?! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 31 (507) 22-25 aprilie 2004, editorial)   
 
 Eu, personajul… MARIN DUMITRU 

M-am v\zut NEVOIT s\ spun cine sunt, s\ afirm sus [i 
tare `n acest col] de pagin\ c\ eu am f\cut tot ce spun, ca lumea 
s\ fac\ leg\tura dintre om [i partid, partidul de care are nevoie 
`ntr-o lume din ce `n ce mai acaparat\ de “ochiul dracului”. 

Plec de la ideea c\ `n lumea asta sunt oameni care POT [i 
al]ii care n-au acest har. Eu sunt dintre cei care vor, [tiu [i pot! 
Un coleg binevoitor, `mi spunea de ce ar fi bine ca lumea s\ nu 
m\ voteze: 
- Prea sunt direct `n ce spun; 
- Fac prea multe lucruri `ntr-o unitate de timp [i de aceea nu 

totul iese bine; 
- M\ distrug ca om `n 

asemenea ritm de munc\. 
{i de ce lumea vrea s\ m\ 

voteze: 
- Am f\cut cu adev\rat lucruri 

mari pentru comunitate! 
- Sunt cu bune, cu rele, dintre 

oameni [i pentru ei. 
- Sunt de o sinceritate unic\. 
- Cu adev\rat o valoare `n 

jude] [i `n municipiu, aspect 
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dovedit de-a lungul unei genera]ii, cu c\r]i [i realiz\ri. 
- Pu]ini au harul de a construi, eu sunt constructiv [i c=nd sunt 

`mpotriv\. 
- Respect oamenii, oricare ar fi ace[tia. 
- I-a[ putea reprezenta, cu adev\rat, oriunde ar fi nevoie pentru 

c\ sunt plecat dintre ]\ranii p\lma[i [i-am cunoscut bine, pe 
propria piele, tot ce se poate.  

I-am replicat: 
- Voi candida pentru Consiliul Jude]ean, c=]i m\ vor vota?  

R\spunsul: 
- Foarte mul]i te cunosc, foarte mul]i te vor vota. Vor fi `ns\ 

destui cu sarcini de partid s\ fie `mpotriv\. S\ stai de vorb\ 
cu to]i ... 

A[a c\, eu, personajul – candidat stau de vorb\ cu Dvs. 
prin intermediul acestor materiale pentru c\ timpul fizic `mi 
lipse[te. 

S\ intru `n jocul promisiunilor? Nu. Precizez, doar: 
Fiind dintre Dvs., g=ndind dinspre Dvs. nu pot fi dec=t un 

purt\tor de cuv=nt. {tiu c\ ave]i nevoie de mine, a[a c\ r\m=n 
ceea ce sunt: 

Un om muncitor care vrea s\-[i ajute semenii!! 
(MERIDIANUL, An V, nr.33 (509) 29 aprilie-2mai 2004, editorial) 
 
 MARIN - ALBESCU 

Acesta e tandemul care “trage” partidul Ac]iunea 
Popular\ (AP) din jude]ul Vaslui spre procentajul necesar 
exprim\rii libere a unei categorii de cet\]eni care-[i vor por]ia de 
libertate. Sau, m\car, s\-[i exprime o alt\ p\rere, dup\ aspira]ia 
lor. 

B\nuiesc pe mul]i conjude]eni c\ sunt de partea noastr\. 
~n primul r=nd pe cei peste 1300 de candida]i pe listele noastre 
cu familiile lor. Iar `n municipiul Vaslui suntem saluta]i cu 
deosebit\ simpatie [i considera]ie semn c\ activitatea noastr\ de 
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ani [i ani este destul de pre]uit\. Mi-a f\cut pl\cere s\ ascult 
s=mb\t\ cum `nsu[i P.S. Episcop de Hu[i, Ioachim, i-a mul]umit 
public d-lui Albescu pentru c=t a f\cut D-sa pentru biseric\, iar 
duminic\, d-l Pre[edinte Emil Constantinescu a formulat 
aprecieri mai mult dec=t elogioase la adresa noastr\. Munca [i 
faptele bune sunt apreciate! 

Noi am fost [i r\m=nem o component\ ecologic\ a AP; 
am fost [i r\m=nem oameni muncitori [i cu clar\ coloan\ 
vertebral\! 

Peste c=teva zile “intr\m” `n luna ... electoral\. 
De fapt noi suntem `n campanie electoral\ de c=nd am devenit 
vasluieni adic\ de peste trei decenii. N-am crezut c\ ne vom 
supune acestui test public prelungit, dar gustul libert\]ii, 
drept\]ii [i adev\rului ne `mpinge la eforturi mari `n toat\ aceast\ 
perioad\ tocmai pentru c\ reprezent\m o mas\ de oameni destul 
de important\ din acest jude]. 

Cred c\ s\pt\m=nile care urmeaz\ sunt hot\r=toare pentru 
destinul democra]iei “locale”. ~nchipui]i-v\ c\ v-ar lipsi 
obiectivitatea [i independen]a postului TVV, informa]iile, 
muzica [i tot ce reprezint\ acest focar de cultur\ care este 
Unison Radio sau posibilitatea de a v\ adresa unui ziar ca 
MERIDIANUL.  
  Noi nu putem r\m=ne ai Dvs. dec=t dac\ ne sprijini]i pe 6 
iunie. 

S\ sper\m c\ a[a va fi! Pentru c\ totul depinde de Dvs.! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 34 (510) 3-5 mai 2004, editorial) 
 
 Ac]iune [i… ALBESCU ! 

Duminic\, 2 mai, 2004, soare, baloane, flori, mi[care, 
sunet. Este mereu anun]at\ lansarea candidaturii la Prim\ria 
Vaslui a dumnealui, Dan Albescu, prietenul meu de suflet [i 
omul cu care am parcurs ultimii 8 ani `n politica ecologist\ a 
jude]ului Vaslui. 
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Pentru cei care nu avem somn pentru reu[ita ac]iunii nu e 
deloc u[or s\ adun\m at=ta public [i at=]ia consilieri `n jurul 
nostru: peste 700 numai `n sal\ [i peste 10.000 `n pia]\. C=[tigul 
esen]ial: oamenii `[i pot da u[or seama c\ au de ales dintre 
personalit\]i care pot, [tiu [i vor s\ fac\ ceva pentru urbe [i 
pentru jude]. 

Ce-a fost duminic\? 
Tensiune mare pentru noi, cei grupa]i `n fruntea Ac]iunii 

Populare a jude]ului Vaslui: organizare, chirii, h=rtii [i ... 
speran]e. 

Nu po]i aduce at=tea mii de oameni f\r\ a le oferi ceva 
consistent ideologic, emo]ional [i ... practic. Sunt convins c\ 
mult\ lume realizeaz\ acum c=t este de important ce reu[im s\ 
facem noi! 

Adunarea de prezentare a candidaturilor: excelent\! 
Concertele din pia]\: excelente! 
Candida]ii: excelen]i! 
Pentru ca totul s\ fie foarte bine: `nsu[i pre[edintele 

Rom=niei `ntre 1996-2000, pre[edintele Ac]iunii Populare, Emil 
Constantinescu a venit la Vaslui! Spre satisfac]ia mea [i a 
dumnealui oamenii l-au primit cu felicit\ri [i cuvinte de 
`ncurajare [i duminic\ [i luni. E semn c\ lumea `l consider\ o 
valoare na]ional\ (cum [i este!) de care trebuie s\ avem grij\. 

Duminic\ am f\cut dovada puterii noastre de munc\, a 
capacit\]ii de organizare [i de sus]inere a unei idei. 

Vreau s\ mai spun odat\: Dan Albescu este unul dintre cei 
mai valoro[i candida]i la Prim\ria Vaslui. ~n AC}IUNE cu 
Albescu noi suntem mai populari dar [i mai tari `n pia]a politic\. 

Cine are urechi de auzit, s\ aud\: cu siguran]\ glasul 
nostru este `n favoarea cet\]eanului de r=nd care s\ nu mai 
sufere at=t de mult `n urm\torii 4 ani. 

Cine e Albescu? 
Cine e Marin ? 
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Doi oameni muncitori care cred c\-s necesari comunit\]ii. 
Dintre Dvs., pentru Dvs., 
Cu stim\,  

(MERIDIANUL, An V, nr. 35 (511) 6-9 mai 2004, editorial) 
 

~n interesul Dvs.: VOTA}I-NE ! 
Mai multe cuvinte de apreciere ca `n ultimele 5 zile n-am 

mai auzit niciodat\, chiar dac\ unii pun m=na la gur\ s\ nu-i 
vad\ vreun pesedeu. Simpatia [i dragostea se simt, nu se 
manifest\ zgomotos. 

~ntrebarea e dac\ oamenii nu se “`ntorc” la un zvon, la o 
vorb\ otr\vit\. {i principalul pericol pentru pesedei sunt eu; 
ceilal]i, ori nu pot s\ spun\, ori n-au unde; [i nu prea conteaz\. 
A[a c\ e de a[teptat s\ `nceap\ huiduieli organizate. (Not\ t=rzie: 
chiar a[a a fost). 

Cuplul care conduce AC}IUNEA POPULAR| (AP) e 
clar [i indestructibil: Marin - Albescu. ~n jur, oameni de valoare 
[i foarte mul]i tineri pentru c\-s mai `ndr\zne]i [i n-au pierde. E 
destul s\ v\ uita]i la liste [i v\ convinge]i. Oricum, avem cu cine 
ac]iona `n fiecare localitate. 

Ecologi[tii din AP v\ invit\ s\-i vota]i! Membrii listelor 
de toate felurile v\ cer s\-i vota]i. 

P=n\ la urm\ girul Dvs. este (`n primul r=nd) pentru 2 
oameni pe care-i cunoa[te]i de mult\ vreme [i nu li se poate nega 
valoarea uman\, profesional\ sau politic\. 

Noi avem nevoie de votul Dvs. pentru a v\ putea ap\ra ca 
[i p=n\ acum de abuzuri, nedreptate, r\utate. 

F\r\ noi era mult mai r\u [i va fi mai r\u pentru c\ nu mai 
are cine s\ controleze un grup crescut sub umbrela lui Iliescu. 

MARIN –ALBESCU v\ propun s\-i sprijini]i pentru 
valoarea lor, cu care vi se `nf\]i[eaz\ direct, f\r\ “avia]ia” care  
s-ar numi Iliescu, Vadim, Stolojan, etc. NOI suntem noi [i 
purt\m lista f\r\ “acoperi[ul” de la centru. 
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Punem `n slujba Dvs.: 
- putere de munc\ 
- capacitatea de a `n]elege mersul vremii; a [ti, a vrea, a putea 
- dovezile de excelent\ valoare social – cultural\ 
- [tiin]a de a face 

To]i v\ cer votul, deci [i noi. Dar cine poate s\ se `nf\]i[eze `n 
fa]a Dvs. cu rezultate ca ale noastre? Nu ve]i gre[i VOT+NDU-
NE! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 38 (514) 17-19 mai 2004, editorial) 
  

~nchidem subiectul VOT: 
 

 V| MUL}UMIM ! 
Ca membru al unei for]e politice `nchid subiectul alegeri 

`ntruc=t presiunea zilelor ce vin e de alt\ natur\. ~n sintez\: 
 Marin V. Dumitru este un mare `nving\tor `n aceast\ 

competi]ie electoral\: un partid “neparlamentar” este `n topul 
preferin]elor. 

 Cuplul Marin – Albescu, sprijinit de tineri, r\m=ne absolut 
redutabil ... 

 Ac]iunea Popular\ exprim\ [i va exprima voin]a Dvs. care 
ne-a]i votat [i care nu ne-a]i votat: sper s\ v\ fim de folos! 

 V-am `ndemnat la vot pentru noi ... Cred c\ a]i procedat cum 
v\ trebuie dar nu pentru VIITORUL care NE TREBUIE. 
Fiecare popor `[i are conduc\torii pe care [i-i merit\! 

  
Zilele de dans pe s=rma politicii nu s-au sf=r[it. 
Prioritatea grupului de pres\ a devenit alta, iar temele 

stringente `[i a[teapt\ r=ndul `n acest col] de pagin\. 
Ori `ntr-un caz, ori `ntr-altul tot la dispozi]ia Dvs. suntem! 
V\ asigur\m c\ suntem dintre cei care [tim, vrem [i putem. 
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  Cu m=na pe inim\, PENTRU ~NCREDERE, tuturor: 
V| MUL}UMESC! 

(MERIDIANUL, An V, nr 44(520) 7-9 iunie 2004, editorial) 
 
 NU MUL}UMIM pentru vot ! 

N-avem dec=t 6297 de mul]umiri. Ar mai fi cele pentru 
oamenii care au votat din convingere pentru o idee, oricare ar fi 
ea. 

N-avem de ce mul]umi: 
- Jigodiilor de tot felul care au populat alegerile acestea, 

distrug=nd ideea de competi]ie electoral\! 
- Cer[etorilor [i geamba[ilor politici care au `ntinat credin]a c\ 

se pot face alegeri corecte! 
- Acelor f\r\ cuv=nt [i f\r\ personalitate `ndobitoci]i pentru un 

[pri], o bere, un ban, o aten]ie, un avantaj ... 
- Cutrelor de tot felul care au `nv\]at s\ se uite `n ochi, s\ 

z=mbeasc\ chiar, `n acela[i timp s\ spurce imaginea celui din 
fa]\. 

- Adversarilor care au recurs la metode coruptive [i necinstite, 
`ncep=nd cu zvonistica [i termin=nd cu cump\rarea popula]iei 
fl\m=nde. 
N-o s\ cred vreodat\ c\ viitorul se va construi numai pe 

minciun\ [i putrefac]ie, pentru c\ am avantajul de a-mi fi luat 
por]ia de libertate [i sunt perfect independent spiritual. 

Cum s\ mul]umesc unora care n-au dec=t valoarea viermelui, 
eventual `ntr-o ran\ social\ profund infectat\? 

C=nd valori adev\rate r\m=n izolate, c=nd poltronii, c\pu[ele, 
insectele `[i pot face de cap [i-l `nnegresc  pe careva `n a[a fel 
`nc=t s\-l estompeze, cum s\ mul]umesc? Cui? 

Orizontul de a[teptare, at=t al oamenilor (cu ceva instruc]ie) 
c=t [i al meu, a fost altul. Am crezut c\ op]iunea real\ [i necesar\ 
poate exista `ntr-o democra]ie.  
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Dvs., aleg\torilor, a]i girat acum oameni dintre care doar 5% 
ar putea face ceva pentru Dvs. A]i venit adesea la noi s\ v\ 
ajut\m `mpotriva lor ... 

Cum de a]i c\zut `n capcan\? 
Vai nou\, celor dintr-un jude] cu berea [i c=rnatul aruncate ca 

la c=inii `nfometa]i, bucuro[i s\ mai tr\iasc\ bine o zi! 
Dar, v\ amintesc: S\ nu uita]i c\ suntem aici, pentru c\ [tim, 

vrem [i putem! 
Autoritatea noastr\ ne-o d\ munca noastr\ [i nu imbecilii 

`mbr=nci]i la poman\! 
Conta]i pe noi! 

(MERIDIANUL, An V, nr. 45 (521) 10-13 iunie 2004, editorial) 
 

 Porc\ria… electoral\ 
Anul electoral 2004 a adus cea mai cumplit\ corup]ie 

politic\ `n r=ndul rom=nilor, absolut to]i angrena]i `ntr-o porc\rie 
cu margini numai de Domnul cunoscute! Exemple: 

- Rom=ni, ]igani, tineri [i mai v=rstnici s-au transformat `n 
cer[etori electorali. Care cum vedea candidat sau vreo echip\ a 
unui partid, se `nfiin]a cu m=na `ntins\, frec=nd degetele a 
num\rat bani, [i cu `ntrebarea “ce dai s\ te votez?” 

- Prin jurul prim\riilor [i partidelor s-au format un  fel de 
echipe de samsari politici: “le d\m \stora c=]iva poli, le d\m 
\lora bere, cut\ruia milioane” etc. |[tia au “negociat” votul cu 
oamenii, ca la pia]\.  

- “Prietenii” mei, ]iganii de la 32, ca mul]i al]ii, de prin 
diferite locuri din ora[e [i sate, au b\ut bere de la mai mul]i 
candida]i. Au spus c\-i voteaz\ pe to]i. E vorba aici numai de 
minciun\?  

- Persoane importante din acest jude] au scuturat bine, 
bine de bani pentru a prinde osul la locale. OSUL `nsemn=nd 
aici pozi]ie social\ [i posibilitatea de a gestiona treburi publice. 
|[tia au promis `n dreapta [i `n st=nga tot felul de avantaje iar `n 
multe situa]ii “au rezolvat” ... 
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- Preo]ii, oficial neangaja]i politic, s-au situat adesea de 
partea unui candidat prin vorb\, `ndemn, fapt\. Ar putea s\ 
spun\ c\ au primit o ma[in\ de piatr\ pentru biseric\. Dar nu tot 
mit\ electoral\ se cheam\? 

- Corpul didactic a fost `ntr-o larg\ contemplare [i numai 
cei antrena]i direct au influen]at elevii “publicul”. De data asta 
ei au r\mas cei mai cura]i, dar p=n\ la masa sec]iei de votare, 
unde au l\sat totul ... s\ mearg\, a[a prost! 

- ~n sec]iile de votare [iruri de candida]i au ucis cu 
privirea pe bie]ii aleg\tori, nevoi]i s\-[i ascund\ privirile [i 
inten]iile. 

- T=mpit\ lege s\ permi]i accesul `ntr-o sal\ a 
candida]ilor: la 8 partide x 10 (nu 11-15) oameni ar fi 
aproximativ 80 de oameni puteau sta LEGAL `n sec]iile de 
votare. Ce mama dracului poate `nsemna asta, dec=t amestec 
`ntr-o albie de porci? Ce secret al votului (la Ib\ne[ti, de ex.), ce 
libertate, ce op]iune? 

- Incorectitudine, furt, neorganizare (... cu ajutorul legii) 
ca anul acesta n-am putut crede s\ existe! 

E n\duhul cet\]eanul de r=nd, nimic altceva. {i c=nd omul 
de bun sim], independent prin munca [i averea lui vede 
spectacolul \sta dezgust\tor ce poate crede? 

Nu e PORC|RIE POLITIC|? 
Nu pierd to]i `n aceast\ PORC|RIE ELECTORAL|? 

(MERIDIANUL, An V, nr. 46 (522) 14-16 iunie 2004, editorial) 
            

Alegerile ca … circ ! 
Ce ]i-e [i cu democra]ia ASTA! 
Se vede c\ fr\m=ntarea scuipatului cu tina [i unsul cu 

miere a trecut! Cine [i c=t a ob]inut, mult – pu]in, e destul de 
clar. Polarizarea pe care am prezis-o cu destui ani `n urm\ e fapt 
dovedit, dac\ m\ g=ndesc la cele dou\ partide mari PSD -–PNL. 
Acestea dou\ sunt secondate de alte dou\, p=n\ la urm\ “duse” 
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de dou\ personaje (B\sescu [i Vadim) cel pu]in pitore[ti, care 
prind la publicul amator de circul cotidian din politic\! 

Nu-mi face deloc pl\cere s\ constat distan]a mare la care 
se afl\ alte partide: PUR e ... Voiculescu [i Antena 1; PNG e ... 
Becali cu (`nc\) ceva bani; ar fi, Constantinescu [i ... ai no[tri! 
C=t a fost b\utur\ [i petrecere, interesul [i “burta” au impus 
candida]i, consilieri [i primari care-au pus pe mas\  mititei, 
c=rna]i, vin, bere, bani! Cine-a mizat pe valoarea lor intelectual\, 
pe exemplu personal, pe campanie cinstit\ ... bate din buze! 

Politica n-a fost niciodat\ cinstit\ pentru c\ e un miraj, e 
ca o femeie frumoas\ curtat\ de mereu prea mul]i s\ poat\ fi 
fidel\. 

Dar nici porc\ria de anul \sta n-am b\nuit-o! Dr\covenia 
dracului e c\ `n aceste zile apare capul [arpelui de dup\ coada 
lui: alian]ele cele mai n\stru[nice, v=nz\rile cele mai ieftine, 
consilieri independen]i imediat ce au fost valida]i, jigodii alese 
care devin model de virtute, etc., etc. 

P=n\ la urm\ agita]ia post-electoral\ are [i ea un merit: 
mai `nvioreaz\ popula]ia c\zut\ (mult prea devreme) `ntr-o stare 
de somnolen]\ indiferent\, preocupat\ doar de hran\, sex [i 
televizor. Din “tulburarea apelor” se mai na[te c=te un ambi]ios 
care vede c\ [i el poate. 

~ntr-o societate imperfect\, cu alegeri imperfecte, cu 
oameni absolut imperfec]i, sper\m la existen]a perfect\ ? 
Alegerile cu circ ([i, ca circ) ne ajut\ s\ vedem mai bine ce avem 
de f\cut `n viitor? 

Ce p\rere ave]i? 
(MERIDIANUL, An V, nr.50 (526) 28-30 iunie 2004, editorial) 

 
 Festivalul … electoral ! 

N-am b\nuit c=t de deconectant poate fi dac\ nu sunt 
angrenat `n campania electoral\! Du[mani, pe care nu-i b\nuim 
m\car, sunt redu[i la t\cere [i r\m=n doar adversari. A[a c\ 
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hot\r=rea mea, comentat\, de a nu mai candida anul acesta, 
aduce lini[te [i ... pre]uire: “de ce s\ fi]i amesteca]i `n troaca 
asta?”. 

Desigur, nu to]i candida]ii sunt de ... hulit! Tot a[a, `n 
competi]ia electoral\, unde sunt destui oameni respectabili! Dar 
ca `n alegerile astea s\ existe o opinie defavorabil\ `mpotriva 
politicienilor n-am mai `nt=lnit! Parc\, pe dreptate! 

Ca la FESTIVAL asist\m la defilarea pe ecrane [i `n 
teritoriu a unor cet\]eni, cu sau f\r\ veleit\]i politice, cu “popor, 
avantaje, promit, v\ asigur”, `n a[a fel `nc=t s\-i ame]easc\ pe 
cet\]eni. 

De fapt tevatura-i mare [i se desf\[oar\ mai ales la 
televiziune. Sfor\ituri patriotarde cu tot felul de candida]i de 
origine, prezen]\ [i valoare `ndoielnic\! S\-i vedem la nivelul 
jud. Vaslui pe cei care se `ncumet\ s\ `nfrunte opinia 
defavorabil\ a publicului. 

Aud c\ sunt 39 de `nscrieri la Deputa]i [i 20 la Senat. 
Incredibil. S-au trezit destui pu[c\ria[i s\ fac\ “politica 
cet\]eanului”. Cu adev\rat 3-4 [tiu, pot, [i vor, dar nu dintre 
de]inu]i!  

De fapt, se provoac\ disiparea voturilor [i r\m=n cu 5% 
doar 3-4 cel mult 5. P\rerea mea e c\ ordinea de luni, 29 nov. 
2004 va fi : Alian]a D.A. (PNL - PD), alian]a PSD (^PUR), 
PRM, AC}IUNEA POPULAR| [i, poate, PNG. Depinde de : 
dorin]a aleg\torilor, echipele de agitatori, furtul sub diversele lui 
forme, prostie, ho]ie ...  

Parlament, oricum, ne trebuie! S\ sper\m c\ nu de ho]i! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 86 (562) 1-3 noiembrie 2004, editorial) 
 

Pe ultima sut\ de metri PSD-ul `[i d\ duhul 
Ceea ce se petrece `n aceste zile pe scena politic\ 

vasluian\ `ntrece orice `nchipuire. Asta poate din cauza faptului 
c\ cei `nscri[i `n lupta electoral\, p=n\ nu de mult „politicieni” 
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preocupa]i de manevre ieftine, au `n]eles c\ nu `ngra[i porcul `n 
campania electoral\, dup\ ce o lung\ perioad\ l-ai ]inut fl\m=nd. 
Sau poate c\ unii candida]i de pe la Uniune, ori candidate, 
consider\ c\ este de ajuns s\ fii so]ia cuiva pentru a deveni 
deputat.  

O alt\ explica]ie pentru faptul c\ pesedi[tii s-au ascuns, 
poate fi aceea c\ ei nu mai au nimic de spus. Realiz\rile m\re]e 
au fost tr=mbi]ate [i r\str=mbi]ate pe toate drumurile `n acest an, 
iar acum pe ultima sut\ de metri, candida]ii Uniunii PSD+PUR 
`[i dau duhul. Cei care urm\resc atent scena politic\ nu mai 
`n]eleg nimic. Nici m\car cei care tr\iesc `nl\untrul politicii nu 
pot anticipa ce se va mai `nt=mpla `n lunile care vin. 

 ~n ultimele zile, am discutat cu o mul]ime de oameni. 
Aproape to]i s-au ar\tat debusola]i, ne`ncrez\tori, dar mai ales 
sc=rbi]i. Confuzia persist\ pe toat\ linia. De aici [i datul la gioale 
`ntre candida]ii aceluia[i partid. Campania electoral\ pentru 
alegerile parlamentare a `nceput de mai bine de o s\pt\m=n\. Cu 
toate acestea, cine str\bate str\zile Vasluiului nu-[i d\ seama c\ 
ne afl\m `naintea unui scrutin important. Aceasta pentru c\ 
lipse[te efervescen]a specific\, lipse[te aproape cu des\v=r[ire 
publicitatea electoral\, nu apar mai deloc candida]ii pentru 
Parlament [i pre[edin]ie, de parc\ nici nu ar fi vorba de alegeri. 
Principalii candida]i de la PSD lipsesc `n aceste zile de pe scena 
politic\, de parc\ nu ne-ar desp\r]i trei s\pt\m=ni de alegerile 
generale.  

Nu, tu, cartoane cu candida]i `n m\rime natural\, nu tu 
baloane cu partide sau mii de flutura[i `mpr\[tia]i pe str\zi ori `n 
cutiile po[tale. Nu au ap\rut nici pliantele de prezentare a 
candida]ilor. Campania electoral\ e cuminte. Nici m\car de pe 
mijloacele de transport `n comun candida]ii nu ne `ndeamn\ s\-i 
vot\m. Dar poate chiar asta `[i doresc, cine [tie ? 
(MERIDIANUL, An V, nr.88 (564) 8-10 noiembrie 2004, editorial) 
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 Pre[edintele [i … c\ru]a ! 
Anul paradoxurilor electorale a mi[cat pe scena politic\ 

tot felul de personaje, `ntr-o campanie fle[c\it\, `n care 
principalii competitori s-au evitat sistematic pentru confrunt\ri 
directe. 

Polarizarea vizibil\ (dou\ mari alian]e) care a permis lui 
C.Vadim Tudor s\-[i men]in\ partidul `nc\ `n aten]ie, ba mai 
mult, s\ ob]in\ cu mult peste merite [i procente, a generat [i o 
alt\ situa]ie paradoxal\: pre[edin]i [i partide f\r\ prezent [i f\r\ 
viitor. Dezbaterile „pre[edin]ilor” de la Bucure[ti au `nf\]i[at 
personaje p\roase, sperioase, ne-mintoase, belicoase [i 
p\guboase. Un exemplu: `n confruntarea direct\, ce a f\cut 
Becali ? Ace[ti „pre[edin]i” erau caii care trebuiau s\ trag\ 
c\ru]e. Din p\cate, unii s-au manifestat ca ni[te m=r]oage la 
c\rucioare cu roate de bostan iar al]ii ca [oricei pe l=ng\ 
vagoane. Democra]ie fiind, puteau fi exclu[i ? I-au exclus 
votan]ii, care doar din gre[eal\ au mai pus [tampila pe sigla unor 
forma]iuni politice. 

* 
La Vaslui vom avea pu]in c=[tig [i mare pierdere. 

Indiferent de `mprejur\ri Aristide Roibu este un pilon de 
rezisten]\ iar t=n\rul Dan Marian promite s\ fie ce ne trebuie: tip 
b\t\ios, competent [i activ. Dar restul candida]ilor ale[i nu sunt 
dec=t carne de tun, personal de manevr\, eventual „scriitori” de 
vagoane … N-o s\-mi zic\ cineva c\ o candidat\ sau un venetic 
firav care a auzit de jude]ul Vaslui din c\r]i [i care n-are bine 
dup\ ce bea ap\ (ca s\ nu mai vorbim de starea mintal\ sau de 
s\n\tate?!?) vor `nfrunta grangurii trufa[i de prin parlament, s\-[i 
impun\ punctul de vedere ! Hm ! Dac\ nu vor sta cu p\l\ria `n 
m=n\, vor vinde repede votul [i vor sfor\i lini[ti]i 4 ani. 

A[a c\, vasluieni, asta a]i votat, pu]ine [anse s\ fi]i cu 
adev\rat reprezenta]i!  {i … vai de voi, vai de noi … to]i! 
(MERIDIANUL, An nr. 93 (569) 29 noiembrie - 1 decembrie 2004, editorial) 
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Electoratul cel „de[tept” 
Exist\ o minciun\ electoral\ la mare mod\: „electoratul 

nostru e prea de[tept …”. Adic\ cel care voteaz\ cu p\c\liciul e 
de[tept iar cel\lalt nu prea, sau deloc. 

~n campania trecut\ mai to]i cei de pe sticl\ n-au uitat s\-i 
m=ng=ie pe ascult\tori-telespectatori-`n]eleg\tori [i tare de[tep]i 
dac\ vor aplica [tampila de vot pe lista cutare. 

~n particular, candidatul `i cadorisea pe aleg\tori cam a[a: 
ai v\zut ce le-am spus-o tembelilor ? Ce naiba s\ faci dac\-s a[a 
t=mpi]i, trebuie s\ le atragi aten]ia cu ceva; pro[ti, pro[ti, da’ 
multe voturi, a[a c\ … 

Crede]i c\ `ncerc s\ jignesc pe cineva spun=nd c\ pro[tii 
de-adev\ratelea au `nclinat balan]a ? Dac-a[ zice c\ analfabe]ii, 
babele [i neputincio[ii au hot\r=t rezultatul alegerilor ? Este 
adev\rat c\ lu=ndu-ne dup\ handicapa]i mintal vom mai trage 
destul m=]a de coad\; e adev\rat c\ ISTORIE fac revolu]ionarii 
[i marile spirite ? {i, paradoxal, cum ar fi cu democra]ia dac\ nu 
am ]ine cont de ce vor cei mul]i [i adesea neinforma]i sau 
incapabili s\ vad\ de mersul vremurilor ?  

Vreau s\ expun ceva din Procesele-verbale din urma 
voturilor care exprim\ „con[tiin]a” sau de[tept\ciunea 
aleg\torilor. 

La pre[edin]ie au fost 12 candida]i. ~n ciuda polariz\rii 
excesive, ilustrul necunoscut Aurel R\dulescu ob]ine 1289 
voturi, iar Petre Roman doar 1696 (nu aventurier ca Raj Tunaru 
798). 

La Senat: Partidul noua democra]ie 1334, Partidul 
socialist rom=n 1740, Partidul socialist unit 1395, iar partidul 
fostului pre[edinte Constantinescu 816 (adic\, dac\ ar fi vot 
con[tient, fostul pre[edinte al statului Emil Constantinescu-pe 
timpul c\ruia a fost cea mai mare libertate de exprimare [i de 
ac]iune [i care are minte c=t 100 de [efi - ar fi pus la zid `n 
compara]ie cu ni[te pop=nd\i). 
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La Deputa]i: nu voteaz\ PSD, nu Alian]a, nu PRM, nu AP 
ci Uniunea pentru reconstruc]ia Rom=niei 558 voturi, Asocia]ia 
democratic\ a macedonenilor slavi din Rom=nia (229), Uniunea 
armenilor din Rom=nia (307), Partidul muncitoresc rom=n 
(1061), Asocia]ia italienilor din Rom=nia (167), Asocia]ia 
macedonenilor din Rom=nia (225), Asocia]ia etnicilor turci 
(220) etc. 

E cu totul liber\ op]iunea, dar c=nd voturile sunt risipite 
de oameni be]i sau t=mpi]i, care nu v\d bine unde pun [tampila, 
cum trebuie s\ privim lucrurile? 

Exist\ scar\ de valori pentru incon[tien]i ? Exist\ electorat 
de[tept [i … invers ? Libertatea de a pune [tampila e totuna cu 
democra]ia ? Po]i pune `n balan]\ un pinguin strecurat pe o list\ 
cu un fost pre[edinte de stat ? 

Desigur, a[ putea continua cu `ntreb\rile … Regret, `ns\, 
c\ `n }ara Rom=neasc\ formarea unei con[tiin]e democratice 
`nt=rzie a[a mult !  

Minciuna electoral\ este, clar, o practic\ curent\ ! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 95 (571) 2 decembrie 2004, editorial) 

                 
ANIVERS|RI, cu felicit\ri ! 

 2 ANI, peste … 
De BUNA VESTIRE, acum 2 ani, eram bucuros s\ anun] 

reapari]ia ziarului MERIDIANUL dup\ cele trei numere 
anterioare [i dup\ prima `ncercare de realizare prin „Teleradio-
eveniment” . 

AU TRECUT 2 ani [i ceva de zile de c=nd Meridianul 
acesta bun sau r\u ca publica]ie este al\turi de Dvs., stima]i 
concet\]eni. Eu a[ zice c\ `n peisajul local e de real folos prin 
bog\]ia informa]iilor sale [i, de ce nu, ritmicitatea apari]iei. 

V\ asigur c\ e greu, mereu tare greu s\ ]inem un ziar 
bis\pt\m=nal la concuren]a cu cotidienele care g=f=ie [i ele, 
pentru c\ jude]ul Vaslui, cu s\r\cia lui, nu „`nghite” at=ta pres\! 
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Dar sper\m c\ aceast\ „alt\ voce” care demonstreaz\ c\ [tim, 
vrem, [i mai ales putem face pres\ de calitate v\ este de folos `n 
activitatea Dvs. Mai sper c\ ace[ti pu]ini (dar buni !) oameni 
care facem pres\ `n cadrul singurului Grup de pres\ din jude] 
reu[im cu mijloace financiare modeste s\ v\ punem la dispozi]ie 
informa]ia „cald\” [i divers\ [i mai ales corect\.  

Sup\r\m, uneori, cu obiectivitatea noastr\. 
Pentru c\, absolut sigur f\r\ ajutorul moral al Dvs., n-am 

mai putea exista nu-mi r\m=ne dec=t s\ v\ spun : S| TR|I}I, 
bine [i mult, stima]i cititori ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 23 (260) 25-27 martie 2002, editorial) 
 

- OGLINZI DIN REALITATE 
 

Legea t\cerii 
           La Vaslui 

   Legea t\cerii nu e de sorginte comunist\. C=]i a t\iat taica 
{tefan Vod\ p=n\ s\ domneasc\ at=t … 
 Au trebuit s\ tac\ unii p=n\ `n 1944, dar cum au mai t\cut, 
nu glum\, p=n\ `n 1989 … pe baz\  de fric\ „na]ional\” . 
 T\cerea din fric\ mai este [i ast\zi dar nu de frica celor 
boga]i ci de frica politicienilor sau a unora cu func]ii „babane” 
gata s\ pun\ pumnul `n gur\ mai ales presei. A[a c\ … sare 
Uniunea European\ [i mai revenim la normal ! 
 ~ns\, e o alt\ „lege” a t\cerii la care m\ refer. Mai `nt=i 
exemplele :  
 La aniversarea a 8 ani de radio o pi]ipoanc\ ajuns\ ziarist\ 
m\ `n]eap\ „fin” crez=ndu-se de[teapta p\m=ntului cu liceu. {i 
este, ce mai este, pentru c\ [i direct [i indirect am protejat-o ! 
 Un v\car ajuns scriptolog prin ziare unde nu e mai nimic 
dec=t un lefegiu, m\n=nc\, bea, m\ mai [i linge mieros la 
sindrofie, dar nu scrie nici un cuv=nt. 
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 O alta cu picioarele p=n\-n g=t de nu mai are loc mintea, 
`mi z=mbe[te chi]c\ind mereu, dar niciodat\ nu scrie ceva despre 
persoana mea oric=t a[ fi de … cuprinz\tor. La s\rb\torirea unor 
[coli, la simpozioane … nimic ! 
 Oricum, eu tot sunt prezent `n teritoriu. Spiritual ! 
 Dac\ nu-s [tiri despre activitatea mea [i a grupului de 
pres\ pe care-l conduc ar putea fi dou\ cauze: fie am crescut 
prost ziari[ti ori „ziari[tii” sunt de-a dreptul pro[ti (`n sens de 
simplu, nu ?), fie [efii de la „cealalt\ parte a presei” au interzis 
apari]ia unor materiale. Descalificant ! 
 Oricum [i dintr-o cauz\ [i din alta se aplic\, `n cazul 
nostru, Legea T\cerii Mafiote ! 
(Meridianul, An. III, nr. 49 (286) 27-30 iunie 2002, editorial) 
 

Pipi]a [i … rochi]a 
Pe drumurile de acces spre marile ora[e fac semne 

ademenitoare ni[te fiin]e feminine cu buricul gol [i rochi]e de 
c=]iva centimetri. Privirile oamenilor serio[i nu se opresc 
asupr\-le.  {i prin t=rgul nostru cel vechi trec tinerele cu fusti]e 
de m\surat cu … palma. C=t sunt `n deplasare [i „necoapte” 
ochii multora se mai pironesc la frumosul lor … exterior. 
Femeile cumin]i `[i mai scuip\ `n s=n, b\rba]ii … dup\ caracter ! 

Se spune c\ fiecare arat\ ce crede c\ are mai bun. Dar … 
imaginea trebuie g=ndit\ ! Peste tot ! Cum i-ar sta unei 
profesoare cu … superscurt ! Ce-ar g=ndi `mprecina]ii s\ vad\ o 
judec\toare cu minijup ? 

Care femeie `n doliu umbl\ … dezgolit\ ? Mi s-a repro[at 
dup\ editorialul trecut c\ „m-am luat” de ziari[ti, adic\ de cei 
din bran[a mea, ceea ce … nu se prea face ! 

De ziari[tii adev\ra]i … nu m\ pot „atinge”, din 
considera]ie pentru munca lor grea [i nepl\tit\. De fapt sunt doar 
`mpotriva unora care „reu[esc” pe baz\ de temenele sau fust\ 
scurt\ ! 
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C\ stau slab cu scriitura, e problema, nu c\-[i leap\d\ din 
`mbr\c\minte. C\ `n felul acesta `[i bat joc de meserie [i mai ales 
de cititor, de omul de r=nd care ar putea crede c\ asta, adic\ aia 
e, [i corect\. 

Departe de mine s\ discrediteze meseria pe care o slujesc 
pentru c\ ar fi `mpotriva mea, chiar. Prefer `ns\ ca lumea s\ aib\ 
imaginea real\ [i s\ [tie c\ `n jude]ul Vaslui sunt doar 4-5 ziari[ti 
adev\ra]i, c\ ne`ncrederea cititorilor e absolut motivat\ [i c\ nici 
`ntr-un caz jurnalistica nu se face cu picioarele. 

Fie ele [i total dezgolite ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 50 (287) 1-3 iulie 2002, editorial) 

 
HO}II ... zilei ! 
Mari [i m\runte, dar multe, sunt ho]iile `n actualitate. Spre 

medita]ie: 
- Pr\p\ditul de pe la ]ar\ [terpele[te 10 [tiule]i sau 2 

bostani de prin vecini. 
Dac\ n-ar fi prost sau puturos ar avea nevoie doar de ce-i 

al lui. 
- G\inarul de pe la ora[ [mangle[te ce poate, `n[eal\ pe 

cine se nimere[te, smulge geanta cucoanelor, oricum fur\ de 
c=teva sute de mii de lei [i chiar dac\-[i asigur\ existen]a, orice 
`i pic\, nu iart\. E `n stare de veghe tot timpul pentru c\ se 
fere[te de caralii.  

- Sp\rg\torul (de pe-aproape) sustrage m\run]i[ul de prin 
cutiile de telefoane, sare ho]e[te geamuri [i garduri, se fere[te de 
ochii lumii [i ac]ioneaz\ t\cut ... Nu se manifest\ dec=t rareori `n 
public pentru c\-[i ap\r\ c=[tigul [i ... riscul. 

- {p\garii reu[esc acolo unde oamenii obi[nui]i nu pot, 
[tiind c\ din ce pot c=[tiga, trebuie s\ dea ceva `nainte. De regul\ 
fileaz\ afaceri mai serioase [i nu se sfiesc “s\-i fac\”, adic\ s\-i 
]epuiasc\, pe parteneri. {paga (mita) e la ordinea zilei [i “merge” 
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peste tot: la tractorist, [i la poli]ist, [i la judec\tor [i mai ales la 
... politician! 

- A[ zice c\ ho]ii cei mari au fost `n Parlament, dar nu am 
suficiente elemente s\ fiu sigur. Dar dac\ un profesora[, un 
consiliera[, un inginera[, un ... –a[ ajun[i ca mas\ de vot `n 
parlament, `n consiliul jude]ean sau local, [i au “reu[it” s\ 
str=ng\ averi mari `n c=]iva ani, nu se nasc semne de `ntrebare? 
|[tia nu pun nimic “la afacere” dec=t limba lor, adesea 
veninoas\ [i puterea de influen]\, “pu[culi]a” fiind modalitatea 
simpl\ de a masca afaceri oneroase. 

- Ho]ii de voturi se agit\ zdrav\n acum! |[tia par cei mai 
periculo[i pentru c\ fur\ `ncrederea `n oameni prin minciunile 
lor! C\ sistemul electoral din Rom=nia nu e cel mai nimerit, e 
clar !  

Crede]i c\ exist\ mijlocul de a sc\pa de HO}II ... zilei? 
(MERIDIANUL, An V, nr. 81 (558) 21-24 octombrie 2004, editorial) 
 

Ad\postim ... 
Constat, uneori, consternat chiar, c\ eforturile noastre sunt 

fals sau negativ interpretate chiar de persoane care au oarecare 
[taif cultural.  

Mi s-a repro[at zilele trecute c\ ad\postim `n 
“MERIDIANUL” “scriitori” vasluieni care nu mai au de mult 
nimic a zice, c\ numeroase epigrame `nserate `n pagina cultural\ 
n-ar avea valoare, c\ trebuie altceva [i ... altceva ... 

Constat: MERIDIANUL este singura publica]ie local\ 
care face loc [i literaturii autorilor din jude], unde creatorii se 
mai pot exprima (cu plata mai mult simbolic\)! {i suntem 
bucuro[i s\ le oferim celor care au disponibilitatea intelectual\ 
pentru aceasta, fie elevi de general\, fie liceeni, fie profesori, fie 
pensionari. Adic\ oricui, care are ceva valoare, `n ideea c\ 
fiecare e cu steaua lui, poate vreunul cu luceaf\rul lui. Inclusiv 
`n jurnalistic\, unde am format pe mul]i, mul]i. 



 231

E mai pu]in interesant ziarul nostru pentru c\ nu se ocup\ 
numai de scandaluri [i violuri? 

E mai pu]in interesant un ziar care aduce cele mai multe 
informa]ii locale, adesea `n premier\? 

E u[or s\-i conte[ti pe cei CARE FAC, adic\ reu[esc s\ 
construiasc\ ceva, dar de v\zut lungul nasului ... !!! Harul de A 
FACE nu-l are [i nu-l dob=nde[te oricine! 

AD|POSTIM deci pe to]i acei care POT [i VOR s\ 
realizeze ceva, chiar dac\ {TIU mai pu]in sau `nc\ nu-[i 
dovedesc talentul. 

C\ci f\r\ ad\post nu-i [tim pe cei `nsemna]i cu stele sau ... 
luceferi. 
(MERIDIANUL, An III, nr. 5 (242) 21-23 ianuarie 2002, editorial) 
 

Paradoxuri ... 
De mirare c=t de aproape suntem de incredibil. Paradoxul 

e atunci c=nd logic trebuie s\ fie ceva iar `n realitate este exact 
opusul, c=nd ne a[tept\m la un semn de dragoste [i ne `nt\mpin\ 
ura, c=nd ar trebui s\ r=dem [i suntem nevoi]i s\ pl=ngem ...  

Cre[ti un copil d=ndu-i tot ce po]i, [i el ... `]i `mpl=nt\ 
cu]itul `n piept! 

Pleci cu extreme sacrificii `n str\in\tate s\ aduni avere [i 
acolo ajungi muritor de foame, un ratat sau chiar un ho] mai 
stilat! 

Ajunge unul ofi]er `n poli]ie [i fur\ de stinge ca dup\ ce e 
prins [i aruncat afar\ s\ se poarte ca un descreierat, at=t `n 
familie c=t [i `n societate! 

La o sindrofie aniversativ\ a unui cunoscut pu[c\ria[, 
dintre invita]i, cei mai mul]i sunt ... judec\tori! 

C=nd pare c\ totul merge mai bine s\ consta]i  c\ omul de 
`ncredere te fur\ sau te tr\deaz\. 

C=nd crezi c\ iubita moare de dorul t\u [i ea ... umbl\ cu 
altul! 
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C=nd ar trebui s\ tr\ie[ti lini[tit [i ... vine... atacul de cord! 
{i uite a[a printre paradoxuri treci prin via]\.  
C=t de senin? Depinde `ntre c=te paradoxuri te zba]i !!!  

(MERIDIANUL, An III, nr.6 (243) 24-27 ianuarie 2002, editorial) 
 

Noul respect ... 
“- M\, fir-ar al dracului, c=t a furat \sta s\-[i ridice 

asemenea palat?” 
“- Uite, d-le, aici nu era nimic `n ‘89, acum e o f\bricu]\ 

care d\ de lucru la 50 de oameni ...” 
“- Da, [tii c\ \sta are bani nu glum\ dac\ poate ]ine o 

astfel de cas\ ...” 
“- Cum o fi f\cut, cum nu, dar are cas\ mare, tractor, 

autoturisme, alte utilaje, d\ de lucru la oameni ... ce s\-i faci?!” 
“- Important e s\ m=nc\m cu to]ii o p=ine, aici, la noi”. 
Am spicuit c=teva expresii obi[nuite `n convorbirile dintre 

oameni. Pe ici pe colo mai sunt f\lci `ncle[tate a m=nie proletar\. 
Mai sunt destui uimi]i c\ “uite, dom-le c=t a furat \sta ?!” Real 
sau nu, dar `n ultimii 10 ani s-a trecut la capitalism, dulce numit 
economie de pia]\. 

Cei care n-au `ntreprins [i n-au reu[it nimic se uit\ cu jind 
la cei care alearg\, se zbat, mai fur\, mai ... afaceri. ~n orice caz 
nu a[teapt\ par\ m\l\ia]\. 

{i vine genera]ia nou\ care VEDE, ce vede, adic\ 
f\bricu]e, unit\]i productive, vile, etc. 

Respectul acestora este pentru CE V|D, nu pentru ce nu 
se vede, chiar dac\ bogatul ar fi furat, dar nu e prins. 

Noul respect este pentru cei care reu[esc s\ fac\ chiar 
dac\ nu place unora. E [i acesta semn de `nnoire a societ\]ii. 
(MERIDIANUL, An III, nr.30 (267) 18-21 aprilie 2002, editorial) 
 

Angaj\ri ... prin po[t\! 
Am primit prin po[t\ zilele acestea c=teva C.V. de la 

diver[i. Am fost anun]at la telefon c\ ni[te cet\]eni vor s\ se 
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angajeze. M-au apelat c=]iva p\rin]i s\ le primesc `n slujb\ 
odraslele. Le-am spus tuturor s\ vin\ s\-i v\d pe pretenden]i. 
Majoritatea interven]iilor erau de la p\rin]i. Deci ace[tia ar dori 
ca urma[ii lor s\ aib\ loc de munc\. Dar “`mpricina]ii”? 

Au trecut c=]iva plimb\re]i prin biroul meu cu `ntrebarea ce 
salariu le dau. Niciunul n-a `ntrebat de specificul muncii [i n-a 
demonstrat c\, m\car, [tie ce vrea! 
- Ce [tii s\ faci? 
- Orice! 

Cum de specialitatea asta n-am auzit, i-am pus s\ scrie, s\ 
vorbeasc\ ... Capacitate ? A[ !!! Vis\tori, distra]i, dezinteresa]i. 

Poate fi vorba [i de lehamite c=nd tot nu g\sesc [i nu g\sesc 
ceva s\ le convin\. Dar mi s-a p\rut c\ e cu totul altceva [i 
anume: lipsa dorin]ei de munc\. Merg la interviurile pentru 
angaj\ri `n dorul lelii. ~n perioad\ de prob\ tot a[a ! {i cu ochii 
dup\ sclipuit ceva ! 

{i atunci de unde angajare, dac\ le lipse[te p=n\ [i voin]a de 
... serviciu ? 

Le mai r\m=ne s\ fie angaja]i prin po[t\ [i s\ fac\ [i slujb\ 
prin coresponden]\! “S\ aib\” ceva ! Nu? 
(MERIDIANUL, An III, nr. 93 (329) 28 noiembrie – 1 decembrie 2002, editorial) 
 

Alb / Negru (!) 
V\ iau martori c\ `n editorialul trecut am l\udat cu mare 

pl\cere o poet\ adev\rat\, Daniela Oatu, la primul ei volum de 
versuri. 

Ceva mai `nainte am abordat alte teme de interes general 
(de altfel, scopul acestor editoriale). Perioada de tranzi]ie este [i 
cea a tr\d\torilor [i uneori a renun]\rilor la condi]ia uman\, nu 
aceea a toleran]ei [i `n]elegerii. 

Uit\m uneori, [i tare r\u facem, s\ ne p\str\m sau s\ ne 
ap\r\m prietenii. P=n\ aici `nc\ “`n alb”. 
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Acum, `n negru: un personaj mic [i gras, cu `nf\]i[are 
actual\ de ardei umplut, pe care nu l-am l\sat c=ndva s\ moar\ 
de foame se dovede[te un du[man de temut chiar dac\ are rolul 
scaiului `n coada c=inelui. N-a fost bun de nimic la frate-s\u [i 
acum e un slugoi activ la altcineva. S-a mai [i `nturlucat cu un 
“inginer”, ho] pe care l-am iertat c\ mi-a furat aparate de la 
Unison [i care e mai veninos dec=t cobra! 

I-am ignorat evit=nd s\-mi p\tez fie [i imaginea vizual\ cu 
astfel de ... jigodii. 

Relativ la cele dou\ cazuri, m\ `ntreb adesea: de ce nu 
putem fi plini de vise “albe”? 

Ca z\pada asta frumoas\ care ne bucur\ mintea [i ne 
alimenteaz\ speran]a ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr. 9 (346) 3-5 februarie 2003, editorial)  
 

JIGODISMUL, ca mod de via]\ ! 
Dintotdeauna societatea a fost imperfect\! Va fi a[a c=t 

vor exista oameni pe p\m=nt, pentru c\ mintea omeneasc\ va 
n\scoci [i alte posibilit\]i pentru “progrese”. Dac\ cinstea [i 
corectitudinea vor fi din ce `n ce mai mult la pre], nu va disp\rea 
nici tr\darea, ho]ia sau jigodismul ...  

S\ zicem c\ no]iunea aceasta, jigodismul, ar `nsemna 
ac]iuni nesincere sau subversive ale cuiva, soldate cu pagube 
morale [i materiale pentru coleg, prieten sau protector. 

~ntr-o asemenea defini]ie “`ncap” sumedenie de abateri 
ale persoanelor fa]\ de patroni, [efi sau prieteni. 

~n “tranzi]ie” (dar, c=nd n-or s\ mai fie?), poate din 
dorin]a reu[itei, poate de foame, destui rup cu unghiile din 
carnea celui care i-a hr\nit sau le asigur\ siguran]a vie]ii, ceea ce 
ar `ndrept\]i ideea c\ e, ori un fenomen social, ori mod de 
comportament contemporan (de neacceptat). 

C=teva exemple: 
- O angajat\ (`nc\) particip\ la mai toate ac]iunile mele, c=[tig\  
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foarte bine (cas\, petreceri, geam termopan, calculator, 
`mbr\c\minte elegant\, etc.) ... [i-a luat obiceiul ca, pe unde 
merge, s\ m\ tot vorbeasc\ de r\u, s\ arunce vorbe ur=te asupra 
colegilor. Ce, mai, s-a urcat scroafa-n copaci ...! 

- Un fl\c\ua[ care nu [tia bine cum `l chema acum c=tva timp 
c=nd s-a ]inut de mine s\-l angajez, a cam uitat c\ trebuie s\ 
filmeze, s\ contribuie la bunul mers al societ\]ii. Pentru c\ l-am 
p\suit s\-[i sus]inut\ ni[te exemene st\ ca lemnul [i a[teapt\, 
a[teapt\, doar s\ chiuleasc\ [i s\-[i dea aere. Ce, mai, a-nceput s\ 
zboare porcul ...! 

- Un muritor de foame, cam prea puturos de felul lui, m-a 
`nc=ntat cu promisiuni [i l-am luat pe l=ng\ mine ... am zis c\ 
vrea s\ intre `n r=ndul lumii. De[i are salariul acceptabil, munc\ 
u[oar\, zice c\-[i pierde timpul numai cu at=t [i s\-l pl\tesc mai 
bine ... 

- Altul, pe care l-am sc\pat de `nchisoare, st\ cu ochii dup\ 
soare ... 

St\ zicem c\ ace[tia n-ar trebui s\ laude omul sau 
intreprinderea lui. Dar, de ce s\ vorbeasc\ de r\u, c=nd de aici `[i 
c=[tig\ existen]a? Nu-i place, dar, de ce s\ se poarte ca 
jigodia...?! 

Oare, chiar, jigodismul e un mod de via]\? 
(MERIDIANUL, An V, nr.72 (548) 13-15 septembrie 2004, editorial) 

 
Câinele … singur\t\]ii ! 
C=ndva, `n satul rom=nesc exista „banca minciunilor”, 

adic\ un loc l=ng\ o popic\rie sau pe un medean unde gospodarii 
se adunau s\ cisluiasc\ `n voie. Radio-[an]ul comunica la 
maximum !  

Locurile speciale din ora[e (romanii aveau forum, nu?) 
teatrele, c=rciumile, parcurile prilejuiau t=rgove]ilor sporov\iala 
pe `ntrecute, b=rfa, posibilitatea s\-[i spun\ ofurile ! 



 236

Existau deci anumite locuri „publice” pentru informare [i 
comunicare, ca s\ nu mai vorbim de nun]i [i petreceri cu reale 
confrunt\ri `n public (uneori cu pumnii [i cu parul …). 

Dar omul nu era singur !! Nici la evenimentele familiale, 
nici la cele sociale. De la om la om se transmitea totul. 

Apare televizorul, radioul, internetul [i praf se face 
posibilitatea de comunicare profund uman\ de p=n\ atunci. 
Fiecare devine un privitor, un contemplativ pentru ceea ce aude, 
vede sau afl\ din calculator ! DIN CE ~N CE MAI SINGUR. 
Pentru c\ la munc\ e robot, `n familie e rob, la distrac]ia 
tradi]ional\ absent (c=]i tineri vede]i la nun]ile „moderne”), 
copiii sunt absorbi]i de ale lor (de fapt, de societate), iar vecinii 
cei mai buni se ramolesc, devin ranchiuno[i, r\i. 

{i televizorul func]ioneaz\ toat\ ziua … Acolo `n filme e 
o alt\ via]\, a[ zice ne-uman\ care nu-l `nglobeaz\ [i pe 
telespectator. Oric=te butoane mi[c\ la telecomand\, tot departe 
de via]\ e. 

{i atunci ?  
A]i observat cumva c=t de mult s-au `nmul]it c=inii `n 

ultimii ani ? Ei, ei p\streaz\ parte din ceea ce lipse[te; asupra lor 
se revars\ afec]iunea st\p=nilor [i ei par a reac]iona omene[te. 

Dar f\r\ atributul comunic\rii afective-vorbite-sim]ite 
OMUL r\m=ne tot mai singur. 

C=inele preia doar ceva din singur\tatea lui … din 
societatea supercivilizat\ ! 

C=inele … singur\t\]ii ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 10 (247) 7-10 februarie 2002, editorial) 

 
~nv\]\mânt bulversat ? 
~n noaptea de 5/6 august 2004 c=teva sute de oameni din 

tot jude]ul au vegheat, ca la mort, [coala general\ nr.3 Vaslui 
pentru ocuparea “public\” a unui post. Cei care au dormit `n 
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ma[ini au fost privilegia]i, iar `n jurul orei 24 unii dormeau pe 
sc\ri. 

Am convorbit doar cu c=]iva: o tineric\ spera s\ prind\ un 
post de informatician, un zdrahon a[tepta s\ plece “`n Europa” 
dar p=n\ atunci “ar fi bun [i un post de \sta”; un cet\]ean cu 
p\rul alb spera “la orice post c\ nici not\ mare n-are”. Era un soi 
de `mp\care cu soarta, la to]i, de[i am sim]it mi[c\ri subterane [i 
aranjamente. Traficul de influen]\ [i escroc\rile nu au lipsit. De 
prea mul]i ani se caut\ formule optime pentru selec]ia 
educatorilor [i, pe cuv=nt, m\ `ngroze[te rezultatul, pentru c\, 
lipsind elementul de comunicare [i percep]ia UMAN| a valorii, 
se strecoar\ la catedre nechema]i [i nepreg\ti]i. Calculatorul e o 
ma[in\, examinarea e o ma[in\rie, selec]ia o sum\ cu 
ma[ina]iuni iar rezultatul e o “cibernetizare”, o munc\ de 
somnambuli, oric=t d-nii Rotaru, Iacob, Bedicov [i al]ii se 
str\duiesc [i-[i pierd s\n\tatea `n disput\ cu at=tea interese [i 
misii. “Ma[ina lumii” `i dep\[e[te [i oamenii-inspectori at=ta pot. 
Deci, sistemul e r\u [i nu, neap\rat, oamenii. 

Cei din fruntea `nv\]\m=ntului par a nu prea [ti ce fac, `n 
numele unei reforme necesare. Crede]i c\ sunt negativist ? Zic 
s\ observa]i c\ `n realitate CE SE FACE, nu merge: calitatea 
`nv\]\m=ntului a sc\zut; influen]a moral\ a [tiin]ei de carte e sub 
limit\, interesul pentru slujba prost pl\tit\ e la p\m=nt. Tragedia 
e c\ ELEVII percep aceste disfunc]ii [i atunci totul curge ca o 
ap\ murdar\ [i infestat\ `n loc de limpezime [i ... emula]ie.  

Ne pl=ngem de elevi? N-ar trebui, de fapt, s\-i pl=ngem 
pe ... educatori? 
(MERIDIANUL, An V, nr. 62 (538) 9-11 august 2004, editorial) 

 

G\le]i cu ... sudoare 
Zilele acestea urm\rim cu destul\ aten]ie jocurile 

olimpice, confruntarea sportiv\ suprem\, surs\ de optimism 
na]ional. Ne pare r\u c\ ai no[tri rateaz\ sau se afl\ departe de 
primul loc. Ca unul care am f\cut sport de performan]\ [tiu 
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foarte bine ce `nseamn\ s\ fii frunta[ `ntr-o ierarhie oridecare, 
dar la Jocurile Olimpice fiecare competitor ar fi putut aduna 
lesne c=te o g\leat\ de transpira]ie `n urma eforturilor sus]inute, 
cu bun\ [tiin]\, cu n\dejde c\ va reu[i, `ncredin]at c\ poate ! ~n 
frunte nu ajung dec=t cei care au talent, au voin]\, au noroc. {i 
mai trebuie ceva: pe cineva, acolo sus, care-i iube[te! 

Am v\zut mai ales gimnastica! Se spune c\ “luptele” e 
sportul celor puternici (am “f\cut” lupte libere), dar dac\ observ 
fiin]ele astea pl\p=nde (o gimnast\ are ... 38 de kg!) cu b\rba]i 
m\run]ei, bine propor]iona]i, sportivi numai fibr\ [i voin]\, nu 
pot avea dec=t admira]ie pentru OMUL care `nvinge durere, 
suferin]\, foame, sl\biciune, lene, `nvinge pe al]ii, se `nvinge pe 
sine ... A[ zice c\ fiecare creatur\ dintre acestea e cl\dit\ din 
voin]\ proprie, din `ncredere supraomeneasc\ `ntr-o condi]ie a 
reu[itei: efortul! E clar c\ fiecare trebuie s\ aib\ VOIN}| ie[it\ 
din comun [i un echilibru psihic rarisim. Munce[ti o via]\, ratezi 
`ntr-o secund\. ~nving\torul ia tot, de `nvins se uit\! {i trebuie s\ 
g=nde[ti c\ [i cel c\zut e tot o mare valoare, `ntr-un moment de 
sl\biciune omeneasc\. 

Mi-au pl\cut to]i sportivii no[tri (cu sau f\r\ medalii) dar 
Urzic\, Potec [i gimnastele mi s-au p\rut florile p\m=ntului 
rom=nesc menite s\ `mpodobeasc\ lumea – furnicar [i s\ ofere 
dovada de VALOARE a unei na]iuni. 

Nu [tiu c=te flori rom=ne[ti (medalii) vor fi la finalul 
Jocurilor Olimpice dar [tiu c\ “snaga”, for]a vital\, a unui neam 
e vizibil\ [i clar\. G\le]i de sudoare poate aduna [i ]\ranul care, 
din p\cate, e recunoscut mai pu]in ca valoare (doar `n campania 
electoral\ !). C=nd transpira]ia e pl\tit\ cu aur olimpic, n-avem 
cum s\ nu fim m=ndri c\ suntem ROM+NI! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 65 (541) 19-22 august 2004, editorial)\ 
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Diplomele 
S-a desf\[urat f\r\ surle [i tr=mbi]e o “sesiune” extra-

ordinar\ a Consiliului Jude]ean Vaslui, festiv\, cu prilejul 

“v=rstei” de 10 ani. Felicit\ri pentru organizare dle. I. Manole [i 
dle. Gh. Stoica. Felicit\ri pentru cei 135 de cet\]eni care au 
ajuns s\ reprezinte poporul vasluian `n cei zece ani de activitate; 
felicit\ri pentru to]i, chiar dac\ unii sunt a[a de [ter[i `n via]a 
social\ `nc=t nu-i putem recunoa[te. 

Sunt printre mu[chetarii r\ma[i `n toate aceste legislaturi, 
al\turi de dl. I. Manole, dl. I. Apostu, dl. C. Alexandru. M\ 
onoreaz\ aceast\ companie cu oameni care [tiu c\ muncesc [i, 
prin meritele lor, sunt ceea ce sunt. 
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Pe mine personal m-a ofensat unul care a trecut [i el 
printr-o legislatur\ [i-[i p\streaz\ intact\ doza de venin. O fi fost 
beat ca de obicei ? Oricum nu-l fac nemuritor, pomenindu-l. O 

apostrofare a sa a fost c\ am 
luat prea multe diplome de 
ONOARE (consilier jude]ean, 
pentru TVV, Unison, 
Meridianul). I-am r\spuns c\ 
muncesc `n jur de 14 ore pe zi, 
c\ le merit [i c\ n-are dec=t s\ 
ia mai multe dec=t mine. Dac\ 
poate [i dac\ ... munce[te ! Dar 

asta e despre noi p=n\ la urm\, ace[tia de la roatele Grupului de 
pres\. 

Diplomele [i plachetele primite sunt `ns\, cred, expresii 
morale de recunoa[tere a valorii [i muncii `ntr-un timp dat. 
Gestul e motivat. P=n\ la urm\ ajungem la o idee: chiar ca s\ 
ob]ii un petic de h=rtie, un semn, dar-mi-te valori materiale, 
TREBUIE MUNC|. Munc\ [i eficien]\. MUNC| ! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an.III, nr.37 (274) 16-19 mai 2002, editorial) 

 
Ho]ia ca ... profesie ( ? ! ) 
Nu [tiu dac\ aceste vremuri sunt cumplite. Dar grele, 

grele, sunt ! Tranzi]ia `n economie a generat o categorie de 
oameni care nu mai [tiu ce e onoarea, cinstea, omenia. 

Sunt oameni care tr\iesc numai din furt ! 
E adev\rat c\ ho]ia exist\ de c=nd lumea, de[i a fost 

condamnat\ [i comb\tut\ dintotdeauna ! S-a atins paradoxalul `n 
ace[ti ani c=nd ho]ul este felicitat, apreciat sau premiat pentru 
“loviturile” sale ! 

Auzim c\ Voiculescu este cel mai bogat om din Rom=nia 
... De unde a “plecat” dac\ nu de la fondurile Securit\]ii ? Dinu 
Patriciu e `n fierbere mare s\ scape de procurori pentru “o 
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privatizare de succes” ! S\ aduni at=tea milioane de dolari 
trebuie s\ faci [i ceva ilegal. Adrian N\stase e “pictat” cu 
Zambaccian, e jalea de la Rafo. Vom afla vreodat\ ? (Asta ar fi 
marea ho]ie). 

Alt\ categorie o constituie furturile de sute de miliarde din 
averea socialist\. Ar fi categoria `mbog\]i]ilor de r\zboi, c=nd, 
cei care au `n]eles c\ aceasta e voia europenilor st\p=ni au reu[it 
s\ acumuleze bunuri pe valori mici. Ca la r\zboi, s-au traficat 
multe `ntreprinderi [i destine omene[ti prin distrugerea acestora. 

Dau [i exemple, preciz=nd c\ acord\m drept la replic\ tot 
`n acest col] de pagin\: Multim Perieni a dezmembrat ma[ini [i 
unelte agricole (de valori nem\surabile), cump\r=nd cu 4-5 lei 
ca fier vechi [i v=nz=ndu-le de 20 de ori mai scump peste hotare. 
Un metru de ]eav\ cump\rat\ (ca [i la al]ii) cu 10 lei e v=ndut\ 
IMEDIAT [i pe loc cu 30, iar `n magazine cu 90 lei. Mai sunt 
al]i destui “trafican]i” de fier vechi pentru venituri ce `ntrec 
orice `nchipuire. 

Elva Cont S.R.L., “feble]ea” noastr\, cu ni[te femei din 
Piatra Neam] care au ras de pe fa]a p\m=ntului MOVAS. Prin ce 
`nt=mplare au ajuns favoritele judec\torului sindic, la Vaslui ? 
Prin ce `nt=mplare au distrus, `n loc s\ privatizeze, MOVAS pe 
care au poftit-o [i Cataram\ [i Porumboiu. Prin ce `nt=mplare ele 
s-au ales cu sute de milioane c=[tig `n schimbul at=tor vie]i 
distruse, oamenii r\ma[i f\r\ locuri de munc\ ? 

A 3-a categorie de ho]ie, cea generalizat\, la nivel inter-
uman, na]ional !! To]i alearg\ dup\ ciubuc, to]i cump\r\ de la 
ho]i [i ace[tia au baz\ de desfacere. Care, cum ajunge paznic 
peste vreo avere “fierbe” cum s\ fure c=t mai mult din ea. 

L-am angajat pe un am\r=t, [ef la ferm\, cu salariul pe 
care l-a cerut, dat `n avans pentru c\ e nec\jit. R\mas f\r\ 
supraveghere, a [i c\utat al]i ho]i cu care s\ fure peste o ton\ de 
ov\z, motorin\, piese ... C\, “era beat [i nu [tie”. Jigodii, jigodii. 
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Din p\cate, fenomenul fiind generalizat nici organele de ordine 
nu pot mare lucru. 

M\ tot `ntreb: va ajunge Rom=nia o ]ar\ de ho]i ? C\ [i `n 
Europa tot de faima asta “ne bucur\m” ! Ne-om fi tr\g=nd noi de 
la Roma, dar de ce din ho]ii de acolo ? 

O fi HO}IA profitabil\ ca meserie. Dar c=t ? 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an.VI, nr.44 (619), 10-16 nov. 2005) 

 
Vi se hot\r\[te viitorul, acum ! 
~n februarie – martie se trag sforile, politic. Cumplit de 

dur. Fiecare cu fiecare, unul `mpotriva celorlal]i. Z=mbind dau 
cu cu]itul [i scr=[nind r\m=n optimi[ti. C\r]ile cele mari nu le au 
pesedi[tii `n func]ie ci ambi]io[ii cu bani care–[i planteaz\ `n 
posturi (eligibile) oameni care s\-i slujeasc\. 

Alegerile, mai ales locale dar [i parlamentare se fac acum 
`n birouri [i restaurante luxoase. To]i negociaz\, se dau mai 
mari, se arat\ pe ei, mai pu]in `nfumuratul P.S.D. care cre[te `n 
electoratul „fidel” adic\, zic ei, prostimea pe care o mituie[te [i-i 
vinde gogo[i cu banii „colecta]i” de la am\r\[teni. ~ng=mfarea [i 
dispre]ul guvernan]ilor sunt clare. 

Declara]iile belicoase din r=ndurile celorlal]i sunt bazate 
pe banii promi[i de oamenii de afaceri care, oricum vor influen]a 
spectrul politic … 

Oarecum concret : <Buzatu – guvernantu’ > „le arat\, el, 
celor care nu vor la P.S.D. sau `i ies din cuv=nt”; PRM - `[i 
umfl\ ni[te mu[chi ai lui Bichine] care are vin de b\ut, tot de la 
PSD (dac\-l boteaz\ : V\c\roiu, Marinescu [.a.) cu care-i 
ame]e[te pe to]i f\r\ s\ pun\ la b\taie, pentru c\ Vadim `nsu[i n-
are. Vr=nceanu arat\ ni[te „tunuri” [i c=teva „tancuri” noi-nou]e 
uit=nd de „avia]ia” [i „rachetele” PSD, crez=nd c\ Vidi[ampul 
va sus]ine campania printre vasluieni. Acum pare prea mic 
pentru un r\zboi a[a de mare. PD local e `ntr-o c\dere liber\ 
serioas\ de[i vreo 2-3 ciol\nari au [ters-o de prin alte p\r]i 
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consider=nd c\ mai prind un Consiliu local sau jude]ean sub 
c\ciula lui B\sescu (de[i rolul istorico-politic al PD e `ncheiat). 

Pe masa de joc mai sunt ceva jetoane slab acoperite `n 
valut\ : 

PUR cu soarta APR ([i oric=t s-ar umfla sondajele, n-are 
nici o [ans\), AP cu liderul Emil Constantinescu care are multe 
de spus, doar a fost pre[edinte, nu ? [i tare ne-ar fi de folos, 
Ecologi[tii cu speran]e alimentate de Interna]ionala Verde [i, 
probabil ceva cartoane ude: PNG, URR [.a. … 

~n afar\ de Buzatu [i Bichine] (\[tia-s fra]i de politic\ p=n\ 
la urm\) [i de Vr=nceanu pe cine pot s\ mai nominalizez, pentru 
c\ \[tia c=nt\ [i tot \[tia joac\? 

~i vedem acu[i-acu[i pe cei care cred c\ porcul se `ngra[\ 
`n ajun! 

Campania electoral\ a `nceput cu intoxicarea 
electoratului. Ce va fi `n cele 30 de zile de campanie propriu-
zis\, va fi mizilicul. 

Ce g=nde[te electoratul vasluian? Simplu: dac\ nu se 
de[teapt\ va vota ca [i p=n\ acum pentru ro[u pe hart\; dac\ 
`n]elege ce trebuie: „s\-i vedem [i pe al]ii care pot face mult mai 
bine …” 

Prin intermediul politicienilor, boga]ii se adreseaz\ 
mul]imii, cu succesul din procentajul banilor sco[i de la 
te[cherea: politica banului care scoate banii politicii. 

Cum s\ se mai dumireasc\ cet\]eanul simplu care e cu 
adev\rat cel care-l reprezint\? 

Un lucru e clar: acum se scot „reprezentan]ii poporului” [i 
nu `n iunie 2004. 

VOX POPULI va fi VOCEA B|UTURII oferit\ `n 
alegeri? 
(MERIDIANUL, An V, nr.9(485) 2-4 februarie 2004, editorial) 
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La ... UNISON ! 
(8 ani UNISON Vaslui– 7 ani UNISON B=rlad – 

12 ani TV.V.– 3 ani MERIDIANUL !!!) 
 

Au trecut 8 ani de c=nd, oficial, postul de radio local 
emite. Nici m\car pentru un om durata nu pare impresionant\, 
dec=t pentru copil\rie (at=]ia ani formeaz\ omul) [i pentru cei 
peste 65 de ani. Noua “ma[in\rie”, ca s\ nu-i spun altfel, `ncepea 
`n perioada de tranzi]ie [i avea menirea s\-i ajute pe oameni s\-[i 
limpezeasc\ ... ac]iunile. 

Vocea Vasluiului, cum am vrut s\-i spun, la g=ndul dint=i, 
`nsemna `ntreprindere cultural\ autofinan]at\ [i, dac\ privim 
retrospectiv, observ\m c\ a reu[it. 

~n pr\p\ditul acesta de Vaslui, de unde agen]ii economici 
serio[i fug pe ruptele (vezi Delta Construct, Cerealcom, Mondial 
Tranzit, Mecanica [.a.) din cauza lipsei de perspectiv\ [i 
du[m\niilor, a face pe aceast\ linie e un mare curaj, iar a te 
men]ine e un merit esen]ial. 

Vocea urbei a fost [i va r\m=ne a[a apreciat\ pentru c\ n-a 
difuzat b=rfe [i can-canuri, n-a exprimat voin]a unuia sau a unui 
partid, n-a pus m=na `n g=tul nim\nui. Ba, zeci [i zeci de tineri 
[i-au descoperit voca]ia “trec=nd” [i pe aici. {i, chiar mai mult, a 
fost o permanent\ competi]ie a valorilor intelectuale. S-au 
intervievat aici [efi de stat, prim-mini[tri, [efi de partide, oameni 
de toate felurile ... 

Cu ajutorul postului UNISON RADIO VASLUI              
s-au distribuit de la `nceputul anului peste 8 600 de premii ... 
deci peste 10% din popula]ia municipiului a primit (material) 
c=te ceva ... dar muzica [i emisiunile ... ? 

Dar cred c\ cea mai mare realizare e c\ este `n sensul cel 
mai deplin VOCEA ORA{ULUI care se ilustreaz\ pe sine 
`nsu[i, prin oamenii s\i. 
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{i cam to]i apreciaz\ acest post devreme ce 70,4 % `l 
ascult\ .... 

Astfel spus, la Unison Radio Vaslui popula]ia 
reac]ioneaz\ la Unison pentru sus]inerea lui ... moral\. 

Poate fi o r\splat\ mai mare ? 
VIVAT, deci ! 

(MERIDIANUL VS-BD-HS, an III, nr.46 (283), 17-19 iunie 2002, editorial) 
 
SERGIUS – LUCIAN MARIN 

N\scut la 18 iulie 1965 `n Ia[i, studii gimnaziale [i liceale 
la Vaslui, Facultatea de Mecanic\ Ia[i, inginer [ef sector la 
Moldosin Vaslui, director al postului 
UNISON Radio B=rlad (1999-2003), c\s\torit 
cu ing. Racoceanu Mihaela Iulia, 2 feti]e: 
Codru]a [i Harmony. Stabilit la Montreal – 
Canada, manager la o unitate comercial\. 
Activit\]i culturale pentru rom=nii din 
diaspora (cca. 70.000 `n Montreal), ac]iuni 
sportive de amatori (antrenor [i manager). 

Sub conducerea sa, UNISON Radio 
B=rlad a atins o cot\ de pia]\ impresionant\. 

A `ndrumat numero[i tineri c\tre media, 
a `ntre]inut o colaborare eficient\ cu BBC, 
Deutsche Welle, Europa Liber\, Vocea Americii [i cu 
numeroase sta]ii din Bucure[ti [i din ]ar\. 

UNISON Radio B=rlad a devenit Vocea B=rladului, 
asaltat de mii de cereri pentru dedica]ii, sute de propuneri de 
colaborare pe teme [i preocup\ri diverse pentru toate categoriile 
de cet\]eni. Se recep]ioneaz\ pe o raz\ de 55 de km, inclusiv pe 
teritoriul jud. Gala]i (}epu), Bac\u [i Basarabia. Colabor\rile cu 
Teatrul “V.I. Popa”, Muzeul, Biblioteca, Casa de cultur\ etc., `l 
men]in ca pe principala tribun\ cultural\ a urbei. Face parte din 
re]eaua BBC. 
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~n condi]ii de mare concuren]\, a r\mas postul local cel 
mai audiat. 

 
Unison Radio ... B=rlad (I) 
Cred c\ voca]ia mea `n via]\ a fost s\ fac CEVA mai 

deosebit, destul ca s\ r\m=n\ `n folosul comunit\]ii: `nc\ `nainte 
de armat\ am fost p\rta[ la construc]ia unei [coli, iar “dup\”, `n 
toate localit\]ile pe unde am trecut, am construit [coli. Chiar la 
Vaslui, de[i am ie[it primul la concurs, am ales Liceul de 
construc]ii - `n construc]ie, de[i era postul cel mai slab. 

S\ zicem, prin absurd, c\ nu r\m=n `n folosul urma[ilor 
c\r]ile, studiile sau articolele pe care le-am scris. 

Dar primul post de televiziune privat din Moldova ESTE ! 
Primele posturi de radio din jude] ... EXIST|. Mai este [i ziarul 
de fa]\, mai sunt ac]iuni care r\m=n unicat ... ! 

Acum 7 ani [i c=teva zile f\ceam probe pe blocurile din 
B=rlad ca s\ d\m drumul la primul post de radio local. 

Erau probleme [i probleme. {i atunci ca [i acum erau 
persoane cu voca]ia de jigodie sau cutre. Destui `ns\ erau 
OAMENI care dac\ nu m\ ajutau, nu m\ `ncurcau ... 

UNISON RADIO B+RLAD st\ bine `n sondaje [i peste 
jum\tate dintre concitadini `l ascult\. 

Acum 7 ani `n Consiliul local s-a apreciat c\ unison Radio 
B=rlad inaugureaz\ o epoc\ nou\ `n cultura local\. Nu [tiu dac\ e 
a[a. 

Dar [tiu c\ UNISON RADIO este PRIETENUL DE 
CARE ARE LUMEA NEVOIE ! 
( MERIDIANUL VS-BD-HS, an III, nr. 74 (311), 23-25 sept. 2002) 
 

Unison Radio … B=rlad (II) 
A ap\rut ca necesitate cultural–social\ a municipiului 

B=rlad, la peste un an de la inaugurarea celui de la Vaslui. ~n 
[edin]a Consiliului Municipal B=rlad din 22 noiembrie 1994, 
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dup\ dob=ndirea licen]ei de c\tre CVINTET TE-RA, 
“Evenimentul a fost apreciat drept istoric [i ca deosebit act de 
cultur\”, (P\reri Tutovene, an V, nr. 139, 2 decembrie 1994, p.1) 
dup\ care au `nceput chinurile facerii, dar [i satisfac]iile. 

Servit bine [i competent de o bun\ echip\ de tineri 
entuzia[ti condus\ de Daniel – Cernat  Marin, dintre care Emil 
Lupu [i Oana }u]u se afl\ “la pupitru”  [i ast\zi, acest post de 
radio [i-a dovedit mereu utilitatea [i necesitatea. A ajuns la cota 
de audien]\ 70,4%! Este `n topul celor mai audiate posturi din 
]ar\. 

Tot ce a fost mai valoros, (de la pre[edintele statului p=n\ 
la func]ionarii cei mai valoro[i din municipiu [i jude]) au poposit 
[i `n acest studio; tot ce este mai interesant pe parcursul unei zile 
“se aude” pe calea undelor pentru corecta informare a 
concitadinilor. 

La aniversarea celor 7 ani ai s\i nu dorim altceva dec=t ca 
el s\ r\m=n\ ceea ce este : VOCEA BÂRLADULUI [i 
Adev\ratul Prieten al fiec\rui locuitor al urbei. Vivat, crescat, 
floreat! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an III, nr. 75 (312) 26 – 29 sept 2002) 

 
12 
At=]ia ani de televiziune `n Vaslui ! Cu `ncerc\ri mai 

grele, mai u[oare dar mereu tensionate de alerg\tura pentru 
existen]\. A p\trunde, [i, mai ales, a rezista `n pia]a 
audiovizualului e o examinare public\ `n orice zi. 

Televiziunea a devenit mijlocul de informare cel mai 
comod, radioul cel mai accesibil (financiar) iar presa scris\ cel 
mai durabil `n timp (dar [i costisitor). Sumedenia de percep]ii 
din televizor nu se poate acumula `n `ntregime [i atunci e o 
permanent\ selec]ie. Arareori imaginile difuzate prin televiziune 
r\m=n ani, ani ca elemente de compara]ie. Sunt prea multe, prea 
diverse. 
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De 12 ani TV. Vaslui este printre sursele publice de 
informare corect\ pentru c\ am c\utat s\ nu “min]im poporul cu 
televizorul”. Pentru c\ n-am “adus” scandaluri, b=rfe, porc\rii ([i 
astfel, uneori am mai pierdut din audien]\). Dar am r\mas 
totdeauna credibili [i o unitate de pres\ de referin]\. 

M=ndria de a fi primii `n presa jude]ean\ o pl\tim cu 
fr\m=nt\ri, nesomn, stress ... dar suntem r\spl\ti]i cu aprecierea 
aproape unanim\ pentru un lider de pia]\ audio-vizual\. Suntem 
obliga]i s\ muncim mai bine ! 

Dac\ “videogramele” fug cu viteza g=ndului, r=ndurile 
scrise r\m=n m\rturie peste ani c\, de peste un deceniu, ne-am 
aflat `n slujba comunit\]ii locale. 

La aniversarea a 12 ani de existen]\ nu putem dec=t s\ ne 
dorim nou\ [i dumneavostr\, stima]i telespectatori, auditori [i 
cititori: 

La mul]i ani, cu s\n\tate! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An III, nr. 100 (336) 23 – 25 Dec. 2002) 
 

12… [i ceva ! 
Ne-am ]inut de anivers\ri `n anul 2002: martie, anul III la 

ziarul Meridianul; iunie, 8 ani – Unison Radio Vaslui; 
septembrie – 7 ani Unison Radio B=rlad, acum, 12 ani de 
televiziune local\. 

Avem 12 ani ([i c=teva zile) de c=nd ne str\duim s\ fim 
vocea [i imaginea urbei noastre vechi, f\r\ ]ipete [i f\r\ prea 
mari poticneli. ~n presa audio- vizual\ cei 12 ani sunt o mare 
performan]\ pentru un post local nesprijinit politic sau economic 
de mah\ri de la centru, ba,  nici de cei locali. 

Independen]ii `n pres\ o duc tare greu. Rezist\m prin plus 
de munc\, preocupare, inteligen]\, noroc. 

Am fost felicita]i de peste 300 de personalit\]i [i persoane: 
unii mai c\lduros [i sinceri, al]ii de complezen]\. To]i recunosc 
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importan]a acestui lider de pres\ chiar `n condi]iile concuren]ei 
du[m\noase. 

Ne m=ndrim c\ am f\cut, la Vaslui, o [coal\ de pres\, 
neautorizat\ [i neoficial\. Descoperi]i [i `ncuraja]i (sau 
descuraja]i) de noi, mul]i au ajuns lucr\tori de pres\ [i c=]iva 
adev\ra]i ziari[ti [i scriitori. 

~n cursul anului 2002 am `nm=nat ascult\torilor, 
telespectatorilor [i cititorilor no[tri peste 12 000 de premii. 

Adversarilor le r\spundem: face]i [i voi ca noi, dac\ 
pute]i… 

Prietenilor: s\ ne tr\i]i cu s\n\tate [i fericire nu numai `n 
2003 ci [i 

MUL}I ANI !… 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an. III, nr. 10 (337) 30 dec. 2002) 
 

R\spuns la ur\ri 
Am primit ur\rile tradi]ionale de s\rb\tori de la domnii: 
Ioan }ibulc\ - prefectul jude]ului, 
Ion Manole – pre[edintele Consiliului Jude]ean, 
Eugen Neac[u – subprefectul jude]ului, 
Aurelian Rogozea – vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, 
Ioan Apostu – vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, 
Victor Cristea – Primarul Vasluiului, 
Dumitru Buzatu – deputat PSD, 
Corneliu Bichine] – senator PRM, 
Vasile Mihalachi – deputat PSD, 
Aristide Roibu – senator PSD, 
Alexandru Ionescu – pre[edintele Federa]iei Ecologiste 

din Rom=nia, 
Ioan Tacu – [eful Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie; 

de asemenea, de la [efi ai serviciilor  [i unit\]ilor descentralizate, 
de la patroni, precum [i de la aproape 300 personalit\]i [i 
persoane din jude] [i din afara lui. La aceste semne de pre]uire 
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transmit cu aceea[i c\ldur\ [i considera]ie: S\n\tate [i dramul de 
fericire `n plus, nu numai `n 2004, ci [i “La mul]i ani!” 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an. V, nr. 1 (477), 5 ian – 7 ian. 2004) 
 

10 ani ! 
Unison Radio Vaslui emite de aproape 11 ani ! Actul 

oficial, autorizarea [i inaugurarea cu ceva pomp\, respectiv 
participarea oficialit\]ilor locale [i mai ales a directoarei 
executive BBC, precum [i ambasadoarei ad interim a Marii 
Britanii – la Vaslui – poart\ data de 14 iunie 1994; dar p=n\ 
atunci ne-am organizat, am … emis! 
Unison Radio Vaslui: 

- {coal\ de jurnali[ti 
- Vocea urbei 
- Centru de cultur\. 

Pentru ascult\tori postul `nseamn\ libertatea de 
comunicare, informare, alegerea unei modalit\]i de cultur\. 
Pentru ei concursurile au fost concretizate cu 16 000 de premii 
`n 2003, 4 600 p=n\ `n prezent pe 2004. E ceva… nu ? 

~n redac]ia noastr\ sunt c=teva valori, altele au plecat, au 
s\ mai vin\ [i altele … flux de tineri cu ambi]ie… 

~n cei 14 ani, de c=nd grupul acesta de pres\ exist\, s-au 
f\cut [i bune [i rele. Dup\ nevoin]a momentului. Dar respectul 
pentru oamenii acestui loc n-a lipsit nici un moment! 

Oriunde-am fi fost `n lume, la Istanbul, Londra, Paris, 
Cracovia, Budapesta sau Chi[in\u am informat, `n direct, pe 
ascult\tori, ce-am c\utat pe-acolo [i cum `ncerc\m s\ intr\m `n 
lume ! De la BBC, C\t\lin Striblea [i C\t\lin Len]a, ne cam… 
reprezint\ permanent ! 

Nu [tim ce va fi peste ani. 
{tim c\, acum, ne facem datoria ! 
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Unison Radio Vaslui – “Prietenul de care ai nevoie”, (ca 
[i Unison B=rlad), Televiziunea Vaslui – “Adev\ratul prieten”, 
ziarul Meridianul, nu pot fi dec=t la dispozi]ia Dvs. 

Deci: 
[i nou\ ca [i Dvs. 
La mul]i ani ! 

(MERIDIANUL VS-BD-HS, an. V, nr. 47 (523), 17 – 20 iunie 2004) 
 

Subiecte… arz\toare! 
Duminic\, 19 decembrie, pe scena Casei de cultur\ s-a 

desf\[urat Festivalul obiceiurilor din jude]ul Vaslui. Ca singurul 
etnolog vasluian (recunoscut `n Dic]ionarul etnologilor rom=ni 
din toate timpurile), am participat `n juriu dar am fost cu ochii [i 
pe repeti]iile din afara scenei… Am observat, `nc\ o dat\, cum 
Ur=]ii fac spectacolul frumos. S-a f\cut o treab\ bun\. De aceea, 
voi l\uda `ntotdeauna pe cei care contribuie la p\strarea 
individualit\]ii noastre na]ionale (chiar cu unele ne`mpliniri) ! 

* 
Se anun]\ mari schimb\ri dup\ alegerile recente. Pot 

comenta `n fel [i chip, f\r\ m=nie [i f\r\ interese de partid. Mi se 
pare c\ era nevoie de o schimbare nu at=t de persoane c=t de un 
sistem, necesar, ca mai performant. Cei care vin TREBUIE s\ 
fac\ mai mult pentru noi to]i [i nu pentru ei to]i din frunte, chiar 
dac\ ar fi ale[i de 5% din popula]ie. Intrarea `n U.E. tot na]iunea 
o face [i nu guvernul: vede]i c=]i rom=ni vin “acas\” de 
s\rb\tori? Creierele pe care le putem p\stra vor face u[or 
adaptarea necesar\ ! 

* 
Pe 22, miercuri, pe la ora 11.00 `n sala mare a prefecturii, 

ne-am `nt=lnit postrevolu]ionari, nerevolu]ionari, purt\tori de 
carnete de revolu]ionar (cu beneficii serioase `n buget) [i … 
“al]ii” … [i `mi aduc aminte de un “revolu]ionar” profesor de 
istorie care scria telegrama de sus]inere [i mul]umire pentru 
“marele erou” Ceau[escu c=nd au intrat revolu]ionarii peste el [i 
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a schimbat imediat macazul… ~n cuv=ntul meu am zis c\ nu 
trebuie s\-i fie nim\nui ru[ine pentru cum l-a purtat valul vie]ii, 
ci s\ ne g=ndim ce facem pentru viitorul nostru, pentru 
individualitatea noastr\, inclusiv cultural\, `n STATELE UNITE 
ALE EUROPEI. 

Doamne, s\ ne aju]i s\ mai R|M+NEM ! 
Cine n-are eroi, n-are istorie, cine n-are istorie nu poate 

desprinde `nv\]\tura pentru viitor. Va trebui s\ vorbim despre 
persoane, personaje [i personalit\]i, pentru c\ nu to]i POT, {TIU 
[i VOR s\ fac\ ceva pentru d\inuirea neamului sau bun\starea 
lui. 

* 
Vin s\rb\torile C\ciunului [i eu, ca `ntreg Grupul de pres\, 

v\ transmit [i g=ndul nostru cel mai bun. 
Ca `ntotdeauna suntem al\turi de Dvs., v\ dorim s\n\tate 

[i un trai mai lini[tit precum [i un dram de fericire `n plus. 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an. V, nr. 98 (574),  23 – decembrie 2004) 

 
UR|RI, dup\ datin\ ! 
La fiecare sf=r[it de an TREBUIE s\ mai avem clipe `n 

care s\ ne g=ndim numai la prieteni [i rude, la realiz\ri [i 
satisfac]ii. De[i r\m=nem cu un an mai pu]in din c=t avem de 
tr\it, inventariem ce a fost bine, cam pe unde puteam fi, ce-am 
reu[it cel mai bine … mai privim o datin\-obicei, o petrecere de 
revelion, somn, somn, ca dup\ s\rb\tori iar s\ ne lu\m la tr=nt\ 
cu via]a ! 

M\ g=ndeam s\ nominalizez cei c=]iva prieteni de n\dejde 
[i de pu]in\ tain\, ca apoi s\ constat c\ anul acesta am r\mas mai 
singur cu un prieten; voiam chiar s\ cobor un g=nd asupra 
guvernan]ilor care de care mai pe fug\ iar c=]iva cu g=nduri de 
m\rire ! ~ntre ace[tia rar g\se[ti pe cineva de `ncredere ! A[a c\ 
dac\ ar fi s\ men]ionez pe cineva, ar fi tot telespectatorii, 
ascult\torii sau cititorii no[tri, buni sau r\i, dar ai no[tri! 
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C=nd v\d c\ pe o scar\ de bloc, unde erau odinioar\ 62 de 
copii la 20 apartamente, acum la etajul IV mai s\l\[luiesc 2 
bolnavi, la III sunt 2 apartamente pustii, la II 3 familii (c=te 2 
persoane), la I doar un bolnav [i jos o alt\ familie; deci acolo 
unde alt\dat\ era via]\ nu glum\ acum nu exist\ dec=t 1 (un) 
copil sub 10 ani ! A[adar, e un proces de depopulare `nfior\tor, 
care amenin]\ pe de o parte existen]a unei na]iuni, pe de alt\ 
parte, cu griji zdravene pe v=rstnicii ora[elor. 

La sate crede]i c\-s a[a mul]i tineri? 
Speram s\ descoperim datinile de Cr\ciun [i Anul Nou, 

dar tineretul nostru h\l\duie[te prin Europa, s\tenii se transform\ 
`ntr-un fel de spectatori la miracolele c=mpului. 

F\r\ speran]\, ce-am mai face? 
Prin urmare, v\ doresc tuturor: 
S\ v\ fie casa, cas\ (adic\ tot ce trebuie `n ea) [i via]a, 

via]\ (cu clipele necesare de fericire [i … g=ndire) ! 
S\ ave]i parte de prieteni (dup\ cum se vede e jale, jale, 

pretutindeni)! 
… s\ ave]i parte de emisiuni bune, s\ ne sim]i]i nevoia, 

pentru c\ TVV e prietenul de care ave]i nevoie, Unison Radio e 
ADEV|RATUL PRIETEN iar Meridianul r\m=ne de tain\ [i 
sfat ! 

La Anul [i 
LA MUL}I ANI ! 

(MERIDIANUL VS-BD-HS, an V, nr. 99 (575) 30 dec. 2004) 

 Valabile [i, mereu, `n viitor ! 
 

“ZONA” EURO 
 

Euro – banul, Euro – limba, Euro – Constitu]ia 
Dac\ intr\m `n Uniunea European\, [i, p=n\ la urm\ 

intr\m, c\ este `n interesul lor s\ le fim “bananieri”, trebuie s\ 
]inem cont c\ aceast\ unificare a statelor se face lent [i foarte 
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sigur pentru c\ s-a g\sit formula ideal\: banul care face [i 
desface ! 

EURO-BANUL a `nceput s\ func]ioneze [i cine nu este `n 
hora lui st\ pe margine [i jinduie[te la cei care-[i flutur\ puterea. 

{i a[a, de pe margine, dar tot `n hor\, e un avantaj. Sfera 
Euro va fi din ce `n ce mai puternic\ datorit\ mi[cula]iilor pe 
care le pot face “inginerii” financiari `n devenirea acestui 
imperiu ale c\rui margini [i durat\ numai Domnul le cunoa[te. 
Euro va fi capabil c=ndva s\ se lupte viteje[te cu dolarul. (Este !) 
 EURO-LIMBA se realizeaz\ ceva mai lent pentru c\ o 
limb\ na]ional\ s-a format `n secole [i nu se poate desfiin]a prin 
acte administrative. Dar posibilitatea unic\ de comunicare exist\ 
deja prin termenii tehnici vehicula]i [i `n]ele[i peste tot. Ca `n 
vechea indo-european\ c=nd “mam\” se pronun]a tot cam a[a 
oriunde, acum calculatorul face legea.  
 F\r\ el nu se mai poate realiza ... progres. 
 Ioschka Fischer, mecanicul locomotivei germane, ne-a 
spus la 2 decembrie 2001 la Budapesta, ceva clar. Indiferent c=]i 
vor fi `n UE este nevoie de un cod comun de `n]elegere, ca o 
lege suprem\. 

A[adar, este pe aproape EURO-CONSTITU}IA ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 14 (251) 21-24 februarie 2002, editorial) 

Not\: `n 2005 – s-au f\cut referendumuri `n diferite ]\ri 
pentru votarea Constitu]iei europene. 

 
Prutul `ntre Est [i Vest 
~n 1970 dup\ ni[te ploi mai ceva ca cele recente, p\zeam 

digurile de pe malul Prutului, mai mai s\ crape [i s\ spulbere 
satul M\c\re[ti unde eram director de [coal\ [i asta dup\ ce `n 
1968 str\juiam cu securea la br=u s\ nu treac\ acela[i p=r=u 
tancurile sovietice care ne ... intimidau. 
 C=nd apa, c=nd du[m\nia, c=nd Puterea Sovietelor, [i 
acum Uniunea European\ au umflat mereu Prutul care s\ ne fie 
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grani]\ `ntre rom=ni. Cu ceva ani `n urm\ [oseaua spre Albi]a era 
doldora de ma[ini care duceau [i aduceau din Marea Uniune de 
toate, mai pu]in droguri. Acum c=te o ma[in\ mare 
“bulg\reasc\” e o raritate, iar vama Albi]a o investi]ie de multe 
miliarde f\r\ rost. “Modernizarea” v\mii nu e altceva acum 
dec=t un semn al s\r\ciei de pe ambele maluri ale p=r=ului 
blestemat, ca [i Tisa. Nu e dec=t `nstr\inarea fra]ilor de neam [i 
s=nge c=nd `n Europa na]iile cele mai r\zboinice se unesc pentru 
a rezista invaziei economice americane. 
 … de fapt, banului, care “zboar\” peste ocean [i care ar 
trebui s\ r\m=n\ mai pe aici, pe la noi (adic\ prin spa]iul unde 
mai exist\m [i noi ...). 
 Deasupra Prutului exist\ o invizibil\ cortin\ de fier 
cenu[ie care nu se va ridica devreme ... 
 Pentru c\ [i ru[ii [i “europenii” au nevoie de un teritoriu al 
nim\nui cu rom=nii nim\nui, dar cu s\r\cia lor. Ca s\ fug\ la 
mai bine [i s\-i slujeasc\ mai abitir pe st\p=nii lumii: 

De la Prut spre Est; de la Prut spre Vest ...! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 45 (282) 13-16 iunie 2002, editorial) 
 

Euro – nebunia 
Euro-fotbal, Euro-gol, Euro-blat, Euro-competi]ie 

sportiv\ cu bani c=t `ncape, de fapt o Euroafacere cu fani 
`mp\timi]i de b\utur\ [i distrac]ii ceva mai departe de familia lor 
unde nu prea pot s\ se dezbrace de caracter. Libertatea 
suplimentar\ pe care [i-o pot lua cu biletul de intrare la meci e 
un mare c=[tig pentru cet\]eanul lini[tit `n euro-feuda lui ... 

Evenimentul serii, [i pentru rom=nii care ofteaz\ c\ am 
ratat campionatul nostru din Portugalia, este oricare dintre 
meciurile programate, [i oric=t ar fi de obosit sau plictisit 
telespectatorul, tot d\ drumul la televizor s\ vad\ ce se `nt=mpl\ 
cu balonul rotund `n peninsula Iberic\. 
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Deocamdat\, oricine poate observa c\ vorbim de 
fotbalistul de la Chelsea (Anglia), din echipa Olandei, pe 
p\m=nt portughez, pe ecran rom=nesc. Avem astfel un fel de 
familie imens\, cu limbile [i obiceiurile amestecate, cu fotbal 
cam ca [i pe la noi, cu oameni ca [i pe la noi, negroteii \ia cu 
[taif englez sau francez nemaifiind hido[i, `n sf=r[it cu 
manifest\ri absolut identice pentru desc\tu[are psihologic\  
dintr-o lume tot mai matematic organizat\.  

Fotbalul e cea dint=i sec]iune optimizat\ de bani `n marea 
]ar\ Europa. 

Euro-politica mai are s\ fie la fel. Alinierea a `nceput cu 
polarizarea politic\ (mai devreme dec=t credeam) [i cu 
lehamitea alungat\ de alcool [i mititei, c=t s\ mai fie ale[i euro-
corup]ii care-[i p\c\lesc aleg\torii. S\ vede]i ce urmeaz\, pentru 
c\ n-o s\-mi pute]i argumenta c\ “ale[ii” au merite intelectuale 
sau alt\ valoare care-i d\ afar\ din cas\ ... ! 

Euro-n\dejdea face din na]iunea rom=n\ o supus\ de 
bun\voie la legile unui imperiu visat de la romani `ncoace, 
`ncercat de Hitler, p=n\ cur=nd imposibil, iar acum deja cu o 
Constitu]ie european\. N\dejdea asta cre[te c=nd vedem c\ [i 
\ia-s ca noi iar noi putem fi, pe ici, pe colo mai buni ca ei. 

Simplu : “Lumea-i cum este / [i ca d=nsa suntem noi” 
(Eminescu) 

Din ce `n ce mai cur=nd ! ~ntr-o Euro-nebunie pe care o 
vedem p=n\ acum `n fotbal ! Care ... ne trebuie ! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 49 (525) 24-27 iunie 2004, editorial) 
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{I ACUM… NOI ! 
       (adic\ cei din Grupul de pres\) 
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OMUL din fruntea noastr\ 

 ~n condi]iile unei economii capitaliste `n variant\ 
rom=neasc\, `n care scara valorii este r\sturnat\, `n care fiecare 
`l “lucreaz\” pe fiecare, `n condi]iile `n care numai existen]a 
zilnic\ necesit\ o lupt\ pe via]\ [i pe moarte [i nu numai cu arme 
cinstite, nu exist\ dec=t dou\ posibilit\]i de a accede: ori e[ti 
bogat (cum te-ai `mbog\]it, nu mai conteaz\ ...) ori stai `n umbra 
unei personalit\]i care vrea s\-[i creeze mai multe EU-ri. 
 Oamenii care vor [i pot modela destine sunt pu]ini, 
majoritatea personalit\]ilor nu [tiu dec=t s\ exploateze, s\ 
foloseasc\ inteligen]a altora p=n\ la epuizare, dup\ care schimb\ 
personajul. 
 ~n condi]iile `n care to]i v=nd [i cump\r\ orice, chiar [i 
vie]i omene[ti, destine, unde poate fi situat, `n ce categorie, 
OMUL care acord\ [anse unor valori, poate, c\zute pentru 
moment `n nenorocire ? Faptul c\ sunt valori, c\ pot fi 
OAMENI, se descoper\ `n timp. 
 De multe ori, `ns\, te po]i `n[ela [i atunci a cui este mai 
mare pierderea ? A celui care investe[te afec]iune, `ncredere, 
sentiment, bani sau a celui care prime[te, dar nu `n]elege ce-i 
m\rimea efortului ? Ba mai mult de at=t, `l vinde pe OMUL care 
a investit. 
 E greu, e u[or s\ te `n[eli mereu ? Poate ar fi bine dac\ 
OMUL `[i reprima sentimentele [i folosea numai ra]iunea pur\ 
`n rela]iile cu cei pe care i-a scos din mocirl\. Alt cuv=nt nu se 
potrive[te mai bine, pentru c\ dintr-un nimeni s\ `ncerci s\ faci 
OM, iar respectivul s\ te v=nd\, asta `nseamn\ c\ nu a tr\it p=n\ 
atunci dec=t `n mocirl\.  
 Convingerea mea este c\ o echip\ condus\ de un DOMN 
nu poate fi dec=t c=[tig\toare. {i prezentul `mi confirm\ 
afirma]ia ... 
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 Cu toate c\ unii nu-mi vor da dreptate [i asta din invidie, 
din neputin]\, v\ voi reaminti vou\, cititorilor Meridianului, cine 
este OMUL din fruntea noastr\, a echipei de succes. Mai spun 
doar c\ a constituit un exemplu pentru mul]i, dar pu]ini 
recunosc. Cuvintele poate exprim\ prea pu]in ...  

Dumitru V. MARIN s-a n\scut la 28 aprilie 1941, `n 
Giurgiuoana, comuna Podul – Turcului, jude]ul Bac\u. Este fiul 
lui Vasile [i al Tudorei, `ntr-o familie cu 6 fra]i, Vasile, 
Constan]a, Gheorghe, Dumitru, Gheorghe, Victor. 

Dup\ studiile generale [i liceale realizeaz\ studii 
universitare de filologie la Ia[i, apoi la Universitatea Bucure[ti 
unde era [i doctorand [i student la limbi str\ine, dup\ care 
ajunge profesor de limba [i literatura rom=n\, [i la Liceul 
“Mihail Kog\lniceanu” din Vaslui, actualmente director general 
al Grupului de Pres\ Cvintet TE-RA. 
 C\s\torit cu Iulia V. Cernat, profesor de istorie (2 licen]e 
universitare), 3 copii (dou\ nepoate). 
 Doctor `n filologie cu teza “Tudor Pamfile [i revista Ion 
Creang\”. Colaborator la Adev\rul, Albina, Anuarul Institutului 
de Istorie “A.D. Xenopol”, Clepsidra, Clopotul, Cronica, Gazeta 
de Est, ~ndrum\torul cultural, Meridianul de Vaslui, Sc=nteia 
Tineretului, Vl\starul, Vremea nou\, etc. 
 Autor al monografiei liceului “Mihail Kog\lniceanu”, 
publicist, conduc\tor de cenacluri, reviste, ziare. A `nfiin]at 
primele posturi de radio [i TV din Vaslui, B=rlad ([i din 
Moldova). Autor de studii de istorie, literatur\, etnografie, mass-
media, a unui roman Z\pada pe flori de cire[, Vaslui, 1999, 275 
pag. 
 Cunoscut\ [i controversat\ persoan\ public\, a fost 
candidat la Prim\rie, Parlament; Consilier jude]ean, pre[edinte 
al ecologi[tilor din jude]ul Vaslui ([i `n AC}IUNEA 
POPULAR|). 
Domnia sa a mai scris: 
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I. Folclor – Etnologie 
Articole [i studii : “DIMITRIE CANTEMIR – un precursor `n 
sociologie”, “Sc=nteia tineretului”, an XXIX (1973). Nr. 7524, 
28 iulie 1973, p. 5; 
“O prestigioas\ revist\ de folclor: ION CREANG|” (65 de ani 
de la apari]ie), “Vremea nou\”, an VI (1973), nr.1690, 3august 
1973, p.3; 
“Dic]ionar de pseudonime”, “Tribuna [colii”, an III, nr. 109, 15 
sept. 1973, p. 11. 
“Considera]ii privind c=ntecul popular `n cultura de mas\”, `n 
vol. C=ntecul popular rom=nesc, studii de folclor, II, Com. De 
cult. [i ed. Socialist\, Craiova, 1974, pp. 124-138; 
“Un folclorist de seam\: Tudor Pamfile”, “Cronica”, an XIII, nr. 
25 (647), vineri 23 iunie 1978, p. 6; 
“Ninge pentru Cili”, Evocare-vol. Nichita St\nescu, Bucure[ti, 
1985, p.387. 
T. Pamfile, BASME, edi]ie `ngrijit\ de D. V. Marin, Junimea, 
1976, 121 de pagini. 

Extras: Considera]ii preliminare privind promovarea 
c=ntecului popular, studii de folclor, III, Craiova, 1975. 
 Extras: O datin\ spectacol la s\rb\torile de iarn\ `n 
Moldova: Ursul, din vol. Interferen]e, Vaslui 1980, p. 44-51 (ed. 
Inspect.[colar Vaslui). 
 TUDOR PAMFILE {I REVISTA ION CREANG|, ed. 
Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, 244 p. (Teza de doctorat). 
II. LITERATUR| {I ISTORIE 

“Secolul II al nemuririi poetului na]ional, UN 
MANUSCRIS EMINESCIAN DESPRE APICULTUR|”, 
“Apicultura `n Rom=nia”, an LXIV, nr.7, iulie 1989, p. 26. 
ETNOGRAFUL, 300 de ani de la na[terea marelui patriot [i 
c\rturar rom=n D. Cantemir, Clopotul, an XLI, nr. 3967, 11 oct. 
1973, p.2. 
 Z|PAD| PE FLORI DE CIRE{, roman, Vaslui, 1998 
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“Despre evolu]ia `nv\]\m=ntului vasluian p=n\ la 1859”, 
“Anuarul Institutului de istorie “A. D. Xenopol””, Ia[i, an XVII 
1980, p. 603-608, [i EXTRAS. 

Liceul “Mihai KOG|LNICEANU”. Centenar, Vaslui, 
1990, Monografie (`n colaborare cu C. Alexandru), 48 p., (in.4) 
III. EDITOR – PUBLICIST 

Revista VL|STARUL, an I, 1990, nr.1, 40 p.;     
Ziarul TELERADIOEVENIMENT, an I, nr.1, ianuarie 

1994, 4 p.; MERIDIAN, 1996, Nr. 1-3 

Ziarul MERIDIANUL DE VASLUI, bis\pt\m=nal, 
cotidian, s\pt\m=nal (2000- p=n\ azi); 
 Redacteaz\ editoriale, interviuri [i emisiuni difuzate la 
Studioul de Televiziune 
Vaslui, Unison Radio Vaslui 
[i Unison B=rlad. Director [i 
proprietar. 
 Distinc]ii: De cur=nd 
Ordinul ziari[tilor cls. I aur; 
numeroase diplome [i 
me]iuni. 
 Trebuie men]ionat c\, 

la zi de s\rb\toare, toate 
personalit\]ile jude]ului au g\sit 
cuvinte de apreciere pentru 
profesorul doctor `n filologie 
Dumitru V. MARIN.  
(MERIDIANUL, an II, nr.91 (220) 29-31 
octombrie 2001, p.5, ref\cut, Cr. Lapa) 
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Timona Daniela Balmu[ 
Data na[terii / 22 septembrie 1967 
Stare Civil\/ c\s\torit\, un copil 18 ani 
Lucrez `n Unison Radio B=rlad de 5 ani 
STUDII/Liceul Teoretic “ Mihai Eminescu” Colegiul Pedagogic 
far\ examen de licen]\. 

“A lucra `n mass media a fost la `nceput o provocare care 
`n timp s-a concretizat [i a devenit pasiunea vie]ii mele. Timp de 
12 ani ani am lucrat `n cadrul societ\]ii comerciale ”Rulmen]i” 
SA, la `nceput ca rectificator [i ulterior ca secretar\. Consider c\ 
trecerea mea “`n timp” prin aceast\ “uzin\ vie” m-a ajutat s\ m\ 
formez ca om de baz\ al societ\]ii. ~nc\ din copil\rie am 

cochetat cu scrisul dac\ ar fi s\ iau `n 
calcul faptul c\ `n adolescen]\ am 
frecventat Cenaclul Literar al 
Clubului “Rulmentul” unde `n 
repetate r=nduri mi-am prezentat 
poeziile despre care acum, ajuns\ la 
maturitate consider c\ au fost ni[te 
“capricii ale v=rstei”. Am tr\it acele 
vremuri `n care care am `nv\]at ce 

`nseamn\ ordinea, disciplina, corectitudinea, fair-playul [i bunul 
sim]. Fiind singur\ la p\rin]i iar tat\l meu pe atunci ziarist la 
“Vremea Nou\”, am fost deseori tratat\ de cei din jur ca “fata 
tatii alintat\”. ~n ani mi-am dob=ndit propria identitate. Dac\ la 
“Rulmen]i” mi-am format caracterul, la Radio Unison mi-am 
definit personalitatea. Am `nv\]at s\ m\ apropii de oameni, s\ le 
tr\iesc bucuriile [i necazurile [i nu `n ultimul r=nd am descifrat 
t=lcul vorbelor spuse de Eminescu “E u[or a scrie versuri/ C=nd 
nimic nu ai a spune/ ~n[ir=nd cuvinte goale/Ce din coad\ au s\ 
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sune”. ~mi place statornicia [i p=n\ `n prezent nu am dezam\git 
pe nimeni, cred. Am `nv\]at c\ e mare lucru s\ fii om [i c\ exist\ 
[i dintre cei care nu merit\ acest statut. Iau fiecare zi din via]\ ca 
atare, cu bune [i rele, `mi plac provoc\rile [i confrunt\rile. M-am 
angajat ca reporter iar `n timp am devenit redactor [tiri [i 
realizatorul emisiunii s\pt\m=nale “Audien]a Radio”, emisiune 
`n cadrul c\reia am avut ca invita]i mul]i oameni importan]i din 
jude]ul nostru [i nu numai. Cu sprijinul lor, am reu[it s\ ajut 
oameni care [i-au pierdut de mult speran]ele. M\ consider o 
femeie puternic\ [i cred c\ femeile trebuie s\ lupte cu ele `nsele 
[i cu cei din jur pentru a-[i dovedi independen]a. Am o fat\ “[i 
de ea sunt m=ndr\ tare“ Armanda Ilona, de 18 ani, elev\ `n clasa 
a XII despre care `mi place s\ cred c\ este o lupt\toare [i c\ va 
reu[i `n via]\. M\ simt o femeie `mplinit\ din multe puncte de 
vedere [i sunt preg\tit\ `n orice moment pentru a face fa]\ 
destinului, oricare ar fi.”    
 

OANA }U}U 
Data [i locul na[terii: 4 04 

1975, B=rlad.  
studii: Absolvent\ Colegiul 
Pedagogic - Universitatea Alexandru 
I. Cuza. 

Din toamna anului 1995  - 
Radio Unison - operator tehnic, 
redactor. 
  „Activitatea mea `n radio 
Unison a `nceput `n toamna anului 1995, la o lun\ dup\ apari]ia 
`n eter a primului: "Bun\ Ziua B=rlad, aici Radio Unison, probe 
tehnice". Am colaborat `n primii ani cu Emil Lupu, Adrian 
Blejeru, Gabriel S\ndulescu, D\nu] Vines, Tania Duduc, oameni 
extraordinari, sub directa `ndrumare a d-lui Daniel Cernat Marin 
care [i-a propus [i a reu[it s\ `ntemeieze o familie, a Unisonului! 
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Munceam mult dar eram entuzia[ti [i aveam un singur ]el s\ fie 
totul bine [i ascult\torul s\ fie r\sfa]at de muzica noastr\! Au 
urmat colabor\ri cu Dan "Zet" Chiper la emisiunile de seara 
Musiq by Request, Top Slow blues and Rock Ballads, cu Adrian 
Blejeru, la emisiunea El [i EA, C\t\lin Len]a la Magazin Fm, 
emisiune ce a devenit  mai t=rziu 4 ore `n direct, am realizat 
Topul Rom=nesc top ce arat\ cu exactitate pulsul muzicii 
rom=ne[ti! Am reu[it `ntr-un interval destul de scurt datorit\ 
oamenilor pe care i-am men]ionat s\ fiu acceptat\ `n aceast\ 
familie a Unisonului!  

O s\ m\ `ntreba]i ce s-a mai realizat la Unison, multe am 
s\ v\ r\spund dar, foarte important datorit\ directorului de atunci 
Daniel Marin Cernat am reusit s\ form\m, s\ ajut\m oameni, s\ 
`i facem s\ cread\ `n noi, `n iarna lui ‘96 am organizat Seara 
Fulgilor de nea, a fost o sear\ de neuitat oameni care au stat `n 
ger timp de 5 ore al\turi de noi, au c=ntat au colindat [i s-au 
bucurat `n ajun de Cr\ciun, iar un an mai t=rziu Unifest 
spectacol oferit de Radio Unison, b=rl\denilor! Desigur toate 
acestea nu se puteau realiza, dac\ nu eram uni]i [i nu am fi 
`n]eles c\ nu se poate unul f\r\ cel\lalt, fiecare [tia foarte bine ce 
are de f\cut [i nu conta nimic, doar ce aveam de realizat atunci, 
s\ fim al\turi de ascult\tori.  

Tot ce am tr\it de zece ani `ncoace a fost de neuitat [i cu 
drag povestesc [i `mi amintesc de to]i colegii mei [i de oamenii 
ce ne-au ajutat [i au fost al\turi de noi la bine dar mai ales la 
greu. Vreau s\ men]ionez `n mica mea prezentare [i pe dl 
Sergius Marin, un om  extraordinar ce a f\cut ca desp\r]irea de 
el s\ fie una din cele mai triste zile ale noastre!  

Al\turi de colegi, sigur `narma]i cu ceea ce am `nv\]at, am 
mers mai departe, poate uneori ne-a fost greu dar am [tiut c\ 
exist\ cineva care e tot timpul al\turi de noi: ascult\torul.  
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~n prezent realizez emisiunea de dup\ amiaz\, Meridian 
FM, emisiune de [tiri [i informa]ii locale, Topul rom=nesc, 
Matinal de week-end.  

Poate a[ mai avea multe s\ v\ spun; `ns\ doar: S\ dea 
Domnul ca UNISON RADIO s\ tr\iasc\ [i dup\ genera]ia ce l-a 
format, de el s\ se bucure multe genera]ii de acum `nainte [i cu 
drag s\ v\ aminti]i de noi, de Radio Unison!” 
   

EMIL LUPU 
Data [i locul na[terii: 29.03.1970, B=rlad.  

studii: Absolvent "Institutul Militar de ~nv\]\m=nt Superior de 
Artilerie [i Geodezie Ioan Vod\, Absolvent "Brainbench 
Hardware IT Certification" 

Din toamna anului 1995  - Radio Unison - operator 
tehnic, redactor. 
  Pasiunea mea de a "[urub\ri" tot ce-mi cade `n m=n\ a 
f\cut ca `n vara anului ‘95 `n timp ce terminasem de reparat un 
radiocasetofon s\ aud un semnal `n FM-ul vest  "Aici UNISON 
RADIO B+RLAD - PROBE TEHNICE". Astfel am descoperit 
cu uimire c\ cineva `ncearc\ s\ fac\ [i `n 
acest ora[ uitat de lume un post de radio 
local! {i iat\ cum am pornit la drum de la 
`nceput al\turi de Daniel Cernat Marin  [i 
chiar dac\ nu aveam tot ce ar fi trebuit s\ 
fie `ntr-un post de radio am pornit 
curajo[i [i plini de g=nduri bune cu un 
mixer, un microfon, 2 casetofoane [i o 
pereche de c\[ti. Cu ceva casete adunate 
de pe la prieteni [i un radio de control  
am avut curajul s\ emitem, s\ le spunem 
b=rl\denilor cine suntem noi [i ce ne 
dorim. ~nceputul nu a fost u[or `ntruc=t a fost greu s\ lupt\m cu 
cei ce nu priveau cu ochi buni apari]ia "noului", cu cei cu 
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mentalit\]i `nvechite [i veninoase! Am `nceput de la zero, uneori 
folosind solu]ii tehnice gen "sport extrem", ocup=ndu-m\ de la 
bun `nceput de partea tehnic\ dar [i de formarea "oamenilor de 
la butoane" , oameni ce au fost al\turi de mine men]ion=ndu-i 
aici pe Gabriel S\ndulescu, D\nu] Vines, Adrian Bl\jeru, mai 
t=rziu [i prima fat\ `n "ga[ca” tehnic\, Oana }u]u!  
 Zi de zi, noapte de noapte am fost al\turi de familia 
Unison [i am participat la toate proiectele pe care le aveam de 
realizat de la emisiuni radio p=n\ la spectacole. Pe radio am fost 
voice over `n primii ani dup\ care am continuat top Slow Blues 
and Rock Ballads, Music by Request, emisiuni realizate la 
`nceput de colegul meu Dan "Zet" Chiper, apoi am realizat Uni-
IT [i Bun\ Diminea]a B=rlad adic\ "trezesc oamenii" [i `i 
preg\tesc, dac\ pot spune a[a, pentru o nou\ zi de munc\.  
 ~n prezent, sunt directorul postului [i chiar dac\ e foarte 
greu s\ privesc `n urm\, [i asta nu pentru c\ nu a[ avea ce s\ v\ 
spun, ci pentru c\ de cele mai multe ori amintirile dor, pot spune 
c\ au trecut 10 ani dar m\ simt t=n\r [i sunt convins c\ nu a[ fi 
ajuns aici f\r\ echipa ce este `n spatele meu iar echipa nu ar fi 
fost f\r\ doi oameni, Daniel Cernat Marin [i Sergius Lucian 
Marin.  
  Spun cu m=ndrie c\ Unison radio e un copil ce a crescut 
`n ochii mei de la an la an, e mai mult dec=t locul de munc\, e 
cel mai frumos vis al meu realizat. Nu pot dec=t s\ doresc s\ 
d\inuie multe genera]ii [i to]i s\ ne amintim de ce am f\cut, de 
c=te nop]i nedormite au fost sau c=t stres a fost acumulat ca s\ 
avem acuma m=ndria de a spune am fost [i vom r\m=ne primii!” 
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Sorin SAIZU 
Editor-prezentator – {TIRILE 

Tv VASLUI 
N\scut la 21 martie 1979, `n 

jude]ul Cara[ Severin. Studiile 
gimnaziale - {coala nr.5 "{tefan cel 
Mare" Vaslui. Absolventul liceului 
"Emil Racovi]\" – 1997, profil 
filologie. ~n anul 2003 urmeaz\ 
cursurile de perfec]ionare `n 
jurnalism, organizate de Centrul 

Independent pentru Jurnalism, `n colaborare cu postul de radio 
Europa FM. Are o activitatea jurnalistic\ de cinci ani la Grupul 
de pres\ "Cvintet TE-RA". ~n aceast\ perioad\ a fost cameraman 
tv, redactor [tiri, realizator [i produc\tor de emisiuni tv (La 
ordinea zilei; Fa]\ `n fa]\ cu presa; Din tainele agriculturii; 
Audien]a radio-tv). ~n prezent este produc\torul general al 
[tirilor Tv Vaslui. Este editor prezentator la Unison Radio 
Vaslui [i colaborator la s\pt\m=nalul Meridianul. Din anul 2002 
devine corespondent pentru jude]ul Vaslui la postul de radio 
Europa FM [i postul de televiziune Prima TV. Vorba de duh 
preferat\? “{tiu c\… nu [tiu nimic” (Socrate).  

 
“24 decembrie 1990. Deloc `nt=mpl\tor, de Cr\ciun, mii 

de televizoare s-au “`mbog\]it” cu o nou\ frecven]\. Un post 
pentru to]i rom=nii, care avea s\ revolu]ioneze termenul de 
televiziune local\ `n Rom=nia, apropiindu-l `nc\ din start de 
profesionalismul practicat `n acest domeniu `n marile 
televiziuni. Mereu atent\ la dorin]ele privitorilor, preocupat\ de 
obliga]ia de a asigura libertatea de g=ndire a acestora, Tv Vaslui 
[i-a propus s\ informeze, s\ distreze, dar [i s\ responsabilizeze. 
Peste 15 ani de zile au `nsemnat sute de mii de minute `n direct, 
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la [tiri, sute de emisiuni [i evenimente speciale. Peste 15 ani de 
zile de TV Vaslui au `nsemnat mii de vasluieni mai informa]i, 
mai conexa]i la adrenalina realit\]ii [i alte mii care au petrecut 
clipe destinse [i `nc=nt\toare. Totodat\, alte mii au fost 
mobiliza]i de campaniile de suflet ini]iate de Tv Vaslui. De[i are 
"doar" 15 ani de existen]\, TvV are o istorie pe care multe alte 
posturi de televiziune locale [i-ar dori-o. Istorie care se confund\ 
cu evolu]ia unei practici fascinante [i supersolicitante, aceea de 
a face televiziune la modul profesionist.  

Am `nceput s\ lucrez `n mass-media `n 2000 la ziarul 
MERIDIANUL, ca redactor. Dup\ c=teva luni, am trecut la 
televiziune. Prezint programul de [tiri [i un talk show politic. La 
Tv Vaslui am `nv\]at de la montaj p=n\ la operatorie, “cam tot 
ce trebuie s\ [tii `n televiziune”.  

La [tiri oamenii se concentreaz\ asupra mesajului. 
Imaginea, odat\ impus\, trebuie men]inut\. Acest statut este 
extraordinar de pl\cut dar, `n acela[i timp, greu de men]inut. 
Mai ales pentru c\ nu este cel mai greu s\ ajungi undeva, ci s\ te 
men]ii. Tv Vaslui reu[e[te s\ se men]in\ undeva acolo sus pentru 
c\ oamenii v\d la noi realitatea f\r\ perdea. Tot timpul trebuie s\ 
fii `n competi]ie, s\ fii mai bun. Altfel, nu ai [anse. Trebuie s\ 
[tii ce vrei [i s\ fii serios. Din fericire, mie `mi place foarte mult 
ceea ce fac [i-mi este destul de u[or s\ m\ p\strez `n form\. 
Toate astea depind foarte mult [i de locul de munc\ unde 
lucrezi. Trebuie s\ ai libertate de exprimare pentru a-i atrage pe 
oameni, pentru a le afla problemele [i pentru a te alia cu ei 
`mpotriva celor care au puterea s\ schimbe ceva dar nu fac acest 
lucru. Am fost, pe r=nd, reporter, realizator [i prezentator.  

Televiziunea Vaslui este cunoscut\ pentru faptul c\ spune 
`ntotdeauna ce are de spus cet\]eanul. La TvV am descoperit o 
echip\ uluitoare. Ambi]ie, idei, comunicare, rezisten]\, vitez\ de 
reac]ie, obiectivitate, ce mai, `ntr-un cuv=nt, profesionalism. ~n 
tot ceea ce facem lupt\m s\ fim mereu cei  mai buni.  
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Unul din defectele pe care orice ziarist cred c\ le are face 
referire la faptul c\ insist\m prea mult atunci c=nd nu e cazul. 
Dar poate c\ e mai bine a[a, atunci c=nd vrei s\ ob]ii ceva. ~n 
pres\ nu se poate s\ stai izolat. Informa]ia nu vine singur\ la 
tine. E drept, sunt [i momente `n care `mi doresc lini[te. Nu-mi 
ajunge timpul... N-oi [ti eu s\-l `mbl=nzesc... Sincer, mi-am dorit 
s\ lucrez `n televiziune. ~mi place s\ fiu `n miezul evenimentelor 
[i s\ m\ implic `n aflarea c=t mai multor informa]ii. De 
asemenea, cred c\ este minunat s\ ai puterea de a schimba `n 
bine via]a unui om grav bolnav, de exemplu, printr-un reportaj 
de televiziune, care a sensibilizat telespectatorii, iar ace[tia au 
completat suma necesar\ pentru o opera]ie. Altfel spus, nu de 
pu]ine ori Tv Vaslui, `n cei 15 ani de existen]\ a pus de 
nenum\rate ori um\rul la salvarea unor vie]i omene[ti.”  

 
Cristi Lapa (Nicolae-Cristian = Pixi) 
redactor-realizator TV Vaslui 
N\scut la 8 aprilie 1976, `n 

Vaslui. Studiile gimnaziale  le-a 
finalizat la {coala nr.9 "Vasile 
Alecsandri". ~n anul 1994 devine 
absolventul liceului "Mihail 
Kog\lniceanu", profil filologie. 
~ntre anii 1997 [i 1998 urmeaz\ 
cursurile de perfec]ionare `n 
jurnalism, organizate de Centrul 
Independent pentru Jurnalism, `n colaborare cu postul de 
televiziune CNN. ~n 2005 ob]ine licen]a `n [tiin]e juridice la 
Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia. Are o activitatea 
jurnalistic\ de un deceniu la Grupul de pres\ "Cvintet TE-RA". 
~n aceast\ perioad\ a fost cameraman tv, redactor [tiri [i 
realizator de emisiuni tv (La ordinea zilei; Fa]\-n fa]\ cu presa; 
Din tainele agriculturii; Audien]a radio-tv). Este colaborator 
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permanent la Unison Radio Vaslui [i s\pt\m=nalul Meridianul. 
Din anul 2002 devine corespondent pentru jude]ul Vaslui la 
Gazeta Sporturilor [i redactor sportiv la Evenimentul de Ia[i. 
Mai are o serie de prezen]e `n paginile s\pt\m=nalului "Fanatik" 
[i la Total Sport FM, devenind o voce autorizat\ `n domeniul 
presei sportive na]ionale. Cristi Lapa, membru al Uniunii 
Ziari[tilor Profesioni[ti se consider\ un "berbec" `nc\p\]=nat [i 
are ca motto: "Tr\ie[te-]i clipa!". 
 

GHEORGHE I. SOFIANU – redactor [ef Meridianul 
N\scut la data de 24-II-1940, comuna V\leni, Vaslui. 

Dup\ absolvirea seminarului Teologic din 
Piatra Neam], a urmat cursurile Institutului 
Teologic Bucure[ti. Dup\ absolvirea 
Liceului „M. Kog\lniceanu” Vaslui 
(Seminarul nu era considerat ca [coal\ de 
nivel mediu), a urmat cursurile Facult\]ii 
de filologie a Universit\]ii „Al. I.Cuza” 
Ia[i, promo]ia 1972. 

A func]ionat ca profesor suplinitor 
la multe [coli din jude]ul Vaslui. În 1970 a 
intrat la clerul ortodox func]ionând ca preot în mai multe parohii 
din jude]ul Vaslui. 

Dup\ evenimentele din Decembrie 1989 a func]ionat în 
înv\]\mânt ca profesor de religie la [coli din municipiul Vaslui. 

A colaborat la diverse ziare [i reviste cu materiale de 
interes general [i de divertisment. 

Amintim printre altele: Albina, Vremea, Adev\rul de 
Vaslui, Oferta Semnal, redactor la Jurnalul Vasluian, 
Meridianul, etc. 

Activitatea literar\ propriu-zis\ [i-a desf\[urat-o în cadrul 
cenaclului umori[tilor din Vaslui, unde a publicat în colaborare 
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cu al]i membri – mai multe c\r]i care au ap\rut cu sprijinul Casei 
de Cultur\ Vaslui. 

În prezent, lucreaz\ la o carte intitulat\ sugestiv 
„Homosexualitatea în schituri [i m\n\stiri din cadrul BOR”.  

Actualmente este redactor-[ef la publica]ia „Meridianul” 
din cadrul grupului de pres\ CVINTET TE-RA. 
 
PORTRET de suflet: 
 LUMINI}A, lumi, beleaua, ]uli, [efa ... (Lidia Lasc\r) 
   L\z\rescu 
 Studioul TV a `nsemnat absolut sigur, loc de formare [i de 
afirmare pentru o fiin]\ sub]ire la trup, ager\ la minte, cam 
mofturoas\, mereu s\ritoare `n ajutorul altora, muncitoare peste 
limitele normale. 

N\scut\ `n Vaslui, la 3 octombrie 1972, studii la Liceul 
nr.4 (E. Racovi]\), membr\ a cenaclului “Mugurel ‘74”, deci cu 
talent la scris. Elev\ bun\ la carte a fost imediat acceptat\ la 
studioul TV pentru voin]a de a [ti [i a munci. 

Imaginea degetelor sale sub]iri pe clapele 
videocasetofonului `n momentele de cea mai mare cump\n\ 
pentru existen]a acestei unit\]i, c=nd monta prima dat\, dup\ ce 
zile `ntregi doar privise de departe, marcheaz\ decizia de a mai 
fi sau a se fi desfiin]at: a decis astfel destinul postului ! 

Fata aceasta a tr\it pentru 
televiziune, suferind un [oc nervos 
c=nd haidamacul sc\pat de la 
moarte a realizat tr\darea 
idealurilor comune, a pl=ns `n 
ap\rarea colegilor g\si]i `n gre[eal\ 
[i ne-a stat al\turi cu sfatul [i cu ... 
munca ! 

Pentru sufletul, pentru pasiunea sa, pentru sacrificarea 
s\n\t\]ii [i a unei bune p\r]i din tinere]e (15 ani, ascuns\ de 
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lume, numai la aparate) pentru toate acestea recuno[tin]a noastr\ 
nu e de ajuns. 

Ba, mai “tip\re[te” [i cartea de fa]\ ! 
Pentru loialitatea ei, merit\ mai mult dec=t oricine s\ 

r\m=n\ o imagine luminoas\ `n istoria TVV [i a mi[c\rii 
culturale locale. 
 

C\t\lin S~MPETRU – Unison Radio Vaslui 
“Am ajuns s\ lucrez la televiziune din...gre[eal\. Am fost 

omul potrivit la momentul potrivit, cred, iar realizarea unei 
emisiuni la TVV am privit-o ca 
o provocare. Bine`n]eles c\ 
emo]iile au fost inerente la 
`nceput chiar dac\ am crezut c\, 
dup\ 6 ani de munc\ la Unison 
Radio, nu m\ mai sperie nimic [i 
nu m\ mai poate emo]iona 
nimic. ~n fine...iat\ c\ au trecut 
doi ani de c=nd realizez 
emisiunea <Bun\ diminea]a, 
Vaslui> la TVV [i cred c\ munca `n televiziune nu difer\ prea 
mult de cea `n radio `n afara faptului c\ `n televiziune trebuie s\ 
fii atent la camer\ [i  n-ai voie s\-]i culegi g=ndurile de pe pere]i 
ca `n radio. ~n televiziune trebuie s\ existe o mai mare putere de 
concentrare.  

R\m=n la convingerea c\ emisiunea pe care o realizez cu 
drag este urm\rit\ [i, sper eu, `ndr\git\! Pentru telespectatori nu 
am dec=t ur\ri de bine [i rug\mintea s\ sune de c=te ori au ceva 
de spus `n leg\tur\ cu activitatea mea, s\ cear\ dac\ vor s\ 
urm\reasc\ ceva anume pentru c\, v\ da]i seama, gusturi sunt 
multe [i nu pot fi satisf\cute toate `n 60 de minute de program. 
La mul]i ani tuturor!” 
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Gabriel OPRI}A – Unison Radio Vaslui 
Oltean prin na[tere, `n 

localitatea Corcova, jude]ul 
Mehedin]i, `ntr-o zi de 28 Gerar, 
1973; Moldovean prin formare: 
{coala general\ nr. 7 Vaslui, 
Liceul {tefan Procopiu; De 9 
ani, vocea de la microfonul 
UNISON RADIO VASLUI; 
Hobby-uri: RADIO, 

calculatoarele [i sportul. 
„Cred cu t\rie c\ munca `n Televiziune, ca [i `n radio [i `n 

mass-media `n general, presupune mult\ consecven]\ [i 
rigurozitate. E greu de comparat, dac\ nu chiar imposibil, cu alte 
activit\]i din alte domenii. Aici nu te po]i juca, nu po]i merge la 
“plesneal\”, iar ecourile muncii se r\sfr=ng mult departe, `n 
via]a ta cotidian\, dup\ terminarea orelor de program. Dac\ la 
alt\ slujb\ termini programul, `nchizi biroul [i-]i vezi mai 
departe de via]a personal\ aici a[a ceva e imposibil. E imposibil 
s\ te “debran[ezi” de la re]eaua de informa]ii care vin, curg, de 
la evenimentele care apar de multe ori `n noapte sau `n acea 
mic\ pauz\ de odihn\ pe care organismul o cere. Via]a personal\ 
e tr\it\ pe fug\, e aproape furat\. Tot timpul trebuie s\ fii 
preg\tit pentru c\ “epoca” `n care tr\im are mereu surprize [i 
dac\ vrei s\ fii primul, s\ reu[e[ti, s\-]i fie recunoscut\ valoarea, 
trebuie s\ te sacrifici. Cine nu pune pasiune [i nu se dedic\ cu 
adev\rat, cine nu este preg\tit s\ pl\teasc\ acest tribut nu are ce 
c\uta `n acest univers. Cine neag\ c\ ar fi a[a, ori minte ori ... 
habar nu are despre ce vorbe[te.  

Ca [i la Tv, la radio, trebuie s\ [tii [i mai ales s\ po]i masca 
sup\r\rile, necazurile, nemul]umirile personale [i s\ ie[i `n fa]\ 
ca [i cum ai fi cel mai fericit om de pe p\m=nt. ~n societatea 
rom=neasc\, `n cea vasluian\ cu prec\dere, c=nd te g=nde[ti c\ 
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trebuie s\ faci fa]\ greut\]ilor pur materiale, fiziologice [i 
cotidiene de tot felul, c=nd toat\ lumea e nervoas\, agitat\, 
alearg\ dup\ bani, e o provocare s\ faci fa]\ acestei meserii.  

Orice exces `n via]a personal\, orice lips\ de cump\t [i 
autocontrol `nseamn\ un e[ec `n fa]a camerei [i a microfonului. 
Re]eta e simpl\ dar nu la `ndem=na oricui: pasiune, d\ruire [i o 
mare capacitate de a te reconstrui `n fiecare zi, `n fiecare 
emisiune. Tocmai de aceea: mul]i chema]i, pu]ini ale[i.  

Ca referire strict\ la grupul de pres\ din care fac parte, aici 
am `nv\]at s\ lucr\m `n echip\. Cine n-a `nv\]at, s-a autoexclus. 
Ca form\ de manifestare, de exprimare, TVV, Unison Radio [i 
MERIDIANUL r\m=n tribune de la care s-au rostit [i se vor 
rosti deplin liber, p\reri [i opinii. ~n studiourile TV [i radio nu 
sun\ niciodat\ telefonul “ro[u” cu indica]ii pre]ioase, politica 
editorial\ ne apar]ine, tocmai pentru c\ suntem un grup de pres\ 
privat, independent [i neaservit nim\nui; de aici marele avantaj 
de ne putea personaliza munca [i de a crede cu adev\rat `n ceea 
ce facem cu d\ruire [i pasiune.  

Poate `n timp echipa se va schimba, dar TVV, Unison Radio 
[i Meridianul vor duce mai departe [i vor p\stra viu, `n mintea [i 
sufletul genera]iilor viitoare, spiritul de libertate, crea]ie [i 
`ndr\zneal\ pe care ctitorul [i fondatorul acestui grup, dl. prof. 
dr. Dumitru V. Marin, le-a adus cu sine [i le-a r\s\dit cu 
generozitate `n NOI.  

Nu [tiu dac\ am schimbat lumea; [tiu sigur c\ am influen]at-o 
[i asta e tot ce conteaz\.” 

 
Minodora - Ecaterina Ilie 
N\scut\ `n comuna Lespezi, jude]ul Ia[i la data de 

13/01/1975 
Stare civil\: c\s\torit\; un copil, Rare[ 
Studii: clasele primare [i gimnaziale la {coala general\ cu 

clasele I-X, Heci, com Lespezi; Liceul teoretic “Mihail 
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Sadoveanu” – Pa[cani, jud Ia[i; Facultatea de Geografie-
Geologie, sec]ia Geochimie din cadrul Univ. “Al. I. Cuza” – 
Ia[i, absolvit\ `n anul 2001; Curs “Ghizi 
turistici” organizat de Agen]ia de turism 
OTT, Vaslui [i avizat de Ministerul 
Muncii, absolvit `n 2003; Master 
“Geochimia resurselor naturale” `n 
cadrul Facult\]ii de Geografie-Geologie - 
Ia[i, absolvit `n 2005; 
  ~n prezent student an I - Studii 
aprofundate la sec]ia Marketing [i 
Administarea Afacerilor din cadrul 
Institutului de {tiin]e Economice Ia[i  
Locuri de munc\:  
„- din 2002 SC Cvintet TE-RA SRL mai `nt=i la Televiziunea 
Vaslui- reporter c=nd am avut ocazia s\ discut [i s\ realizez 
interviuri cu recunoscu]i actori [i personalit\]i ale momentului: 
Radu Beligan, Jean Constantin, Dorel Vi[an, Tamara 
Buciuceanu; c=nt\re]ii: Daniel Iord\chioaie, Nico, OZON, 
DEMO, N&D, Laura Lavric, Sofia Vicoveanca, Daniela 
Condurache; oameni politici: Emil Constantinescu, Vasile Lupu, 
Alexandru Ionescu, Victor Ciorbea.  
- 2003-2004 – Radio Unison, ziarul Meridianul – redactor apoi  
departament Marketing SC Cvintet TE-RA 
 Alte activit\]i: `n anul 2002 – devin membr\ `n Federa]ia 
Ecologist\ apoi vicepre[edinte la Ac]iunea Popular\, filiala 
Vaslui.            

Dac\ `nainte de 2000 televiziunea reprezenta pentru mine 
un mijloc oarecare de informare `n mas\, acum pot s\ afirm c\ 
este o parte din via]a mea, este un fel de “steaua mea 
norocoas\”, mai bine spus a doua [ans\ pentru un geolog 
dezam\git [i dezorientat; [i am s\ v\ spun [i de ce. 
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~n 2001 am terminat Facultatea de Geografie – Geologie. 
Speran]e, vise peste vise, [i [anse c=t cuprinde, doar `n 
imagina]ia mea [i (cred) a oric\rui proasp\t absolvent, `ns\ `n 
scurt timp realitatea [i-a ar\tat col]ii, dovedindu-se a fi foarte 
crud\. Ajuns\ din `nt=mplare `n Vaslui (pl\nuiam s\ ne stabilim 
`n Baia Mare sau Bucure[ti) am `ncercat s\ g\sesc un loc de 
munc\ `n domeniu [i … nimic. To]i cereau experien]\! Dup\ 
dou\ luni de “repaos”, poate cele mai ur=te luni din via]a mea, 
am auzit la Unison Radio un anun] c\ Televiziunea Vaslui are 
nevoie de un crainic. F\r\ s\ m\ mai g=ndesc am luat un C.V. [i 
cu emo]ie `n suflet l-am depus la secretariatul Tv. Vaslui. 
Secretara dr\gu]\ mi-a cerut un nr. de telefon pentru a m\ anun]a 
c=nd este interviul. Am a[teptat cu sufletul la gur\, acel telefon 
care a ap\rut abia peste trei zile, r\stimp `n care s-au adunat `n 
jur de 15 candidate.  

Interviul s-a derulat `n secretariatul Tv. Vaslui `n prezen]a 
directorului general, domnul prof. dr. Dumitru V. Marin, red. [ef 
Tv.V, Sorin Saizu [i redactor [ef adjunct Tv.V, Cristi Lapa. 
Emo]iile, la `nceput cople[itoare, au trecut `ncetul cu `ncetul pe 
m\sur\ ce intram pe t\r=mul televiziunii prin intermediul 
domnului Marin care a povestit celor prezen]i despre “na[terea” 
Tv.V, momentele de glorie ale Tv.V [i diverse `nt=mpl\ri mai 
hazlii din via]a televiziunii pe care o conducea. 

Vreau s\ subliniez un lucru, domnul Marin a fost singurul 
care nu a cerut experien]\ [i s-a mul]umit cu r\spunsul “ Nu [tiu 
nimic `n domeniu `ns\ sunt dispus\ s\ `nv\]”.  

La `nceput mai greu, apoi mai u[or, `ncetul cu `ncetul, am 
`nv\]at s\ iau un interviu, s\ fac o [tire, s\ fac o prezentare; 
reticen]\ [i “str=mbe” din partea unor colegi, bun\voin]\ din 
partea altora; ca peste tot soarta noului venit.  

Ca mine au fost mul]i, zeci [i chiar sute de oameni care au 
venit au `nv\]at (unii) [i apoi au plecat pe la alte “z\ri mai 
luminoase”, dup\ p\rerea lor, sau `n alte domenii. De aceea de 
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multe ori domnul Marin afirm\, pe bun\ dreptate, c\ SC 
CVINTET TE-RA este o adev\rat\ [coal\ de pres\, afirma]ie 
care pe unii `i mai deranjeaz\, dar se [tie c\ de multe ori 
adev\rul doare.  

Cert este c\ `n ciuda “intemperiilor” care s-au ab\tut 
asupra Tv.V domnul prof. dr. Dumitru V. Marin, directorul 
general, a reu[it s\ adune o  echip\ compact\ [i foarte valoroas\ 
care `n fiecare zi prin emisiunile [i [tirile prezentate `ncearc\ s\ 
fie c=t mai aproape de sufletul vasluianului. 

~n ceea ce m\ prive[te, acum dup\ 4 ani de vechime `n SC 
CVINTET TE-RA pot s\ spun c\ este o a doua familie cu “fra]i” 
mai buni sau mai r\i, mai creativi sau mai pu]in, `ns\ fiecare cu 
g=ndul de a r\m=ne, [i (cred) cu g=ndul de a duce mai departe 
idealurile Televiziunii Vaslui, adev\ratul prieten. 

La ceas aniversar nu pot s\ urez dec=t mult succes, la c=t 
mai multe emisiuni, audien]\ maxim\ [i mult\ s\n\tate [i putere 
de munc\ directorului general! La mul]i ani!” 
 

Bobocelul 
„M-am n\scut `ntr-o zi de 25 august `n timpul vechiului 

regim, mai exact `n 1986, `n Vaslui. Eram `nc\ un prunc atunci 
c=nd Televiziunea Vaslui `ncepea s\ emit\ `n eter. S\ scriu [i s\ 
citesc am `nv\]at `nainte de a merge la scoal\. Nu eram un copil 
precoce pentru c\ nu eram singurul care citea ziare la 5 ani, `ns\ 
la [coala unde am `nceput s\ studiez, "Generalul Unu" cum i se 
spunea pe atunci am `nt=lnit profesori care mi-au inspirat 
dragoste de carte [i m-au sf\tuit s\ fac `n via]\  meseria care-mi 
place mie, nu care place altora. A[a am [i facut. La intrarea la 
liceu, nu m-am luat dup\ p\rin]ii mei care voiau s\ studiez la alt 
liceu dec=t "Emil Racovi]\", ci m-am ambi]ionat s\ intru la acest 
liceu pe care l-am [i terminat dintr-o postur\ destul de fericit\, 
pe plan cultural-artistic [i nu numai. 

Mi-au trebuit, a[adar, aproape dou\ zeci de ani p=n\ s\ 
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ajung s\ lucrez `n mass media. {i asta pentru c\ a trebuit `nt=i s\ 
cresc, s\ studiez, s\ termin o [coal\, s\-mi iau bacalaureatul, [i 
bine`n]eles s\-mi fac curaj spre acest pas care, mul]i ani, a p\rut 
ceva foarte greu realizabil. Nu aveam emo]ii deloc pentru c\ de 
mic copil luasem contact cu lumea spectacolului, scene, ziare, 
mai t=rziu reporteri. Am fost fascinat de lumea mass media [i 
am hot\r=t `nc\ din [coala general\ ce meserie voi avea, sau mai 
bine zis `n ce domeniu a[ dori s\ lucrez. Nu [tiam nimic despre 
ceea ce se face `n televiziune sau radio sau ziar. Am `nceput s\ 
apar la ziar acum din postura celui care scrie [tirea, [i nu `n rolul 
celui din [tire. Am `nv\]at aici faptul c\ uneori nu este de ajuns 
s\ vrei, trebuie s\ [i po]i `nv\]a s\ faci ceva pentru a [ti. Toate 
aceste lucruri le-am `nv\]at de la domnul 
prof. dr. Dumitru V. Marin directorul 
general al Grupului de pres\ "Cvintet TE-
RA" cel care a `nceput s\-mi c\l\uzeasc\ 
pa[ii spre un viitor `n jurnalism al\turi de 
cei pe care i-am g\sit la venirea mea aici.  
A[adar [coala de jurnalism de la Vaslui a 
mai primit `nc\ un discipol pentru a-i da 
aripi `n drumul spre cunoa[tere. R\m=ne de v\zut dac\ aceste 
aripi vor cre[te sau se vor ofili.” 

Andrei-Constantin Dumitra[cu 

 
 

Mirela-Coca POPA 
Data na[terii: 05 Martie 1969, Vaslui 
Studii: Liceul Emil Racovi]\ (de chimie), bacalaureat 

1987; {coala postliceal\ Moldova Ia[i, specializarea asistent 
analist programator, promo]ia 2001 

Activitate profesional\:  
- 1989 – 2000 – S.C. MOLDOSIN S.A. 
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-  2003 p=n\ azi – Asistent Manager CVINTET TE-RA 
   

“Decembrie este luna cadourilor. Cu to]ii ne gr\bim s\ ne 
`mpodobim casa [i bradul cu vise [i daruri pentru intrarea `n 
noul an. Cu to]ii ne dorim lini[te `n perioada asta, un mic r\gaz 
`n care s\ putem sim]i c\ldura celor dragi la ad\post de greut\]ile 
zilnice. ~n decembrie, cei din jurul nostru 
se str\duiesc s\ ne ofere c=t mai multe 
motive de bucurie. S\rb\toarea TV.V – 
15 ani este un pretext de fericire [i 
speran]\. 

Privind retrospectiv, la acea 
vreme, a face televiziune p\rea un fel de 
"sport extrem". Dincolo de topuri sau 
clasific\ri, important era succesul la 
public. Acum, dup\ zbuciumul din anii 
trecu]i, s-a ajuns la un echilibru firesc. 
Dup\ 15 ani de tranzi]ie s-au obi[nuit s\ `[i doreasc\ mai mult [i 
s\ nu se mul]umeasc\ cu pu]in. F\r\ perseveren]\, modestie [i 
mult\ seriozitate toate acestea ar fi fost imposibile. Drumul c\tre 
succes le-a luat un deceniu [i jum\tate. Cu sabia audien]ei 
deasupra capului s-a f\cut treab\ bun\. A fost un pariu pe care l-
au pus cu ei `n[i[i [i cu publicul. Dar cel mai mare concurent al 
lor au fost ei `n[i[i. Au `ncercat `n fiecare zi s\ aduc\ ceva `n 
plus fa]\ de ziua precedent\. S\ fac\ mai bine. S\ fie mai buni 
dec=t ieri. S\ se reinventeze continuu. 

~n setea ta de informare ai nevoie de cineva care s\-]i 
confirme a[tept\ri sau s\-]i infirme temeri. ~i a[tep]i, `i cau]i, `i 
vezi, `ns\ niciodat\ nu te g=nde[ti cu adev\rat la ei. La oamenii 
din spatele sticlei. Dincolo de cotidianul oric\rui om, ei 
scotocesc, alearg\, transpir\ ca tu s\ afli. Las\ deoparte de multe 
ori masa, familia [i chiar evenimente importante din via]a lor. 
Formeaz\ o echip\. G=ndesc `mpreun\. Las\ `n urm\ dorin]ele 



 280

personale. Se sacrific\ pentru a fi l=ng\ tine. Pentru c\ [tiu cel 
mai bine c\ ai nevoie de ei.  

Domnul profesor Marin 
A s\rit peste anumi]i pa[i, a intrat pe alte u[i, scos pe u[\ a 

intrat pe geam, a `nfruntat jocuri de culise. A luptat s\-[i 
`ndeplineasc\ visul. Au fost lucruri de care nu s-a speriat: 
provoc\rile, munca [i...criticile. N-a c\lcat pe urmele nim\nui, 
ceea ce a realizat a fost rodul unei imense dorin]e de a reu[i. ~n 
acea perioad\ s-au mixat evenimente, triste]i [i bucurii `ntr-un 
timp foarte scurt, `ntr-un v=rtej greu de controlat. 

Parcursul a fost unul destul de sinuos [i doar domnul 
profesor ne poate spune cum a reu[it s\ schimbe ro]ile din mers. 
E actorul propriei vie]i [i regizorul din via]a echipei pe care o 
str=nge `n jurul s\u. Agenda sa e zilnic supra`nc\rcat\. S\-l vezi 
doar 10 ore pe zi [i tot ]i se pare obositor de activ [i inepuizabil. 
I se pot repro[a multe, printre care faptul c\ nu se poate relaxa, 
nu-[i permite nici odihna de zi cu zi dar’mi’te odihna necesar\ 
crea]iilor literare. Neobosit, a promovat [i continu\ s\ 
promoveze “anonimi” deoarece crede c\ fiecare, acolo sus, are o 
stea, unii chiar un luceaf\r. Mai crede c\ `ntotdeauna trebuie s\ 
[tii, s\ vrei [i s\ po]i. Nu suport\ expresia “nu se poate”, spune 
`ntotdeauna “s\ `ncerc\m, e posibil s\ nu fie bine, dar...dac\ e 
bine?!”. E un ve[nic “fac totum”, mereu `n mi[care, e o 
bibliotec\ ambulant\ cu o memorie de invidiat. 

E greu s\ ]ii pasul cu mintea sa neobosit\. E greu s\-l 
`n]elegi privindu-l superficial. La o observare mai atent\ 
descoperi o g=ndire t=n\r\, `n c\utarea noului, un spirit ascu]it. 
~n profunzime descoperi nervi tari, rezisten]\ [i tenacitate. A 
`nv\]at s\ construiasc\ destine, s\-i fac\ pe oameni s\-l ia `n 
seam\, s\ mi[te lucrurile `ntr-un ora[ `n care nu se `nt=mpla 
nimic. Detest\ lenea, ipocrizia, indolen]a. E mereu disponibil, 
prezent la orice solicitare, de stai [i te `ntrebi de unde at=ta 
energie. O explica]ie ar fi c\ tot ce ceea ce face nu face pentru 
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sine ci pentru ceilal]i, pentru oamenii simpli, pentru 
telespectatori [i ascult\tori. Nu e dependent de nimic dec=t de 
munc\. Dintr-un orizont `nv\luit `n necunoscut a ajuns la 
lumini]a de la cap\tul...tubului catodic.  

Sorin Saizu d\ greutate postului. La propriu [i la figurat. 
Monitorizeaz\ atent tot ce se petrece `n jurul s\u [i reu[e[te s\ fie 
peste tot dar mai ales `n inimile telespectatorilor. ~ns\ c=nd e 
vorba s\ fie moderator devine dur. La emisiunile cu invita]i el 
face regulile, f\r\ excep]ii [i mai ales f\r\ compromisuri, reu[ind 
s\ se implice `n discu]ii f\r\ a l\sa senza]ia c\ pierde vremea sau 
taie frunze la c=ini. C=t despre duritatea cu cel intervievat se 
poate spune c\ ob]ine informa]iile cu “art\”. 

TVV nu `[i neglijeaz\ nici publicul masculin. Cristi Lapa 
]ine pasul `n ritm sportiv preg\tind zilnic un adev\rat maraton. A 
crescut `n TVV [i [i-a consolidat pozi]ia profesional\. 
Gestioneaz\ transmisiunile `n direct cu calm [i mult\ luciditate.  

Lumini]a L\z\rescu - OMUL de la pupitrul tehnic. N-a 
pornit la drum cu g=ndul s-o recunoasc\ lumea pe strad\. ~i 
place ceea ce face. S\ tr\ie[ti o s\pt\m=n\ `n universul ei nu e 
lucru u[or. Pare suspect c\ nu z=mbe[te niciodat\ dar e un om 
normal chiar dac\ la `nceput te analizeaz\ `n raze X. Poate p\rea 
anormal de ambi]ioas\ dar nu e `ncr=ncenat\. Se d\ruie[te cu 
totul carierei, fiind `nc\ de la `nceput trup, minte [i suflet `n 
TVV. 

Ziua bun\ se cunoa[te de diminea]\, spune o vorb\ 
`n]eleapt\. Dimine]ile sunt ale lui. C\t\lin S=mpetru 
impresioneaz\ prin vitalitatea de care d\ dovad\ la o or\ la care 
al]ii `[i fac somnul de frumuse]e. Pare b\gat `n priz\, vorbe[te 
mult, `]i descre]e[te fruntea. 

Vocea din spatele sticlei. Gabi Opri]a e omul la care 
ajung variantele nevorbite ale [tirilor. E drept c\ uneori trebuie 
s\ mai perie textele `ns\ niciodat\ nu se `nfurie pentru c\ el 
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consider\ c\ dac\ `n fizic\ frecarea na[te c\ldur\, `ntre oameni 
frecu[urile nasc r\ceal\. 

De-a lungul timpului TV.V a fost o pepinier\ de jurnali[ti 
care au crescut [i s-au format, au c\p\tat `ncredere `n ei. Acum 
sunt maturi. Confuzia, nesiguran]a, amatorismul au r\mas `n 
urm\. TVV le-a influen]at via]a, le-a conturat destinul.  

La vremea c=nd am intrat `n acest colectiv nu [tiam dac\ 
voi r\m=ne. Secretul constan]ei `n alegerea mea a fost: 
libertatea. Libertatea de a g=ndi, de a te exprima, de a face cum 
sim]i [i cum g=nde[ti. O libertate creativ\, pozitiv\,  pe care cu 
greu mi-o imaginez `n alte p\r]i. {i nu ai cum s\ nu r\m=i c=nd 
te sim]i `n largul t\u, `ntr-o oaz\ de tinere]e.  

Indiferent ce se va `nt=mpla, un lucru e sigur: de la TVV 
vom afla [i de acum `nainte primele ve[ti. De la echipa TVV. 
~mpreun\, de la r\s\rit p=n\ la apus.” 

 

Mirela Mona Damian 
„~nc\ de la `nceput `n fruntea acestei echipe minunate care 

a dus pe culmi Tv.V muncind necondi]ionat, fiindu-i mereu 
al\turi la bine [i la r\u, la reu[ite [i 
`mpliniri dar [i la e[ecuri [i dezam\giri 
nu a fost nimeni altul dec=t domnul prof. 
dr. Dumitru V. Marin. A [tiut mereu s\-[i 
aprecieze oamenii `ncuraj=ndu-i c\ vor 
deveni ni[te profesioni[ti numai prin 
munc\ [i perseveren]\. 
 Iat\ c\ acum la `mplinirea a 15 ani 
de existen]\, Tv.V se poate m=ndri cu 

oamenii s\i care `ntr-adev\r au format o echip\ pe cinste 
muncind din greu, f\c=nd fa]\ tuturor greut\]ilor, merg=nd 
`nainte, `ncet dar sigur, care a [tiut s\-[i ob]in\ audien]\ [i `n 
acela[i timp s\ o [i men]in\.Tot Tv.V se poate m=ndri c\ a putut 
oferi de-a lungul timpului speciali[ti, c\ci putem s\-i numim a[a, 
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slujind acum la posturi na]ionale de televiziune [i chiar 
interna]ionale. 
 De-a lungul timpului de c=nd am aflat de existen]a acestui 
post de televiziune, am urm\rit emisiunile, poate uneori am 
criticat, dar nu din rea voin]\, alteori am l\udat [i chiar am 
apreciat efortul lor pentru c\ au realizat ce mult\ lume, privind 
cu ne`ncredere [i chiar cu rea credin]\, nu ar fi crezut c\ este 
posibil. 
 De pu]in timp m-am al\turat [i eu acestei echipe 
minunate, acestor profesioni[ti [i m\ m=ndresc c\ fac parte din 
colectivul postului local de televiziune al ora[ului `n care 
locuiesc.” 
 
 Ciprian Donose  

N\scut pe 3 ian 1982 la B=rlad, capricorn `n toat\ firea, 
nec\s\torit `nc\, am studiat Lb. Francez\  la Facultatea de 
Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei Ia[i; iubesc copiii pentru asta 
lucrez cu ei ca profesor. Pasiunea  fa]\ de electronic\, de tot ce 
`nseamn\ tehnic,  muzic\ bun\ (anii 80, 90) m\ aduc la Unison 
Radio `n 2002. De obicei sunt foarte ghinionist,  dar de data 
aceasta am avut noroc, am avut noroc de o echip\ extraordinar\ 
cu care sim]i c\ faci un pas `n fa]\. Pe l=ng\ prietenii care i-am 
facut `n radio mai sunt [i cei care sunt dincolo de microfon adic\ 
ascult\torii, cei care `]i aduc satitisfac]ia la ceea ce faci pe 
parcursul orelor de emisie.   

~mi place s\ fiu tot timpul `ntr-o continu\ mi[care pentru 
c\ orice secund\ conteaz\, [i o folosesc din plin dac\ e cazul, 
ur\sc minciuna, prostia [i invidia. 

"Z=mbe[te azi c\ poate m=ine nu ai timp !" 
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Un insert pe care s\ nu-l citi]i: 
 
F|R| EI, 
           NU SE POATE! 

Buc\t\ria unei firme are oameni despre care nu se 
vorbe[te, dar ei preg\tesc totul pentru buc\tari = redactori. 
Devin oameni de n\dejde, dup\ cum `nva]\ “s\ sar\” imediat ce 
e nevoie de ei, f\r\ furti[aguri sau tr\d\ri. 



 285

 Ciprian Enache, 25 de ani, c\s\torit, 
cur=nd cu un copil, m=n\ dreapt\ din punct de 
vedere tehnic, nu se prea uit\ la ceas c=nd e 
trimis undeva ... 

Marian Hri[c\, 29 de ani, c\s\torit, un 
copil, bun administrator la 
Unison Radio B=rlad, 
b\rbat bine, cu ochi 
alba[tri. E de n\dejde oriunde-i trimis, a 
`nv\]at s\ vorbeasc\ pu]in, d\ sfatul care 
trebuie. 

Mirela-Mona Damian – contabil\ nou\, 
gesticuleaz\ larg, 2 feti]e nemaipomenite, 

pare bine preg\tit\ `n specialitate ... Are problemele ei dar le 
rezolv\ bine pe ale noastre. 

Aurel Pept\naru [i so]ia Vasilica, buni meseria[i [i de 
n\dejde; ne facem viitorul `mpreun\, la B=rlad. 

Jenic\ Mocanu [i Neculina – ce, mai, oameni de n\dejde 
[i de suflet din }epu (Gala]i) a lui Tudor Pamfile. 

De cur=nd: Andrei Dumitra[cu, Georgian Moga – vor [i ei 
s\ tr\iasc\ printre noi ... ziari[tii. Dar c=]i nu vor s\ ]inteasc\ mai 
sus ? 

* 
 

 Nu mai pot lipsi dou\ fiin]e: Doamna 
Iulia Marin, n\scut\ Cernat (1939), fiica lui 
Vasile [i Constantina din }epu – Tecuci. Au 
fost patru surori: Polixenia (Iacob), Iulia 
(Marin), Lenu]a (Mocanu), Niculina 
(Mocanu). 
 Excep]ional Om de linia II, gospodina 
casei, mama celor trei fii: Sergius – Lucian 
Marin (inginer, Montreal – Canada), Daniel – 
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Cernat Marin (avocat, Bucure[ti), Radu Marin (inginer, Gala]i). 
 Sprijin de n\dejde, `n tot ce au intreprins so]ul sau copiii. 
Licen]iat\ `n Geografie, licen]\ `n istorie, luminos punct de reper 
pentru familie [i societate. Nu se putea realiza nimic f\r\ acest 
ajutor de mare n\dejde. 
 
 Geta Catargiu, contabila perpetu\, de o modestie, discre]ie 
[i loialitate absolut excep]ionale. Grija pentru buna func]ionare a 
Studioului TV a fost dep\[it\ doar de dragostea pentru fiica ei 
Manuela. 
 

Nicoleta Iordache (c\s\torit\ Pandele), confidenta tuturor, 
farmacista casei, aduce lini[te [i siguran]\. A ]inut contabilitate, 
a sf\tuit, a t\m\duit pe fiecare. De[i Romic\ Pandele e cam 
departe, fiul R\zvan e n\dejdea; ]ine mereu aproape de noi ! 

 
 Ing. Emil B\l\jan (n. 11.11.1962) c\s\torit cu Violeta; 2 
copii (Alexandra [i Florin). Specialist `n agricultur\ [i mare 
sufletist. Disponibil la sfat [i la fapt\. 
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VI.       JUDE}UL VASLUI  - 2006 -  
prezentare general\ 

 
Jude]ul Vaslui este situat `n partea estic\ a ]\rii, la grani]a 

cu Republica Moldova. Jude]ele vecine sunt Ia[i la nord, Neam] 
la nord-vest. Bac\u la vest, Vrancea la sud-vest [i Gala]i la sud. 
Pe o suprafa]\ de 5318 km2 reprezent=nd 2,23% din suprafa]a 

]\rii [i 14,4 % din suprafa]a 
Regiunii Nord-Est la 1 iulie 
2005 erau 460.751 locuitori. 
Popula]ia urban\ este 
concentrat\ `n cinci centre 
urbane, trei municipii, Vaslui 
- capital\ de jude], B=rlad [i 
Hu[i [i dou\ ora[e, Negre[ti [i 
Murgeni, repartizat\ astfel: 
Vaslui – 72.359 locuitori; 
B=rlad – 71.430 locuitori; 
Hu[i – 29.882 locuitori; 
Negre[ti – 10.302 locuitori; 
Murgeni – 7.856 locuitori. 
(Date furnizate de Direc]ia 
de Statistic\ Vaslui). Vaslui 

[i B=rlad dateaz\ din secolele al XIV-lea, respectiv al XII-lea. 
Municipiul Hu[i, al treilea ca m\rime din jude], este renumit `n 
`ntreaga ]ar\ prin viile [i vinurile sale de o deosebit\ calitate. 

Din punct de vedere geografic, jude]ul se caracterizeaz\ 
prin zone de dealuri joase `n partea central\ [i de vest [i de 
c=mpii deluroase `n partea de est. Relieful este format `n 
`ntregime din ansambluri de culmi [i v\i largi orientate, `n 
majoritatea situa]iilor, N-S. Ca principale unit\]i de relief 
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prezente se pot eviden]ia: Podi[ul Central Moldovenesc, estul 
Colinelor Tutovei, dealurile F\lciului, Depresiunea Hu[i [i 
Depresiunea Elan-S\rata, toate fiind unit\]i fizico-geografice ale 
Podi[ului B=rladului. Teritoriul jude]ului este drenat `n propor]ie 
de circa 70% de r=ul B=rlad [i afluen]ii acestuia, excep]ie f\c=nd 
zona de est [i sud-est, care este tributar\ Prutului. Principalele 
lacuri de pe teritoriul jude]ului Vaslui sunt cele de natur\ 
antropic\, construite `n scopul satisfacerii diverselor folosin]e [i 
combaterii inunda]iilor. Teritoriul jude]ului Vaslui fiind situat `n 
estul ]\rii, cu o larg\ deschidere spre Europa r\s\ritean\, formele 
de relief specifice sunt acoperite iarna de masele de aer rece ale 
anticiclonului siberian, iar vara de aerul uscat continental sau 
tropical; clima are astfel un caracter temperat continental cu 
accentu\ri mai mari `n sudul Podi[ului Moldovei, limita de sud a 
jude]ului.  

Principalele resurse naturale de care dispune jude]ul Vaslui 
sunt: solul (favorabil agriculturii [i cre[terii animalelor) [i 
materiale de construc]ie (nisipurile, argilele, lemnul, pietrele 
calcaroase) dar, poate, cea mai important\ resurs\ a acestui jude] 
o reprezint\ resursa uman\. 

O serie de personalit\]i din galeria oamenilor de [tiin]\, 
cultur\ [i art\, domnitori [i oameni politici `[i leag\ numele de 
jude]ul Vaslui fie prin faptul c\ s-au n\scut, fie c\ au tr\it, fie c\ 
[i-au `nceput formarea ca intelectuali pe aceste meleaguri. ~ntre 
ei amintim pe c\rturarul Nicolae Milescu Sp\taru, domnitori 
Dimitrie Cantemir, Alexandru Ioan Cuza ([i Elena Cuza), omul 
politic [i istoricul Mihail Kog\lniceanu, poeta Elena Farago, 
istoricul Vasile P=rvan, lingvistul Alexandru Philippide, pictorul 
Nicolae Tonitza, marele Constantin T\nase, creatorul teatrului 
de revist\ rom=nesc, fizicianul {tefan Procopiu, biologul Emil 
Racovi]\, actorul {tefan Ciubot\ra[u, scriitorii Alexandru 
Vlahu]\, Victor Ion Popa, Valentin Silvestru.  
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~n zilele noastre, o serie de tineri excep]ionali din jude]ul 
Vaslui sunt laurea]i ai unor importante concursuri artistice [i 
olimpiade interna]ionale, fac o carier\ la firme de succes din ]ar\ 
[i din afara ]\rii sau sunt ambasadorii no[tri pe mapamond. Cine 
nu a auzit de micu]a Picasso (Alexandra Nechita) care a uimit 
publicul din SUA cu picturile sale sau de Andreea R\ducan, 
vestita gimnast\ medaliat\ cu aur! 

Principalul domeniu economic al jude]ului Vaslui este 
agricultura, Vasluiul ocup=nd locul al doilea `n Regiunea Nord-
Est `n ceea ce prive[te suprafa]a agricol\ raportat\ la suprafa]a 
total\ a jude]ului. Sectorul industrial este concentrat `n mare 
parte `n centrele urbane. Domeniile industriale reprezentative 
pentru jude] sunt: industria textil\ [i a piel\riei, industria 
alimentar\, prelucrarea lemnului, industria de ma[ini [i 
echipamente (rulmen]i [i buc[e, piese de schimb pentru 
echipamente de forare, echipamente de m\sur\, echipamente de 
tehnica vidului [.a.), industria de construc]ii metalice. ~n ultimii 
ani s-au dezvoltat semnificativ serviciile, mai ales `n domeniile 
transporturilor, activit\]ilor de `ntre]inere [i repara]ii, activit\]i 
de consultan]\, tranzac]ii imobiliare, b\nci, asigur\ri. 
 

Jude]ul Vaslui – „turistic” 
 

Este una dintre zonele mai pu]in cunoscute ale ]\rii cu un 
poten]ial deosebit, atât turistic, cât [i economic, iar semnele 
redres\rii au început s\ apar\. Datorit\ costului sc\zut al mâinii 
de lucru, dar [i apropierii de loca]iile industriale din cele mai 
bogate centre economice din regiune (Ia[i [i Bac\u), jude]ul 
Vaslui poate prezenta interes pentru investitori. Situarea sa în 
apropierea unui aeroport interna]ional (Ia[i, aflat la 75 de 
kilometri distan]\) constituie un avantaj important. În momentul 
în care România se va integra în Uniunea European\, aderare 
prev\zut\ s\ aib\ loc în 2007, Vasluiul va reprezenta o parte din 
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grani]a de est a Uniunii, ceea ce-i va conferi o mai mare 
responsabilitate, dar îl va face în acela[i timp mai atractiv ca 
punct de leg\tur\ cu ]\rile din fosta URSS. 

Din punct de vedere administrativ, jude]ul Vaslui se 
compune din trei municipii (Vaslui, Bârlad [i Hu[i), dou\ ora[e 
(Negre[ti [i Murgeni), 81 de comune [i 456 de sate. 

Principalele forme de relief sunt dealurile joase (în partea 
central\ [i de vest) [i câmpiile deluroase (în partea de est). 
Principalele bazine hidrografice sunt cele ale râurilor Prut [i 
Bârlad. Lacurile naturale nu sunt foarte multe la num\r, mai 
importante fiind cele din lunca Prutului. Principalele lacuri sunt 
cele de natur\ antropic\.  

Popula]ia total\ a jude]ului, potrivit datelor 
recens\mântului din 2004, este de 459255  locuitori (2,098 la 
sut\ din popula]ia ]\rii [i 12,3 la sut\ din popula]ia Regiunii 
Nord - Est). 49,73 la sut\ din popula]ie sunt b\rba]i [i 50,27 la 
sut\ – femei. Procentajul popula]iei urbane este mai mic decât 
media na]ional\ (39,3 la sut\, fa]\ de 52,74 la sut\ pe plan 
na]ional), îns\ grupa de vârst\ 0-19 ani este mai bine 
reprezentat\ în jude]ul Vaslui decât pe plan na]ional: 29,46 la 
sut\, fa]\ de 25,17 la sut\.  

Infrastructur\ - Lungimea total\ a c\ilor ferate din jude] 
este de 250 de kilometri, cu o densitate a re]elei de 47 de 
km/1000 km2, u[or mai ridicat\ fa]\ de media na]ional\.  

Drumurile jude]ene [i comunale necesit\ moderniz\ri, 
deoarece în prezent doar 21 la sut\ dintre acestea sunt asfaltate. 
Re]eaua de drumuri jude]ene [i comunale m\soar\ 1750 de 
kilometri. Arterele rutiere na]ionale care str\bat jude]ul au o 
lungime total\ de 381,57 kilometri. Important\ este ruta E581, 
care face leg\tura între Bucure[ti [i Chi[in\u, prin Hu[i, pe la 
punctul de frontier\ Albi]a. 
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Alimentarea cu ap\ în sistem centralizat este asigurat\ în 
propor]ie de 92 la sut\ pentru locuitorii centrelor urbane [i de 15 
la sut\ pentru locuitorii de la sate. 

La re]eaua de canalizare sunt racorda]i 68 la sut\ din 
locuitorii ora[elor [i doar 5 la sut\ din locuitorii satelor.  

Alimentarea cu gaze naturale este asigurat\ în propor]ie 
de 50 la sut\ în mediul urban. 

Educa]ie - Re]eaua jude]ean\ cuprinde 837 de institu]ii de 
înv\]\mânt, din care 387 gr\dini]e, 229 [coli primare, 199 [coli 
gimnaziale, 18 licee, patru [coli de arte [i meserii [i postliceale. 
Num\rul total de elevi este de 90856, iar num\rul cadrelor 
didactice de 5393. În ultimii ani, num\rul elevilor a sc\zut 
continuu, datorit\ în principal sc\derii popula]iei de vârst\ 
[colar\. Gradul de alfabetizare în jude] dep\[e[te 95 la sut\.  

Itinerarul cultural, turistic [i  religios ar cuprinde referiri 
la zona pitoreasc\ de dealuri domoale cu exemplific\ri: Valea 
Similei, între Bârlad [i m\n\stirea Flore[ti, Valea Racovei, între 
Vaslui [i M\line[ti – G=rceni, Valea Sac\, în comuna P\dureni. 

Rezerva]ii naturale 
Rezerva]ia paleontologic\ de la M\lu[teni, situat\ la 55 de 

kilometri de ora[ul Vaslui, este una dintre cele mai bogate 
rezerva]ii de acest gen din ]ar\ cuprinz=nd numeroase fosile de 
maimu]e, antilope, c\mile, ]estoase, rechini, broa[te ]estoase de 
talie mare, c\prioare. 

~n P\durea H=rboanca de la Br\h\[oaia, com. {tefan cel 
Mare, vizitatorii pot vedea numeroase specii de stejar, p\durea 
B\deana este reprezentativ\ vegeta]iei de silvostep\, `n timp ce 
pe Movila lui Burcel se `nt=lnesc numeroase plante rare din 
flora Moldovei. 

~n jude]ul Vaslui se `nt=lnesc [i arbori seculari ocroti]i 
prin lege, dintre care amintim: plopul de la Rafaila, cu o 
circumferin]\ a trunchiului de 14 metri; stejarul de la Tolontan, 
com. Dimitrie Cantemir, cu o vechime de peste 400 ani ce se 
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impune printr-o coroan\ de peste 35 metri [i o `n\l]ime de 30 
metri; stejarii brum\rii de la Bune[ti – Valea Chinanului cu 
v=rste `ntre 200-500 de ani; teiul de la Cre]e[ti – Hoceni. 

Lumea idilic\ a satelor – uria[ poten]ial turistic 
Satele vasluiene pot oferi turi[tilor vacan]e interesante, de 

care ace[tia `[i vor aminti `ntotdeauna cu pl\cere. Pe l=ng\ 
ospitalitatea tradi]ional\ cu care sunt `nt=mpina]i, musafirii se 
pot `nfrupta din legume [i fructe proaspete, pot asista la muncile 
tradi]ionale, sau pot s\ viziteze m\n\stirile, conacele boiere[ti 
sau muzeele s\te[ti. 

Turism ecumenic 
Ca peste tot `n Moldova [i `n Vaslui exist\ numeroase 

l\ca[uri de cult de o frumuse]e deosebit\. M\n\stirea Moreni, la 
26 Km de Vaslui ad\poste[te mo[tele sfin]ilor Tarahie, Prov [i 
Andronic aduse de la Ierusalim `n 1996. M\n\stirea Flore[ti, un 
alt a[ez\m=nt renumit pentru frumuse]e, este ctitorit\ `n 1590 pe 
locul unui l\ca[ de cult din lemn de pe vremea lui {tefan cel 
Mare. Demn\ de men]ionat este [i Biserica de lemn P=rve[ti din 
Comuna Coste[ti ce a fost ridicat\ `n sec. al – XVII – lea din 
grinzi masive de stejar `ncheiate la capete cu cuie de lemn. 

Muzee s\te[ti 
Muzeul s\tesc T\cuta a fost `nfiin]at `n 1986 de `nv\]\torii 

Elena [i Costel Rotaru, are sec]ii de arheologie, etnografie, art\ 
popular\, art\ plastic\, obiecte rare [i 400 de c\r]i cu autograful 
autorilor. Muzeul s\tesc de la Vetri[oaia de]ine exponate 
etnografice [i istorice. Alte dou\ muzee de acest gen se g\sesc la 
Vutcani [i Giurcani. 
Alte obiective turistice demne de men]ionat sunt: 

Conacul Rossetti Solescu, com. Sole[ti monument ce 
dateaz\ din 1827. Aici a copil\rit Elena Cuza, prima Doamn\ a 
Rom=niei. 

Conacul Rosseti Bal[ din Pribe[ti – Cod\ie[ti dateaz\ din 
sec. al XVII lea. 
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Casa Emil Racovi]\ din satul ce poart\ numele savantului 
de renume mondial, fondatorul biospeologiei. 

Din acest sat provin trei academicieni de renume: Emil 
Racovi]\, Emil Condurachi, Grigore T. Popa. 

Podul Doamnei, pe r=ul B=rlad construit `n 1841 de 
domnitorul Mihai Sturza. 

Etnografie [i folclor 
Cea mai bogat\ zon\ din jude], din punct de vedere 

folcloric, este Valea Tutovei `ntre B=rlad [i Dragomire[ti. Din 
comuna Perieni provine o cunoscut\ forma]ie de cimpoieri. 
Comuna Voine[ti este recunoscut\ [i pentru forma]ia de v\l\ret, 
`n timp ce satul Doagele este recunoscut pentru fanfara din sat. 

Costumul popular de o frumuse]e deosebit\ este `nc\ 
purtat `n satele Pogone[ti [i Ive[ti iar `n satul Br\de[ti se afl\ un 
vechi centru de ol\rit. 

Fondul cinegetic 
Fauna cinegetic\ a jude]ului Vaslui este divers\ permi]=nd 

organizarea multor partide de v=n\toare. Direc]ia Silvic\ Vaslui 
realizeaz\ anual partide de v=n\toare de mistre]i, iepuri vii. 
Principalele specii care tr\iesc `n p\durile vasluiene men]ion\m: 
cerbul carpatin, c\priorul, pot=rnichi, fazani, sitari, vulpi. 

Centrul balnear Gherm\ne[ti este situat la 25 Km de Hu[i 
[i capteaz\ apa de la izvoarele minerale sulfuroase aflate `n 
apropiere. Apele de la Gherm\ne[ti sunt indicate pentru tratarea 
diferitelor afec]iuni ale aparatului locomotor, ginecologice, 
gastrointestinale, boli de nutri]ie.     
(Informa]ii – prelucrate dup\ site CJ Vaslui) 
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VI. A. 1.     AUTORITATE {I ADMINISTRA}IE 
 
 PREFECTURA 
 

~nfiin]at\ `n 1992, Prefectura Vaslui, apoi, prin Legea 
340/2004, Institu]ia Prefectului – jude]ul Vaslui, este garantul 
respect\rii legilor `n jude]. Dar poate cea mai important\ menire 
a Institu]iei Prefectului este s\ fie al\turi de oameni, s\ le dea 

acestora `ncredere `n institu]iile 
statului [i `n respectarea legilor. ~n 
acela[i timp, Institu]ia Prefectului – 
jude]ul Vaslui este institu]ia care 
creaz\ imaginea jude]ului `n ]ar\ [i 
peste hotare. Prefectul jude]ului 
trebuie s\ fie pentru cet\]eni 
persoana care s\ le inspire 

`ncredere, echilibru, corectitudine. De acest lucru a ]inut cont de 
la `nceput prefectul Ioan Zaharia, omul care [i-a propus, ca 
obiectiv major, s\ fac\ din Institu]ia Prefectului ce trebuie s\ 
`nsemne aceasta pentru cet\]eni.  

Cet\]enii trebuie s\ vad\ `n Institu]ia Prefectului exact ce 
a[teapt\ de la aceasta: garantul aplic\rii corecte a legilor [i 
respect\rii drepturilor lor. Orice activitate a acestei institu]ii 
trebuie s\ fie `n sprijinul cet\]enilor [i transparent\. Iar la acest 
lucru trebuie s\ contribuie fiecare angajat, con[tien]i de faptul c\ 
singura noastr\ menire este s\ venim `n sprijnul oamenilor. 
Numai atunci c=nd cet\]enii vor spune c\ au `ncredere deplin\ `n 
Institu]ia Prefectului, putem afirma c\ ne-am f\cut datoria. 

Angaja]ii Institu]iei Prefectului sunt bine preg\ti]i [i sunt 
con[tien]i de menirea pe care o au. Un func]ionar al Institu]iei 
Prefectului trebuie s\ fie bine preg\tit [i informat, s\ ofere 
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fiec\rui cet\]ean al jude]ului sprijinul de care are nevoie, c=t mai 
rapid posibil, `n spiritul legii. Un rol important `n realizarea 
acestui deziderat `l are informatizarea Institu]iei Prefectului. 

De altfel, `n scopul dezvolt\rii societ\]ii informa]ionale, 
ca instrument de baz\ pentru societatea bazat\ pe cunoa[tere [i 
pentru atingerea obiectivelor propuse de Programul de 
guvernare, prefectul are stabilite obiective clare care s\ acopere 
nevoile cet\]enilor `n ce prive[te accesul la informa]ie prin 
intermediul re]elelor de calculatoare. ~n acest sens, to]i angaja]ii 
Institu]iei Prefectului au urmat sau urmeaz\ cursuri de tip 
E.C.D.L.  

Noua structur\ organizatoric\ a aparatului de specialitate 
al Prefectului jude]ului Vaslui cuprinde direc]ii, servicii [i 
compartimente de specialitate `n cadrul c\rora se desfa[oar\ 
activit\]i specifice [i a fost aprobat\ prin ORDINUL nr. 9 din 10 
ianuarie 2005. ~n total, `n Institu]ia Prefectului – Jude]ul Vaslui 
lucreaz\ 75 de persoane, din care 22 la Serviciile comunitare: 
pa[apoarte, permise, `nmatricul\ri. Direc]iile, Serviciile [i 
Compartimentele din cadrul Institu]iei  Prefectului –jude]ul 
Vaslui `n conformitate cu regulamentul privind organizarea [i 
func]ionarea aparatului propriu de specialitate al Prefectului 
jude]ului Vaslui: Corpul de control al Prefectului; 
Compartimentul de audit intern; Compartiment integrare 
european\; Serviciul dezvoltare economic\ [i conducerea 
serviciilor publice deconcentrate; Direc]ia verificarea legalit\]ii 
actelor, a aplic\rii actelor normative [i contenciosul 
administrativ; Compartimentul de fond funciar; Compartimentul 
informare, rela]ii publice [i secretariat; Direc]ia financiar 
contabilitate, resurse umane [i administrativ; Compartimentul 
financiar contabilitate; Compartimentul resurse umane; 
Compartimentul administrativ; Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea [i eviden]a pa[apoartelor; Serviciul public 
comunitar regim permise de conducere [i `nmatriculare a 
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vehiculelor. Imaginea `n exterior a Institu]iei Prefectului are de 
asemenea un rol foarte important. De-a lungul timpului, au 
c\lcat pragul acestei institu]ii mari personalit\]i – pre[edinti ai 
Rom=niei [i ai altor ]\ri, ambasadori, oameni de art\ etc. Modul 
`n care prefectul jude]ului [tie s\ le prezinte acestora jude]ul 
joac\ un rol foarte important `n felul cum este v\zut acesta, din 
afar\. Vizita, `n luna noiembrie 2005, a lui Jonathan Scheele, 
[eful Delega]iei Comisiei Europene la Vaslui, [i aprecierile 
pozitive pe care acesta le-a f\cut la adresa prefectului, este un 
exemplu clar `n ce prive[te felul `n care prefectul Ioan Zaharia 
„face imagine” jude]ului. 

Subprefec]i: Sergiu Marian [i Vasile Cup[an C\t\lin 
 
Ing. IOAN ZAHARIA – Prefect 
 
N\scut pe 16 iunie 1953, 

la D\ne[ti, Vaslui. C\s\torit, 
so]ia Tina, contabil\, 40 ani, doi 
copii – Laura Brigitte (21 ani) [i 
{tefania Diana (16 ani). 
Studii: 1960-1968 {coala 
general\ Vaslui, 1968-1972 
Liceul Emil Racovi]\ Vaslui, 
1974-1979 Universitatea Bra[ov, 
Facultatea de Mecanic\, sec]ia Autovehicule Rutiere. 

Activitatea profesional\: Inginer Autobaza 1 Vaslui, 
mecanic [ef ITA Vaslui, [ef birou TIMS ITA Vaslui, inginer [ef 
SC Automoment SA Vaslui, [ef reprezentan]\ RAR Vaslui 
(1996-2005). Diverse cursuri [i specializ\ri. 

Activitate extraprofesional\ 
Politic\: 1992 - fondator al Partidului Alternativa din 

Rom=nia Vaslui [i pre[edinte al acestei filiale `ntre 1997-1999. 
~n 1999, PAR se transform\ `n UFD, pre[edinte pe jude] al 
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acestui partid `n perioada 1999-2003. Prin fuziunea UFD cu 
PNL `n 2003, vicepre[edinte al Biroului Permanent Teritorial 
Vaslui al PNL. ~n 2004, ales consilier local PNL Vaslui. 

Social: membru fondator al Rotary Vaslui, membru al 
Comitetului Director din 2000, pre[edinte `n anii 2005-2006. 

Pasiuni: literatura, cinema, automobilismul. 
Inginer, Ioan Zaharia este caracterizat de pragmatism, 

echilibru, adept al profesionalismului [i corectitudinii.  
 
Mesaj la aniversare 
„TV Vaslui este primul post de televiziune care a intrat `n 

casele vasluienilor. Ca om care am participat la `nfiin]area 
acestui post de televiziune, acum 15 ani, [i care, mai apoi, am 
urm\rit cu viu interes evolu]ia, pot spune c\ profesorul 
Dumitru.V. Marin, `mpreun\ cu colaboratorii s\i, a f\cut din 
TVV cel mai vizionat post de televiziune din jude]ul Vaslui. 

De 15 ani, TVV este prezent `n casele [i sufletele noastre, 
ale vasluienilor, [i de fiecare dat\ ne-a `nc=ntat prin 
profesionalismul echipei care lucreaz\ aici [i prin diversitatea 
emisiunilor, adresate tuturor categoriilor de telespectatori. {tiri, 
dezbateri, emisiuni culturale [i sportive, pentru toate genurile [i 
v=rstele, toate cu un singur scop: acela de a informa prompt 
telespectatorii cu realitatea din ]ar\ [i jude] [i de a le aduce `n 
case un strop de bucurie pe calea undelor. 

Pot s\ spun c\ TVV este un prieten adev\rat, de care 
avem nevoie [i pe care `l dorim permanent printre [i al\turi de 
noi. Acum, la ceas aniversar, m\ bucur c\ am ocazia s\ transmit 
acestui post, echipei care lucreaz\ aici, colaboratorilor, un sincer 
“La mul]i ani!”, c=t mai multe emisiuni bune, dorin]a de a fi `n 
continuare cei mai buni, echidistan]i.” 
 
 Cu deosebit\ considera]ie, 
Prefect, ing. Ioan Zaharia 
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CONSILIUL JUDE}EAN VASLUI 

 
Consiliul jude]ean, ca autoritate deliberativ\ a 

administra]iei publice locale constituit\ la nivel jude]ean, 
`ndepline[te urm\toarele atribu]ii principale:  
(…) d) coordoneaz\ activitatea consiliilor locale ale comunelor 
[i ora[elor `n vederea realiz\rii serviciilor publice de interes 
jude]ean; 

e) aprob\ bugetul propriu al jude]ului, `mprumuturile, 
vir\rile de credite [i modul de utilizare a rezervei bugetare; 
aprob\ contul de `ncheiere a exerci]iului bugetar; stabile[te 
impozite [i taxe, precum [i taxe speciale, `n condi]iile legii; 
hot\r\[te repartizarea pe comune, ora[e [i municipii a cotei din 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din 
alte surse, `n condi]iile legii; 

f) administreaz\ domeniul public [i domeniul privat al 
jude]ului; 
[…] k) aprob\ construirea, `ntre]inerea [i modernizarea 
drumurilor, podurilor, precum [i a `ntregii infrastructuri 
apar]in=nd c\ilor de comunica]ii de interes jude]ean; acord\ 
sprijin [i asisten]\ tehnic\ de specialitate autorit\]ilor 
administra]iei publice locale comunale [i or\[ene[ti pentru 
construirea, `ntre]inerea [i modernizarea drumurilor comunale [i 
or\[ene[ti; `n acest sens consiliul jude]ean poate `nfiin]a servicii 
publice specializate; 
[…] t) hot\r\[te, `n condi]iile legii, asocierea cu consiliile 
locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop 
`n care poate `nfiin]a `mpreun\ cu acestea institu]ii publice, 
societ\]i comerciale [i servicii publice; 

Organigrama Consiliului Jude]ean Vaslui are urm\toarea 
structur\: Serviciul audit intern, Biroul rela]ii publice, mass-
media, informare cet\]eni, Serviciul contabilitate, Serviciul 
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management, resurse umane, Direc]ia administra]ie public\, 
Direc]ia economice, Arhitectul {ef, Direc]ia tehnice. 
INSTITU}II SUBORDONATE Consiliului jude]ean Vaslui : 
Direc]ia jude]ean\ pentru protec]ia copilului Vaslui 
Direc]ia jude]ean\ pentru protec]ia plantelor Vaslui 
Direc]ia jude]ean\ de asisten]\ social\ Vaslui 
Autoritatea teritorial\ de ordine public\ a jude]ului Vaslui  
Muzeul jude]ean "{tefan cel Mare" Vaslui 
Biblioteca jude]ean\ "N. M. Sp\taru" Vaslui 
Muzeul "V. P=rvan" B=rlad 
Teatrul "V.I. Popa" B=rlad 
Centrul de conservare, valorificare a tradi]iei [i crea]iei populare 
S.C. "Lucr\ri drumuri [i poduri" S.A. Vaslui 
 
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Vaslui 

CORNELIU BICHINE}, n\scut la Vladia-Dragomire[ti 
pe 25.08.1956. Profesor, scriitor 
[i om politic, a absolvit 
Facultatea de istorie-filosofie a 
Universit\]ii “Al. I. Cuza” Ia[i 
(1983). A func]ionat ca profesor 
de istorie la mai multe [coli `n 
Vaslui apoi `n perioada 1990-
2000 a fost Director al Liceului 
Negre[ti. 
 ~n anul 2000 este ales 
senator pe listele PRM, `n prezent pre[edinte al Consilului 
Jude]ean Vaslui (din 2004). 
 Activitatea literar-artistic\ este concretizat\ `n vol. “Vise 
cu cai”, 1994 urmat de “Dincolo de barier\”- proz\ scurt\, 1996 
[i “Arhive secrete, secretele arhivelor” `n 2005. 
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Stima]i prieteni,  
 

Suntem con[tien]i c\, pe lâng\ dificult\]ile cu care ne 
confrunt\m [i c\rora, în ultimii ani, am început s\ le facem fa]\, 
avem [i o problem\ de imagine. Am dori s\ schimb\m percep]ia 
despre Vaslui şi s\ încerc\m s\ valorific\m atu-urile pe care le 
avem. Vrem totodat\ s\ adres\m investitorilor din ţar\ [i din 
str\in\tate invita]ia de a veni în jude]ul nostru, pentru c\ suntem 
deschi[i propunerilor [i parteneriatelor de afaceri. Credem c\ nu 
ve]i regreta.  
 
V\ a[tept\m cu interes! 
 
Prof. Corneliu Bichine], 
Preşedintele Consiliului jude]ean 
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MUNICIPIUL VASLUI   
                                  -  PRIM|RIA 
 

O prezentare succint\ a 
obiectivelor de investi]ii, ne 
permite s\ concluzion\m asupra 
g=ndirii  `n stabilirea priorit\]ilor 
privind serviciile [i dezvoltarea 
public\, unde o pondere `nsemnat\ 
au avut-o re]eaua de gaze naturale 
[i `nv\]\m=ntul. 

Exemplific\m cu unele din 
lucr\rile [i activit\]ile pentru 
municipiul nostru: 
- Alimentarea cu gaze naturale: 
 re]elele de distribu]ie `n 

municipiu [i localit\]ile 
componente au fost realizate `n 
propor]ie de 95%, ceea ce a 

condus la posibilitatea bran[\rii a 18.000 de apartamente, 
1.300 de case [i 400 agen]i economici; 

 extinderea re]elelor de distribu]ie `n zonele industriale 
(NORD, AGROINDUSTRIAL|, MOLDOSIN) au creat 
condi]iile propice reducerii costurilor de produc]ie, a 
relans\rii dezvolt\rii activit\]ilor `ntreprinderilor mici [i 
mijlocii; 

 privatizarea distribu]iei gazelor naturale, prin `nfiin]area S.C. 
GAZ EST S.A., societate cu capital de stat [i privat, la care 
Consiliul Local este ac]ionar principal, a `nsemnat un 
exemplu elocvent pentru ceea ce `nseamn\ autonomia local\. 

- Retehnologizarea S.C. Termica S.A. prin trecerea pe gaze 
naturale, `n parteneriat cu Guvernul Rom=niei a condus la 
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asigurarea confortului termic [i la sc\derea pre]ului de cost al 
Gcal, fapt ce a condus la sc\derea subven]iei acordate de stat, 
investi]ia av=nd `n acest fel o importan]\ na]ional\; 

- Modernizarea sistemului termic a constat `n: 
 trecerea a 8 centrale de cvartal pe gaze naturale; 
 contorizarea la nivel de bra[ament pentru: 

 `nc\lzire: 2.138 apartamente; 
 ap\ cald\: 1.721 apartamente. 

 refacere izola]ii conducte de termoficare; 
 `nlocuire pompe termoficare + grupa de m\sur\ se a condus 

la o economie de energie electric\ de cca 60kw/h; 
 modernizarea a 5 P.T. prin `nlocuirea schimb\toarelor de 

c\ldur\; 
- Independen]a asigur\rii energiei termice la institu]iile de 

`nv\]\m=nt s-a realizat `n propor]ie de 95%, programul de 
montarea centralelor [i echipamentelor termice pe gaze 
naturale fiind completat cu `mbun\t\]irea condi]iilor de 
studiu prin dotarea cu mobilier modern [i tehnic\ de calcul. 

- Iluminatul public a `nsemnat extinderea re]elelor electrice de 
distribu]ie nu numai `n cartierele de locuin]e individuale ci [i 
`n suburbiile municipiului. 
~n august 2005 a fost `ncheiat contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor de iluminat public prin concesionare pe 10 
ani, obiectivele concedentului-Prim\ria Vaslui fiind: 
 extinderea, modernizarea [i reabilitarea echipamentelor 

aferente sistemului de iluminat public; 
 men]iunea (asigurarea permanen]ei `n func]ionare) a 

echipamentelor aferente sistemului de iluminat public; 
 gestionarea [i optimizarea consumului de energie electric\ 

aferent\-sistemului de iluminat public, care s\ duc\ la 
reducerea consumului anual cu cca 47% fa]\ de consumul 
energetic actual. 
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- Protec]ia mediului (ecologizare): 
 s-au modernizat [i extins spa]iile verzi prin sporirea 

materialului dendrologic `n PARCUL COPOU, ZONA 
G|RII, CARTIER 13 Decembrie, ZONA TEATRULUI DE 
VAR|, ZONA TRAIAN [i C|LUG|RENI; 

 modernizarea sistemului de colectare a gunoiului; 
 igienizarea par]ial\ a albiei vechi a r=ului B=rlad; 
 construirea pasarelei metalice peste r=ului B=rlad `n zona 

GAR| I – GAR| I I; 
 modernizarea str\zilor (re]ea ap\-canal + asfaltare) [i a 

parc\rilor; 
 realizare S.F. [i P.T. “Reabilitarea sistemului de alimentare 

cu ap\ a municipiului Vaslui” privind derularea programului 
ISPA; 

 realizare S.F. [i P.T. “Reabilitarea sta]iei de epurare [i a 
re]elelor de canalizare” privind derularea programului ISPA; 

 realizare S.F. “Sporirea capacit\]ii de `nmagazinare [i 
distribu]ie `n sistemul de alimentare cu ap\ potabil\ a 
municipiului Vaslui”. 

-Social: 
 s-au construit locuin]e `n sistem ANL (bloc C2/A [i bloc I2), 

contribu]ia Consiliului Local fiind de 9 miliarde lei; case 
sociale `n Rediu; s-au acordat terenuri tinerilor, pentru 
construirea de locuin]e personale; 

 realizarea Studiilor de Fezabilitate pentru blocuri de locuin]e 
`n zonele: ANA IP|TESCU, {TEFAN CEL MARE, 
CASTANILOR [i bloc C2/B, `n vederea finan]\rii prin 
A.N.L. 

 `nv\]\m=nt: s-au construit [coli cu contribu]ia B\ncii 
Mondiale-{coala nr. 1, {coala nr.6; s-au realizat cu 
contribu]ia B\ncii Mondiale liceele: “Ion Mincu”, “Liceul 
Sportiv” [i     s-au construit s\li de sport cu contribu]ia 
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C.N.I.-Sal\ Sport  {coala nr.4, S\li Sport “Liceul Sportiv” [i 
{tefan Procopiu”, suma alocat\ de c\tre Consiliul Local la 
aceste lucr\ri fiind de 11 miliarde lei vechi. 

 asisten]\ social\: la 
Cantina de ajutor 
social s-a asigurat 
mas\ lunar, `n medie, 
unui num\r de 200 
persoane, iar la 
domiciliu pentru 50 de 
persoane v=rstnice; 

 s-a amenajat “Clubul 
pensionarilor”-un club 
pilot `n zona Donici-
C\lug\reni, asemenea 
cluburi urm=nd a se 
amenaja [i `n alte cvartale; 

 pentru agrementul cet\]enilor s-au construit micro-parcuri `n 
cvartalele de blocuri [i modernizat parcurile existente: 
COPOU, MOVAS, TEATRUL DE VAR|; 

 s-au amenajat locuri de joac\ pentru copii `n cvartale [i `n 
Parcul Copou; 

 pentru iubitorii fotbalului s-a amenajat stadionul municipal, 
valoarea investi]iilor pentru aducerea acestuia la cerin]ele 
Federa]iei Rom=ne de Fotbal `nsum=nd cca 23 mld lei vechi; 

 de comun acord cu Consiliul Local s-a hot\r=t ca impozitele 
municipale s\ fie stabile la cuantumul minim spre a permite 
tuturor cet\]enilor s\ le achite, f\r\ ca acestea s\ fie o povar\. 

{i exemplele ar putea continua. 
~nc\ din anul 2004, primarul a g=ndit strategia de 

dezvoltare durabil\ a municipiului pe termen scurt [i mediu, 
strategie structurat\ pe patru mari capitole: 
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I. modernizarea [i extinderea re]elelor de alimentare cu ap\ 
potabil\ [i a re]elelor de canalizare; 

II. reabilitarea [i modernizarea drumurilor; 
III. reabilitarea [i modernizarea sistemului de alimentare cu 

c\ldur\ a municipiului Vaslui; 
IV. siguran]\ social\ 

Programul prezentat, ancorat `n realit\]ile vasluiene este 
destul de complex. Realizarea acestuia va avea un singur ]el: 
bun\starea pentru to]i vasluienii.      

Al\turi de primar:  
Director economic: ec. Titi Moruzi (n. 12.01.1950) 

 Viceprimari: Vasile Pav\l [i Mircea Chiosa 
 Secretar: Gheorghe Vr\jitor. 
 
DESCHIZ|TOR DE DRUMURI 
Primar, profesor Victor Cristea  
N\scut pe meleaguri 

vasluiene, la data de 01.07.1949, a 
absolvit Liceul nr.3 din B=rlad [i 
apoi facultatea de fizic\ din cadrul 
Universit\]ii “Alexandru Ioan 
Cuza”- Ia[i, promo]ia 1972. ~[i 
`ncepe cariera de profesor la catedra 
de fizic\ a Liceului “Mihail 
Kog\lniceanu” din Vaslui `n acela[i 
an. 1975-1981 director al Grupului 
{colar Industrial al ~ntreprinderii de 
Ventilatoare Vaslui, perioad\ `n 
care duce o munc\ sus]inut\ privind 
dezvoltarea bazei materiale-suportul unui `ntreg complex de 
activit\]i [colare: liceu, [coal\ profesional\, ateliere cu dot\ri 
speciale, c\mine pentru cei din alte localit\]i, cantin\ [i 
gospod\rie anex\. Ulterior, institu]ia de `nv\]\m=nt se va numi 
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Grupul {colar Industrial “{tefan Procopiu”, institu]ie 
reprezentativ\ la nivelul municipiului [i jude]ului Vaslui. ~ntre 
anii 1981-1985 director al Liceului “Mihail Kog\lniceanu”-
Vaslui, liceu emblem\ al municipiului, unde cu ajutorul unui 
colectiv profesoral de elit\, a reu[it s\ preg\teasc\ serii `ntregi de 
elevi, f\r\ probleme la admiterea `n `nv\]\m=ntului superior. S-a 
preocupat de amenajarea [i dezvoltarea bazei materiale. ~n 
perioada 1992-2005 primar al municipiului Vaslui. ~n anul 1992 
referendumul pentru aduc]iunea de gaze naturale. ~n 1994 s-a 
introdus ca nou mijloc de transport troleibuzul. 
 
Mesaj la aniversare 
Domnule Profesor Doctor, 
Dumitru V. MARIN 
 

~mi exprim deosebita onoare, pl\cere [i satisfac]ie, 
ocazionat\ de `mplinirea a 15 ani de c\tre Televiziunea Vaslui, 
de a v\ transmite respectuoase [i cordiale ur\ri de bun\stare, 
realizarea tuturor dorin]elor [i scopurilor principiale c\rora v-a]i 
dedicat `ntreaga Dumneavoastr\ activitate [i sincera dorin]\ de a 
nu v\ opri aici pentru atingerea ]elurilor nobile ce-[i a[teapt\ 
`mplinirea. 
 Mult\ putere de munc\, prosperitate, deplin\ s\n\tate 
sufleteasc\ [i spiritual\ [i pe drumul parcurs s\ fi]i un realist 
beneficiar de `n\l]are sufleteasc\, fericire [i multe `mpliniri. 
LA MUL}I ANI ! 
Cu stim\ [i cu respectul cuvenit, cu sinceritate, 
al\turi de Dumneavoastr\, 
Primar, 
Prof. Victor Cristea 
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Municipiul B+RLAD 
Autoritatea administrativ\ este reprezentat\ de Consiliul 

Local al municipiului B=rlad, ca organ deliberativ al 
administra]iei publice locale.  

~n prezent Serviciile Prim\riei B=rlad se compun din: 
Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Secretariat, 
Juridic contencios, Compartimentul Registrul Agricol, Serviciul 
Resurse Umane [i Rela]ii cu Publicul, Compartimentul Audit 
Public Intern, Compartimentul Protec]ie Civil\, Serviciul 
Impozite [i Taxe de la Persoane Fizice, Serviciul Impozite si 
Taxe de la Persoane Juridice, Serviciul Contracte, Autorizare, 
Liber\ Ini]iativ\ [i Control Comercial, Serviciul Buget – 
Contabilitate, Compartimentul Informatic\, Compartimentul 
Administrativ – Gospod\resc, Compartimentul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului [i Cadastru Imobiliar Edilitar, Banca de 
Date, Serviciul Tehnic Investi]ii, Licita]ii [i Programe – 
Prognoze, Serviciul Gospod\rie Comunal\ [i Locativ\, Serviciul 
Public Construc]ii Edilitare [i Administrare Parc\ri, Direc]ia de 
Asisten]\ Social\, Serviciul Comunitar Public - Compartiment 
Stare Civil\    

Baza material\ a sistemului de `nv\]\m=nt din municipiul 
B=rlad se compune din 43 unit\]i [colare din care: 23 gr\dini]e, 
12 [coli primare [i gimnaziale, 4 licee, 1 [coal\ profesional\, 1 
[coal\ de muzic\ [i arte plastice, 1 cas\ de copii pre[colari [i 1 
cas\ de copii [colari.  

~nfiin]at `n octombrie 1999, Colegiul Universitar de 
Institutori B=rlad este afiliat Facult\]ii de Psihologie [i {tiin]e 
ale Educa]iei din cadrul Universit\]ii “A.I.Cuza” Ia[i. Colegiul 
func]ioneaz\ cu 2 profiluri: institutori limba francez\ [i 
institutori muzic\, prima promo]ie absolvind `n iunie 2002. 
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Inginer Constantin 
CONSTANTINESCU este 
actualul Primar al B=rladului 
ales din partea PSD la Alegerile 
locale pentru mandatul 2004 – 
2008. 
Data na[terii: 15 februarie 1953 
Locul na[terii: B=rlad 
Studii: Facultatea de Construc]ii 
- Institutul Tehnic “Gh. Asachi” 
Ia[i, promo]ia 1979 
Activitate profesional\:   

- 1979-1981 inginer pe [antierul nr. 5 B=rlad, construc]ii 
civile 

- 1981-1991 lucreaz\ la Prim\ria B=rlad, la Serviciile de 
Sistematizare [i Gospod\rie; 

- din anul 1991 – director la S.C. Construc]ii Consult 
B=rlad; 

- din martie 1990 – ac]ionar unic la S.C. Construc]ii 
Consult B=rlad; 

Hobby: muzica, literatura, florile, tenisul de c=mp, pescuitul. 
 Viceprimar: Adrian Solomon 
   

PRIM|RIA MUNICIPIULUI HU{I 
 
Primar, Dr. Tudor STAFIE  
N\scut pe 3.01.1946, urmeaz\ 

Liceul din Hu[i pe care `l absolv\ `n 
1963; Facultatea de Medicin\ Ia[i, 
profesie – medic specialist interne [i 
imagistic\ medical\, [ef Sec]ie Interne 
la Spitalul Hu[i p=n\ pe 28.06.2004.
 La 28.06.2004 este ales primar al 
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municipiului Hu[i. C\s\torit, so]ia farmacist\, un b\iat absolvent 
al Facult\]ii de Medicin\. 

~n prezent organigrama Prim\riei Hu[i are urm\toarea 
structur\: 
Direc]ia economic\ ec. Safta Trofin 
Oficiul juridic  jurist Laz\r Ioan 
Oficiul cadastru ing. Lumini]a Co[ni]\ 
Oficiul administrativ Aurica Condurache 
Oficiul informatic Liber 
Oficiul audit intern ec. Anton Cioloca 
Oficiul protec]ie civil\ Ioan Ni]ic\  
Oficiul rel. cu publicul  Maria Buzil\ 
Birou asisten]\ social\ ing. C\linescu Teodora 
Birou buget contabilitate ec. Elena Danil\ 
Birou gospod\rire comunal\  ing. Mihai C\linescu 
Birou agricol ing. Viorica Ralea 
Serviciul administra]ie public\ ing. Vatavu Felicia 
Serviciul venituri ec. Corozel Daniela 
Serviciul urbanism ing. Simionescu Alexandru  
Stare civil\ Popa Mirela 
Corp Control Comercial Dr\gan Mihai  
Primar Dr. Tudor Stafie  
Viceprimar Romic\ Loren] 
Secretar jr. Maria Calestru 
Registratur\ Dodoi Mariana 
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POLI}IA 
 

 “Guvernele sunt trec\toare, societ\]ile se schimb\, poli]ia 
r\m=ne.” 
                                (Honore de Balzac) 
 
 Prin decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se `nfiin]eaz\ 
Mili]ia, apoi, prin Decretul – Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se 
re`nfiin]eaz\ Poli]ia Rom=n\ ale c\rei competen]e vor fi 
reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994. Din 

1990, Poli]ia Rom=n\ a 
cunoscut mai multe etape de 
transform\ri menite s\ asigure 
siguran]a persoanelor, a 
colectivit\]ilor, drepturilor 
legitime ale cet\]enilor, 
precum [i a altor drepturi 
prev\zute `n acte interna]ionale 
la care Rom=nia este parte. 
 Programul [i politicile 
de reform\ ale Ministerului 

Administra]iei [i Internelor au `n vedere alinierea Poli]iei 
Rom=ne la standardele Uniunii Europene, consolidarea ca 
institu]ie civil\ `n folosul persoanei [i al comunit\]ii locale. 
 Conform prevederilor Legii nr. 218/2002, Poli]ia Rom=n\ 
face parte din Ministerul Administra]iei [i Internelor [i este 
“institu]ia specializat\ a statului, care exercit\ atribu]ii privind 
ap\rarea drepturilor [i libert\]ilor fundamentale ale persoanei, a 
propriet\]ii private [i publice, prevenirea [i descoperirea 
infrac]iunilor, respectarea ordinii [i lini[tii publice, `n condi]iile 
legii”. 

Structura de conducere: Inspector [ef: cms [ef Mihai 
Carp; cms [ef Viorel Robu [i cms [ef. Ioan Graur; [ef judiciar 
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Constantin B\rbieru. {ef Poli]ie Municipiu – cms Constantin 
Galescu. 

Datorit\ evolu]iei st\rii infrac]ionale, `n cadrul Poli]iei a 
fost `nfiin]at\ o nou\ structur\, cea de combatere a crimei 
organizate [i antidrog `n care poli]i[tii desf\[oar\ activit\]i de 
cercetare a grupurilor organizate. 
 Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Vaslui a depus 
eforturi considerabile `n vederea prevenirii [i combaterii 
fenomenului infrac]ional [i asigur\rii unui climat sporit de 
siguran]\ civic\, pe raza jude]ului, `n ciuda greut\]ilor de ordin 
material, dar `n special a deficitului de personal. 
 Pentru `ndeplinirea sarcinilor multiple se asigur\ o mai 
bun\ [i eficient\ conlucrare cu celelalte structuri ale Ministerului 
Administra]iei [i Internelor din jude], jandarmi, poli]ie de 
frontier\, serviciul de informa]ii [i protec]ie intern\, serviciul de 
eviden]\ informatizat\ a persoanei, inspectoratul pentru situa]ii 
de urgen]\ `mpreun\ cu care au fost organizate [i executate un 
num\r `nsemnat de ac]iuni [i controale, iar rezultatul activit\]ilor 
`ntreprinse a f\cut obiectul unor analize [i planuri comune de 
m\suri. Eficient se colaboreaz\ cu organele parchetului (`n 
special cu procurorul din cadrul Biroului Teritorial Vaslui [i 
Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate 
Organizat\ [i Terorism) [i cele judec\tore[ti, fapt ce a contribuit 
`n mai mare m\sur\ la cre[terea calit\]ii [i operativit\]ii 
activit\]ii de cercetare penal\. Permanent cont\m pe sprijinul 
Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ [i al administra]iei 
locale, realiz=nd o mai bun\ colaborare cu to]i partenerii no[tri [i 
`n mod deosebit cu comunitatea local\. 
 Unul dintre obiectivele politicii manageriale promovate 
de conducerea Inspectoratului General al Poli]iei Rom=ne este 
acela al eradic\rii corup]iei `n r=ndul cadrelor institu]iei. Nu sunt 
tolera]i poli]i[tii care nu `n]eleg [i nu respect\ principiile ce 
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trebuie s\ guverneze activitatea unei Poli]ii democratice, de 
nivel european, aflat\ `n slujba cet\]enilor. 
 Poli]i[tii desf\[oar\ activit\]i [i pentru depistarea 
persoanelor care comit accidente de circula]ie, p\r\sesc locul 
faptei, f\r\ `ncuviin]area organelor de poli]ie [i f\r\ s\ acorde 

primul ajutor victimelor.  
 ~mbun\t\]ire a parcului 
auto: dac\ la `nceputul anului 
1990 Inspectoratul de Poli]ie al 
jude]ului Vaslui avea `n dotare 
mai pu]in de 35 autovehicule, 
`n prezent num\rul acestora a 
crescut la 93, insuficient `ns\ 
pentru cerin]ele actuale. 

 Laboratoarele 
criminalistice au fost dotate cu sisteme moderne digitale de 
investigare tehnico-[tiin]ific\ (calculatoare, scanner, aparate foto 
digitale), criminali[tii folosind ast\zi noi metode pentru 
identificarea autorilor de fapte penale sau probarea activit\]ii lor 
infrac]ionale (ap. radar). (Material prezentat de I.P.J.). 
  

JUSTI}IA ~N STADIUL DE …REFORM| ! 
 
 A vorbi despre JUSTI}IE `nainte de 1989 ar `nsemna c\ 
vorbim … liber. Se [tie c\ toate institu]iile statului – deci [i 
Justi]ia erau subordonate unei conduceri unice –PCR - a[a c\, 
toate solu]iile ce se d\deau trebuiau subordonate aceluia[i scop: 
ap\rarea propriet\]ii de stat [i, de ce nu, f\urirea socialismului cu 
orice pre]. 
 Dup\ evenimentele din Decembrie 1989 - av=ndu-se `n 
vedere conjunctura lor – toate institu]iile statului trebuiau 
reformate `n spiritul noii or=nduiri care b\tea la orizont. ~n acest 
proces de REFORM| a intrat – fire[te – [i Justi]ia cu toate 
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componentele ei. Au trecut, iat\, 16 ani [i-o spunem c\ Reforma 
`nc\ nu-[i arat\ destul roadele. S-au perindat, pe la conducerea 
Ministerului Justi]iei “[i” persoane din tot at=tea partide; 
rezultatele nu sunt cele a[teptate, fapt pus `n eviden]\ de at=tea 
ori de reprezentan]ii U.E. pe acest domeniu. 
 Se invoc\, [i pe bun\ dreptate, ineficien]a Justi]iei `n 
combaterea corup]iei – flagel na]ional. Sunt nenum\rate cazuri 
care, de[i f\cute publice de pres\, s-au mu[amalizat sau se vor 
scoate de prin sertare peste vreun secol ! 
 O alt\ lacun\ semnalat\ de cei competen]i este [i 
t\r\g\narea nejustificat\ a unor procese care, dup\ ani [i ani, 

r\m=n f\r\ “combatan]i”, unii 
trec=nd `n lumea umbrelor ! 
 S-a observat [i dup\ 
’89 – de nepermis – 
amestecul politicului `n 
Justi]ie de[i se tot vorbe[te de 
separa]ia puterilor `n stat, etc. 
Care separa]ie nu se 
prea...vede. Revenim la 
jude]ul Vaslui unde acelea[i 

probleme “preocup\” pe cei din breasl\ [i-o spunem, pe drept, c\ 
nu cu prea mare succes. Judec\]ile str=mbe mai sunt o realitate. 
Cum poate fi catalogat judec\torul care ]ine contractul `n m=n\ 
[i scrie c\ nu exist\ conven]ie `ntre p\r]i ? 
 Reforma `n Justi]ia vasluian\ s-ar chema `nfiin]area de noi 
Judec\torii [i Parchete la Hu[i, Murgeni - fa]\ de celelalte din 
Vaslui [i B=rlad care existau. Aceasta pentru descongestionarea 
de mul]imea dosarelor care au ap\rut din diverse motive. 
 ~n mod structural ast\zi Justi]ia are urm\toarele 
componente: 
- Judec\torii pe l=ng\ care func]ioneaz\ Parchete; 
- Tribunal Jude]ean ca instan]\ de recurs cu Parchet; 
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- Curtea de Apel Ia[i cu Parchet; 
- ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie Bucure[ti cu Parchet. 

La conducerea Tribunalului Vaslui au fost dup\ ’89 
numi]i: Vieru Ioan (90-92), Roma[canu Radu (92), Crudu Jan 
(92-97), Ciubotaru Petru (97-2001), Parpalea Nicolae (2001-
2006). 

Trebuie s\ men]ion\m un fapt pe care-l consider\m 
negativ. Pe holurile instan]elor se perind\ zilnic o “mare” de 
oameni care-[i caut\ “dreptatea” ! De multe ori pleac\ 
dezn\d\jdui]i c\ n-au primit o sentin]\ pe m\sur\. Ioan Honterus 
`n a sa Antologie spune pe drept cuv=nt: “Bolile Judec\torului 
sunt neglijen]a [i vanitatea”. Numai acestea oare ? 

Nu [tim `n ce m\sur\ Reforma `n Justi]ie va poposi [i la 
Vaslui; oricum – odat\ cu intrarea `n U.E. poate vor disp\rea 
relele [i vechile obiceiuri gen: “Cel nelegiuit, de bac[i[ s-a 
sprijinit”. 

(text Gh. Sofianu) 

 
 Magistrat NICOLAE PARPALEA 
 N\scut pe meleaguri vasluiene la 
30.08.1954 `n comuna Deleni Vaslui. 
 Dup\ absolvirea liceului, urmeaz\ 
cursurile Fac. de Drept din cadrul Univ. “Al. 
I. Cuza” Ia[i, 1983 – an `n care este numit 
procuror la Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul 
Vaslui unde func]ioneaz\ p=n\ `n 1996. 
 O scurt\ perioad\ - 1996-1997 este 
avocat la Baroul Vaslui, dup\ care `n perioada 1997-1998 este 
judec\tor la acela[i tribunal.  
 Datorit\ competen]ei dovedite `n solu]ionarea unor 
Dosare socotite “grele” `n 1998, este promovat. ~n prezent 
func]ioneaz\ ca pre[edinte al Tribunalului Vaslui – sec]ia 
penal\. 
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* 

Activitatea Instan]elor vasluiene este supraaglomerat\. 
Poate [i de aceea reforma se deruleaz\ greu, iar unele 

solu]ii sunt criticabile. 
Exemplific\m cu fragmente [i editoriale. 
 
~n total, num\rul dosarelor depuse pe rolul Tribunalului 

Vaslui, institu]ia superioar\ celor patru judec\torii din jude] 
(Vaslui, B=rlad, Hu[i [i Murgeni) este de 4.796, dintre care 
2.713 `n civil [i 2.083 `n penal. Num\rul dosarelor se men]ine `n 
acelea[i cote ca `n 2004. 

„Din dosarele depuse `n civil, 1.255 sunt `n prim\ 
instan]\, 324 sunt apeluri, iar 1.134 sunt recursuri. De asemenea, 
dintre cele 2.083 din penal, 635 sunt `n prim\ instan]\, 482 
apeluri [i 966 recursuri. Anul trecut, judec\torii vasluieni au 
solu]ionat 4.659 de dosare, dintre care 2.632 `n civil (1.234 `n 
prim\ instan]\, 297 de apeluri [i 1.101 recursuri) [i 2.027 `n 
penal (647 `n prim\ instan]\, 453 de apeluri [i 927 de 
recursuri)”, a afirmat Elena Daniela L\u purt\torul de cuv=nt al 
Trinunalului Vaslui. 

Dac\ ar fi s\ facem un scurt calcul, ]in=nd cont de 
num\rul de zile lucr\toare ale anului trecut, rezult\ c\, `n medie, 
`ntr-o singur\ zi, pe rolul Tribunalului Vaslui s-au depus 
aproximativ 18 dosare. 

Totu[i, dintre cele aproape 4.800 de dosare, aproape 1.400 
de procese sunt din anii trecu]i: 1.024 `n civil [i 365 `n penal. De 
asemenea, `n 2005, magistra]ii vasluieni au hot\r=t `n 2.632 de 
dosare de civil [i 2.027 de procese `n penal. 

„Pe rolul Tribunalului Vaslui au mai r\mas de solu]ionat 
1.526 de dosare, dintre care 1.105 `n civil [i 421 `n penal. ~n 
civil, 622 sunt `n prim\ instan]\, 138 sunt apeluri, iar 345, 
recursuri. Dintre cele 421 dosare `n penal, 125 sunt `n prim\ 
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instan]\, 114 apeluri [i 182 recursuri”, a mai spus Elena Daniela 
L\u. 

Adrian Corogeanu 
(Obiectiv, nr. 1291, mar]i, 10 ianuarie 2006, pag. 16) 
 

Justi]ia local\ a fost `n obiectivele noastre, de altfel 
singura institu]ie de pres\ care a criticat casta judec\torilor. 
C=teva editoriale: 

 
CAZ ... 
Am fost chemat `n judecat\ de un individ, cel pu]in s\rit 

de pe fix, de vreme ce urc\ pe casa mea s-o demoleze [i tot el 
m\ d\ `n judecat\ pentru calomnie, insult\, lovire. 

Eu am f\cut lupte libere la via]a mea (am fost 
vicecampion na]ional) [i am rezistat greu, tare greu, s\-i dau o 
mam\ de b\taie, pentru c\ [tiam c\ se filmeaz\ tot. 

Nici m\car printre din]i nu i-am sc\pat o `njur\tur\! {i asta 
`n timp ce individul h\cuia cu securea [i t=rn\copul acoperi[ul 
sediului social. 

Ce-o fi f\cut de l-a p\c\lit pe t=n\rul procuror de la 
Parchet s\-i dea neurm\rire penal\, nu pot s\ pricep! 

~n ce const\ cazul? 
P\i, am aflat c\ mai sunt descreiera]i din \[tia care 

n\v\lesc pe avutul altuia [i apoi a[teapt\ clemen]\ sau 
dezinteresul ap\r\torilor legii, ori se gudur\ pentru iertare. 
{i gospodarul pierde timp, bani, ceva din via]\. Pentru c\ oric=t 
ar fi de corec]i judec\torii, pot\ile astea mai scap\. 

~n acela[i caz pot fi t=lharii, ho]ii, incon[tien]ii! A[a se 
ajunge la omoruri, violuri, mari necazuri: jigodii din acestea se 
cred mai presus de ceilal]i [i de lege! 

|sta [tia c\ e a mea construc]ia! |ia [tiu pe cine lovesc! 
{i dac\ cu mine, cu noi, care-i putem expune lumii fac a[a ceva 
... dar cu am\r=]ii din deal ce se alege? 
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Nu sunt deloc adeptul violen]ei, `nc\ de pe timpul c=nd 
f\ceam sport de performan]\. 

Dar dac\ uneori LEGEA `i face sc\pa]i, din neputin]\, 
clemen]\ sau eronat\ interpretare ... omului ce-i mai r\m=ne? 

Cred c\, b\taia-i rupt\ din rai! Cu furca, a[a, ca pe 
animale! 

Evident `n legitim\ ap\rare `n, sau, pe casa [i p\m=ntul 
t\u! 

Dar, ho]ii, sunt a[a de `ndr\zne]i f\r\ s\ aib\ pe cineva `n 
spate? 
(MERIDIANUL, An III, nr. 3 (240) 14-16 ianuarie 2002, editorial) 

 
Prostul arunc\ piatra ... judec\torii o ridic\! 

Acum [i aici este vorba de prostul cu [taif, adic\ din 
mediul urban [i care la via]a lui a avut ... grade! {i mai e vorba 
de prostul care nu-i b\tut la timp [i altfel nu-[i poate vedea 
lungul nasului. 

~n numele democra]iei [i a unor “`ndrept\]iri legale” 
personajul nostru se dovede[te [i ho] [i ordinar [i dezechilibrat 
mintal. Cum a]i categorisi pe unul care-[i bag\ nevasta-n 
pu[c\rie pentru pensie alimentar\, care urc\ pe casele altora 
av=nd procur\ s\ execute “lucr\ri agricole”, care `[i `mpinge 
copiii la marginea societ\]ii ... ? 

Ce-a]i spune despre una care-[i face so]ul homosexual, `[i 
face de cap [i care are totu[i deverul verbal necesar succesului ... 
social? 

Ce-a]i spune despre ni[te nenorocite care, pl\tite cu c=teva 
sute de mii de lei, depun m\rturie (la judec\torie) `n favoarea 
pl\titorului risc=nd ani grei de pu[c\rie? 

Ce-a]i spune despre un oarecare de la ]ar\, gata s\ omoare, 
nu numai s\ loveasc\ pe binef\c\torul s\u, numai pentru a-i lua 
o sum\ frumu[ic\? 

P=n\ la urm\ ace[tia ajung la instan]\. 
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{i judec\torul trebuie s\ ridice piatra aruncat\ de 
asemenea specimene, pentru c\ datoria lui e s\ cump\neasc\, 
at=ta c=t poate de bine. Dac\ semi-animalul acesta nu cumva 
trebuie ap\rat `mpotriva unui abuz? {i scotoce[te, scotoce[te ...  

S\ constate `n final, ce [tim de milenii: prostul arunc\ 
piatra [i trebuie destui de mul]i de[tep]i ca s-o scoat\! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 7 (244), 28-30 ianuarie 2002, editorial) 
 

Procese [i CAUZE 
~n accep]iunea curent\ “procesul” este o disput\ (civil\ 

sau penal\) `n justi]ie. Pe s\lile tribunalelor procesele sunt 
“CAUZE”. 

Ne putem “juca” pu]in cu acestea: 
Procesul (pe rol) este dintr-o CAUZ| care are ca efect un 

proces ... (`ndelungat). 
V\ `n[tiin]ez c\ am “pe rol” trei procese generate de 

editorialele mele `n care s-au recunoscut personaje. De[i exist\ 
un risc (nu chiar minor, din cauza unor judec\tori) m\ bucur, 
`ns\, c\ ceea ce scriu eu `n acest col] de pagin\ are efect.  

* 
Pricinile cele mai diverse pe rolul judec\toriilor: [i am 

pufnit `n r=s c=nd un frate `l t=r\[te `n judecat\ pe cel\lalt c\ 
“nevast\-sa i-a adresat vorbe ur=te”. 

Am pufnit amar c=nd am v\zut sentin]a de achitare pentru 
cineva care s-a urcat cu securea pe acoperi[ul casei altuia s-o 
strice [i l-a lovit pe proprietar. 

M-am mirat cum o judec\tori]\ de 24-28 de ani are at=ta 
r\bdare s\ asculte cum “s-au tot b\gat” (!!) `ntre ei c=]iva 
cert\re]i. Am g=ndit c\ asta ]ine de pl\cerea de a auzi b=rfe. 

* 
Cunosc judec\toare de moralitate cu totul `ndoielnic\ care 

au atitudine cu totul inuman\ la adresa am\r=]ilor care vin din 
teritoriu ... Cine s-or fi `nchipuind c\ sunt? 
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Am relatat despre prestan]a unor a[i `n materie nu numai 
incoruptibili, dar de o omenie excep]ional\. Judec\torul care e 
OM face mai mult dec=t legea `n favoarea semenilor. 

P\streaz\-i, Doamne! 
* 

Apropo de omenie: cum `l ajut\ cel din scaun pe am\r=tul 
care-[i pierde casa pentru un impozit, amend\ sau tax\ de nimic? 
Actele sunt `n defavoarea aceluia (s\ zicem, un proces-verbal de 
contraven]ie). Mai vibreaz\ la necazul cuiva? 

* 
Am avut totdeauna senza]ia dez-umaniz\rii doctorilor [i 

judec\torilor. Nu-i mai impresioneaz\ suferin]a [i-s reci la 
lacrimi ... Cei mai izola]i social sunt magistra]ii, dar [i din vina 
lor. 

V\ `ntreb, c=t\ dreptate am? 
“Cauzele” de pe rol devin procese (de con[tiin]\?) sau 

r\m=n vie]i `ndosariate marc=nd suferin]e [i nedrept\]i? 
Discordia din procese ar putea deveni procesul (interior) 

al cauzelor? 
(MERIDIANUL, An V, nr.8 (484) 28 ianuarie -1 februarie 2004)   

 
Ho]ul ... [i poli]i[tii !? 
Mare e gr\dina lui Dumnezeu, dar mai mare e `ncurc\tura 

din via]a noastr\ social\ actual\. Nu e vorba numai de 
r\sturnarea valorilor sau de alterarea con]inutului unor no]iuni 
ca cinste, demnitate, omenie etc. 

Ne-am jucat, mai to]i, `n copil\rie, de-a ho]ii [i ... poli]i[tii 
(vardi[tii). Rezolvarea era grozav de simpl\, vardistul ie[ea 
`nving\tor `n lupta cu [mecherii. {i `n via]a social\ ar trebui s\ 
fie la fel. Se schimb\ totul `ns\ atunci c=nd printre ho]i se afl\ un 
vardist sau mai mul]i dintre ace[tia ciorditori din n\scare. 

Pericolul pentru ceilal]i vine de la faptul c\ ho]omanul [tie 
ce reguli cunosc vajnicii vardi[ti, cam c=t de frico[i sunt ace[tia 



 320

[i mai ales care sunt porti]ele “legale” pentru jigodia cu chip de 
om. {i dac\ vardi[tii sunt destul de pro[ti s\ c=[tige ho]ii! 

Cunosc un fost ofi]er care fura, lovea, nedrept\]ea [i c=t 
purta gradele. Bruma de normalitate social\ l-a aruncat afar\. A 
`nceput pentru individul nostru o perioad\ de c\ut\ri [i 
“alerg\tur\” dup\ [menuri [i afaceri necurate, dup\ muieri 
str\ine, dup\ `n[el\torii `n grad diferit. Trebuia s\ tr\iasc\, de 
acord, dar de ce astfel? 

Am v\zut la televizor c\ un vr\bioi din \sta declara c\ este 
agent SRI sub acoperire. O fi \sta agent SRI devreme ce-i 
`mb=rlig\ pe fo[tii lui colegi (care l-au dat afar\!) s\-i apere 
matrapazl=curile sau chiar pe procurori s\-l scoat\ de sub 
urm\rire penal\ c=nd `[i nenoroce[te fosta nevast\, c=nd urc\ pe 
casa altuia (s-o d\r=me) pentru “executarea lucr\rilor agricole” 
[i c=te altele.. Mai r\m=ne s\-i ame]easc\ pe judec\torii din 
multele procese pe care le are [i tac=mu-i gata! 

Asta, dac\ printre judec\tori se vor afla [i ... vardi[ti! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 11 (248) 11-13 februarie 2002, editorial) 
 

Judeca]i [i judec\tori 
Se [tie c\ adev\rul e unul singur iar dreptatea e a fiec\ruia. 
Ca s\ se afle adev\rul exist\ Judec\torul. Bun sau r\u, 

t=n\r sau b\tr=n el `[i construie[te UN ADEV|R, cump\nind 
probe, `mp\r]ind apoi pedeapsa ori iertarea pentru c\ 
recompensa `n judec\torie nu exist\. Oricine ajunge “`n 
judecat\” pierde material sau moral. C=[tig\ acei care-l p\c\lesc 
pe judec\tor, aduc=nd dovezi care-i scot din cauz\ sau pun pe 
balan]a drept\]ii pietroaie, bani sau orice altceva poate s-o 
`nclina `n favoare. HO}II c=[tig\, de regul\, pentru c\ orice 
judec\tor trebuie s\-[i sprijine ADEV|RUL pe probe. C=nd 
vrea, se las\ p\c\lit ...  

La Hu[i am v\zut o doamn\ judec\toare de o rar\ 
minu]iozitate `n execitarea mandatului de pre[edint\. Faptul c\ 
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doi sau mai mul]i s-au cotonogit `n drumul public sau pe 
p\m=ntul unuia era esen]ial. De toat\ lauda insisten]a dumneaei. 

La Vaslui o alt\ doamn\ judec\toare a discutat cu un 
inculpat poate o or\ [i jum\tate cu o r\bdare [i competen]\ 
admirabile ... 

La B=rlad o alt\ doamn\ judec\toare a investigat 
suplimentar [i alte persoane ... pentru adev\r. 

Dac\ tot am trecut prin principalele judec\torii din jude] 
am considerat necesar s\ consemnez c\ aflarea adev\rului ar 
trebui s\ fie `n m=ini bune. Dac\ m\ g=ndesc la acele Doamne 
care-[i fac bine-bine datoria. 

Dar to]i judec\torii sau judec\toarele sunt la fel ? 
(MERIDIANUL, An III, nr. 16 (253) 28 februarie - 3 martie 2002, editorial) 

         
La judec\torie ? 
… HO}UL CU PROSTUL … ? 
~n sala pa[ilor pierdu]i am realizat c\ la judecat\ se 

`nt=lne[te cel mai des, `ntr-un „joc” infinit … HO}UL CU 
PROSTUL. 

Un personaj care va deveni nemuritor prin desele referiri 
ale mele la ur=]enia lui sufleteasc\, e o jigodie [i nimic altceva: 

A descoperit re]eta `mbog\]irii: atac\, love[te sau fur\, 
dup\ care intenteaz\ ac]iune judec\toreasc\ implic=ndu-i pe to]i 
cei care ar putea s\ fie cel pu]in martori. Dup\ aceea se ]ine de 
[icane ! A f\cut a[a cu fosta so]ie (pe care a b\gat-o `n pu[c\rie), 
cu vecinul chiria[, cu un tovar\[ de partid, cu vecini de sat. 

Un ho] ordinar, recidivist notoriu, e prins de c=teva ori 
fur=nd [i apoi, cu „ra]a-n gur\” jur\ c\ a luat bunurile din 
b\t\tur\ [i le-a dus la el acas\ … pentru a le proteja de ho]i !  

O t=rf\ prins\ cu toate „manifest\rile” ordinare devine 
expert\ `n „sfaturi folositoare” [i consulta]ii juridice. 

Nota lor comun\: au deprins `n `nchisori sau pe aiurea 
jocul ho]ilor cu pro[tii. {i reu[esc adesea chiar `mpotriva unor 
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avoca]i adev\ra]i. {i-i prostesc pe bie]ii oameni cu toat\ 
dreptatea de partea acelora. 

Dar nu acesta e lucrul cel mai grav. Ci faptul c\ judec\tori 
mai tineri sau mai v=rstnici se complac `n jocul acesta l\s=ndu-
se `n[ela]i [i ac]ion=nd `n favoarea HO}ULUI [i nu a drept\]ii ! 

S-a-nt=lnit ho]ul cu prostul, dar judec\torul e un arbitru 
orbit sau veghetor la DREPTATE ? 
(MERIDIANUL, An III, nr.38 (275) 20-22 mai 2002, editorial) 

 
Judec\torul – cast\ sau INSTITU}IE 
Dac\ tot parcurg sala pa[ilor pierdu]i, de ce nu v-a[ istorisi 

[i g=ndurile de pe acolo ? 
Percep]ia public\ este c\ judec\torul `i un tip integru care-

[i face corect datoria c=nt\rind faptele [i `mp\r]ind dreptatea. 
Judec\torul are autoritatea maxim\ `n sala de [edin]e chiar 

dac\ e cam pirpiriu sau vreo feti[can\ cu ceva peste 20 de ani. 
E cotat de la bun `nceput ca un OM SERIOS. 
Am v\zut judec\toare cu o prestan]\ deosebit\, f\r\ s\ 

strige prea mult la asistent\, dar unele se ]in de b\tut cu pumnul 
`n mas\. 

Altfel spus, sunt judec\tori de toat\ m=na. Unii chiar se 
las\ p\c\li]i [i nu jur c\ … neinteresa]i ! 

Dreptatea se mai aplic\ [i dup\ cum [opoc\ie[te un 
politician, o cuno[tin]\ sau colegul de birou: s\ nu fie direct 
implicat [i adopt\ solu]ie „dictat\”, intervine [i spiritul de ga[c\. 

Am fost de c=teva ori martor la, [i implicat `n, erori 
inten]ionate. 

A[ avea deci o `ntrebare, normal\, pentru cet\]eanul de 
r=nd: 

E posibil\ institu]ia [i nu casta judec\toreasc\ ? 
(MERIDIANUL, An III, nr.39 (276) 23-26 mai 2002, editorial) 
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Judec\tori 
„~NCURC| LUME” 
C=nd facem c=te o afirma]ie despre un om al Institu]iei 

LEGII trebuie s\ avem c=te ceva concret „la dosar”, c\ altfel nu 
se [tie cine se consider\ lezat. Dar dac\-s mai mul]i „leza]i” 
`nseamn\ c\ au ceva pete fiecare, m\car, c\ … nu prea studiaz\ 
dosarele … ! 

~n urma tabletelor anterioare o judec\tori]\ s-a exprimat 
c\-i „arat\ ea lui Marin” [i mi-am zis c\, probabil a fost dintre 
elevii mei cei slabi … 

Cu c=tva timp `n urm\ o judec\toare a dat o solu]ie 
aberant\. Era `nr\it\ `mpotriva mea de socru-s\u … Am c=stigat 
… dup\ 2 ani ! 

Cu alt timp `n urm\, altcineva aflat `n pragul pensiei [i 
care m\ du[m\ne[te de c=nd era jurist-consult a scris pe nota 
intern\ c\ admite cererea reclamantului `mpotriva mea `nainte de 
a accepta vreo prob\, sau s\ asculte vreun cuv=nt ! 

Asemenea, unele judec\toare dau solu]ii „nestudiate” [i 
trebuie s\ alerge mult prea mult\ lume pentru a scoate pietroiul 
din balt\. 

„Beneficiarii” sunt, de regul\, p\gubi]i doar pentru c\ unii 
dintre judec\tori [i-au gre[it cariera. 

A nu se `n]elege c\ institu]ia nu e servit\ de valori. Dar c\ 
printre ei sunt „[i al]ii …” 

~n tranzac]ia noastr\ g\sim pretutindeni soiul acesta de 
„`ncurc\ lume” din cauza c\rora alerg\m [i cheltuim 
suplimentar. Ei n-au nici o r\spundere ? 

{i, de ce pe banii no[tri ? 
(MERIDIANUL, An III, nr.40 (277) 27-29 mai 2002, editorial) 
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De[tep]ii p\mântului 
Dintotdeauna oamenii sufer\ din cauza acestei categorii 

de persoane care `ncurc\ lucrurile [i-i pun pe alerg\tur\, munc\ 
[i cheltuial\ pe semenii lor. 

~ncurc\ lume \[tia sunt `n toate mediile sociale: 
Un poli]ist cu grad superior care scrie ca un ne[colarizat 

`[i d\ cu p\rerea, ba [i scrie, prost dar scrie, c\ nu [tiu care fapt\ 
`i aduce cuiva ani de `nchisoare [i amenzi ustur\toare. ~n urma 
sfaturilor sale „competente” `ncepe o alerg\tur\ [i o cheltuial\ 
„ca-n filme” care s-ar fi `nl\turat dac\ maiora[ul nu-[i dep\[ea 
competen]ele. 

L-om mai privi noi `ndeaproape ! 
O „fost\” [tie legile ]\rii ca pe ap\ [i debiteaz\ `n st=nga [i 

dreapta la prostii de te `ngroze[ti. Culmea e c\-[i g\se[te clien]i. 
Cu plat\ ! 

Un agronom, pe care-l credeam de[tept, se vrea de[teptul 
p\m=ntului. Cum nu prea le are cu afacerile crede c\ o problem\ 
comercial\ se rezolv\ `n justi]ie. Baah ! 

Un jurisconsult care ar trebui s\ vegheze la avere nu la 
p\r\duirea ei cite[te cu … ochelari de cal. Se documenteaz\ 
dup\ ureche, c=nd mai apuc\. 

Noroc uneori cu judec\torii adev\ra]i. C\ sunt [i aici, din 
\ilal]i ! 

{i, de fapt ? 
Chestiunea e c\ alde ace[tia trebuiesc pu[i la munc\. Cu 

palma, nu cu capul lor slab. 
C\ de munc\ adev\rat\ [i calificat\ avem TO}I nevoie ! 

(MERIDIANUL, An III, nr.41 (279) 30 mai - 2 iunie 2002, editorial) 

 
LUMEA LUI 
„{I CE, DAC| …” 
„Ce dac\ are dreptate … care dreptate ? … `i ar\t\m noi 

dreptate …” 
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Se [tie c\ adev\rul e unul singur dar dreptatea e a 
fiec\ruia. {i criminalul [i ho]ul `[i au „dreptatea” lor. 
Jigodismul `ncepe atunci c=nd cu bun\ [tiin]\ unii, mai ales 
oameni ai legii, NU VOR s\ priceap\ o realitate, o idee, o 
suferin]\. 

Un nebun urc\ pe casa altuia, s-o d\r=me; direct sau 
indirect poli]istul `i ia ap\rarea, nu dreseaz\ cuvenitul proces-
verbal … `l face sc\pat ! 

La Tutova, patru infractori urc\ prin pod, devasteaz\ o 
discotec\ [i fur\ din ea, poli]istul are dovezile, [tie persoanele, 
`ngroap\ ancheta … 

Un nevoit s\ ajung\ pe culoarele judec\toriilor `l suport\ 
amarnic pe acest „ce, dac\ …” `ntruc=t „orienta]i” judec\torii `i 
fac praf bruma de avere sau pur [i simplu investi]ia. Sentin]a 
unora profund nedreapt\ [i nedocumentat\ („netemeinic\ [i 
nelegal\”) frizeaz\ bunul sim], `ngroap\ speran]e, `ncurajeaz\ 
ho]i … „[i, ce dac\ … ?” 

o echip\ de fotbal pierde din cauza arbitrului …  
unul este dat afar\ din slujb\ …”[i, ce dac\ are copii - ?” 
 „Cutare e un om valoros … d\-l `n … cu valoarea lui !” 
Acest „ce, dac\ ?” din zilele noastre generat de interese [i 

afectivit\]i rupe serios din bruma de suflet pe care ne str\duim  
s-o mai p\str\m. 

Dar ne rupe [i mai zdrav\n la buzunare (prin toate 
variantele lui). 

De fapt, nu ne las\ s\ tr\im, m\car mai mult, dac\ nu mai 
bine ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 43 (280) 6-9 iunie 2002, editorial) 

 
Curajul valorii 
Scriu aceste r=nduri g=ndindu-m\ `n primul r=nd la o 

judec\toare care nu se afl\ `n „cooperativa” local\. Pentru c\ nu 



 326

cred c\ [ti]i dar [i judec\torii sunt ca [i `n fotbal: unii cu echipa, 
al]ii mai singuri. 

De regul\ „individualii” sunt mai valoro[i pentru c\ str=ng 
din m\sele [i `nva]\, `nva]\, se str\duiesc s\ fie corec]i … 

~mi exprim deci admira]ia pentru o domni[oar\ t=n\r\, 
curajoas\ [i p=n\ acum corect\ tocmai pentru c\ are `ndr\zneala 
valorii; adic\ vrea s\ aib\ valoare uman\ [i nu pe aceea a 
ciclistului din echip\, nu pe aceea a echipierului supus, cu 
n\dejdi ascunse, ci chiar n\zuin]a reu[itei prin munc\ [i iar 
munc\. 

~n m\sura `n care sunt o valoare, dup\ cum spun unii, 
afirm c\ de-a lungul carierei mele didactice am crezut `n 
individualitatea mea, am muncit cu mult mai mult dec=t al]ii iar 
rezultatele mele sunt, vorba lui Sadoveanu, „f\tate, nu ouate”, 
adic\ ob]inute cu mult\ trud\; nimic nu mi-a venit din senin, nici 
m\car de la loto. 

C=nd un sportiv `[i descoper\ valoarea [i crede `n ea, 
„trage” mai intens pentru afirmare. Cam a[a se `nt=mpl\ `n 
fiecare, domeniu de … via]\. 

Prin urmare nu ne r\m=ne numai s\ `n]elegem c\ avem 
valoare, ci trebuie s\ avem curajul afirm\rii propriei valori, 
adesea cu mult prea multe piedici … Valoarea f\r\ curaj nu 
`nseamn\, deci, mare lucru. 

A[adar reu[ita `n via]\ depinde [i de curajul valorii [i, 
absolut sigur, [i de … valoarea curajului … ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 44 (281) 10-12 iunie 2002, editorial) 

 
Vârsta [i … 
TABLA DE VALORI 
Un elev smintit se exprim\ incalificabil, ba, chiar, pune 

m=na `n g=tul unei profesoare tob\ de carte …  
Un infractor vechi `n meserie (la v=rsta de peste 50 de 

ani) urc\ pe casa altuia [i fur\, `ncearc\ s\ d\r=me ! 
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O jigodie tinut\ la s=n ani buni, se dovede[te mai 
veninoas\ dec=t [arpele. N-are mam\, tat\, prieteni … ! face 
„orice” ! 

INTERPRET|RI: 
t=n\rul `nc\ ne-format pentru via]\: d\ dreptate gestului 

`ndr\zne] f\r\ prea mult\ medita]ie. 
judec\torul t=n\r (cam la 25 de ani): de ce profesoara, 

proprietarul sau so]ul jigodiei nu-i „potolesc” pe turbulen]i (?!); 
n-au autoritate; a[tia mari sunt nebuni (nu \ia ne-s\n\to[i); s\ se 
ia m\suri … 

profesorul matur, judec\torul adev\rat: „p\i, nu po]i pune 
al\turi personalit\]i  de tot felul de jigodii …”; trebuie analizat, 
cercetat … pedepsit cum se cuvine ! 

ho]ul b\tr=n: „bine i-a f\cut, las-c\ au de unde …” 
Nu-i mai pomenim pe cei mul]i cu judecat\ normal\.  
DAR: 
`n orice postur\ ar fi omul trebuie s\ ]in\ cont de v=rst\ [i 

ierarhie social\, cultural\ [i … mintal\; 
S-ar putea s\ zice]i: [i ce dac\-i … cutare ? 
La 24-25 de ani nu-i clar\ tabla de valori ale societ\]ii. 
La 40 vorbe[te ranchiuna [i ura (uneori). 
La maturitate: nu po]i pune pe acela[i taler dobitoc [i 

`nv\]at, ho]i [i p\guba[i, judec\tor [i judecat [i nici m\car b\rbat 
[i femeie. 

MATURITATEA (care poate fi la orice v=rst\) este 
atunci c=nd „se vede” clar binele [i r\ul, valoarea de non-
valoare, … dreptatea de nedreptate. 

{i c=nd „tabla de valori” `n ierarhia social\ e pe deplin 
con[tientizat\. 

Pe baz\ de munc\ [i talent ! 
(MERIDIANUL, An III, nr.48 (285) 24-26 iunie 2002, editorial) 
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WC … `n TRIBUNAL !!! 
C\ put sau nu, unele hot\r=ri judec\tore[ti emise `n 

ultimele luni la Tribunalul Jude]ean Vaslui, nu este obiectul 
editorialului de fa]\. Sper s\ am r\gazul s\ argumentez 
corectitudinea unora, subiectivismul (ca s\ nu spun 
putreziciunea moral\) a altora, sper… 

E vorba `ns\, acum, de un aspect omenesc, concret: `n 
cl\direa Tribunalului Jude]ean Vaslui ([i a Judec\toriei) unde se 
dezbat cauze uneori p=n\ t=rziu dup\ amiaz\, [i unde vin oameni 
(de regul\, nec\ji]i) din jude] [i din ]ar\, nu exist\ un loc[or 
public unde omul intr\ … singur. 

Nu e nici o patim\ `n ce scriu. Pur [i simplu am v\zut 
oameni u[ur=ndu-se printre blocuri, pe l=ng\ rarii cop\cei de 
prin apropiere sau pur [i simplu sc\p=ndu-se pe ei. Din necesit\]i 
fiziologice, ca s\ nu mai vorbim de unele reac]ii la … sentin]e! 

Locatarii de la blocurile al\turate ne-au sesizat verbal de 
mai multe ori c\ trebuie s\ suporte duhoarea excrementelor pe 
sc\ri sau pe la u[i din cauz\ c\ princina[ii de prin instan]ele 
judec\tore[ti n-au `ncotro [i-[i fac nevoile pe unde pot. 

Mi s-a p\rut o chestiune de logic\ s\ fac punctul lor de 
vedere cunoscut, mai ales  e posibil ca la Vaslui s\ fie singura 
cl\dire din ]ar\ cu instan]e de judecat\ frecventate de sute de 
oameni zilnic `n care nu exist\ un grup sanitar accesibil 
publicului. 

A[adar, WC … `n Tribunal ! 
(MERIDIANUL, An III, nr.58 (259) 29-31 iulie 2002, editorial) 
 

Via]a … cu ale ei ! 
Un copil viseaz\ s\ ajung\ aviator, explorator printre a[tri. 
{i, dup\ ani [i ani, lucreaz\ … ca salahor `n min\ ! 
~nzestra]ii cu talent ( dac\ sunt ajuta]i s\ se descopere ) 

n\zuiesc s\ devin\ nume cunoscute, s\ egaleze [i s\ dep\[easc\ 
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mae[trii. Mai ales dac\ le lipse[te perseveren]a … nu ajung 
departe de … aurolaci ! 

~n ziaristic\ se n\pustesc (uneori) tineri gr\bi]i s\ d\r=me 
orice. Nu mai exist\ nimic sf=nt, nevoia de modele lipse[te, 
respectul [i mai [i … 

La o vreme se vede c\-s ni[te p\duchi lacomi, cu 
identitate neclar\ … 

Un oarecare are o pricin\ `n judec\torie. Se [tie nevinovat, 
nici nu-[i face griji c\ poate p\]i ceva. 

Cu legea `n m=n\ sper\ la … dreptate. A[ ! Nici nu [tie, 
s\rmanul, c=te jigodii sunt prin preajm\.  

Sta]i o zi `ntr-o sal\ de judecat\, s\ vede]i [i Dvs. ! 
Exemple ? C=t `ncape ! 
~ntr-o existen]\ normal\, cu via]\ social\ normal\ n\dejdea 

]ine de `ndr\zneala g=ndirii `n contextul regulilor impuse [i 
plicticoase. 

La noi `nc\ e normal\ ]epuiala, `n[el\toria, furtul … 
Cum s-ar spune, via]a pe aici este … cu susul `n jos ! 

(MERIDIANUL, An III, nr. 63 (300) 15-18 august 2002, editorial)  

 
Inamovibil [i … infailibil ? 
Am `nv\]at multe `n peregrin\rile mele prin s\lile de 

judecat\, din ultimul timp: c\ printre oameni sunt fel [i fel, 
printre judec\tori sunt fel [i fel. Cel mai greu este cu judec\torii 
p\tima[i, dar [i mai r\u e cu cei r\uvoitori. 

„Un judec\tor poate orice” `mi spunea un avocat c=nd a 
fost vorba de solu]iile date. Din aceast\ cauz\ tagma este izolat\ 
`n societate. Cunosc o tip\ care nici nu cite[te materialele din 
dosare, necum s\ le mai interpreteze ! 

Judec\torul e INAMOVIBIL, adic\ nu poate r\spunde `n 
fa]a legii pentru deciziile sale. El are nevoie de aceast\ asigurare 
pentru via]a lui, inamovibilitatea, ca s\ fie liber `n decizii. Dar 
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c=t de „liber” este el c=nd se las\ dus de propriile sentimente sau 
de interese financiare ? 

No]iunea de „judecat\” se suprapune aspira]iei de dreptate 
dar cum face dreptate un mi[tocar ajuns ? 

Norocul nostru, al tuturora, e c\ `n marea lor majoritate 
judec\torii sunt [i oameni serio[i [i cu baz\ profesional\. A[ da 
nume din jude]ul Vaslui dar m\ tem s\ nu nedrept\]esc pe 
cineva. 

Infailibil este numai PAPA, inamovibil orice judec\tor [i 
profesioni[ti doar unii dintre ei. Ne putem exprima `n leg\tur\ cu 
ei ? Desigur. {i o vom face ! Cu respect sau … f\r\ ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 77 (314) 3-6 octombrie 2002, editorial) 

 
Judec\toarea (!?) 
Scriam r=ndul trecut c\ m\ voi referi la aceast\ categorie 

profesional\, cu sau f\r\ respect, pentru c\, purtat prin s\lile de 
judecat\ de ni[te dezaxa]i, am observat [i totala lips\ de calit\]i a 
unor judec\toare, ne`nfr=narea lor `ntr-o postur\ de du[mani ai 
justi]iabililor. 

Pricini serioase sunt date spre judecat\ de judec\tor unor 
tinere cu ceva – ceva peste 20 de ani. Unele au `nv\]at s\ ]ipe [i-i 
intimideaz\ pe oameni, altele conduc interogatoriul cu o 
`nver[unare de iezuit. Este una cel pu]in care a c\utat cu orice 
pre] posibilitatea de r\zbunare `mpotriva SC CVINTET TE-RA 
(UNISON Radio, TELEVIZIUNEA VASLUI, MERIDIANUL), 
respectiv `mpotriva mea personal. Inamovibil\ fiind, `i putem 
trece gre[elile pe seama tinere]ii, dar ca persoan\ public\ [i 
membr\ a comunit\]ii poate fi subiect de pres\. 

Regret c\ la instan]ele vasluiene al\turi de judec\tori [i 
judec\toare adev\rate se afl\ ni[te tinerele necon[tiente de 
menirea lor, cu o via]\ personal\ ferfeni]\ [i comportament 
neadecvat. Se cred singurele st\p=ne pe adev\r [i din cauza asta 
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societatea le izoleaz\. Ca persoane publice, fac obiectul 
activit\]ii noastre de ziari[ti sau „pseudoziari[ti”. 

Dac\ vor continua s\ fac\ ce vor ei [i ziari[tii nu vor spune 
ce au de spus, popula]ia nu mai are nici o protec]ie. 

Dac\ scriem despre judec\tori nu o facem cu m=nie 
con[tien]i c\ sunt ei oameni care pot gre[i. Ca [i noi, de altfel ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 79 (315) 10-13 octombrie 2002, editorial) 

 
„Avoca]ii diavolului” 
O formul\ `ndeob[te cunoscut\ pronun]at\ de cei care se 

situeaz\ `n postura adversarului, `n fa]a prietenului, spre a-l 
aten]iona asupra altei posibilit\]i. 

Eu vorbesc acum, `ns\, despre avoca]ii dimprejurul nostru 
care fac tot felul de parascovenii s\ le smulg\ oamenilor banii, 
[tiind sigur c\ ce fac ei e m=r[\vie. Exemplu: 

O avocat\ plinu]\ [i mult brunet\ `nt=lne[te pe o 
nehot\r=t\ [i o determin\ s\ intenteze proces de calomnie [i 
insult\ pe care n-o va putea dovedi niciodat\ ! ~i rade clientei 3 
milioane de lei din buzunar, onorariu. 

Un tip tinerel, da’ cam burtos ascult\ pe „amic”, `[i d\ 
seam\ c\ angajarea sa nu are nici un rost, dar cere „3 milioane, 
m\car”, se mul]ume[te cu unul. Pledeaz\ `n dorul lelii, pierde 
procesul, ia banii, `[i caut\ alt client. 

Alt avocat „nu ia” dec=t cauzele care se pot c=[tiga [i f\r\ 
ei, care cere onorarii, nu glum\. Mai ales c\ [i clien]ii sunt ale[i 
pe spr=ncean\. 

„Avocat\, dau consulta]ii (300 $) dar nu apar `n procese”. 
C=[tig bun. 

Altul `[i „asigur\” clientul c\-i va ob]ine daune morale de 
milioane `ntr-o am\r=t\ cauz\ de insult\ ! Numai s\-[i ia tainul ! 
Fereasc\-m\ Dumnezeu s\ nu constat c\ sunt [i avoca]i 
adev\ra]i, c\ sunt ! {i o s\ v\ dau exemple ! 
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Dar ce-am putea face noi cu avoca]ii ace[tia, numero[i, de 
altfel, v=ndu]i diavolului pentru c=[tiguri c=t mai mari ? 

~n munca lor nu exist\ deontologie profesional\ ? 
(MERIDIANUL, An III, nr.86 (322) 4-6 noiembrie 2002, editorial) 

 
Judec\tori]a (?!) 
Doctor – doctori]\; judec\tor – judec\tori]\ (?!) o fi 

judecat o client\ la un proces condus de-o t=n\r\ care strig\ 
aprig la cet\]eni pentru „lini[te `n sal\”. 

La Caragiale „i]a” este o diminuare sensibil\ a valorii: 
Zi]a, Efimi]a etc. ! 

Preiau diminutivul pentru c\ el exprim\ [i o stare a 
corpului judec\toresc `n mare `nnoire. Tot felul de tineri, dintre 
care pu]ini chema]i pentru meserie, bat cu pumnul `n mas\ 
pentru a-i aduce la ascultare pe `mpricina]i. Judec\tora[ii sau 
judec\tori]ele ar fi deci judec\tori `n formare care mai au destul 
p=n\ s\ fie profesioni[ti. 

O pre[edint\ de complet care vede pe caset\ video cum un 
golan love[te un om respectabil pe casa lui [i-l scoate vinovat pe 
proprietar e … judec\tori]\; o alta gr\bit\ [i bucuroas\ s\ aib\ 
inculpat o mare personalitate acuzat\ pe nedrept, pentru ca s\-i 
„arate ea”, … e tot judec\tori]\; una care-i la al 3-lea divor] [i-[i 
bate joc de actul de justi]ie e tot … judec\tori]\, o via]\. 

Inamovibili cum sunt oamenii care `mpart dreptatea ar 
trebui s\ nu aib\ resentimente ! 

Din p\cate `n instan]ele din Jude]ul Vaslui se afl\ `n 
prezent multe persoane ne-judec\toare. Am sim]it-o pe propria-
mi piele [i abia a[tept s\-mi cear\ cineva s\-i aduc probe (asta 
dac\ nu cumva voi formula [i o pl=ngere penal\ …) 

M-a aten]ionat cineva c\-s foarte periculo[i judec\torii – 
judec\toarele noastre. 

C\ se vor r\zbuna pentru c\ scriu despre ei, despre 
n\ravurile, despre gre[elile lor etc. 
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N-ar trebui s\ cred. 
Pentru c\ JUDEC|TORII vor demonstra corectitudine 

tocmai pentru a nu fi judec\tori]e sau judec\tora[i. {i c\ nu ma 
dreptate; deci s\-mi p\strez respectul pentru OM [i magistrat. 

~ntr-at=tea zile pierdute prin instan]e m\car g=ndurile 
comune at=tor oameni (ne`ncrez\tori `n justi]ie) s\ le las `n 
aceast\ rubric\. 

Sper s\ fie destule favorabile, pentru c\, magistra]i 
adev\ra]i sunt [i pe la noi ! 

Ce facem totu[i cu judec\tori]ele ? 
(MERIDIANUL, An III, nr. 87(323) 7-10 noiembrie 2002, editorial) 

 
Speran]e [i … ho]i 
Omul se `nva]\ [i cu binele [i cu r\ul [i cu munca [i cu 

lenea. Cam cum se obi[nuie[te, a[a o ]ine fiecare. 
Cineva deprins cu munca, cu neast=mp\rul intelectual, 

abia aude de o ac]iune [i `[i suflec\ m=necile pentru treab\, f\r\ 
s\ `ntrebe exact de c=[tig. 

Important e s\ fac\. 
Unii se deprind la furti[aguri [i la `n[el\torii. Abia p\trun[i 

pe u[a unei companii [i ochii le alearg\ dup\ furat. Nu conteaz\ 
c\-[i pierd slujba pentru vreo g\in\rie m\runt\. Au luat, ce-au 
luat [i se consider\ `n c=[tig. 

~ntreprinz\torii de orice fel sper\ mereu s\ g\seasc\ 
„oameni de `ncredere”, adic\ dintre cei care nu-i fur\ [i care 
execut\ ce li se `ncredin]eaz\, con[tiincios. ~[i primenesc 
oamenii p=n\ ho]ii nu mai sunt `nlocui]i tot de ho]i (adic\ cel 
mai adesea vin s\-i `nlocuiasc\ pe cei vechi, tot persoane cu 
acelea[i n\ravuri). 

Normalitatea este c=nd echipa este stabil\ [i doar prin 
evenimente nefericite se mai schimb\ c=te un nume. 
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La japonezi firmele angajeaz\ cu prioritate din familiile 
care lucreaz\ de mul]i ani acolo. Asta ar `nsemna c\ acolo se 
fur\ mai pu]in sau deloc. 

Speran]a oric\rui patron e s\ aib\ stabilitate [i trupa cu 
grad profesional superior. 

Dar c=nd la angajare se prezint\ mereu dintre cei cu m=na 
lung\ ? 

Speran]a `n ziua de m=ine nu poate fi `n ho]ie a[a c\ nu 
putem crede dec=t `n sf=r[itul c=t mai grabnic al unor asemenea 
n\ravuri ! 
(MERIDIANUL, An III, nr.88 (324) 11-13 noiembrie 2002, editorial) 

 
CARIERA … intelectual\ (I) 
Ar fi p\cat ca orice om s\ nu se g=ndeasc\ la cariera sa.  

S-ar declasa pentru c\ cine nu are ambi]ii n-are ce realiza. C\, 
uneori, `ntre voin]\ [i … putin]\ e distan]a cea mai mare e [i asta 
real. 

Cariera intelectual\ atrage un `nsemnat procent al 
popula]iei p=n\ `n adolescen]\. Dup\ aceea, poezia vie]ii se 
diminueaz\ constant [i chiar lucr\torii cu fine]urile intelectuale 
abandoneaz\. Burta trebuie hr\nit\. 

Practica social\ arat\ c\ destinul „uit\” s\ mai consulte 
literatura de specialitate; profesorii intr\ `n rutin\; inginerii se 
ocup\ de tehnic\; juri[tii alearg\ mai mult dup\ clien]i dec=t s\ 
se documenteze pentru cauze; poli]i[tii alearg\ dup\ ho]i prin 
t=rg; bibliotecarii `ntocmesc tot soiul de situa]ii; cercet\torii s\-[i 
asigure confortul personal … 

Am enumerat principalele categorii sociale cu preocup\ri 
(de a[teptat) intelectuale adic\ `[i zdrumic\ mintea idei, solu]ii, 
compozi]ii, comunic\ri noi. 

Oamenii ace[tia cu preocup\ri nobile sunt deturna]i de la 
obiectul visului (uneori activit\]ii) lor de cel pu]in dou\ aspecte 
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sociale [i anume: b=rfa, culmea, necesar\ [i … p=rdalnica de 
burt\ care trebuie hr\nit\ concret (nu cu idei) ! 

A[a se explic\ foarte slabele rezultate ale lucr\torilor cu 
… capul. 

~n alerg\tura asta neostoit\, impus\ c=nd `[i mai g\se[te 
omul timpul pentru sine, pentru „mobilarea” propriului spirit ? 

C=nd banul e st\p=n, cariera INTELECTUAL| are 
viitor? 
(MERIDIANUL, An III, nr.89 (324) 14-17 noiembrie 2002, editorial) 

 
Cariera [i … profesia (II) 
De regul\ CARIERA `nseamn\ activitatea cuiva 

`ndreptat\ spre reu[it\ `n profesie: profesor, judec\tor, militar, 
electronist etc, etc. 

Carierist este tipul care cum trece peste unele reguli ale 
onoarei spre a izbuti `n … func]ia sa. Carier\ - profesie – func]ie 
nu sunt nici m\car complementare pentru c\ poate reu[i `n 
carier\ vreun nichipercea care are norocul sus-pu[ilor cu 
influen]\ sau provine dintr-o familie cu titluri nobiliare [i bani. 

Profesionalismul `n profesie ar trebui s\ fie cheia reu[itei 
`n via]\ deci aceasta poate fi [i `n domeniul `n care te-a prins 
vremea (sau na[terea). 

Nechema]ii `ns\ dispar destul de repede dac\ nu apeleaz\ 
la „manageri”, un fel de oameni care au aptitudini de conducere. 

Cariera se `mpline[te atunci c=nd imaginea public\ este a 
unui `nving\tor [i a unui cet\]ean onorabil [i respectat. Profesia 
este atunci c=nd titularul vrea, [tie [i poate s\ realizeze ceea ce i 
se cere `n serviciu [i c=nd este f\cut\ con[tiincios. 

Se poate face carier\ `ntr-o profesie ? 
A[a cum specialistul adev\rat are [i ocupa]ie [i hobby 

aceea[i activitate, cariera [i profesia de `nalt\ competitivitate pot 
construi o mare personalitate. 
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Adic\ un creator care-i conduce pe al]ii chiar dac\ afirm\ 
c\ echipa l-a creat pe el ! 
(MERIDIANUL, An III, nr.90 (326) 18-20 noiembrie 2002, editorial) 

 
Recunoa[terea valorii nu `nseamn\ poman\ 
Tr\im `ntr-o zon\ s\rac\. Sunt mul]i care a[teapt\ ca al]ii 

(STATUL) s\ hot\rasc\ pentru ei, s\ le dea de m=ncare, ad\post 
[i a[a mai departe. S\ nu uit\m `ns\ c\ facem eforturi, mai mult 
de jos `n sus dec=t invers, cum ar trebui, s\ ajungem o societate 
normal\. 

Ce `nseamn\ acest lucru ? Simplu. Fiecare trebuie s\ se 
g=ndeasc\ de unde [i cum `[i procur\ cele necesare traiului, f\r\ 
a a[tepta pomana cuiva. Ajutoarele sociale ori de alt fel sunt din 
banii publici. Adic\, to]i care lucr\m pl\tim pe cei care stau. 
~ntr-o societate normal\, asista]ii sunt persoane care nu pot s\-[i 
asigure singure cele necesare traiului. ~n nici un caz nu sunt 
pl\ti]i din bani publici cet\]enii care nu vor s\ munceasc\. 

S\ nu uit\m c\ au trecut timpurile c=nd [i prostul [i iste]ul 
erau pu[i pe aceea[i treapt\ (de[teptul era plafonat, iar prostul 
avansat) [i al]ii ne hot\rau soarta tuturor. Era [i atunci o clas\ de 
ale[i („obraz fin”), mult mai pu]ini, `ns\, `n compara]ie cu 
vremurile pe care le tr\im. 

~n aceste condi]ii, trebuie spus c\ are [i va avea mai mult 
cel care munce[te, se zbate, iar puturo[ii vor ajunge la marginea 
societ\]ii. 

Pomenile trebuie s\ dispar\. Un popor cu o cultur\ ca a 
noastr\, cu bog\]ii naturale, cu preg\tire, nu poate accepta la 
nesf=r[it poman\. 

Revenind la titlu trebuie s\ m\rturisesc faptul c\ a izvor=t 
dintr-o situa]ie real\. Cineva, un om care [tie s\ aprecieze 
valorile [i crede c\ a fi `nving\tor `nseamn\ s\ munce[ti mult, a 
oferit ni[te premii unor oameni care reprezint\ ceva `n bran[a `n 
care lucreaz\. Cei din preajma acestora s-au `ntrebat: Nou\ de ce 
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nu ne-a dat nimic? Nu am putut s\ m\ ab]in s\ le r\spund: A 
premia valoarea nu `nseamn\ poman\. Dac\ sunte]i `nv\]a]i s\ 
primi]i (poman\) doar c\ lucra]i `ntr-o institu]ie anume, 
dezv\]a]i-v\! Acele vremuri, c=nd primul secretar era valoare 
doar pentru c\ era prim secretar, au trecut. Scara valorilor se 
repune `n pozi]ia normal\. Aten]ie, treptele se urc\ prin munc\! 
(MERIDIANUL, An III, nr.91 (327) 21-24 noiembrie 2002, editorial) 

 
Manifesta]ie anti – magistra]i 
Mar]i, 19 noiembrie 2002, `n fa]a Tribunalului Municipal 

Bucure[ti, aproximativ 100 de persoane [i numero[i privitori au 
participat la o manifestare de protest, autorizat\ de oficialit\]i, 
organizat\ de Asocia]ia victimelor magistra]ilor din Rom=nia. 

~ncep=nd cu ora 10 `n sector s-au strigat la megafon 
lozinci `mpotriva vechilor [i actualilor conduc\tori ai 
magistraturii: „Rom=nia - ]ara magistra]ilor infractori”; „Cei mai 
mari infractori ai ]\rii sunt `n r=ndurile magistra]ilor”; „Suntem 
judeca]i de infractori” se putea citi pe plancardele afi[ate, dar, 
mai ales, se auzea p=n\ departe … 

~n aglomera]ia stradal\ [i buluceala din fa]a Tribunalului 
Municipal Bucure[ti s-a z\rit pentru un moment chipul lui 
Valeriu Stoica – MINISTRUL. Manifesta]ia s-a desf\[urat f\r\ 
incidente. 

Semnifica]ia: Oric=t\ democra]ie ar fi, inamovibil fiind, 
un judec\tor trebuie s\ g\seasc\ adev\rul  `n conformitate cu 
care s\ „`mpart\” dreptatea … 

Dup\ lege [i nu altfel ! 
(MERIDIANUL, An III, nr.92 (328) 25-27 noiembrie 2002, editorial) 

 
Judec\torii ... damna]i ! 
Eram dator pentru aceast\ categorie profesional\ despre 

care m-am exprimat nu o dat\ defavorabil, cunosc=nd oarecum 
din interior realitatea “crud\” din instan]ele vasluiene. 
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Plec de la percep]ia public\: un judec\tor este un 
`nsingurat, mereu suspectat, f\r\ prieteni [i f\r\ inim\; un 
“arbitru” care nemul]ume[te ambele p\r]i prin solu]iile pe care 
d\; via]\ familial\ `n care nu poate comunica (pentru c\ nu 
trebuie) cu partenera ... `n fine, un personaj evitat [i care-i evit\ 
pe al]ii. Poli]i[tii sunt mai “oameni” (cu defecte [i calit\]i); ei 
sunt doar un fel de ma[in\rii care taie, sp=nzur\ [i nenorocesc 
oamenii ... 

Acum percep]ia mea: sunt [i usc\turi printre ei dar: a) 
trebuie s\ le purt\m recuno[tin]\ pentru c\ f\r\ ei ... nu se poate! 
b) “judec\torimea” e o categorie damnat\ prin propria voin]\: 
accept\, con[tient sau nu, percep]ia public\ dar trebuie s\ 
`nf\]i[eze conceptul de DREPTATE. Ca speran]\ [i par]ial\ 
realizare a ADEV|RULUI. 

Dac\ tot m-au t=r=t ni[te nebuni prin tribunale [i dac\ tot 
am priceput mecanismul, m\car s\ mai pot fi de folos celor care 
p\]esc la fel. Tot pentru speran]\. 

Am cunoscut adev\ra]i seniori ai INSTAN}EI. 
Un domn `nalt, care se apropie de pensie conduce cu 

autoritate [i n-am aflat pe cineva s\-i conteste deciziile sau s\-i 
fi fost infirmate de instan]e superioare. O doamn\ t=n\r\, de o 
logic\ perfect\ [i cu dulcea]a comprehensiunii e adev\rat model 
de profesionalitate. Un domn cu ochelari destul de proasp\t 
promovat, ca [i o (p=n\ de cur=nd) domni[oar\, asemenea, de]in 
elegan]a, conciziunea, `n]elegerea, for]a [i personalitatea pentru 
carier\ `n magistratur\. C\teva judec\toare r\m=n deopotriv\ 
femei, doamne-magistrat, colege [i sf\tuitoare pentru justi]iabili. 
M\ bucur c\ `n instan]ele vasluiene am cunoscut astfel de 
oameni pe “m=na” c\rora am pierdut procese dar  care mi-au 
indus pre]uirea [i respectul pentru aceast\ profesiune, deloc 
nobil\ [i aristocratic\. 

Nu dau nume spre a nu fi eu sau dumnealor suspecta]i de 
p\rtinire. 
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Dac\ “nasc [i `n Moldova oameni” sigur [i la Vaslui exist\ 
cu adev\rat magistra]i. 

Omagiul meu acestora! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 98 (334) 16-18 decembrie 2002, editorial) 

 
* 

ARMATA, UN ROL IMPORTANT ÎN VIA}A 
SOCIAL| 

 
BILAN} {I PERSPECTIVE 

 „Din respect pentru cititorii c\r]ii sunt obligat moral s\ 
ofer date ce vin din trecut, prezent [i pentru viitor despre rolul 
locul [i importan]a unit\]ilor militare din jude]ul Vaslui”. (col. 
C\t\lin Carabin\). 
 Cu un trecut istoric glorios [i cu un patrimoniu sacru, 
unit\]ile militare din jude]ul Vaslui au avut un rol important în 
ap\rarea cuceririlor revolu]ionare [i reîntregirea gliei str\bune. 
Faptele eroice ale Regimentului de Doroban]i plecat de la Vaslui 
în luptele de la Plevna, Grivi]a [i Sm=rdan sunt înscrise cu litere 
de aur în istoria poporului român. 
 În primul [i cel de-al doilea r\zboi mondial unit\]ile 
militare din Vaslui, B=rlad [i Hu[i s-au remarcat prin fapte 
eroice. În prezent unit\]ilor militare din jude]  le revin sarcini 
complexe generate de actualul context socio-militar [i mai ales 
ca  urmare a ader\rii  ]\rii noastre la N.A.T.O. 
 Noile sarcini ale armatei române nu exclude rolul 
tradi]ional ca factor de educa]ie a genera]iilor de tineri; care rol 
opin\m c\ se va men]ine [i în viitor. 
 Centrul Militar Jude]ean Vaslui cu sediul în municipiul 
Vaslui, spre deosebire de celelalte unit\]i militare, are o serie de 
misiuni specifice, primordial\ fiind aceea de asigurare a 
unit\]ilor militare cu resurse umane.  
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 În aten]ia comandantului Centrului Militar Jude]ean 
Vaslui lt. col. Paul FILIU}| [i a [efului de stat major lt. Col. 
Constantin CARABIN| ca obiectiv primordial este 
selec]ionarea tinerilor pe principiul „cei mai buni dintre cei mai 
buni” pentru a asigura formarea militarilor profesioni[ti, capabili 
s\ fac\ fa]\ cerin]elor [i standardelor N.A.T.O. 
 Esen]ial\ este contribu]ia medicilor, psihologilor [i a celor 
care contribuie la aceast\ activitate. 
 În permanen]\, spre deosebire de celelalte unit\]i militare, 
Centrul Militar Jude]ean Vaslui colaboreaz\ [i coopereaz\, 
permanent [i eficient, cu organele administra]iei publice locale [i 
celelalte institu]ii pe linia ap\r\rii. 
 Procesul de restructurare a armatei române, chiar dac\ 
creeaz\ sentimente de nostalgie pentru cei disponibiliza]i, este 
perceput [i acceptat necondi]ionat. 
 Trecerea la o armat\ de profesioni[ti începând cu anul 
2007 pentru unit\]ile militare din jude] nu determin\ desfiin]area 
acestora, ci doar o reducere a efectivelor. 
 Trecerea la serviciul militar pe baz\ de voluntariat implic\ 
în continuare activitatea centrului militar în selec]ionarea 
tinerilor, concomitent cu desf\[urarea celorlalte activit\]i 
specifice. 
 Având [i rolul de unitate de garnizoan\, conducerea 
Centrului Militar jude]ean Vaslui se preocup\ permanent de 
rezolvarea problemelor sociale ale familiilor cadrelor militare 
active [i în retragere, g\se[te solu]ii viabile pentru rezolvarea 
cererilor veteranilor de r\zboi, v\duvelor acestora, atât la nivel 
de garnizoan\ cât [i la nivel de jude]. 
 Ca ofi]er cu rela]iile publice, lt. col. Constantin 
CARABIN| manifest\ transparen]\ în prezentarea situa]iilor [i 
datelor reale cu care se confrunt\ institu]ia, prin prezentarea de 
interviuri [i articole ori de câte ori este solicitat de mass media. 
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 Profesionalismul, conduita, ]inuta, respectul pentru 
semeni a cadrelor militare [i personalului civil sunt elemente 
definitorii în aprecierea Centrului Militar Jude]ean Vaslui de 
c\tre e[aloanele superioare, clasându-l printre cele mai bune.  

Ad\ug\m c\ exist\ unit\]i militare `n Vaslui, B=rlad [i 
Hu[i (unde mai are sediul Poli]ia de frontier\). 

 
PENITENCIARUL 

Univers cu totul aparte, cu dou\ func]ii importante: 
CUSTODIAL| [i SOCIO-EDUCA}IONAL| sau de integrare 
social\. 

PENITENCIARUL VASLUI este supraaglomerat de 
c=]iva ani buni. Nu mai sunt condamna]i politic dar a `nflorit 
infrac]ionalitatea [i ... homosexualitatea. 

Mi-a pl\cut discu]ia cu purt\torul de cuv=nt c=nd, 
formul=nd ideea c\ acesta e JALEA ZILEI (a momentului) dar e 
[i institu]ie de educa]ie, acesta mi-a r\spuns: 
 “De ce nu ]ine]i cont c\ penitenciare exist\ `n toat\ lumea [i c\ noi 
suntem institu]ie de EDUCA}IE, REEDUCARE {I REINTEGRARE ?!” 
 Nici n-are importan]\ c=]i sunt numeric, dar sunt mul]i 
acum, `ntre ziduri. E regretabil c\ at=ta lume trebuie s\ se 
recicleze printr-un asemenea loc de distrugere a umanului, 
reeducabili fiind 10-12%, restul...recidiveaz\ ! Presa e plin\ de 
elibera]i “condi]ionat” care se `ntorc dup\ c=teva zile `ntre 
vie]a[i sau dezumaniza]i, `nr\i]i la maximum... 
 }in s\ cred c\ exist\ o gen\ care nu-i las\ pe unii s\ fie `n 
r=ndul lumii. Acum c=]iva ani am scos pe unul din `nchisoare de 
la Ia[i, unde avea de executat, cu sentin]\ definitiv\ a 
Tribunalului Ia[i, 3 ani [i 4 luni `nchisoare. Dintre ai lui era cu 
totul exclus s\-l poat\ ajuta cineva ... Am utilizat toate porti]ele 
legale, i-am pl\tit avoca]i, m-am dus `n audien]e. A fost eliberat 
... I-am oferit condi]ii de trai, salariu bun, func]ie. Crede]i c\ n-a 
furat c=t a putut, aproape de la revenire `n via]a civil\ ? 
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Infractorul cu informatorul au f\cut cas\ bun\ ! Evident, [i-a mai 
luat ajutor, apoi a mai c\zut la `n]elegere cu altcineva ... 
 Ca unitate de coerci]ie, de reeducare, Penitenciarul Vaslui 
(condus competent ast\zi de magistratul Todic\ Cernat) a ini]iat 
multe ac]iuni cultural-educative [i spiritual-biserice[ti, `ncep=nd 
cu [colarizarea (clasele I-VI) [i…profesionalizarea. Mult 
blamat, locul acesta ofer\ ad\post multor oameni cu tare psihice 
sau sociale ... o categorie uman\ cu destul\ reprezentativitate. 
~mpreun\ cu m\n\stirile (l\ca[uri de `nchin\ciune dar [i de 
munc\!), cu azilurile, [colile speciale, schiturile, toate trebuiesc 
luate `n calcul pentru efortul de reintegrare social\ a unei p\r]i 
din popula]ia jude]ului. 
 

INSPECTORATUL JUDE}EAN 
DE JANDARMI VASLUI 

 
Jandarmeria s-a `nfiin]at `nc\ din anul 1850 c=nd 

domnitorul Grigore Alexandru Ghica a semnat actul de 
`nfiin]are a Jandarmeriei Rom=ne « Legiuirea pentru reformarea 
Corpului Slujitorilor `n Corp de Jandarmi ». ~n baza acestei legi, 
`n ora[ul B=rlad a luat fiin]\ un Divizion de Jandarmi din cele 2 

din Moldova, comandat de colonelul 
Antoniu Panait. 

~n timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza ia fiin]\ 
Legionul de jandarmi av=nd `n 
structur\ 17 subunit\]i din care o 
companie de jandarmi la Vaslui, una 
la Hu[i [i una la B=rlad. 

~n anul 1928, c=nd are loc cea 
mai ampl\ organizare a Jandarmeriei 
se `nfiin]eaz\ la Ia[i Inspectoratul 
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General – Jandarmeria Rural\ Ia[i din care fac parte [i Legiunile 
de Jandarmi Tutova [i Vaslui. 

~n perioada celui de-al doilea r\zboi mondial Inspectoratul 
General al Jandarmeriei, Direc]ia General\ a Poli]iei [i 
Prefectura Poli]iei 
Capitalei s-au 
contopit `ntr-un 
organ unic – 
Direc]ia General\ a 
Poli]iei [i 
Siguran]ei Statului. 

În 1990 se 
revine la denumirea de « Comandamentul Trupelor de 
Jandarmi ». În acelaşi an, prin Hotărâre de Guvern – se 
înfiinţează Detaşamentul de Jandarmi Vaslui, având ca zonă de 
responsabilitate întreaga suprafaţă a judeţului Vaslui, formată 
din 3 municipii: Vaslui, Bârlad şi Huşi, 2 oraşe: Negreşti şi 
Murgeni, 71 de comune, cu 346 de sate, comandant de 
detaşament – lt. maj. Smîntînă Paul, locţiitor cdt. Detaşament – 
lt. Popovici Nelu cu urm\toarea structur\ :  

- o companie de jandarmi în municipiul Vaslui; 
- un pluton de ordine publică în municipiul Bârlad; 
- un pluton de ordine publică la Punctul de Trecere a 

Frontierei ALBIŢA – Huşi. 
Prin Legea 116/1998 – lege de organizare şi funcţionare a 

Jandarmeriei Române – Detaşamentul de Jandarmi Vaslui, s-a 
transformat în Comandament de Jandarmi Judeţean Vaslui, 
comandant – căpitan SMÎNTÎNĂ PAUL, şef de Stat Major – 
maior CRISTEA VIOREL, adjunct comandant pentru logistică, 
locotenent-colonel TÂRCĂ MARICEL, cu urm\toarea 
structur\ :  

Detaşamentul de Jandarmi Mobil Vaslui; 
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Compania 1 Jandarmi pază-obiective Vaslui; 
Compania 2 Jandarmi Mixtă Bârlad; 
Compania 3 Jandarmi Mixtă Huşi; 
Subunităţi de comandament. 

Conform legii, Comandamentul de Jandarmi Judeţean 
Vaslui a executat misiuni specifice în zona de competenţă, atât 
independent, cât şi în cooperare cu alte instituţii abilitate ale 
statului, cu atribuţii în domeniu. 

Evoluţia situaţiei operative din judeţ, apariţia de noi 
forme de manifestare a fenomenului infracţional, a dus la 
mărirea ariei de acţiune, sub raportul misiunilor, atât în mediul 
urban, cât şi şi din cel rural. 

Structura Comandamentului de Jandarmi Judeţean Vaslui, 
pe lângă subunităţile mai sus menţionate, s-a completat cu 
Secţia de Jandarmi – Negreşti, existând perspective de înfiinţare 
a altor subunităţi.  

După intrarea `n vigoare a legii 550/2004 privind 
organizarea [i func]ionarea Jandarmeriei Rom=ne, C.J.J. Vaslui 
se transformă `n Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui cu 
urm\toarea comandă :  
{EFUL INSPECTORATULUI – locotenent colonel SMÎNTÎNĂ 
PAUL,  
PRIM ADJUNCT SI ŞEF DE STAT MAJOR – maior 
POPOVICI NELU,  
ADJUNCT PENTRU LOGISTIC|  -  maior MEREORU 
IOAN. 
Structura actual\ a  Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi 
VASLUI  
Comandamentul / servicii/ compartimente; 
Detaşamentul 1 j. Mobil/ Plutoane Mobile; 
Detaşamentul 2 J. Paza şi Protecţie Instituţională; 
Pluton Suport Logist 
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Companie Instrucţie / 4 Plutoane 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui a participat [i 

particip\ la toate evenimentele majore care au avut loc în zona 
de responsabilitate şi contribuie cu forţa şi capacitatea de 
acţiune pe care o are, la buna desfăşurare a vie]ii social-
economice [i men]inerii ordinii [i lini[tii publice. 

 
* 

INSPECTORATUL PENTRU SITUA}II DE 
URGEN}| 

 
Ministerul Administra]iei [i Internelor 
Inspectoratul General pentru Situa]ii de Urgen]\ 
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Podul ~nalt” al 
jude]ului Vaslui 
 

~n anul 1835 la Ia[i s-a `nfiin]at prima unitate de pompieri 
militari sub denumirea de „comand\ de foc” sau „roat\ de 
pojarnici”. Dup\ modelul companiei din Ia[i, s-au `nfiin]at pe 
r=nd companii de pompieri `n toate ora[ele din Moldova: la 
B=rlad, comanda pojarniceasc\, `n anul 1841, la Hu[i `n anul 
1850 iar la Vaslui din unele documente apare ca fiind `nfiin]at\ 
`n anul 1852. 

Dup\ `nfiin]area jude]ului, la data de 1 octombrie 1968, 
prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 3061 din 01.10.1968, s-a 
stabilit [i noua organizare a pompierilor militari. ~n urma acestei 
organiz\ri, ia fiin]\ [i Grupul Jude]ean de Pompieri Vaslui, 
av=nd `n subordine direct\ comapaniile de pompieri Vaslui, 
B=rlad [i Hu[i. 

La 21 iulie 2004 a avut loc unul dintre cele mai 
semnificative [i emo]ionante momente din istoria unei unit\]i 
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militare, decorarea Drapelului de Lupt\ al unit\]ii cu Ordinul 
„Virtutea Militar\” `n grad de Cavaler. 

~ncep=nd cu data de 15 decembrie 2004, odat\ cu intrarea 
`n vigoare a noului stat de organizare a luat fiin]\ Inspectoratul 
pentru Situa]ii de Urgen]\ „Podul ~nalt” al jude]ului Vaslui. 

Nou `nfiin]ata institu]ie este 
condus\ de inspectorul [ef, Lt. col. 
Olaru Neculai, care s-a aflat [i la 
comanda Grupului de Pompieri 
„Podul ~nalt” al jude]ului Vaslui, 
`ncep=nd cu data de 1 ianuarie 2001. 

Lt. Col. Olaru Neculai s-a 
n\scut la 22.07.1963 `n comuna 
Banca, jude]ul Vaslui. Este c\s\torit [i 
are doi copii. A absolvit {coala 
Militar\ de ofi]eri Pompieri `n anul 
1987, iar `n anul 1998 a absolvit 
cursurile Facult\]ii de Drept din cadrul Universit\]ii „Al. I. Cuza 
Ia[i”. ~n anul 2001 a absolvit Cursurile Postuniversitare de 
Management din cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al 
Ministerului de Interne. 
(Material `ntocmit de lt. col. Alecsandru Can\) 
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VI. A. 2. VIA}A PARLAMENTAR|        

                                                     “VASLUIAN|” 
                      - un capitol (de ei) ratat !  

 
Precizare esen]ial\: am fost `n furtunile evenimentelor de 

la bun `nceput: “revolu]ia” de la Vaslui, pe care am relatat-o la 
Radio Ia[i [i Radio Rom=nia; dup\ ce s-a format FDSN eu am 
`nfiin]at MI{CAREA ECOLOGIST| (6 .I. 1990); am candidat 
la Prim\ria Vaslui, la alegerile locale pentru consilieri locali [i 
jude]eni (`n anii electorali) [i la cele parlamentare: candidat 
UNC la deputa]i (1992) senat [i (1996), candidat CDR la Senat 
2000, (la deputa]i, nu am candidat pentru AP  `n 2004) [i am 
sus]inut campaniile electorale ale forma]iunilor pe care le-am 
reprezentat. M-am `nt=lnit cu parlamentari din Parlamentul 
Europei. 
 M-am confruntat (politic) cu a[i `n materie, candida]i de 
pe listele partidelor mari cu for]\ material\ `n spate, ca Dan 
Mar]ian, Aristide Roibu, Dumitru Buzatu, Corneliu Bichine], 
Vasile Mihalachi, cu logistic\ bine pus\ la punct. Am avut 
adversari absolut redutabili `n aceste campanii, `nclusiv `n 
propria grupare, am participat la lans\ri de candida]i `n jude] [i 
la Bucure[ti ! Mi-am dat seama de calitatea candida]ilor, mai 
ales a celor din jude]ul Vaslui. 
 Spun c\ n-am avut suficient succes `n politic\ [i 
autoritatea mea `n teritoriu nu s-a bazat pe for]a unui partid ci pe 
recunoa[terea activit\]ii [i personalit\]ii mele. 
 Dar, esen]ial, acum este c\ am calificarea necesar\ 
evalu\rii parlamentarilor actuali prin activitatea `mpreun\ cu 
ace[tia [i ca om de pres\, observator, analist, om de afaceri, 
autor de c\r]i. 
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 ~n devenirea parlamentaristului vasluian, de la revolu]ie 
`ncoace n-a[ putea remarca dec=t 2 (dou\) personalit\]i: Traian 
B\sescu (Camera Deputa]ilor) [i Aristide Roibu (Senat). ~n rest 
m=n\ [i nu minte pentru vot. E destul s\ men]ionez c\ 
majoritatea parlamentarilor de Vaslui (printre care Al. Mera, G. 
Alexandrache [i Gh. Hoha – “alogeni” dar [i veneticii poposi]i 
pe aici de 2-3 ori `n campania electoral\, dup\ care au disp\rut 
definitiv), au fost cataloga]i de pres\ ca “mu]i” ! A fi 4 ani `n 
Senat sau Camera Deputa]ilor [i...nici un cuv=nt, nici o vorb\ 
despre Vaslui ... ! ! ! ~ntr-un fel s-ar mai deta[a fostul senator 
Corneliu Bichine], dar mereu `n opozi]ie [i f\r\ puteri [i el ! 
Desigur, fiecare poate invoca ceva, dar slaba lor putin]\ `n 
afirmarea drepturilor vasluienilor e o caracteristic\. 

Din actuala legislatur\ (2004-2008), informare `n leg\tur\ 
cu activitatea din Senat [i Comisii, pentru a fi men]ionat\ `n 
prezenta carte, am primit doar de la Aristide Roibu. Poate 
senatorul Cristian David este mai ocupat ca Ministru ... 

Rezultatele pentru popula]ia care i-a ales NU SE V|D. 
Nu “se vede” deloc Vlad Hogea (PRM), Ion Giurescu, Dumitru 
Bentu, Florea Voinea (PSD) care n-au nici o prezen]\ nici `n 
teritoriu. S\ a[tept\m mai mult de la Dan Marian (PNL) [i 
Gabriela Cre]u (PSD). 

Faptul c\ cei ale[i pe liste `n jude]ul Vaslui, 3 senatori [i 7 
deputa]i, nu vor, nu pot sau nu [tiu s\ reprezinte ~N 
PARLAMENTUL }|RII interesele acestui jude] mi-au impus 
titlul pe deplin sus]inut de activitatea lor prezent\. 

Referindu-ne, prin excep]ie, la rezultatele alegerilor locale 
din 6 iunie 2004 consemn\m urm\torul “clasament”: 

Consilieri locali pe jude]: PSD-1084; PNL-238; PD-138; 
PRM-119; PUR-51; PNG-44; AP-34 (dar nu am ob]inut 5% s\ 
r\m=nem `n Consiliul Jude]ean); PUNR-5. Deci forma]iunea pe 
care am condus-o ca pre[edinte pe jude], Dan Albescu fiind 
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vicepre[edinte [i candidat la Prim\ria Vaslui, cu liste complete 
`n toate localit\]ile, a fost a 7-a for]\ politic\. 

 
* 

 
V=rst\ a `ndr\znelii  `n via]\, 15 ani de c=nd exist\ TVV, 

este cea a deplinei maturit\]i. 
Rezultatele Dvs. nu sunt la `ndem=na prea multora. 
Chiar dac\ nu `ntotdeauna activitatea noastr\ a fost 

favorabil `nf\]i[at\ pentru public, 
audien]a [i profesionalismul postului 
TV Vaslui au impus respect. 

Domnule profesor Dumitru V. 
MARIN, pute]i fi m=ndru pentru tot 
ce a]i realizat. 

La ceas aniversar v\ urez La 
mul]i ani ! 

Senator 
Aristide ROIBU 
 
                           Decembrie 2005 
 

“Un miracol ce dureaz\ de 15 ani” 
 

Iată că şi la Moldova se nasc televiziuni şi media de 
calitate, ca şi oamenii care stau în spatele acestor proiecte. 
Apariţia, acum 15 ani a Studioului de Televiziune Vaslui, 
precum în timp şi a posturilor de radio adiacente a reprezentat, 
într-un fel, intrarea în modernitate a societăţii vasluiene.  

Pentru prima dată comunitatea vasluiană şi-a găsit un 
prieten fidel, prieten care dezvoltându-se a umplut golul 
informaţional şi cultural al unui judeţ care şi aşa  pare a fi fost 
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uitat mai de toată lumea. Iată însă, că prin munca asiduă a 
câtorva oameni ai locului concetăţenii lor sunt permanent în 
legătură unii cu alţii, se pot ajuta, felicita şi găsi în momentele 
importante ale vieţii lor. Astfel Televiziunea Vaslui a devenit un 
pivot esenţial al existenţei comunitare din Judeţul Vaslui, în 
camerele sale de luat vederi concentrându-se realitatea, uneori 
frustă, alteori sărbătorească a spaţiului vasluian şi 
moldovenesc în genere.  

Împlinirea a 15 ani în slujba comunităţii dă notă de 
calitatea extraordinară a acestui post construit şi născut în 
condiţiile grele ale anilor ’90, dar care a ajuns în casa şi în 
inimile vasluienilor şi pe care nu le-a mai părăsit, pentru că nu 
a fost părăsit de aceştia. Rolul său social este, deci, indubitabil. 
Căci prin intermediul unui post de televiziune realitatea intră în 
existenţa fiecăruia şi îi modifică viaţa, permiţându-i să ia decizii 
rapide şi să se dezvolte în sensul secolului său. Mai mult, prin 
programele sale culturale, televiziunea capătă o nouă 
dimensiune- cea educativă, modelând existenţele şi 
îmbunătăţind calitatea umană. În sfârşit, prin divertisment 
televiziunea dă posibilitatea oamenilor de a ieşi din stressul 
cotidian şi de a intra într-o altă lume, lumea miraculoasă a 
televiziunii în genere. Căci nu trebuie uitat, televiziunea este, 
dincolo de tehnică şi o adevărată magie, o magie construită de 
oameni pentru ceilalţi oameni. 

Toate acestea s-au întrunit în mod fericit în Televiziunea 
Vaslui, televiziunea unui public fidel de 15 ani. Mă bucur să îi 
urez acestei televiziuni al cărui invitat am fost de atâtea ori să 
crească de zece ori încă pe atât. 

Toate gândurile mele bune, în acest moment de 
sărbătoare, 

 
Dr. Cristian Rădulescu, deputat PD de Vaslui 
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VI. A. 3.  MUNC| {I SPERAN}| 

 
DIREC}IA GENERAL| A FINAN}ELOR PUBLICE 

VASLUI 
 
PAN}~RU MIH|I}| 
N\scut `n Vaslui, `n 25.III.1955. 
Dup\ absolvirea liceului “Mihail 

Kog\lniceanu” a urmat Academia de 
Studii Economice promo]ia 1980. 

Dup\ absolvire, a lucrat ca operator 
la Centrul de Calcul Electronic Vaslui 
p=n\ `n 1991 c=nd `n cadrul Direc]iei 
Generale a Finan]elor Publice a devenit 
inspector [ef serviciu. 

Tot `n cadrul aceleia[i unit\]i a 
func]ionat ca Director Control Fiscal dup\ care din aprilie 2005 
a fost numit prin concurs Director Executiv al susnumitei 
Direc]ii. 
  
 ~n structura de conducere a Direc]iei Generale a 
Finan]elor Publice se reg\sesc: 
Maria Balan – director executiv adjunct – Activitatea de Control 
Fiscal 
Corina C`mpeanu - director executiv adjunct D.M.A.V.S. 
Pav\l Ioan – {ef Administra]ia Finan]elor Publice Vaslui 
Ioana Condurache - {ef Administra]ia Finan]elor Publice Hu[i 
Maria Balan - {ef Administra]ia Finan]elor Publice B=rlad 
Sorin Vasiliu - {ef Administra]ia Finan]elor Publice Negre[ti 
Rodica Ciorc`rlan - {ef Administra]ia Finan]elor Publice 
Murgeni 
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 Direc]ia general\ a finan]elor publice a jud. Vaslui se 
organizeaz\ [i func]ioneaz\ `n structur\ organizatoric\ prev\zut\ 
de OMFP nr. 10/2004, privind regulamentul de organizare [i 
func]ionare a direc]iilor generale a finan]elor publice [i 
controlului financiar de stat din jude]e [i a HG nr. 208/2005 cu 
modific\rile [i complet\rile ulterioare, privind organizarea [i 
func]ionarea Ministerului Finan]elor Publice [i a Agen]iei 
Na]ionale de Administrare Fiscal\. 
 Direc]ia general\ a finan]elor publice a jud. Vaslui 
func]ioneaz\ ca unitate deconcentrat\ la nivel jude]ean, `n baza 
legilor, ordonan]elor guvernului, ordinelor [i instruc]iunilor 
elaborate de Ministerul Finan]elor Publice av=nd `n componen]\ 
Structura de administrare fiscal\, care cuprinde: 
- Activitatea de metodologie [i administrarea veniturilor statului 
- Activitatea de control fiscal 
- Activitatea de trezorerie [i contabilitate public\ precum [i: 
 - Servicii independente 
- Administra]iile finan]elor publice municipale [i or\[ene[ti 
 Direc]ia general\ a finan]elor publice a jud. Vaslui are 
urm\toarele atribu]iuni mai importante: 
- colectarea veniturilor la bugetul de stat prin utilizarea 
modalit\]ilor de stingere a obliga]iilor bugetare inclusiv a tuturor 
modalit\]ilor de executare silit\; 
- activitatea de administrare a contribuabililor mari din jude];  
- organizeaz\ activitatea de solu]ionare a cererilor de acordare a 
`nlesnirilor la plata impozitelor, taxelor [i a altor venituri ale 
bugetului de stat, potrivit reglement\rilor legale `n vigoare; 
- combaterea evaziunii fiscale, a corup]iei, protec]ia 
patrimoniului public; 
- controlul la agen]ii economici, persoane juridice [i persoane 
fizice, asupra modului de calcul, `nregistrare [i virare a 
obliga]iilor fa]\ de bugetul statului, precum [i a modului de 
respectare a disciplinei financiar-valutare; 
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- analiz\/solu]ionare potrivit competen]elor legale a 
contesta]iilor formulate de contribuabili; 
- metodologie [i asisten]\ la contribuabili persoane juridice [i 
fizice; 
- sarcini viz=nd impozitul pe venitul global; 
- activitatea de administrare a veniturilor statului: declara]ii, 
deconturi, dosare fiscale, etc.; 

- sarcini privind cazierul fiscal; 
- execu]ia financiar\ [i de cas\ pe bugete, 
fonduri speciale [i mijloace 
extrabugetare; 
- administrarea contului curent general al 
trezoreriei jude]ene, deschis la BN, 
asigur=nd efectuarea opera]iilor de 
decontare `ntre trezoreriile locale [i 
institu]iile bancare corespondente; 
- activitatea de lansare a emisiunilor de 
certificate de trezorerie, asigur=nd 

repartizarea imprimatelor respective, func]ionarea casieriilor, 
instruirea personalului s.a.; 
- sprijinul [i `ndrumarea consiliilor locale pe linia `ntocmirii [i 
execut\rii bugetelor acestora; 
- reprezint\ interesele statului `n fata instan]elor de judecat\ `n 
litigiile legate de activitatea pe care o desf\[oar\, particip\ 
potrivit actelor normative `n vigoare sau a mandatului primit din 
partea Ministerului Finan]elor Publice ca reprezentant al 
acestuia; 
- `nf\ptuie[te activitatea de management a personalului, de 
perfec]ionare a preg\tirii profesionale [i de stimulare a acestuia; 
- implementeaz\ obligatoriu aplica]iile informatice proiectate de 
Direc]ia general\ tehnologia informa]iei; 
- liber acces la informa]iile de interes public conform 
reglement\rilor legale; 
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- solu]ionarea peti]iilor depuse de cet\]eni sau asocia]ii legal 
constituite; 
- misiune/inspec]ie de audit [i certificare a bilan]urilor contabile 
[i a contului de execu]ie bugetar\. 
 Conducerea  executiv\ a D.G.F.P. VASLUI r\spunde de 
organizarea, conducerea [i controlul `ntregii activit\]i a 
institu]iei, are calitatea de ordonator ter]iar de credite, 
coordoneaz\ direct structura de administrare fiscal\, unit\]ile 
fiscale teritoriale din teritoriu (Administra]ia finan]elor publice 
municipale/or\[ene[ti/) precum [i serviciile/compartimentele 
independente. 
  

DIREC}IA PENTRU AGRICULTUR| {I 
DEZVOLTARE RURAL| 

 
AGRICULTURA jude]ului reprezentat\ `n aceste 

momente de c=]iva speciali[ti de 
prestigiu care `ns\ n-au nici un mod 
practic de a influen]a av=ntul 
necesar pentru c\, `n afar\ de sfaturi, 
nu au `n ajutor o politic\ de stat care 
S| AJUTE ]\ranul, pe micul 
`ntreprinz\tor [i pe marele proprietar 
sau arenda[ s\ ob]in\ venituri `n 
urma prelucr\rii p\m=ntului. 
 ~ntreprinz\tori ca Adrian 
Porumboiu (cu cele mai mari suprafe]e cultivate din jude]) nu au 
cum fi influen]a]i nici de sfatul directorului general Daniel 
Dr\gan, un tip ambi]ios [i de[tept, nici de experien]a lui Ioan 
Dima (autoritate managerial\, de altfel) nici de cercet\rile dr. 
ing. Doina Silistru sau dr. `n [tiin]e Valentin Silistru, pentru c\ 
se supun legilor pie]ei… 
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 Aparatul birocratic al D.A.D.R. r\m=ne de nivel… 
consultativ. 

Direc]ia pentru Agricultur\ [i Dezvoltare Rural\ Vaslui 
este serviciu deconcentrat al Ministerului Agriculturii, P\durilor 
[i Dezvolt\rii Rurale [i are `n subordine Unitatea Fitosanitar\ 
Vaslui [i Unitatea de Ameliorare, Reproduc]ie [i Selec]ie `n 
Zootehnie Vaslui. 

Direc]ia pentru Agricultur\ [i Dezvoltare Rural\ are rela]ii 
de colaborare cu Inspectoratul Teritorial pentru Controlul 
Semin]elor [i Materialului S\ditor Vaslui, Oficiul de Studii 
Pedologice [i Agrochimice Vaslui, precum [i cu Oficiul de 
Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Vaslui, institu]ie aflat\ `n 
subordinea Ministerului Administra]iei [i Internelor. 

D.A.D.R. are un num\r de 71 angaja]i, din care 40 la 
sediul institu]iei [i 31 la centrele agricole comunale. 

Unitatea Fitosanitar\ Vaslui are 15 angaja]i iar Unitatea 
pentru Ameliorare [i Reproduc]ie `n Zootehnie 17 angaja]i. 

D.A.D.R. Vaslui are `n organigrama sa un director 
executiv, ing. Daniel Dr\gan, 3 directori executivi adjunc]i [i 4 
[efi servicii. Directorii executivi adjunc]i constituie baza de 
plecare a structurii organizatorice care cuprinde un director 
executiv adjunct pe probleme tehnice, unul pe probleme 
economico-administrative [i unul pentru dezvoltare rural\. 
Ace[tia au `n subordine c=te unul sau dou\ servicii, coordonate 
de un [ef de serviciu `n compartimente de specialitate. 

* 
CONSTANTIN DULU}E a fost director al D.A.D.R. `n 

perioada 1996 – 2000.  
* 

ing.Ion Dima - Predestinat a fi director 
N\scut la data de 5 decembrie 1946, `n satul {i[cani, 

jude]ul Vaslui, Ion Dima se m=ndre[te cu cea mai longeviv\ 
via]\ `ntr-o func]ie de director. Timp de 19 ani a condus 
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destinele agriculturii vasluiene, iar doi ani a fost [ef peste o 
[coal\ primar\. Dup\ ce a 
terminat studiile gimnaziale `n 
satul natal, a fost nevoit s\ stea 
`n internat la Hu[i, pentru a 
finaliza studiile liceale la "Cuza 
Vod\". Facultatea a f\cut-o ceva 
mai t=rziu, ob]in=nd licen]a `n 
anul 1973 la Universitatea 
Agronomic\ Ia[i. ~ntre timp a 
efectuat stagiul militar (1964-1966), dup\ care a fost numit 
director la {coala primar\ din satul Tom[a (Hoceni). Dup\ 
facultate a fost repartizat ca [ef de ferm\ la A.E.I. R=[e[ti, dup\ 
care `n anul 1976 a devenit directorul A.E.I. Iv\ne[ti. Din 1982 
este numit director zoo-veterinar la DADR Vaslui, func]ie pe 
care a de]inut-o p=n\ `n anul 1993, c=nd a fost promovat `n 
func]ia de director general al DADR. Dup\ o halt\ ca inspector 
la Banca Agricol\, din 2000 revine `n fruntea agriculturii 
vasluiene. ~n prezent, Dima este [ef serviciu Inspec]ii la DADR. 
Este c\s\torit [i are un copil, Claudia, care este avocat `n Baroul 
Bac\u. "Perioada 1973-1989 a fost una de construc]ii [i investi]ii 
`n agricultur\, `n special `n domeniul produc]iei animaliere.    
M-am num\rat printre cei care au contribuit la `nfiin]area a 21 
de complexe de cre[tere a animalelor `n sistem intens.” 

{i a condus competent agricultura vasluian\, ad\ug\m noi. 
   

Dr. ing. Doina Silistru 
Cercet\tor [tiin]ific principal gr. I,  
„Sunt fiica lui Constantin [i Georgeta Popescu n\scut\ la 

30 octombrie 1958 în localitatea Vl\deni, jude]ul Ia[i. {coala  
general\ din localitatea natal\, Liceul Mihai Eminescu din Ia[i 
(absolvit în anul 1977 cu media la Bacalaureat 9,17). Din anul 
1981 sunt c\s\torit\ cu Silistru Constantin, inginer zootehnist [i 
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avem doi copii, un b\iat [i o fat\, de 23 [i respectiv 21 ani, ambii 
studen]i.  
 Stagiu la CAP Dr\g\ne[ti, Grum\ze[ti, jude]ul Neam], 
popas la SCA Podu-Iloaiei, jude]ul Ia[i transfer la 1 martie 1988 
la Sta]iunea de Cercetare [i Produc]ie pentru Cultura Paji[tilor  
Vaslui, sectorul de cercetare. 
 O mare parte din rezultatele ob]inute în urma activit\]ilor  
desf\[urate au stat la baza elabor\rii atât a tezei de doctorat cât [i 
a 37 lucr\ri [tiin]ifice sus]inute la diferite Sesiuni de referate 
[tiin]ifice, organizate în ]ar\ [i publicate în diferite reviste de 
specialitate. 

Teza de doctorat intitulat\ “Studiul poten]ialului 
productiv la obsig\ (Bromus inermis Leyss) în condi]iile 
Podi[ului Central Moldovenesc” sus]inut\ în [edin]\ public\ pe 
data de 6 iunie 1997, aduce importante contribu]ii la cunoa[terea 
mai profund\ a acestei specii, la modul ei de comportare în 
condi]iile acestei zone [i la identificarea celor mai valoroase 
genotipuri care ar putea sta la baza cre\rii de noi soiuri 
superioare cantitativ cât [i calitativ, cu o adaptabilitate ridicat\ la 
condi]iile specifice zonei de silvostep\ din Moldova. Dup\ 
aprecierea Academician Prof. Dr. C. B\rbulescu teza poate fi 
considerat\ ca o monografie a acestei specii. 

În acela[i timp sunt [i coautor al c\r]ii Ameliorarea 
paji[tilor degradate din zona de silvostep\ premiat\ de 
Academia Român\ în anul 2000. 

În perioada 2003-2004 am ocupat func]ia de director 
executiv adjunct la Direc]ia pentru Agricultur\ [i Dezvoltare 
Rural\ Vaslui iar din 13 decembrie 2004 am fost aleas\ senator 
în Parlamentul României din partea PSD, în circumscrip]ia 
electoral\ nr. 39 Vaslui.” 
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~n agricultur\ : 
 Stress [i … disperare ! 
 Vara asta nenoroce[te mult\ lume ! 
 Seceta de p=n\ acum, `nc\ `n toiul ei pentru c\ n-a plouat 
peste tot, determin\ reac]iile cele mai nea[teptate. Cutare b\bu]\ 
`[i vinde purcelul sau ultima g\in\ din b\t\tur\, gospodarul 
cutare vinde mai pe nimic vi]elul sau vaca, salariatul t=rgove] 
ofteaz\ dup\ o fruct\ pe care n-o poate cump\ra … 
 Jalea cea mare este pentru `ntreprinz\torii din agricultur\: 
gr=ul `n loc de 4 to/ha este de 4-500 kg., porumbul e par]ial deja 
compromis, floarea soarelui e frumoas\ numai unde a fost 
sem\nat\ `nainte de Pa[ti, f=n, lucern\-nu, vitele nu au rezerve, 
laptele, p\s\rile nu au pre] ! Cine are investite milioane `n 
agricultur\ `l p\ze[te bine falimentul ! Cine n-are p\m=nt mai 
supravie]uie[te cu ajutorul social. 
 Dar dac\ investitorul falimenteaz\ de unde vor fi speran]e 
de viitor ? 
 Incon[tien]ii stau senini prin c=rciumi. 
 Cei care g=ndesc la viitor sunt `ncr=ncena]i [i se zbat `ntre 
dezn\dejde [i disperare. 
 ~n orice caz, cel pu]in `ntr-un interminabil stres. 
(MERIDIANUL, An. IV, nr. 51 (388) 7-9 iulie 2003, editorial) 

 
NORMALITATE … ? 

~n agricultur\: c=nd plou\ la timp. Consecin]a: n\dejdea c\ 
munca nu e degeaba, c\ din p\m=ntul muncit cu du[m\nie se 
asigur\ hran\ [i un ce profit. 

~n industrie: comenzi care s\ asigure salariile oamenilor [i 
preocup\rile pentru optimizare – cercetare. P=n\ la urm\, 
intrarea `ntr-o hor\ `n care se `nv=rte[te banul pentru munca 
omului. 
 ~n comer]: parte c=t mai mare din visul oric\rui 
comerciant: desfacerea m\rfii, dever, speran]e, cur\]enie. P=n\ la 
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urm\ serviciile de calitate fac mai frumoas\ via]a fiec\ruia [i 
sunt dovezi de existen]\ civilizat\. 
 ~n … politic\: alegeri, alian]e, planuri m\re]e, stabilitate, 
pa[i `nainte, pa[i `napoi, c=t mai pu]ine minciuni [i corup]ie! 
Avem a[a ceva ? 
 Deocamdat\, dorim: 
      - s\ avem o existen]\ decent\ (dar nu totdeauna `n]elegem c\ 
TREBUIE s\ muncim pentru asta). Condi]iile de trai din vest 
sunt „pl\tite” cu munca istovitoare timp de 5 zile pe s\pt\m=n\, 
f\r\ alt timp liber dec=t vreo emisiune la televizor … 
       - s\ avem siguran]a existen]ei. Asta va r\m=ne un vis 
frumos deoarece v\d c\ lumea se `ndreapt\ c\tre concuren]a 
acerb\ p=n\ [i `ntre membrii familiei. Din ce `n ce mai mult 
homo, homini lupus. Care poate, poate, care nu, nici Dumnezeu 
cu mila! 
       S\ fim oameni! Ce chestie „transparent\”!! Asta ar 
presupune ca, `n afara `ndestul\rii bur]ii, s\ hr\nim sufletul, s\ 
sim]im ceva pentru semenii no[tri ; s\ facem ceva [i pentru ei. 
Ar `nsemna s\ avem cuv=nt, s\ ne respect\m, s\ iubim, s\ nu fim 
tr\da]i, s\ fim ajuta]i … 

Hm !! 
Normalitatea `nseamn\, poate, ca visul s\ zboare, iar 

realitatea s\ nu fie foarte departe de speran]\ ! 
(MERIDIANUL, An V, nr. 51 (527) 1-4 iulie 2004, editorial) 
 

BETEGI [i betegi]i 
Beteag e omul n\scut sau care a dobor=t un handicapat 

adic\ un defect fizic sau mintal. Unii sunt betegi]i din cauza lor, 
al]ii nenoroci]i de `mprejur\rile soartei. Cel mai beteag e ca [i 
cel mai prost, adic\ face pe … (prostul, beteagul) [i r\m=ne a[a ! 
      Oare, dintre poli]i[ti [i func]ionari pot fi ale[i cei mai mul]i 
candida]i la … bete[ug ? 
 Cunosc pe un [ef de serviciu la o prim\rie din jude] care 
m-a `nc=ntat p=n\ de cur=nd cu logica exprim\rii, cu destule 



 360

cuno[tin]e de specialitate [i juridice (a uimire, nu alta !). Acum 
c=teva zile i-am cerut o anume adeverin]\. Stupoare : tipul f\cea 
eforturi teribile (avea ordin invers) s\ par\ t=mpit nu numai cu 
bete[ug ! 

{tiu un c\pitan de poli]ie (de[tept [i corect) care a f\cut 
cercet\ri `n leg\tur\ cu un furt de el dovedit : „de asta (p=rnaie) 
nu-l mai scap\ nimeni”, se ar\ta convins c=t f\cea formalit\]ile 
de constatare. A venit un plutoniera[ care i-a [optit ceva la 
ureche [i subit, incoruptibilul a dob=ndit bete[ug mintal. A f\cut 
ce-a f\cut [i ho]ul, care furase clar cu acte `ntocmite e, azi, bine, 
mersi ! C\pitanul nu mai d\ ochii cu mine … 

~nt=lni]i func]ionari care stau cu h=rtiile `n m=n\ [i nu vi le 
`nm=neaz\ ... datorit\ unui bete[ug vechi: mita ! 

Am `nt=lnit de cur=nd un viceprimar degrab bete[ugit 
dup\ ce o fost\ coleg\ de clas\ l-a rugat ceva … urbanistic ! 

De fapt unii sunt betegi de la mama natur\, iar al]ii 
bolunzesc mintena[ ce primesc o porunc\ de la superiori. 

Ce s\ fac\ omul: s\-[i piard\ slujba, sau s\ fac\ pe 
t=mpitul chiar dac\ are o func]ie de decizie ? 

{ti]i care e culmea prostiei ? … s\ faci pe prostul [i s\ 
r\m=i a[a ! 

Sper\m c\ func]ionarii, poli]i[tii, viceprimarii sau al]ii cu 
care venim `n contact s\ nu ating\ culmea, [i dup\ ce-i umilesc 
al]ii (sau interesul lor) s\ r\m=n\ … BETEGI ! 

C\ nu de alta, cu handicapa]ii  publici e … cea mai grea 
via]\ ! 
(MERIDIANUL, An III, nr. 9 (246) 4-6 februarie 2002, editorial) 
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~NV|}|MÂNTUL VASLUIAN 
 

Inspectoratul {colar Jude]ean 
Inspector general prof. Gheorghe C=rj\ 
Inspectori generali adjunc]i : Dorel Juverdeanu, Gica 

Ursanu 
~nv\]\mântul vasluian, `n 

calitate de principal „actor” al 
procesului educa]ional, a cunoscut o 
perioad\ de profunde transform\ri 
dupa revolu]ia din 1989, menite a-i 
diversifica [i `nt\ri posibilit\]ile de a 
r\spunde cu succes multiplelor 
comandamente ale epocii actuale, `n 
concordan]\ cu noile tendin]e ale 
civiliza]iei mondiale. 

~n acest context se distinge 
complexitatea caracteristicilor sale. 
Astfel, [coala vasluian\, `n consens cu imperativele Reformei [i 
cu “Cartea alb\ asupra educa]iei [i form\rii”, elaborat\ de 
Uniunea European\, `n programul guvernamental de dup\ 1989, 
a avut drept scop realizarea unei ,,societ\]i educa]ionale”, care s\ 
valorifice eficient resursele umane: prin educa]ia permanent\; 
accesul generalizat la orice form\ de cunoa[tere; extinderea 
mijloacelor de comunicare; cre[terea motiva]iei individuale 
pentru `nv\]are [i emancipare personal\; participare civic\ [i 
responsabilitate social\.  

~n consecin]\, din punct de vedere al infrastructurii, 
`nv\]\mântul vasluian poate fi caracterizat prin urm\torii 
indicatori: 

Astfel, `n anul 1990 erau `n total 767 unit\]i [colare, din 
care 309 gr\dini]e, 429 [coli primare [i gimnaziale [i 16 licee. ~n 
1994 erau 810 unit\]i de `nv\]\mânt, din care 332 gr\dini]e, 440 
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de [coli primare/gimnaziale [i 18 licee, iar `n anul 2000 `n jude] 
existau 820 de unit\]i, din care 372 gr\dini]e, 420 [coli generale 
[i 17 licee. 

{colile primare [i gimnaziale au avut o evolu]ie diferit\ 
fa]\ de gr\dini]e. Dup\ anul 1968 num\rul [colilor a sc\zut 
continuu. ~n perioada 1990 are loc o u[oar\ cre[tere, ca apoi 
num\rul [colilor s\ creasc\ nesemnificativ. Evolu]iile de dup\ 
1994 se datoreaz\ desfiin]\rii unor [coli, cu prec\dere din 
mediul rural. ~n schimb, a crescut `n aceast\ perioad\ num\rul 
[colilor generale din mediul urban. Num\rul liceelor din jude]ul 
Vaslui a r\mas aproape acela[i, crescând nesemnificativ, de la 
16 la 17 `n anul 2000. ~nv\]\mântul profesional, complementar 
sau [colile de arte [i meserii s-a caracterizat printr-o sc\dere de 
unit\]i de acest fel `n anul 1998, comparativ cu anii anteriori, ca 
apoi, dup\ anul 2000, num\rul s\ creasc\. 

~n ultimii ani a sc\zut num\rul de unit\]i [colare, datorit\ 
comas\rii activit\]ii instructiv-educative `n satele cu pu]ini elevi. 
Acest lucru a fost posibil [i prin achizi]ionarea de mijloace de 
transport pentru elevii din mediul rural.  

Demn de semnalat este [i faptul c\ peste 200 de unit\]i 
[colare din jude]ul nostru au fost reabilitate cu sprijinul B\ncii 
Mondiale sau al comunit\]ii locale. 

~n unit\]ile [colare exist\ cel pu]in un calculator, dar `n 
mare m\sur\ materialul didactic [i mijloacele de `nv\]\mânt sunt 
deteriorate, personalul didactic f\când eforturi deosebite pentru 
a suplini aceast\ situa]ie. 

~ncep=nd cu anii 1990-1995 popula]ia [colar\ a sc\zut 
datorit\ reducerii natalit\]ii, a abandonului [colar, cât [i a 
faptului c\ mul]i p\rin]i au renun]at s\-[i trimit\ copiii la [coal\, 
datorit\ situa]iei materiale sau plec\rii lor la munc\ `n 
str\in\tate. Aceasta s-a `ntâmplat `ndeosebi `n mediul rural, unde 
unii p\rin]i au manifestat dezinteres `n a-[i trimite copiii la 
[coal\, folosindu-i la treburile gospod\re[ti. Se poate lesne 
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observa c\ sc\derea semnificativ\ apare la num\rul de elevi. 
Astfel, `n 1990 erau `nscri[i un num\r de 103.432 de copii, din 
care 16.502 `n gr\dini]e [i 86.930 erau elevi. ~n anul 2000 
num\rul lor a sc\zut la 92.999, din care 14.983(16%) `n 
gr\dini]e [i 78.8016(84%) erau elevi. Aceasta pare a fi [i 
tendin]a `n urm\torii ani, când tot mai multe familii din mediul 
rural renun]\ la ideea [colariz\rii, lucru care va determina o 
sc\dere a gradului de educa]ie din aceast\ zon\. 

~n ultima vreme, cre[terea num\rului de elevi a fost 
posibil\ prin m\surile `ntreprinse pentru `nl\turarea abondonului 
[colar [i prin integrarea elevilor necuprin[i `n nici o form\ de 
`nv\]\mânt, astfel : 

- derularea programului guvernamental «laptele [i 
cornul» ; 

- `nt\rirea rela]iei [coal\-familie ; 
- implicarea mai sus]inut\ a autorit\]ilor locale ; 
- leg\tura mai strâns\ cu to]i partenerii educa]ionali din 

cadrul comunit\]ii locale (biseric\, poli]ie, justi]ie, 
institu]ii de cultur\, O.N.G.-uri, agen]i economici, 
personalit\]i.) 

~n ce prive[te activitatea de performan]\, elevii vasluieni 
au ob]inut rezultate meritorii la concursurile [i olimpiadele 
[colare ani de-a rândul, prilej de a se valorifica informa]iile la un 
nivel superior la fazele jude]ene, interjude]ene [i na]ionale, 
ob]inându-se `n fiecare an peste o sut\ de premii [i men]iuni, la 
etapele superioare ale acestor competi]ii [colare. 

Personalul didactic din jude]ul Vaslui, `n aceast\ perioad\ 
a crescut continuu, excep]ie f\când anul 2000, când au avut loc 
reduceri importante de personal. ~n ultimii ani s-a pus accent [i 
pe cre[terea preg\tirii cadrelor didactice, prin reducerea drastic\ 
a num\rului de suplinitori. ~n 1990 func]ionau `n `nv\]\mânt 
5275 de cadre didactice, din care 3695 `n `nv\]\mântul primar [i 
gimnazial, 787 la liceu [i 41 `n `nv\]\mântul                 
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profesional. ~n anul 2000 erau `n sistem 5849 din care 3762 la 
[colile generale, 954 la licee [i 100 la [colile profesinale `n timp 
ce `n toamna anului 2005 num\rul personalului didactic era de 
peste 6000 de cadre didactice din care 4502 titulare. 
O ini]iativ\ meritorie a M.Ed.C. o constituie punerea `n aplicare 
a Proiectului pentru ~nv\]\mântul Rural, ceea ce urm\re[te: 
         -reconversia profesional\ a cadrelor didactice de la sate; 
         -asigurarea unor [anse egale pentru to]i copiii, prin 
revitalizarea acestui segment important al ~nv\]\mântului 
românesc.   

Un lucru demn de remarcat este c\, de[i popula]ia [colar\ 
a sc\zut, personalul didactic nu a avut aceea[i tendin]\, ceea ce 
demonstreaz\ o `mbun\t\]ire a actului educa]ional. ~n ultimii ani 
a crescut sim]itor num\rul personalului didactic ce a ob]inut 
gradele I [i II, chiar [i doctoratul. Astfel, la `nceputul anului 
[colar 2005-2006 erau 15 profesori/ingineri ce de]ineau titlul de 
doctor `n [tiin]e dup\ cum urmeaz\ : lb. român\(3), 
agricultur\(1), chimie(2), filozofie(3), geografie(2), istorie(1), 
profil economic(1), teologie(1),  geologie(1) . 

Reforma ~nv\]\mântului, ini]iat\ dup\ 1990 a intrat `n 
ultimii ani `ntr-o etap\ de accelerare [i de aprofundare. 
Abordarea transversal\ [i radical\ `i confer\ caracterul de 
reform\ sistemic\. Restructurarea re]elei institu]ionale, a 
con]inuturilor, a managementului [i finan]\rii `nv\]\mântului au 
`n vedere compatibilizarea acestui segment de baz\ al vie]ii 
social-economice, cu orient\rile europene. 

Revolu]ia `n educa]ie este o cerin]\ imperioas\ a zilelor 
noastre, iar asigurarea de resurse umane competente [i [lefuirea 
capitalului uman trebuie s\ devin\ o prioritate na]ional\. 
(Text prof. Nicolae Ionescu, Liceul „Mihail Kog\lniceanu” Vaslui) 
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LICEE   
Vaslui 

Grupul {colar Industrial “{t. Procopiu” – dir. Romel Vicol  
Colegiul Economic “Anghel Rugin\” - dir. Mihaela Cosovanu 
Grupul {colar Industrial “Ion Mincu” – dir. Dan M\gureanu 
Liceul Teoretic “Emil Racovi]\” - dir. Gh. Panainte Cornescu 
Liceul cu Program Sportiv – dir. Mihaela G\l\]ianu 
Liceul Teoretic “Mihail Kog\lniceanu” – dir. Angela Dobre  
Grup {colar coopera]ie – dir. Doina C=rj\ 

B=rlad 
Colegiul Na]ional “Gh. Ro[ca Codreanu” – dir. Mihaela Cososchi  
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” – dir. Jenic\ Durchi  
Liceul Pedagogic “Al. Vlahu]\” - dir. Tatiana Bradu  
Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” – dir. Mihaela P\i[  

Hu[i 
Liceul Teoretic “Cuza Vod\” - dir. Georgeta Giosu  
Colegiul Agricol “D. Cantemir” – dir. Ing. Dr. Teodor Botezatu; 
adjunct, prof. drd. Irimia Artene, al]i doi doctori `n [tiin]e; Paul {u[nea [i 
Doina Grigora[; 1400 elevi/82 cadre didactice 

Negre[ti 
Grupul {colar Industrial Negre[ti – dir. Vasile Mariciuc  

Murgeni 
Grup {colar Agricol Murgeni – dir. Gheorghe Chiriac  

Cod\e[ti 
Grupul {colar Cod\e[ti – dir. Daniela Bandac 

Puie[ti 
Grupul {colar Agricol Puie[ti – dir. Constantin Gherghescu 
{coli generale Vaslui 
{coala general\ nr. 1 -  dir. Muza Maftei 
{coala general\ nr. 2 – dir. Petru Asmarandei  
{coala general\ nr. 3 - dir. Florin Moraru  
{coala general\ nr. 4 – dir. M\rioara Stav\r  
{coala general\ nr. 5 – dir. Dumitru Busuioc  
{coala general\ nr. 6 – dir. Victor Ailioaei  
{coala general\ nr. 7 – dir. Oana Ichim 
{coala general\ nr. 8 – dir. Rodica Novenschi 
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{coala general\ nr. 9 – dir. Maria Ciobanu 
{coala general\ nr. 10 –dir. Maria Mereu]\, adj. Aurora {tefan 
{coala Special\ Ajut\toare – dir. Teodor Ciocan 
{coala pentru Surzi – dir. Gena Camelia B\d\r\u 
 
Medalion: Prof. dr. NICOLAE IONESCU   

- n. 16 octombrie 1953, Ploieşti, absolvent în 1972 a 
Liceului Teoretic ”I.L.Caragiale”, în 1975 al Facultăţii  de 
istorie – geografie  a Institutului  pedagogic Târgu-Mureş şi a 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie - Universitatea ,,AL. I. CUZA” - 
IAŞI, în 1978, profesor gradul I, în 1988, şi doctorat în ştiinţe 
istorice; căsătorit, 2 copii; soţia –învăţătoare-Şcoala nr.8Vaslui. 

- Profesor, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” 
Vaslui (1979-1995). – inspector [colar (1991 – 1995);  

- titular la „ M. Kogălniceanu” Vaslui (în prezent) 
- Din 1980 –preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice, 

filiala Vaslui. 
 Articole   
  Contribuţii ale  vasluienilor în lupta pentru unitate şi 
independenţă în Cronica Episcopiei Huşilor , IV,1998. 
 Bătălia de la Vaslui în istoriografia românească,în Cronica 
Episcopiei Huşilor,IV, 1998.  
 Aspecte demografice din judeţul Vaslui în perioada interbelică  
în Anuarul Muzeului Judeţean Ştefan cel Mare - Acta Moldaviae 
Meridionalis , XXI, 2000 
 Articole pe teme de istorie locală  în presa judeţeană : 
„Vremea Nouă”, „Adevărul”, ,,Ethos”, „Clepsidra”,”Prutul etc. 
În colaborare, cărţile:  
 Îndrumător pentru predarea religiei în şcoală, Editura Piar, 
Vaslui, 2001. 
 Mic îndreptar  de bună  comportare,  Editura Odeon, Vaslui, 
2002. 
Volum de autor: Moldova in anii 1944-1947, Ed. Kolos, Iasi, 2005 
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DIREC}IA de S|N|TATE PUBLIC| VASLUI 

 
 Director: dr. MANUELA GHERMAN 
     Direc]ia de S\n\tate Public\ a Jude]ului Vaslui este 
unitate descentralizat\ a Ministerului S\n\t\]ii, cu personalitate 
juridic\, reprezentând autoritatea de s\n\tate public\ la nivel 
local, care realizeaz\ politicile [i programele na]ionale de 
s\n\tate, elaboreaz\ [i implementeaz\ programe locale de 
s\n\tate public\, organizeaz\ [i coordoneaz\ structurile sanitare, 
elaboreaz\ eviden]ele statistice în probleme de s\n\tate public\ 
[i asigur\ planificarea [i derularea investi]iilor finan]ate de la 
bugetul de stat pentru sistemul de s\n\tate 
 Direc]ia de S\n\tate Public\ a Jude]ului Vaslui 
func]ioneaz\ în baza prevederilor Legii nr. 100/1998. 
 În acest context s-a urm\rit [i realizat: dezvoltarea unor 
servicii medicale integrate, preventive, de asisten]\ primar\, de 
specialitate în ambulator, spital [i de urgen]\ cu un r\spuns mai 
eficient la solicit\rile [i nevoile popula]iei [i realizarea unui 
raport cost/eficien]\ corespunz\tor corectându-se unele 
neconcordan]e între nevoile de îngrijire a popula]iei [i structura 
serviciilor de s\n\tate, orientate excesiv spre serviciile 
intraspitalice[ti pentru promovarea celor de ambulator [i 
comunitare. 

Structur\ de unit\]i [i cadre: 
- num\r spitale în 2005 - 7  
- num\rul de paturi - 2.542  (5.5 % 0 locuitori). 
- num\rul de medici speciali[ti 223  

Re]eaua de medicin\ primar\, respectiv medicin\ de 
familie cu un num\r de 162 în 2005 r\mâne deficitar\, raportat 
la norma Ministerului S\n\t\]ii de 1 medic/1.700 locuitori 
(corespondent la 270 medici) este acoperită cu medici de 
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medicin\ general\ cu drept temporar de liber\ practic\ mul]i 
nerealizând specializarea în medicin\ de familie. 

Cele 11 comune nou înfiin]ate nu au toate înc\ medici iar 
spa]iile pentru cabinete de care dispun sunt total 
necorespunz\toare. 

Re]eaua de medicin\ [colar\ cu 16 cabinete în urban pe 
grupuri [colare [i 22 cabinete în gr\dini]e este încadrat\ cu 6 
medici [i 61 cadre medii sanitare, precum [i  3 cabinete 
stomatologice cu perspectiv\ de dezvoltare dat fiindc\ re]eaua 
este finan]at\ de la Ministerul S\n\t\]ii. 

Asisten]a de stomatologie a fost asigurat\ de 98 de medici 
denti[ti. La finele anului 2004 mai sunt un num\r de 15 cabinete 
stomatologice, în mediul rural, f\r\ medic. 

R\m=ne deficitar\ re]eaua de medicin\ a muncii (un 
singur medic specialist în jude]) câteva unit\]i industriale având 
contracte cu 12 medici de familie din care 4 au competen]e de 
medicin\ de intreprindere precum [i re]eaua de igien\ cu un 
singur medic. 

În afara farmaciilor cu circuit închis ale spitalelor (11) 
întreaga re]ea este în sistem particular: 52 de farmacii [i 25 de 
drogherii. Num\r farmaci[ti : 79. 

 
Medalioane: 
Dr. FELICIA ATANASIE 
Data na[terii: 25 martie 1959, `n com. Berezeni, jud. 

Vaslui 
C\s\torit\ cu Mircea Atanasie, inginer; 2 copii – Cosmin 

[i Hortensiu 
Studii: 1977 – Liceul teoretic “Gh. Gheorghiu Dej” 

B=rlad, 1984 – Facultatea de medicin\ Ia[i absolvit\ cu nota 10 
la examenul de stat, 1988 – Stagiu de preg\tire `n Clinica 
Neurologie a Spitalului “Gh. Lupu” Bucure[ti – medic secundar 
`n neurologie, 1996 – medic primar neurologie prin concurs la 
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Bucure[ti cu media 9,33, 1993-2001 – doctorat la Universitatea 
de medicin\ [i farmacie “Gr. T. Popa” Ia[i cu teza “Boli 
cerebro-vasculare [i factorii ce le condi]ioneaz\ `n popula]ia 
adult\ din localit\]i ale jud. Vaslui”. 

A urmat numeroase cursuri postuniversitare de 
specialitate; 

A elaborat comunic\ri [tiin]ifice [i publica]ii personale, 
formulare medicale pentru lucr\rile de cercetare [tiin]ific\ 

Membru `n societ\]i [tiin]ifice [i asocia]ii medicale : 
USSM [i apoi AMR din 1990 [i Asocia]ia Rom=n\ de Stroke din 
1999. 

Activitatea profesional\: - 1984 – Medic stagiar la 
Spitalul Jude]ean Vaslui, 1988 – Medic medicin\ general\ la 
Dispensarul nr. 1 Vaslui, 1992-1993 – medic specialist 
neurologie la Dispensarul Policlinic Vaslui [i Spitalul Jude]ean 
Vaslui, 1993- `n prezent medic specialist [i primar neurologie `n 
sec]ia Neurologie a Spitalului Jude]ean Vaslui. 

Activitate managerial\: SANRECOM S.R.L. 
 
Dr. NICOLAE BOTEZATU 
N\scut la 18 septembrie 1942, `n com. Vorniceni, jud. 

L\pu[na – Basarabia, medic, poet [i publicist. Absolvent al 
Facult\]ii de Medicin\ a universit\]ii “Gr. T. Popa” Ia[i, a 
publicat trei plachete: “La ceas de veghe”- eseuri, “Chemarea 
dep\rt\rilor” [i “Reverii `n amurg” – versuri;  cu eforturi 
manageriale de excep]ie scoate publica]ia “Pagini medicale 
b=rl\dene”. 
 

Dr. LELIA CROITORU 
S-a n\scut la data de 29-VI-1956 în Bucure[ti. 
A urmat [i absolvit Facultatea de medicin\ din Bucure[ti, 

promo]ia 1981. 
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Ca medic stagiar în perioada 1981-1984 a func]ionat la 
Direc]ia General\ Regional\ CFR Ia[i, dup\ care în 1984 s-a 
transferat ca medic generalist la dispensarul nr.4 Vaslui. 

Dup\ trecerea examenului de reziden]iat, în 1988 a 
devenit medic neurolog. 

Dup\ promovarea examenului de medic primar a 
func]ionat pe rând ca medic la Spitalul Jude]ean Vaslui, iar din 
2001 a fost numit Director adjuct la Spitalul Jude]ean Vaslui 
unde func]ioneaz\ [i în prezent. 

Are o activitate bogat\ ca medic neurolog. A participat la 
numeroase congrese interne [i interna]ionale, la conferin]e unde 
a sus]inut materiale interesante pentru care a primit multe 
diplome de excelen]\. 

A urmat, cum era [i firesc, cursuri de management. De 
asemenea a fost prezent\ la diverse schimburi de experien]\ în 
Fran]a, Elve]ia, etc. 
 

Dr. GHEORGHE DASCÃLU 
S-a n\scut la data de 23-V-1950 în Petro[ani, jude]ul 

Hunedoara. 
A absolvit Facultatea de Medicin\ Bucure[ti, promo]ia 

1975 dup\ care a func]ionat ca medic stagiar în localitatea 
Certe[ti, jude]ul Gala]i în perioada anilor 1975 – 1978. 

Dup\ trecerea examenului de reziden]iat (azi rezident 
n.n.), a venit la Direc]ia Sanitar\- Policlinica Vaslui – ca medic 
la sec]ia Interne. 

În 1982 este numit medic principal interne. Dup\ 
evenimentele din dec.1989, în 1990 este Director adjunct la 
Direc]ia Sanitar\ Vaslui. Tot în acela[i an, director plin, apoi din 
1993 este numit medic [ef specialist cardiologie Spitalul 
Jude]ean Vaslui. 
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Dup\ ob]inerea titlului de medic primar în 2001 este 
numit Director la Spitalul Jude]ean Vaslui unde func]ioneaz\ [i 
în prezent. 

A f\cut cursuri de specializare la Fundeni – România, c=t 
[i cursuri de management în ]ar\ [i str\in\tate (Germania). 

A participat la numeroase colocvii, seminarii [i congrese 
pe teme cardiologice. 

 
Dr. NARCIS-CRISTEA GAFTON 
N\scut la 23 mai 1944 `n comuna Poiana Nicore[ti, jud. 

Gala]i, tat\l – preot `n comun\, mama – casnic\. 
Studii: {coala primar\ [i gimnazial\ - `n comuna natal\ 

(1950-1957) 
            Liceul “Dimitrie Sturza” Tecuci (1957-1961) 
            Universitatea de medicin\ [i farmacie Ia[i, sec]ia 
Pediatrie (absolvit\ `n 1968) 

Activitate profesional\: Din 1970 lucreaz\ `n cadrul 
Spitalului Jude]ean Vaslui, sec]ia Pediatrie mai `nt=i ca medic 
secundar, apoi specialist; sec]ie `n cadrul c\reia lucreaz\ [i `n 
prezent. Din anul 1983 devine medic primar pediatru iar `n 1986 
a ob]inut a doua specializare `n cardiologie.Func]ii ocupate de-a 
lungul timpului: medic [ef de sec]ie, director adjunct [i director 
general al Spitalului Jude]ean Vaslui, director general [i director 
adjunct al Direc]iei de S\n\tate Public\ Vaslui.  

Publica]ii [i premii: peste 50 de lucr\ri de specialitate 
publicate `n reviste de specialitate, simpozioane, Congrese de 
pediatrie. 

~n anul 2004 prime[te Ordinul Meritul sanitar `n grad de 
ofi]er pentru activitatea depus\ de-a lungul timpului. 

Stare civil\: c\s\torit cu Ana Gafton, medic primar 
neuropsihiatrie la Policlinica Vaslui. Un singur copil – Gafton 
Bogdan Alexandru – student la U.M.F. Ia[i.               
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IORGU  P. G|L|}EANU, medic [i scriitor 
Data na[terii 23 X 1948 
-medic primar Boli interne la Spitalul Municipal de 

Adul]i Bârlad  
Activitate [tiin]ific\: Apartenen]\ la Societ\]i {tiin]ifice 

Medicale na]ionale [i interna]ionale 
Apari]ii editoriale, colaborare, activitate publicistic\, 

premii: 
-volumul de poezii Iubiri imaginare, 2000 Editura SFERA 

Bârlad; romanul Iubire imaginar\, dou\ volume, 2001 Ed. 
SFERA Bârlad; volumul de poezie Voci din manuscris, 2002  
Ed. Junimea Ia[i; romanul Blestemul plopilor, 2003 Ed. Junimea 
Ia[i; romanul Destinul chintei, 2005 Editura Cronica Ia[i,  

-colaborator [i lector de carte la mai multe volume [i 
publica]ii. A ob]inut premii, medalii [i diplome la concursuri 
na]ionale de proz\. 

 
Dr. AUGUSTIN ILIE{ 
N\scut la 16 mai 1951 `n satul Poiana Botizii, jude]ul 

Maramure[, p\rin]i muncitori Pantelimon [i Maria, al treilea 
copil. {coala de opt clase `n Poiana Botizii, apoi liceul teoretic 
`n ora[ul T=rgu L\pu[, Maramure[. Facultatea de Pediatrie a 
Universit\]ii de Medicin\ [i farmacie „Gr. T. Popa”, Ia[i, stagiu 
de preg\tire de trei ani la clinici din centrul universitar Ia[i, 
specializare `n chirurgie [i ortopedie pediatric\ la spitalele 
Grigore Alexandrescu [i M. S. Curie Bucure[ti, locul I la 
examenele de medic specialist [i medic primar sus]inute la 
Bucure[ti, cursuri de specializare `n 1981 la o clinic\ de profil 
din Sco]ia iar `n 1983 `n Liège Belgia. 

C\s\torit, so]ia medic primar oftalmolog, [ef Sec]ia de 
Oftalmologie a Spitalului Jude]ean de urgen]e Vaslui; 2 copii – 
Irina Elena – rezident `n specialitatea oftalmologie [i Bogdan 
Lucian – student la facultatea de stomatologie. 
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Din mai 1985 lucreaz\ `n sec]ia de chirurgie general\ a 
Spitalului Jude]ean Vaslui unde prin eforturi sus]inute personal 
a `nfiin]at `n 1990 compartimentul de chirurgie [i ortopedie 
pediatric\ iar `n 1992 sec]ia de chirurgie [i ortopedie pediatric\. 

P=n\ `n prezent a operat peste 25.000 de copii. 
Autor [i coautor a peste 30 de referate [i comunic\ri de 

specialitate [i recenzii de carte. 
  

Dr. VALERIU LUPU 
N\scut la 15 august 1945 `n satul G. Enescu, jud. 

Boto[ani. So]ia Valentina Lupu, bibliotecar\ la Casa Corpului 
Didactic. 

Medic, doctor `n medicin\, publicist. Autor a peste 80 de 
lucr\ri [i comunic\ri [tiin]ifice prezentate `n simpozioane de 
pediatrie, congrese. A publicat “{tiin]a cre[terii copilului”, 1996, 
“Genetic\ [i embriologie”, 1996, “~ndreptar de diagnostic [i 
tratament `n urgen]e la copii”, 1997. 

Director al Filialei Vaslui a “Universit\]ii Ecologice D. 
Cantemir”, `n prezent medic primar la Spitalul Jude]ean de 
Urgen]e Vaslui. 
 Om de rar\ noble]e sufleteasc\. 
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SPORTUL 
Direc]ia pentru Sport a jude]ului Vaslui,  

director Constantin Petrea 
 

Avem galacticii no[tri! 
 

C=nd spui Vaslui, te g=nde[ti la polul s\r\ciei. ~ns\, din 
cenu[a vie]ii amare existent\ `ntr-un jude], sc\ldat de un sistem 
economic v=ndut la fier vechi de pseudo-afaceri[ti, au ie[it [i 
valori. M\ refer la cele de pe t\r=m sportiv. P=n\ acum c=]iva 
ani ne l\udam doar cu gimnasta Andreea R\ducan, cel mai bun 
ambasador pe care l-a avut Vasluiul nu numai `n ]ar\, ci [i peste 
hotare. De B=rlad [i nu numai s-a auzit peste tot, semn c\ 
"p\pu[a" cl\dit\ `n laboratoarele Clubului Sportiv {colar din 
"ora[ul rulmen]ilor" nu i-a fost ru[ine de locurile natale. 
Medaliile cucerite la campionatele Mondiale, la Europene sau la 
Olimpiad\ `ntregesc tezaurul unei Rom=nii, care este blestemat\ 
s\ treac\ printr-o tranzi]ie interminabil\. Mai mult, efortul titanic 
depus de Andreea a mai adus un strop de bucurie `n sufletele 
br\zdate de nevoi ale vasluienilor.  

Nu trebuie uitat\ perioada de glorie a handbalului 
vasluian. Timp de [apte ani consecutiv, Vasluiul s-a aflat pe 
harta handbalului masculin. ~n Sala Sporturilor, trei mii de 
vasluieni tr\iau la maxim confrunt\rile cu granzii campionatului. 
Atunci, echipe ca Steaua Bucure[ti sau Minaur Baia Mare 
tremurau `n fa]a unor juc\tori ca Leonard Bibirig, Gabi Cozma, 
Adi Gavril\, Adi Mardare, Spiridon [i mul]i al]ii, de cele mai 
multe ori fiind nevoite s\ plece capul `n fa]a lor. Ace[te 
"monumente" ale sportului jude]ean au adus [i primele prezen]e 
interna]ionale, Vasluiul num\r=ndu-se printre participantele la 
City Cup.  

Dac\ am vorbit de jocurile `n echip\, trebuie s\ amintim [i 
de Rulmentul B=rlad, forma]ie care se `nc\p\]=neaz\ s\ nu 
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p\r\seasc\ elita rugby-ului rom=nesc. De ani buni, un grup de 
sufleti[ti `nc\ mai ]in treaz\ f\clia unui sport, care a adus at=ta 
faim\ jude]ului. Revenim la individualit\]i, fiindc\ nu trebuie s\ 
neglijez atletismul vasluian. M\ refer la Larisa Arcip, cel mai 
bun produs al Liceului cu Program Sportiv, din perioada post-
decembrist\. Multipla campioan\ na]ional\ a reu[it [i o serie de 
performan]e interna]ionale, devenind campioan\ balcanic\ [i 
medaliat\ la Campionatele Europene [i Mondiale, devenind o 
pies\ de baz\ `n lotul na]ional. Are toate [ansele s\ fac\ parte din 
echipa care va participa la Olimpiada din 2008.  

Ultimul ambasador al Vasluiului este FC Vaslui. ~n trei 
ani, echipa sprijinit\ financiar de c\tre omul de afaceri Adrian 
Porumboiu a reu[it performan]a s\ treac\ prin filtrul tuturor 
e[aloanelor, p\[ind, `n premier\, pe prima scen\ fotbalistic\ a 
]\rii. O echip\ care adun\ o serie de valori ale sportului rege. 
Amintim aici de antrenorul Mircea Rednic, de juc\tori ca Ionu] 
Badea, Claudiu R\ducanu, C\t\lin Cursaru, Nana Falemi, Dan 
L\cust\, Sabin Ilie, care au `n CV prezen]e interna]ionale sau 
tilturi de campion cu forma]ii ca Dinamo sau Steaua. Sunt 
evenimente [i performan]e care au fost oglindite c=t mai realist 
`n cei 15 ani de televiziune la Vaslui. Momente care r\m=n 
m\rturii pentru mai t=rziu c\ [i noi avem Galacticii no[tri! 
(Cristi LAPA) 
 

Perlele sportului vasluian 
Sportul este o etern\ poveste, f\r\ `nceput [i f\r\ sf=r[it. 

F\r\ `nceput pentru c\ nimeni nu poate spune cine a fost primul 
sportiv. Sportul `nseamn\ lupt\. O lupt\ cinstit\ cu timpul [i 
spa]iul, cu partenerul, dar `n primul r=nd o lupt\ cu sine, cu 
propriile limite.  

Vasluiul se num\r\ printre jude]ele cu faim\ 
interna]ional\ prin sport. ~nc\ de la "botezul" jude]ului cu 
numele actual, au existat oameni care, cu pasiune [i mult\ 
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munc\, au dus Vasluiul pe cele mai `nalte culmi. ~n 1968 se pun 
bazele Consiliului Jude]ean pentru Educa]ie Fizic\ [i Sport 
(CJEFS), institu]ie ce a fost condus\ la `nceput de Gheorghe 
Alexandru. Evenimentele din decembrie 1989 au f\cut ca forul 
sportiv s\ se destrame, locul fiindu-i preluat `n 1990 de c\tre 
Direc]ia pentru Sport, cu Virgil Bedicov la timon\. A urmat un 
[ir `ntreg de modific\ri de titulatur\. Direc]ia pentru Tineret [i 
Sport (1995); Direc]ia pentru Sport a jude]ului Vaslui (2003). 
Bedicov a condus destinele institu]iei p=n\ `n anul 1997. Ceilal]i 
directori sunt: Mihai Stoian (1997-2000); Cornel Gherman 
(2000-2001); Vasile Ursanu (2001-2005); Constantin Petrea 
(2005-prezent). Tot dup\ momentul '89 a ap\rut Asocia]ia 
Jude]ean\ de Fotbal (AJF). Actul de na[tere dateaz\ din 1991, 
iar primul pre[edinte a fost col. (r) Constantin S\ndulescu. Din 
anul 1995 [i p=n\ `n prezent, forul fotbalistic jude]ean a are un 
singur [i acela[i reprezentant: Teofil Iordachi.   
 

Sec]ia lupte libere 
Din 1992, `n r=ndul antrenorilor intr\ Neculai Beligan, iar 

`n anul 1995 este cooptat [i Vasile Fr\]il\. Ca lupt\tor, Fr\]il\ a 
adus cele mai importante trofee CS "Viitorul": locul V la CM 
(1989); vicecampion balcanic (1990); campion na]ional la 
seniori (1994; 1995; 1997; 1998; 2001-Hidrotehnica Constan]a). 
Tradi]ia a fost continuat\ [i dup\ evenimentele din decembrie 
1989. Vasile Fr\]il\, Lauren]iu R\chit\, Silviu Leon, Ciprian 
Costea, Petru B\l\nescu, Mih\i]\ Petrache, Florentina Elisei, 
C\t\lin Alistar, Mihai Sava, Gabriel Mitocaru sunt doar o parte 
dintre cei care au participat `n preg\tiri cu loturile na]ionale de 
juniori [i cade]i sau au fost coopta]i la Centrul Olimpic de la 
Cluj. Echipa de cade]i a fost medaliat\ cu bronz la CN pe echipe 
de la Deva (2003), Florentina Elisei a ob]inut medalia de aur la 
finala CN (2002) [i locul IV la CE de la Bratislava (2002), 
C\t\lin Alistar a urcat pe locul VII la CE de la Skopije (2003).  
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Sec]ia de altetism 
Sec]ia de atletism se laud\, la r=ndul ei, cu alte 

performan]e. Antrenorii care au reu[it s\ adune sportivi de 
excep]ie `n jurul clubului vasluian sunt Petru Murgoci [i Vasile 
Ursanu. Mai t=rziu au mai fost coopta]i `n corpul tehnicienilor 
Vasile Onu] [i Doina Cre]u. ~mpreun\ au "[lefuit" adev\rate 
perle ale atletismului rom=nesc. Amintim de Elena Florea, 
Mihaela V=rlan, Petric\ L\z\rescu, Lenu]a Ignat, Vienu[a 
Co[eru, Iulia Radu, {tef\nel }ipu, Iulia State, Aurelian Burlacu 
[i Daniela C=mpanu. ~ntre 1984 [i 1991, ace[ti sportivi au adus 
`n fiecare an medalii str\lucitoare din competi]iile interne [i 
interna]ionale. ~ncepem cu Mihaela V=rlan, care a fost multipl\ 
campioan\ na]ional\ la probele de 800 m, 1500 m [i cros. A 
c=[tigat titlul balcanic at=t la 1500m, c=t [i la cros, primind titlul 
de "maestr\ a sportului". Ea a mai ob]inut cu echipa na]ional\ 
locul II la CM de eckiden din Japonia. Petric\ L\z\rescu a fost 
campion na]ional la 3000 m, obstacole, iar Aurelian Burlacu a 
c=[tigat argintul la Campionatul Balcanic de tineret la cros. Nu 
trebuie uitat\ Daniela C=mpanu, campioan\ na]ional\ la 1500 m 
[i campioan\ balcanic\ la cros [i 1500 m. Ultima performan]\ 
notabil\ apar]ine atletei Ionela Vartolomei (locul V la CM la 
aruncarea ciocanului).      

 
Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui 
~n urma demersurilor, s-a ob]inut aprobarea transform\rii 

Clubului {colar Sportiv `n liceu (1992). La data de 1 septembrie 
1993, se emite Ordinul cu num\rul 5268, de `nfiin]are a Liceului 
cu Program Sportiv, iar Clubul Sportiv {colar va func]iona `n 
cadrul liceului cu sediul `n strada {tefan cel Mare, nr.73. Primul 
clopo]el al [colii a fost sunat `n anul [colar 1993-1994 de cuplul 
de directori, profesori de educa]ie fizic\, Gugle[ Liviu Nicolae [i 
Cozma Lauren]iu, director adjunct. 
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Atletism (rezultate) 
Profesor G\l\]ianu Mihaela: H\ulic\ Drago[-vicecampion 

balcanic, 4 x 400m, medaliat cu bronz, 400m, la Jocurile 
Balcanice; Ghiga Adriana-dubl\ campioan\ na]ional\, 100m, 
200m;  

Profesor Cre]u Doini]a: Chiru Diana, C=mpianu Daniela - 
vicecampioan\ na]ional\. 

Profesor Maxim Lauren]iu: Popa Ciprian, Ochian\ Iulia, 
Carp Carmen, Popescu Veronica 

Profesor Pintilie Veronica: Ni]oi Ciprian, Ple[u Larisa,  
Nica Paul Sergiu, Arcip Larisa Elena - medaliat\ la CN, 
component\ a lotului na]ional, medaliat\ la                                                             
CM, juniori II, 800 m; CE, cros. 
 

Fotbal 
Florea Daniel (lotul na]ional de seniori), Chiratcu Petric\ 

(div.A-Farul Constan]a), Eugen Baciu (div.A-Steaua Bucure[ti), 
Sebastian Amarandei (div.A-Zimbru Chi[in\u), Alin P=nzaru 
(div.A-Zimbru Chi[in\u), Paul Bogdan, Ciprian Manea (div.A-
FCM Bac\u), Dan Spiridon (div.A-FCM Bac\u), Lucian 
Munteanu (div.A-FCM Bac\u), Bogdan }u]u (div.A-FCM 
Bac\u). 

Rezultate: locul I CN, cade]i (1993); locul II- turneul final 
al juniorilor [i [colarilor; locul trei la turneul final al juniorilor 
(Timi[oara 1996); locul V-turneul interna]ional Strasbourg 
(1999); locul V-turneul interna]ional de la Grasswalstohf 
(2000); locul I la turneul interna]ional de la Pistoia (2002). 
 

Handbal 
Lauren]iu Cozma (component al lotului na]ional de 

juniori); Vasile Cocuz (portar al echipei na]ionale); Leonard 
Bibirig (c\pitan al echipei na]ionale); Sebastian Hagiu 
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(component al echipei na]ionale de juniori); Liviu Gheorghiu 
(component al lotului na]ional de juniori).  

Rezultate: campioni na]ionali de juniori III (2 titluri); 
campioni na]ionali, juniori II (4 titluri); campioni na]ionali, 
juniori I (1 titlu). 
 

FC Vaslui 
Club `nfiin]at `n luna mai 2002, prin preluarea dreptului 

de joc `n divizia C de la Victoria Gala]i. Primul pre[edinte 
executiv a fost Marius Stan. Dup\ un an, echipa promoveaz\ `n 
divizia B, `ns\ gruparea vasluian\ se claseaz\ doar pe pozi]ia a 
doua `n clasament. Pe banca tehnic\ s-au perindat mai mul]i 
antrenori: Ioan Sdrobi[, Ion Gigi, Ioan Balaur, Gabi Stan. 
Accederea `n elita fotbalului rom=nesc se ob]ine `n stagiunea 
2004-2005, sub comanda tehnicianului Mircea Rednic.  

Promovarea istoric\ l-a adus pentru cinci etape pe banca 
tehnic\ pe Basarab Panduru. ~n prezent, echipa ocup\ ultima 
pozi]ie `n clasamentul diviziei A, cu [ase puncte [i este preg\tit\ 
de antrenorul Mircea Rednic. ~nc\ de la `nfiin]are, FC Vaslui a 
avut ca finan]ator principal pe omul de afaceri Adrian 
Porumboiu. Un sprijin important a mai primit [i din partea 
Prim\riei Vaslui, Consiliului Jude]ean [i a unor agen]i 
economici locali. 
 

FCM Hu[i 

Echipa hu[ean\ a revenit pe harta fotbalului rom=nesc `n 
anul 2003, dup\ o bun\ perioad\ sc\ldat\ `n mocirla 
campionatului jude]ean. FCM a cump\rat locul Mobilei Ia[i `n al 
treilea e[alon [i a fost preluat\ la `nceput de omul de afaceri 
Cornel Rotariu, patronul societ\]ii Tehnoutilaj. FCM Hu[i 
r\m=ne `n e[alonul num\rul trei, dar devine "satelitul" 
divizionarei A, FC Vaslui. Antrenor este numit Costinel Botez, 
iar pre[edinte executiv Ion Iacob. Obiectivul forma]iei este de a 
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se men]ine `n divizia C [i de a "cre[te" juc\tori care s\ fac\ fa]\ 
rigorilor diviziei A.  

 

Peste un sfert de veac de handbal la Vaslui 

Handbalul masculin vasluian are ca dat\ de na[tere anul 
1982, sub denumirea de Moldosin; zece ani mai t=rziu, echipa 
promoveaz\ `n Liga Na]ional\, av=nd la timon\ cuplul de 
antrenori Paul Popescu-Liviu Gugle[. Moldosin se men]ine `n 
prima divizie [apte ani consecutiv, Sala Sporturilor din Vaslui 
fiind ne`nc\p\toare la toate jocurile oficiale. ~n aceast\ perioad\, 
pe banca tehnic\ s-au mai aflat: Virgil Bedicov-Lauren]iu 
Cozma (1996-1997); Liviu Gugle[ (1997-1999); Adi Gavril\ 
(2000-2004) [i Paul Popescu (2004 p=n\ `n prezent). Cea mai 
bun\ performan]\ a fost `nregistrat\ `n anul 1996, locul VI `n 
Liga Na]ional\. ~n anul 1994, Moldosin a reprezentat Rom=nia 
la City Cup, unde a fost eliminat\ `n primul tur de o echip\ din 
Cehoslovacia. Din lotul genera]iei de aur amintim pe Adi 
Gavril\, Gabriel Mardare, Gabriel Cozma, Leonard Bibirig, 
Lilian Cosma, Vasile Cocuz, medaliat cu bronz la Campionatul 
Mondial din ’90. 

 
~n rugby-ul românesc, Bârladul reprezint\ un nume 

Un centru puternic, cu o frumoas\ tradi]ie. C=nd oamenii 
rugby-ului vorbesc despre B=rlad, o fac cu respect, chiar cu 
pre]uire. Pentru dragostea oamenilor de aici fa]\ de sportul cu 
balonul oval, pentru juc\torii forma]i aici, cu zecile [i sutele. 
Sunt at=t de numero[i juc\torii descoperi]i [i modela]i aici `nc=t 
orice selec]ie de nume nu poate fi dec=t subiectiv\ [i supus\ 
gre[elilor.  

S\ amintim totu[i, de un Gelu Melinte, de un Gheorghe 
R\[canu sau de un Neculai Postolache, de Dinu R\[canu sau 
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Virgil Mih\la[cu, Ovidiu Toni]a etc, cu to]ii afla]i `ntr-un 
moment sau altul, `n vederile selec]ionerilor loturilor 
reprezentative [i mai sunt `nc\ at=]ia al]ii…  

Prin tot ce a dat sportului nostru cu balonul oval, prin tot 
ce va mai da, cu siguran]\, B=rladul rugbystic `[i merit\ pe 
deplin locul `n cartea de onoare a jocului `n XV, pre]uirea 
unanim\.  

 

Andreea R\ducan, adev\rata campioan\ olimpic\ absolut\ 
de la Sydney 

Sydney 2000 - prin cele 25 de medalii (11 de aur) [i cele 
peste 200 de puncte adunate, delega]ia României a reu[it una 
dintre cele mai bune presta]ii din istoria particip\rilor române[ti 
la JO, cel mai bun bilan] de dup\ Olimpiada de la Los Angeles 
1984. Cu patru sportive de clas\, forma]ia feminin\ de 
gimnastic\ a cucerit titlul pe echipe, performan]\ repetat\ [i la 
individual, unde podiumul a fost exclusiv românesc. Chiar dac\, 
ulterior, R\ducan a fost descalificat\ (pentru simplul fapt c\ 
folosise o pastil\ de Nurofen, pentru a-[i trata r\ceala), succesul 
Andreei a fost uria[, toat\ lumea consider=nd-o adev\rat\ 
campioan\ olimpic\ absolut\. Cu toate acestea, Andreea 
R\ducan, a fost, r\mâne [i va fi pretutindeni în sufletul unui 
întreg popor care atunci când a fost nedrept\]it\ s-a v\zut el 
însu[i nedrept\]it. Gimnasta a fost premiat\ în România [i pentru 
aurul retras de CIO. Andreea nu a suportat tratamentul 
interna]ionalilor [i dup\ Sydney a participat la Cupa Mondial\ 
de la Glasgow, Sco]ia, pentru a demonstra nedreptatea CIO. 
Acolo a ob]inut dou\ medalii de aur, a mul]umit, în conferin]a 
de pres\ de dup\ concurs, Federa]iei Interna]ionale de 
Gimnastic\ pentru „sprijinul acordat” dup\ care s-a retras din 
activitate devenind corespondent tv [i subiectul multor show-uri 
tv în România [i în lume (Informa]ii [i text: Cristi Lapa). 
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ALTE  DIREC}II 

EXIST|: Direc]ia Jude]ean\ a Arhivelor Na]ionale 
(Director de mul]i ani Maria Moruzi, specialist\ recunoscut\), 
Serviciul de Eviden]\ Informatizat\ a Persoanei ({ef – {tefan 
Aristide Sofrone), Oficiul Jude]ean de Consultan]\ Agricol\ 
(Dir. Valeriu V\sui), Oficiul Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ 
(Dir. Exec. D\nu] Prunil\, insp. [ef Mihai C\pu[neanu), Direc]ia 
Veterinar\ pentru Siguran]a Alimentelor (Dir. Decebal S\raru), 
Direc]ia Silvic\ (Dir. Dumitru Popoiu), Agen]ia Pentru Protec]ia 
Mediului (Dir. Corneliu R=clea), Oficiul Jude]ean pentru 
Protec]ia Consumatorilor (Dir. Valentina Mihaela Balan), 
Inspectoratul Teritorial de Munc\ (Dir. Aniela Adimi), Casa 
Jude]ean\ de Pensii (Dir. Emil B\nceanu), Direc]ia Jude]ean\ de 
Statistic\ (Dir. Costic\ Pencu), Direc]ia Jude]ean\ pentru 
Protec]ia Plantelor (dir. Elena Manole) [.a. 
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VI. B.          VIA}A CULTURAL|  
    COMPONENTE SPIRITUALE 

 
“Cultura nu salveaz\ nimic, nu justific\ nimic. Dar este un 

produs al omului; acesta se proiecteaz\ `n ea, se recunoa[te `n 
ea, numai aceast\ oglind\ critic\ `i reflect\ imaginea” (Jean Paul 
Sartre – Cuvintele, 1997). Cultura local\ ]ine, cred, de 
recunoa[terea MODELELOR care, de regul\, nu sunt locale (nu 
sunt recunoscute cele cunoscute) [i au aspect educa]ional. P=n\ 
la o anumit\ v=rst\ elevul `nva]\ de la p\rin]i [i educatori, apoi `i 
neag\ ! C=nd iese `n Agora (adic\ se confrunt\ cu cei din jur) 
`ncepe s\ discearn\ `ntre valoare [i non-valoare. A[a, mai ajung 
ni[te autori locali ceva mai ... aprecia]i. De obicei, cei mai 
talenta]i [i cei mai capabili pleac\ spre capital\ sau str\in\tate. 

Toate domeniile creative cunosc exodul creierelor dup\ 
liberalizarea grani]elor ([i vizelor), pentru condi]ii de via]\ mai 
bune, salarii a[ijderea [i via]\ ... c\ldu]\ [i robotizat\ ! Dup\ 
2000, “fuga peste” s-a extins ca o pecingine iar sc\derea 
natalit\]ii, de notorietate, creeaz\ goluri serioase chiar `n 
domeniul crea]iei. Pustiirea satelor, a blocurilor, a unor ora[e 
pare iminent\ [i ireversibil\. C=nd tineretul creator a plecat peste 
hotare, la vremuri noi, r\m=n creatori vechi. 

Rolul ministerului de profil cultural [i a institu]iilor locale 
a sc\zut considerabil. Ca [i `n educa]ie cultura televizorului = 
subcultur\, violen]\, sex – genereaz\ pornografie pe str\zi, 
poluare fonic\, comunicare prin expresii fruste [i degradante `n 
care “numele” organului de reproducere b\rb\tesc devine de 
referin]\ (pe strad\, `n familie, `n rela]iile dintre tineri [i nu 
numai). 

Neexist=nd stimulente pecuniare, nu exist\ nici un interes 
pentru cultur\, pentru limba rom=n\, pentru eleva]ie spiritual\. 
Mai ales c\ `n tranzi]ia rom=neasc\ [i-au f\cut averi destui tipi 
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vulgari, neomeno[i, needuca]i. Zodia banului distruge euforia 
r\s\ritului sau apusului de soare, misterul feminin [i zborul 
visurilor. 

C=]i creatori mai sunt `n jude]ul Vaslui, mai to]i au v=rste 
(“c\runte”) apreciabile, au lans\ri spectaculoase dup\ 
pensionare. Se vede u[or c\ destui au avut talent neexprimat dar, 
e clar, pare t=rziu afirmat at=t pentru ei c=t [i pentru genera]ia 
t=n\r\, care s\ fructifice experien]a. 

Cum aducem acas\ tinerii talenta]i r\m=ne problema 
viitorului ! 

Mi se pare c\ cele mai importante personalit\]i culturale 
ar fi cele din capitolul dedicat, erorile fiind provocate de 
omisiuni [i lips\ de informare. 

 
1. DIREC}IA JUDE}EAN| PENTRU CULTUR|, 

CULTE {I PATRIMONIUL CULTURAL NA}IONAL 
AL JUDE}ULUI VASLUI 

 
 Director executiv Gelu VOICU BICHINE} 
 Institu]ia are sediul `n Vaslui, str. {tefan cel Mare nr. 79, 
este un serviciu public descentralizat al Ministerului Culturii [i 
Cultelor, cu personalitate juridic\ [i are principal scop aplicarea 
politicilor [i strategiilor Ministerului Culturii [i Cultelor, la nivel 
jude]ean. 
 Conform principiilor de modernizare a sistemului de 
management [i a autonomiei institu]iilor culturale, Direc]ia 
Jude]ean\ pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional 
Vaslui [i-a elaborat agende culturale anuale, `ncerc=nd s\ 
manifeste echidistan]\ fa]\ de toate cultele recunoscute legal, 
fa]\ de toate minorit\]ile [i s\ acopere `ntreg teritoriul jude]ului. 
Astfel, atribu]iile [i competen]ele institu]iei sunt : 

- Protejarea, restaurarea [i punerea `n valoare a 
patrimoniului cultural na]ional; 
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- Strategia general\ `n domeniul cultelor; 
- Monitorizeaz\ activit\]ile 

a[ez\mintelor culturale din jude]; 
- Cultura scris\ [i lectura public\; 
- Educa]ia permanent\ [i 

protejarea civiliza]iei 
tradi]ionale; 

- Institu]iile de spectacol; 
- Strategia general\ `n domeniul 

minorit\]ii na]ionale; 
- Audiovizualul; 
- Proprietatea intelectual\; 
- Reorganizarea [i restructurarea institu]ional\, 

implementarea legisla]iei `n domeniu; 
- Unul din compartimentele institu]iei, denumit  
Patrimoniu Cultural Na]ional Mobil [i Imobil are drept  

scop principal protejarea, restaurarea [i conservarea 
monumentelor istorice, punerea `n valoare a patrimoniului 
cultural na]ional, coordoneaz\ [i organizeaz\ ac]iunile dedicate 
Zilelor Europene ale Patrimoniului `n colaborare cu alte 
institu]ii, dar `n acela[i timp aplicarea [i respectarea legisla]iei `n 
domeniu la nivel jude]ean. Men]ion\m c\ pe teritoriul jude]ului 
Vaslui sunt 449 de monumente `nscrise `n lista monumentelor 
istorice, publicat\ `n M.O. al Rom=niei 2004, din care 149 de 
situri arheologice, 275 de monumente de arhitectur\ [i 25 de 
monumente memoriale/funerare. 
 Institu]ia noastr\ s-a implicat [i `n activitatea de cercetare 
arheologic\, prin sprijinirea ac]iunilor desf\[urate `n acest 
domeniu, `n jude]ul Vaslui: 
-{antierul arheologic “Cur]ile Domne[ti” Vaslui, sec. XV-XIX, 
co-organizatori: Consiliul Jude]ean Vaslui – Muzeul Jude]ean 
Vaslui, Universitatea “Valahia” – T=rgovi[te, Institutul de 
Arheologie Ia[i, Consiliul Local Vaslui; 
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-{antierul arheologic de la Z\podeni, 2002-2004, eneolitic, 
epoca bronzului, Hallstatt, sec. IV p. Ch. –coorganizatori: 
Consiliul Jude]ean Vaslui – Muzeul Jude]ean Vaslui, Direc]ia 
Jude]ean\ pentru Tineret [i Sport Vaslui, Funda]ia pentru 
Tineret a Jude]ului Vaslui, Organiza]ia Tineretului Liber Liceul 
“{tefan Procopiu” Vaslui, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia[i; 
-{antierul arheologic de la Polocin, comuna Ive[ti, sec. IV, 
Muzeul V. P=rvan B=rlad; 

Nominaliz\m selectiv c=teva manifest\ri culturale: 
Festivalul Interna]ional al Umorului CONSTANTIN 

T|NASE; Simpozionul anual Acta Moldaviae Meridionalis; 
Zilele culturale ale B=rladului; Toamna cultural\ hu[ean\; 
S\pt\m=na cultural\ a ora[ului Murgeni; S\pt\m=na cultural\ a 
ora[ului Negre[ti; Movila lui Burcel, edi]iile IV-VII, Micle[ti – 
V. Bulai; Simpozionul Na]ional “{tefan cel Mare [i Sf=nt – 500 
de ani”; Monumente [i valori de patrimoniu din jude]ul Vaslui; 
M\rturii  spirituale [i materiale pe Valea Racovei; Zilele Emil 
Racovi]\; Mare[alul Constantin Prezan; Zilele Dimitrie 
Cantemir; Zilele Alexandru Vlahu]\; Festivalul Hora, P\dureni; 
Festivalul de Datini [i Obiceiuri de Iarn\; Fluiera[ vasluian, 
festival – concurs na]ional; Salonul  anual  de carte – 
Biblioteca “Nicolae Milescu Sp\tarul”; Interferen]e muzicale 
“De la clasic la contemporan”. 

~n ceea ce prive[te domeniul editorial, DJCCPCN s-a 
implicat at=t `n editarea unor publica]ii, [i a sprijinit apari]ia 
altora. De asemenea vom men]iona doar c=teva exemple: 

- Reviste: Est, Elanul, Prutul, o serie de publica]ii 
s\te[ti, etc. 

- Anuarul Muzeului jude]ean “{tefan cel Mare” Acta 
Moldaviae Meridionalis nr. XXIII-XXVI, 

- Revista Cultura & Turism, nr. 8/2004, Vaslui, realizat\ 
de M.C.C. cu sprijinul DJCCPCN Vaslui, 
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- Monografia A[ezarea [i necropola de la B=rlad – Valea 
Seac\, sec. III-V, editat\ de Muzeul “V. P=rvan” 
B=rlad; 

- Pliantul Jude]ul Vaslui. Itinerar cultural, turistic [i 
religios, Galeria Personalit\]ilor, editat de Consiliul 
jude]ean Vaslui. 

Modernizarea institu]iei a presupus o informatizare a 
activit\]ilor compartimentelor: patrimoniu, financiar-contabil, 
personal, secretariat. Tot `n acest sens institu]ia a realizat [i 
dezvoltat dou\ web site-ului: www.culturalvaslui.ro  [i 
http://www.vaslui.djc.ro. Colaborare cu TVV, Unison Radio [i 
Meridianul Vaslui, dintre cele mai bune ! 

(DIRECTOR EXECUTIV, Prof. Voicu Gelu Bichine]) 

  
2. Centrul Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea 

Culturii Tradi]ionale 
 

Centrul Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea 
Culturii Tradi]ionale este subordonat Consiliului Jude]ean care 
se ocup\ de domeniul culturii tradi]ionale, incluzând, în 
principal, urm\toarele domenii: arhitectur\ tradi]ional\, ocupa]ii 
specifice, art\ popular\, obiceiuri (familiale [i calendaristice), 
me[te[uguri. Astfel se contureaz\ menirea principal\ a acestei 
institu]ii, [i anume aceea de a recupera con[tiin]a propriei 
identit\]i etnoculturale, pornind fundamental de la cunoa[terea 
virtu]ilor culturii tradi]ionale, a patrimoniului etnografic. 

În contextul acestor preciz\ri, se motiveaz\ cele trei mari 
direc]ii în jurul c\rora s-a desf\[urat, mai ales în ultimii ani, 
activitatea Centrului, [i anume: cercetarea fenomenului crea]iei 
populare [i a tradi]iilor; realizarea de manifest\ri culturale 
(spectacole, expozi]ii, lans\ri de carte, târguri, ateliere); 
coordonarea activit\]ilor c\minelor culturale. 
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Activitatea de cercetare [tiin]ific\ se concretizeaz\ în 
primul rând prin organizarea de campanii de cercetare 
etnografic\, prin care se urm\resc: cunoa[terea [i aprofundarea 
problemelor diverse ale realit\]ii în societatea rural\ de ast\zi, 
modul în care se conserv\ diferite ocupa]ii, me[te[uguri 
tradi]ionale, obiceiuri, studierea liniei arhitectonice a caselor din 
zonele cercetate, calendarul popular, practici medicale populare 
etc. În fiecare an, luna iulie este cea în care angaja]ii Centrului 
desf\[oar\ aceste campanii de cercetare etnografic\ [i de 
sociologie rural\. În urma acestor campanii, a rezultat [i 
necesitatea [i obligativitatea întocmirii unei arhive de 
specialitate, în care s\ se reg\seasc\ dovezi ale specificit\]ii 
zonei etnografice Vaslui, în momentul de fa]\ arhiva incluzând 
m\rturii despre Valea Telejnei [i despre zona Hu[i, în principal. 
Aceast\ arhiv\ [tiin]ific\ mai include o baz\ de date a me[terilor 
populari, a ansamblurilor folclorice, dar [i a rapsozilor populari 
din zona Vaslui. 

Tot în cadrul activit\]ii [tiin]ifice se înscriu sus]inerile de 
comunic\ri la diferite sesiuni [tiin]ifice [i publicarea de articole 
în reviste de specialitate, precum [i elaborarea sau sus]inerea 
apari]iilor de publica]ii în domeniu. Men]ion\m aici publicarea 
primelor trei volume din Revista de limb\, literatur\ [i art\ 
popular\ „Ion Creang\”, în edi]ie anastatic\, sub coordonarea  
Rodic\i Pop. Repunerea în circuitul [tiin]ific a acestei colec]ii 
reprezenta un imperativ, întrucât revista a ap\rut în acest jude], 
mai precis în Bârlad, între anii 1908-1921, [i în momentul de 
fa]\ reprezint\ o raritate bibliografic\, de[i reprezint\ un fond 
documentar extrem de important [i un instrument de lucru de 
valoare pentru orice etnograf.  De asemenea, în 2008 se 
împlinesc 100 de ani de la apari]ia primului num\r al acestei 
reviste c\reia dl. prof. dr. Marin i-a consacrat o carte [i dorim s\ 
marc\m acest eveniment prin finalizarea public\rii acestei edi]ii 
anastatice. 
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Centrul pentru Cultur\ Tradi]ional\ încurajeaz\, de 
asemenea, apari]ia de publica]ii jude]ene, prin sus]inere 
financiar\, dar [i prin contribu]ii directe ale speciali[tilor: 
„Elanul”, „Vutcani” (4 numere în 2004), „Sole[tii Elenei Cuza”, 
„Vocea satului”, „P\durenii”. De curând, am realizat un album 
de prezentare a pictorului naiv Costic\ Onu]\, recunoscut [i 
apreciat atât în ]ar\, cât [i în str\in\tate. Pentru mediatizarea [i 
con[tientizarea publicului cu privire la credin]ele satului 
tradi]ional, speciali[tii Centrului au realizat o bro[ur\ în care 
prezint\ s\rb\torile [i credin]ele de prim\var\, urmând s\ apar\ 
înc\ trei bro[uri, dedicate celorlalte anotimpuri.  

În încercarea de a oferi o motiva]ie creatorilor populari, se 
organizeaz\ Târgul me[terilor populari, care are deja trei edi]ii 
(în primul sfâr[it de s\pt\mân\ al lunii septembrie) [i de trei ani, 
manifestarea „Ou\ încondeiate. Icoane pe sticl\. Expozi]ie. 
Atelier. Vânzare”.  

În fiecare an, la sfâr[itul lunii decembrie se organizeaz\ o 
manifestare prin care se încearc\ men]inerea [i promovarea 
obiceiurilor de iarn\. O astfel de manifestare este cu atât mai 
important\ cu cât în jude]ul Vaslui sunt foarte bine reprezentate 
jocurile cu m\[ti - zoomorfe [i antropomorfe, teatrul popular. 
Zona Vaslui se individualizeaz\ prin multitudinea manifest\rilor 
dramatice populare la sfâr[it de an, prin reunirea în manifest\ri 
compozite, cumulative, de tipul v\l\retului. Astfel, în cadrul 
Festivalului „Datini [i obiceiuri de iarn\” sunt prezente forma]ii 
din aproape toate comunele jude]ului, iar evolu]ia lor, atât în 
cadrul paradei organizate pe traseul Copou – Pia]a Civic\, cât [i 
pe scena Casei de Cultur\, ajut\ la conservarea tradi]iilor, 
extrem de bogate în jude]ul nostru, legate de Cr\ciun [i Anul 
Nou. Aceste forma]ii sunt încurajate [i prin înlesnirea 
particip\rii lor la festivaluri similare din ]ar\. 

Pentru promovarea rapsozilor populari din zon\, se 
realizeaz\ în fiecare an Festivalul-concurs „Fluiera[ul 
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Vasluian”. Men]ion\m c\ în acest an s-au s\rb\torit 25 de ani de 
la înfiin]area Ansamblului folcloric „Stej\relul” din P\dureni.  

În colaborare cu alte institu]ii din jude], Centrul particip\ 
la organizarea manifest\rilor ocazionate de s\rb\torirea „Zilei 
satului”. Aceste evenimente sunt un prilej de întâlnire cu oameni 
de cultur\ [i fii ai satului, de organizare de simpozioane [i de 
spectacole. Se remarc\ în fiecare an prin complexitate 
manifest\rile de la Sole[ti (23 aprilie) – concurs de literatur\ [i 
art\ plastic\, spectacol folcloric, dar [i apari]ia publica]iei 
„Sole[tii Elenei Cuza” [i de la Micle[ti - „Movila lui Burcel”. 

Întrucât ne afl\m la ceas aniversar pentru TvV, ]inem s\ 
preciz\m c\ aceast\ televiziune ne-a oferit un sprijin constant în 
promovarea manifest\rilor organizate de noi. S-au difuzat 
interviuri, s-au realizat dezbateri privind evenimentele 
organizate de noi (cum s-a întâmplat la „Târgul me[terilor 
populari”), s-au realizat transmisiuni în direct a spectacolelor 
organizate pe 1 Decembrie, 24 Ianuarie, dar [i a Festivalului 
„Datini [i obiceiuri de iarn\”. Dac\ majoritatea popula]iei 
vasluiene consider\ c\ ceea ce noi am organizat a fost un succes, 
atunci cu siguran]\ acest lucru se datoreaz\ [i mass-mediei 
vasluiene. 
(Ana-Maria Ca[caval,Consultant artistic) 

 
3. Case de cultur\ 

a. Voca]ia faptelor `n Casa de Cultur\ a Sindicatelor  
„C. T\nase” din 1972 p=n\ `n 2005 

 
22 aprilie 1972, orele 17:00 – Festivitatea de inaugurare a 

Casei de Cultur\ a Sindicatelor din centrul de re[edin]\ al 
jude]ului Vaslui. 

Institu]ia noastr\ a primit numele “C. T\nase” prin decizii 
ale organelor centrale [i locale, `n luna august 1982. 
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Pe traseul celor trei decenii de activitate `n slujba 
vasluienilor, Casa de Cultur\ a trasat o ax\ mereu ascendent\, 
devenind unul dintre cele mai respectate a[ez\minte de cultur\ 
din jude]. 

Complexitatea vremurilor pe care le tr\im – [i care nu 
`ntotdeauna sunt 
favorabile – ne 
determin\ s\ afirm\m 
c\ prezentarea unui 
bilan] c=t mai exact 
este extrem de dificil\. 
~n orice caz, f\r\ 
teama de a gre[i, 
putem s\ spunem c\ 
dominanta a ceea ce  
s-a `nf\ptuit `n cadrul 
acestei institu]ii este 

pozitiv\. 
Casa de Cultur\ a fost supus\ de-a lungul anilor, la intense 

solicit\ri, `ndeosebi cu prilejul manifest\rilor festive, unele 
dintre acestea f\r\ eficien]\ financiar\, ceea ce a presupus mari 
sacrificii ale personalului.  

Colabor\ri excelente, de-a lungul anilor cu: Centrul 
Crea]iei Populare, palatul Copiilor, Muzeul Jude]ean, 
Inspectoratul {colar, unit\]i [colare, Casa de Cultur\ a 
Sindicatelor “George Tutoveanu” din B=rlad, Grupul de pres\ 
Cvintet TE-RA Vaslui. 

Colaboratori [i sf\tuitori de valoare ai l\ca[ului nostru: 
Ioan Manca[, Teodor Pracsiu, Dumitru V. Marin, Gruia Novac, 
{tefan {erban, George Stoian, Nicolae Balan, Ion P=rvu (a 
contribuit efectiv la construc]ia acestui obiectiv), Anu[ca 
Doglan, George Ila[cu, Mircea Codreanu. 
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Dezavantaje:  
- spa]ii imense [i cheltuieli de `ntre]inere pe m\sur\ (aproape 
insuportabile); 
- s\r\cia multor locuitori de pe aceste meleaguri.  

Activit\]i tradi]ionale proprii [i de prestigiu: Dialogurile 
pe aceea[i scen\, Constela]ia necunoscut\, Ritmurile tinere]ii, 
C=ntec drag din plai str\bun, MISS-urile de toate categoriile, 
Mini Topurile, [.a. 

Activitate de excep]ie desf\[urat\ de Cenaclul umori[tilor 
“Valentin Silvestru”, condus de prof. Teodor Pracsiu. Cenaclu 
`ntemeiat `n 1994, a editat 6 c\r]i, dintre care dou\ premiate: 
Plecat-am nou\ din Vaslui (1996), Numai `n]elep]ii r=d sau 
Zmeul cu trei capete (1998), Satana `n minijup (2000), Ridendo 
(2002), Sechestra]i `n … umor (2004), Corec]ii cu z=mbete 
(2006), lansare cu un show mediatic rarisim, vineri, 3 februarie 
2006. 

Manifest\ri comune, emblematice: 17 edi]ii ale 
Festivalului interna]ional al umorului “C. T\nase”, “Festivalul 
obiceiurilor de iarn\”, marcarea prin spectacole – evoc\ri ale 
marilor evenimente istorice, [.a. 

De-a lungul anilor, Casa de Cultur\ a fost onorat\ de 
prezen]a la manifest\ri a numeroase personalit\]i ale [tiin]ei, 
artei [i culturii rom=ne[ti. 

Activit\]i permanente: Biblioteca institu]iei cu peste 
33.300 de volume, cursuri de ini]iere `n diverse meserii [i 
domenii, cercuri tehnico-aplicative, sute de spectacole, cursuri [i 
programe cultural-artistice [i de divertisment sus]inute de 
forma]ii proprii (fanfara, grupurile de dansuri tematice [i 
moderne, forma]ii de satir\ [i umor) sau de colective artistice 
invitate, numeroase lans\ri de carte, marea majoritate fiind ale 
unor cunoscu]i creatori vasluieni (Constantin Slavic, Val 
Andreescu, Maftei Florescu, Teodor Pracsiu, Ioan Todera[cu, 
Ion Patriche, Ioan Baban, Petre Iosub). 
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Suntem m=ndri de ceea ce a realizat `n aceste peste trei 
decenii un colectiv foarte mic [i ambi]ios. Recunoa[terea noastr\ 
se `ndreapt\ c\tre to]i colaboratorii apropia]i [i sinceri, numi]i ori 
nenumi]i `n aceste r=nduri, f\r\ de care nu reu[eam s\ ne 
prezent\m la acest bilan] cu fruntea sus. 
(EMIL R|{CANU – director) 

 
Lansare la o bibliotec\: 
“Dic]ionarul personalit\]ilor vasluiene” 

~n urm\ cu o s\pt\m=n\, sala bibliotecii Casei de cultur\ 
“Constantin T\nase” a adunat un num\r impresionant de 
personalit\]i de marc\ ale jude]ului Vaslui. Peste 240 de oameni 
de vaz\ au fost cuprin[i `n “Dic]ionarul personalit\]ilor 
vasluiene”, carte ce a fost lansat\ de c\tre editura “Cutia 
Pandorei”. La festivitatea lans\rii au participat at=t autorii 
lucr\rii, Petru Necula [i Mihai Ciobanu, c=t [i prieteni apropia]i 
ai acestora, dintre care amintim pe prof. dr. Dumitru V. Marin, 
prof. dr. Petrea Iosub, p\rintele protopop Vasile P=rc\labu, ing. 
Vasile Cad\r, directorul editurii [i prof. Teodor Pracsiu, dr. 
Nicolae B=rl\deanu, Ionel Armeanu {tef\nic\, inspector [colar 
general. 

Prezentarea dic]ionarului a fost f\cut\ de c\tre prof. 
Teodor Pracsiu. “Autorii au f\cut o oper\ de pionierat cu 
profesionalism, seriozitate [i pasiune, l\s=nd posterit\]ii o 
m\rturie cultural\ dintre cele mai pilduitoare [i pun=nd astfel la 
`ndem=na genera]iilor actuale [i viitoare un ghid informativ [i 
formativ de cert\ valoare”, a afirmat Teodor Pracsiu. ~n 
momentul apari]iei prof. dr. Dumitru V. Marin, prof. Teodor 
Pracsiu nu s-a ferit s\ afirme: “Tocmai a intrat o personalitate !”, 
gest care vine s\ confirme adev\rata valoare a directorului 
Grupului de pres\ Cvintet TE-RA. “Aceast\ carte pare s\ fie o 
prim\ sit\ a valorilor. Suntem m=ndri c\ micul nostru t=rg are 
at=t de multe nume de marc\ [i sunt convins c\ num\rul lor este 
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mult mai mare fa]\ de cel cuprins `n dic]ionar”, a declarat prof. 
dr. Dumitru V. Marin. Acest dic]ionar este un vis mai vechi al 
multora, dar care abia acum a putut deveni realitate. Apari]ia 
acestei lucr\ri reprezint\ un eveniment cultural important pentru 
continuitatea [i integrarea acestui spa]iu de crea]ie `n 
spiritualitatea rom=neasc\. Lucrarea se prezint\ `ntr-o form\ 
expresiv\, accesibil\ [i cu aderen]\ la cititor. Aceast\ carte este o 
veritabil\ istorie spiritual\ a Vasluiului, este o esen]\ a multor 
biografii. 
Lucia ROZNOV 
(Meridianul, An II, nr.31 (160), 29 martie-1 aprilie 2001, pag. 5) 

 
b. Casa de cultur\ B=rlad - 15 ani `n slujba culturii 

[i artei 
 

~n cei 15 ani de munc\ dedicat\ slujirii culturii din B=rlad, 
salaria]ii Casei de cultur\ a Sindicatelor, colaboratorii [i iubitorii 
acestor activit\]i au ac]ionat competent pentru ca b=rl\denii s\ se 
bucure de toate binefacerile activit\]ilor organizate. 

Cu consecven]\ [i r\spundere, to]i cei chema]i s\ 
contribuie la activitatea institu]iei noastre au urm\rit obiective 
importante `n `ntreaga perioad\ ce s-a scurs dup\ 1989. 

Am valorificat permanent experien]a noastr\ anterioar\. 
Am colaborat cu institu]ii de cultur\ din municipiu, cu oameni 
de cultur\ care au dovedit pasiune [i pricepere `n conceperea [i 
organizarea unor manifest\ri specifice. 

~n to]i ace[ti ani au avut loc nenum\rate spectacole 
dedicate zilelor festive, unor momente importante din via]a 
cultural\ a B=rladului [i a ]\rii. 
Am reu[it s\ punem `n scen\ 15 piese de teatru pentru copii cu 
care s-au prezentat peste 250 de spectacole `n cadrul unor 
microstagiuni `n B=rlad [i `n jude]. 
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~n fiecare an, biblioteca institu]iei a `nregistrat peste 2000 
de cititori [i aproape 30.000 volume `mprumutate, lunar 
organiz=ndu-se 3-4 activit\]i specifice. Tot la bibliotec\, 
Cenaclurile literare “Al. Vlahu]\” al Casei de cultur\ [i “Aripi 
Tinere” al Liceului Mihai Eminescu s-au `ntrunit s\pt\m=nal [i 
au dezb\tut crea]ii importante ale membrilor activi, crea]ii care 
s-au reg\sit [i `n diferite volume (Puterea Cuv=ntului – 1998, 
Dup\ Treizeci de Ani – 2001), precum [i `n alte publica]ii 
centrale [i locale. 

Am ini]iat, `ncep=nd cu anul 2002, concursul municipal 
de dans “Ritmurile Tinere]ii”, la care anual au participat 
aproximativ 100 de forma]ii cu peste 1000 de interpre]i. 

Toate [colile din municipiul B=rlad au organizat `n 
colaborare cu noi 4-5 spectacole, anual, ceea ce `nseamn\ 60-70 
spectacole pe parcursul unui an calendaristic, adresate tinerilor, 
categorie social\ care are mare nevoie de educa]ie [i prin 
intermediul unor asemenea activit\]i. 

Cercul rebusist “Alb [i negru” al Casei de cultur\ a 
Sindicatelor, B=rlad se reg\se[te printre cele mai prolifice din 
]ar\, dovad\ fiind num\rul mare de reviste publicate, precum [i 
prezen]a rebusi[tilor b=rl\deni `n cele mai importante reviste de 
profil din ]ar\. 

Tot pentru elevi organiz\m lunar expozi]ii de art\ plastic\. 
~n cei 15 ani au fost realizate peste 150 de expozi]ii cu circa 
10.000 de lucr\ri. Toate aceste expozi]ii au fost organizate sub 
conducerea Cercului de art\ plastic\ “N. N. Tonitza” al Casei de 
cultur\. 

Cu toat\ gratitudinea amintim, `n mod aleatoriu, 
colaboratorii no[tri de acum: prof. Iftene Eugen – coordonatorul 
Cercului de pictur\, prof. Popa Mioara – coordonatorul 
Cenaclului literar “Al. Vlahu]\”, prof. Puflea Ioan – 
coordonatorul cenaclului literar “Aripi tinere”, Ro[u Ionel – 
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conduc\torul Ansamblului folcloric “Balada”, M\linescu Vasile 
– regizor. 

Ne-am consultat `n majoritatea ac]iunilor pe care le-am 
realizat cu intelectuali valoro[i ai urbei: profesorii Gruia Novac, 
Didu Clapon, Gheorghe Huiban, membri ai Consiliului de 
administra]ie ai Casei de Cultur\. 

Am colaborat cu Prim\ria municipiului B=rlad, cu 
celelalte institu]ii [i societ\]i culturale din municipiu: Muzeul 
“V. P=rvan”, Teatrul “V. I. Popa”, Biblioteca municipal\ “Stroe 
Belloescu”, Clubul copiilor “Spiru Haret”, Cercul militar, 
Societatea cultural\ “Rena[terea Tutovean\”, “Academia 
b=rl\dean\”, Funda]ia cultural\ “Dr. Constantin Teodorescu”, 
Funda]ia cultural\ “Dr. Clara Constantinescu”, “Filiala Societ\]ii 
de istorie”, etc. 

Am avut al\turi de noi posturile de radio UNISON, 
publica]iile locale: P|RERI TUTOVENE, MONITORUL de 
Vaslui, OBIECTIV, EVENIMENTUL de Ia[i, ADEV|RUL de 
Vaslui, MERIDIANUL, studiourile de televiziune CONY SAT 
[i TELE.V, Televiziunea Vaslui. 
 (Prof. Virgil Giu[c\, Directorul CASEI DE CULTUR| A SINDICATELOR, B=rlad ) 

 
c. CULTURA HU{EAN| 

 
Începuturile culturii hu[ene scrise sunt legate de 

înfiin]area, în 1598, a Episcopiei Hu[ilor de c\tre domnitorul 
Ieremia Movil\, la propunerea [i sus]inerea mitropolitului 
Moldovei, Gheorghe Movil\, fratele domnitorului. A fost o 
mare [coal\ pentru spiritualitatea locului dar [i a zonelor din 
Basarabia care intrau sub jurisdic]ia Episcopiei Hu[ilor. Mul]i 
dintre episcopii [i prela]ii care au slujit Biserica la Hu[i s-au 
dovedit a fi nu doar p\stori de suflete ci [i remarcabili oameni de 
cultur\, autori de c\r]i religioase [i de traduceri. Astfel, vestitul 
Dosoftei, autorul Psaltirei în versuri (1673) [i-a început cariera 
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eclesiastic\ în calitate de episcop la Hu[i. Inochentie, episcop [i 
mare diplomat în rela]iile cu Rusia, a p\storit 30 de ani la Hu[i 
(1752-1782). O alt\ celebritate a Bisericii Ortodoxe Române, 
Veniamin Costache, a fost ierodiacon [i apoi episcop de Hu[i 
între 1792-1796. 

„Dic]ionarul personalit\]ilor hu[ene” semnat de Lina 
Codreanu [i Th. Codreanu în Istoria Hu[ilor din 1995 
înregistreaz\ peste 300 de personalit\]i, majoritatea de 
importan]\ na]ional\ [i european\ (fiind îns\ departe de a fi 
complet). Aceste personalit\]i fie c\ s-au n\scut la Hu[i fie au 
f\cut studii în [colile hu[ene, fie c\ au tr\it [i au creat în acest 
ora[. Ele cuprind domenii dintre cele mai diverse. Iat\ câteva 
dintre personalit\]ile n\scute la Hu[i: Victor I. Anastasiu (medic 
[i psiho-fiziolog de notorietate interna]ional\), Ion Antonic\ 
(sculptor), Adam B\l]atu (pictor), Gheorghe B\l]atu 
(viticultur\), Alexandru Beldiman (scriitor), Radu Cern\tescu 
(chimist, academiciamn), Constantin Codrescu, Alexandru 
Giugaru, Octavian Cotescu (actori), Neculai Cost\chescu 
(chimist, academician), Mihai Cozmei (muzicolog), Alexandru 
Ioan Cuza, {tefan Dumitrescu (pictor), Nicolae Hortolomei 
(urolog, academician), Ion Gugiuman (geograf), Anton Holban 
(romancier), Costache Olareanu (scriitor), Paul Popescu 
Neveanu (psiholog), Mihai Ralea (a copil\rit [i a tr\it mul]i ani 
în Hu[i, ora[ul p\rin]ilor s\i), Costache Stamate (scriitor), Vasile 
Vasilache (compozitor [i actor), George Vintil\ (dirijor), Viorel 
Hu[i (pictor), Nicolae Malaxa (industria[). Lista ar putea 
continua. Iat\ o list\ cu câ]iva oameni de importan]\ care au 
copil\rit sau studiat la Hu[i. Vasile Aciob\ni]ei, sculptor, 
Octavian Anghelu]\, pictor, Elie Baican, folclorist, Corneliu 
Bârsan, specialist în drept, Emil Cr\ciun, medic, academician 
Gheorghe Foc[a, director al Muzeului Satului Bucure[ti 
Constantin V. Gheorghiu, chimist, Gh. Ghib\nescu, istoric, 
Mihai Iancu, geograf, Gavril Muzicescu, Cezar Iv\nescu, poet, 
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Constantin Macarovici, chimist, academician Alexandru Obreja, 
geograf Gh. S\ulescu, scriitor Mihai {elaru, neuropsihiatru 
Constantin Toma, biolog academician Vasile Vasilachi, teolog, 
scriitor Anastasie Ratu, naturalist, medic [i academician. În 
continuare o list\ cu câ]iva oameni de importan]\ care au tr\it [i 
creat la Hu[i. Ion Alexandru Anghelu[ - poet, Constantin 
Asiminei – poet, N.A. Caranfil – folclorist, Petre 
Constantinescu-Ia[i, istoric, academician Grigore Cre]u, 
folclorist, Nicolae Dun\reanu, scriitor, Chesarie P\unescu, 
c\rturar, Petre V. Jitariu, biolog, academician Mihai Ralea, 
scriitor, Theodor D. Sperantia, scriitor [i folclorist. Din 1873 se 
dezvolt\ [i o pres\ (tiparni]\). Prima publica]ie a fost Vocea 
Hu[ului în 1873. De-a lungul vremii s-au înregistrat în jur de 90 
de publica]ii, cele mai multe cu apari]ie de scurt\ durat\. Mai 
importante pentru cultura [i politica ora[ului s-au dovedit a fi: 
Vocea Hu[ului (reluat în serie nou\ în 1990), Gânduri bune 
(1914-1916), Anuarul Seminarului teologic, Cronica Hu[ilor, 
Zorile (revista elevilor de la Liceul Agro-industrial Dimitrie 
Cantemir), Prometeu (1926-1929), Credin]a, Prutul, care apare 
din 2001. A existat [i o activitate tipografic\. Activit\]ile 
culturale de r\sunet specifice locului s-au desf\[urat în cadrul 
Toamnei Culturale Hu[ene [i la Biblioteca Municipal\ Mihai 
Ralea. Ora[ul mai beneficiaz\ de edificii biserice[ti declarate 
monumente patrimoniale - Catedrala Episcopal\ înfiin]at\ de 
{tefan Cel Mare [i Sfânt, în 1495. Palatul Episcopal g\zduie[te 
un muzeu [i o bibliotec\ de carte religioas\ rar\. În Hu[i mai 
sunt câteva muzee demne de men]ionat: Muzeul de istorie [i 
arheologie, Muzeul viticol din cadrul Liceului D. Cantemir. 
 

Casa de cultur\  „Al. GIUGARU” 
Pe c=nd la Hu[i nu exista cas\ de cultur\, localnicii au 

sim]it nevoia s\ organizeze diverse cercuri culturale, care au 
dezmor]it via]a urbei. Cel dint=i care s-a g=ndit s\ ia o ini]iativ\ 
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a fost doctorul Radu Kernbach, care a `nchiriat o camer\ `n 
fostul hotel de pe strada {tefan cel Mare, `ndemn=ndu-i pe 
hu[eni s\ discute aici probleme de [tiin]\ [i literatur\ (1914). De 
aici s-a construit Cercul cultural "G=nduri bune" cu sediul la 
b\c\nia Pivnicieru, de l=ng\ biserica Sf. Voievozi. Printre cei 
care au frecventat cercul se num\r\: dr. N. Lapte[, avoca]ii Petru 
G=dei [i D. Gociu, profesorii Gh. V=ntu, Ion Zelea Codreanu, 
elevul C. Asiminei, episcopul Nicodim, [.a. Au activat mai apoi 
[i alte cercuri (al preo]ilor, al `nv\]\torilor, al studen]ilor) iar, `n 
paralel, au func]ionat mai multe coruri, ini]ial legate de 
activitatea seminarului teologic unde, t=n\rul Gavril Muzicescu 
a venit la Hu[i s\ `nve]e muzica, devenind mai t=rziu p\rintele 
muzicii corale rom=ne[ti. Dup\ `nfiin]area Casei de Cultur\ `n 
anul 1952 av=ndu-l ca director pe profesorul Emilian Pascal, 
cl\direa din str. Al. Giugaru a g\zduit diverse manifest\ri 
culturale cum ar fi: teatrul de amatori, ansambluri corale [i 
folclorice, activit\]i ale arti[tilor plastici, un studio 
cinematografic, un cenaclu literar (condus mul]i ani de Ion 
Alexandru Anghelu[). Corul Casei de Cultur\ a fost sprijinit de-
a lungul anilor de personalit\]i ca C. Arvinte, George Vintil\, 
Sabin Pantza, Mihai Cozmei, Vasile Sp\t\relul [i dirijat de 
profesori talenta]i ca Ioan Timu[, Liese-Lotte Vârna, Maria 
Moraru, Ion Mereu]\. La 15 octombrie 1987 institu]ia de cultur\ 
hu[ean\ prime[te numele marelui actor, n\scut la Hu[i 
Alexandru Giugaru. 

Continu=nd tradi]ia, Casa de Cultur\ organizeaz\ [i `n 
prezent expozi]ii de art\ plastic\: pictur\, grafic\ satiric\-salonul 
anual "Damigenius"; spectacole de teatru [i muzic\. ~n 1999 a 
fost `nfiin]at ansamblul folcloric "Trandafir de la Moldova". 
Ast\zi, `n cadrul programului de educa]ie a adul]ilor se 
organizeaz\ cursuri de: informatic\, barmani-osp\tari, 
contabilitate. ~n cadrul [colii de art\ se organizeaz\ cursuri de 
instrumente populare (vioar\, ]ambal, acordeon, trompet\, 
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clarinet, contrabas, cobz\, nai, percu]ie) [i dansuri populare 
rom=ne[ti. 
 

ANSAMBLUL FOLCLORIC  
“TRANDAFIR DE LA MOLDOVA” 

 
La sf=r[itul anului 1999, la data de 1 noiembrie, s-a 

`nfiin]at la Hu[i Ansamblul Folcloric "Trandafir de la Moldova". 
Ini]iativa apar]ine actualului dirijor [i coregrafului ansamblului, 
respectiv Valeric\ Petraru [i Virginel Solomon, la care   s-au 
ad\ugat, `mbr\]i[=nd aceast\ idee, directorul Casei de Cultur\ 
,,Alexandu Giugaru'' din localitate, Sergiu G\in\ [i coregraful 
Centrului de Crea]ie Vaslui, George Ila[cu. La ace[tia s-au 
al\turat al]i iubitori de folclor, unii fo[ti membri ai ansamblului 
folcloric de amatori, ,,Stej\relul'', care de-a lungul periplului lor 
artistic `n Europa, au `nc=ntat auditorii din Fran]a, Belgia, 
Elve]ia, Polonia, Cehia, Ungaria, Rep. Moldova. 

Ansamblul Folcloric "Trandafir de la Moldova" din Hu[i, 
prezint\ pe scen\, `n special, manifest\ri folclorice ale provinciei 
istorice `n care este situat municipiul Hu[i, adic\ zona Moldova. 
Costumul dansatorilor impresioneaz\ prin simplitatea sa 
aparent\, care ascunde de fapt un deosebit rafinament. 
Ornamentele sugereaz\ armonia [i senin\tatea, precum [i buna 
dispozi]ie proprie moldovenilor, dorin]a de puritate, deoarece `n 
costuma]ia zonei predomin\ culoarea alb\. 

Piesele vocale [i instrumentale interpretate, se grupeaz\ `n 
dou\ categorii; doine [i c=ntece doinite, exprim=nd melancolie, 
triste]e, uneori legat\ de dragostea ne`mp\rt\[it\, dar, de cele 
mai multe ori, zugr\vesc sentimente [i st\ri complexe; c=ntecele 
propriu-zise pot fi de dragoste, de joc [i exprim\ bucuria, atunci 
c=nd ea este `mp\rt\[it\. Se mai folosesc [i catrene versificate, 
care sus]in melodiile de dans [i au un con]inut satiric – a[a-
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numitele "strig\turi", care exprim\, `n termeni populari, tr\s\turi 
proprii comunit\]ii. 

Dansurile populare cele mai diverse `ncheag\ spectacole 
complexe. 

Ansamblul Folcloric "Trandafir de la Moldova", a 
participat la emisiuni televizate `n direct sau pentru documentare 
dedicate special ansamblului nostru, la numeroase festivaluri [i 
concursuri: Pe[ti[orul de aur, Ana Lugojana, Flori alese de pe 
Cri[uri (Oradea), etc. dar [i `n Turcia, Italia, Fran]a, etc. 

(text comunicat de Sergiu G\in\, directorul Casei de cultur\ Hu[i) 
 

* 
 

 Chiar `n condi]iile tranzi]iei, [i la unele comune ca 
Berezeni, Micle[ti, O[e[ti (Buda), P\dureni, V\leni, Vetri[oaia 
[.a. exist\ o preocupare cultural\ serioas\. Exemplificare: 
 

CULTURA MICLE{TEAN| ÎN PERMANENT| ASCENSIUNE 
 

P\trunz=nd în labirintul timpului „cultural”, în ultimii 20-
30 ani la comuna Micle[ti, fie r\sfoind presa, [i mai nou arhiva  
radioteleviziunii locale, fie trec=nd prin comun\, discut=nd cu 
oamenii de toate v=rstele, intr=nd în institu]iile comunale vei 
g\si amprentele preocup\rilor [i contribu]iei unuia dintre fiii 
satului în persoana animatorului cultural – Vasile Bulai - 
director al C\minului cultural Micle[ti, sprijinit pas cu pas de 
so]ia sa Maria Bulai - bibliotecar comunal. 

De peste un sfert de veac ei au atras cadrele pasionate [i 
tangente actului cultural, în ritm ascendent, preg\tind mereu 
forma]ii de toate genurile prezent=ndu-le cu succes pe scenele 
locale, jude]ene, na]ionale dar [i în R. Moldova [i Fran]a. 

Urmare a preocup\rilor neobosite pentru p\strarea 
tradi]iilor, a folclorului local autentic au reu[it, împreun\ cu 
oficialit\]ile comunale, îndeosebi dup\ revolu]ie, s\ poarte 
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coresponden]\ [i s\ între]in\ rela]ii înfr\]ite, cultural-turistice cu 
comunele Ol\ne[ti [i C\plani din R. Moldova [i comuna Neuillé 
Pont-Pierre din Fran]a realiz=nd anual c=te un schimb de vizite 
cu scop turistic [i cultural. Cel mai impresionant a fost c=nd a 
mers în Fran]a un grup de 30 persoane de aici reunite în 
ansamblul de c=ntece [i dansuri - „Ciob\na[ cu trei sute de oi” la 
care a fost invitat\ [i Televiziunea Vaslui.  

* 
O scurt\ men]iune [i pentru V\leni, unde apare „Vocea 

satului” (animator Dan Ailinc\i), o publica]ie sus]inut\ material 
de Gheorghe Safir [i condeierii: Dan Ravaru, Gheorghe Sofianu, 
Octav Dumitriu, Dan Ailinc\i, Daniel Grosu [.a. Alte c=teva 
comune cu activitate cultural\ notabil\: P\dureni, Vetri[oaia, [.a. 
 

4. MUZEUL JUDE}EAN VASLUI 
 
 Prin dispozi]ia consiliului popular al jude]ului Vaslui `n 
1974, la 18 octombrie s-a `nfiin]at Muzeul Jude]ean Vaslui, cu 
profil mixt istorie [i etnografie, av=nd ca prim director pe prof. 
Constantin Popescu muzeograf cu experien]\ [i contribu]ii 
importante `n formarea altor institu]ii muzeale cum ar fi: Bran, 
F\g\ra[, R=[nov. 
 Muzeul Jude]ean Vaslui s-a deschis `n ziua de 26 
septembrie 1975, `n prezen]a speciali[tilor din centrele 
universitare Ia[i [i Bucure[ti, a directorilor muzeelor din 
Moldova [i a autorit\]ilor locale [i jude]ene, fiind apreciat `n 
acel moment [i dup\, ca cel mai t=n\r muzeu al ]\rii, aspect 
valabil [i ast\zi, [i cel mai bine realizat din punct de vedere 
tematic, [tiin]ific [i muzeotehnic. 
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 ~n peste 30 de ani de activitate Muzeul jude]ean “{tefan 
cel Mare” din Vaslui, cea mai reprezentativ\ institu]ie de profil 
din jude], deschis\ permanent de la `nfiin]are – 1975 [i p=n\ `n 
prezent, a fost receptat\ ca o institu]ie, la vremea deschiderii, 
conform informa]iilor timpului “cea mai t=n\r\ [i organizat\ din 
punct de vedere [tiin]ific, `n muzeologia [i muzeotehnica 
rom=neasc\. Din 26 
septembrie 1975 [i p=n\ 
`n prezent s-au modificat 
pu]ine lucruri `n sec]iile 
de etnografie [i art\ 
popular\, istorie veche [i 
arheologie, medie, 
modern\. Dup\ anul 
1989, principalele 
ad\ugiri [i corecturi au 
fost realizate, nu 
`ntotdeauna corect din 
punct de vedere istoric, ca sec]ii contemporane. 
 ~n cadrul Muzeului Jude]ean “{tefan cel Mare” din 
Vaslui, Sec]ia de Istorie Veche [i Arheologie are ponderea cea 
mai `nsemnat\, at=t prin num\rul mare de piese (peste 18000 de 
obiecte) dar, mai ales, prin valoarea lor deosebit\. Aceste Piese 
acoper\ epocile: str\veche, veche [i medieval\ ale istoriei 
rom=nilor [i, `n acela[i timp, denot\ o ne`ntrerupt\ continuitate 
de locuire a popula]iei autohtone `n arealul actualului jude] 
Vaslui. 
 Sec]ia de Istorie Medieval\ a Muzeului Jude]ean “{tefan 
cel Mare” Vaslui, prin valoarea deosebit\ a patrimoniului s\u, se 
constituie `ntr-un important punct de atrac]ie pentru publicul 
vizitator. Piesele pe care le de]ine sunt, `n acela[i timp, dovezi 
incontestabile ale culturii rom=ne[ti de pe meleagurile vasluiene. 
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 Sec]ia de istorie modern\ debuteaz\ cu prezentarea 
revolu]iei de la 1848 [i se `ncheie cu momentul 1918, cel al 
re`ntregirii statului rom=n. 
 Muzeul g\zduie[te, etal=nd obiecte personale, documente, 
piese de mobilier, fotografii ale celor lega]i de aceste meleaguri 
prin ob=r[ie sau loc de desf\[urare a activit\]ii lor. Prin 
semnifica]ia lor economic\, politic\, documentar\ [i artistic\ 
special\, la care se adaug\ [i semnifica]ia lor simbolic\ [i 
intrinsec\, monedele, medaliile, plachetele constituie o categorie 
foarte important\ a patrimoniului cultural na]ional. 
 Deschis\ `n anul 1974, sec]ia de etnografie [i art\ popular\ 
este structurat\ pe ocupa]iile principale [i secundare ale 
locuitorilor acestui teritoriu, odinioar\, unul din cele mai 
importante ]inuturi r\z\[e[ti din Moldova. 
 Expozi]ia de art\ contemporan\ a fost deschis\ la data de 
11 martie 1989 `n urma dona]iei f\cute de cunoscutul 
colec]ionar dr. Constantin Teodorescu din B=rlad. ~n spa]iul 
artistic al Moldovei, o asemenea ini]iativ\ valideaz\ o op]iune [i 
confirm\ o voca]ie. Op]iunea se refer\ la domeniul artei 
contemporane bazat\ pe exigen]ele limbajului plastic modern, 
pe linia unui sincronism european, iar voca]ia are `n vedere 
disponibilitatea pentru dialog cultural a unui mare colec]ionar.   
 Din 1992 [i p=n\ `n prezent, mai ales dup\ 1997 s-au 
organizat peste 300 de expozi]ii speciale-temporare, vizitate de 
peste 100000 de persoane, f\r\ a lua `n calcul expozi]iile 
permanente ale muzeului. 
 Putem comenta aceast\ perioad\ de efervescen]\ cultural 
educativ\, f\r\ a minimaliza ce s-a `nt=mplat p=n\ `n 1989 cele 
peste 3000 de activit\]i culturale educative realizate `n institu]ie 
[i `n afara ei pentru care documentele, informa]iile stau la 
dispozi]ia celor care doresc s\ cunoasc\ `ndeaproape activitatea 
muzeului jude]ean. 
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 S-au reluat `n aceast\ perioad\ cercet\rile [tiin]ifice 
sistematice la Poene[ti, Bune[ti – Avere[ti, Cur]ile Domne[ti 
finalizate cu monografii [i studii de referin]\ pentru istoria 
european\. 
 S-au `mbog\]it colec]iile muzeului jude]ean mai ales `n 
ultimii 10 ani cu peste 10000 de obiecte din patrimoniul istoriei 
vechi, medii contemporane [i artei rom=ne[ti, documente de 
arhiv\ [i achizi]ii care reprezint\ `n cea mai mare m\sur\ istoria 
perioadei pe care o men]ion\m. 
 S-au tip\rit permanent din 1979-1980 revistele cu 
genericul “Acta Moldaviae Meridionalis”, cu unele perioade de 
`ntrerupere care sunt [i rezultatele sesiunii cu acela[i generic, iar 
dup\ 1997 s-a ajuns ca at=t anuarul c=t [i sesiunile s\ corespund\ 
num\rului de ani de la `nfiin]area institu]iei. 
 S-au realizat `n ultimii 10 ani peste 15 titluri ap\rute sub 
egida Muzeului jude]ean, dintre care cele mai reprezentative 
sunt : 
 Anuarul “Acta Moldaviae Meridionalis”; Monografia 
Ghenu]\ Coman; Monografia P=rve[ti, [i alte lucr\ri care 
reprezint\ un moment important din istoria acestui spa]iu 
administrativ. 
 (Text: Director, Ioan Manca[) 

* 
Not\: Muzeul „Vasile P=rvan” din B=rlad desf\[oar\, de 
asemenea, o activitate notabil\, cel de la Hu[i fiind `nchis. 
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5. TEATRUL   
institu]ie de cultur\ pentru oameni de cultur\ sau… 

aspiran]i 
  
 TEATRUL e o institu]ie pentru un anume MEDIU. 
B=rladul are printre cutumele sale [i cultul pentru TEATRUL 
„V. I. POPA”. 
 S\ nu cread\ cineva c\ teatrul b=rl\dean ar putea substitui 
lacunele `n educa]ie, comportament [i atitudine… la Vaslui ! 
A[a c\ lipsa lui `n CETATE se r\sfr=nge [i asupra calit\]ii 
CULTURII [i EDUCA}IEI LOCALE, chiar dac\ 
informatizarea, teletembelizarea mic[oreaz\ efectul s\u chiar `n 
centrele „tradi]ionalizate”. 
 Observ\m c\ `n decembrie 2005 „singura institu]ie 
profesionist\ de spectacole din jude]ul Vaslui” (care nu are 
stagiune la Vaslui sau `n jude] !) [i-a aniversat 50 de ani de 
activitate, (DECIZIA 12311 de `nfiin]are fiind datat\ 31 martie 
1955). Dup\ p\rerea lui Marcel Anghel, directorul, Monografia 
teatrului b=rl\dean, realizat\ de Vasile M\linescu [i Teodor 
Pracsiu (este) „un z=mbet, o lacrim\, b\taie de inim\ la cei 50 de 
ani de fiin]are a l\ca[ului nostru, a l\ca[ului dumneavoastr\ cei 
de dincolo de ramp\. CEI care a]i tr\it cu NOI cei de azi, care a]i 
tr\it cu EI, cei de ieri”. (V. M\linescu, Theodor Pracsiu – 
PROSCENA, ed.Sfera, B=rlad 2005). Cele 200 de pagini ale 
Monografiei „vorbesc” gr\itor de evolu]ia acestei unit\]i 
culturale care face parte dintr-un patrimoniu `n dezvoltare [i 
adaptare `n perioada de dup\ 1989. 
 Constat\m c\, `n 2005, nu mai exista teatrul de amatori 
dec=t pe ici-pe-colo la gr\dini]e [i [coli, c\ TEATRUL 
POPULAR propriu-zis – Jienii, Haiducii, Groza etc. care se 
su]inea prin cetele de Anul Nou, este pe cale de dispari]ie [i `n 
nici un caz gustat ca spectacol `n prezent. Ca datin\-obicei e 
posibil s\ se mai men]in\ un timp. Dac\ prin 1971 existau peste 
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100 de cete `n jude], de s\rb\torile 2005-2006 ar mai fi 15-20 
forma]iuni de tineri care s\ mai colinde … Teatrul folcloric cu 
M|{TI este `nc\ bine reprezentat `n jude]ul Vaslui. 
 Cu totul interesant [i valoros este Festivalul obiceiurilor 
de Anul Nou pe care Tv Vaslui l-a transmis an de an `n direct ca 
`ncurajare tocmai pentru c\ `nc\ mai reprezint\ prilejul acela de 
desc\tu[are psihologic\ necesar\ men]inerii calit\]ilor umane ! 
 

6. BIBLIOTECI 
 
 Bibliotecile municipale, or\[ene[ti [i comunale includ un 
fond de carte de c=teva milioane de titluri.  Cea mai veche este 
Biblioteca „Stroe Belloescu” din B=rlad, dar [i celelalte au 
localuri specializate. Caracteristici:  

-   fond de carte vechi, cu pu]ine nout\]i de dup\ 1989 
- sc\derea constant\ a num\rului de cititori 
- sector slab pl\tit, chiar pentru oameni foarte bine 

profesionaliza]i 
- eforturi financiare foarte mici sau inexistente pentru 

informatizare 
- competi]ia cu televizorul [i internetul este inegal\ [i pe 

cale de a fi pierdut\… 
Bibliotecile [colare - rare. Mai exist\ unele, foarte pu]ine, 

pe l=ng\ institu]ii [i societ\]i comerciale (care au „dosare” de 
analiz\). Toate acestea preiau marele deficit de carte 
contemporan\ [i actual\. At=t cunoa[tem, c\ din cauza 
degener\rii procesului de `nv\]\m=nt `n cadrul unei reforme `nc\ 
neclar pus\ la punct, studiul elevilor se bazeaz\ pe alte forme 
dec=t cele din biblioteci. 
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6. a.   BIBLIOTECA JUDE}EAN| Vaslui 
            Dir. Elena Poam\ 

 
 Biblioteca public\ este o poart\ deschis\ spre cunoa[tere 
mai ales dac\ e slujit\ de oameni adev\ra]i. Dincolo de ce se 
scrie `n c\r]i, reviste, rapoarte, Biblioteca Jude]ean\ Vaslui are 
circa 225.000 de unit\]i de bibliotec\, o organizare acceptabil\ [i 
a f\cut pa[i mari c\tre INFORMATIZARE: 33 de calculatoare 
legate `n re]ea (cu ofert\ pe internet). 
 A promovat cultura autentic\ prin numeroase [i apreciate 
(`n special de pres\) ac]iuni: 15 ianuarie (Eminescu), 24 ianuarie 
(Unirea), 9 mai (NOI [i EUROPA), 1 Decembrie (Marea Unire), 
Colocviul Na]ional de Didactic\ a Limbii [i Literaturii Rom=ne, 
Colocviul Jude]ean de Biblioteconomie [i Art\ a Reform\rii, 
Salonul de Carte (ed. a XVI-a, 2005), diverse omagii marilor 
scriitori locali (Th. Codreanu), moldoveni (Gr. Vieru), 
Biblioteca virtual\ - simpozion (ed. a III-a, nov. 2005) [i (un) 
Festivalul {anselor Tale, ed. a IV-a, 5 – 12 dec. 2005. 
 Impresionant, num\rul mare de personalit\]i str\ine de 
jude] participante la manifest\rile Bibliotecii Jude]ene, la sediu 
sau `n alte localit\]i. 
 Cifre incredibile sunt vehiculate pentru a se demonstra 
frecven]a publicului cititor.  
 Dup\ credin]a directoarei “Bibliotecarii sunt cea mai bun\ 
interfa]\ `ntre cet\]eni [i informa]ie”.  
 Biblioteca Jude]ean\ Vaslui are un colectiv inimos [i 
activ. 
 

6. b.   Biblioteca Bârlad 
 

~n istoria B=rladului este `nscris un eveniment de 
necontestat\ valoare cultural\: `nfiin]area la 15 noiembrie 1906 a 
primei biblioteci publice din ]inutul Tutovei. 
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Actul de constituire, p\strat ca important document de 
arhiv\, ne m\rturise[te c\ biblioteca public\ din B=rlad este 
opera unui grup de tineri intelectuali, anima]i de dorin]a de a 
ridica neamul prin cultur\, `n fruntea c\rora se afla poetul 
George Tutoveanu.  

~nfiin]area ei a fost o necesitate acut\ `n B=rladul de la 
`nceputul secolului al XX-lea, cu multiple cerin]e spirituale. 

Prestigioasa institu]ie de mai t=rziu [i-a `nceput activitatea 
`n casa poetului George Tutoveanu, ales `n func]ia de pre[edinte 
al Comitetului de ini]iativ\ pentru `ntemeierea bibliotecii 
publice, cu un fond de 300 de volume, adunate `n urma a 
nenum\rate apeluri. 

~ntre primii donatori `nt=lnim nume de seam\: Nicolae 
Iorga, Alexandru Xenopol, Spiru Haret, Nicolae Gane, Emil 
G=rleanu, George Tutoveanu, Tudor Pamfile, etc. 

Din anul 1909 biblioteca va avea un local propriu zidit de 
c\tre reputatul profesor Stroe Belloescu, un edificiu mult mai 
spa]ios fa]\ de nevoile de atunci ale institu]iei, pe care 
fondatorul l-a numit Casa Na]ional\ [i l-a d\ruit Prim\riei `n 
urm\toarele condi]ii: “s\ `ntre]in\ [i s\ `ngrijeasc\ de acest 
a[ez\m=nt”. Acest a[ez\m=nt nu va putea servi dec=t ca 
bibliotec\ public\ [i muzeu” (Actul de dona]ie). Urmeaz\ o 
bogat\ istorie. 

De-a lungul anilor, bog\]ia spiritual\ din rafturi a atras 
mul]imea de cititori dornici de instruire. Statisticile ne prezint\ 
date semnificative: `n 1929; 3720 cititori [i 4500 volume 
consultate, `n 1931; 3126 cititori [i 4820 volume, `n 1936; 3448 
cititori [i 4634 c\r]i consultate, ajung=ndu-se `n 2004 la peste 
10.000 cititori `nscri[i [i 300.000 volume consultate. 

~n 1953, Biblioteca Belloescu de]inea 34.000 de volume. 
Ast\zi, patrimoniul ei dep\[e[te 150.000 unit\]i de bibliotec\, 
fiind posesoarea unor bogate colec]ii. 
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Respect=nd tradi]ia, `n sala de lectur\ a fostei ([i actualei) 
Case na]ionale se organizeaz\ permanent diverse activit\]i 
culturale: simpozioane, medalioane literare [i muzicale, lans\ri 
[i prezent\ri de carte, expozi]ii, `nt=lniri cu personalit\]i 
culturale. 

Consisten]a colec]iilor [i serviciilor specializate atrag tot 
mai mult popula]ia municipiului B=rlad. 

La aproape o sut\ de ani de activitate, biblioteca 
b=rl\dean\, cu ad=nci r\d\cini `n tradi]iile culturale ale ora[ului 
se afl\ `n plin\ dezvoltare [i modernizare.  
(Materialul: Directoare, Toni Iosipescu - BIBLIOTECA MUNICIPAL| “STROE S. 
BELLOESCU” B=rlad) 

 
6. c.    LIBR|RII 

 
Cartea, ca prezen]\ editorial\ [i posibilitate de instruc]ie [i 

nu numai, cartea – necesitate [i divertisment, (reduse `n acest 
areal) se vinde [i `n raport cu modul specific de prezentare. 

~n municipii, ora[e [i doar c=teva comune sunt libr\rii sau 
standuri de v=nzarea a c\r]ilor, f\r\ prezent\ri sofisticate [i f\r\ 
preten]ii standardizate. 

O continuatoare a unei libr\rii de prestigiu `n Vaslui este  
CASA C|R}II de l=ng\ LICEUL MIHAIL KOG|LNI-
CEANU, probabil singura unitate organizat\ la cerin]e a[teptate, 
Valentina Ciobanu, patroan\. 

Difuzarea c\r]ii, adic\ v=nzarea c\tre popula]ie, este `n 
accentuat\ c\dere liber\. 

Nu exist\ anticariate `n jude]ul Vaslui. 
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6. d.    TIPARUL 
 

Pia]a tip\riturilor este `n aceea[i situa]ie. Tipografia 
Odeon din Vaslui a dat faliment `n 2003, se mai men]in ADC 
(Vaslui), Piar (Vaslui), Tiparul (B=rlad, patron Nicolae Stoian), 
Irimpex (B=rlad). 

Cu toate c\ putem vorbi de dezvoltarea culturii `n sensul 
tip\ririi a peste 150 de autori `n ultimii ani, „tiparni]ele” rezist\ 
pentru c\ imprim\ etichete, tabele [i alte elemente de birotic\. 

Majoritatea cov=r[itoare a c\r]ilor [i ziarelor se tip\resc la 
Ia[i [i Bac\u. 

ADC – tipografie recent `nfiin]at\, `n 1999, singura 
tipografie offset din jude]ul Vaslui cu utilaje de mare capacitate 
care imprim\ [i ziarul Meridianul. Proprietatea inginerului  Ioan 
Gurgu]\ (n. 18 iunie 1950, Facultatea de Electrotehnic\, 
c\s\torit, un copil) [i inginer Constantin Buceag (n. 21 
septembrie 1945, la Neg=rle[ti, jud. Vrancea, c\s\torit, un copil). 

 
7. FUNDA}II 

 
 De[i `n jude] sunt mai multe funda]ii, activit\]i mai 
notabile au destul de pu]ine: 

~n peisajul cultural al B=rladului postrevolu]ionar au 
ap\rut num\r impresionant de funda]ii, societ\]i, asocia]ii [i alte 
forme de organizare, toate urm\rind, conform statutelor proprii, 
realizarea unor diverse obiective [i planuri. 

Printre acestea nu au lipsit nici cele care [i-au propus s\ 
revigoreze, s\ reorganizeze [i s\ dezv\luie via]a cultural-
spiritual\ a comunit\]ii `n noile condi]ii care s-au creat dup\ 
evenimentele din decembrie 1989. 

Printre acestea cred c\ pe primul loc poate fi situat\ 
Funda]ia Cultural\ “Dr. Constantin Teodorescu” conceput\ [i 
realizat\ de cel al c\rui nume `l poart\, funda]ie care s-a 
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remarcat printr-o permanent\ realizare a actului de cultur\ 
autentic, at=t `n localitatea de re[edin]\ c=t [i `n alte principale 
ora[e ale ]\rii (Bucure[ti, C\l\ra[i, Gala]i, Br\ila, Vaslui, etc.), 
precum [i pe plan extern (Rep. Moldova). 

Din anul 1994, funda]ia a luat `n administrare direct\ [i 
finan]are proprie Galeriile de art\ “N.N. Tonitza” `n care, p=n\ 
atunci, se desf\[ura o activitate a filialei Ia[i – UAP, sporadic\ [i 
calitativ slab\, reamenaj=ndu-le, reorganiz=ndu-le [i `n cadrul 
c\rora, de atunci [i p=n\ azi, activitatea cultural-spiritual\ nu a 
cunoscut `ntreruperi. 

Au fost invita]i [i au expus pe simezele acestor galerii 
arti[ti plastici locali, dar mai ales arti[ti din mai toate centrele 
culturale ale ]\rii, reprezentan]i de seam\ a artei plastice 
rom=ne[ti c\rora funda]ia le-a asigurat nesperate facilit\]i: de la 
transportul gratuit al lucr\rilor care urmau s\ fie expuse, 
publicate, critici de art\ pentru realizarea vernisajului (dac\ nu 
erau preferin]e) [i p=n\ la a[a zisul protocol din finalul 
manifest\rii. 

~n cl\direa Galeriilor de art\ a fost instalat sediul funda]iei 
precum [i redac]ia publica]iei “B=rladul” devenit un spa]iu 
select al spiritualit\]ii b=rl\dene, un loc unde oamenii de cultur\ 
[i arti[tii, `n general, `[i pot m\sura valorile unde acestea se pot 
face cunoscute [i percepute de public, un loc de unde unii dintre 
arti[ti s\ se poat\ lansa `n via]a cultural artistic\ rom=neasc\ [i, 
`n acela[i timp, un loc unde se s\v=r[esc acte de cultur\ autentice 
[i de `nalt\ ]inut\. Efortul: dr. Constantin Teodorescu. 

~n cadrul Funda]iei culturale “Dr. C. Teodorescu” au fost 
lansate zeci [i zeci de c\r]i ale scriitorilor locali sau de pe 
cuprinsul ]\rii: au fost realizate [i prezentate publicului peste 20 
de medalii aniversare sau comemorative, toate finan]ate de 
funda]ie; s-a realizat o publica]ie special\ intitulat\ “Lumea 
cre[tin\”; a fost editat\ revista de cultur\ “B=rladul” `n anul 
1996 (15. XI) cu un colectiv de redac]ie format din dr. C. 
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Teodorescu [i profesorii Gruia Novac [i Nicolae Mitulescu [i 
care, cu unele `ntreruperi motivate, a ap\rut p=n\ `n anul 2001 
c=nd [i-a `ncetat apari]ia pentru a reapare `n noul s\u format spre 
sf=r[itul anului 2004 purt=nd pe frontispiciu ca subtitlu: 
“S\pt\m=nal de opinie, informa]ie [i cultur\” cu director – dr. C. 
Teodorescu; redactor [ef – prof. Nicolae Mitulescu; redactori – 
Mihaela Niculescu [i Geta Scurtu; colaboratori: prof. Oltea 
R\[canu Gramaticu, prof. Gh. Clapa; prof. Mihai Luca, prof. 
Petru Andrei, Liliana S=rbu [i Ionel Savitescu. 

La `mplinirea a 10 ani de existen]\ a Funda]iei culturale 
“Dr. C. Teodorescu” precum [i a Galeriilor de art\ “N. N. 
Tonitza” a fost realizat [i editat un volum omagial care a cuprins 
`n paginile lui `ntreaga activitate a Funda]iei de la `nfiin]are [i 
p=n\ la finele anului 2004. 

Autorului – prof. Nicolae Mitulescu – nu i-a sc\pat nimic 
din bogata activitate a funda]iei pe care a observat-o, cercetat-o. 
A cules [i redactat cu o mare rigurozitate [i aten]ie volumul care 
poart\ titlul de “Lumini prin `ntunericul vremurilor” [i a fost 
tip\rit la editura Opera din Ia[i (588 pag.). 
(Text: N. MITULESCU) 
 

Academia B=rl\dean\ 
F\r\ `ndoial\, societatea cultural\ Academia B=rl\dean\, 

`nfiin]at\ la 1 mai la 1915 de c\tre ofi]erul folclorist TUDOR 
PAMFILE, poetul [i inspectorul G. TUTOVEANU [i preotul 
TOMA CHIRICU}|, la B=rlad, cu sediul `n locuin]a lui Tudor 
Pamfile a ajuns cea mai important\ dintre toate, cu rezultate de 
excep]ie, o adev\rat\ INSTITU}IE de cultur\. Pre[edinta 
actual\, Elena Monu, profesoar\ pensionat\, foarte activ\ m-a 
“obligat” s\ lansez teza de doctorat TUDOR PAMFILE {I 
REVISTA ION CREANG| (Vaslui, 1998) la B=rlad, `n localul 
Bibliotecii Stroe Belloescu, `ntruc=t sunt [i eu membru al 
Academiei B=rl\dene [i am “f\cut” istoria cultural\, [i nu numai, 



 414

a `nceputului de secol XX, la B=rlad. S-a considerat atunci c\ 
aceast\ carte este cea mai de seam\ contribu]ie la cunoa[terea 
operei lui Tudor Pamfile, a dezvolt\rii mi[c\rii literare [i presei 
locale. 

Oriunde [i-a ]inut adun\rile, Academia B=rl\dean\ a fost 
un for [tiin]ific, un mod de existen]\ “cultural”, o `nfruntare de 
idei, experien]\, talente [i `ncerc\ri. Nume sunt multe [i sper s\ 
reziste. M\ bucur [i c\ un membru dr. G\l\]eanu [i-a lansat 
ultima oper\ (a 5-a !?) s=mb\t\, 26 noiembrie 2005 la Ia[i, 
Cenaclul Junimea, de la Casa Pogor, `mpreun\ cu Maria Cozma 
din Vaslui cu cele 3 (TREI !!) volume ale sale. Companie 
select\ dar care suport\ [i un paradox: cititori [i `ncas\ri la 
Vaslui, recunoa[terea valorii – la Ia[i ! 

ACADEMIA B+RL|DEAN| are o istorie cu totul 
impresionant\ [i reprezint\, de la `nfiin]are, o emblem\ a 
B=rladului cultural. 

O alt\ funda]ie prezent\ `n via]a jude]ului este ECOMAR 
din Vaslui `nfiin]at\ la 2 septembrie 1997 cu `ntemeietorii 
Albescu Dan, Pandele Romic\, Marin Sergius Lucian, Marin 
Dumitru, Tiron Costic\ [i al]ii. Printre scopuri: Protec]ia 
consumatorilor de servicii, 
acordarea de asisten]\ de 
specialitate, consultan]\, 
sprijin [i ajutoare materiale, 
alte activit\]i tehnice, 
economice, juridice etc. 

Conduc\torii 
Asocia]iei “Uniunea 
Jude]ean\  a Proprietarilor 
de Imobile” ECOMAR din 
Vaslui (nr. 28/1997 din Registru special) au acordat ajutoare 
materiale n\p\stui]ilor de la Pu[ca[i (anul 2000) `n valoare de 40 
de milioane de lei, a pus la dispozi]ia organizatorilor mijloace de 
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transport, a sprijinit deplasarea la Festivalul Interna]ional de la 
New York a d-nei Bulboac\ Rodica [i a ad\postit echipe de 
cercetare etno-folcloric\ ale Universit\]ii Bucure[ti condus\ de 
prof. Dr. univ. N. Constantinescu. A organizat seminarul 
na]ional “Promovarea femeii `n politic\”, s=mb\t\ 20 septembrie 
2003, Vaslui, cu lectori din Bucure[ti [i Ia[i. Promovarea s-a 
realizat prin Televiziunea Vaslui [i Unison Radio. Cati Ilie, 
Mirela Popa, Timona Balmu[ [.a. s-au afirmat [i cu aceast\ 
ocazie. 

~ntruc=t Funda]ia ECOMAR nu are [i scopuri politice nu 
este prea mult `n aten]ia presei. 

Funda]ia “Salva]i copiii” din Negre[ti are [i ea o activitate 
meritorie `n ultimul timp. 

Mai sunt [i alte funda]ii cu 
activitate notabil\… a c\ror activitate nu 
nu ne este prea cunoscut\. 

 
8. FESTIVALURI 

 
Festivaluri-concurs au fost multe, 

mai mari [i mai m\runte, cu participarea 
noastr\ direct\ sau sus]inute de 
Televiziunea Vaslui. N-am prea avut 
contribu]ii la cele comunale (S\rb\toarea 
teiului, Salc=mului, Fluiera[ Vasluian 
etc.). Colaboratorii no[tri le-au 
consemnat. 

Ca prestigiu cultural p\strat `n ]ar\ 
FESTIVALUL UMORULUI; edi]iile I, 
II, III (1970-1974) au semn\tura mea ca 
organizare, presarii de la Vremea Nou\ 
(singurul ziar al timpului) nu m\ luau `n furculi]\, ca pe ceilal]i, 
tocmai pentru c\ eram cu alerg\tura. Am mai scris `ntr-un 
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editorial c\ f\r\ ajutorul lui Ioan Massoff, istoric teatral, 
secretarul Teatrului “C. T\nase”, nici vorb\ s\ se poat\ organiza. 
Omul acesta m-a primit ca pe fratele lui, acas\ la el, m-a 
`ndrumat cum s\-l aduc, la Vaslui, pe Radu Beligan (pe cai mari 
atunci, vicepre[edintele Asocia]iei Mondiale a teatrului, apropiat 
lui Ceau[escu), pe so]ia lui Constantin T\nase, Virginia T\nase, 
pe fiii lui C. T\nase (Aurel `i sem\na perfect dar nu mai avea 
voce), pe Antonescu-C\r\bu[, Nae Roman [i pe to]i cei prezen]i 

`n aprilie-mai (cred) 1970, pentru 
2 zile la spectacolul inaugural, 
cinematograful “Ilie Pintilie” 
(cam pe unde-i blocul de l=ng\ 
vechea Banc\ Na]ional\). 

Sc=r]=iala de la balconul 
s\lii `i scotea din s\rite pe to]i [i 
atunci s-a hot\r=t construirea 
Casei de Cultur\ la Vaslui. AM 
AVUT ONOAREA {I 
PL|CEREA ca al\turi de George 
Stoian, Petru Necula, Constantin 
Peptu, Petrea Didilescu, Ioan 
Baban, Mihai B\l\u]\ [i al]ii s\-l 
coopt\m pe Valentin Silvestru (de 
la edi]ia II, 1972) [i s\ adun\m la 
Vaslui floarea artei [i umorului 

rom=nesc. Din 1972 s-a transferat de la Bucure[ti Salonul 
Umorului. P\strez `nregistr\rile acestor prime 3 edi]ii, 
documente unicat. Am contribuit la popularizarea [i autoritatea 
acestora dup\ 1990. S-a ajuns la edi]ia a XIV-a. 

Grupul de pres\ Cvintet TE-RA a sus]inut prin toate 
mijloacele (inclusiv financiare) [i `n toate modurile aceast\ 
manifestare de prestigiu. Reproducem unele editoriale: 
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Festival, festival 
Ar fi o manifestare cultural\ mai mult sau mai pu]in 

ampl\ (dup\ pung\) pentru public numeros, cu destule elemente 
de pitoresc ... 

“Const. T\nase” ar fi emblema cultural\ vasluian\, dup\ 
ce s-a mai `ncercat ceva cu Festivalul fanfarelor sau Hora din 
str\buni ... 

Pentru forurile jude]ene ar fi prob\ de foc [i de maturitate. 
Personal, am trudit la `nceputurile [i impunerea sa, cum 

nu-[i poate `nchipui oricine. ~mi stau m\rturie benzile de 
magnetofon, fotografiile, pentru c\ am avut atunci interdic]ie de 
a fi mediatizat sau acceptat `n edituri. (Fostul secretar cu 
propaganda, Dumitru Bran, m-a scos din planul editorial al 
“Junimii” cu Ob=r[ia lucrurilor, folclor [i etnografie). Atunci am 
adunat mult\, dar mult\ lume, din ora[ [i din `mprejurimi. Era 
greu, dar erau mul]i care beneficiau de actul creativ-artistic. 

S-au str\duit [i organizatorii ace[tia de ast\zi ! 
Dar nu pot dec=t s\ fiu profund dezam\git pentru c\ 

s=mb\t\ la concursul de interpretare erau `n sal\ 12-13 
spectatori, iar pe scen\ s-au “produs” 11-16 interpret\ri `n cel 
mult 2 ore de CONCURS. 

Festivalul concurs din s\pt\m=na trecut\ are meritul c\ 
exist\. Dar ... aproape, numai at=t! 

{i, trebuie s\ fie gloria noastr\ a tuturor ! 
(Meridianul, an III, nr 76 (313), 30 sept.-2 oct. 2002, editorial) 

 
Festivalul Umorului ... ! 
Urbea Vaslui mai iese la ramp\ `n acest sf=r[it de 

septembrie cu organizarea acestui prestigios festival-concurs la 
care am trudit [i eu ca el s\ apar\ [i s\ se impun\ ! B\ie]ii de azi 
fac [i ei ce pot, cam uit=nd pe cei care [i-au pus mintea [i 
sufletul la b\taie ... 
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C=nd, prin 1974 am propus interna]ionalizarea lui, [eful 
propagandei de atunci, Bran, mi-a replicat: “[tiu c\ ai pus 
um\rul la primele edi]ii dar nu e cazul s-o iei razna ...” 

{i totu[i : 
Ideea de prin februarie-martie 

1970 a prins contur la sf=r[itul lui mai 
1970 c=nd, pentru 3 zile, s-au aflat la 
Vaslui, ca invita]i de onoare, fiul lui C. 
T\nase (Alexandru, cel f\r\ coarde 
vocale, dar care sem\na bine cu p\rintele 
s\u), Virginia C. T\nase, Neagu 
R\dulescu, Nae Roman, Antonescu 
C\r\bu[ [i al]i c=]iva din fosta trup\ a lui 
T\nase pe care i-am descoperit dup\ 
multe vizite pe strada “Pu]ul cu plopi” 
nr.10, unde locuiau urma[ii marelui 
actor. 

Meritul realiz\rii acestui festival la 
Vaslui este `ndeosebi al lui Ioan Massoff 
– secretar literar la teatrul de revist\ care 
a sprijinit incredibil de mult echipa de la 

Vaslui: Mihai B\l\u]\, pre[edintele Comitetului Jude]ean de 
Cultur\ [i Art\, cu rela]ii la partid [i cu telefoanele, Petrea 
Didilescu, vicepre[edinte, Dumitru Marin, inspector principal 
“alerg\torist” iar de la centrul de `ndrumare, George Stoian. Mai 
poate fi amintit C-tin Pieptu (inspector [ef) [i Alex. Vatafu (de 
la sindicate). La “cultur\” lucram atunci 7 persoane ... 

M\rturisesc aici, acum, c\ f\r\ Massoff (istoric al 
teatrului) care m-a primit cu adev\rat p\rinte[te n-a[ fi reu[it s\-i 
aduc la Vaslui pe fiii lui T\nase ([i, `n special, pe Doamna 
Virginia T\nase), pe Antonescu C\r\bu[, Nae Roman [i alte 
nume importante (Radu Beligan a poposit la Vaslui c=teva ore) 
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care `n fostul cinematograf “Ilie Pintilie” au participat la 
adunarea de deschidere a manifest\rii. 

Cele 2 zile ([i cu sosirea 3) au fost destul de slab 
reflectate `n pres\, vremea Nou\ (Adev\rul de azi, de Vaslui) ne 
lua `n der=dere, av=nd calul de b\taie ... cultura ! 

Am p\strat fotografii de la prima edi]ie, am `nregistrat 
audio `ncep=nd cu a 2-a [i o de]in integral `nregistrat\ pe a 3-a 
edi]ie. 

Valentin Silvestru s-a implicat `ncep=nd cu 1972 [i tot 
datorit\ lui s-a interna]ionalizat la un moment dat. 

Cred c\ noi, to]i vasluienii, putem fi cu adev\rat m=ndri 
c\ festivalul Umorului rezist\ ! 

Voi reveni ! 
(Meridianul, an.V, nr.76 (552), 27-29 sept.2004) 

 
Festivalul umorului 

- ca eveniment local – 
“Zilele culturale ale...” : “Festivalul berii ...”. “Festivalul 

obiceiurilor” etc., etc. ar fi embleme culturale pentru localit\]i, 
jude]e sau chiar o ]ar\ (Cerbul de Aur sau Festivalul de la 
Mamaia). 

Logic: toat\ lumea vrea s\ arate valoare spiritual\ ([i nu 
numai), ce consum\ [i ce produce. Hrana pentru spirit ar trebui 
s\ fie mai important\ dec=t cealalt\, `n vreme de pace. 

Vasluienii [i-au lipit de frunte emblema lui T\nase, 
patronimul unei suite de manifest\ri care ar trebui s\ atrag\ 
televiziuni centrale, ziare cu difuzare interna]ional\ [i tot ce 
poate produce cultur\. Desigur, seriozitatea unei asemenea 
intreprinderi nu e dat\ de patronul spiritual ... 

DIMENSIUNEA festivalului e o chestiune de orgoliu [i, mai 
ales, de bani, pe c=nd fiin]a (`n sens de existen]\) este ... dup\ 
vreme ! M\ bucur c\ Direc]ia jude]ean\ pentru cultur\, culte [i 
patrimoniu cultural na]ional Vaslui reu[e[te s\-l men]in\, 
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interna]ionaliz=ndu-l pe ici pe colo, prin p\r]ile neesen]iale. Un 
merit este [i al lui Gelu Bichine], dar [i al celor care sprijin\ o 
manifestare consumatoare de fonduri. 

Emo]ional, FESTIVALUL UMORULUI m\ implic\ mult 
g=ndind c\, repet, primele 3 edi]ii sunt [i rezultatul muncii mele 
cu bun\ parte din sufletul meu. Regret, `ns\, c\ mediatizarea `n 
plan na]ional las\ mult de dorit. ~n peisajul local se observ\ 
lesne c\ tot grupul de pres\ (TVV, Unison, Meridianul) v\ 
“aduce” evenimentele de peste zi. 

Ar mai fi ceva: c=t este de implicat\ spiritualitatea local\ `n 
produc]ia momentului; la “organizare” suntem buni, ce-ar trebui 
s\ mai facem s\ se vad\ c\ [i la Vaslui se nasc valori culturale ? 

Oare institu]iile abilitate fac tot ce pot s\ se vad\ mi[carea 
cultural\ de provincie ca o component\ a celei na]ionale ? 

Pentru c\, altfel, Festivalul Umorului poate r\m=ne doar un 
simplu eveniment local ! 
(Meridianul, an V, nr,76 (553) 30 sept.-3 oct. 2004) 

 
Umor [i ... cules ! 
Ca manifestare curat omeneasc\, r=sul este parte a 

existen]ei normale. F\r\ a r=de nu se poate [i, cu c=t r=de cineva 
mai rar cu at=t pierde mai mult din via]a lui. Imagina]i-v\ c\ 
cineva nu r=de cu anii [i ce via]\ este l=ng\ un posomor=t 
permanent ! Chestiunea ]ine [i de “constitu]ia” fiec\ruia [i de 
via]a social\. 

Festivalul umorului de la Vaslui ar fi un fel de pic\tur\ de 
r=s `ntr-un lac cu grele mirosuri [i destule or\c\itoare. C=nd, el, 
festivalul, ar prilejui momente autentice de umor ar fi clar 
benefic pentru p\lma[ii din zon\ dar ... 

Aici e aici: c=]i dintre AMATORII de umor ales au acces 
la suita de manifest\ri care, `n esen]\, se reduce la “gala 
teatrelor”, pentru c\ vestitul concurs de interpretare, pentru care 
alt\dat\ nu ajungeau 3 zile, acum e un fel de [u[anea cu 
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sc\l=mb\ieli de toate genurile: un alt fel de tranzi]ie. {i nu e vina 
lui gelu Bichine] sau a Rodic\i Pop, directorii care fac [i ei ce 
pot ! Important e c\ festivalul-concurs se men]ine [i c\ pe ici pe 
colo se descoper\ umor adev\rat sau chiar c=te un talent [i c\ 
exist\ termeni de compara]ie cu marile talente. 

C\, [i aici, vine fiecare cu steaua lui, poate vreunul cu 
luceaf\rul lui ! 

Din 1970 c=nd am transpirat serios s\ aduc familia 
T\nase, pe Antonescu C\r\bu[, apoi Aurel Storin, Radu 
Zaharescu etc. etc. sau apoi c=nd Valentin Silvestru inaugura 
“domnia” sa spiritual\ cu `nso]itori de prim-plan artistic, e un 
timp `n care am urm\rit s\ fie MODELE [i ... ce se `nt=mpl\ pe 
scena Casei (caselor) de cultur\ ! Dar am urm\rit [i c\, din cauza 
culesului `n vii [i `n lanuri de porumb, s\lile sunt goale, iar la 
concursul de interpretare e ... pustiu ! 

Am zis adesea s\ se schimbe perioada pentru c\ umorul 
nu ]ine de foame [i trebuie ca, acum la sf=r[it de septembrie, s\ 
CULEGEM ! 

Umorul se `mpac\ cu culesul [i acolo ... pe c=mp ! 
(Meridianul, an V, nr.77 (554), 4-6 oct. 2004) 
 

FESTIVALUL OBICEIURILOR de iarn\ 
 

Am “spin\rit” adic\ am alergat la organizarea primei 
manifest\ri de acest gen `n 1971, dup\ apari]ia c\r]ii lui Vasile 
Ad\sc\li]ei, con[tient c\ Teatrul folcloric cu m\[ti este 
reprezentativ pentru jude]ul Vaslui comparabil cu alte elemente 
artistice, tradi]ionale sau nu. Profesorul ie[ean a recunoscut `n 
repetate r=nduri, `n scris, c\ sunt cel mai bun cunosc\tor-
cercet\tor al Folclorului obiceiurilor (poate [i pentru faptul c\ pe 
masa mea de lucru se afl\ 2 vol. gata de tipar de “Jocuri 
dramatice cu m\[ti” dar [i pentru c\ am f\cut `mpreun\ cercet\ri 
etnografico-folclorice de teren. 
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Ritmicitatea anual\ a acestuia e un mare beneficiu pentru 
mi[carea artistic\ de amatori [i Centrul Jude]ean pentru 
Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale, organizatorul 
are meritul esen]ial de a-l men]ine.  

De multe ori `n juriu, la Vaslui, dar am fost [i cooptat [i la 
festivalul C=ntecului Popular MARIA T|NASE din Craiova. 
(primele 3 edi]ii) 
 

FESTIVALUL HORA DIN STR|BUNI – disp\rut doar 
dup\ c=teva edi]ii. 

FESTIVALUL CONSTELA}IA NECUNOSCUT| - 
organizat de Casa de cultur\ Vaslui, se men]ine mereu t=n\r 
datorit\ prietenului meu Emil R\[canu, directorul [i animatorul !  

„Constela]ia necunoscut\” (la `nceputuri) 
O reu[it\ deplin\ a fost [i `ncepe s\ devin\ de prestigiu. 

Concursul interjude]ean de muzic\ u[oar\ „Constela]ia 
necunoscut\” organizat de Casa de cultur\ a sindicatelor „C. 
T\nase” Vaslui, Oficiul Jude]ean pentru Tineret [i Sport, 
Inspectoratul pentru cultur\, ziarele „Adev\rul” [i „Oferta” [i 
Studioul local de televiziune, el s-a desf\[urat `n zile de 6 [i 7 
mai a.c. E o mare reu[it\ !” {i a ajuns cu adev\rat prestigios ! 

(P. Necula, Adev\rul Vs, IV, nr. 361, 11-13 mai 1993) 

 
FESTIVALUL FANFARELOR, tot 3 edi]ii, la Vaslui, 

Brodoc, Vaslui `n anii 1971, 1972, 1973. La edi]ia I: 12 
forma]ii, la II: circa 30 , la ed. III: 14 + invita]i din alte jude]e. 
Erau multe forma]ii [i a existat o emula]ie deosebit\, mai ales `n 
1973 c=nd nu le-am putut aduce pe toate. Erau tare c\utate 
al\murile spre deosebire de ast\zi, c=nd l\utarii mor de foame 
pentru c\ nun]ile sunt rare, se folosesc `nregistr\ri pe calculator 
mult mai ieftine (5-6 sute de lei), c=nd o fanfar\ cost\ 1600- 
2500 lei). Multe se revigoreaz\ de s\rb\tori, majoritatea fiind 
privite drept curiozit\]i de b=lci. Viitorul e [i mai aspru dac\ ne 
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g=ndim c\ inclusiv cei de la Valea Mare care au luat acum 10 
ani Marele Premiu la Dijon, Fran]a ... [i pu]ine altele ies din an 
`n pa[te peste hotare privite ca elemente de curiozitate. {ti]i ce a 
st=rnit mare interes la americani, acum c=]iva ani, la un Festival 
al obiceiurilor de la Washington, unde am trimis pe Rodica 
Bulboac\ de la Laza ? M|M|LIGA [i SARMALELE. Doamna 
tr\ie[te, s\n\toas\, s\ povesteasc\ ! 

Fanfarele, `ns\, nu se pot men]ine ca forma]ii 
profesioniste, `n condi]iile actuale, chiar dac\ un sufletist ca 
prietenul meu, Romic\ Rusu de la Buda-O[e[ti scoate vin cu 
g\leata s\-i `ncurajeze pe arti[tii cu al\muri ... [i chiar dac\ 
Centrul de `ndrumare a reluat ini]iativa de cur=nd, repun=nd `n 
drepturi Festivalul fanfarelor `n alte patru edi]ii. 

 
FANTASTIC DANCE 

 
„~n organizarea Studioului de televiziune Vaslui, timp de 

dou\ zile, Casa de Cultur\ “Constantin T\nase” din localitate va 
fi gazda primei edi]ii a Festivalului – concurs de dans modern 
“Fantastic dance”. Particip\ 22 de forma]ii de dans modern din 
Bra[ov, Buz\u, Boto[ani, Br\ila, Ia[i, Foc[ani, Gala]i, Ploie[ti, 
Bucure[ti, M\r\[e[ti, Timi[oara, Vaslui, Hu[i [i din Republica 
Moldova. Ast\zi, de la ora 17, are loc concursul propriu – zis, 
urm=nd ca m=ine, de la ora 18, s\ se desf\[oare Gala laurea]ilor, 
`n cadrul c\reia sunt invita]i Grupul de umor “Strict secret” al 
Academiei de poli]ie din Bucure[ti, precum [i sportivi ai 
Clubului “Spartacus” din localitate, care vor executa 
demonstra]ii de culturism.” 
Lauren]iu Moronescu 
(Evenimentul II, nr. 517, 1 mai, 1993, p.8) 

 
 O idee excep]ional\ c\zut\ dup\ I-a edi]ie din „motive” 
bugetare. 
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 Afluen]a de public a fost … fantastic\. Nu cred c\ de 
atunci s-a mai `nregistrat o cerere de bilete at=t de mare, 
vreodat\. 
 Dac\ nu era o du[m\nie super concentrat\ la Consiliul 
jude]ean – care ne purta `n judec\]i pe la Vaslui, Gala]i, 
Bucure[ti (Curtea Suprem\ de Justi]ie) – reu[eam s\-l men]inem. 
 

Fantastic Dance 
Studioul de 

televiziune Vaslui 
organizeaz\ s=mb\t\, 1 
mai [i duminic\, 2 mai, 
orele 18,00, la Casa de 
cultur\ “C. T\nase” 
Vaslui festivalul – 
concurs de dans modern “FANTASTIC – DANCE”. 

{i-au anun]at participarea forma]ii de dans modern din 
Bra[ov, Buz\u, Boto[ani, 
Br\ila, Ia[i, Foc[ani, 
Timi[oara, Vaslui. 

Biletele de intrare se 
g\sesc la Redac]ia 

Studioului T.V., la difuzorii din `ntreprinderi [i [coli [i la Casa 
de Cultur\ Vaslui, `n ziua spectacolelor. 
(Adev\rul, anul IV, nr. 357 din 27-29 aprilie) 

 
Din informa]ii mediate, am aflat c\ la Vaslui s-a 

desf\[urat `n zilele de 1 [i 2 mai a.c., Festivalul na]ional de dans 
modern “Fantastic dance” (!), organizat de Casa de cultur\ “C. 
T\nase”, Agen]ia “Euro-Art” Bucure[ti [i Studioul Tv. Vaslui. 
Au participat forma]ii de dans [i interpre]i individuali din mai 
multe localit\]i din ]ar\ [i Republica Moldova. 
(Adev\rul Vs., IV, nr. 359 din 4-6 mai 1993) 
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Festivalul “Fantastic Dance” 
~n prima edi]ie a acestui festival interjude]ean de dans 

modern, organizat de Studioul Tv. Vaslui, au fost acordate 
urm\toarele premii [i men]iuni: 

Forma]ii coregrafice: Premiul I: “Ritmurile secolului” – 
Chi[in\u; II: “Impact”, Vaslui; III: “Colini” – Ia[i. 

Men]iune: “Societatea dansant\” – Vaslui. 
Grupuri: Premiul III: “Atlantis” – Ploie[ti; Men]iune: 

“F\r\ cuvinte” – Br\ila 
Individual: Premiul I: Valentin Gai[ - Gala]i; II M\d\lina 

Barda[ - Br\ila; III: Cristi Tonegaru – Vaslui; Men]iune: Adrian 
For]u – Ploie[ti. 

Premiile speciale ale Studioului de televiziune: “Magic 
Dance” – Buz\u, “Panterele negre” – Gala]i, “Divertis” – 
Foc[ani. 
(Adev\rul Vs.,nr. IV, nr. 361, 11-13 mai) 

 
Telespectator 
Televiziunea vasluian\ ne-a “delectat” duminic\ 

diminea]\ c=teva minute bune cu ni[te imagini ce cu indulgen]\ 
le putem numi obscenit\]i. V\ asigur c\ nu pot fi acuzat de 
puritanism, misoginism, mizantropism, fals\ pudicitate sau 
anacronism. Am acceptat dintotdeauna noul, m-am `nconjurat de 
prieteni tineri (uneori foarte tineri), le-am acceptat f\r\ rezerve 
concep]iile moderne `n varii aspecte sociale (vestimenta]ie, 
comportament, limbaj, etc.), f\r\ a m\ erija `n moralizator: 
“Ehei, pe vremea noastr\ …” {i totu[i, pe postul de televiziune 
vasluian au ap\rut, deloc incidental, acele fragmente din 
spectacolul concurs “Fantastic Dance” (organizat chiar de 
institu]ia `n discu]ie) care p\reau a fi mai cur=nd “fantasmagorii 
erotice” din programul unui bar de noapte dec=t momente 
reprezentative dintr-un concurs de dans, oric=t l-am numi noi de 
… fantastic. B\nuim c\ selec]ia spectrelor transmise pe post nu 
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a urm\rit dec=t s\ atrag\ c=t mai mul]i spectatori la spectacolul 
de gal\ din aceea[i zi, miz=ndu-se doar pe gustul artistic 
`ndoielnic al unei categorii de cet\]eni, `n scopul `ncas\rii unei 
c=t mai mari sume de bani. A[tept\m de la Televiziunea 
vasluian\ mai mult\ exigen]\ cu propriile emisiuni [i chiar un 
pic de profesionalism. Vr=nd, nevr=nd programele sunt 
recep]ionate [i peste grani]ele jude]ului nostru, reprezent=nd nu 
numai pe cei c=]iva realizatori care semneaz\ de fiecare dat\ 
genericul, ci [i nivelul de cultur\ al jude]ului Vaslui, ceea ce nu 
ne este tocmai indiferent. 
(P. Lasc\r, Adev\rul Vs., anul IV, nr. 360 din 7-10 mai 1993) 

 
 Dincolo de adversitatea unui vechi [i respectat activist 
cultural e clar c\ am marcat o important\ reu[it\ ! 
 

* 

    9. Cercuri, cenacluri, asocia]ii [i alte organiz\ri 
 
9. a.     A.C.V. 
Asocia]ia (cenaclul) Creatorilor (scriitorilor) Vasluieni 
 
Asocierea unor scriitori e o primejdie mai serioas\ ca 

bomba. Chiar cei cu nume, ca s\ nu mai spunem de caracud\, pe 
l=ng\ faptul sunt foarte egali se consider\ mult mai talenta]i [i 
mai de[tep]i dec=t cei pe care-i ... laud\ ! Inevitabil, apare 
ruptur\ `n numele unei opinii bazat\ pe metafor\. Nu rareori unii 
cu voce ap\sat\ ([tiu ei ce ... ochi alba[tri), cu vreo brum\ de 
[tiin]\ a scrierii emit at=tea “sentin]e” `nc=t unii ar trebui s\ nu 
mai scrie `n via]a lor. Pe urm\, fiecare vrea s\ fie liber (`n 
expresii) [i independent (`n comportare). Depozi]ia “`n adunare” 
este mare prilej mare de indubitabil\ afirmare. 

Primul cenaclu jude]ean l-am organizat `mpreun\ cu 
poetul hu[ean Ion Alexandru Anghelu[, prin 1972, cred, fapt 
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rarisim categorisit ca eveniment `n “CRONICA” (Ia[i). S-a 
destr\mat dup\ trei [edin]e (din ordin) pentru c\ adev\ra]ii 
creatori (pu]inii) `[i luau mai multe libert\]i ... 

Oarecum nostalgic, la catedr\, am organizat `n absolut to]i 
anii cenaclu (adic\ poezie, proz\, c=ntec, arte, etc), despre 
MUGUREL ’74 (c=]iva ani la Liceul de construc]ii apoi la cel 
de chimie) s-a scris frecvent `n presa local\, adic\ Vremea Nou\ 
(dar [i `n Gazeta `nv\]\m=ntului, Revista Limba Rom=n\, 
Sc=nteia tineretului [.a.) 

Invita]ia la [edin]a de inaugurare a A.C.V., trimis\ la 60 
de persoane pe data de 20.09.1999, era semnat\ de Dumitru V. 
Marin, ini]iativ\ ce a reunit pe 24 octombrie 1999, duminic\, 33 
de participan]i r\scolind tot ce putea fi creator `n jude]ul Vaslui. 
Printre semnatari: Apostu Mihai, Baban Ioan, Bichine] Corneliu, 
Codreanu Theodor, Enache Ion, Huiban Adina, Marin Dumitru, 
Manea Constantin, Nicola Traian, Patriche Ion, Pracsiu Teodor, 
Ravaru Dan, Todera[cu Ion, Slavic Ion ... 

S-a consumat cafea, suc, ap\ mineral\, covrigei, sticks-
uri, alune [i le-am pl\tit [i deplasarea b=rl\denilor [i hu[enilor. 

Pe 21 noiembrie 1999, dintre cei 34 semnatari: noi, Emil 
R\[canu, Gheorghe Ion Pricop, C\t\lin Len]a, Roxana Vasile, 
Nicolae Viziteu, fiica lui I. Al. Anghelu[, dar lipsesc vreo c=]iva 
de la B=rlad. N-au lipsit sfor\itul literar (logoree), atacul la 
persoan\, afirma]iile categorice, de[i tema reuniunii a fost 
“Literatura – tradi]ie [i modernitate”.  

Din cauz\ c\ nu era clar\ denumirea, articolele de 
prezentare [i analiz\ ale lui Theodor Pracsiu din Adev\rul de 
Vaslui poart\ denumiri diferite dar se refer\ la acela[i 
eveniment. 
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De s\rb\tori (ed. a III-a), discu]ii mari pe 19.XII.1999. 
Contestatar Gruia Novac (care a stricat totul p=n\ la urm\) dar 
Dumitru Jijie a organizat impecabil partea muzical\ iar George 
Leteanu arta plastic\ - 
31 participan]i, cu 
Enache treaz [i 
sculptorul Gh. 
Alupoaie, N. Viziteu, 
[.a. 

~n anul 2000    
s-au mai desf\[urat alte 
3 [edin]e. Cea din 23 
ianuarie 2000 `l avea 
prezent din nou [i pe 
Maftei Florescu, 
Milu]\ Moga, Iulian 
Silviu Cr\ciun, Paul 
Olaru [i ... “vechii”. ~n 
februarie [i martie, 
ambi]iile [i veninul `[i 
spuneau cuv=ntul, a[a 
c\ nu i-am mai 
convocat (cinstit cu 
Dvs., v\ spun c\ 
cheltuielile erau suportate numai de mine [i tot a[a ... criticile; 
am vrut ceva productiv [i se transformase `n r\fuial\ !) 

A.C.V. a avut `ns\ ecou `n acei ani, [i mai ales dup\, 
pentru c\ s-au afirmat aici cel pu]in 3 talente: poezie - Adina 
Huiban (16 ani), Roxana Vasile (18 ani), Silviu Cr\ciun – 
pictur\. 

Se crease emula]ia necesar\ dar au “venit” alegerile [i 
totul s-a topit `n vrajb\. P\str\m semn\turile, extrasele ([i din 
pres\), crea]iile proprii. 
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C=t a “`mpins” spre realizare scriitorimea vasluian\ 
organizarea acestei ASOCIA}II a CREATORILOR 
VASLUIENI, [tiut fiind c\ `ntr-o adunare de 100 de scriitori 
sunt 102 talente (??). Cert este c\ marea majoritate au realizat 
opere (de autor) [i au primit mai apoi premii [i diplome la 
concursuri, festivaluri, etc. 
 

Cenaclul artelor vasluiene (I) 
LUPTA {I UNITATEA CONTRARIILOR 
Prof. dr. Dumitru V. Marin a “gestionat” relansarea, la 24 

octombrie 1999, a cenaclului jude]ean al artelor vasluiene. 
Pentru a fi c=t mai conving\tor, prof. Moga a ]inut s\-[i fac\ 
semnul crucii, sensibiliz=nd cu siguran]\ drept-credincio[ii din 
preajm\. Nu m\ prenum\r printre ace[tia, drept care m\ `ncearc\ 
un regret evanescent ... ~nc\ `nainte de debutul  propriu-zis al 
noului cenaclu (termen repudiat vehement de prof. Gruia 
Novac), `n uvertura unei conferin]e de pres\ a Federa]iei 
ecologiste, filiala Vaslui, prof. dr. D.V. Marin, pre[edintele 
onorific al cenaclului artelor vasluiene, a anun]at ]elurile 
urm\rite, nuan]ate ulterior printr-o oratorie insistent\ [i 
persuasiv\: act [i fapt cultural, orientat spre dinamizarea 
activit\]ii culturale `n aceast\ parte a ]\rii, menit s\ contribuie la 
intelectualizarea societ\]ii noastre, la prop\[irea  spiritual\ a 
municipiului Vaslui [i a jude]ului. 

Va fi o manifestare spiritual\ liber\, `n pofida greut\]ilor 
fire[ti de armonizare a at=tor personalit\]i bine conturate. Ceea 
ce anim\ cenacli[tii este ne`ndoielnic dorin]a de mai bine [i mai 
frumos. Cu aceste obiective generoase, cenaclul [i-a `nceput 
existen]a, `n aceast\ toamn\ capricioas\, sub spectrul s\r\ciei 
tentaculare din ]ar\ [i sub semnul tuturor promisiunilor. Ce va fi 
de acum `nainte, r\m=ne de v\zut. 

Prof. Ioan Baban, pre[edintele executiv al cenaclului 
(pentru reuniunea inaugural\), a prezentat programul orientativ: 
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literatura - `ntre tradi]ie [i modernitate; Pictura – art\, limbaj, 
meseria (sic!); Jurnalismul modern – [tirea ca ilustrare [i 
condi]ia acesteia; O lansare de carte; Un intermezzo muzical. 
Din preludii asisten]a a `n]eles c\ vor fi patru sec]iuni (literatur\, 
plastic\, muzic\, jurnalistic\), ceea ce a provocat vii dispute [i 
polemici, prelungite peste marginile fire[ti. Fenomen normal 
dac\ nu g=ndim ca realit\]ile rom=ne[ti [i le privim dintr-o 
perspectiv\ filosofic\, sine ira et studio. Prof. Dan Ravaru a 
intervenit meteoric `n discu]ie, ar\t=nd c\ patru sec]iuni sunt 
prea multe [i c\ acestea ar putea fi asociate `n momente 
semnificative, f\r\ “decup\ri” nete. Prof. D.V. Marin a 
intervenit prompt, glos=nd aforistic. Ne `nt=lnim aici (prima 
reuniune cenaclist\ a avut loc la sediul F.E.R. Vaslui, `ntr-un 
spa]iu prea str=mt pentru num\rul mare de participan]i [i pentru 
valoarea talentelor alc\tuitoare), sub auspiciile culturii. Noi 
credem `n [ansa culturii vasluiene, oric=t de ostile ar fi 
circumstan]ele actuale, c=nd pierdem materia cenu[ie. Scopul 
`nalt nu trebuie s\ acopere eventualele mijloace necinstite 
(aluzia la mijloace!). Se impune canalizarea eforturilor 
creatoare; numai a[a vor s\v=r[i un act cultural unic. Politica va 
fi total absent\; [i alcoolul ! Genera]iile literare sunt diverse, 
aspira]iile unice. Ne-am adunat pentru a sc\p\ra, dar vom 
respecta urbanitatea exprim\rii. Vom conta pe o form\ de 
organizare dinamic\ iar pre[edintele de [edin]\ va avea puteri 
dictatoriale (sic!). Vom avea la dispozi]ie revista Clepsidra 
pentru a ne desf\[ura. Sper\m ca discu]iile `n cenaclu s\ nu aib\ 
urm\ri ... juridice.  
Theodor Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, an.X, nr. 1019, 29 oct.-1 nov. 1999, ultima pagin\) 
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Cenaclul artelor vasluiene (II) 
ACEASTA ESTE O ADUN|TUR| 
Poetul Ion Enache a m\rturisit, cu o franche]e 

dezarmant\, c\ `ntruc=t a b\ut cu o sear\ `nainte nu va putea sta 
mult la [edin]a cenaclist\, fiind nevoit s\ plece pentru a se drege. 
El a apreciat prezen]a masiv\ a personalit\]ilor literare din 
Vaslui [i din jude] care nu s-au impus `nc\ `n plan na]ional. 
Poetul a dezavuat vehement Bucure[tiul care este capitala 
corup]iei politice [i literare, `[i creeaz\ genii `n laborator, 
leneve[te din punctul de vedere al con[tiin]ei na]ionale [i al 
afirm\rii scriitorului rom=n. Un scriitor veritabil se poate na[te 
oriunde, [i `ntr-un sat, [i `ntr-o scar\ de bloc. “S\ lu\m atitudine 
hot\r=t\ `mpotriva Bucure[tiului care produce scriitori `n 
eprubet\. ~n aceast\ etap\ de ilaritate politic\ [i social\, `n ]ar\ 
este nevoie de promovarea con[tiin]ei na]ionale [i artistice. 
V=rfurile literare ale jude]ului nostru se afl\ aici. Pe vremea lui 
{tefan cel Mare, la Vaslui, existau mult mai pu]ini scriitori – a 
`ncheiat aforistic Poetul. Umoristul [i publicistul Ion Patriche 
ne-a prevenit c\ Bucure[tiul ne tr\deaz\ `ntotdeauna, a[a `nc=t 
este necesar s\ ne `ntoarcem cu fa]a c\tre personalit\]ile 
culturale ale Ia[ului. Vorbitorul a adus la cuno[tin]a asisten]ei 
c=teva nout\]i privind U.E.R. (Uniunea Epigrami[tilor Rom=ni) 
[i revista Epigrama, la care doritorii se pot abona. Prof. Milu]\ 
Moga a mul]umit comitetului de ini]iativ\ pentru `ncercarea de 
reunire a for]elor literare ale jude]ului. A propus, `n context, ca 
fiecare sec]iune s\-[i desf\[oare activit\]ile specifice c=t mai 
riguros cu putin]\, s\ fie organizate deplas\ri `n celelalte ora[e 
ale jude]ului; Vasluiul s\ nu de]in\ monopolul `n aceast\ 
privin]\. Revista Clepsidra va pune la dispozi]ia cenaclului patru 
pagini. “Suntem de acord cu hot\r=rile plenului cenaclului. 
Secretariatul poate fi asigurat de Centrul Crea]iei Populare 
Vaslui, cu respectarea cerin]elor de multiplicare a materialelor”. 
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Juristul [i publicistul Ioan Mititelu a precizat ritos c\ este 
nevoie de un cadru juridic adecvat [i de un regulament al 
cenaclului, pentru ca oamenii s\ nu ajung\ mai t=rziu pe s\lile 
tribunalului. Prof. Gruia Novac s-a dovedit de departe cel mai 
acerb contestatar al modului de organizare a cenaclului jude]ean. 
Domnia sa ne-a asigurat c\ a r\spuns unei invita]ii verbale [i a 
venit la Vaslui din curiozitate. Aici a nimerit `ntr-o ac]iune `n 
plin\ desf\[urare: s-au luat deja decizii, s-au dat directive, se 
vorbe[te deja de instan]\. Tot ceea ce se `nt=mpl\ aici e jenant [i 
periculos. “Ce dori]i s\ face]i? Nu e clar ! Personal, refuz s\ 
particip la forme ce se prelungesc de 40 de ani `ncoace cu toate 
genera]iile. Refuz ca o asemenea `ntrunire s\ se numeasc\ 
cenaclu. Nu sunt de acord cu aceast\ denumire. S\ se renun]e la 
aceast\ titulatur\ jenant\. Optez pentru formula Asocia]ia 
creatorilor vasluieni. Nu am nevoie aici de copii mici [i nici de 
veleit\]i ! Aici s\ fie altceva. Nu sunt de acord cu deviza <Intr\ 
cine vrea, r\m=ne cine poate!>. S\ nu ne mai `ntoarcem `n timp! 
Este  o formul\ desuet\. Nu avem nevoie de tematic\, de 
directive ! Pe mine nu ve]i conta `n asemenea conclav populist. 
Aceasta este o adun\tur\ ! Am venit m=nat de curiozitate s\ v\d 
ce se `nt=mpl\ [i nu-mi pot exprima dec=t nemul]umirea [i 
dezam\girea. S\ renun]\m la prostime !”. Publicistul [i 
umoristul Constantin Slavic a `ncercat de c=teva ori s\ atenueze  
efectul cuvintelor confratelui Gruia Novac. “S\ nu ne jignim ! 
S\ p\str\m raporturi civilizate. S\ nu recurgem la groh\ituri `n 
afirmarea adev\rului. Groh\itura este la cocin\ !” 

Pe aceea[i lungime de und\ a vorbit (laconic) [i inginerul 
Costic\ Dolea. Prof. Traian Nicola a m\rturisit c\ este total 
r\v\[it [i stupefiat. El a pledat pentru fair-play. A dezavuat 
hot\r=t abera]ia rostit\ de poetul Ion Enache: “S\ lu\m atitudine 
hot\r=t\ contra Bucure[tiului cultural !”. “Ce `nseamn\ aceast\ 
opozi]ie Provincie-Capital\ ?”. Umoristul Constantin Manea  
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ne-a f\cut aten]i: tema reuniunii fiind “Literatura – tradi]ie [i 
modernitate”, ar fi bine s\ ascult\m copiii prezen]i. 
Theodor Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, an.X, nr. 1020, 2-4 noiembrie 1999, pag. 6) 

 
Cenaclul artelor vasluiene (III) 
Intr\ cine poate, r\m=ne cine vrea! 
Criticul literar Theodor Codreanu, venit la Vaslui cu 

`nt=lniri (so]ia, prof. Lina Codreanu), a m\rturisit ab initio c\ 
`n]elege iritarea profesorului Gruia Novac, cu men]iunea c\ aici 
nu s-a aplicat principiul junimist “Intr\ cine vrea, r\m=ne cine 
poate”, ci a func]ionat deviza Intr\ cine poate, r\m=ne cine vrea 
(aluzie la faptul c\ participan]ii st\teau `nghesui]i ca sardelele 
`ntr-un spa]iu impropriu). S-a produs, a[adar, o r\sturnare a 
situa]iei `n compara]ie cu cenaclul junimist. Evident, `nghesuiala 
nu este propice unei dezbateri literare; este necesar un cadru 
adecvat. Referindu-se la ipotetica denumire a cenaclului, 
vorbitorul a precizat c\ nu este cazul s\ ne batem pentru 
denumiri. Nu o dat\ la noi se `nt=mpl\ s\ schimb\m doar 
cuvintele. Drama noastr\ este aceea veche, a formelor f\r\ fond. 
N-am g\sit `nc\ spa]iul dar vrem s\ facem cenaclul… 

Publicistul C\t\lin Len]a a dat integral\ dreptate prof. 
Gruia Novac [i a f\cut o disociere necesar\: aici `nf\ptuim un act 
de promovare a culturii [i nu de discutare a culturii. ~n 
consecin]\ cenaclul ar trebui s\ aib\ dou\ sec]iuni: una pentru 
condeiele consacrate [i alta pentru `ncep\tori. Pe de alt\ parte, s\ 
ne g=ndim la cine are c\derea moral\ s\ discute literatura. Prof. 
Ioan Emil Andrie[eanu a propus ca pre[edintele de [edin]\ s\ fie 
tras de fiecare dat\ din urn\. Prof. Dan Ravaru a propus s\ ne 
`nt=lnim alternativ: o dat\ s\ discut\m probleme teoretice [i alt\ 
dat\ s\ abord\m direct crea]iile propuse de autori. 

Ing. Dumitru Jijie, compozitor [i animator artistic, a 
replicat sec: nu este bine s\ ne `nt=lnim de prea multe ori. ~nt=i 
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s\ cre\m [i apoi s\ discut\m, dac\ vom avea ce. Plasticianul Paul 
Olaru a relativizat importan]a oric\rei forme cenacliste. Evaluat 
de jurii na]ionale, de speciali[ti de peste hotare, este firesc ca 
domnia sa s\ nu aib\ nevoie de confirm\ri locale. “Eu stau `n 
atelier [i creez. Aceasta este important. N-am venit aici pentru a 
justifica ceea ce fac. Din p\cate, `n Vaslui, ora[ de re[edin]\ 
jude]ean\ nu avem o galerie de art\ a[a cum are B=rladul. 
Trebuie c\utat spa]iul adecvat at=t pentru galeriile de art\, c=t [i 
pentru cenaclu”.  

Elevi ai {colii nr. 10 Vaslui, condu[i de o animatoare 
plin\ de pasiune, `nv\]\toarea Mariana Huiban au citit/recitat 
crea]ii proprii pline de sensibilitate: “Cu]itul”, “R=ul vie]ii”, 
“Poezie lui Sadoveanu”, “Pleac\ din via]a mea”, “Lizuca”, 
“A[tept”, “Poza lui Christ”, ‘Bunica”.  

T=n\ra Irina Ciorici (18 ani), din Murgeni, a interpretat o 
pies\ de muzic\ u[oar\ (text Iftene Ciorici, muzica Irina Ciorici), 
intitulat\ “~n noapte doar eu”. Solista reprezint\, deocamdat\, 
doar o promisiune. Compozitorul Dumitru Jijie a admis c\-i va 
urm\ri evolu]ia artistic\. Ing. Ion Patriche a propus ca din 
comitetul de ini]iativ\ s\ fac\ parte reprezentan]ii tuturor 
ora[elor vasluiene. Poetul [i profesorul Simion Bogd\nescu (Ion 
Puflea) a g\sit nimerit s\ recomande ca discu]iile din cenaclu s\ 
nu fie at=t de `nd=rjite. “S\ nu `mp\r]im ]ara `n Capital\ [i 
Provincie! Capitala este receptiv\ la crea]ia Provinciei. De 
exemplu, Rom=nia literar\ a receptat bine poezia Adinei Huiban 
prin condeiul criticului Alex. {tef\nescu. S\ nu producem 
fracturi artificiale `n cultur\. Ne-a ajutat de-a lungul anilor [i 
Ia[iul. Din nefericire, nu mai putem citi revistele din 
Transilvania, fiindc\ nu putem cump\ra chiar tot ce apare”. 
T. Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, anul X, nr. 1020, 2-4 noiembrie 1999) 
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Cenaclul artelor vasluiene ( IV )    
Punct [i de la cap\t!… 
Prof. Mihai Ciobanu, unul dintre autorii monografiei 

ora[ului Vaslui, a evocat tradi]ia cultural\ vasluian\ `nscris\ mai 
demult `ntr-un triunghi: B=rlad – Vaslui – Hu[i, a pomenit 
societ\]ile culturale care au fiin]at pe aceste meleaguri [i au l\sat 
d=re luminoase `n spiritualitatea zonei. Domnia sa a admis c\ 
`ntre intelectuali au existat `ntotdeauna animozit\]i, iar acestea 
pot fi dep\[ite prin `n]elegere, toleran]\, civiliza]ie. Infatigabilul 
profesor Gruia Novac a revenit pe baricade [i a propus ca toate 
`nt=lnirile litera]ilor vasluieni s\ aib\ loc `n Vaslui iar cenaclul 
s\ se numeasc\ Societatea creatorilor vasluieni. 

Este necesar s\ fie invitate personalit\]i grele de talia lui 
Nicolae Manolescu sau Augustin Buzura. Pre[edintele onorific, 
prof. dr. Dumitru V. Marin, dar [i al]i cenacli[ti au sus]inut ideea 
ca regulamentul s\ fie `ntocmit de juristul Constantin Manea – 
un regulament “aerisit” limpede [i operabil. S-a propus, de 
asemenea, ca participan]ii s\ propun\ [i alte denumiri ale 
cenaclului urm=nd s\ fie aleas\ prin vot cea mai potrivit\. 
Semnatarul acestor r=nduri a pledat pentru toleran]\ `n toate 
ocaziile de acest gen, cu at=t mai mult cu c=t travers\m vremuri 
grele, nefavorabile crea]iei [i este nevoie de unitatea oamenilor 
de cultur\. Creatorii sunt ni[te mari vis\tori, ni[te spirite 
sublime, care trebuie `n]elese `n nebunia lor metafizic\. Acest 
cenaclu este important pentru c\ d\ prilejul unor oameni foarte 
diferi]i ca temperament, forma]ie intelectual\, sensibilitate, etc., 
s\ fie al\turi, s\ discute [i s\ evalueze crea]ia. Dup\ discu]ii 
prelungite [i nu `ntotdeauna consistente s-a convenit asupra 
substan]ei [edin]ei viitoare a Societ\]ii creatorilor vasluieni: 
lansarea romanului “Z\pad\ pe flori de cire[ `n spa]iul pentru 
iubire” de D. V. Marin; lectur\ [i discu]ii pe marginea unui ciclu 
poetic al lui Dan Barbu; epigrame politice de Ioan Todera[cu; 
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expozi]ie de Paul Olaru; moment muzical; evocarea unei 
personalit\]i vasluiene: prof. Traian Nicola. 

S-a propus, deopotriv\, ca num\rul din decembrie al 
revistei Clepsidra s\ fie realizat prin aportul creatorilor vasluieni 
reuni]i `n aceast\ societate cultural\ al c\rei `nceput s-a dovedit  
mai mult dec=t promi]\tor. Urm\toarea [edin]\ a Societ\]ii 
creatorilor vasluieni va avea loc duminic\, 21 noiembrie 1999, 
orele 10.11. Finalul a apar]inut epigrami[tilor C. Manea [i C. 
Slavic. A[adar, s-a v\zut `nc\ o dat\, ca importan]\, contribu]ia 
aceluia care a realizat-o, prof. dr. Dumitru V. Marin. Temeliile 
au fost puse. Urmeaz\ construc]ia! 
Theodor Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, nr.1022, 9-11 nov. 1999) 

 
Via]a [colii – Dragomire[ti 
Reuniunea metodico-[tiin]ific\ 
Motto: ”~nv\]\torul `ntr-un sat nu trebuie s\ fie numai 

`nv\]\tor al copiilor; el trebuie s\ fie, `n acela[i timp, [i 
sf\tuitorul bun [i luminat al s\tenilor, pilduitorul lor la cele bune 
[i folositoare pentru d=n[ii”. 
Spiru Haret 
 

S\pt\m=na trecut\, la Dragomire[ti a avut loc o activitate 
metodico-[tiin]ific\ pentru `nv\]\torii care predau `n condi]ii 
simultane (Cercul pedagogic nr. 2, care reune[te cadre didactice 
din comunele `nvecinate; responsabil `nv. Lorica Strat), ac]iune 
desf\[urat\ sub egida Inspectoratului {colar al Jude]ului Vaslui, 
Casei Corpului Didactic [i, bine`n]eles, {colii Dragomire[ti. 
Tema reuniunii a avut conota]ii moderne: Strategii didactice 
administrate `n lec]iile predate `n condi]ii simultane; 
preocuparea `nv\]\torului pentru implicarea elevului `n procesul 
de predare-`nv\]are-evaluare. ~nv\]\toarea Laura Mihaela Bibire 
a sus]inut una din activit\]ile didactice `n regim simultan: 
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Matematic\, clasa I – ”No]iunea de problem\”; {tiin]e, clasa a 
III-a – ”Plante [i animale de ap\ specifice zonei `n care locuim”. 
Cea de a doua activitate `n condi]ii simultane a fost realizat\ de 
`nv\]\toarea Lorica Strat: clasele a II-a, a IV-a – Op]ional, 
”Mugurani”, ”Ast\zi avem oaspe]i”. Nu evaluarea celor dou\ 
activit\]i este scopul r=ndurilor de fa]\. Nutrim speran]a c\ 
`nv\]\torii prezen]i au disociat cu precizie ceea ce s-a dovedit 
ne`mplinire `n demersul didactic al tinerei `nv\]\toare Bibire, 
precum [i `n solu]iile preconizate de mult mai experimentata ei 
coleg\, Lorica Strat. Ei au tras concluziile cuvenite [i cu 
siguran]\ s-au delimitat polemic acolo unde a fost cazul `n 
condi]iile `n care opiniile exprimate de noii participan]i reflectau 
o bun\voin]\ f\r\ frontiere. ”E[antioanele” didactice propuse 
meritau o discu]ie mai aplicat\, benefic\ pentru toat\ lumea. 

Vizionarea unei casete cu aspecte din activitatea cercului 
s-a dovedit dificil\ din cauza unor impedimente tehnice. ~n 
schimb, informarea [tiin]ific\ (nout\]i editoriale), `nf\ptuit\ de 
neobosita Lorica Strat a avut consisten]\ [i energie persuasiv\. O 
expozi]ie de carte, materiale didactice [i produse ale activit\]ii 
elevilor a `ntregit semnificativ substan]a zilei. Mo[ Nic\ 
Moro[anu, veteran de r\zboi (76 ani) a interpretat dou\ c=ntece 
de epoc\, emo]ion=nd asisten]a. 

~n partea a doua, cei prezen]i au avut `n fa]\ un fiu al 
comunei, profesorul [i prozatorul Corneliu Bichine], elogiat din 
mai multe direc]ii, c\ruia i-a fost prezentat\ ultima apari]ie 
editorial\, volumul de proz\ scurt\ ”Dincolo de barier\”. Au luat 
cuv=ntul, fie coment=nd cartea, fie angaj=ndu-se `n lungi 
digresiuni memorialistice, fie exclam=nd encomiastic, dup\ 
puteri [i dispozi]ia sufleteasc\, fie descre]indu-ne fruntea cu 
fond\ri umoristice: prof. Milu]\ Moga, consilier [ef al 
Inspectoratului pentru cultur\ al Jude]ului Vaslui, prof. {tefan 
{erban, directorul Centrului Jude]ean al Crea]iei Populare, prof. 
Ionel Chiriac, inspector [colar, `nv. Silvia Rotaru, inspector 
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[colar, epigramistul Constantin Manea, `n form\, ca de obicei, [i 
desigur autorul `nsu[i, care `ntre altele a f\cut o dona]ie elevilor 
{colii Dragomire[ti din partea Organiza]iei ”Salva]i copiii !”,   
[i-a prezentat f\r\ emfaz\ palmaresul literar [i a acordat 
autografe. 

La finele manifest\rii, prof. Mihai Gheorghe, directorul 
Casei Corpului Didactic din Vaslui, a reliefat c=teva temeiuri ce 
ne `ndrept\]esc optimismul cu privire la destinul [colii noastre, 
care se bizuie pe oameni destoinici [i inimo[i. 
Theodor Pracsiu 
 

Societatea creatorilor vasluieni 
Veni]i la [edin]a a doua ! 
Reamintim iubitorilor literaturii c\ duminic\, 21 

noiembrie, orele 10.00, va avea loc la Casa de Cultur\ a 
Sindicatelor din Vaslui a doua [edin]\ a Cenaclului literar 
jude]ean, botezat de profesorul b=rl\dean Gruia Novac 
“Societatea Creatorilor vasluieni”. Reuniunea literar-artistic\ va 
fi condus\ de prof. dr. Dumitru V. Marin (pre[edinte onorific) [i 
de prof. Dan Ravaru (pre[edinte executiv). Din cuprins: lansarea 
romanului ”Z\pad\ pe flori de cire[, `n spa]iul pentru iubire”, de 
prof. dr. D.V. Marin, poezii de Dan Barbu, epigrame politice de 
Ioan Todera[cu, plastic\ de Paul Olaru, muzic\ (D. Jijie), o 
personalitate a jude]ului Vaslui: prof. Traian Nicola. Conform 
`n]elegerii litera]ilor vasluieni, fiecare [edin]\ va avea un 
pre[edinte executiv, altul dec=t cel de la reuniunea precedent\, 
iar discu]iile se vor purta `ntr-un stil liber, democratic, tolerant [i 
modern. 
Theodor Pracsiu    
(ADEV|RUL DE VASLUI, anul X, nr. 1024, 16-18 noiembrie 1999, pag. 3) 
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Societatea creatorilor vasluieni (IV) 
Consursuri [i premii 
Partea final\ a reuniunii literare, conform programului, a 

fost consacrat\ personalit\]ii profesorului [i c\rturarului 
b=rl\dean Traian Nicola. Reputatul monografist a desf\[urat `n 
fa]a noastr\ un semnificativ curriculum vitae, definitoriu pentru 

un intelectual al zilelor noastre, 
a c\rui evolu]ie a fost sinuoas\ 
dar exemplar\ din prespectiva 
seriozit\]ii morale [i a 
devotamentului profesional. A 
`nceput munca de cercetare `n 
anul 1962, iar septuagenarul de 
acum continu\ s\ scrie, continu\ 
s\ g=ndeasc\, s\ creeze. Pentru 
tinerii litera]i vasluieni prezen]a 
profesorului Nicola a fost – 
sper\m – pilduitoare. 

Prof. dr. Dumitru V. 
Marin a adresat celor de fa]\ 
rug\mintea de a l\sa pe h=rtie un 
curriculum vitae, consemn=nd 
totodat\ palmaresul literar sau 
artistic `n vederea edit\rii unui 
buletin al societ\]ii, pe care 
viitorul s\-l poat\ cerceta [i 
judeca. 

~n linii generale 
programul reuniunii din luna 

decembrie (19 decembrie, orele 10,00, `n incinta Casei de 
cultur\ a sindicatelor din Vaslui): un moment poetic Adina 
Huiban, un concurs de poezie, un concurs de epigrame, o 
secven]\ muzical\ [i una plastic\. Dou\ contribu]ii au re]inut 
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aten]ia participan]ilor, pe care nu le putem ocoli `n epilogul 
acestei cronici: mai `nt=i, un grupaj consistent de epigrame 
politice prezentat de confratele nostru, Ioan Todera[cu, membru 
al Cenaclului umori[tilor “C. T\nase” al Casei de Cultur\ din 
Vaslui, c=[tig\torul concursului de umor lansat cu acest prilej, 
premiat de prof. dr. Dumitru V. Marin cu 100.000 lei [i, `n al 
doilea r=nd, evaluarea [i premierea, cu o sum\ similar\, a celei 
mai bune lucr\ri plastice din suita celor realizate [i prezentate de 
un grup de creatori de la Liceul “Anghel Rugin\” din Vaslui sub 
coordonarea profesoarei Carmen Mocanu. 

Reuniunea din decembrie a Societ\]ii creatorilor vasluieni 
va fi condus\ de prof. D.V. Marin (pre[edinte executiv) [i de 
Theodor Codreanu (pre[edinte de [edin]\). S-a convenit de c\tre 
conducerea societ\]ii ca aceasta s\ se cheme de acum `nainte 
Asocia]ia creatorilor vasluieni. 
Theodor Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, An X, nr.1032, mar]i 14-16.12.1999) 

 
La Berezeni 
S-a inaugurat Centrul Cultural “ANASTASIE F|TU” 
S=mb\t\, 18 decembrie, via]a cultural\ a comunei 

Berezeni a fost animat\ de con]inutul unei manifest\ri de 
excep]ie, consacrat\ academicianului Anastasie F\tu, originar 
din satul Mu[ata, comuna Berezeni. Manifestarea a debutat cu 
dezvelirea bustului academicianului c\ruia i s-a consacrat [i o 
slujb\ de pomenire. A urmat simpozionul “Anastasie F\tu [i 
opera sa”, la care [i-au adus contribu]ia: ing. dr. Ionel Lupu de la 
Universitatea “Al. I. Cuza” Ia[i, ing. Aurel Dandes de la 
Universitatea Agronomic\ “Ion Ionescu de la Brad”, Ia[i, avocat 
Costel Alaci din Bucure[ti, ing. Traian Petrea, director adjunct 
la SC Vascovin SA Vaslui, prof. Vasile Gu]u, directorul [colii 
Berezeni, `nv\]\tor Mihai Andon, directorul C\minului cultural 
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Berezeni, prof. Elena Poam\, director Biblioteca Jude]ean\ 
Vaslui, prof. dr. Dumitru V. Marin, Tv. Vaslui.  

Simpozionul a avut ca moderator pe prof. Milu]\ Moga, 
consilier teritorial, [ef la Inspectoratul pentru cultur\ al jude]ului 
Vaslui. Totodat\ a fost inaugurat Centrul cultural “Anastasie 
F\tu” care va cuprinde o palet\ larg\ de institu]ii culturale 
(c\minul cultural, biblioteca comunal\, Funda]ia cultural\ 
“Anastasie F\tu”). S-a stabilit ca `n prim\vara anului 2000 s\ fie 
demarat proiectul de amenajare a Parcului dendrologic (circa 11 
ha.) [i a unui laborator de cercetare. Au fost acordate din partea 
Inspectoratului pentru cultur\ diplome omagiale unor institu]ii [i 
persoane implicate `n manifest\rile culturale de la Berezeni. Se 
impune a fi remarcat\ contribu]ia Consiliului local, al 
primarului, prof. Vasile T\lmaciu precum [i sus]inerea material\ 
de c\tre numero[i sponsori din r=ndul c\rora se deta[eaz\ SC 
Agroind (director, Toader Dima). 
Prof. Milu]\ Moga 
Consilier teritorial [ef al Inspectoratului pentru cultur\ al 
jude]ului Vaslui 
(ADEV|RUL DE VASLUI, an.X, nr. 1034, 21-23.12.1999, pag 3) 

 
Asocia]ia creatorilor vasluieni (II) 
~ntre plastic\, muzic\ [i ziaristic\ ... 
Folcloristul [i publicistul Dan Ravaru a definit pertinent 

notele particularizante ale plasticii lui Iulian Cr\ciun. Este 
vizibil\ amprenta personal\ a artistului [i trebuie remarcat\ 
densitatea viziunii artistice, dar [i siguran]a tu[ei, interiorizarea 
exteriorizat\. Se impune ca artistul s\ dep\[esc\ stadiul de 
mimesis, realiz=nd necesara transfigurare. Ing. Costic\ Dolea a 
recurs la cunoscutu-i stil telegrafic, relief=nd pre]iozitatea 
limbajului lui Dan Ravaru [i inoportunitatea explica]iilor lui 
Iulian Cr\ciun. Artistul nu trebuia s\ vorbeasc\. Unele tablouri 
sunt interesante, altele nu. Prof. Ioan Baban a subliniat 
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dominanta peisagist\ a lucr\rilor lui Iulian Cr\ciun [i a opinat c\ 
s-au emis destule considera]ii de ordin tehnic pe marginea 
tablourilor artistului vasluian. Plasticianul G. Leteanu a 
considerat c\ Iulian Cr\ciun promite. Sigur, critica o fac 
speciali[tii, dar se pot emite judec\]i [i de c\tre al]i oameni. 
Dup\ umila sa p\rere, Iulian Cr\ciun a progresat `n ultimii ani 
av=nd [i disponibilitatea  de a cere [i a primi sfaturi de la cei 
experimenta]i. Orice `nceput este dificil pentru artist. Merit\ s\-i 
urm\rim evolu]ia ulterioar\ [i s\-l dirij\m pe f\ga[ul real. 
Lucr\rile sale sunt interesante, mai ales acelea care se apropie de 
arta naiv\. Prof. dr. Dumitru V. Marin l-a socotit pe Iulian 
Cr\ciun un pictor `ncep\tor. ~n acela[i timp, pre[edintele 
executiv al asocia]iei a opinat c\ nici nu prea are cine s\ 
comenteze plastica propus\, cu excep]ia a doi cunosc\tori. 
Pictura se recepteaz\ cu mintea [i cu inima, av=nd capacitatea de 
a ne transporta `n alt\ atmosfer\. Remarc=nd prezen]a afectiv\ a 
pictorului `n peisaj, prof. dr. D. V. Marin a invocat starea de 
contempla]ie [i a adus `n discu]ie doi mari poe]i, Vasile 
Alecsandri, un peisagist clasic, un pictor `n cuvinte [i George 
Bacovia, un peisagist modern, care interiorizeaz\ peisajul. 
Important este c\ artistul nostru percepe o realitate de dincolo de 
culoare. O partitur\ muzical\ `n sens propriu a lipsit. D. Jijie a 
informat c\ `ncep=nd cu reuniunea din ianuarie 2000 va supune 
aten]iei noastre mai mul]i tineri interpre]i instrumenti[ti prin 
mini-concerte semnificative, prin care ei s\ se confrunte cu 
ascult\tori serio[i. Vom afla astfel ce se `nt=mpl\ `n zona 
Vasluiului. Prof. Dan Ravaru a f\cut c=teva men]iuni cu privire 
la prezen]a culturii `n ziarele [i periodicele vasluiene. Cel mai 
generos [i mai receptiv din acest punct de vedere este Adev\rul. 
Ziarul Monitorul este mai pu]in deschis actului de cultur\. Este 
nevoie de o implicare mai serioas\ a televiziunii (Tv. V.) [i a 
studioului de radio “Unison” `n promovarea actului cultural. 
Prof. dr. Dumitru V. Marin [i-a reafirmat totala disponibilitate 



 443

pentru a g\zdui la Tv. V. [i la Radio Unison orice prezen]\ 
cultural\, la orice or\. Oricine dore[te va g\si aici spa]iu de 
emisie [i posibilitatea de exprimare. Semnatarul acestor r=nduri 
a afirmat ritos c=teva adev\ruri bine [tiute. P=n\ acum 
compartimentul jurnalistic al Asocia]iei Creatorilor Vasluieni nu 
s-a mai v\zut. Investi]ia de `ncredere f\cut\ de D. V. Marin `n 
jurnalistul b=rl\dean C\t\lin Len]a nu s-a confirmat. Trebuie s\ 
limpezim `nainte de toate ce dorim de la acest domeniu spiritual. 
Este nevoie s\ desemn\m o echip\ de profesioni[ti valoro[i ai 
condeiului, cu studii universitare [i cu un palmares publicistic 
serios, care s\ propun\, eventual crea]ii jurnalistice 
semnificative. Nici C\t\lin Len]a nici Daniel Grosu, 
recomanda]i de prof. Marin, nu reprezint\ etaloane valorice `n 
presa jude]ean\ [i ca atare nu pot realiza obiectivele propuse. 
Ziarul Monitorul, a[a cum se exprima plastic poetul Ion Enache 
la [edin]a precedent\ cu referire la presa local\, consemneaz\ c\ 
badea Gheorghe a c\zut din copac, iar o g\in\ a fost violat\ etc. 
Ziarul nu are deschiderea c\tre cultur\; consemneaz\ doar din 
c=nd `n c=nd evenimentul conjunctural. Nu am citit niciodat\ `n 
acest cotidian o analiz\ a fenomenului cultural jude]ean, ci 
simple consemn\ri, `ns\il\ri de declara]ii de o dezarmant\ 
platitudine. De altfel, ziarul invocat s-a f\cut vinovat [i de 
delictul de imagine, public=nd `n var\ liste lungi cu rezultatele 
elevilor vasluieni la bacalaureat f\r\ a cere aprobarea acestora. 
Or, unii elevi, care au ob]inut note mai slabe ar fi putut obiecta, 
c\ li s-a afectat imaginea public\. Singura ambi]ie a ziarului 
r\m=ne aceea de a-[i spori v=nz\rile prin orice mijloace, prin 
scandal publicistic. 
Theodor Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, an. XI, nr. 1038, 11-13 ianuarie 2000, pag.6) 
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A.C.V. sau Clubul Artelor ? 
Credin]a c\ un loc de discu]ie [i afirmare pentru scriitorii 

vasluieni este mai mult dec=t necesar, a biruit `n ini]ierea 
Asocia]iei Creatorilor Vasluieni (Clubul Artelor sau Cenaclul 
Jude]ean) a c\rei prim\ [edin]\ a fost duminic\, 24 octombrie 
1999, orele 10 la sediul TVV-Unison, cu tema “Tradi]ie [i 
modernitate `n crea]ie”.  

Dintre cei  invita]i, la prima [edin]\ (pe 24 octombrie 
1999), `n condi]iile `n care le-am asigurat deplasare [i gustare,  
s-au confruntat `n s\bii intelectuale 33, printre care Traian 
Nicola, Ion Puflea, Ion Patrichi, M. Ciobanu, Th. Codreanu, 
Dan Ravaru, Constantin Manea, Corneliu Bichine], Constantin 
Slavic, Ion Enache, Mihai Apostu, Adina Huiban, Ioan 
Todera[cu, pictorul G. Leteanu, Paul Olaru (un grafician mereu 
nerealizat) pre[edinte de [edin]\ sciitorul Ioan Baban, pre[edinte 
onorific Dumitru V. Marin (ca organizator). ~n presa existent\, 
adic\ `n Adev\rul, s-a consemnat: 

Epigrama lui Ioan Patriche din [edin]a din 23 ianuarie 
2000 este `nc\ o laud\ `n stil specific!  
“~n ziarul Adev\rul de Vaslui de revelion D.V. Marin a fost 
l\udat: 
Manea, tot ]intind la premiu 
Mult prea mult l-a l\udat 
C\ destui s-au `ntrebat 
La Vaslui avem [i-un geniu ?” 

Au participat 28 de persoane semnate “manu propria”. 
~nc=nt\toare a fost eleva lui D. Jijie, M\d\lina Antip (n. 17 nov. 
1987) care a interpretat Sonatina op.36, nr.2, Clementi, Bagatele 
op.33, nr.3 de L. W. Beethoven [i Balada pentru Adeline de 
Kleiderman. 

Pictura, ca aspira]ie nativ\ - Iulian Silviu Cr\ciun (n. `n 
1963, Vaslui), monografistul (“comunal”) Dan Ravaru, poetele 
Adina Huiban, Roxana Vasile, poe]ii Ion Enache (mereu 
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“bahic”), Vasile Vecinu, Mihai Apostu, Cezar Stegaru, criticii 
Th. Pracsiu, D.V. Marin, Novac Gruia, sculptorul mereu prea 
pu]in `ndr\zne] Gheorghe Alupoaie, destui vis\tori [i ... 
caracuda. Mai mul]i epigrami[ti [i-au `ncercat peni]ele. 
 

Societatea creatorilor vasluieni (I) 
VEDETA ZILEI – POEZIA 
{edin]a lunii februarie a avut ca pre[edinte executiv pe 

prof. dr. Dumitru V. Marin [i pre[edinte de [edin]\ pe 
epigramistul [i publicistul Constantin Manea. Primul a asigurat 
uvertura reuniunii creatorilor vasluieni sper=nd `ntr-un conclav 
productiv care s\ contribuie la luminarea noastr\ spiritual\. Dl. 
Marin [i-a exprimat bucuria c\ ne revedem [i i-a salutat cu 
deferen]\ pe cei prezen]i. Dup\ c=teva preciz\ri de ordin 
organizatoric, liderul [edin]ei ne-a adresat `ndemnul patriotic: 
“La munc\!”. Primul dintre vorbitori a fost profesorul, 
publicistul [i animatorul b=rl\dean Gruia Novac care a asigurat 
asisten]a c\ Asocia]ia creatorilor vasluieni este o entitate viabil\, 
dar c\ ar fi nevoie de o structurare mai judicioas\ a programului. 
Domnia sa a propus organizarea, `n interiorul asocia]iei, a unor 
dezbateri pe teme de literatur\ [i art\ pentru ca `nt=lnirile noastre 
s\ aib\ [i un rol formativ. Este necesar\, bun\oar\, revizuirea 
literaturii na]ionale, a scriitorilor clasici [i moderni, dar depinde 
[i cine va face aceast\ opera]iune temerar\. {i pentru ca 
propunerea s\ nu r\m=n\ liter\ moart\, prof. Gruia Novac a 
prezentat un eseu despre posteritatea [i reconsiderarea 
axiologic\ a lui Eminescu. Nu este benefic\ pentru cultura 
rom=n\ canonizarea genialului poet. Cele mai pertinente judec\]i 
apar]in lui Titu Maiorescu – afirma]ie argumentat\ de c=teva 
citate celebre. ~n context a fost invocat\ [i butada discutabil\ a 
Anei Blandiana conform c\reia blestemul lui Eminescu este 
acela de a fi studiat `n [coal\. F\c=nd trimitere la inconformi[tii 
de la “Dilema”, eseistul a reiterat necesitatea citirii f\r\ 
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complexe [i f\r\ prejudec\]i a lui Eminescu, f\r\ a c\dea `n 
fundamentalism encomiastic [i nici `n nega]ia vid\. Dup\ acest 
expozeu inteligent, construit `n dou\ ape, cu referire la cei doi 
poli ai recept\rii eminesciene, f\r\ prea vizibile genuflexiuni 
partizane, a citit un grupaj compact de poezii adolescenta 
Roxana Vasile, elev\ la Liceul “Ion Mincu” din vaslui, care a 
declan[at o lung\ discu]ie mai mult sau mai pu]in estetic\. 
Poetul Ion Enache a opinat `n stilu-i derutant, `n colaje disparate 
[i aparent incoerente, c\ profesorul de literatur\ nu poate dirija 
un creator. Cu o sear\ `nainte a cunoscut poeziile Roxanei 
Vasile [i consider\ c\ aceasta este o poet\ adev\rat\. Dup\ o 
atare apreciere net\, autorul s-a lansat `n considera]ii cam 
ce]oase cu privire la o cunoscut\ poet\ american\, Sylvia Plath, 
pe care las\ impresia c\ a citit-o. Dup\ aceast\ trimitere [ocant\, 
Ion Enache `l citeaz\ pe concitadinul nostru, Dan Ravaru care, 
pe urmele altora a decretat ritos c\ prin imagine po]i corupe o 
`ntreag\ lume. Ceva ce este plauzibil. {i pentru ca tac=mul 
referin]elor s\ fie complet, poetul se `ntoarce la “Iliada” lui 
Homer, citeaz\ versuri reu[ite din Roxana Vasile [i semnaleaz\ 
predispozi]ia acesteia pentru poezie. “Suntem rom=ni prin 
limb\, dar ne vindem [i limba !” O va propune pe Roxana Vasile 
Inspectoratului jude]ean pentru cultur\ Vaslui spre a debuta 
editorial. Trebuie – consider\ Ion Enache – s\-]i asumi condi]ia 
de poet. “~n poezie e mai greu dec=t `n mina de c\rbuni”. 

Ing. Ioan Patriche a precizat c\ Liceul “Ion Mincu” ocup\ 
locul 14 pe jude], `n schimb, iat\, se impune aten]iei prin eleva 
Roxana Vasile. Poezia ei reprezint\ o chintesen]\ a g=ndirii 
filosofice (sic!) ipostaziind via]a [i focul, Dumnezeu [i focul. 
G\sim aici superbe metafore ad=nci, semn c\ autoarea g=nde[te 
filosofic (sic!). De ce nu g=nde[te poetic – autorul nu ne-a mai 
spus. 

Poetul [i publicistul Constantin Slavic a apreciat gestul 
curajos al autoarei de a ie[i `n lume [i de a fi judecat\ de al]ii. 
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Curajul este expresia talentului. Talentul produce emo]ii, 
sim]ire. 

Ne afl\m deci `n zodia poeziei. 
Theodor Pracsiu 
(ADEV|RUL DE VASLUI, an XI, nr.1052, 1-2.03.2000, pag. 7) 

 
Cenaclul „Ion Iancu Lefter” 

 
Cenaclul „Ion Iancu Lefter” a luat fiinţă în anul 1993, la 

iniţiativa unui grup de creatori din care nu lipseau poeţii Ion 
Enache, Mihai Apostu, Vasile Vecinu, Ioan Emil Andrieşanu. 
Şedinţele se desfăşurau în Sala „Stefan cel Mare” a Muzeului 
Judeţean „Stefan cel Mare” Vaslui, cu acceptul lui Constantin 
Popescu, directorul din acea vreme al acestei instituţii. 
Conducerea cenaclului era asigurată de: Ioan Emil Andrieşanu – 
preşedinte, Mihai Apostu – vicepreşedinte, Vasile Vecinu – 
secretar. Numărul membrilor a trecut destul de rapid de 40, iar 
printre aceeştia se numărau, alături de membrii fondatori, şi: 
Iancică Dobriţă, Daniel Grosu, Marius Niţică, Vasile Rotariu, 
Romeo Creţu, Cătălina Flondor, Violeta Pasat, Cătălina Vieru, 
Cleopatra Mercedes Culidiuc, Dan Barbu, Dumitru Bălţatu, 
Leonard Ciureanu, Gabi Paiu, Marina Costea etc. 

Cenaclul a funcţionat în această formulă timp de cinci-
şase ani, până la un moment dat, la care s-a luat o vacanţă care 
s-a dovedit a fi nepermis de lungă. El avea să renască în anul 
2000, prin eforturile lui Mihai Apostu, Daniel Grosu, Constantin 
Ţintea, Cătălin Afrăsânei. Conducerea cenaclului a fost 
asigurată, în urma alegerilor din 2001, de: Ioan Parfene – 
preşedinte, Mihai Apostu şi Daniel Grosu – vicepreşedinţi, 
Constantin Ţintea – secretar. Din 2003, preşedinte este Ioan 
Mâchnea, restul staff-ului rămânând acelaşi. La ora actuală, din 
cenaclu fac parte creatori de valoare, ca: Maria Cozma, Mihaela 
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Cucoş, Simona Radu, Lăcrămioara Ţintea, Mariana Burghelea, 
Lucia Cozan, Dorin Cozan, Andrei Dumitraşcu, Ştefan Petre, 
Claudiu Bădulescu, Val Andriescu, Ioan Toderaşcu, Mădălina 
Radu etc. 
 ~mpreun\ cu TVV [i Unison Radio Vaslui Cenaclul a 
realizat un show de valoare cu ocazia lans\rii autoarei Maria 
Cozma, duminic\ 4 decembrie 2005 (transmisie `n direct), cu 
transmisie telefonic\ `n direct de la Paris, interlocutor un regizor 
rom=n stabilit la Paris. 
 

CORALA FANTASIA 
Vineri, 10 februarie 2006, Palatul Copiilor din Vaslui a 

fost `n s\rb\toare. Aici s-au reunit actuali [i fo[ti membri [i 
`ndrum\tori ai celei mai renumite corale din jude] – „Corala 
Fantasia”, care a aniversat 10 ani de existen]\. La manifestare, 
pe l=ng\ reprezentan]ii autorit\]ilor culturale din jude], a fost 
prezent [i Voicu Popescu, directorul corului de copii „Sound”, al 
postului na]ional de radio. Corala Fantasia a prins via]\ `n urm\ 
cu 10 ani. ~n 1996, la {coala nr. 4 „Elena Cuza” din Vaslui a 
ap\rut un cor de copii, care s-a transformat apoi `n coral\ [i 
ulterior a devenit Corala Fantasia, coordonator fiind profesorul 
Vasile Negur\. ~n 1997 cori[tii de la Fantasia au smuls [i primul 
premiu de anvergur\: locul I la Concursul Na]ional al Corurilor 
{colare de la Piatra Neam]. ~ncep=nd cu 1998, Fantasia a 
participat [i a cules laurii la toare concursurile na]ionale de gen. 
Talentul muzicienilor vasluieni i-a f\cut s\-[i c=[tige renumele [i 
pe plan interna]ional, particip=nd la numeroase turnee peste 
hotare. ~n 2002, Corala Fantasia a fost r\spl\tit\ cu locul I, II [i 
medalia de aur la Festivalul Coral Interna]ional „Orlando di 
Laso” din Italia, iar `n 2004, premiul I „Cum Laude” la 
Festivalul Interna]ional al Corurilor pentru Tineret din Olanda. 
~n cei 10 ani de existen]\ Corala Fantasia a reu[it s\ scoat\ pe 



 449

pia]\ 3 CD-uri: „Itinerarii muzicale”, „Chants de Noel”, realizat 
`n Fran]a [i „Rezonan]e folclorice” realizat la Berlin.  

Spectacolul aniversar a fost transmis `n direct de 
Televiziunea Vaslui [i Unison Radio Vaslui. 

(ADEV|RUL, an XV, nr. 1448 (2648), s=mb\t\, 11 februarie 2006, pag. 7) 
 

IZVORA{UL 
De[i Clubul elevilor (fost Casa pionierilor) din Vaslui 

(director Mirela Nistoroschi) are cercuri [i grupuri artistice [i 
tehnice, iar de cur=nd g\zduie[te „Fantasia” faima locului, ca 
mare realizare artistic\ pentru copii este Ansamblul 
IZVORA{UL, un fel de alai preg\tit s\ ia premii de pe unde 
particip\. 

~nfiin]at `n 1964 de profesorul CONSTANTIN 
DIDILESCU (proasp\t `ntors din prizonieratul din Siberia), 
ansamblul bazat pe munca mig\loas\ a lui Nea Costic\ [i pe 
interesul elitei vasluiene pentru cre[terea armonioas\ a copiilor, 
a dob=ndit notorietate na]ional\ [i interna]ional\: o institu]ie 
cultural\ `n sine dar [i de formare a multor caractere adev\rate. 

~n ultimii peste 22 de ani, la vedere sau din umbr\, 
Izvora[ul este condus de prof. D\nu] Barzu care preg\te[te la 
diverse instrumente 15-25 copii. 

Numai premiile pe care le-a ob]inut Ansamblul – care `n 
unele perioade `ngloba p=n\ la 100 de elevi – [i istoria lor, ar fi 
obiectul unei c\r]i voluminoase. 

De altfel [i cercurile care se mai men]in `n alte localit\]i 
din jude] sunt surse de cultur\, informa]ie [i civiliza]ie prin 
valoarea lor impun=ndu-se aten]iei presei de orice fel. Cu at=t 
mai mult cu c=t Izvora[ul a concertat mai la fiecare aniversare a 
TV.V. 
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9. b.              U.Z.P. 

Uniunea Ziari[tilor Profesioni[ti 
 
 Filiala jude]ean\ a U.Z.P. a luat fiin]\ `n septembrie 2005 
[i fondatorii Cristi Lapa, Sorin Saizu, Mirela Popa, Romeo 
Cre]u, Geo Moga, Andrei Dumitra[cu, Cati Ilie au ales, `n 
decembrie, ca pre[edinte pe prof. dr. Dumitru V. Marin – 
ini]iatorul.  

La nivel de ]ar\ Dumitru V. Marin a devenit membru al 
Comitetului Director al Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti, 
organiza]ie profesional\ care are aproximativ 5.000 membri. 

 

10. VIA}A SPIRITUAL| 
 

Putem vorbi de aceast\ important\ component\ a 
personalit\]ii umane ca participare sau/[i desf\[urare a unor 
activit\]i, evident nu numai `n cadrul bisericii. Omul nu poate 
tr\i numai pentru trup ci [i pentru ra]iune [i mai ales suflet 
(structura noesic\, determinant\ dup\ Academician Eugen 
Macovschi)  de[i realizeaz\ prea pu]in acest aspect. Fie [i numai 
pentru c\ deschide televizorul, demonstreaz\ setea de 
cunoa[tere, dorin]a de a se informa. ~ntoarcerea `n biseric\ = 
l\ca[ de cult se diminueaz\ ca importan]\ iar tineretul 
(momentului) este extrem de pu]in implicat [i interesat. De[i 
semne optimiste de revenire la spiritualitate exist\. Culmea ! 
Chiar c=nd este vorba de nun]i (nu se mai fac fastuoase, nu cu 
fanfare, cu foarte pu]ini tineri) [i `nmorm=nt\ri (percepute ca 
fapt trist [i ... at=t !) la care participarea e din obliga]ie. O mai 
spunem: `nsingurarea individului se accentueaz\ `n pofida 
diversific\rii surselor de percep]ie. 

Jude]ul Vaslui `nregistreaz\ cei mai mul]i practican]i ai 
religiei ortodoxe 98 % (conform statisticilor), Episcopia Hu[ilor, 
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`n frunte Preasfin]ia Sa, episcop Ioachim Vasluianul, Preasfin]ia 
Sa episcop vicar Corneliu B=rl\deanul, este `mp\r]it\ `n 5 
protoierii (pentru Vaslui, protoiereu Vasile P=rc\labu): B=rlad, 
Vaslui, Hu[i, F\lciu, Negre[ti. 

~n ultimii 16 ani s-au construit sau au fost ref\cute 
numeroase biserici care s-au sfin]it [i t=rnosit. A existat un av=nt 

cu totul deosebit pentru biserici [i 
m=n\stiri. 

Studioul TVV [i implicit 
Unison Radio au participat la 
aproape toate aceste iaugur\ri, at=t 
`nainte de desprinderea Episcopiei 
Hu[ilor de cea a Romanului, c=t [i 
dup\ aceea. Emisiuni speciale s-au 
realizat pentru sfin]irea  bisericii 
Fere[ti (1 nov. 1992), cea din 
Vine]e[ti (com Oltene[ti) `n 
emisiunea 118 (1 nov. 1992). 

Cele mai `nalte fe]e 
biserice[ti au fost prezente `n 

emisiunile noastre: Prea Fericitul patriarh Teoctist, cu ocazia 
re`nfiin]\rii Episcopiei Hu[ilor; ~PS Daniel, Mitropolit al 
Moldovei, `n c=teva r=nduri, cu interviu special la deschiderea 
postului de radio Trinitas la Vaslui, P.S. Episcop Luca (al 
Romanului [i Hu[ilor). TELEVIZIUNEA VASLUI  a sprijinit 
ideea `nfiin]\rii Episcopiei de Hu[i [i a `n\l]\rii `n scaun a P.S. 
Ioachim Vasluianul, oaspete `n studio de mai multe ori ca, [i 
episcopul vicar Corneliu B=rl\deanul. 

S-au f\cut transmisiuni directe sau `nregistr\ri la bisericile 
din Vaslui, `n primul r=nd la “Adormirea Maicii Domnului” 
unde oficiaz\ p\rintele protopop Vasile P=rc\labu. 

La Vaslui au existat, coloane lungi de oameni `n pelerinaj, 
cu ocazia aducerii moa[telor diferi]ilor sfin]i, a unei icoane 
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f\c\toare de minuni; au existat slujbe speciale `n pia]a public\ 
transmise `n direct at=t la TV c=t [i la radio ! 

Ajuta]i de pozi]ia noastr\ (`n centrul ora[ului) s-au realizat 
transmisiuni `n direct din pia]a civic\ r\spunz=nd invita]iei 
speciale a P.S. Episcop Ioachim Vasluianul din 18 – 19 
octombrie 2002. 

Prezen]\ activ\ `n via]a Cet\]ii Televiziunea Vaslui n-a 
lipsit nici la evenimente „pasagere” ca prelegerile spirituale 
„SPERAN}E F|R| ILUZII” ale Dr. Jim Zachary (USA) `nso]it 
de presbiterul I. Pascaru, la Casa de cultur\ `n zilele de 24 – 26 
aprilie 1993 cu subiecte dintre cele mai variate. 

~ntr-o foarte scurt\ prezentare istoria comunit\]ilor 
religioase din jude]ul Vaslui ar fi urm\toarea: 

Cea mai veche, specific\ rom=nilor n\scu]i pe aceste 
p\m=nturi, este Biserica Ortodox\, azi cu o popula]ie de 460.000 
suflete, urmat\ de Biserica romano-catolic\, a c\rei prezen]\ se 
`nregistreaz\ din timpul domnitorului Alexandru cel Bun (1400 
– 1432), cu o prezen]\ mai numeroas\ `n zona Hu[ului cu 
ne`nsemnate cantitativ prezen]e `n ora[ele Vaslui [i B=rlad. 

Din perioada de dup\ primul r\zboi mondial, `nt=lnim 
unele grup\ri de origine protestant\ desprinse din Biserica 
luterano-calvin\, care [i-au g\sit ceva adep]i `n aceste teritorii. 
Acestea sunt: cultul adventist de ziua a 7-a, baptist, cre[tin dup\ 
Evanghelie, penticostal, etc. 

Mici comunit\]i de evrei dau m\rturii destul de numeroase 
despre prezen]a acestui popor `n aceste teritorii. 

Posturile S.C. CVINTET TE-RA S.R.L. au preluat [i 
difuzat manifest\rile consacrate lui {tefan cel Mare (2004) sau 
pe cele legate de icoana f\c\toare de minuni de la Flore[ti, com. 
Poiene[ti, Vaslui [i multe altele. 
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a)  Episcopia Hu[ilor – factor de coeziune na]ional\, 
religios – cultural\ 

 
 Este cea mai veche institu]ie de cultur\ [i spiritualitate din 
aceste locuri. ~nfiin]at\ `n anul 1598, de c\tre domnitorul 
Moldovei – Ieremia Movil\, un mare iubitor de cultur\, cu 
primul episcop Ioan de la M\n\stirea R=[ca, Episcopia a avut cel 
mai important rol `n organizarea [i cultivarea valorilor 
intelectuale [i morale din aceste teritorii. 
 Pe l=ng\ misiunea ei divino-uman\, Episcopia a `ntemeiat 
primele [coli `n acest jude], `ntre]in=ndu-le p=n\ `n sec. XX, 
c=nd i-au fost confiscate [i anihilate, [i unde se formau copiii 
s\raci, dezavantaja]i, ale c\ror costuri de preg\tire erau asigurate 
din bugetul Episcopiei. 
 Cele mai glorioase momente din istoria Episcopiei sunt 
consemnate de prezen]a unor personalit\]i de valoare hot\r=toare 
care au activat la Hu[i, `n cadrul acestei Episcopii. 
 Dup\ r\zboiul ruso-turc din 1711, Episcopia afl=ndu-se 
`ntr-o stare de ruin\ nemai`nt=lnit\, cel care a rea[ezat activitatea 
ei d=ndu-i impulsuri noi, a fost episcopul Inochentie (1752 – 
1782). 
 Acesta a `ndemnat pe domnitorul C. Racovi]\, s\ 
`nfiin]eze [i s\ construiasc\ Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i. A 
efectuat o c\l\torie la Moscova, cer=nd ajutor politic `mpotriva 
st\p=nirii otomane. 
 Un alt mare luceaf\r al vie]ii biserice[ti [i culturale este 
mitropolitul Veniamin Costache, ales [i hirotonit la 27 iunie 
1792 ca episcop de Hu[i. ~n cei patru ani de activitate ca episcop 
al Hu[ilor, Veniamin a tradus din limba greac\ mai multe lucr\ri 
`n limba rom=n\ [i a organizat activitatea filantropic\ [i 
didactic\. 
 Episcopia a trecut prin `ncerc\ri mari dup\ instaurarea 
regimului comunist `n 1948. Deoarece avuse sub jurisdic]ia ei 
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teritorii din Basarabia, aflate sub st\p=nirea sovietic\, la 27 
februarie 1949, Episcopia a fost desfiin]at\, episcopul Grigore 
fiind lichidat `n acela[i an. 
 Timp de peste 50 de ani, Episcopia nu a existat, fiind 
`ncorporat\ `n cea a Romanului, activitatea ei misionar\ [i 
central\ fiind una formal\, aflat\ sub cenzura [i supravegherea 
autorit\]ilor comuniste. 
 La 500 de ani de la ridicarea Catedralei de c\tre {tefan cel 
Mare [i Sf=nt, s-a hot\r=t `ntemeierea vechii Episcopii. 
 ~n 1996, a fost ales episcop P.S. Ioachim Mare[ de la 
Roman. Tot atunci, s-a redeschis Seminarul teologic, s-a 
reconsolidat Catedrala Episcopal\, reorganizat Muzeul Eparhial. 
 S-au construit 10 biserici noi, un spital-dispensar aflat `n 
satul H=rsova, comuna Dele[ti, destinat popula]iei satelor din 
zon\ care nu aveau nici un punct sanitar pe o distan]\ de 50 km. 
 Din anul 1999, a fost ales [i hirotonit episcop vicar P.C. 
Corneliu B=rl\deanul, cu studii de doctorat `n Germania, unde a 
activat [i ca asistent universitar. Aici a organizat o activitate 
socio-diaconal\, dot=nd cu ajutor germano-elve]ian Spitalele de 
psihiatrie, TBC, Jude]ean Vaslui, B=rlad, Murgeni, cu paturi 
noi, aparatur\ medical\ [i materiale necesare desf\[ur\rii actului 
medical. 
 ~n satele jude]ului se organizeaz\, de dou\ ori pe an, 
distribuirea de ajutoare, const=nd `n `mbr\c\minte, celor mai 
defavorizate familii. 

Seminarul, unde P.C. Corneliu `[i dedic\ cea mai mare 
parte a activit\]ii P.S. Sale, a luat premii jude]ene [i na]ionale, 
constituind un factor de cultur\ [i spiritualitate rom=neasc\ `n 
aceste ]inuturi. 

Episcopia este organizat\ `n cinci Protopopiate: Vaslui, 
B=rlad, Hu[i, Negre[ti, F\lciu, care `mpreun\ sunt responsabile 
pentru cele 220 parohii, cu o popula]ie de religie cre[tin 
ortodox\ de 460.000 suflete. 
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~n prezent, se afl\ `n construc]ie 3 biserici spirituale ale 
spitalelor din Vaslui, B=rlad, Negre[ti, precum [i 8 biserici `n 
satele unde niciodat\ nu a existat o biseric\. 

Episcopia editeaz\ lucrarea [tiin]ific\, istorico-cultural\ 
intitulat\ „Cronica Episcopiei Hu[ilor”, unde sunt publicate 
diferite articole de c\tre ilu[tri slujitori ai literelor [i culturii. 
(Materialul a fost prelucrat [i redactat de P.S. Corneliu B=rl\deanul episcop vicar al 
Episcopiei Hu[ilor (fax) ) 

Not\: P.C.  Corneliu B=rl\deanu, nume de mirean Onil\, are o 
bogat\ activitate social-cultural\ [i umanitar\.  
 

BINECUV+NTAREA CUV+NTULUI 
 

“Presa scris\, radioul, televizorul [i internetul, creeaz\ un 
mediu invizibil de influen]e `n jurul omului. Tocmai de aceea 
slujitorii Evangheliei lui Hristos au intervenit `n societate 
folosind mijloacele mass-media ca un posibil amvon. Explozia 
cultural-informa]ional\ cu toate componentele no]iunii, inclusiv 
cel spiritual, la nivelul ora[ului nostru, recte a municipiului 
Vaslui, a fost posibil\ prin jertfelnicia domnului Prof. dr. 
Dumitru V. Marin. Prin mijloacele comunic\rii `nfiin]ate cu 
aportul [i munca sa, pres\, televiziune [i radio, a `nscris o pagin\ 
de istorie, o secven]\ vasluian\ `n timpul istoric, `ntr-o perioad\ 
de peste cincisprezece ani. A `nscris pentru posteritate imagini 
ale viziunii, g=ndirii [i ac]iunii popula]iei vasluiene. 

Protoieria Vaslui, prin preo]ii slujitori din municipiul 
Vaslui, [i cele dou\zeci [i dou\ comune componente, a 
beneficiat de sprijinul mijloacelor mass-media, `n vederea 
l\rgirii orizontului de cunoa[tere a vie]ii cre[tine, de organizare a 
bisericii. Prin intermediul microfonului, a televiziunii, a presei, 
cet\]enii no[tri au avut, au [i vor avea ocazia de a cunoa[te 
misiunea real\ [i imperativ\ a bisericii str\mo[e[ti. S-a ref\cut 
imaginea despre biserica noastr\ ortodox\, despre locul [i rolul 
ei `n p\strarea nealterat\ a adev\rurilor de credin]\, a 
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`nv\]\turilor evanghelice, sfinte [i curate, `n compara]ie cu 
surogatele penibile ale unor veni]i peste noapte, cu aere vest-
europene [i transatlantice. 

La ceas aniversar, la cei cincisprezece ani de via]\, ur\m 
ani mul]i ostenelilor d-lui Prof. Dr. Dumitru V. Marin, [i 
binecuv=nt\ri pentru cuv=ntul bun, rostit la radio-televiziune [i 
pres\. 
                        “LA MUL}I ANI !” 
                                             Protopop VASILE P+RC|LABU 
 

 
Biserica Catolic\ are cei mai mul]i enoria[i, circa 1200, la 

Hu[i [i `mprejurimi.  
Parohia Romano-Catolic\ 
~n mun. Vaslui fiin]eaz\ o parohie romano-catolic\ care, 

dup\ spusele pr. Iosif R\chiteanu, dateaz\ de prin anii '80. La 
ora actual\, parohia cuprinde `n jur de 160 de credincio[i `n 
mun. Vaslui precum [i 12 persoane din diverse sate. Dintre 
ace[tia 82 sunt familii `ntregi catolice, 24 mixte iar 19, culmea, 
sunt femei v\duve. Ca [i preo]ii ortodoc[i [i cei catolici au 
salariu de la stat minim pe economie, restul din “simbria” pe 
care o dau credincio[ii ([i nu-i neap\rat fix\). Aceasta se d\ cu 
prilejul vizitelor pastorale pe care le face slujitorul cu ocazia 
sfin]irii caselor. Actuala biseric\ a fost construit\ `n anul 1942 
ctitor fiind un anume Beinat ca filial\ la parohia din Hu[i. Ast\zi 
mai exist\ [i `n municipiul B=rlad o parohie administrat\ de un 
preot pensionar.  

 
Biserica Creştin\ Adventistă de Ziua a Şaptea poate fi 

v\zută pe toată raza jude]ului Vaslui de la Negreşti şi până la 
Murgeni, av=nd biserici locale în Negreşti, Rafaila, Bârlad, 
Măluşteni, Peicani, Ghergheşti, Pogana, Puieşti, Huşi, Corni 
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Albeşti, Duda Epureni, Albeşti şi, nu în ultimul rând, în Vaslui 
şi Poieneşti. În multe alte localităţi pot fi întâlniţi creştini 
adventişti, formând grupuri de credincioşi care se adună în case, 
aşa cum o făceau primii creştini (Romani 16:5), cum sunt cei 
din: Lipovăţ, Oşeşti, Vutcani, Dealul Poieneşti, Dragomireşti, 
Tuleşti, Murgeni, Mireni şi în multe alte localităţi. 

Biserica Creştina Adventistă de Ziua a Şaptea, nu doreşte 
să fie o altă biserică în multitudinea de religii care colorează 
peisajul religios al judeţului nostru, ci un instrument în mâna lui 
Dumnezeu care să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor, atât 
în plan social, prin proiecte în acest sens, cât şi în plan spiritual 
conducând pe oameni să-L cunoască pe Cel care este sursa 
binefacerilor şi aceasta în vederea mântuirii. Aşa cum spune şi 
Sfântul Apostol Pavel că, dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am 
pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociţi oameni (1 
Corinteni 15:19). 

Iată nominalizate câteva dintre acţiunile Bisericii 
Adventiste: 

- Expo sănătate în Oct 2003 şi alte proiecte de sănătate cu 
educaţie medicală, cum ar fi Programul de îmbun\t\]ire a 
s\n\t\]ii, sub colaborarea cu Asociaţia de Sănătate, Educaţie şi 
Familie Bucureşti, (în perioada august – noiembrie 2005) prin 
măsurarea tensiunii arteriale, a grăsimii, gratuit, împreună cu 
sfaturi în vederea prevenţiei bolilor. Au fost şi seminarii cu clase 
de gătit pentru îmbogăţirea artei culinare.  

- Proiecte de binefacere : Mai mult senin, un proiect al 
tinerilor companioni ai bisericii (vârsta 14 – 18 ani) care au 
adunat fonduri pentru a ajuta familiile sărace şi centrul de 
plasament pentru copii. 

Şi alte proiecte cum ar fi : 
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Activităţi la penitenciar. Biserica Adventistă se implică în 
sprijinirea oric\rei clase sociale. Nu face diferenţe, oriunde este 
nevoie de ajutor. 

TinSev-uri cu tinerii – curăţenie în oraş şi vopsirea unui 
pod. 

- Cultural - Audiţii muzicale în ultimii 3 ani. Cel puţin 2-3 
pe an în biserică. Plus organizarea unui concert de Crăciun în 
2002 . 

(Material oferit de pastor Eugen Profir) 

 
b)       Inforenergetica – Radiestezia 

 
De la “nuielu[a de alun” la electrozi sau anse [i raportor, 

se poate demonstra existen]a extrasensibilit\]ilor cele mai 
diverse: cineva ]ine moneda s\ at=rne de piele, altcineva g\se[te 
izvoare cu electrozi sau s=rme ]inute vertical. Mai nou, 
radiestezi[tii scot repede ansa [i m\soar\, m\soar\ [i 
interpreteaz\. 

Inforenergetica este [tiin]a de grani]\ ce se ocup\ cu 
studiul fenomenelor [i proceselor determinate de existen]a unei 
cantit\]i de informa]ii (Qi) organizate conform unor algoritmi [i 
implementate `ntr-un suport energetic oarecare 
(electromagnetic, chimic, mecanic etc.) pentru a avea eficien]\ 
asupra unor ]inte materiale, energetice, informa]ionale 
prestabilite. Este o [tiin]\ spiritual\ ce include `nv\]\turile din 
Sf=nta Scriptur\ [i [tiin]ele moderne [i utilizeaz\ metode proprii 
de cercetare. 

Ea permite analiza, formarea [i dezvoltarea 
extrasensibilit\]ilor de percepere, interpretare [i utilizare a 
semnalelor informa]ionale [i energetice (prin alte mijloace dec=t 
organe de sim] [i de la distan]e dep\[ind limita acestora). 

Aparatul teoretic include parametrii inforenergetici 
specifici, unici care permit investigarea oric\rui sistem viu sau 
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categorii existen]iale (cuantificarea acestor parametri permite 
analiza riguroas\ a fenomenelor [i proceselor). 

Inforenergetica presupune respectarea unei deontologii, a 
codului etic profesional corespunz\tor acestei profesii, ceea ce 
presupune credin]a `n Sf=nta Treime, respectarea regulilor 
religiei cre[tine ortodoxe, dirijarea oric\rei ac]iuni numai `nspre 
bine [i autoperfec]ionarea (“iluminarea `ncepe cu tine `nsu]i” – 
Budha). Include bioenergetic\ [tiin]ific\, av=nd un caracter pur 
rom=nesc. 

Prin tehnicile inforenergetice se revine la “terapia” 
aplicat\ de str\bunii no[tri protodaci [i daci despre care Herodot 
scria c\ “sunt cei mai viteji [i mai drep]i dintre traci” [i care 
cuno[teau c\ “nu po]i vindeca partea f\r\ a vindeca `ntregul [i nu 
po]i vindeca trupul f\r\ a vindeca mai `nt=i sufletul” ({coala lui 
Zamolxe). 

Prin aplicarea cunoa[terii de tip inforenergetic s-au putut 
realiza vindec\ri de SIDA, neoplasm, 
ciroz\ [i alte boli – prezentate la diferite 
congrese ale Uniunii Medicale Balcanice, 
ale c\rui membru este fondatorul acestei 
[tiin]e, dl. Claudiu Dumitriu, premiat cu 
ocazia Antantei Medicale 
Intermediteraneene cu Diploma de Onoare. 

Cursurile pot fi urmate doar de fiin]e 
umane ce `ndeplinesc anumite condi]ii de 
parametri i.e. minime, ce se dezvolt\ pe 
parcurs. 

Obiectivul Funda]iei de Inforenergetic\ “Sf. Apostol 
Andrei” este de a contribui la refacerea unit\]ii spirituale a 
poporului rom=n prin activit\]i proprii [i prin cei care urm\resc 
scopuri similare. 

~n ora[ul Vaslui, primele cursuri au fost ini]iate `n 2004 
(luna oct. 2004) de Radu Marin (foto) (n\scut la 22 martie 1970, 
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Ia[i) (grad VIII), `n calitate de coordonator [i lector [i Neculina 
Gheorghi]\ (lector-grad VIII), cu 16 persoane, `n prezent 
exist=nd predate p=n\ la 5 grade de preg\tire, `n dou\ serii, 
urm=nd ca, `n viitor, s\ se organizeze anual `nceperea acestor 
cursuri [i continuarea cu grade superioare, `n cadrul recent 
`nfiin]atei filiale a Funda]iei care are o activitate periodic\ [i 
cuprinde persoane de ambele sexe cu v=rste cuprinse `ntre 19-70 
de ani. 
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VI.C.II.   PRESA LOCAL| 
 

a) ADEV|RUL – Vaslui – Moment evocator 
Continuator al unor tradi]ii culturale excep]ionale (c\r]i, 

ziare, reviste), evident [i al artei scrisului pe aceste meleaguri, 
ziarul “Vremea nou\” Vaslui a avut un rol important `n 
colectarea, prelucrarea [i transmiterea informa]iilor `n spa]iul 
vasluian. Cu toate rigorile unui regim totalitar, misiunea ziarului 
[i a ziari[tilor a avut noble]ea sa, partea sa de glorie [i de 
influen]\ `n mass-media sau `n r=ndul maselor. A[adar, 
momentul revolu]ionar 1989 a g\sit o realitate crud\: o 
televiziune na]ional\ cu un program de dou\ ore, ziare na]ionale 
trase la [apirograf, cu informa]ii anoste, [terse [i 
nesemnificative, iar la nivel jude]ean, cu o publica]ie ajuns\ 
doar la o apari]ie pe s\pt\m=n\ (“Vremea nou\” a fost c=ndva  
cotidian de for]\ `n perimetrul jude]ului). Evenimentele 
dramatice care se derulau rapid, sub impulsul unor tensiuni greu 
de descris, aveau nevoie de o cunoa[tere exact\ a realit\]ilor, a 
m\surilor instituite `n regim de urgen]\. ~n aceea[i zi de 22 
decembrie 1989, c\tre orele 14,00, vechea echip\ redac]ional\ `[i 
str=ngea r=ndurile [i se al\tura “in corpore” noilor structuri 
revolu]ionare de conducere. Vasile Avram, Alexandru Croitoru, 
Vasile Barbu, Dumitru Hum\, Constantin Jomir, Petric\ Lasc\r, 
Teodor Pracsiu, Vasile Sb=rnu, Constantin Slavic, Lili Trifu, 
Vasile V\s=i, Constantin Zb=rlea, Petru Necula, Zenovia 
Gentimir, Gruia Paiu, Ion B\l\u formau o echip\ puternic\, dar 
clipa de istorie cerea mult mai mult. Revolu]ionarii din sediul 
fostului Comitet Jude]ean de Partid trimit `n redac]ie for]e 
proaspete, oameni cu ]inut\ moral\ [i intelectual\, capabile s\ 
dinamizeze energii, s\ influen]eze con[tiin]e. Astfel, prof. 
Corneliu Bichine], poetul Ion Iancu Lefter, prof. Paul Munteanu, 
prof. Dan Ravaru, poetul Ion Enache, ing. Gh. Teodor [i al]ii se 
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al\tur\ echipei redac]ionale, form=nd un colectiv puternic, dar 
eterogen ca opinii. Primul moment a fost decisiv pentru a 
schimba numele ziarului, din “Vremea nou\” `n “Adev\rul”, 
ceea ce corespundea pe deplin cerin]elor momentului. Era 
nevoie de adev\r, de dreptate [i de libertate. A urmat o noapte de 
groaz\, `n tipografie, unde o m=n\ de temerari - tipografii 
Nicolae Pintilie ([eful unit\]ii), Ion Mazga, M\rioara Botezatu, 
Marcel Helgiu, D\nu] Buruian\, Ionel Tuf\, Vasile Popa, Petric\ 
Luca, Vasile Avasiloaie, Dan Dumitriu, Ion Toni]\ au `n]eles c\ 
`n acel moment de istorie le revenea misiunea nobil\ de a fi 
al\turi de ziari[ti, de a tip\ri primul num\r al ziarului Revolu]iei 
– “Adev\rul de Vaslui”. ~n redac]ie, cu toat\ atmosfera 
tensionat\ (se distribuiau `mputerniciri, legitima]ii, se repartizau 
sectoarele cheie), sarcinile erau riguros delimitate, redactorii 
lu=nd imediat contact cu realit\]ile din teritoriu. Exacerbarea 
evenimentelor era pericolul principal, care punea `n cump\n\ 
efortul CJFSN de a st\p=ni o situa]ie exploziv\. Cele mai multe 
zvonuri erau false: securi[tii s-au baricadat `n sediul Mili]iei [i 
sunt `narma]i; apa `n barajele Pu[ca[i [i Sole[ti a fost otr\vit\; `n 
B=rlad se trage; terori[ti `narma]i cu mitraliere se ascund prin 
lunca F\lciului; incidente cu terori[ti `n zona de grani]\ cu 
Moldova… Altele `ns\ aveau parfumul schimb\rii: `n zona 
industrial\, revolu]ionarii au alungat vechea conducere 
comunist\  din unit\]i, iar produc]ia industrial\ nu a avut de 
suferit… Ziari[tii se conectau la sursele de informa]ii [i 
consemnau evenimentele a[a cum se derulau. Dar, se l\sase 
seara, iar pericolul revenirii la vechea structur\ de conducere era 
`nfrico[\toare. Armata de]inea controlul asupra situa]iei, iar din 
umbra urii oric=nd ne puteam `nt=lni cu riposte du[mane. ~n 
tipografie se zvonise c\ la unitatea similar\ din Bac\u fuseser\ 
uci[i ziari[ti [i tipografi. Atunci nimeni nu [tia adev\rul, ceea ce 
`ngrijora CJFSN, care a trimis doi osta[i `narma]i [i doi civili 
pentru a p\zi tipografia vasluian\. Din noianul de [tiri, selectate 
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cu grij\, din informa]iile sosite din teritoriu, ziari[tii au realizat 
prima [edin]\ de machet\, iar publicistul comentator Constantin 
Jomir a scris articolul de fond al primului num\r din 
“Adev\rul”, intitulat “Dictatorul a c\zut, am `nvins!”. ~n 
revolu]ie nu mai pu]in de 17 vasluieni au c\zut [i al]i 32 au fost 
r\ni]i `n crunta [i dramatica `ncle[tare cu for]ele r\ului din 
Timi[oara, Bucure[ti, Br\ila, Sibiu, Ia[i [i Buz\u. Dincolo de 
patimi [i de furie, 
“Adev\rul”, ca o 
corabie `n plin\ 
furtun\, a reu[it s\ 
]in\ c=rma dreapt\, s\ 
reflecte realit\]ile 
crude, durerea [i eroismul acelor zile de foc, `n care poporul 
rom=n `[i rescria istoria, iar al\turi de el [i locuitorii jude]ului 
Vaslui, care p\[eau pe c\r\rile democra]iei [i libert\]ii. 
(Lucian Timofticiuc, director “Adev\rul”, text Constantin Jomir) 

De regul\, cei de aici au fost buni colegi. Dovad\ [i 
ultimele materiale (pe care le reproducem): 

 
TV Vaslui, de 15 ani `n casele vasluienilor! 

 
„~n ultimii ani, de Cr\ciun, a intrat `n tradi]ia locului ca 

TV Vaslui s\ scoat\ lumea `n centrul ora[ului, la petrecere. 
Conducerea acestui post de televiziune nu a dezam\git nici `n 
acest an [i a organizat o mare serbare popular\ duminic\ seara. 
Cu o or\ `nainte de deschiderea balului, mii de vasluieni au 
invadat centrul ora[ului [i s-au apropiat de scena improvizat\, pe 
treptele Casei de Cultur\ „Constantin T\nase”. Dup\ urarea 
tradi]ional\ de s\rb\tori, transmis\ prin intermediul lui Dan 
Ailinc\i, cei doi prezentatori, Alina Bahrim [i C\t\lin S`mpetru, 
i-au chemat pe scen\ pe copiii de la Fantasia, care au dat tonul la 
distrac]ie. De apreciat c\ forma]ia coral\ preg\tit\ de profesorul 
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Vasile Negur\ tocmai s-a `ntors din Fran]a, acolo unde a fost, 
din nou, un adev\rat ambasador al Rom=niei. Au su]inut zeci de 
spectacole `n toat\ regiunea Bretagne [i au smuls admira]ia 
francezilor. La Vaslui, ei au fost primi]i cu bra]ele deschise [i cu 
mare c\ldur\, de[i temperatura atmosferic\ era cu mult sub 0 
grade Celsius. Au urmat `n program cunoscutele soliste 
Cosmina Adam [i Isabela Ni]ic\, care au adus z=mbetul pe 
chipurile vasluienilor. Timp de o or\, Rapsodia Vasluiului a 
transpus cu ajutorul instrumentelor muzicale, folclorul 
rom=nesc, `n adev\rata sa form\: ne[tirbit, s\n\tos [i simplu, 
reu[ind s\-i determine pe vasluieni s\ `ncing\ adev\rate hore. 
Partea a doua a spectacolului a fost dedicat\ muzicii dance. Au 
urcat pe scen\ „Fata din vis” cei de Millenium, dup\ care au 
reu[it s\ smulg\ aplauze spectatorilor trupa „X-style”. Ace[tia   
i-au colindat pe vasluieni. Apoi a venit r=ndul Oanei Aioanei, 
revenit\ din `ndep\rtata Asie, care a dorit s\ ofere `n dar c=teva 
piese deja cunoscute de publicul local [i nu numai. De la 
momentul aniversar nu putea lipsi nici Romeo Zaharia, care i-a 
preg\tit pe cei prezen]i `n Pia]\ pentru punctul culminat, recitalul 
trupei „Heaven”. Forma]ia, care are `n componen]\ [i dou\ 
vasluience, Roxana Postelnicu [i Adina P=ntea, a adus Raiul la 
Vaslui, `n seara minunat\ de Cr\ciun.  

Mentorul postului TVV, prof. dr. Dumitru V. Marin, a 
dorit s\ le mul]umeasc\ vasluienilor pentru faptul c\ au avut 
`ncredere `n colectivul redac]ional de la TV Vaslui, asigur=ndu-i 
c\ vor fi `n continuare „Prietenul de care ai nevoie”. 
Evenimentul s-a `ncheiat cu un foc de artificii. Num\rul celor 
care respect\ munca oamenilor de la TVV cre[te de la un an la 
altul. Ne al\tur\m [i noi prietenilor TV Vaslui [i ur\m 
conducerii [i colectivului redac]ional, via]\ lung\, putere de 
munc\, emisiuni bune [i foarte bune!” 
C\t\lina Vieru 
(ADEV|RUL de Vaslui, an XIV, nr. 1411 (2611), miercuri 28 decembrie 2005, pag 2) 
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Doctorul `n s\rb\toare 
„Nu [tiu dac\ a]i observat, dar de cum `ncepe toamna, 

doctorul Dumitru V Marin are `n fiecare s\pt\m=n\ motiv de 
s\rb\toare. Mai mereu se fac nu [tiu c=]i ani, de la prima emisie 
TVV, Unison Vaslui, Unison B=rlad, Meridianul, Informatorul 
… Am impresia c\ ultimul nu are nici o leg\tur\. Oricum, bine 
c\ a]i plecat domn’ profesor, c\ nu vede]i cum a luat premiul 
cineva care v-a dus de r=p\ cel mai citit bis\pt\m=nal din jude]!” 
(ADEV|RUL VS., an.XIV, nr.1410(2610), s. 24 dec. 2005, pag.9) 

 
~n copil\rie, Dumitru Marin  [i-a `nc\lzit picioarele `n 

balega vacilor 
 

„Profesor doctor Dumitru V. Marin a ajuns, de la copilul 
descul], care-[i `nc\lzea picioarele `n balega vacilor, un prosper 
om de afaceri din Vaslui 

~n copil\rie, profesorul doctor Dumitru V. Marin a p\scut 
vacile [i [i-a `nc\lzit picioarele `n balega lor, al\turi de al]i copii 
din sat. Vremurile erau grele [i, pe atunci, copiii de ]\ran umblau 
descul]i, p=n\ d\dea gerul. Pe dealurile din jurul satului 
Giurgiuoana, din comuna Podu Turcului, unde s-a n\scut, `n 
prim\vara lui ’41, Dumitru mergea, toamna t=rziu, cu vacile la 
p\scut. Se trezea cu noaptea `n cap – la ]ar\, gospodarii nu se 
trezeau niciodat\ dup\ r\s\rit – [i pleca pe deal.  Dar, c=nd se 
lumina de ziu\ [i `ncepea s\ cad\ bruma, picioarele se `nvine]eau 
de frig. Singurul mod `n care [i le putea `nc\lzi, era s\ le bage `n 
balega cald\ a vacii. “Am muncit foarte mult `n copil\rie [i nu 
am fost alintat, a[a cum sunt copii din ziua de azi. Tata mi-a 
spus, scurt: b\iete, dac\ vrei s\ mergi la [coal\, munce[te!”, 
poveste[te profesorul. “{i munceam, f\ceam de toate. Aveam 
grij\ de animale. Premiul meu era un vi]el, pe care tata-l vindea 
[i, cu banii ob]inu]i, `mi luam haine [i c\r]i [i m\ duceam la 
[coal\. Mergeam 6 kilometri pe jos, p=n\ la {coala din Podu 



 466

Turcului. Cea mai mare bucurie a copiilor din sat era s\ mearg\ 
la [coal\. V\ da]i seama, `n compara]ie cu munca pe care o 
f\ceau, s\ mearg\ la [coal\ [i s\ `nve]e, era, pentru ei, o pl\cere, 
o relaxare, nu o corvoad\”.  

Din “arunc\tor” de snopi a devenit vicecampion na]ional 
la lupte 

~n copil\rie, profesorul a participat, f\r\ s\ cr=cneasc\, la 
toate muncile. Una singur\ `ns\, nu i-a pl\cut: s\ secere – o 
munc\ istovitoare c\ci, pe vremea aceea nu erau combine care s\ 
le secere oamenilor gr=ul [i trebuiau s\ stea zile `ntregi, cu 
spin\rile `ndoite, `n lanul de gr=u. Mut=nd, ridic=nd [i arunc=nd 
la snopi, nu a trecut mult timp [i profesorul Marin a devenit 
concurent serios la categoria de lupte libere. Dar nu a putut fi 
campion. “Am luat b\taie de la Vasile }ig\na[, din Ia[i. Eu, 
obi[nuit cu aruncatul snopilor, la fel f\ceam [i la lupte. ~mi 
`nh\]am adversarul [i-l tr=nteam la p\m=nt. Dar nu aveam 
tehnic\. Doar at=t [tiam s\ fac, s\-l `nha] [i s\-l tr=ntesc. Dar 
Vasile }ig\na[ m-a b\tut. A fost un adversar mai tehnic [i un 
adev\rat pachet de mu[chi”, a povestit Dumitru Marin. A fost, 
pe r=nd, student, cercet\tor, apoi profesor, doctor [i om de 
afaceri. La cei 64 de ani pe care `I are, Dumitru Marin nu se 
simte obosit. Regret\ doar c\ nu are timp liber s\ se bucure de 
realiz\rile care s-au concretizat `n urma unei vie]i `ntregi de 
munc\. Dar e mul]umit. Are trei copii realiza]i, o so]ie care i-a 
fost al\turi `ntotdeauna [i o afacere profitabil\. Secretul 
profesorului poate fi contras `n doar dou\ fraze: “~n via]\ nu 
putem fi de[tep]i toate cele 7 zile ale s\pt\m=nii. Esen]ialul este 
s\ nu fim pro[ti `n fiecare”. 

“Trebuie s\ avem r\bdarea s\ deschidem ochii [i inima, la 
lucrurile bune din jur. Cine are condei, s\-l foloseasc\! E foarte 
probabil s\ ias\ ceva bun. Eu muncesc de c=nd m\ [tiu. Nu mi-a 
fost [i nu `mi este ru[ine s\ recunosc c\ am avut o via]\ grea, cu 
multe lipsuri. Am `nv\]at str=ng=nd din din]i. Via]a mea a fost o 
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lupt\ continu\ cu mine `nsumi. Sunt mul]umit `n m\sura `n care 
cei de l=ng\ mine sunt mul]umi]i.” 
Mirela Irimia 
(ADEV|RUL de Vaslui, an XV, Nr. 1441 (2641), vineri, 3 februarie 2006, pg. 8) 

 
Medalion: 
Constantin Jomir 
Fiu al acestor meleaguri `nc\rcate de istorie, dar [i de 

via]\ spiritual\, Constantin Jomir s-a n\scut `n 1944, `n comuna 
Oltene[ti, unde a urmat clasele primare, dup\ care a continuat 
[coala general\ la B=rlad [i liceul militar la “Dimitrie Cantemir” 
din ora[ul Breaza. Dorin]a de cunoa[tere a noului l-a determinat 
s\-[i continue studiile de filologie, “crucea” de dasc\l purt=nd-o 
p=n\ `n 1973, c=nd, prin concurs, a fost promovat ziarist la 
publica]ia jude]ean\ “Vremea nou\” - Vaslui. Noua profesie i-a 
oferit neb\nuite satisfac]ii, care l-au determinat s\ urmeze o alt\ 
facultate – cea de ziaristic\, la Bucure[ti, timp de 5 ani, dup\ 
care a urmat cursurile postuniversitare de 2 ani tot `n ziaristic\.  

Ca un corolar al profesiei de ziarist, Constantin Jomir, `n 
urma unui riguros examen na]ional, ob]ine [i Cartea de ziarist, 
recunoscut\ [i pe plan interna]ional. Dup\ Revolu]ie, a ob]inut o 
burs\ la “American University by Mail” `n specialitatea 
Semiotic\, preg\tire care l-a ajutat `n managementul ziarului 
“Adev\rul”, fondat `n 22 Decembrie 1989, publica]ie care este 
un cotidian de prestigiu [i ast\zi. Voca]ia sa publicistic\ este 
remarcat\ prin prezen]a articolelor sale [i `n unele ziare din ]ar\ 
[i de peste hotare, cum ar fi: “Milcovul”- Vrancea, “Dobrogea 
nou\” – Constan]a, “Flac\ra Ia[ului” – Ia[i, “Clopotul” - 
Boto[ani, “Znamia” – Republica Moldova, “Gazetta 
Wspolczesna” – Bialystok (Polonia) etc.  

Participant activ la evenimentele revolu]ionare din 
decembrie ’89, a scris volumul de proz\  “Zbor ucis”, lansat `n 
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23 decembrie 2004, la exact 15 ani de la marele moment care a 
schimbat soarta ]\rii. 
 

b) MONITORUL DE VASLUI –  
“Ziarul care st\ de vorb\ cu oamenii” 
"Monitorul de Vaslui" este un cotidian care [i-a c=[tigat, 

prin apari]ia ne`ntrerupt\ de-a lungul at=tor ani, un loc bine 
determinat `n tabloul presei scrise din jude]ul Vaslui. Cu o 
audien]\ estimat\ la peste c=teva mii de cititori `n fiecare zi, de 
unde rezult\ c\ "Monitorul de Vaslui" este citit, `n fiecare lun\, 
`n medie de 250.000 vasluieni, acest cotidian s-a impus `n 
con[tiin]a public\ drept "Ziarul care st\ de vorb\ cu oamenii". 
Beneficiind de redac]ii `n municipiile Vaslui, B=rlad [i Hu[i, 
"Monitorul de Vaslui" reu[e[te cu succes s\ realizeze ce [i-a 
propus: s\-[i informeze corect [i c=t mai complet cititorii cu 
privire la evenimentele importante care se petrec `n jude].  

Cu prec\dere `n ultimii ani, dar nu numai, "Monitorul de 
Vaslui" a ales o strategie care a apropiat tot mai mult ziarul de 
cet\]ean, implicit de evenimentele care se petrec, oferindu-i nu 
numai informa]ia, ci [i dreptul ([i chiar `ndatorirea) de a o 
comenta. S-a `ncercat [i s-a reu[it eliminarea comentariului 
propriu, care poate fi considerat p\rtinitor, [i s-a optat pentru o 
prezentare c=t mai "curat\" a [tirilor de pres\, l\s=nd, astfel, 
cititorului libertatea de a trage concluzii. De asemenea, prin 
publicarea (integral\ [i necenzurat\, subliniem) a opiniilor 
cet\]enilor jude]ului, "Monitorul de Vaslui" a fost `n permanen]\ 
o hart\ a problemelor reale cu care se confrunt\ ace[tia. Aceast\ 
orientare c\tre cititor ne-a garantat [i nou\ faptul c\ suntem 
permanent ancora]i `n problemele comunit\]ii, c\ suntem `n 
contact direct [i nemijlocit cu "tema zilei". De altfel, "Monitorul 
de Vaslui" a `ncercat s\ acopere c=t mai complet "temele zilei", 
indiferent la nuan]e, adnot\ri nenecesare [i la `ncerc\rile de 
direc]ionare a responsabilit\]ilor (dac\ a fost cazul). Aceste 
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elemente sunt, `n esen]\, cartea de vizit\ a cotidianului 
"Monitorul de Vaslui" - Ziarul care st\ de vorb\ cu oamenii". 
(Text comunicat de redac]ie) 
 

MOSTRE DE… atitudini 
“Ecografie comunitar\ 
Ecografia comunitar\, doamnelor [i domnilor, este o 

ramur\ a ecologiei stradale, care ecologie stradal\ s-a n\scut `n 
acele creiere deosebite ale unor oameni teribili care, de[i tr\iesc 
unde tr\iesc at=]ia oameni normali (printre care [i noi), adic\ `n 
Vaslui, abia acuma descoper\ chestiuni de care aceea[i noi deja 
ne-am plictisit de o sut\ de ani. Care ecologie stradal\, pentru a 
revendica o minim\ ([i obligatorie) aur\ [tiin]ific\, se trage cu 
mare os=rdie (pardon, nene, ]i-am r\pit pentru o secund\ cli[eul 
pre]ios) din prea pu]in exploratul domeniu denumit vulgar 
hidrocefalee editorialistic\ sau rahitism scribologic. Care, la 
r=ndul lor ... Prea mul]i de “care” `n numai dou\ fraze, ceea ce 
reduce exprimarea noastr\ scris\ la un demers primitiv; `ns\, 
av=nd `n vedere materia `n care ne scufund\m momentan, este 
scuzabil ([i de-a dreptul recomandabil – din simplul motiv c\ 
`n]eleg [i al]ii, nu numai noi). 

Facem trimitere, nici nu era prea greu s\ se dumireasc\ 
lumea bun\ care ne cite[te, la editorialul superb pe care 
“G=nditorul de la Ecologia” l-a comis (poza este de vin\ pentru 
prima parte a sintagmei, ascenden]a [i vechimea `l situeaz\ `n 
contemporaneitate cu Hamangia-or fi veri ?!, c\ `nvechi]i sunt 
ambii), pentru c\ nu mai avea subiecte valide, `n ultimul num\r 
din gazeta aia mi[to, care va deveni util\ abia `n campania 
electoral\ de la anu’, Paralelul de Vaslui. 

Care va s\ zic\, acest ipochimen cu un deget crescut 
direct din t=mpl\ abia acum a v\zut c\ str\zile sunt pline de c=ini 
comunitari. O fi cobor=t, ne-am g=ndit noi, din turnul lui de 
filde[, ca s\ cumpere ni[te lapte sau biscui]i sau `nc\ un top de 
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h=rtie de scris pentru subalternul lui, Augustul Scrib\ciosus, [i 
pac!, l-o fi mu[cat un c=ine “frumos [i rotund”. Ba `i mai [i 
jigne[te, f\c=ndu-le “jigodii”, “animale nefolositoare” etc., chiar 
dac\ distinsul editorialist zice c\ este ecologist (are respect 
pentru ceea ce `nseamn\ via]\ [i alte chestiuni similare, nu?). 
Nu, pentru c\, pare-se, autorul nu d\ doi bani pe s\rmanii c=ini 
(situa]i undeva sub specia numit\ generic “v=nat”, specie egal\ 
cu alte “viet\]i mai folositoare” – iat\ ce face foamea din om!). 
{i, doamnelor [i domnilor, v\ rug\m s\ fi]i aten]i: ace[ti c=ini se 
`nmul]esc [i devin d\un\tori pentru c\, pe undeva, “lan]ul trofic” 
!) s-a rupt. Punct. {i dac\ s-a rupt, `nseamn\ c\ ceva a murit, dar 
`n nici un caz c=inii, mai plini de via]\ dec=t de obicei (aspect 
care `l [i deranjeaz\ pe ireveren]iosul D. W. M\r Indian). 

Atunci, cine sau ce a murit [i de ce se ]ine M\r Indian de 
cap c=nd scrie prostiile astea? De ce prostii, pentru c\ marele 
editorialist, de[i se ia de “ale[ii [i numi]ii `n diverse func]ii”, uit\ 
c\ este, la r=ndul lui, a[a ceva. De ce, atunci nu a f\cut nimic?! 
Nu putem termina acest material enervant dec=t cum l-a `nceput 
el, cu o mirare: “Ce b\taie de joc la adresa editorialului!” 

Mad dog stradal.” 
(Monitorul de Vaslui, s=mb\t\, 1 martie 2003)                   

 
“Victima Mafiei 
C=nd ai sarcina s\ ridici stindardul presei vasluiene pe 

culmi neb\nuite, a[a cum se dore[te a fi Berlusconi de Vaslui, 
devine frustrant s\ remarci c\ nu te bag\ nimeni `n seam\. Adic\ 
face [i omul acolo “o sindrofie” s\ celebreze opt ani de poluare 
radiofonic\ [i c=nd colo ce s\ vezi ! Nimeni nu scrie nimic. 
Culmea este c\ tic\lo[ii care au venit, au m=ncat [i au b\ut, s-au 
f\cut c\ plou\ [i n-au dat nici un fel de semnifica]ie m\re]ului 
eveniment. V\cari, pi]ipoance, lefegii, descalificant ! 
Spumeg=nd nevoie mare, doctoru’ uit\ prin c=te sate a fost [i s-a 
dat important cu Cielo [i camera de filmat, b\g=nd frica [i 
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respectu’ `n bie]ii oameni care se uitau la el ca la Dumnezeu. {i 
dup\ ce t\iau oamenii g\ina [i dezgropau sticlele de vin ca s\ 
onoreze vizita, a[teptau luni de zile s\ se vad\ la teve, dar 
degeaba. Acum, c\ i-a venit r=ndul, `ntr-un acces de iluminare 
de creier, g\se[te [i explica]ia: Legea T\cerii Mafiote! Uite a[a 
ne mai distr\m [i noi, citind c=te un editorial demn de a intra `n 
analele umorului rom=nesc. De sup\rat ce era, doctoru’ a uitat s\ 
mai pun\ virgule, mai rateaz\ c=te un acord; ce mai conteaz\ 
limba rom=n\ c=nd textul muste[te de sev\ ideologic\. D\-i 
`nainte cu tupeu [i-ai s\ vezi c\ nu e greu s\ faci pres\ de veceu! 

Doctor hororis presa” 
(Monitorul de Vaslui, an.VII, nr. 148 (1888), s. 29 iunie 2002, p.8) 

 
Medalion: 
Romeo Cre]u 
Are 30 de ani [i, de aproape patru ani, numele lui este 

legat de cotidianul "Monitorul de Vaslui". ~n cadrul acestui ziar 
a ocupat, succesiv, func]iile de redactor, secretar general de 
redac]ie, redactor [ef adjunct [i redactor [ef (func]ie de]inut\ [i 
`n prezent). A `nv\]at la Liceul "Mihail Kog\lniceanu", din 
Vaslui, [i a absolvit cursurile Facult\]ii de {tiin]e Politice, din 
cadrul Universit\]ii "Al. I. Cuza" Ia[i, av=nd `n preg\tire o 
lucrare de licen]\ despre noi reprezent\ri ale deciziei politice. 
Acest material, sper\ el, se va concretiza `ntr-o carte. ~n 2002, 
student fiind, a participat la Simpozionul Na]ional "Ioan Petru 
Culianu - interpret al culturii tradi]ionale [i moderne", ob]in=nd 
premiul `nt=i cu un eseu intitulat "C\tre un tip saturnian 
rom=nesc actual", lucrare ulterior publicat\ `ntr-un volum 
colectiv. ~nainte de a fi ziarist, `n plan local s-a remarcat ca poet, 
particip=nd la concursuri de gen [i public=nd, din c=nd `n c=nd, 
versuri. ~nc\ `i mai place "s\ fie ziarist" [i sper\ ca aceast\ etap\ 
a vie]ii sale s\ dureze c=t mai mult. 
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Ca profesionist (este membru al Uniunii Ziari[tilor 
Profesioni[ti din Rom=nia), [i cu un condei sprinten a participat 
la campanii de pres\ cu mare succes la publicul cititor. 
 
         c)             OBIECTIV – Edi]ia de Vaslui /  
                       Media Grup N / Vaslui – Rom=nia 

Pe 6 aprilie 1996, ap\rea primul cotidian din jude]ul 
Vaslui: “Monitorul de Vaslui”, moment important `n presa 
local\. 

Monitorul de Vaslui, parte a re]elei de ziare locale 
Monitorul, care avea sediul central la 
Ia[i, a schimbat standardele jurnalistice 
`n jude] [i s-a constituit `ntr-un mijloc de 
pres\ scris profesionist. Toate publica]iile 
din jude]ul Vaslui, fie c\ ap\ruser\ pe 
pia]\ `nainte, fie, au fost `nfiin]ate dup\, 
au trebuit s\ fie `n concuren]\ cu 
Monitorul de Vaslui.  

Echipa care a impus pe pia]\ 
Monitorul de Vaslui era constituit\ din: 
Irina Sadici – director, Viorel Oprea – 
redactor-[ef, Clara Bi[oc – secretar 
general de redac]ie [i ulterior director 
editor. ~ntr-o prezentare proprie, cei de aici consider\ c\ 
Monitorul de Vaslui ar fi dominat categoric pia]a mass-media 
local\ scris\ `n intervalul 1996-2001, din toate punctele de 
vedere: editorial, grafic, al `ncas\rilor din mic\ [i mare 
publicitate (!). 

„~n 2000, din cauza unor gre[eli de management ale 
proprietarilor ie[eni, re]eaua Monitorul a ajuns `n m=na 
controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu V=ntu, iar ulterior, 
`n august 2001, `n cea a la fel de controversatului afacerist 
Mihai Iacob, originar din Negre[ti. 
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~n aceste condi]ii, conducerea Monitorului de Vaslui, 
c\reia i s-au al\turat absolut to]i salaria]ii, a decis `nfiin]area 
unui ziar independent. Astfel a ap\rut, pe 1 septembrie 2001, 
“Obiectiv – Edi]ia de Vaslui”, cotidian care, chiar din prima zi 
de apari]ie, a devenit lider de pia]\, pozi]ie pe care o de]ine [i `n 
prezent”, consider\ aceea[i echip\ de conducere. 
 
Regina balului 

„Cele [ase perechi c=[tig\toare la concursul de Miss [i 
Mister Boboc s-au `nt=lnit `n final\ demonstr=ndu-[i frumuse]ea 
[i inteligen]a; de[i, ca la orice concurs, au existat nemul]umiri, 
c=[tig\torii `[i merit\ laurii. 

Finala „Balului Bobocilor Vaslui 2005” a fost organizat\ 
`n timp record. Au fost suficiente cinci zile pentru a se realiza un 
spectacol ce s-a ridicat `n mare m\sur\ la nivelul a[tept\rilor 
celor prezen]i `n sal\ [i `n fa]a micilor ecrane. Meritul acestui 
eveniment pentru care noi depunem m\rturie c\ s-a muncit 
apar]ine organizatorului [i prezentatorului Lucian Onciu, lui 
Gabi Vr`nceanu, sus]in\torul din punct de vedere tehnic [i 
directorul TVV Vaslui Dumitru V. Marin, cel care l-a [i 
mediatizat. 

Desf\[ur\torul concursului [i-a meritat titlul de final\ 
implic=ndu-i pe cei 12 boboci `n probe care `n cele din urm\ au 
triat valorile. Fiecare liceu [i-a f\cut o prezentare care nu a 
dep\[it conform regulamentului dou\ minute [i care a avut 
menirea de a particulariza liceul de la care proveneau bobocii [i 
de a-i face cunoscu]i `n pu]ine imagini publicului.  Proba 
surpriz\ a scos `n eviden]\ mai mult sau mai pu]in spiritul ludic 
al participan]ilor, folosindu-se drept pretext obiceiul str\vechi al 
s\rb\torilor de iarn\, dansul caprei. Unii dintre participan]i au 
evoluat timid, al]ii mai dezinvolt, st=rnind entuziasmul 
publicului [i al juriului. Proba de dans [i proba la alegere au 
definitivat ierarhia.  
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~n pofida tuturor presiunilor, juriul a ales obiectiv drept 
c=[tig\toare perechea Liceului „Anghel Rugin\”. Liceul cu 
Program Sportiv, Liceul „{tefan Procopiu” [i Liceul „Ion 
Mincu” au ob]inut men]iuni, iar podiumul a cunoscut 
urm\toarea componen]\: cea de-a treia treapt\ a fost ocupat\ de 
reprezentan]ii Liceului „Emil Racovi]\”, cea de-a doua, de cei ai 
Liceului „Mihail Kog\lniceanu”, iar prima pozi]ie, de c\tre 
reprezentan]ii Liceului „Anghel Rugin\”.  Paradoxul este c\, 
de[i reprezentan]ii Liceului „Mihail Kog\lniceanu” au ocupat 
cel de-al doilea loc, publicul care provenea de la acest liceu a 
aplaudat decizia juriului. O bil\ alb\ pentru ace[ti spectatori. 
Spectacolul a reprezentat [i o mic\ parte a s\rb\toririi celor 15 
ani de existen]\ ai postului local de televiziune TVV, Dumitru 
V. Marin contribuind la organizarea [i premierea celor de pe 
scen\ invit=nd un sus]in\tor financiar important, firma E-ON 
Moldova.  

„Dac\, anul trecut, nu a avut nimeni ini]iativa desf\[ur\rii 
acestei finale, iat\ c\ `n acest an am luat decizia de a stabili o 
ierarhie, de care sunt convins c\ toate cele [ase licee au avut 
nevoie. F\r\ a comenta `n nici un fel decizia juriului, consider c\ 
fiecare dintre cei 12 boboci au meritat `n egal\ m\sur\ prezen]a 
`n final\. {i pentru `nving\tori, dar [i pentru cei care s-au clasat 
`n spatele acestora s\rb\tori fericite [i din ce `n ce mai mult\ 
motiva]ie pentru `ncerc\rile pe care le vor avea de trecut din 
aceste momente”, ne-a declarat actorul Lucian Onciu.” 
Mihaela Manu 
(OBIECTIV, nr. 1282, mar]i 27 decembrie 2005, pag. 8) 

 
TVV, la ceas aniversar 

„Oric=t de greu ne-ar fi uneori s\ recunoa[tem, exist\ un 
`nceput pentru fiecare [i, oric=t de mult uitarea [i-ar fi a[ternut 
p\m=nte[tile-i aripi peste noi, vine ziua `n care amintirile curg 
nefiresc de exacte [i vii. 
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Profesorul Dumitru V. Marin, directorul Televiziunii 
Vaslui, afirma `n acest controversat decembrie: ”80% dintre 
<<presarii>> vasluieni au trecut pe la [coala de jurnalism a 
TVV”. Afirma]ia este orgolioas\ dar oarecum adev\rat\. ~mi 
trec prin fa]a ochilor [i g=ndului anii de demult, `n care [i eu am 
urcat sprinten multele sc\ri p=n\ la ultimul etaj al fostului Hotel 
PCR dinspre Copou, apoi cele ale turnului din zona Pie]ei 
Civice, locul unde a func]ionat timp de 15 ani televiziunea [i 
apoi, 11 ani, Unison Radio Vaslui. Am plecat [i-am revenit de-
at=tea ori din cabina de emisie a radioului [i, de c=te ori am 
plecat, am crezut c\ va fi pentru ultima dat\. N-avea s\ fie a[a. A 
fost o dat\, [i `nc\ o dat\, [i tot a[a, p=n\ c=nd s-a rupt filmul. 

Am acum un alt drum, dar acel `nceput este pentru mine 
viu [i nic\ieri n-am s\ m\ simt mai acas\ [i mai adev\rat\ ca `n 
acel iure[ de sentimente [i realit\]i rostite. M\ doare c\, acum, 
Televiziunea Vaslui [i Unison Radio se-mbrac\ din ce `n ce mai 
des `n haine de Cenu[\reas\, dar m\ [i bucur s\ le descop\r 
`mplinirile. 

La 15 ani, Televiziunea Vaslui dovede[te c\ este un 
element mass-media stabil [i obiectiv, apreciat de la Pre[edin]ii 
Rom=niei, p=n\ la telespectatorii fideli de la sate, at=t pentru 
profesionalism, c=t [i pentru disponibilitatea de a prelua din 
ofurile oamenilor. 

„TVV se integreaz\ `ntr-o politic\ de independen]\, 
`mpreun\ cu celelalte elemente ale grupului de pres\ de Cvintet 
TE-RA: Unison Radio [i ziarul Meridianul. Un exemplu ar fi 
difuzarea BBC [i faptul c\ avem program la radio 24 de ore din 
24. }in=nd cont c\ eu sunt un om cu oper\, TVV este una dintre 
operele mele, unde am l\sat tinere]e, pasiune [i rezultate”, 
m\rturise[te Dumitru V. Marin. 

TV Vaslui a fost prima televiziune particular\ care s-a 
n\scut `n Moldova [i a patra `n ]ar\. ~n cei 15 ani de activitate, 
echipa postului a realizat interviuri [i a transmis `n direct vizitele 
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a [ase pre[edin]i de stat: Ion Iliescu, Mircea Snegur, Petru 
Lucinschi, Emil Constantinescu, Traian B\sescu [i Francois 
Mitterand. 

Acest decembrie a fost plin de evenimente pentru echipa 
Televiziunii Vaslui, iar manifest\rile, care au fost transmise `n 
direct [i la radio [i la televiziune, au r\scolit Vasluiul: 13 
decembrie – Gala Ziari[tilor, 17 decembrie - ~n ]ara lui Piticot, 
18 decembrie – Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\, 23 
decembrie – S\rb\toarea Bradului, Miss [i Mister Boboc, 26 
decembrie – spectacol maraton aniversar, care a valorificat 
talente exclusiv vasluiene: Romeo Zaharia, Oana Aioanei, 
Adina [i Roxana Postelnicu, cele dou\ fete de la „Heaven”, 
Fantasia, Millenium, colinde cu Cosmina Adam [i Isabela 
Ni]ic\, Rapsodia Vasluiului. Au fost focuri de artificii, zeci de 
colind\tori care au intrat `n direct la radio [i televiziune, pove[ti 
spuse la gura sobei albastre din biroul directorului Dumitru V. 
Marin, care vor r\m=ne `n cartea „TVV – 15 sau explozia 
informa]ional\ [i cultural\ la Vaslui”, amintiri, diplome, mesaje 
de felicitare primite din partea lui Ion Iliescu, Emil 
Constantinescu, Traian B\sescu, Nicolae V\c\roiu [i mul]i al]ii 
care au onorat cu salutul lor nu numai Televiziunea Vaslui, ci [i 
jude]ul, iat\ ce a `nsemnat `mplinirea celor 15 ani de c=nd emite 
Studioul de Televiziune Vaslui. 

Ca om care a `nv\]at c\ fapta determinat\ de un scop 
m\re] devine [i ea m\rea]\, `n acei ani de `nceput petrecu]i la 
Unison Radio, unde am fost vecini cu TVV, m\ al\tur celor ce `i 
doresc des\v=r[irea [i accederea pe cea mai `nalt\ treapt\ a 
iubirii [i profesionalismului, pentru a deveni o televiziune 
nemuritoare.” 
Mihaela Manu 
(OBIECTIV, nr. 1283, joi 29 decembrie 2005, pag. 16) 
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Medalion: 
Ioan V`rlan  
N\scut la Vetri[oaia, jude]ul Vaslui, la 20.09.1966. {coala 

general\ `n Vetri[oaia, Liceul “{tefan Procopiu” Vaslui (1981-
1985), sec]ia electrotehnic\, Facultatea de Mecanic\ Ia[i, sec]ia 
TCM (1986-1991). ~n perioada 1991 – 1998, profesor de 
matematic\ la Grupul {colar de Coopera]ie Vaslui [i profesor de 
discipline de specialitate la Liceul “{tefan Procopiu”. Vaslui. ~n 
1998, a devenit ziarist la Monitorul de Vaslui – politic, 
administrativ, investiga]ii, de]in=nd [i func]ia de [ef de sec]ie, 
apoi la Obiectiv, edi]ia de Vaslui. Din octombrie 2005, consilier 
personal al prefectului Ioan Zaharia. 

“~n toat\ activitatea de ziarist, am c\utat s\ respect aceast\ 
munc\ [i s\ fiu ceea ce trebuie s\ fie un ziarist: c=inele de paz\ 
al democra]iei. Nenum\ratele articole `n care au fost demascate 
abuzurile unor indivizi certa]i cu legea sau ale unor politicieni 
au demonstrat c\ munca de ziarist pe care am desf\[urat-o, una 
nobil\, [i-a atins scopul [i mi-a adus satisfac]ii profesionale. Ca 
ziarist, am avut o mare atrac]ie [i respect pentru satul rom=nesc, 
acolo unde m-am n\scut, [i pentru ]\ranul rom=n. ~n cadrul 
rubricilor “Via]a la ]ar\” [i “Nevoia de modele”, am b\tut satele 
jude]ului `n lung [i `n lat, am stat de vorb\ cu sute, poate mii de 
locuitori ai satelor vasluiene. Au fost cele mai minunate 
momente din via]a mea de ziarist [i a[ face acest lucru la 
nesf=r[it. Avem multe de `nv\]at de la cei care trudesc p\m=ntul, 
iar dac\ am avea capacitatea s\ ne `nsu[im m\car pu]in din 
principiile care le guverneaz\ existen]a ]\ranilor vasluieni am fi 
mai buni [i mai omeno[i, ne-am respecta tradi]ia [i am fi mai 
aproape de Dumnezeu.” 
 

Interdic]ie evident\ a patronului aflat `n conflict cu noi, 
organizatorii; model de incorectitudine, articolul de mai jos. 
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“Unison Radio – opt ani de existen]\ 
~ntr-un cadru festiv, cu ocazia `mplinirii a opt ani de 

activitate a postului local de radio, colegii no[tri au organizat un 
cockteil la care au fost invita]i s\ participe colaboratorii 
permanen]i ai Unison Radio, prieteni, colegi, ziari[ti. La unison 
cu conducerea sucursalei vasluiene a Asirom SA echipa de tineri 
reporteri, redactori [i tehnicieni, a dat asigur\ri c\ toate 
realiz\rile anterioare [i ulterioare se datoreaz\ unui public 
inimos [i cald, care i-a fost `n permanen]\ aproape. 
“Amfitrionii” `nt=lnirii, Cristi Lapa [i C\t\lin S`mpetru, i-au 
prezentat pe to]i cei care, de la microfon, ajung la sufletul 
ascult\torilor zi de zi, cu [tiri [i informa]ii. La ceas aniversar, nu 
au fost uita]i nici cei care, de-a lungul anilor, [i-au adus 
contribu]ia la ridicarea [tachetei [i care au trecut `n nefiin]\: 
prof. Alexandru Poam\ [i Cornel Dragomirescu. 

Un moment aparte l-a constituit prezen]a la ac]iune a prof. 
Vasile Negur\ [i Aurina Petrea, cei care au purtat pe culmile 
gloriei numele Vasluiului, `mpreun\ cu o parte din membrii 
Coralei “Fantasia”. Proasp\t `ntoars\ acas\ de la un concurs 
interna]ional din Italia, “Fantasia” a cucerit publicul european cu 
repertoriul [i calit\]ile interpretative ale celor mici, motiv pentru 
care juriul de specialitate i-a oferit Medalia de Aur a festivalului 
respectiv. 

{i pentru c\ toate succesele ansamblului s-au reg\sit de 
fiecare dat\ `n emisiunile postului de radio, copiii au ]inut s\-i 
felicite `ntr-o manier\ proprie. Au c=ntat “La mul]i ani”, `n 
aplauzele `ntregii s\li. Momentul a coincis cu premierea coralei 
de c\tre Olivia Cre]u, reprezentanta Prefecturii Vaslui, cu cinci 
milioane de lei. 
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A fost o ac]iune reu[it\, un “respiro” binemeritat pentru 
cei care muncesc aici [i o recunoa[tere a muncii depuse `n slujba 
ascult\torilor. 

Felicit\ri!” 
C. V. T. 
(EST-EXPRES, an II, nr. 144, 18-20 iunie 2002, p.6) 

* 
Men]iune: Apare [i s\pt\m=nalul B+RLADUL, men]ionat la 
FUNDA}II. 
 Reiter\m precizarea c\ pe pia]a presei vasluiene circul\ 3 
cotidiene (Adev\rul, Monitorul, Obiectiv), 2 s\pt\m=nale 
(Meridianul Vaslui, B=rladul) [i diverse foi [i foi]e locale ca 
Vocea Satului (Ailinc\i Dan, sufletul acesteia), la V\leni 
(sprijinit financiar de Gh. Safir; [i alte c=teva sprijinite „de 
hram” de Centrul de `ndrumare/Direc]ia pentru cultur\. 

* 
Realitatea vremii `n imagini [i sunet „trec\toare” este 

transmis\, la concuren]\, evident, `n decembrie 2005 de c\tre 
Antena 1 filiala Vaslui, cu emisie `n eter [i telecablu, Impact Tv 
pe telecablu RDS/RCS Vaslui), TeleV pe telecablu B=rlad), 
Conysat telecablu Hu[i iar posturile locale de radio sunt 
urm\toarele: Unison Radio Vaslui, Unison Radio  B=rlad, 
Trinitas (Vaslui), VIPP (B=rlad). 

* 
Scurt\ prezentare ne-au trimis colegii de la Antena 1 

Vaslui. 
 
ANTENA 1 Vaslui 
Actul de na[tere al Postului local de televiziune Antena 1 

Vaslui a fost semnat pe 30.09.1998.  
La `nceput s-a p\[it timid, dar acum dup\ 7 ani de emisie 

Antena 1 Vaslui a devenit o for]\ pe pia]a presei audio-vizuale. 
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Trend-ul Antena 1 Vaslui este dat de profesionalismul 
celor care lucreaz\ aici. Standardele `nalte impuse de postul 
central Antena 1 se pot vedea [i la Vaslui. ~n primul r=nd `n 
modul `n care sunt tratate subiectele de interes local [i na]ional. 
Dou\ exemple sunt de ajuns: `nceputul iernii 2003-2004 c=nd 
Antena 1 Vaslui a participat `ndeaproape la salvarea unui t=n\r 
bolnav de apendicit\ prins de z\pezi la Dragomire[ti [i 
impar]ialitatea de care au dat dovad\ redactorii Antenei 1 Vaslui 
`n tratarea de-acum celebrului caz Tanacu. 
 Concuren]a n-a speriat niciodat\ pe nimeni care lucreaz\ 
la Antena 1 Vaslui. To]i de la acest post local de televiziune sunt 
con[tien]i c\ acest lucru nu poate dec=t s\ duc\ la cre[terea 
calit\]ii emisiunilor difuzate. 
 Ast\zi echipa Antena 1 Vaslui num\r\ 12 persoane [i este 
condus\ de Lili Trifu, directorul postului. To]i ace[tia v\ ofer\ 
zilnic, de la 6.30, de luni p=n\ vineri, cele mai interesante 
emisiuni de diminea]\ realizate de Marius Alexii. 
 Tot de luni p=n\ vineri de la ora 11.00 Cristina Popovici 
vine cu “Realit\]ile vasluiene”, iar principalul Observator al 
zilei de la ora 16.30 v\ este oferit de Cristian Ciubotariu. 
 To]i spectatorii Antenei 1 Vaslui care au ratat [tirile de 
dup\-amiaz\ se pot informa corect urm\rind Observatorul de 
noapte de la ora 23.30. 
 ~n week-end talk-show-urile “1^1” [i “Edi]ie special\” 
realizate de moderatorul Lili Trifu au un impact deosebit dac\ 
]inem cont de telefoanele primite la redac]ie. 
  Noi suntem mereu aproape !  

(Text comunicat de redac]ia Antena 1 Vaslui)  
 

De un an exist\, numai pe telecablu, Impact TV, condus 
de Mara Popa [i so]ul s\u Mircea Popa (ambii “fo[ti” la 
Meridianul). Ca `n toat\ lumea [i aici se fac pa[i spre 
profesionalizare. 
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VI. D. 1.  OASPE}II TV.V… 
 
PRE{EDINTELE }|RII, Ion Iliescu, 

Oaspetele meu !  
Televiziunea Vaslui a ap\rut ca urmare a unui act de mare 

curaj. De fapt eu `ntotdeauna am fost un “batailleur” [i din cauza 
asta n-am fost nic=nd `n gra]iile mai marilor timpului. Zic eu, `n 

pofida schimb\rilor, mi-am p\strat personalitatea. Pre[edin]ii de 
]ar\ care mi-au fost oaspe]i, `n sens c\ i-am avut `n b\taia 
camerei de luat vederi [i le-am difuzat imaginea au fost: 
François Mitterand (cel mai bine p\zit), Mircea Snegur de 
c=teva ori, Petru Lucinschi, Emil Constantinescu [i de mai multe 
ori dl. Ion Iliescu. Prim-mini[tri mai mul]i, mini[tri [i mai mul]i, 
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pre[edin]i de partid, aproape to]i. Ar fi o carier\ gazet\reasc\ de 
excep]ie `n condi]iile unei televiziuni locale, bazat\ zic eu [i pe 
curaj dar [i pe “meserie”. 

Dl. Ion Iliescu n-a urcat `n micul nostru studio cu prilejul 
vizitei de c=teva ore `n Vaslui, pe 10 ian. 2004. Dar nici nu mi-a 
refuzat cam al 8-lea interviu, `n pofida grozavei crize de timp, 
poate [i pentru c\ [i-a adus aminte c\ mi-a fost oaspete pe Valea 
Prutului c=ndva, sau c\, la V\lenii de Munte, imediat dup\ 
Revolu]ie am f\cut zid de ap\rare pentru el… 

Oricum s-ar privi lucrurile, e o onoare ca s\ discu]i fie [i 
doar 9 minute special cu pre[edintele ]\rii ! {i chiar dac\, la 
Vaslui, a venit pentru Anul {tefan cel Mare sau pentru imagine, 
tot onorant r\m=ne pentru TV.V., Unison Radio [i ziarul 
Meridianul  c\ PRE{EDINTELE STATULUI st\ de vorb\ cu 
mai mul]i vasluieni prin intermediul meu. Indiferent cine-ar fi 
pre[edinte, este pre[edintele rom=nilor [i trebuie s\-l respect\m.  

La c=teva zile dup\ Sf. Ion : La mul]i ani, D-le Pre[edinte 
Ion Iliescu ! 
Prof. Dr. Dumitru V. Marin 
(MERIDIANUL, an V, nr. 3(479) 12-14 ian. 2004) 

 
PRIMUL MINISTRU, Adrian N\stase …  

ca OASPETE ! 
Cel mai puternic om din ]ara Rom=neasc\ a fost invitatul 

nostru `ntr-o emisiune special\, `n direct pe radio [i TV Vaslui, 
mar]i, 12 oct. 2004, `ntre orele 18-19. Pre[edintele principalului 
partid, premierul }\rii, poate, peste 2 luni, pre[edintele statului, 
Adrian N\stase e un nume cu care se poate m=ndri oricine `l 
poate avea ca oaspete ! 

V\ reamintim c\ prezen]i `n studioul TV Vaslui au mai 
fost, p=n\ acum, pre[edin]ii Rom=niei I. Iliescu [i E. 
Constantinescu, primul-ministru Ciorbea, mini[trii Tr. B\sescu, 
A. S=rbu [i mul]i al]ii, de fapt toate principalele personalit\]i ale 
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momentului, dar [i c\ am realizat interviuri cu pre[edin]ii de stat 
Fr. Mitterand, I. Iliescu, M. Snegur, E. Constantinescu, P. 
Lucinschi, cu 12 prim-mini[tri [i cu peste 100 de mini[tri [i 
parlamentari importan]i. Reprezint\, aceasta, altceva dec=t 
dovad\ de munc\ [i profesionalism ? Se justific\, [i astfel, 
efortul nostru pentru a reu[i `ntr-o `ntreprindere de risc maxim ? 
Aici nu e comer] s\ `n[eli la c=ntar … [i, po]i p\c\li pe unii, dar 
nu pe to]i ! AI SAU NU AI VALOARE, [i at=t ! 

Nu `nseamn\ c\ sunt de acord cu tot ce spune N\stase sau 
PSD-ul lui, nu-i `nal] osanale [i, acum, nici nu-l critic. Insist s\ 

v\ spun c\ una dintre marile personalit\]i ale ]\rii a fost prezent\ 
pe proprietatea mea, `n folosul vasluienilor [i sunt foarte m=ndru 
de aceasta ! A r\spuns cu prietenie la gestul nostru amical, a 
spus ce-a crezut c\ trebuie, l-am protejat pe teritoriul nostru cu 
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toat\ echipa. Politicianul are multe p\cate, OMUL N|STASE, 
mi-a pl\cut. Grozav ! 

Ne dovedim gazde primitoare pentru oricine ne calc\ 
pragul, indiferent de pozi]ie social\ [i, sper c\, se vede asta de 
c\tre to]i acei care ne cer sprijinul. 

… Bafta vie]ii mele a fost S| POT discuta [i cu pre[edin]i 
de stat sau prim-mini[tri, parlamentari [i oameni de afaceri, dar 
[i cu mul]i nec\ji]i ca cel din com. Voine[ti, [chiop, b\tr=n, cu 
vierme `n ochi [i f\r\ vreun sprijin. 

Dintre candida]ii la Pre[edin]ie a fost p=n\ acum la noi 
Marian Petre Milu] (Alian]a Popular\ Cre[tin Democrat\), 
indirect Gigi Becali, ceva mai `nainte Th. Stolojan [i P. Roman, 
acum A. N\stase. ~l a[tept\m [i pe B\sescu sau oricare ar mai fi, 
m\car cu un cuv=nt de bun venit … 

Oaspe]ii no[tri vor fi, oricum, respecta]i, de oriunde s-ar 
afla ! 

Mul]umim pentru vizit\ D-le Adrian N\stase ! 
Prof. Dr. Dumitru V. Marin 
(MERIDIANUL, an V, nr. 80(557) 14-17 oct. 2004) 

 
PRE{EDINTELE }|RII, TRAIAN B|SESCU… 

Oaspetele meu !  
“Nea MARINE, s\ tr\ie[ti !” a exclamat preziden]iabilul 

Traian B\sescu `n seara zilei de 18 noiembrie 2004, c=nd a 
poposit `n campanie electoral\ la Vaslui, dup\ manifestarea de 
simpatie din pia]\, c=nd ne-am `nt=lnit fa]\ `n fa]\ [i m-a 
recunoscut `n mul]ime … 

I-am zis c\ pleac\ de la Vaslui ca pre[edintele Rom=niei [i 
am realizat interviul din nr.92/2004 al ziarului Meridianul, 
difuzat apoi [i la Televiziunea Vaslui [i `n Unison Radio. {i-a 
reamintit c\ primul interviu televizat mi l-a acordat mie, la 
Vaslui, la sediul PDSR unde l-am `nt=lnit al\turi de pre[edintele 
Consiliului jude]ean de atunci, prof. Constantin Alexandru, de 
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vicepre[edintele Ioan Apostu [i de regretatul Emil Cojocaru. El, 
B\sescu, deputatul, a fost atunci singurul care a ie[it elegant din 
`ncurc\tur\, realiz=nd c\ TV Vaslui e o for]\ ([i singura din 
Moldova). 

N-am f\cut antecamer\ la el, ministrul, pentru c\ 
totdeauna m-a primit aproape imediat (c=nd Miron Mitrea 
tremura la u[a ministerial\) iar ca primar al capitalei mi-a f\cut 
loc `n cabinetul s\u dup\ aproximativ 20 de minute de a[teptare.  
~ntr-un fel, vreau s\ spun c\ deputatul, primarul capitalei, 
preziden]iabilul Rom=niei a pre]uit [i persoana [i institu]ia de 

pres\ pe care o conduc. 
Am avut intui]ia c\ B\sescu va ajunge pre[edintele ]\rii, 

dup\ cum o dovede[te ziarul din 22-24 nov. 2004, pentru c\ [tie 
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s\ comunice cu oamenii, s\-i pre]uiasc\ (chiar `n opozi]ie fiind) 
[i s\ nu uite cam de pe unde a plecat. 

C\ printre cei pe care i-a respectat m-am aflat [i eu, e, 
doar, o `nt=mplare ? 

Cred c\ victoria lui B\sescu e un act de dreptate: cum s\ 
crezi c\ lene[ii, cer[etorii, neputincio[ii, [ontorogii, neinforma]ii, 
izola]ii s\ decid\ viitorul unei na]ii care export\ creiere ? 

Cum s\ mai credem `n valoarea muncii dac\ puturo[ii, 
be]ivii [i v=ndu]ii pun incon[tien]i [tampila pe numele cuiva care 
`ncurajeaz\ nemunca [i exodul c\p[unarilor ? Cum s\ 
construie[ti o lume nou\ cu oameni vechi ? 

~mi a[ez un galon pe um\r pentru c\ l-am cunoscut [i 
sprijinit pe B\sescu s\ se afirme, s\ spun\ oamenilor ce 
g=nde[te… 

Un alt pre[edinte dup\ F. Mitterand, M. Snegur, I. Iliescu, 
P. Lucinschi, Emil Constantinescu vine s\ calce pragul 
Televiziunii Vaslui. 

Al 6-lea pre[edinte de ]ar\ ([i un Rege !) mi-a fost 
oaspete. De fapt, nu lui D. V. Marin ci al vasluienilor, adic\ al 
Dvs, stima]i concet\]eni. C\l\tor prin dou\ secole ([i milenii) voi 
`ncerca s\ v\ spun mai multe, c=ndva, poate `ntr-o carte. 

S\ avem cu to]ii S|N|TATE ! 
Prof. Dr. Dumitru V. Marin     
(MERIDIANUL, an V, nr. 97(573) 16-22 dec. 2004) 
 

Viitorul pre[edinte al Rom=niei `n vizit\ la Vaslui 
 

Rep.: Domnule pre[edinte, Traian B\sescu, sper ca peste 
dou\ s\pt\m=ni s\ vin\ de adev\ratelea pre[edintele Rom=niei, 
Traian B\sescu la Vaslui. 

Traian B\sescu: {i eu sper acela[i lucru. Ceea ce am v\zut 
aici, la Vaslui [i `n alte locuri din ]ar\, m\ `ndrept\]e[te s\ cred 
c\ rom=nii vor un altfel de pre[edinte, chiar vor un pre[edinte 
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care s\ se `ngrijeasc\ de ei [i s\ r\spund\ `n func]ie de puterea 
uria[\ pe care i-o d\ votul poporului rom=n. 

Rep.: A]i sim]it sprijinul nostru de-a lungul acestor ani, 
c=t a]i fost deputat de Vaslui [i `n ultima perioad\ ? 

Traian B\sescu: Categoric da. Aduce]i-v\ aminte, cu asta 
am `nceput discursul, mul]umind vasluienilor timp de 8 ani de 
zile mi-au dat votul pentru pentru a fi deputat `n Parlamentul 
Rom=niei [i nu numai at=t. Pe votul lor am fost ministru `n 5 
guverne ale Rom=niei [i de la ei am plecat `n calitatea de deputat 
de Vaslui, atunci c=nd am candidat la Bucure[ti [i am devenit 
primar general al capitalei, al doilea om ca num\r de voturi, 
dup\ Pre[edintele Rom=niei. Acum urmeaz\ s\ fiu omul cu cel 
mai mare num\r de voturi. 

Rep.: Vrem s\ ne punem ni[te galoane, aduc=ndu-v\ 
aminte c\ unul dintre primele dumneavoastr\ interviuri la o 
televiziune a fost la Vaslui. V\ aminti]i ? 

Traian B\sescu: A[a este. ~n anul 1992 a fost unul dintre 
primele mele interviuri, la Televiziunea Vaslui. 

Rep.: De-a lungul at=tor ani a]i avut [i cuvinte de repro[ la 
adresa vasluienilor ? 

Traian B\sescu: Nu, niciodat\ un politician nu are ce 
repro[a poporului [i presei. Eu v\ pot spune, `ns\, c\ dincolo de 
a fi om a c\rei evolu]ie politic\ este legat\ de Vaslui, sunt un om 
care are r\d\cinile `n apropiere, tat\l meu fiind n\scut `n comuna 
Gorban, Podul Hagiului, la frontiera dintre Vaslui [i Ia[i. Sunt 
un om care a f\cut parte din [coal\ la Ia[i, parte din [coal\ la 
Bac\u [i carier\ politic\ la Vaslui.  
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VI. D. 2 
 
Dintre multe sute de 
   AUTOGRAFE 
     … ca jaloane `n Marea Trecere 
O selec]ie restrictiv\: 
 
Lauren]iu FULGA, MOARTEA LUI ORFEU, (1970) 
<Domnului profesor Dumitru V. Marin, mesager al culturii 
vasluiano-b=rl\dene, `n cinstea tuturor florilor trecute [i 
contemporane, aceast\ carte `n semn de respectuoas\ pre]uire.>  

Bucure[ti, ianuarie 1971 
(~n aceea[i zi, autograf de la Marin Sorescu, Marin Preda [i 
Constantin Chiri]\, Traian Iancu, Dumitru Micu [.a.) 
 
Nechita ST|NESCU, ALFA, (1967) 
< Domnului Dumitru V. Marin, cu drag `ntr-o de neuitat sear\ 
B=rl\dean\.> 

B=rlad, 1971 
 
Ion Alexandru ANGHELU{, NUN}ILE FOCULUI, (1971) 
<Domnului director [i inspector Marin, acest prieten nejuc\tor al 
poe]ilor, toat\ simpatia autorului. “Omul dur” nu e dec=t o 
masc\ a omului de bun\ educa]ie.> 
      Hu[i, 3 noiembrie 1972 
 
Gheorghe VRABIE, BASMUL CU SOARELE {I FATA DE 
~MP|RAT(1973) 
 <Domnului profesor Marin, cu cele mai bune sentimente de 
pre]uire.> 

Bucure[ti, februarie 1974 
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Florea FIRAN, DE LA MACEDONSKI LA ARGHEZI, (1975) 
 <Profesorului doctorand Dumitru V. Marin, admira]ia noastr\ 
pentru contribu]ia `n valorificarea folclorului literar rom=nesc [i 
pentru realiz\rile remarcabile `n cultura de mas\.> 
      Craiova, 2 iunie 1975 
 
Acad. Iorgu IORDAN, MEMORII, (1977)  
< Domnului Dumitru Marin, tecucean ca [i mine, cu ur\ri de 
succes `n munca sa [tiin]ific\.> 

Acas\ (!), Bucure[ti,  
8 ianuarie 1977 

 
Acad. Mihai Pop, METODA DE CERCETARE A 
FOLCLORULUI 
 <Colegului Dumitru Marin ca `ncurajare `n cercet\rile lui de 
folclor.>  
      Duminic\, 9 ianuarie 1977 
 
Ioanid ROMANESCU, ACCENTE, (1981) 
<Domniei sale Dumitru V. Marin, de-a pururi coleg [i prieten, 
`nsemn de cald omagiu.> 

Vaslui, mai 1987 
 

Valentin SILVESTRU, ARTA ~MBROBODIRII 
<Profesorul Dumitru V. Marin, om de cultur\ `n `n]elesul deplin 
al cuv=ntului, vasluian autentic [i beneficiar al celui mai bun 
sentiment al autorului.> 

Bucure[ti, august 1982 
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Valentin SILVESTRU, prefa]\ la C|R|MIDA CU M+NER 
(1982) 
< Profesorului vasluian, omului de cultur\ Dumitru Marin, tot ce 
e mai bun `n aceast\ carte, prefa]a [i paginile mele, cu prietenie 
[i stim\ ce anii n-o altereaz\ [i vremea o `nt\re[te.> 
 

Vaslui, septembrie 1982 
 
Valentin SILVESTRU, UN DECENIU TEATRAL  
<Profesorului Dumitru V. Marin, cu str\veche simpatie [i 
str=ngere de m=n\.> 

        Vaslui, 16 septembrie 1985 
 

Valentin SILVESTRU, UMORUL POPULAR ROM+NESC 
MODERN, (1987)  
<Stimate Dumitru V. Marin, primi]i, v\ rog, aceast\ c\rticic\, cu 
cel mai cordial salut al meu `n ea [i o pulsa]ie a inimii Dvs.> 

Bucure[ti, ianuarie 1988 
 

Valentin SILVESTRU, CE MAI FACI?  
<Profesorului Dumitru Marin, animator cultural luminat, om de 
carte [i de duh, cu amici]ie veche [i statornic\.> 

Vaslui, vineri, 25 martie 1988 
 

Valentin SILVESTRU, OASELE CA PROPRIETATE 
PERSONAL|, (1993) 
<Domnului Dumitru V. Marin, unul dintre cei ce a pus o 
pietricic\ la temelia Festivalului Umorului “C. T\nase”, ctitorul 
televiziunii vasluiene, o str=ngere de m=n\ din partea 
vasluianului Valentin Silvestru.> 

Ed. a XIII-a a 
 FESTIVALULUI UMORULUI “C. 
T|NASE”, Vaslui, septembrie 1994 
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Virgil CU}ITARU, METAMORFOZELE LUI HYPERION, 
(1983) 
<Distinsului cercet\tor [i istoric literar Dumitru V. Marin 
aceast\ carte `n semn de omagiu cordial [i colegial.> 

Vaslui, 1984 
 
Alexandru BALACI, “FRANCESCO PETRARCA”(1968) 
<Domnului profesor Dumitru V. Marin un omagiu de 
devotament .. pe o carte veche.> 

Bibl. Acad. Bucure[ti, 14 aprilie 1986
    

Grigore ILISEI, OCTAVIA, (1986) 
< Domnului profesor Dumitru Marin, `ntru amintirea patimilor 
frumoase ale studen]iei noastre.> 

Vaslui, 28 mai 1987 
 

Avram D. TUDOSIE, VI}A DE VIE 
<Domnului profesor Marin, directorul postului de televiziune 
Vaslui i se ofer\ aceast\ “pic\tur\” de [tiin]\ practic\ vini-
viticol\, stropit\ [i cu pu]in\ rou\ anti-stres. Al D-voastr\ 
pre]uitor.> 

Hu[i, 1992 
 
Ion Gheorghe PRICOP, C|L|RE}UL DE OS, (1991) 
<Domnului Dumitru V. Marin, p\rintele televiziunii vasluiene, 
om de `nalt\ cultur\, suflet cald [i vis\tor, aceast\ carte odat\ cu 
urarea de fericire [i noroc!> 

Chi[in\u, 14 aprilie 1993 
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Clasa a XII-a a Liceului “Mihail Kog\lniceanu” 
<Domnule profesor, 

Cu ocazia zilei dumneavoastr\ de nume, `ntreaga clas\ v\ 
ureaz\ mult\ s\n\tate, fericire [i putere de munc\, iar calea vie]ii 
s\ v\ fie mereu pres\rat\ de admira]ia [i stima noastr\. Chiar 
dac\ anul acesta este ultimul contact cu bun\tatea 
dumneavoastr\, ve]i r\m=ne `n continuare `n inimile noastre care 
au tres\rit `ntotdeauna atunci c=nd dumneavoastr\ v\ f\cea]i 
apari]ia `n aceea[i `nc\pere cu noi, respir=nd acela[i aer [i lu=nd 
parte la fiecare sim]\m=nt al nostru. {i chiar dac\ al\turi de 
dumneavoastr\ au fost [i momente mai tensionate, ele au fost 
pentru noi minore, ceea ce nu a mic[orat acel sentiment care 
zv=cnea `n inimile noastre c=nd era vorba de dumneavoastr\! De 
aceea pentru noi ve]i r\m=ne nemuritor [i ori de c=te ori ne vom 
g=ndi la dumneavoastr\ ne vom sim]i sufletul curat [i mintea 
limpede. 

V\ mul]umim din suflet pentru Ace[ti patru ani `n care a]i 
fost al\turi de noi [i ve]i r\m=ne ve[nic `n inimile noastre. 

Cu respect [i dragoste.> 
    26 octombrie 1993 

 
Valentin MORARU, QUO VADIS HOMO?!  
<Prietenului [i colegului meu de banc\ Dumitru Marin. Fie ca 
aceste pagini s\-]i aduc\ aminte de acele momente din via]a 
prezent\, c=t `nc\ n-am intrat `n via]a interioar\ unde sufletele 
noastre se vor re`nt=lni f\r\ cele lume[ti.> 

C\l\ra[i, iunie 1994 
 

Elena {TEF|NESCU, APROAPE TOTUL DESPRE 
ANTONIE IORGOVAN 
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<Domnului profesor Dumitru V. Marin, cu prietenie, `n speran]a 
ueni colabor\ri ecologiste [i nu numai “Personajul principal” 
Antonie Iorgovan.> 

Bucure[ti, iunie 1996 
 

 
Daniel GROSU, EU {I P|C|LICIUL 
<Cu simpatie, omului de televiziune Dumitru V. Marin, din 
partea autorului care nu poate uita perioada `n care  vie]ile li s-
au intersectat.> 

Vaslui, 9 septembrie 1997 
 

Iordan DATCU, S|RB|TORILE LA ROM+NI, (1997) 
<Confratelui Dumitru V. Marin, foarte bun cunosc\tor [i exeget 
al lui Tudor Pamfile, marea admira]ie a `ngrijitorului edi]iei.> 

Bucure[ti, 25 februarie 1998 
 
Corneliu BICHINE}, DINCOLO DE BARIER|, (1999) 
< Mereu pe metereze – Dl. MARIN [i ECHIPA sa; trece]i mai 
u[or peste vremelnice necazuri, viitorul v\ apar]ine ! Cu 
prietenie> 

Vaslui, 1999 
 

Petru NECULA, DIC}IONARUL PERSONALIT|}ILOR 
VASLUIENE, (2001) 
<Bunului, vechiului [i adev\ratului prieten, c\rturarul prof. dr. 
D.V. Marin, stima autorilor.> 

Vaslui, 2001 
 

Mihai CIOBANU, DIC}IONARUL PERSONALIT|}ILOR 
VASLUIENE, (2001) 
<~n semn de pre]uire [i admira]ie.> 

Vaslui, 2001 
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David HAMMERSTEIN, prezentare CREANDO CIUDADES 
SOSTENIBLES, (2001) 
<For Dumitru Marin, Good Luck!> 
     Budapesta, decembrie 2001 
 
Mircea DINESCU, PAMFLETE VESELE {I TRISTE, (1996) 
<Cu total\ simpatie.> 

Vetri[oaia-Vaslui, duminic\  
29 iulie 2001, ora 14.16 
 

Ioan BABAN, T|R+MUL INTERZIS, (2001) 
<Distinsului meu coleg de breasl\ [i amic perpetuu, prof. dr. 
Dumitru Marin cu deosebit\ dragoste [i stim\.> 

Vaslui, 16 septembrie 2001 
 
Ion ENACHI, METAFIZICA UIT|RII, (2003) 
<Pentru profesorii Iulia [i Dumitru Marin: [i uitarea este o form\ 
a amintirii...> 

Vaslui, 21 iulie 2003 
 

Emil CONSTANTINESCU, ADEV|RUL DESPRE 
ROM+NIA, (1989-2004) 
<Domnului Profesor Dr. Dumitru V. Marin – o revela]ie tardiv\ 
dar str\lucitoare, `n care am descoperit o comuniune de idealuri 
[i caracter.> 

Sinaia, iulie 2004 
 
Theodor CODREANU, BASARABIA SAU DRAMA 
SF+{IERII, (2004) 
<Colegului Dumitru V. Marin, tr\itor `n mrejele culturii, 
pre]uirea [i prietenia mea.> 

B=rlad, 23 ianuarie 2005 
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COREC}II CU Z+MBETE, antologie `ngrijit\ [i prefa]at\ de 
Th. Pracsiu, ed. PIM, Vaslui, 2006 
Fiecare dintre cei 9 autori semneaz\ `n dreptul s\u pentru prof. 
Dumitru V. Marin – Vaslui, vineri, 3 februarie 2006 

 
Sutele de autografe ale 

creatorilor locali, al\turi de cele ale 
unor personalit\]i, pot ilustra lumea 
`n care Dumitru V. Marin s-a 
“mi[cat”, a activat, a creat [i...a 
`ndr\znit! Personalit\]ile, 
autorit\]ile, mul]imea jaloneaz\ prin 
semn\tur\ [i dat\ lumea prin care 
prof. dr. a ie[it din secolul XX-lea [i 
a intrat ca exponent al mediului [i 
momentului cultural informa]ional 
vasluian `n mileniul III. 
 

Ur\ri de s\n\tate 
R|SPUNS LA UR|RI ! 
N-am g\sit locul `n acest col] de pagin\ s\ r\spund la 

felicit\ri ... dar, trebuie !  
Pentru c\ pre[edin]ii Rom=niei ne-au transmis g=nduri [i 

ur\ri, ca oaspe]i ce i-am avut. Pentru c\ personalit\]i importante 
din ]ar\ [i din jude] au avut cuvinte de apreciere pentru noi cei 
care am s\rb\torit 15 ani de la prima emisiune (24 decembrie), 
dar am [i trecut cu speran]e noi pragul dintre ani. Pentru c\ 
actuali [i fo[ti colaboratori au `ndreptat g=nduri bune c\tre noi [i 
c\tre Dvs., stima]i cititori, ascult\tori [i telespectatori. La mijloc 
m-am aflat eu. 

Urez, deci, cu asupr\ de m\sur\ fiec\ruia dup\ inim\: 
s\n\tate [i fericire, neap\rat speran]\ [i rezultate ! Nicicum nu ne 
putem dori altfel, dec=t un an mai bun ! 
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Am primit ur\rile tradi]ionale de la dl. ministru Cristian David – 
senator, dl. Aristide Roibu – senator, dna Doina Silistru – 
senator; deputatul Dan Marian ni le-a transmis prin viu grai. 
Domnul prefect Ioan Zaharia a deschis cutia cu felicit\ri din 
jude]: pre[edinte Corneliu Bichine], vicepre[edinte Vasile 
Mihalachi (C.J.) la care se adaug\ domnii primari Victor Cristea 
– Vaslui, Constantin Constantinescu – B=rlad, Tudor Safie – 
Hu[i ([i mul]i al]ii de la ora[e [i comune). Ca iubitor de cuvinte 
me[te[ugite ]in la suflet ur\rile comisarului [ef Mihai Carp, [eful 
Poli]iei jude]ului, ale lui Mih\i]\ Pan]=ru (directorul Finan]elor 
Publice), Ioan Pav\l (tot cu...finan]e !), Constantin C\t\lin 
Carabin\, numero[i directori ai direc]iilor deconcentrate, dar mai 
ales de licee, [coli [i societ\]i comerciale (inclusiv de la unii 
negativ mediatiza]i) [i ... mai multe telefoane de ur\ri [i ur\turi. 
S\ ad\ug\m ur\turile forma]iilor de Anul Nou. 

Modalitate de comunicare [i posibilitate de colaborare 
chiar conlucrare cu oameni de profesie, v=rste [i ocupa]ii dintre 
cele mai diferite, felicit\rile nu sunt pentru colec]ie ci pentru a 
aminti c\ este nevoie de noi TO}I, `ntr-un angrenaj social care 
trebuie s\ mearg\ sau s\ func]ioneze din ce `n ce mai bine. 

Speran]ele tuturor se leag\ de mintea [i conlucrarea celor 
din frunte;  

Anul 2006 e, m\car, cu ceva dorin]e `n plus ! 
Respectuos `ntorc aceste ur\ri pentru fiecare `n parte [i 

pentru to]i la un loc cu afec]iunea necesar\, cu pre]uirea pentru 
valorile unui jude] [i nu numai. 

Ur\rile pot fi formale. Eu vi le adresez tuturor cu c=t 
suflet `ncape. 

La mul]i ani, buni, tuturor ! 
Prof. Dr. Dumitru V. MARIN 

(MERIDIANUL, an VII, nr. 5(631), 2-8 februarie 2006, editorial) 
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  3. PERSONALIT|}I LOCALE, ~N EDITORIALE 

 
Var\, c\ldur\ [i ... cultur\ 
Oficial [i `n interes se serviciu am fost prezent la 

Vetri[oaia, duminic\. Bun\ primire, fanfar\, lume mult\, arti[ti 
(mul]i [i talenta]i) [i ... ziari[ti. 

Ac]iuni ca cea de la Sole[ti [i Vetri[oaia merit\ l\udate 
pentru c\ la fel nu mai sunt dec=t alte 2-3, [i nu de amploarea 
aceasta. S\ mi[ti vreo 5-6.000 de oameni, s\ mai asiguri [i o 
parte de hran\, s\ dai ocazia tuturor s\ guste un pahar de vin [i 
mai ales s\ se creeze starea de s\rb\toare pentru o comunitate, 
nu e la `ndem=na oricui. L-am mai criticat noi pe primarul Ion 
M=cnea, dar acum de ce s\ nu-l l\ud\m? Tocmai pentru c\ ne 
vrem corec]i: consemn\m c\ duminic\ la Vetri[oaia s-a 
consumat un act cultural unic `n jude], iar meritul este al lui Ion 
M=cnea, un primar cu poezia, proza [i ac]iunea `n componen]a 
spiritual\ a existen]ei sale. 

Prostul spune de ce a m=ncat [i b\ut, de[teptul despre ce a 
`n]eles [i a sim]it (apropo de alte relat\ri). 

Ca oficial (consilier jude]ean, pre[edinte de partid, [eful 
unui grup de pres\) [i ca om (am tip\rit [i am realizat c=te ceva 
`n via]a mea, nu?) am observat c\ [i creatorii locali [i invita]ii [i 
cet\]enii au intrat `ntr-o hor\ a sentimentelor, nu neap\rat 
provocate de vin (cum crede un t=mpit) ci de starea de 
participant la comunicare spiritual – cultural\! 

La Vetri[oaia a fost: var\, c\ldur\, dar ... [i CULTUR|. 
Adev\rat\. 
Cu care ne-am `mbog\]it sufletele! 

(MERIDIANUL, An III, nr. 59 (296) 1-4 august 2002, editorial) 
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Un OM .. [i, ce de lume !                    
Vers nichitan care exprim\ un mare adev\r: fiecare e singur 

chiar c=nd se crede `ntr-o echip\ sau companie perfect\. Nici nu 
poate fi altfel ...  

Fenomenul social actual `mpinge omul c\tre singur\tate. 
Cumplitul me[te[ug de t=mpenie care este televizorul, ofer\ 
destule informa]ii despre al]ii, mereu despre al]ii, care se 
recep]ioneaz\ contemplativ, dar paralizeaz\ voin]a [i ac]iunea. 
To]i [tim c\ e mai u[or s\ privim, eventual s\ coment\m dar ... 
“nu ne b\g\m ...”. C\ut=nd via]a lini[tit\, f\r\ hopuri [i 
complica]ii uit\m c\ motorul lumii [i sursa existen]ei este 
ac]iunea, mi[carea, c\utarea! {i, dac\, “mai bine” st\m degeaba 
dec=t s\ muncim degeaba (cumplit\ prostie!), st\m [i “c=[tig\m” 
`n kilograme prin vizion\ri prelungite, dar pierdem din materia 
cenu[ie neinterpret=nd ce vedem. 

{i tot contempl=nd ce e pe colo, pe dincolo uit\m de 
prieteni, de vecini, de obliga]ii omene[ti, altfel spus ne izol\m 
de cei din jur. 

Cunosc persoan\ care st\ circa 20 de ore zilnic la televizor 
(l=ng\ care doarme) `n loc de 2 ore (`n medie). E dreptul lui, nu? 
Ipotetic, dar [i real, insul “modern” se tot izoleaz\ ...  

Deci ... un OM, [i, ce de lume! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An III, nr.96 (332) 9-11 decembrie 2002, editorial) 

 
Autori [i ne-cititori ! 
Alarmant! Alarmant! C=t de mic\ e dorin]a de cultur\! 
Am tr\it imperioasa necesitate de dob=ndire a unei culturi 

“personale” care s\ permit\, mai apoi, dezvoltarea interrela]iilor 
umane superioare. Era o mare m=ndrie s\ te plimbi cu o carte 
sub bra], s\-i po]i comenta con]inutul cu mai multe persoane, s\ 
epatezi cu un citat. Nu mai spun c\ fetele se d\deau `n v=nt dup\ 
tineri intelectuali (`n formare) [i se voiau romantice. A[a c\, 
destui voiau s\ ajung\ scriitori ... Unii dintre ace[tia au ajuns 



 499

creatori respecta]i [i de destul\ valoare `nc=t s\ ne m=ndrim cu 
ei. Prietenii mei, Ioan Baban (are c=teva romane colabor\ri la 
sumedenie de publica]ii), Th. Pracsiu (un intelectual recunoscut 
[i de mare autoritate), N. Viziteu (un grafician cu totul de 
excep]ie), Gh. Sofianu (de o limpezime artistic\ rarisim\), 
haiducul Ion Enache – poet `n toat\ puterea cuv=ntului, 
consistent public\ {t. Boboc, I. Todera[cu, C. Manea, (cam rar, 
Costic\!). Un cuv=nt special pentru proasp\tul pensionar DAN 
RAVARU, pe care-l a[tept oric=nd la redac]ie: Dane, mintea nu 
iese la pensie ci ... `n c\r]i ! Abia a[tept [i pe cele care n-au fost 
tip\rite ... Alt\ men]iune, pentru Avram D. Tudosie: alt\ mare 
valoare neglijat\! Pentru b=rl\deni, `n frunte cu Tr. Nicola, am 
multe de scris ...! {i lista poate continua. Dar ce facem cu cei 
mai tineri ? A disp\rut Adina Huiban sau poeta Roxana Vasile ? 

Semnalul de alarm\ (de fa]\) este impus `ns\ de o trist\ 
realitate: cine [i, mai ales, c=]i `i citesc pe ace[ti excelen]i 
creatori de frumos ? 

C=nd m\ uit `ntr-o discotec\ [i v\d tineri frumo[i, cu un 
vocabular execrabil [i un comportament jalnic, m\ `ntreb: vom 
avea cultur\ “de televizor”, vom avea oameni ca ni[te animale 
frumoase sau vom g\si calea pentru fondul uman, esen]ialmente 
romantic ? 

Poate c\ ne afl\m, dup\ spusa cronicarului, `n vremi “de 
griji [i de suspinuri”; dar putem f\r\ CARTE ? F\r\ creatorii ei ? 
Ce trebuie s\ facem ? 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An V, nr. 61 (537) 5-8 august 2004, editorial) 
 

Gest cultural 
T=n\rul Dan Grosu, ziarist [i mare amator de fotbal, a 

lansat joi, 8 august 2002, cel de-al doilea volum al s\u: Dincolo 
de iubire. Am participat aproape 40 de persoane care mai de 
care cu fumuri scriitore[ti. 

Chiar prezen]a acolo este gestul cultural notabil, de l\udat 
`ntruc=t erau prezen]i creatori de diverse v=rste, preocup\ri [i 
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profesii, care, exprim=ndu-se ori nu, au `nchegat o dezbatere de 
calitate [i un spectacol agreabil. 

Desigur c\ n-au lipsit gargaragiii, `nfumura]ii [i ... 
autenticii! 

Clar\ mi s-a p\rut dorin]a de competi]ie spiritual\ (fie [i 
`ntr-o singur\ ocazie) care p=n\ la urm\ dezgole[te valoarea de 
care este nevoie pe plan local. Pentru c\ dintre m\run]eii care 
suntem pe aici se poate desprinde vreunul cu steaua lui, poate cu 
luceaf\rul lui. Dar, s\-[i dea seama c\ “poate” trebuie s\ se 
desf\[oare, s\ vorbeasc\, s\ scrie! 

“Meridianul” ofer\ `n continuare spa]iu de afirmare cui 
crede c\ are talent. De fapt acesta e gestul cultural major 
(suntem singura publica]ie local\ care public\m creatori locali) 
punctat [i de c=te o reu[it\ ca cea de joi. 

Avem nevoie deci, de multe, multe “gesturi” culturale !! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An III, nr. 62 (299) 12-14 august 2002, editorial) 
 

ALEXANDRU POAM| din ...  
Marea Trecere ! 
Omul e perisabil dar valoarea lui r\m=ne: mai r\m=ne `n 

copii sau, ceva mai `ndelung, `n oper\. Sandu Poam\ a fost o 
voce pentru radio, un cuv=nt scris `n pres\, un profesor bun 
pentru [colari, o OPER| `mpr\[tiat\ care poate s\ R|M+N|. 

Centrul civic este m\rginit de zebrele mor]ii: pe cea de 
nord [i-a pierdut via]a poetul Ion Iancu Lefter, pe cea de sud Al. 
Poam\, la ora 17, pe 7 sept.1997), ambii c\lca]i de ma[ini. ~n 
centrul municipiului, la Biblioteca jude]ean\, vineri, 3 sept. a 
avut loc o `nt=lnire de suflet organizat\ pentru memoria celui 
care poate “spune” ceva [i dup\ moarte. Romanul “Filigran”, 
editat prin grija doamnei Elena Poam\, e o dovad\ a 
poten]ialului creator r\mas neexprimat.  

Afirm, pentru c\ l-am cunoscut bine, c\ era un om de linia 
a II-a, excep]ional, un tip `mp\ciuitorist rarisim, un om de 
echip\ rar. Familist de excep]ie, persoan\ public\ prin apari]iile 
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`n mass-media [i, mai ales, activist social, Sandu a plantat 
pilonii de care s\ se aga]e memoria. Acum 7 ani de la trecere `n 
nefiin]\, se observ\ clar c\ profesorul [i omul de pres\ 
Alexandru Poam\ nu poate muri de tot ...  

Pentru c\ vocea trece iar scripta manent, reeditarea 
volumului „Sorin [i Sorina” [i noua apari]ie editorial\ prefa]at\ 
de Theodor Pracsiu [i cu postfa]a de Ioan Baban ... mai a[eaz\ 
lespezi pentru un monument. Nu [tiu dac\ va r\m=ne `n Istoria 
literaturii rom=ne, dar `n istoria local\ a culturii `[i are locul 
printre personalit\]ile proeminente. 

Din Marea Trecere a lui Alexandru Poam\ posteritatea are 
de ales m\car exemplaritatea uman\, modelul fa]\ de care 
r\m=nem mai altfel [i mai s\raci. 

Dincolo de orice festivit\]i, sentimentalisme, opera lui 
trebuie citit\ [i pre]uit\. 
(MERIDIANUL, An V, nr. 70 (546) 6-8 septembrie 2004, editorial) 
 

PATRICHE [i P\catele iubirii 
Acest inginer [i poet pe care-l cunosc de 30 de ani este 

dintre cei care-[i construiesc singuri soclul pentru viitoarea 
statuie.  

E un tip sub]iratic [i negricios, insistent p=n\ la oboseal\ 
`n vorb\, dar un mare me[ter al cuv=ntului scris [i un c\ut\tor `n 
tainele ingineriei. 

Pentru c\ a l\sat la liceul „Ion Mincu” tinere]e, pasiune [i 
premii, s-a mai lansat o dat\ `n publicul de acolo, vineri 6 iunie, 
la pr=nz. L-a sprijinit [i directorul M\gureanu care bine a f\cut. 

Stim=ndu-l pe creator, m-am dus cu pl\cere la aceast\ 
manifestare al\turi de C. Jomir, M. Apostu, I. M=cnea, Dan 
Grosu, cadre [i elevi ai liceului unde am fost [i eu profesor vestit 
prin cenaclul „Mugurel 74”. 

Pentru c\ acest m\run]el dasc\l, ION PATRICHE, ]ine la 
degetul lui mic o p\rticic\ din univers nu pot dec=t s\-l `nal] spre 
vedere. Nevoia de modele spirituale (Ion are acum c=teva 
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volume) impune s\ ne `ntoarcem vederea spre valorile noastre 
autentice: din P|CATELE IUBIRII (Ia[i, 2003), 
METAMORFOZELE IUBIRII (Ia[i, 2003) sau din ce-a scris 
anterior (Umorul s-a n\scut la Vaslui ?) deci din crea]ia lui 
tehnic\ (inven]ii omologate) sau literar-artistic\ rezult\ un mod 
[i un model de crea]ie. 

O urare: Drag\ Ioane, ]ine-o tot a[a ! Oricum nimeni ne te 
va recunoa[te dec=t dac\ te impui prin valoare ! 

Mai e ceva p=n\ la statuie, dar … d\-i `nainte ! 
(MERIDIANUL, An IV, nr.43 (380) 9-11 iunie 2003, editorial) 
 

Dana `n ETERNITATE FRAGIL| 
Exist\ `mprejurul nostru oameni de o profunzime 

spiritual\ greu de b\nuit. A[ zice ni[te complexa]i intelectual din 
cauz\ c\ nu pot fi `n]ele[i de cei mai mul]i dintre noi. 

M-am trezit cu o plachet\ de poezie cu urm\toarea 
dedica]ie: 

„Dlui prof. Dumitru V. MARIN care a vegheat cu at=ta 
c\ldur\ [i `n]elegere `nceputurile mele literare – aceast\ carte de 
poezie pentru alinarea sufletului `n zborul prin spa]iile … 
eternit\]ii fragile. Cu pre]uire, DANIELA OATU”. 

Autoarea mi-era cunoscut\ ca o elev\ str\lucit\ la 
literatura rom=n\ [i prin ac]iunile `n cenaclul literar pe care l-am 
condus. I-am citit sute de poezii `n liceu … 

Mai ajunsese la mine c=te-o fr=ntur\ din activitatea 
publicistic\. 

Din cartea ap\rut\ la „Cronica” `n 2003, aproape m-a 
n\ucit ! Am citit-o pe ner\suflate cu satisfac]ia c\ Dana cea 
firav\ e o „liric\” a[a puternic\ ! Aproape nu pot alege una spre 
exemplificare pentru c\ toate-s excelente! Citi]i „Timp 
dubitativ”: 
                 Sur=d amintirile-n fotografii    
                          se-ntorc nostalgiile lacom spre-a fi. 
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 Un `nger rebel umbra `]i fur\ 
  [i pe el `l alearg\ ceasul din urm\. 
      
                           Contempli chipuri ce-]i veneau bine 
                           nimeni nu are asem\nare cu sine. 
 
    Se tot sub]iaz\ clipele-s scrum … 
   Se sup\r\ v=rsta [i intr\-n album. 
 

Nu pot spune dec=t cu mare bucurie: Bine-ai venit Dana! 
Poeta cu adev\rat !  
(MERIDIANUL, An IV, nr.8 (345) 30 ianuarie-2 februarie 2003, editorial) 

 
Colegului meu, prof. dr. Dumitru V. Marin, pe care-l 

stimez [i-l apreciez pentru tot ce face [i las\ `n urma sa. ~i ofer 
acest fragment al arderilor mele cerebrale, nervoase [i … 
cardiace. 

(Special am scris „cerebrale” [i „nervoase”, de[i ambele 
fac parte din „sistemul nervos”, au semnifica]ii aparte, `n cazul 
scrierii unor c\r]i). 
 

 B=rlad, 22 iulie 2003  
          Traian NICOLA 

Recomand cu toat\ c\ldura aceast\ oper\ de referin]\ 
pentru zona noastr\ - „Valori spirituale tutovene” 
(MERIDIANUL, editorial) 
 

Traian Nicola .. din Bârlad 
sau: 

Sfidarea contemporanilor. Traian Nicola e un t=n\r de 75 
de ani care uime[te prin vigoare fizic\ [i spiritual\. Pensionat de 
la catedr\ nu se lini[te[te nici la masa de lucru unde me[tere[te 
un monument care s\-l reprezinte: VALORI SPIRITUALE 
TUTOVENE. 
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sau: 
Sfidarea posterit\]ii. Ce tip\re[te Traian Nicola r\m=ne un 

inventar al valorilor localismului creator care nu se va realiza `n 
vecii vecilor de c\tre altcineva. Poate, dar poate, s\ se pun\ mai 
apoi problema spiritualit\]ii locale. Cine s\ se intereseze de ce-a 
realizat, spre exemplu, Toma Chiricu]\ ? 
sau: 

Valoarea `ntr-o ierarhie a valorilor. Un apucat cum este 
acest domn profesor scoate la iveal\ ceea ce-i cade sub m=n\ ca 
valoare, f\r\ s\ ierarhizeze. ~i las\ pe viitorii s\ aplice criterii de 
valoare. Cui vor folosi, `ns\, milioanele de informa]ii pur 
culturale ? 
sau: 

Obolul spiritului local la produc]ia spiritual\. ~i doresc 
s\n\tate perfect\ acestui modern cronicar care `n loc s\-[i 
creasc\ nepo]ii cre[te mald\re de c\r]i. Va muri mai pu]in cu c=t 
raftul e mai mare. 

Izol=ndu-se, desfiin]=ndu-[i propria lini[te, sfid=nd pe to]i 
`ntr-o competi]ie  cu competitori `n timpuri diferite, profesorul 
Traian Nicola va reprezenta B=rladul cultural pe post de … 
cronicar. 

}ine]i minte: B=rladul cultural n-ar fi putut fi niciodat\ 
cunoscut `n dimensiunea real\ f\r\ Traian Nicola. 
(MERIDIANUL, An IV, nr.58 (395) 31iulie – 3 august 2003, editorial) 

Not\: Aflu cu durere c\ Traian Nicola este foarte bolnav, 
cu o hemiplegie, de c=teva luni… 

 
Terapie ... `n cuvinte 
Ion Creang\ vorbea despre spectacolul exprim\rii 

nuan]ate ca „petrecere cu vorbe” referindu-se, p=n\ la urm\, la 
procesul comunic\rii [i educa]iei. C=nd spiritul nu doarme 
dorin]a de a fi mai ales `n exprimare nu sl\be[te; cu at=t mai 
mult c=nd se tip\re[te o carte. 
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Prietenul meu AUREL CEHAN, din Hu[i, economist de 
marc\, se dovede[te un epigramist redutabil (dup\ cum se vede 
`n coloanele „Meridianului” [i prin placheta tip\rit\ de cur=nd 
<<ed. Dosoftei, 2002>>, prefa]at\ de Th.Pracsiu). 

I-am v\zut epigramele `nainte [i chiar mi-am dat p\rerea 
`n leg\tur\ cu selec]ia lor. Dar meritul este integral al d-lui Aurel 
Cehan pentru c\ a rezultat un „leac de vindecare” a triste]ii [i 
singur\t\]ii. 

Ve]i vedea, `n volumul \sta, epigrama de valoare a[a cum 
doar la c=]iva din jude] o mai g\si]i, pentru c\ sunt foarte „pu]ini 
ale[i” cu asemenea realiz\ri [i cu asemenea public: 
                         Pentru cei cu ceva minte,  
                         Care-n plus au [i r\bdare, 
                         Cartea, ca [i cele sfinte: 
                         „Este leac de vindecare !” 

(Autograf) 
Cum fiecare epigram\ este pilul\ pentru diverse st\ri, nu 

pot dec=t s\ recomand cu toat\ c\ldura: 
Cu toat\ prietenia, Auric\ ! 

(MERIDIANUL, An IV, nr.78 (454) 9-12 octombrie 2003, editorial) 

 
OAMENI cu adev\rat : 
AVRAM D. TUDOSIE, un `mp\timit 
Jude]ul Vaslui are c=teva valori complexe de care pare a 

nu se [ti mare lucru: Th. Pracsiu, Th. Codreanu, A.D. Tudosie, 
Tr. Nicola [i al]i c=]iva, OAMENI cu care m\ m=ndresc a fi 
prieten [i c\rora Dumnezeu le z=mbe[te din col]ul ochiului, 
d=ndu-le inspira]ie [i for]\ de munc\. ~i face, astfel, s\ … mai 
r\m=n\ [i dup\ … 

Dl. prof. dr. ing. Avram D. Tudosie este un fel de 
institu]ie ambulant\ purt=ndu-[i cu sine [tiin]\, farmec, omenie 
[i, uneori, trup. Cam scrie ([i bine) p=n\ [i c=nd ar trebui s\ trag\ 
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o be]ie ca oenolog ce e, `ns\, doar face „aprecierea [i 
recunoa[terea vinurilor prin degustare [tiin]ifico-cultural\”. 

Autorul c\r]ii „GRUPUL {COLAR AGRICOL 
<<Dimitrie Cantemir>>” (edit. Cutia Pandorei, Odeon, 2003), 
edi]ia a III-a „restructurat\ [i `mbog\]it\” consider\ emblematic 
pentru ora[ul dintre vii „Busuioaca de Bohotin – Hu[i [i 
Zghihara de Hu[i – dou\ vinuri hu[ene din antichitate pentru 
eternitate `n universalitate” (capit.12) [i „Vinoteca Grupului 
{colar Agricol <<Dimitrie Cantemir>> `n care o pic\tur\ de vin 
e mai scump\ … dec=t un gram de aur”. 

De fapt nu [tiu ce s\ prezint ca mai valoros din 
componenta spiritual\ a acestui prieten al meu: vreuna dintre 
cele 20 de c\r]i, stilul [i capacitatea de a esen]ializa [i comunica, 
documentarea de excep]ie, pasiunea specialistului, dorin]a de a 
fi de folos peste genera]ii … 

Pensionarul, de mai mult\ vreme t=n\r, oltean 
moldovenizat provoac\, provoac\: „v\ azv=rl petalele 
trandafirului inimii mele ca pe un simbol al unirii eterne”, 
integr=ndu-se `ntr-o istorie a spiritualit\]ii hu[ene de care-mi 
face pl\cere s\ scriu. F\r\ contribu]iile oenologului 
(degust\torului), monografului, cercet\torului, profesorului [i 
omului de mare spirit A. D. Tudosie, c=nt\re]ul vinurilor 
Hu[ului, f\r\ „Podgorii [i vinuri”, „Ambrozie [i nectar”, 
Dic]ionar vini - viticol, literar - aforistic [i anecdotic – 
umoristic, [i toate celelalte, viitorimea ar fi mai s\rac\ `n 
informa]ie. 

Om al cet\]ii, al secolului trecut Avram D. Tudosie 
„risc\” s\ r\m=n\ [i `n mileniul abia `nceput. 

Te s\rut pe suflet pentru vis [i reu[it\ [i pentru ce vei mai 
scrie, prietene, Avram D. Tudosie. 
Cu stim\, 
               Prof. Dr. Dumitru V. MARIN    
(MERIDIANUL, AnIV, nr.91 (467) 24-26 noiembrie 2003, editorial) 



 507

   
CODREANU ... 60 
~n caseta mea cu prieteni rezist\ de ani buni profesorul dr. 

hu[ean, scriitor, critic literar, monograf Th. Codreanu. Chiar 
c=nd nu era tocmai de acord cu ce-am `ntreprins eu, d-l 
Codreanu, ca un domn ce este, nu m-a contrat dec=t cu 
argumentul intelectualului autentic aflat `ntr-o expectativ\ 
“cercet\toare”. 

~l cunosc de vreo 3 decenii, din vremuri de restri[te pentru 
el ... Nu cred c\ aveam `ncredere `n valoarea lui (din scaunul 
func]iei pe care o aveam) [i el p\rea tare neajutorat ... L-am 
comparat pentru modestia lui cu Tudor Pamfile ...  

Pot vorbi despre valoarea na]ional\ a contribu]iei 
[tiin]ifice a lui Th. Codreanu, dup\ cum trebuie s\ observ c\ 
steaua lui este mai str\lucitoare `n peisajul cultural vasluian, 
al\turi de Th. Pracsiu, Ioan Baban, Cr. Simionescu, Traian 
Nicola, Dan Ravaru [.a., ca personalit\]i complexe [i foarte 
active social.    

Pot spune c\ Th. Codreanu e un tip [i jum\tate, ca om, cu 
grij\ deosebit\ pentru prezen]\ sobr\ `n Agora. 

Mai pot spune c\ mi s-a impus pentru aceste r=nduri (v\ 
iau martori c\ `n aproape 6 ani n-am l\udat pe nimeni la aceast\ 
rubric\) pentru c\ TREBUIE s\ constat\m c\ [i la noi se NASC 
OAMENI (vorba cronicarului) ca modele locale, absolut 
necesare pentru localismul creator [i pentru permanen]\ 
cultural\. Mai trebuie amendat\ [i ideea c\ nici un profet nu e 
recunoscut `n ]ara lui ... 

Constat dar, c\ Th. Codreanu se impune `n aten]ia tuturor 
prin for]a min]ii ([i nu altfel) pe care trebuie s-o pre]uim. {i, s\-l 
urm\m, dac\ putem! 

La 60 de ani “t=n\rului” Codreanu nu-i putem dori, dec=t 
prietene[te [i cu o bucat\ din suflet, s\ r\m=n\ creativ [i activ 
spre folosul tuturor. 
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Drag\ Th. Codreanu, te pup pe suflet la aniversarea ta 
dintr-o mare trecere c=t mai lung\! 

Cu toat\ prietenia, 
(MERIDIANUL, An VI, nr. 13 (588), 31 martie – 6 aprilie 2005, editorial) 
  

GRETA LASC|R 
Cu trecerea anilor, fiecare e con[tient c\ nu mai e … 

ve[nic de[i sper\ ca ar\tarea cu coasa `n m=n\ s\-l tot ocoleasc\. 
~n acela[i timp fiecare `ntoarce b\nu]ii vie]ii [i-i pune `n lada cu 
amintiri pe cei mai str\lucitori, `ncerc=nd s\-[i argumenteze c\ 
n-a tr\it degeaba. 

Moare mai pu]in cel care las\ `n urma sa lucruri durabile, 
eventual fapte legendare, scrieri … E un har s\ [tii, s\ vrei [i … 
s\ po]i. 

Fosta mea coleg\ de examene, concursuri, cercuri 
pedagogice [i de … limb\ [i literatur\ rom=n\ Greta lui Vasile 
Ion Cataram\ a avut harul profesiunii. Tip\ de[teapt\ [i talentat\ 
a trebuit s\-[i tempereze elanurile din cauza urgisirii specifice a 
tat\lui s\u urm\rit, b\tut, `nchis, destituit, h\ituit. {i, cum 
`ntreaga familie trebuia s\ sufere, Greta prelua grosul suferin]ei. 
Trebuia s\ se supun\ (de[i avea cerbia tat\lui) s\ reziste, s\ 
tr\iasc\ pentru c\ tor]ionarii comuni[ti nu iertau. Din izolarea la 
care era supus\ ie[ea prin excep]ionala sim]ire [i transmitere a 
tainelor limbii na]ionale perceput\ prin talentul ei ca adev\rat 
fagure de miere. 

I se spunea uneori c\-l continu\ pe profesorul Vasile Ion 
Cataram\ cu care, de altfel, sem\na bine la figur\. De[i o onora 
filia]iunea r\spundea moale c\ ea e … Greta c\s\torit\ Lasc\r 
profesoar\ de limba [i literatura rom=n\. 

Nu pot s\ nu observ c\ `n ultima jum\tate de secol au fost 
prin jude]ul Vaslui [i prin Vaslui dasc\li care au l\sat dup\ ei 
CEVA: Prof. Gh. Capr\, prof. V. I. Cataram\, prof. Greta Lasc\r 
([i al]i c=]iva `nc\ `n putere de munc\) f\uritori de spiritualitate 
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local\. Lips\ din Dic]ionarul personalit\]ilor vasluiene, 
profesoara Greta Lasc\r nu poate lipsi din Istoria `nv\]\m=ntului 
vasluian nu pentru pu]inele sale scrieri publicate, nu pentru 
munca `ndelungat\, ci pentru personalitatea [i profesionalismul 
de aproape 4 decenii adic\ de formator spiritual al unei `ntregi 
genera]ii istorice. 

Ca destul de pu]ini ale[i, `n afar\ de spiritul s\u, colega 
mea de genera]ie a l\sat [i pentru posteritate … tot sufletul s\u 
rom=nesc! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An III, nr. 12 (249) 14-17 februarie 2002, editorial) 

 
Z\pad\ pe flori de cais 
Strict faptic `mi mai aduc aminte de furtunile t=rzii de 

z\pad\ pe datele de 18  - 19 martie 1966, c=nd tot ce mi[ca `n 
jude]ul Ia[i era `ntroienit, [i de pe 15 aprilie 1988 c=nd a 
„izvor=t„ [i titlul romanului meu „ Z\pada pe flori de cire[„. 

Erau atunci, ca [i ast\zi, centimetri buni de z\pad\ 
`nghe]at\ pe florile de cais [i cire[ iar din covorul pufos ie[eau 
lalelele ro[ii cu frun]ile `nghe]ate creând pe alb, o lume real\. 

Strict real este c\, dup\ un v=jg\r\u ca acesta, nu mai 
avem [anse de produc]ie la pomii `nflori]i. Era de a[teptat ca 
iarna s\ ne joace feste [i ar fi ideal ca ultimul val de frig din 
preajma lui 1 mai s\ nu fie prea aspru `nc=t m\car via s\ scape 
nev\t\mat\. Celelalte culturi mai rezist\. 

Tot astfel, z\pada aceasta „ultima ?„ este avere curat\: 
apa strict necesar\ este asigurat\ pentru speran]ele noastre … 
agricole. 

{i dac\ avem ce pune pe mas\ totul e bine ! 
Z\pada aceasta `ns\, ne oblig\ s\ ne sim]im cu … suflet ! 
Oric=t am fi de stresa]i de problemele zilei, 5 minute cu 

imaginea alb\ a ora[ului, a c=mpului, a p\durii ne ajut\ s\ ne 
regener\m suflete[te, s\ `n]elegem c\ exist\m ca fiin]e sociale cu 
familii [i iubite, c\ f\r\ ap\ [i dragoste … nu se poate. 
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Florile de cais care mor sub ochii no[tri, fapt trist, ne 
trimit `ns\ la ziua de m=ine cu n\dejde. Speran]a nu poate [i nu 
trebuie s\ dispar\ `n OAMENII adev\ra]i. 

(MERIDIANUL VS-BD-HS, an III, nr. 24 (261 ) 28-31 martie 2002 , editorial) 

 
ION – sub zodia sfântului 

 Acest prim num\r al anului III de apari]ie a 
MERIDIANULUI nu poate fi dec=t legat de s\rb\tori, ca [i 
editorial. Azi, luni, e alt\ mare s\rb\toare cre[tineasc\: Sf. ION. 
 Se [tie c\ prenumele cele mai des `nt=lnite sunt Ion [i 
Gheorghe (cu toate c\ sf. Gheorghe e numai unul `n calendar, iar 
sf. Ioan, vreo 4). 
 „Ceasul” de maxim\ speran]\ [i a[teptare este cel din 
ianuarie c=nd pe z\pad\, ger sau ploaie se acumuleaz\ energie [i 
`ncredere `n ziua de m=ine. N\me]ii din anul acesta dau `ns\ [i 
frisoane. Multe. 
 Noi cei din redac]ie s\rb\torim: pe Ion Manole, pre[edinte 
al Consiliului Jude]ean, mai marele bugetului vasluian, care 
gestioneaz\ din ce `n ce mai autoritar [i destul de bine 
momentul; pe dl Ioan }ibulc\ perfectul jude]ului, cel chemat s\-i 
oblige pe to]i ceilal]i s\ respecte legea [i de care se leag\ mult 
prea multe speran]e; pe vicepre[edintele Ioan Apostu, 
administratorul c\ilor rutiere [i nu numai; pe Ionel {tef\nic\-
Armeanu, director general la Protec]ia Copilului, n\dejdea 
pentru copiii s\rmani; colonelul Ioan Tacu, mai-marele 
poli]i[tilor din jude]; Ioan Dima, cel cu agricultura … [i al]ii cu 
acest prenume de … s\rb\torit. 
 Simplu : 1) C\ merit\ s\-i s\rb\torim, chiar dac\ au [i 
defecte; 
 2) s\ [tie toat\ lumea c\ sub „zodia” lui Ion (Iliescu) [i Ion 
(oricare de-ai no[tri) trebuie s\ sper\m `n mai bine; s\-i 
felicit\m, s\ le dorim s\n\tate [i … 3) c\ suntem cu ochii pe ei ! 
(Meridianul, an. III, nr. 1 (238) 7-9 ianuarie 2002, editorial) 
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GHEORGHE 
          Gheorghe – viteazul. Cel biblic este cunoscut [i 
r\scunoscut prin victoria sa asupra balaurului cu mai multe 
capete, c\lare, `n armur\ cu suli]e ca ap\r\tor al credin]ei. 
Gheorghe cel viteaz e prezent [i `n basmele rom=ne[ti. 
Viteazul din istorie : ca domnitor sau mai ales ca o[tean. F\r\ 
alde Gheorghe r\zboaiele [i luptele nu le c=[tigau ai no[tri. 
          Gheorghe – sluga Se zice c\ Ion e nume de slug\ [i 
Gheorghe de … prost. 
          De fapt, Gheorghe, Ion, Neculai, Mitru (Dumitru), Vasile 
`[i mo[teneau numele din tat\ `n fiu [i nu–[i f\ceau nici un fel de 
probleme dec=t s\ munceasc\ cinstit. 
          Gheorghe … de azi – e [i bogat [i s\rac, e [i ]igan, rom=n 
sau … Gyorgy – e George, Geo, Gheorghi]\, [.a.m.d. Se ascute 
limba [i percep]ia, a[a c\ Gioni pare mai atractiv, Georgel mai 
familiar, Ghi]\, mai rar. 
          Sf=ntul Gheorghe, recent petrecut, ar fi fost prilejul 
`ncheg\rii st=nelor (dup\ tradi]ie) [i momentul regener\rii 
`ntregii naturi. A]i v\zut ce flori [i ce verdea]\ frumoas\ a fost de 
23 aprilie ? 
          De Sf. Gheorghe renasc deci speran]ele de tot felul [i `n 
special cele legate de `nceputul muncii noastre „ cu du[m\nie [i 
cu n\dejde „ ! Oricare dintre cei cu numele de Gheorghe trebuie 
s\ aib\ `ncredere `n munca lui, oriunde s–ar afla – c\ f\r\ munc\ 
… nu se prea poate ! 
          La mul]i ani, tuturor cu numele de Gheorghe ! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, an. III, n, 32, (269 ) 25 – 28 aprilie 2002, editorial ) 

 
  Tat\l nostru - CARAGIALE 
~n istoria unor na]iuni se `nt=lnesc personalit\]i care 

f\uresc destine: istorie statal\ ({tefan cel Mare), modeleaz\ 
schi]a devenirii seculare (N. Iorga), „g\sesc” formele poetice de 
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referin]\ (M. Eminescu), deschid capitole noi de cercetare 
(H.Coand\) etc. etc. 

Destinul lui I. L. Caragiale a fost s\ ilustreze at=t limba 
unui secol (`n dezvoltarea ei) c=t [i via]a social\ tipic\ (`ntr-o 
repetabilitate istoric\). Este „t\ticul” expresiei literare normale [i 
nu me[te[ugite. Caragiale al nostru a consemnat at=tea formule 
lingvistice absolut actuale ast\zi, `nc=t e de b\nuit c\ [i `n multe 
decenii de acum `ncolo aceasta va r\m=ne forma de baz\ a 
exprim\rii. Din p\cate, asaltul neologismelor tehnice este mult 
prea puternic - nu numai asupra limbii noastre - `nc=t s\ rezist\m 
tendin]ei de alterare. Va veni vremea c=nd limbile tuturor 
popoarelor vor include at=]ia termeni comuni (tehnici) `nc=t 
oamenii se vor putea cu mult mai u[or `n]elege. Nu va fi 
indoeuropeana de `nceput, ci mondiala de comunicare. Doar 
sim]irea intim\, personal\ va fi gradual individualizat\ `n 
exprimare! {i Eminescu este dasc\l de suflet, iar Caragiale 
modelul de comunicare [i sim] al umorului, care s\ ajute omul s\ 
r\m=n\ fiin]a social\. 

Preten]ios titlul nostru pornit din ideea c\ pentru a r\m=ne 
ca popor avem nevoie de limb\, iar aceasta are suportul operei 
lui Caragiale, ca un pilon masiv al unui edificiu spiritual 
obligatoriu s\ existe. 

Genera]iile care vin vor avea mai mult de luptat pentru 
limba rom=n\ ca [i pentru poporul rom=n. 

Noi, c=t ne facem datoria? 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An III, nr.8 ( 245) 31 ianuarie-3 februarie 2002, editorial) 

 
Anul Caragiale 
Al matale ... Caragiale! 

Nu-mi dau seama dac\ I. L. Caragiale a f\cut istorie dar 
opera lui este coloan\ de rezisten]\ a literaturii na]ionale. 
Europenizarea [i globalizarea sunt cele mai grave atentate la 
fiin]a limbilor na]ionale sau chiar la existen]a popoarelor ca 
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na]iuni de sine st\t\toare. Banul, dorin]a de a avea o via]\ mai 
u[oar\ (ubi patria, ibi bene) realizeaz\ f\r\ eforturi militare visul 
marilor cuceritori: imperii greu de distrus. Uniunea European\ 
nu este altceva dec=t o bun\ parte din Europa-conglomerat de 
popoare care-[i uit\ `ncet, `ncet limba [i obiceiurile, `[i altereaz\ 
con[tiin]a de neam devenind deocamdat\ O }AR| (`ntindere) 
multicultural\ [i multietnic\ bazat\ pe EURO. 

CARAGIALE al nostru (al matale, al d-lui, etc.) este 
dintre cei mari care ne ajut\ s\ mai rezist\m un timp ca na]iune 
[i … limb\. Constat\m c\ `n ultimii ani sunt at=]ia termeni 
engleze[ti adopta]i (`n special tehnici) `nc=t ne schimb\m [i 
modul de percep]ie [i modul de g=ndire. {i alt\ soart\ nu avem 
`n calea acestei avalan[e. Mai putem rezista prin cultur\, tradi]ii, 
datine. 

C=t? 
Cine [tie, poate vor fi create condi]ii s\ reziste fiecare 

limb\ `n parte. Poate se vor face eforturi (financiare) s\ se 
conserve datinile, obiceiurile, elemente ale crea]iei populare. 
Poate, poate… 

Nu dorim s\ disp\rem, mai ales c\ avem cu ce sta `n fa]a 
altor popoare. 

Prin OPERA lui I. L. Caragiale ne `ntoarcem mereu (ca [i 
la M. Eminescu) la izvorul nostru pururi re`ntineritor, coloana 
f\r\ de sf=r[it a existen]ei noastre: LIMBA ROM+N|! 
(MERIDIANUL VS-BD-HS, An III, nr. 13 (250) 18-20 februarie 2002, editorial) 
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E.  PERSONALIT|}I. MEN}IUNI. NOTE 
 

PERSONALIT|}I LOCALE ALE MOMENTULUI 
~ntr-un mic [i ultra selectiv „Dic]ionar al personalit\]ilor 

jude]ului Vaslui” am hot\r=t ca cei men]iona]i s\ `ndeplineasc\ 
trei sau, cu totul excep]ional, dou\ dintre urm\toarele 4 (patru) 
CRITERII. 

- Oper\ scris\ sau realiz\ri de excep]ie `ntr-un domeniu 
economic, cultural, social. 

- Multilateralitatea preocup\rilor. 
- Prezen]a `n comunitate, `n pres\ 
- Percep]ie public\ sau de grup; efecte sociale, originalitate. 
Am adoptat criteriul alfabetic pentru a se urm\ri u[or aceste 

scurte informa]ii, ]in=nd cont c\ `n jude]ul Vaslui sunt peste 100 
de persoane care „comit” literatur\ dar realizeaz\ [i elemente de 
confort material [i spiritual cuantificabile. Vorbim de persoane 
~N ACTIVITATE, cu concrete]e implicate `n momentul 
cultural-informa]ional la care ne referim. Desigur, vor fi 
nedrept\]i]i post-mortem – Constantin Didilescu (a[a cum a fost 
[i `n via]a de prizonier `n Siberia sau al comunismului `n 
Rom=nia), Ion Patriche (un inginer de o creativitate 
excep]ional\, tehnic\ [i literar\, mereu nedrept\]it de personaje 
de decizie, cu voia lor sau din ordin (pentru c\ era [i … 
neconformist, nu glum\), un Ion Alexandru Anghelu[, un poet 
de profunzime cum n-am mai v\zut `n jude]ul Vaslui, Mircea 
Colo[enco, prieten despre care nu mai avem informa]ii, Ionel 
Maftei, Ion Neam]u, Alexandru Poam\, Valentin Silvestru [i 
destui al]ii. 

Desigur, lista este cu totul incomplet\ [i este de asumat lipsa 
de informare suplimentar\. Scopul nostru nu e s\ facem o 
monografie cultural\ ci s\ furniz\m nume, date, situa]ii 
relevante pentru acest moment unic `n istoria jude]ului Vaslui. 
Putem fi acuza]i c\ aplic\m o metod\ impresionist\ relativ la 
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fenomenul LOCAL, v\zut de aici de la baz\ [i cu ramifica]iile 
sale `n toat\ lumea, printr-o schimbare de perspectiv\ (bazat\ pe 
datele la `ndem=n\). 

Nu neg c\ exist\ cutare profesor care sculpteaz\, picteaz\ sau 
scrie `n atelierul s\u de la etajul V, c=nd [i c=nd, c\-[i face corect 
datoria la clas\ … dar nu este prezent `n via]a comunit\]ii. Ba, 
afirm c\ peste 20 pensionari din jude] scriu, scriu [i iar\[i scriu, 
cu o con[tiin]\ corect\ p=n\ la un punct, c\ pot l\sa ceva 
posterit\]ii [i ... nu vor muri de tot. 

}in=nd cont de evolu]ia interesului pentru citit, acum [i `n 
perspectiva internetului, (pentru fiecare) uitarea este foarte 
aproape. 

Nu pot `ns\ trece peste activitatea c=torva, cu totul ie[it\ din 
tipare, oameni care FAC, uneori cu mijloace de-a mirarea, dar 
iese ACTA, non verba ! Oricum, nu-i pot compara pe dr. 
Constantin Teodorescu, dr. N. Botezatu, dr. Iorgu G\l\]eanu din 
B=rlad, medici de mare autoritate, cu Daniel Grosu, de[i acesta 
din urm\ are talent cu carul, dar nu are `ns\ suprafa]a de 
reprezentare. 

Cei dint=i, medici de mare profesionalism, reu[esc [i opere 
literare absolut remarcabile, sunt foarte activi social [i 
subven]ioneaz\ [i funda]ii cu activit\]i excep]ionale. 

La Vaslui, Victor Cristea,  Dumitru Marin, Adrian 
Porumboiu, Corneliu Bichine], Teodor Pracsiu [i al]i c=]iva 
reu[esc s\ publice c\r]i, s\ conduc\ unit\]i dificile, s\ participe la 
varii ac]iuni culturale, s\ premieze tinere talente ori s\ sus]in\, 
cu autoritatea lor sau chiar financiar, tot felul de manifest\ri `n 
folosul comunit\]ii. 

Ar mai fi [i al]ii dar nu-i percepem  noi, m\car ca informa]ie 
de pres\, astfel, ca personalit\]i marcante ale momentului ! 

~n orice caz e `mbucur\tor c\ `n ultima perioad\ s-au ridicat 
tineri care s\ poarte mai ferm flac\ra creativit\]ii locale chiar 
dac\ pe alte meleaguri … 
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GHEORGHE ALUPOAIE, n\scut la 18.03.1944, `n 

jud. Suceava. Absolvent al Facult\]ii de arte plastice, `n prezent 
func]ioneaz\ ca profesor la Vaslui. Preocupat de sculptur\ este 
prezent `n mai multe expozi]ii locale [i republicane iar `n 
municipiul Vaslui cu busturi ale personalit\]ilor postate `n fa]a 
unor [coli [i licee. 
 

MIHAI APOSTU, n\scut la 4.09.1962, poet [i 
publicist, membru al Cenaclului “Ion Iancu Lefter” Vaslui. Din 
crea]iile sale enumer\m: “Atentat la poezie”, 1995, “Vocile”, 
1998, “A cincea stare”, 2000, “Trilogia s\rutului”. 
 

IOAN BABAN, n\scut la 6 august 1935, `n comuna 
Dele[ti, jude]ul Vaslui. 

Licen]iat `n filologie, la Universitatea Al. I. Cuza din Ia[i. 
Profesor titular de limba [i literatura rom=n\, fost director de 
[coal\ [i inspector [colar la Inspectoratul {colar Jude]ean Vaslui. 

Poet, prozator [i publicist, autorul volumelor de versuri: 
“Norii cu melancolii” [i “Ispite lirice”, ed. Junimea Ia[i `n anii 
1999, respectiv 2000; “Negu]\torul de drum”, ed. Parnas, Ia[i [i 
“Apele t\cerii”, ed. Cutia Pandorei Vaslui, 2002; a volumelor de 
povestiri [i nuvele “Dincolo de bine [i de r\u”, ed. Cronica Ia[i, 
1998; “O istorie ciudat\”, precum [i a romanului “T\r=mul 
interzis”, ed. Timpul din Ia[i `n anul 2000 [i respectiv 2001. La 
editura Cutia Pandorei a ap\rut `n 2004 volumul de epigrame [i 
poeme satirice “P\cal\ [i T=ndal\ `n Europa” (Radu Deleanu), al 
c\rui manuscris a fost premiat la Festivalul Umorului de la 
Vaslui `n anul 2002. La editura Timpul din Ia[i a ap\rut primul 
volum al romanului “Anotimpul imposibilei iubiri”. 

A colaborat [i colaboreaz\ la diverse publica]ii: 
Meridianul, Vremea nou\, Adev\rul, {coala B=rl\dean\, Gazeta 
de Est, Apolo, Ethos, Cronica, Tribuna `nv\]\m=ntului, Est, 
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P\reri Tutovene [.a. Este coautorul volumelor de umor “Satana 
`n minijup”, “Treptele devenirii” [i “Sechestra]i `n umor”, ale 
membrilor Cenaclului umori[tilor “Valentin Silvestru”, editate 
de Casa de cultur\ Vaslui. ~n anul 1989 i s-a decernat un premiu 
na]ional pentru proz\ scurt\. 

 
SIMION BOGD|NESCU - Ioan Puflea (27 

octombrie 1951, sat Hupca, comuna Bogd\ne[ti, B=rlad). Opera: 
poezii, eseuri: 

Totem interior (1991), Dioptrii (1992), Adio somnoroas\ 
(1994), Obscure (1996), Elegii f\r\ timp (1997), Apa vie [i 
smiceaua de m\r (1999), {oc (2000), Spic de idei (2002), Oracol 
Scufundat [i Praf la Statuie (ambele `n 2003), Dioptrii 
(antologie, 2005). 

Colaborator la numeroase reviste, membru al Academiei 
b=rl\dene [i Junimii; membru al Uniunii Scriitorilor din 1998. 
Profesor de limba [i literatura rom=n\ la Liceul “Mihai 
Eminescu”din B=rlad, unde conduce un cenaclu literar “Aripi 
tinere”.  Este participant activ la colocviile de literatur\ de la 
Biblioteca “Stroe Belloescu” B=rlad. Colaborator la mai multe 
reviste, printre care “Dacia Literar\”[i “Convorbiri Literare”.  

 
GHEORGHE C+RJ| 
N\scut : 22.04.1948, loc. C=rja, com. Murgeni, Vaslui ; 
Facultatea de Matematic\ a Universit\]ii “ Al. I. Cuza” 

Ia[i (1966-1971). 
~n 1986 este numit inspector [colar general adjunct apoi 

general al I.S.J. (1990). 
Director la Liceul teoretic “Mihail Kog\lniceanu” p=n\ `n 

anul 2005, numit inspector [colar general al I.S.J. Vaslui. 
Autor [i coautor al urm\toarelor : 

- Matematic\ pentru `nv\]\m=ntul primar – culegere de 
probleme; Matematica – caiet pentru clasa I; Analiza 
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matematic\ - probleme rezolvate [i completate; Mysteria 
mathematicae – revista de matematic\ a Liceului teoretic 
“Mihail Kog\lniceanu”. 

- 2 ani de zile, s\pt\m=nal, a fost realizatorul emisiunii “Cui   
i-e fric\ de matematic\” 

- Medalii [i Diplome, Profesor eviden]iat 
Este membru de onoare al asocia]iei “Il Cittadino” din 

Crotone, Italia, care i-a acordat distinc]ia “Coloana de argint”. 
~ntre anii 1996-2000 a fost Consilier Jude]ean, iar din anul 2004 
este consilier local din partea Partidului Democrat.  

 
MIHAI CIOBANU, n\scut la 15.07.1934, Pa[cani, jud. 

Ia[i, profesor, publicist, monografist. Absolvent al Facult\]ii de 
Filologie a Universit\]ii “Al. I. Cuza” Ia[i. ~nfiin]eaz\, `mpreun\ 
cu prof. {tefan Bujoreanu, `n 1957, Muzeul Raional D. 
Cantemir. Autor al vol. “Realit\]i [i perspective `n activitatea 
educativ\”, Valui, 1969, “Monografia Grupului {colar de 
Coopera]ie Vaslui – semicentenar”, Vaslui, 1998 coautor al vol. 
“Cronica Vasluiului”, 1999 [i cu P. Necula “Personalit\]i 
vasluiene” (2001). 
 

THEODOR CODREANU  
N\scut la 1 aprilie 1945, `n satul S=rbi, Banca, jude]ul 

Vaslui 
Facultatea de Filologie din Ia[i, debut la „Vremea Nou\”, 

apoi Rom=nia Literar\, etc. 
~n 1970 debuteaz\ `n proz\ cu „Ozona”, care va deveni 

ulterior romanul „Marele Zid”. ~n 1977 a `nceput seria de studii 
despre Eminescu din viitoarea sa carte „Eminescu, dialectica 
stilului”. Preocupat mult de personalitatea poetului nepereche a 
publicat [i „Modelul ontologic eminescian”, pentru care a primit 
[i premiul Scriitorilor din Republica Moldova. Din bogata sa 
activitate mai amintim „Istoria Hu[ilor”,  



 519

 „Dubla sacrificare a lui Eminescu”, pentru care a primit 
[i premiu na]ional „Mihai Eminescu”, Suceava 1999, 
„Complexul Bacovia”, (premiul „Uniunii scriitorilor” din Ia[i `n 
2002), „Patriotul” [i „Basarabia sau drama sf=[ierii” (2004). 

Theodor Codreanu este un critic al `ntreg spa]iului 
cultural rom=nesc preocup=ndu-se at=t de valorile care creeaz\ 
`n ]ar\, c=t [i `n Basarabia [i `n exil.  

 
MARIA COZMA 
Maria Cozma s-a n\scut `n 1959 `ntr-o familie de ]\rani la 

V\leni; spune dumneaei c\ a dus o via]\ dur\, venind de pe un 
t\r=m anonim, arid ca un p\m=nt secetos. 

Citind “Duminica Mare a lui Grigore Vieru” scris\ de 
criticul Theodor Codreanu a `n]eles spusele lui Cioran “un pl=ns 
de clopot `ntr-un tratat de logic\” [i a[a a transpus `n planul 
vie]ii sociale `n cartea sa “Ultima zi de decembrie `ntre metafor\ 
[i politic\” de fapt debutul s\u pe plan literar. Admiratoare a lui 
Grigore Vieru dar [i al naiului lui Gh. Zamfir, autoarea noastr\ `l 
are `n suflet [i pe Emil Cioran din care-i place s\ citeze: “O mie 
de ani ne-am t=r=t pe locul acesta [i nu [tiu c=t ne va mai trebui 
s\ `ntrez\rim lumina. ~n nici un caz `nainte ca o Rom=nie 
subteran\ s\-[i fi lichidat avutul de `ntuneric”. 

S-a impus, eruptiv, cu alte 3 c\r]i publicate `n edituri 
ie[ene: Evadare din vidul t\cerii (proz\), Acolo unde nu ajung 
norii (proz\) [i Nisipul meu din clepsidr\ (poezie), 2005. A f\cut 
obiectul unui show apreciat la TVV, duminic\, 4 decembrie 
2005. 
 

DANIEL DRAGOMIRESCU 
N\scut `n Bucure[ti, la 12 aprilie 1952; Universitatea din 

Bucure[ti, Facultatea de Limba [i Literatura Rom=n\ (sec]ia 
rom=n\-francez\); profesor  la Liceul Teoretic “Emil Racovi]\” 
din Vaslui. 
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Public\: - “Cel din urm\ rapsod [i alte povestiri” (proz\ 
scurt\), Ia[i 2002 ; “Liviu Rebreanu-Romancierul [i lumea sa”, 
Ia[i 2002; “Nimic nou dup\ Cortina de Fier” (roman), Ia[i, 2003; 
“Coordonate ale prozei rom=ne[ti”, Ia[i,2003; “De[ertul ro[u” 
(roman), Ia[i,2004; “~ntunecatul noiembrie” (roman), editura 
Junimea, Ia[i,2005                  

Colabor\ri cu proz\ [i cronici literare la “Convorbiri 
literare”, “Ardealul literar”, “Arge[“, “Bucovina literar\”, 
“Oglinda literar\’, “Est”, “P\reri tutovene” etc. 

Numeroase referin]e critice de autoritate ; prezen]e `n 
mass-media – la Radio Ia[i, TV B=rlad, TV Vaslui; prezen]e 
mediatizate la diverse evenimente culturale locale. 
 

ION ENACHE  
N\scut `n satul Chirce[ti-Micle[ti, Vaslui, 27 septembrie  

1950.C\s\torit, 5 copii, certificat de revolu]ionar. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din Rom=nia cu apari]ii `n 

importante reviste de literatur\ din ]ar\, autor al volumelor de 
poezie [i eseuri: “Duminica s=ngelui” (Junimea), “Quadrige”- 
(Boemia, Ia[i), “Abisalom”, (Editura “Cutia Pandorei”- Vaslui – 
Inspectoratul de cultur\ Vaslui), “ Sfera cu Sfinx” (Timpul- 
Ia[i), “Metafizica uit\rii”- (Timpul Ia[i, cu sprijinul Muzeului 
jude]ean Vaslui). Ultima apari]ie: „C=nd `nfloresc ]ig\ncile a 
doua oar\”, ed. Cronica, 2005. 

Eseuri: “G=ndul – M=]ii” (Cutia Pandorei, Vaslui) 
Numeroase distinc]ii. 
Particip\ri: la diverse cercuri, cenacluri, festivaluri, 

`ncep=nd cu anul 1970, Cenaclul “Vasile Alecsandri”, 
“Mu[atinii”, “I. I. Iancu Lefter”, pre[edinte de onoare. Apari]ii 
la Televiziunea na]ional\ la “Antena v\ apar]ine”, cu A. 
P\unescu; Tv. Ia[i [i Radio Moldova, TV Vaslui, Unison Radio. 
Publicat [i `n str\in\tate. 
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Quadrig\: ”S\ spele de amurg opai]ele-n jur/[i cablurile 
aceste probabil duc la Roma/unde-n trecute priviri s-a mai 
p\strat aroma/marii puteri ce acum e t=rfa tuturor.” 

 
ADINA ANDREEA HUIBAN 
Data na[terii: 23 noiembrie 1982, Cod\ie[ti, Vaslui 
Experien]\ profesional\: realizator [i prezentator al 

emisiunii “Controverse” la Televiziunea Vaslui, 1998; a lucrat 
la Biroul de pres\ pentru Festivalul Inerna]ional de Film 
“Dakino-2002”; prezentator de [tiri OTV octombrie 2004-
ianuarie 2005 

Debut `n “Cronica”, Ia[i, noiembrie 1995. 
Volume de versuri publicate: “La izvorul g=ndului”-1997, 

revista “Examene”, “S\get\torul” – 1998, Ed. M. Eminescu, 
Bucure[ti; “Str=ngere din umeri” – 1998, Ed. “Augusta”, 
Timi[oara; “Lungimea lucrurilor verzi” – 2000, Ed. “Muzeul 
Literaturii Rom=ne”, Bucure[ti.  

A participat la numeroase concursuri  na]ionale [i 
interna]ionale de poezie unde a ob]inut importante premii. 

 
IOAN MANCA{ 
N\scut la 20 iulie 1951 `n B=rlad 
Om de cultur\, istoric. Absolvent al Facult\]ii de Istorie-

Filosofie din Ia[i. ~n cadrul Muzeului “{tefan cel Mare” Vaslui, 
unde func]ioneaz\ [i-n prezent, excelent organizator; a atras 
numeroase personalit\]i la ac]iuni culturale de `nalt nivel 
[tiin]ific, educa]ional, cultural, patriotic. A contribuit la 
`nfiin]area [i editarea revistei “Acta Moldaviae Meridionalis”. O 
perioad\ a fost [i inspector [ef la Comitetul de Cultur\ a 
jude]ului Vaslui. A organizat [i ac]iuni de anvergur\, `n cadrul 
Festivalului Umorului “C. T\nase” precum [i simpozioane pe 
teme de istorie.     
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Sub conducerea sa Muzeul Jude]ean a redevenit o 
institu]ie de cultur\ respectat\ [i ... vizitat\.  
 

CONSTANTIN MANEA, n\scut la Ro[ie[ti, jud. 
Vaslui, la 26.05.1958, jurist, epigramist. Absolvent al facult\]ii 
de drept a Universit\]ii “Al. I. Cuza” Ia[i. Debut literar `n 1975, 
revista “Urzica”. Numeroase colabor\ri [i premii. C\r]i 
publicate: “Pic\tura de acid”, 1980 [i `n volumele `n colaborare, 
ale Casei de cultur\ Vaslui. 

 

„DUMITRU V. MARIN, n. 28 apr. 1941, 
Giurgiuoana, com. Podu Turcului, jud. Bac\u. St. univ. de fil. 
Prof. de lb. [i lit. rom. la Lic. “Mihail Kog\lniceanu” din Vaslui. 
Dr. `n fil. Cu teza Tudor Pamfile [i revista “Ion Creang\”, 
conduc\tor [tiin]ific prof. univ. dr. doc. Mihai Pop (1998). 
Colab. la Adev\rul, Albina, Anuarul Institutului de istorie “A.D. 
Xenopol”, Clepsidra, Clopotul, Cronica, Gazeta de vest, 
~ndrum\torul cultural, Meridian Vaslui-B=rlad, Sc=nteia 
tineretului, Vl\starul, Vremea nou\ [.a. 

M. a f\cut o pasiune de o via]\ pentru cercetarea operei [i 
vie]ii lui Tudor Pamfile, despre care a publicat multe articole, 
din a c\rui oper\ a tip\rit o antologie de proz\ pop. (Basme, ed. 
`ngr. de - , Junimea, Ia[i, 1976, 121p.) [i despre care a tip\rit un 
st. mai amplu: Tudor Pamfile [i revista “Ion Creang\” cu un 
cuv=nt `nainte de prof. univ. dr. N. Constantinescu (Edit. “Cutia 
Pandorei”, Vaslui, 1998, 294p.), scris cu participare v\dit\, 
uneori evit=nd cu greu tonul hagiografic, `n care examineaz\ 
condi]iile formative ale rev., contribu]ia ei la realizarea unui 
corpus al folc. Rom., compartimentele rev. “Incursiunea `n 
lumea operei lui Tudor Pamfile, - apreciaz\ pref. – oper\ `n care 
revista “Ion Creang\” ocup\ un loc de prim ordin, propus\ `n 
acest studiu dens, documentat, scris cu mare grij\ pentru adev\r, 
dar [i “pentru mai dreapta cinstire” a folcloristului de la }epu, 
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ofer\ o lectur\ extrem de instructiv\ [i deschide o poart\ c\tre 
recuperarea integral\ a acestui pre]ios element de patrimoniu.”  
(I. Datcu, Dic]ionarul etnologilor rom=ni, 1998, II, 60) 
 

IOAN M+CNEA 
N\scut la 16 iunie 1935, Vetri[oaia. Licen]iat `n 

administra]ia public\, Ia[i (D.C.) 
Publicist (din 1974) diverse ziare, reviste. 
7 volume de poezie: Osp\] [i cenu[\ (1991), Toamn\ `n 

patru anotimpuri (1991), Rug\ciunea (1999), Asfin]ire `n 
memorii (2001), Fluturi alba[tri (2003), Un veac `ntr-un vis 
(2005), Tigri cu m\[ti (1990). 

Proz\: P\m=nt [i lacrimi (1997), Pedeaps\ f\r\ judecat\ 
(1991), Blestemul Prutului (2002), Satul `n cea]\ (1999), 
Atingerea mitului (2003). 

Primar 8 ani (1996-2004), 2006-consilier local. 
„Am venit/Din albastru infinit/{i cu cer m-am `nvelit/Cu 

r\d\cini de p\m=nt/{i-am b\ut ap\ din Prut/Vetri[oaia mea 
gr\din\/Te-am c\utat, te-am chiuit/Te-am bocit [i te-am iubit/{i 
pe soare [i pe lun\/Vetri[oaia – mam\ bun\”. 

 
TRAIAN NICOLA 
Acest neobosit condeier, care-a scris c=t nu se poate citi 

`ntr-o via]\ de om s-a n\scut la B=rlad `n 1928. Dup\ absolvirea 
liceului a urmat Facultatea de Chimie func]ion=nd apoi ca 
profesor la mai multe [coli [i licee din municipiul B=rlad. De[i 
de forma]ie “real\” a fost captivat de “Arhivele”, de unde a scos 
documente despre multe, foarte multe personalit\]i pe care le-a 
`nscris `n 10 volume intitulate “VALORI SPIRITUALE 
TUTOVENE” , 6 format mare [i 4 `n colaborare cu Prim\ria 
B=rlad. A tip\rit “Monografia Liceului Ro[ca Codreanu” 
precum [i un ANUAR al aceluia[i liceu.  
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GRUIA NOVAC  
N\scut `n anul 1935 `n Republica Moldova 
Amintim dintre contribu]iile sale “Cumin]enia lui 

Procuranti (volum de critic\ literar\) [i o postfa]\ “Dup\ 30 de 
ani” - monografia Casei de Cultur\ “George Tutoveanu” din 
B=rlad, un studiu despre poetul Cristian Simionescu. Prefa]ator 
pentru numero[i autori r\ma[i anonimi sau consacra]i. 

Gruia Novac este un reprezentant `n Agora a unui B\rlad 
cu o tradi]ie cultural\ notabil\, este un om-spectacol [i un spirit 
deschis oric\rei confrunt\ri de idei. 

 
TEODOR PRACSIU 
N\scut la 2 iunie 1946, critic literar, critic teatral, umorist 
Facultatea de Litere din Ia[i; profesor la {coala din F\lciu, 

redactor [i director la „Vremea Nou\” devenit „Adev\rul de 
Vaslui”. 

Debut `n volum „Clepsidrele Thaliei”, urmat de „M\[tile 
lui Cronos”, (critic\ teatral\) consacrate Teatrului „Victor Ion 
Popa” din B=rlad; „Transparen]e critice”(volum de cronici 
teatrale, literare); „Oglinzi paralele” (2000); „Proscena” (studiu 
monografic `mpreun\ cu Vasile M\linescu, editura „Sfera”, 
B=rlad, 2005). A prefa]at numero[i scriitori [i mai multe 
antologii ale epigramei: „Plecat-am nou\ din Vaslui”, „Numai 
`n]elep]ii r=d”, „Satana `n minijup”, etc. Ultima „Corec]ii cu 
z=mbete”, care este cea mai valoroas\ din punct de vedere al 
con]inutului (coordonator). 

Profesor sau inspector pentru limba [i literatura rom=n\ a 
participat la diferite `nt=lniri, simpozioane, lans\ri de carte care-l 
ilustreaz\ ca un personaj studios, cu lecturi `ntinse, de mare 
autoritate moral\ [i intelectual\. Prefa]ator la numeroase 
volume, conduc\tor al Cenaclului Umori[tilor „Valentin 
Silvestru”.  
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~n peisajul cultural vasluian este o personalite de prim 
rang al\turi de D. V. Marin, Th. Codreanu, Gruia Novac, [.a. 
 

ION GH. PRICOP 
S-a n\scut la 15 aprilie 1944, `n satul Novaci-Duda. 

Clasele primare [i gimnaziale `n satul natal iar liceul la Hu[i, 
Liceul “Cuza-Vod\”. Facultatea de filologie a Univ. “Al. I. 
Cuza” din Ia[i, pe care o absolv\ `n 1969. Debuteaz\ `n gazeta: 
“Flac\ra Ia[ului”; activeaz\ `n cenaclul literar “M. Eminescu” al 
Casei de Cultur\ din localitate. Tip\re[te `n revista studen]easc\ 
“Alma Mater” din Ia[i 1971. Colec]ia “Zidiri” („Nesomnul”) 
(1980). Proz\ scurt\ [i poezie la diverse periodice unde i se 
comenteaz\ [i operele: “Convorbiri literare”, “Ateneu”, 
“Luceaf\rul”, “Rom=nia literar\”, “Vremea nou\”, “Cronica”, 
“Porto-Franco”, “Prutul” de autori ca : Theodor Codreanu, 
Cristian Livescu, Al. Dobrescu, etc. ~n 1985 debuteaz\ cu 
volumul de proz\ scurt\ “Cor\bii `n septembrie” la Ed. Junimea 
Ia[i iar dup\ decembrie 1989 colaboreaz\ `n revistele : “Porto-
Franco” din Gala]i, la “Sud-Est” [i “Glasul na]iunii” din 
Basarabia, “Jurnalul de Vaslui”, “Ethos” [i “Prutul”. ~n 1991 
public\ volumul de proz\ scurt\ “C\l\re]ul de os”, Ed. “Cartea 
Rom=neasc\”, iar `n 1997 romanul “La coada cometei”, `n Ed. 
Porto-Franco din Gala]i. ~n anul 2001 este primit `n Uniunea 
Scriitorilor.  

 

          DAN RAVARU 
Dan Ravaru s-a născut pe data de 3 aprilie 1941, la 

Bârlad. Tatăl, pilot în aviaţia militară, iar mama, absolventă a 
secţiei clasice a liceului „Iorgu Radu”, era bârlădeancă pe linie 
maternă. 

~n 1981 (apare mai târziu) scrie cartea Datini [i obiceiuri 
de pe Valea Tutovei, semnată Silvia şi Dan Ravaru. Aici au fost 
incluse o parte din materialele culese împreună, referitoare la 
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nuntă, clăci, şezători, obiceiuri de iarnă (colinde, pluguşoare, 
jocuri cu măşti, teatru haiducesc). După 1989, a urmat o 
perioadă de reconsiderare şi publicaţiile s-au înmulţit: Folclor, 
etnografie, istorie local\ – 1998, în care sunt adunate mai multe 
studii, remarcându-se cele despre vălăret şi jocurile de priveghi; 
Cartea Puie[tilor – 1999, o monografie a comunei în care a 
locuit peste 4 ani, prezentând-o din toate punctele de vedere, 
mai ales în ceea ce priveşte istoria, viaţa folclorică, personalităţi; 
în aceleaşi coordonate se înscrie şi următoarea monografie, 
Comuna Alexandru Vlahu]\ – 2000; în 2001, pe baza vechilor 
culegeri, va tipări lucrarea Folclor literar de pe Valea Tutovei, 
ca autori fiind Silvia şi Dan Ravaru, cuprinzând texte de cântece 
din toate speciile folclorice, descântece, legende, povestiri, 
basme, snoave. În 2002, apare şi Cartea întâia a Racovei, o 
monografie „de vale”, vizând istoria, monumentele 
arhitectonice, personalităţile. 

Dan Ravaru a desfăşurat – şi desfăşoară încă – o bogată 
activitate publicistică, fiind prezent `n pagini ca: „Luceafărul”, 
„Convorbiri literare”, „Ateneu” (Bacău) [.a.  
 
 EMIL R|{CANU  
 N\scut la data de 17.04.1947, Bogd\ne[ti, Vaslui. 
 Facultatea de Sociologie a Universit\]ii Bucure[ti, 1982. 
 {ef Comisie Cultur\ a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor 
p=n\ `n 1990; director Casa de cultur\ a sindicatelor „Constantin 
T\nase” Vaslui, 1990 – 
2006. Mentor [i excelent 
organizator cultural 
 

CONSTANTIN 
SLAVIC, scriitor [i ziarist, 
n\scut pe 2 mai 1932 `n jud. 
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Boto[ani. Redactor la diverse publica]ii printre care [i “Vremea 
Nou\” de unde se pensioneaz\. Dintre apari]ii: “Zece ani sub 
semnul libert\]ii”, 1984, “Acas\” – poezii [i epigrame, “La 
v=n\toare de amintiri”, 2000, “R=[ii lumii”, 2000, “~n lun\”, 
“Scorburarii”. (2005) 
 

IOAN TODERA{CU, n\scut la 6.12.1959, membru al 
Uniunii Epigrami[tilor din Rom=nia, prezen]\ activ\ la Cenaclul 
Umori[tilor “Valentin Silvestru” din Vaslui [i Academia Liber\ 
“P\storel” din Ia[i. A publicat `n 50 de culegeri [i antologii de 
epigrame, de 41 de ori laureat al festivalelor na]ionale de umor 
[i epigram\, a colaborat cu peste 70 de reviste din ]ar\ [i din 
republica Moldova. ~n 2001 `i apare la ed. “Bolta Rece” Ia[i 
volumul “Pe drumul de costi[e”. 

  
NICOLAE VIZITEU  
N\scut la Curse[ti-Deal, comuna Punge[ti, la 3 iulie 1945, 

pictor, grafician, caricaturist. Studii la Liceul “M. 
Kog\lniceanu” Vaslui, {coala Tehnic\ Agricol\ (veterinar\), 
Podul Iloaiei Ia[i, {coala de Arte Vaslui. Debut `n caricatur\, 
concomitent `n revista “Amfiteatru”, “Urzica” [i “Flac\ra” `n 
1968. Colaborator la “Urzica”, “Moftul rom=n”, “{op=rla”, 
“Orizont”, “Perpetuum comic” [i la mai multe reviste din 
str\in\tate. Prezent din 1975 pe simezele saloanelor de concurs 
de umor din : Vaslui, Suceava, Bucure[ti, Gala]i, T=rgu Mure[, 
T=rgovi[te, Bac\u, Deva, Timi[oara, Hu[i, Sibiu, Gura 
Humorului, Br\ila Foc[ani, Costine[ti, [.a., dar [i din Italia, 
Belgia, Bulgaria, Canada, Turcia, Premii la Festivalul umorului 
Vaslui, Br\ila, T=rgu Mure[, Bac\u, Timi[oara, Bistri]a, Gura 
Humorului, Sibiu, T=rgovi[te. 

Expozi]ii personale de caricatur\ la: [apte edi]ii ale 
Festivalului umorului “C. T\nase”, Vaslui, Ia[i, B=rlad; “Sala 
Arta” Vaslui, toate sponsorizate de dr. C. Teodorescu. Lucr\ri 
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de grafic\ satiric\ `n muzee [i colec]ii particulare din Rom=nia, 
Belgia, Bulgaria, Canada, Italia, Olanda. Este [i autor de 
aforisme `n diferite reviste [i ziare. A publicat volumul 
“Viziteisme”, caricaturi [i aforisme (Vaslui, 1998). 
 

F.    PARTENERI VECHI {I NOI 
Partenerii [i finan]atorii no[tri sunt cca. 100 de firme care 

ani [i ani au avut publicitate la Unison radio Vaslui, Unison 
Radio B=rlad, TVV, Meridianul. 
 

MEDALIOANE: 
Adrian Porumboiu 
N\scut pe 27 septembrie 1950, localitatea Beceni, jude]ul 

Buz\u, c\s\torit, doi copii. 
Licen]iat al Facult\]ii de {tiin]e Economice/ASE  Ia[i. 
Pre[edinte la SC Racova - Com- 

Agro – Pan [.a., total 11 societ\]i 
comerciale, clasat printre primii oameni 
de afaceri `n Top 100 [i printre primii 
10 oameni boga]i din sport. Are firmele 
cele mai prospere din jude] ! 

- `n agricultur\ cultiv\ peste 
40.000 ha, cu metode [i tehnologii 
moderne (teren propriu [i `n arend\). 

- `n hoteluri [i turism: Hotel 
Racova – Vaslui, Dimitrie Cantemir – 
Hu[i, Agen]ie proprie de profil. 

- glorie a arbitrajului rom=nesc dup\ ce a activat ca 
juc\tor (Br\ila, Slatina, R=mnicu V=lcea, Vaslui). A condus 250 
meciuri `n divizia A, 90 meciuri interna]ionale; declarat cel mai 
bun arbitru rom=n, 6 ani; a condus meciuri `n toate competi]iile 
UEFA [i FIFA. Se retrage din arbitraj `n 1996 dar este cooptat 
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observator UEFA. Dup\ Nicolae Rainea, cel mai titrat [i pre]uit 
arbitru rom=n. 

- Autoritatea local\ a lui Adrian Porumboiu este dat\ de 
succesul afacerilor sale (f\r\ urm\ri penale) at=t `n jude] c=t [i `n 
afara lui (`n special Suceava), de combativitatea sa pe t\r=m 
social, de[i declar\ c\ nu face politic\: a demascat activitatea 
p\guboas\ a unor prefec]i [i persoane publice, a asigurat buna 
primire a oaspe]ilor din ]ar\ [i de peste hotare [i `[i p\streaz\ 
atent imaginea public\. 

- Finan]ator al echipei F.C. Vaslui, `n anul competi]ional 
2004/2005 a reu[it performan]a uluitoare de a promova `n 
divizia A.  

Fire activ\ [i `ntreprinz\toare, c\l\tore[te  mult [i peste 
hotare, ca om de afaceri [i om de sport. De cur=nd are un nepot 
(dup\ fiul Octavian) Matei Porumboiu, care-i alin\ sufletul `n 
orice `mprejurare. Cel\lalt fiu, Cornel se afirm\ ca un regizor de 
film de mare talent. 

 
Adrian Tighici 
Data na[terii: 25.03.1955 
C\s\torit, 1 copil 
Studii: 1976 – absolvent Liceul “Ion Mincu” Vaslui,  

1977 – Facultatea de Construc]ii [i arhitectur\, 1981 – 
Facultatea de Instala]ii pentru Construc]ii Bucure[ti, 1988- 
Masterat Universitatea “Gh. Asachi” Ia[i. 

Activitatea profesional\: 1981-1983 – Centrala 
“Electrotermica Vest 2” Bucure[ti, 1983-1999 – Inginer 
proiectant Provas Vaslui, 1996-1999 – {ef “Instala]ii gaze” 
Provas Vaslui, 1999-2002 – Manager PROGAZ INSTALA}II 
Vaslui, 2002- 2006 – Manager S.C. GAZ EST S.A. Vaslui 
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Competen]e profesionale: Participare la elaborarea 
proiectelor tehnice pentru termoficarea municipiilor B=rlad [i 
Vaslui, Proiectare instala]ii de `nc\lzire pentru blocuri de 
locuin]e, Proiectant de specialitate [i [ef de proiect “Sistem 
distribu]ie gaze naturale” `n municipiile Vaslui, Hu[i, ora[ 

Negre[ti, Valea Lupului – Ia[i, Elaborare 
documenta]ie de proiectare pentru 
“Infiin]are distribu]ie gaze naturale `n 
com. Munteni de Jos, Coste[ti – Vaslui, 
Epureni – Ia[i, Extindere distribu]ie gaze 
naturale din o]el [i polietilen\ `n mun. 
Vaslui, Trecerea centralei de termoficare 
TERMICA Vaslui de pe combustibil 
lichid pe gaze naturale, Trecerea unor 
centrale de cvartal pe gaze naturale, 

Bran[amente [i instala]ii de utilizare gaze naturale pentru agen]i 
economici [i locuin]e individuale, Lucr\ri de ventila]ii [i 
climatizare la hale industriale, Montare centrale termice cu 
puteri instalate de la 15 KW la 2000 KW. 

Sponsor important pentru numeroase manifest\ri 
culturale, prezen]e apreciate `n mijloacele mass-media. 
 

Laz\r P. Neac[u – un intreprinz\tor vasluian de succes 
 Data na[terii: 5.08.1966, Vaslui, p\rin]ii – Pavel [i Maria, 
din Munteni de Sus. 
 Studii: {coala general\ Munteni de 
Sus, Liceul “Dacia” Bucure[ti, Absolvent 
al {colii Na]ionale de studii politice [i 
administra]ie. 

Patron grup de firme printre care: 
SC Ana Construct 200 SRL Bucure[ti, 
(firm\ de construc]ii), Prodcom, Agricom, 
Dumbrava Vaslui, pe care a achizi]ionat-o 
`n 2002. 
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 Om al locului, a contribuit hot\r=tor la re`nfiin]area 
comunei Munteni de Sus; este ctitor al bisericii cu hramul Sf. 
Petru [i Pavel – Satu Nou. 
 C\s\torit cu Lenu]a Puiu din Lipov\], 2 copii – M\d\lina 
Elena (17 ani), Ana Maria (15 ani). 
 ~n 2003 a cump\rat o parte din platforma industrial\ Vie-
Vin prin Agricom Company Bucure[ti cu scopul de a men]ine 
vinurile Dumbrava – Vaslui (Merlot, Feteasc\ Regal\ [i Riesling 
sec) pe care societatea le produce. 
 Prosperitatea vasluienilor este scopul s\u m\rturisit. 

Pentru Biserica de la Satu Nou, ctitorul Laz\r Marian 
Neac[u a donat peste 11 mld. lei vechi, numai pentru pictur\ 
peste 2 miliarde lei. 
 Un investitor `n domeniul agricol care sus]ine hot\r=t 
p\strarea patrimoniului viticol din jude]ul Vaslui. 
 
Societ\]i comerciale mai cunoscute din jude]ul Vaslui 
Micro`ntreprinderi 
ANTEL SRL, Vaslui; Hurduc Antonel – asociat/patron 
ARTA MOBILEI SRL, Vaslui; Hurdubaia Constantin,  
asociat/patron 
COMIREX SRL, Vaslui; Anton Ioan – asociat/patron 
CRISMONA SRL, Vaslui; Cojocaru Emilia – asociat/patron 
CUVAS SRL, Curea Gheorghe – asociat/patron 
DACIA 1991 SRL, B=rlad; Popa Panainte – asociat/patron 
DERATCOS SRL, B=rlad; Dr\gu] Constantin – asociat/patron 
EUROJOB UNITED SRL, Iv\ne[ti; Pan\ Giani – asociat/patron 
GIDEON SRL; Ion Gurgu]\, Gigel Botezatu - asociat/patron 
GIGABIT SRL, Vaslui; Cenu[\ Gabriel – asociat/patron 
INFODESIGN SRL, Vaslui; Albescu Cristian Gheorghe– 
asociat/patron 
INFOMAT SERVICE SRL, Vaslui; Ureche Daniel Leonte– 
asociat/patron 
MAPAMOND SRL, Vaslui; Manea Florin – asociat/patron 
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MARVAS SRL, Vaslui; Ciurea Marian – asociat/patron 
PACKET PRODCOM SRL, Vaslui; Soos Alexandru – 
asociat/patron 
PANEUROPEAN SRL, Hu[i; Alexa Cristian – asociat/patron 
PERLA SRL, Vaslui; Orasanu Marin – asociat/patron 
PESCO-C+RJA SRL, B=rlad; Ajudeanu Anton – asociat/patron 
PIAR SRL, Vaslui; Harabagiu Marin – asociat/patron 
PIROTEHNIC OSB, Vaslui – Buta Benone – asociat/patron 
PROGAZ SERVICE SRL, Vaslui; Tighici Adrian – asociat/patron 
TEHNOMETAL SA, Vaslui; T\taru Constantin, administrator 
TERRACONSTRUCT SRL, Vaslui; Bor[ Haralambie, 
asociat/patron 
TRANSCARPATIN, Vaslui; Ponea Iuliana – asociat/patron 
TRUST AUTO SERVICE SRL, Vaslui; Bazgai Daniela– 
asociat/patron 
                                                                        
~ntreprinderi mici 
ANA AUTOCENTER SRL, B=rlad; C\lug\reanu Nelu 
Cristinel– asociat/patron 
APROCOM SA, Vaslui; Moldoveanu Florin – administrator 
ARSENAL SRL, Vaslui; Darie Valentin – asociat/patron 

ATCOM SCM, Vaslui; Rogozea Aurelian – pre[edinte C.A 
B+RLADUL SRL, B=rlad; S=rbu Ana – asociat/patron 
BIG SRL, Vaslui; P\durariu Maria – asociat/patron 
BIOVET SRL, Vaslui; P\un Ion – asociat/patron 
BUCHET SRL, Vaslui; Dob=rceanu Florin – asociat/patron 
CARBOCHIM MOLDOVA SRL, B=rlad; B=rsan Maria– 
asociat/patron 
CIPVAL SRL, Hu[i; Melinte Valeriu Ciprian – asociat/patron 
CITART SRL, Vaslui; Dabija C. Iulian – asociat/patron 
CONBETAS SA, Vaslui; Be[liu Viorel – director 
CONIZOL SRL, B=rlad; }uchendria Vasile – asociat/patron 
Cooperativa de consum, B\cani-Bogd\ni]a; M=]\ Ioan– pre[edinte 
COSMIROM SRL Vaslui; Chiri]escu Bogdan – asociat/patron 
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CRIZANTEMA SRL, B=rlad; Iacob Mioara – asociat/patron 
DIARUL ALPHA SRL, B=rlad; Ilie Vasile – asociat patron 
DIC AUTO SRL, B=rlad; Diconu Dumitru – asociat/patron 
ELECTRIC COMPANY, Vaslui; Popa Tolontan Aurel – 
administrator 
ELECTROCONSTRUC}IA ELCO Vaslui; Olariu Ion – 
pre[edinte CA 
ELEFARM SRL, B=rlad; Iancu Mihaela Gabriela – asociat/patron 
FABRICA DE BUC{E SRL, B=rlad; P\tra[cu Titi – asociat/patron 
LOGICONEX SRL, Vaslui; Cruceanu Sorin – asociat/patron 
M|RUL DE AUR SA, Vaslui; Popa Valeriu – administrator 
MATIX-CONF SRL, Vaslui; P\tra[cu V. Titi – asociat/patron 
MIRA-EUROSERVICE SRL, B=rlad; C\rare Viorel – 
asociat/patron 
MIVCONST SRL, B=rlad; Ivan Mircea – asociat/patron 
MOLDOVA SA, Vaslui; Oprea Mihai – vicepre[edinte C.A. 
NOVA DACIA SA, B=rlad; Popa Valeriu – administrator 
OCPET SRL, B=rlad; Chiriac Octavian – asociat/patron 
PALTIN SRL, B=rlad; Andrei Alexandru – asociat/patron 
PLANTAGO-TEHNOFARM SRL, Vaslui; Mihalcea Lidia– 
asociat/patron 
PRODALCOOL SA, Vaslui; Condrea Vladimir – administrator 
unic 
PROD-PREST SRL, B=rlad; Jardianu Adelina Mihaela– 
administrator unic 
ROMCODA SRL, B=rlad; Tudose Corneliu Mihai– asociat/patron 
SABIFAN SRL, Vaslui; Sabadac N. Vasile – asociat/patron 
Societatea de turism TUTOVA SA, B=rlad; Metehau Jean– 
Pre[edinte CA 
SPECTRALCOM SRL, B=rlad; Dodi]a Gh. Andrei – 
asociat/patron 
SPEED SRL, Hu[i; Bunescu Serghei – asociat/patron 
TEHNOUTILAJ SA, Hu[i; Rotariu Nicoleta – administrator unic 
TIVAS IMPEX SRL, Vaslui; T=n\ru Dumitru – asociat/patron 
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TRUST ELECTRO – M SA, Vaslui; Turbatu Gheorghe– 
administrator 
VACTECH SRL, B=rlad; Bahnaru C. Nicu – asociat/patron 
 
~ntreprinderi mijlocii 
ANTRECONS ID, Vaslui; Ilisei Dorin – asociat/patron 
AV+NTUL GHE}|U SNC, Vaslui;  
BRODCONF SRL, Vaslui; Iacob Dan – asociat/patron 
CONINVEST SRL, B=rlad; Pa[canu V. Adrian – asociat/patron 
ENACHE – MOR|RIT SRL, Hu[i; Enache Floriana – 
asociat/patron 
FUC Negre[ti SA, Negre[ti; Nacu Constantin – administrator unic 
GAZ EST SA, Vaslui; Tighici Adrian – director general 
M+NDRA SA, B=rlad; Boboc Clara – administrator 
MHT Izola]ii SRL, Vaslui; P=rvu Gabriel Liviu – asociat/patron 
MOBILA SA, B=rlad; Tapu Ortansa – pre[edinte CA 
MOBILSERCO, Vaslui; Hurdubaia Constantin – asociat/patron 
NADIN CONF SRL, Vaslui; Al Deiri Ahmad – asociat/patron 
NECO GRAND SRL, Vaslui; Ghe]\u {tefan – asociat/patron 
PORUMBELUL ALB SRL, Vaslui; Dob=rceanu Florin 
PROGAZ INSTALA}II SRL, Vaslui; Liviu Mazilu – 
administrator 
ROMATEX, Vaslui; Ali Safa – asociat/patron 
SAFIR SRL, V\leni; Safir Gheorghe – asociat/patron 
SCORILO SRL, Hu[i; Chenciu Dumitru – asociat/patron 
URBAN PROIECT SA, B=rlad; Dumitra[cu C. Viorel – 
administrator 
Utilaj Tehnologic FUC SA, Negre[ti; Luca D\nu]– administrator 
 
~ntreprinderi mari 
HU{ANA SA, Hu[i;Dog\rescu C\t\lin Dinu Ioan – Pre[edinte CA 
LCL Rom=nia, Vaslui; Giambruno Claudio – administrator 
PANCARPROD SRL, Vaslui; Iacob Dan – asociat/patron 
PODGORIA HU{I SA, Pog\ne[ti; Pascal Neculai – Pre[edinte CA 
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RACOVA COM AGRO PAN, Adrian Porumboiu – Pre[edinte 
REMAT SA, Vaslui; Radu Iorgu – Pre[edinte CA 
VASCAR, Ciuburgiu Mirela– director general 
 
~ntreprinderi foarte mari 
CONFEC}II B+RLAD SA, B=rlad; Copciac Emil– Pre[edinte CA 
CONFEC}II VASLUI SA, Vaslui; Anton Georgescu Doina– 
Pre[edinte CA 
RULMEN}I SA, B=rlad; Haisam Bayram – Pre[edinte CA 
 
Au fost aproape de noi: 
ALFA PETROTEL, Gabriel Stav\r – asociat/patron  
AUTORAID, V. Ungureanu – asociat/patron 
COLLEUS, Georgel Tudorache - asociat/patron 
COMSTAR H, Gabriel H\ulic\ -  asociat/patron 
COMIMEX, Marius Stanciu – asociat/patron 
CONCOMB VRABIE, Gic\ Vrabie – asociat/patron 
COMLEV, Cristian Leu[tean – asociat/patron 
DELKIMVAS, Silviu Helgiu – asociat/patron 
DOREVECO, Virginia Sterian – asociat/patron 
DEDEMAN, C\t\lin Ivan – director 
ELIS CUBIANO, Mircea P=nzaru – asociat/patron 
EUROHAUSE, Petru Hordil\ - asociat/patron 
EVEREST, Dumitru Popa – asociat/patron 
GSM SERVICE, Petru Rusu – asociat/patron 
GIDEON, Ion Gurgu]\ & Gigel Botezatu – asociat/patron 
HOPAV, Petru Hordil\ - asociat/patron 
IIRUC SERVICE, Valerian Palanici – asociat/patron 
LO}I COMPUTERS, Irina &Marius Peterfi – asociat/patron 
MINION, Neculai Cruceanu – asociat/patron 
MOTOR GRUP, Corneliu Mihalache – asociat/patron 
PROBITAS, Gabriel Lefter – asociat/patron 
PROINDUSTRIAL, Constantin Nechifor – asociat/patron 
PASPRODCOM, Cristi Pascal – asociat/patron 
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RADICAL GRUP, Neculai Micu – asociat/patron 
SAFIR, Gheorghe Safir – asociat/patron 
STEMAR, Nicolae Pascu – asociat/patron 
TAVIANI, Octavian Helgiu – asociat/patron 
UNISERV, Vasile Cazacu – asociat/patron 
UTIL MOB, Octavian Popa – asociat/patron 
UNIREA CONF, Petru Diaconu – asociat/patron 
UDI ALUMINIU, Ion Ungureanu – asociat/patron 
VASFLOR, Vasile D\riescu – asociat/patron 
VIE VIN, {tefan Stan – asociat/patron 
XENO-ROM, Ciprian Budu – asociat/patron 
 

 
* 
 

Sucursale de b\nci 
Banca Comercial\ - director Vasile Radu; Banca Rom=n\ pentru 
Dezvoltare Group Societe Generale – director Alexandra 
Grigore; Banc Post – director Mihaela Ojog; Banca Transilvania 
– director Iulian Neac[u; Banca Carpatica – director Dan 
Sebastian Samoil\; Raiffeisen Bank – director Adriana 
Munteanu. 
 
Societ\]i de asigurare 
Asirom, Unita, Ardaf, Omniasig, Allianz }iriac, Astra, Asitrans, 
Agras, Agi – comasat\ cu Omniasig, Asirag – comasat\ cu 
Omniasig, Carpatica. 
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~NCHEIERE ?  
NU… NICIDECUM… FINAL DESCHIS ! 

 
A existat {COALA PRACTIC| de jurnali[ti, la TV Vaslui 

~n prezent (2006) sunt facult\]i de jurnalistic\ `n mai 
multe centre din ]ar\, nu [i la Vaslui, cu chema]i [i nechema]i 
pentru aceast\ munc\ “social\”. E vorba de o profesie ivit\ `n 
acest moment istoric, generat\ de [ocul informa]ional [i cultural. 
Ca beneficiu de inventar `nregistr\m [i un nea[teptat paradox: 
foarte mult\ informa]ie, foarte pu]in\ afectivitate ! 

~n jurul TV.V. a roit, tot timpul, tineretul cu oarecari 
ambi]ii de a lucra `n pres\, ori pe linie cultural\. Aici a existat 
efervescen]a necesar\, schimb=nd mereu indicii de calitate, dup\ 
cum s-au perindat valori. Oarecum curios, eliminarea ca 
necorespunz\tori a unora care lucreaz\ `n media local\ a fost 
dictat\ de echip\ [i nu de patron ! C=]iva au considerat c\ au 
valoare mai mare [i au apucat drumul pr\zii mai b\noase ... Unii 
au plecat `n termeni colegiali, al]ii rup=nd c\ile de `n]elegere, 
zg=r=ind, v\rs=nd venin. Cei de la “Obiectiv” poart\ o 
adversitate neclintit\ fostului lor mentor, chiar dac\ mai 
z=mbesc la ocazii festive ... ~n alte situa]ii unul a furat bine orice 
i-a c\zut `n m=n\, altul a mai “luat” ceva aparatur\ ... Un 
informator a plecat ca infractor, [.a.m.d. To]i ace[tia nu pot s\ se 
exprime “favorabil” despre fostul lor [ef, tocmai pentru c\ nu 
pot fi ei vinova]ii, a[a c\ ...  tot m\garul r=ios se scarpin\ de 
stejarul scor]os. Dar, cum s\ spun\ netrebnicul c\, permanent,    
l-a furat ? Va recunoa[te un de]inut de drept comun scos din 
pu[c\rie dup\ condamnarea definitiv\ c\-i datoreaz\ totul ? Hm! 
Chestia asta, `ns\, conteaz\ pentru publicul mereu “hr\nit” cu 
zvonuri sau informa]ii despre prof. dr. Dumitru V. Marin. Dup\ 
un timp `[i dau seama [i se exprim\ `n genul “ce tip grozav e 
Marin \sta!”, “dur dar ... [tie ! [tie, dom’le !”; “bun-r\u, de la el 
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am `nv\]at ...” Marea majoritate se exprim\, de regul\, favorabil, 
[i asta justific\ optimismul [i siguran]a reu[itei ... 

Esen]a, `ns\, este c=t din tainele meseriei s-au deprins aici 
[i de c=]i ?! Cei ca Striblea, Ursu, Lupu [.a., [.a., recunosc 
deschis c\ de aici au pornit ! De constatat u[or c\ exist\ cei mai  
diver[i “vectori” de imagine. 

Dintre sutele de candida]i doar c=teva zeci au reu[it. 
Dintre cei aproximativ 200 de lucr\tori `n toate publica]iile [i 
mass-media jude]ului Vaslui (`n 1989 erau 8 [i c=]iva 
colaboratori !) aproximativ 160 au deschis [i u[a TV.V - Unison 
– Meridianul Vaslui. Dac\ unii au devenit adversari ne`mp\ca]i 
`nseamn\ ori c\ au fost prost educa]i, ori au calitate uman\ 
proast\; din coad\ de c=ine nu se poate scoate sit\ de m\tase ! 

Mai e [i situa]ia acelor competitori `n timpuri diferite, un 
fel de diferend, dac\ nu chiar conflict, `ntre genera]ii. 

Bucuria e c\ cine a trecut pe aici, `ns\, a `nv\]at sigur 
ceva: cum s\ munceasc\. 
 
 Grupul de pres\ TV.V. – UNISON RADIO – 
MERIDIANUL a fost principalul motor al deceniului [i 
jum\tate (1990-2005) de av=nt cultural-informa]ional, prin 
atitudinea sa mereu pozitiv\ [i constructiv\, prin promovarea cu 
obstinen]\ a valorilor locale, prin inocularea tendin]elor mai noi 
preluate de la agen]iile media, din pres\ ori de la personalit\]ile 
de suprafa]\ na]ional\ [i interna]ional\ promovate pe post. Am 
ap\sat cumva pe factorul politic-administrativ, pre[edin]i de stat, 
prim-mini[tri, mini[tri ([i fo[ti), parlamentari dar [i num\rul 
impresionant de profesori universitari, academicieni, (oaspe]i `n 
diverse ocazii 3 pre[edin]i de Academie: N. Constantinescu, 
Eugen Simion, Mihai Cimpoi), cercet\tori ilu[tri, am convorbit 
cu H. Coand\ la Ia[i, cu Anghel Rugin\ de mai multe ori la 
Vaslui [.a.  (`n jude] exist=nd doar forme embrionare de institu]ii 
universitare – filiale),  actori, c=nt\re]i de toate genurile, 
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informaticieni, [efi de unit\]i mass-media, agricultori, medici, 
]\rani, adic\ tot ce poate interesa popula]ia acestui jude]. 

TV.V. sau/[i celelalte unit\]i de pres\ n-au lipsit de la nici 
o manifestare important\ din jude], de regul\ cu invita]ie (spre 
sumar\ exemplificare: n-a lipsit cel pu]in o invita]ie zilnic\ x 
5500 zile, ... dar ... sub 8 subiecte pe telejurnal nu s-a cobor=t 
niciodat\, iar pe radio, n-a lipsit buletinul de [tiri local), `ntruc=t 
toat\ lumea [i-a f\cut un titlu de glorie prin prezen]a noastr\. 

A[a se explic\ de ce spectacolele festive organizate de noi 
(martie – Meridianul; iunie - UNISON Vaslui; septembrie – 
UNISON B=rlad; decembrie – TV.V.) sau cele electorale au 
avut `ntre 10 [i 20 de mii de participan]i. S-au mai transmis `n 
direct numeroase spectacole din centrul Civic sau de la Casa de 
cultur\, ale noastre sau ale altor `ntreprinz\tori sau institu]ii. 
 La aceste impresionante spectacole participau zeci [i sute 
de actan]i, chiar dac\ erau rodul unor colabor\ri mai mult sau 
mai pu]in costisitoare. Dintre multe, exemplific\m cu Festivalul 
DATINI {I OBICEIURI DE IARN|, de duminic\, 23 
decembrie 2001, organizat `mpreun\ cu Direc]ia pentru cultur\, 
culte [i patrimoniu cultural na]ional a jude]ului Vaslui. Cele 38 
de forma]ii `nglob=nd aproximativ 1000 de persoane [i interpre]i 
din jude], au r\scolit municipiul cu defilarea lor, spectacol de 
sunet, lumin\ [i culoare at=t `n aer liber c=t [i pe scena Casei de 
Cultur\ dar [i pe micul ecran (transmisie `n direct, cu interven]ii 
la UNISON Radio Vaslui [i B=rlad). Este lesne de observat c\ 
aproape ½  milion de locuitori au urm\rit evolu]ia arti[tilor 
populari pentru c\ [i cei din sate `[i urm\reau la TV.V. 
cons\tenii. Scrisori, felicit\ri [i ... `njur\turi am primit de la 
Todire[ti, Dragomire[ti, {uletea, Zorleni, Sole[ti, Lipov\], 
O[e[ti, Munteni, Laza, G=rceni etc. adic\ din cele 4 puncte 
cardinale ! 
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 Premiile care s-au dat de-a lungul timpului, numai pentru 
`ncurajarea arti[tilor 
populari sau profesioni[ti 
s-au ob]inut prin 
sponsoriz\ri (alt\ parte a 
popula]iei atras\) dar mai 
ales de la organizatori. 

Numai `ntr-un 
singur an, 2004, s-au dat 
peste 16000 de premii 
c=[tig\torilor la diverse 
concursuri, la cele 4 
unit\]i de pres\ ! A 
`nsemnat [i grija pentru om [i pentru autoritatea noastr\ ! 

Grupul de pres\ a fost `n prim plan, prin directorul s\u 
general, invitat la mai toate manifest\rile [i inaugur\rile, la 
Sesiuni na]ionale [i interna]ionale (de comunic\ri sau de afaceri) 
dar [i prin directorii fiec\rei unit\]i de pres\ `n parte. Autoritatea 
TV.V. a avut unele sinuozit\]i datorit\ “str=mbelor colegiale”, 
UNISON Radio Vaslui a r\mas lider necontestat de cineva 
([tirile proprii [i ale BBC) p=n\ `n prezent. Colabor\rile cu 
conduc\torii [i valorile locale din fiecare domeniu de activitate 
men]inute de-a lungul anilor au men]inut treaz interesul 
popula]iei. 

O exemplificare pentru UNISON Radio, `n afara unor 
emisiuni de mare succes (“Vineri sear\ nu e somn”, Top FM 
[.a.), dedica]iilor muzicale [i felicit\rilor speciale [i chiar peste 
zi, au existat transmisii `n direct de pe unde se aflau redactorii 
no[tri, [i buletinele de [tiri locale, care, `n totalitatea lor, au fost 
interesante [i ... actuale ! S\ nu ne mire, deci, audien]a de 67% 
`n 2003, c=nd “Alpha Bac\u” avea 3,3 %. 

Paleta transmisiilor directe de la fa]a locului este extrem 
de variat\, practic din toate manifest\rile vie]ii: [i de la 
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biblioteci, muzee, [coli, discoteci [i de la prim\rii, Consiliul 
Jude]ean, Prefectur\, s\li de conferin]\, din mijlocul 
manifest\rilor publice sau de la ferme agricole, de la cet\]eni sau 
de la m\n\stiri [i biserici, de la Vaslui sau Bucure[ti, din ]ar\ [i 
din str\in\tate. 

Nimic altceva dec=t apropierea informa]iei de popula]ia 
unuia dintre jude]ele cele mai n\p\stuite din ]ar\. De Vaslui [i de 
jude]ul Vaslui – care nu prea interesa lumea afacerilor – s-a 
auzit `n Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Ungaria, 
Austria, Germania, Fran]a, Italia, Turcia, Anglia, Bulgaria [i 
Serbia; un element firav de comunicare, dar existent [i dinamic. 

S-a promovat pe post tot ce s-a considerat c\ are ceva 
valoare, eventual de MODEL, chiar dac\ unii, din modestie sau 
lips\ de merite, nu prea aveau ce c\uta. S-a considerat ca 
esen]ial\ puterea exemplului, prezen]a `n emisie a c=t mai multe 
persoane [i c=t mai mult public spectator. UNIFEST (ansamblu 
de manifest\ri) organizat de UNISON Radio B=rlad, `n 2002, a 
prilejuit manifest\ri de strad\ `n sprijinul postului de radio ... 

Unit\]ile Grupului de pres\ s-au constituit prin ele `nsele 
ca centru de cultur\ [i informare, av=ndu-se `n vedere c\ au 
difuzat anumit\ muzic\, atitudini culturale, politice, sociale sau 
economice, sport [i ... stereotipuri, deci lumea a acceptat sau nu 
un fel de cultur\ cu un profil, inevitabil, individualizat. 

O cultur\ vizual\ sau radiofonic\, sus]inut\ de ziar – 
GRATUIT|  [i modern\, mereu actual\ ca [i [tirile difuzate. De 
cur=nd, Edi]ia electronic\ [i difuzarea pe internet l\rgesc aria de 
cuprindere a diverselor categorii de popula]ie din ]ar\ sau din 
str\in\tate `n sfera informa]iilor noastre locale ! Site-ul nostru 
este accesat `n Canada, Spania, Italia. 

C\ influen]a noastr\ a fost benefic\ o ilustreaz\, cel pu]in 
par]ial, mesajele primite, aprecierile, de la Vl\dic\ p=n\ la 
opinc\. Pentru ce ? 
...S-a investit aici mult suflet, dragoste, tinere]e [i ... talent ! 
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        F\r\ a se vrea concluzive, urm\toarele idei pot fi subliniate; 

Apari]ia unor mijloace de pres\ (radio+TV) de mare 
audien]\ a fost o ini]iativ\ cultural\ `ntr-o perioad\ de implantare 
a capitalismului care a dus la o afacere `n domeniu. Elementele 
(noutate [i social) exploatate comercial au permis sus]inerea 
financiar\ `ntr-o tranzi]ie `n care sunetul, imaginea, publicitatea 
s-au cerut (v=ndut) chiar `ntr-un jude] mai s\rac. 

Editorialele reproduse (selec]ie dur\) exprim\ atitudini, 
aspira]ii, opinii [i reac]ii la concretul economic `ntr-o 
“deplasare” c\tre neiert\toarea economie de pia]\ unde cultura 
`[i g\se[te cu greu loc iar informatizarea este o condi]ie a 
progresului [i, neap\rat, a reu[itei. Nu se poate determina 
num\rul de calculatoare, oricum c=teva zeci de mii, dar c\ 
aten]ia public\ s-a `ndreptat [i se “reazim\” constant pe acest 
accesoriu indispensabil progresului – e clar ! 

~n accep]iunea ei tradi]ional\, cultura rom=neasc\ [i local\ 
a fost promovat\ constant de triada TV.V – Unison – 
Meridianul. Instrument de comunicare `n primul r=nd, un post 
de radio sau televiziune `[i poate p\stra din ce `n ce mai pu]in 
componenta de culturalizare, at=t timp c=t lipsesc mijloace 
financiare din fonduri publice. 

 
Ce contribu]ii indubitabile au adus aceste mijloace mass- 

media ? 
Au adunat idei, planuri, gre[eli, eforturi, realiz\ri, aspira]ii  

`n m\nunchi de informa]ii utile unui drum lung, nu numai c\tre 
Europa (E CLAR c\ ideea european\ a prins mai mult la Vaslui) 
ci c\tre propria “perfec]ionare” a popula]iei locale. 
Accesibilitatea, sub toate formele posibile, la aceste mijloace 
moderne, rapide de informare, nu mai trebuie demonstrat\. 

Muta]ia valorilor estetice (concept lovinescian) este  
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vizibil\ `n chiar con]inutul emisiunilor axate din ce `n ce mai 
mult pe informa]ii utilitare. ~n plan mai larg: “cultul slovei” de 
la sf=r[itul sec. al XIX-lea s-a deplasat c\tre cultul crea]iei 
populare (`nceputul sec. al XX-lea) preponderen]a idealurilor 
comuniste [i cultul personalit\]ii `n a doua parte a aceluia[i secol 
[i ... cultura televizorului (videocultur\ ?). 

O caracteristic\  a acestui deceniu [i jum\tate este dat\ de 
for]a de `nnoire care domin\ puterea (for]a) de p\strare. 
 Prevedeam `n cartea “Tudor Pamfile [i revista Ion 
Creang\” (1998), c\ “viitorul ar putea fi europenizarea [i 
interna]ionalismul cultural [i lingvistico-tehnic cu consecin]e 
dramatice imprevizibile pentru limbile popoarelor mici (pag.8)”. 
Semnele sunt mult mai evidente ast\zi, atunci prevedeam, azi 
e...cert! 
 A ridica prin for]e proprii mijloace audio-vizuale de mare 
audien]\, focalizarea unor eforturi individuale, altmintrelea 
pierdute, ilustrarea unei forme de cultur\ “multina]ional\” – 
oricum s-ar privi chestiunea – se constituie `n meritele vocilor 
TV.V. – Unison – Meridianul ! 
 {coala practic\ de jurnali[ti de la Vaslui a fost 
“frecventat\” de c=teva sute de tineri; peste un deceniu [i 
jum\tate un grup minuscul a men]inut treaz\ flac\ra localismului 
creator. “Niciodat\, dar absolut niciodat\ at=t de mul]i oameni  
n-au datorat at=t de mult, la at=t de pu]ini” (W. Churchill) pe 
aceste meleaguri. 
 Un merit poate fi scoaterea din toropeal\ a scriitorilor de 
mai mic\ cultur\, a agen]ilor economici, a politicienilor locali, a 
corpului profesoral c\zut `n dizgra]ie, a administra]iei etc. 
 Component\ cultural-informa]ional\ [i vector al 
spiritualit\]ii locale TV.V + Unison Radio Vaslui + Unison 
Radio B=rlad + Meridianul, r\m=n ilustra]ii pieritoare pentru 
monumentul durabil din explozia ([i, concomitent implozia!) 
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spiritual\ din jude]ul Vaslui de la sf=r[itul secolului trecut [i 
`nceputul mileniului III. 

~n condi]iile `n care UITAREA este propor]ional\ cu 
dezvoltarea informaticii, adic\ foarte rapid\, ar fi de dorit ca 
expresia unui coleg s\ fie adev\rat\: “Dumitru V. Marin [i 
Grupul s\u de pres\ ar fi senatorul cel dint=i pe l=ng\ M\ria sa, 
Timpul”. 

St\p=n mare [i slug\ m\runt\ `n acela[i timp [tiu c\ s-a 
`ntocmit aceast\ carte cu g=ndul la cei care fac s\ r\m=nem. 

Atitudini `ntr-un joc al vie]ii vizibil doar `ntr-o carte. 
Aceasta ! 

Cu NI{TE OAMENI, ACOLO, [i EI ! 
 
 Ideea … 
 Ideea esen]ial\ este c\ am fost `n mijlocul evenimentelor,  
furtunilor (unele provocate chiar de noi) [i a existen]ei pe aceste 
meleaguri ca sem\n\tori de credin]\ `n dreptate [i libertate, de 
`ncredere `n biruin]\. 
 Aceste mijloace de pres\ au exprimat punctele de vedere 
ale oamenilor [i nu ale cuiva anume, atitudini [i fapte “crude”, 
expresii ale clipei cu savoarea lor… 
 S-a marcat astfel perioada de libertate necontrolat\ a unei 
genera]ii exploziv\ dup\ 50 de ani de comunism iar TvV – 
UNISON – MERIDIANUL n-au f\cut altceva dec=t s\ ilustreze 
prin imagine – sunet – scris ceea ce au vrut oamenii s\ exprime, 
uneori cu fereal\, alteori cu r\utate dar cel mai adesea cu obida 
acumulat\ de at=ta vreme `n r\bufniri oftate sau violente. 
 Privilegiul  nostru, rar `n ]ar\ [i aproape [i `n lume, a fost 
rolul de VOCE pentru o comunitate de ½ milion de oameni. 
 

PERSPECTIVE 
Globalizarea devine fapt `mplinit [i la noi: ce-am v\zut `n 

Fran]a `mi d\ certitudinea c\ a[a va fi. Se amestec\ limbile [i va 
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rezulta foarte cur=nd un hibrid de comunicare unic\, un fel de 
englez\ cu mul]i termeni tehnici, cu influen]ele cele mai diverse. 

Se amestec\ ]\rile, oamenii ca fiin]\ [i idealurile lor. 
Banul devine cel mai important factor de progres, apropiere, 
dep\rtare, dezumanizare. Comuni[tii adoptaser\ sloganul 
“proletari din toate ]\rile, uni]i-v\”… [i nu s-au unit ! Banul [i… 
nevoia unui trai mai bun poart\ pe om pretutindeni. “E ]ara lui, 
p\m=ntul” scria profetic T. Arghezi, poate intuind dezvoltarea 
comunica]iilor [i a infrastructurii (informare, deplasare [i 
mi[care u[oare) [i mersul lumii. 

{i, cum “A LUMII-NTREGUL S+MBUR .... DO-
RIN}A-I {I M|RIREA” (M. Eminescu) deci motorul lumii ar fi 
sexul [i pofta m\ririi `n societate, personajele risc\ sau, pur [i 
simplu caut\ alt loc sub soare. Fiul meu Sergius-Lucian Marin 
avea c=mp de afirmare `n ]ar\; locuie[te cu so]ia [i cele 2 feti]e 
`n Montreal - Canada. Alt fiu, Daniel, avocat `n Bucure[ti (ei au 
condus [i pus la punct Radio Unison Vaslui [i Radio Unison 
B=rlad), cel de-al treilea, Radu e la Gala]i. Am demonstrat [i a[a 
c\ poate pleca oriunde [i oric=nd tot omul ? C=t mai p\streaz\ 
limba, tradi]ia, obiceiurile ? 

Dac\: 
- Identitatea Rom=niei se va pierde printre europeni, 

atunci [i  limba va fi modificat\ p=n\ la dispari]ie; 
- Scade importan]a structurilor administra]iei locale; 
- {i…Vasluiul nu va mai fi important centru 

administrativ; 
Atunci: 
- MOMENTUL ACESTA 1990-2005 [i al]i pu]ini ani – 

de mare av=nt social - cultural [i informa]ional r\m=ne absolut 
UNIC {I IREPETABIL. 

Pe cale de consecin]\: 
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- Presa local\ va sc\dea ca importan]\ iar unit\]ile mass-
media devin emana]ii de grup, ceva de tipul radioficare `n [coal\ 
(de acum c=]iva ani) sau o distrac]ie de grup. 

*   *   * 
 Scurte preciz\ri la schema de mai jos: 
 - v=ntul libert\]ii bate de prin 1987 
 - libertatea f\r\ frontiere (f\r\ legi restrictive) a generat 
sau a influen]at [i dezvoltarea culturii [i a impus democratizarea 
real\ din Rom=nia, `n oarecare pericol, ast\zi, peste tot ! 

- presa a luat partea leului ca posibilitate de afirmare [i  
generatoare de „explozii”. 

Ce urmeaz\? 
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DECI 
Pentru c\ am legat informa]iile publice [i faptele cu 

g=ndurile mele: 
 - demersul nostru cap\t\ valoare de DOCUMENT de 
epoc\; bun sau r\u dar EXISTENT. 
 - CARTEA de fa]\ e depozi]ia unui martor [i actant pentru 
ATESTATUL DE NOBLE}E MATERIAL| {I SPIRITUAL| 
a unui timp, a unor persoane, chiar pentru genera]ii viitoare… 
din acest volum mul]i `[i vor procura devenirea „nobil\” pentru 
ei [i urma[ii lor 
 - pe c=t omene[te se poate prevedea, va urma o perioad\ 
de „libertate [i intimitate controlat\” indiferent dac\ se vor purta 
cip-uri de urm\rire sau nu. P=n\ la acestea nu mai e deloc mult 
timp (sub pretextul terorismului)… Cine va fi st\p=nul inelelor 
(cifrului) va dirija destine [i min]i, va influen]a mersul „lumii” 
imediate … Nu se va putea opune dec=t dragostea sau o alt\ 
form\ a ei prin imprevizibilul omenesc.  
 - ~n societatea capitalist\ exist\ democra]ia vorbelor. La 
munc\ nu se cr=cne[te ! 
 - {i noi, cei de azi, de aici, ne-am primit por]ia de libertate 
necontrolat\ ! ~ncepe por]ia noastr\ de lupt\ (W. Withman) sau 
zodia omului din ce `n ce mai robotizat ? 
 Ce leg\tur\ au aceste `ntreb\ri cu con]inutul volumului de 
fa]\ ? Simplu. De aici s-a pornit la o nou\ er\ `n istoria neamului 
pentru c\ cele `nf\]i[ate au deplin\ reprezentativitate pentru un 
MEDIU {I UN MOMENT chiar dac\ ar fi numai ... jude]ul 
Vaslui. 
 Pentru cunoa[terea unui trecut (p=n\ la urm\ al 
p\m=ntului rom=nesc) pentru previziuni de viitor. 
 C=t va folosi o asemenea CARTE – DOCUMENT ? 
 Noi am `ncercat s\ fim de folos. 
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Mesaj … c\tre … viitori ! 
 

Considerând c\ orice om trebuie s\-[i propun\ S| 
FAC| `n via]a lui ceva, conchidem c\ esen]a vie]ii const\ 
`n urm\rirea unui Ideal. Acela care s\ permit\ fiec\ruia s\ 
moar\ cât mai pu]in. Visul eminescian al mor]ii eterne 
trebuie `n]eles ca posibilitate de statornic\ aducere aminte 
a genera]iilor pentru cel care [i-a implantat numele   
printr-o oper\ durabil\. Un Dimitrie Cantemir, un 
Alexandru I. Cuza sau oricare alt mare `nainta[ al nostru 
(de pe aceste meleaguri) vor r\mâne etern `n con[tiin]a 
noastr\. 

Cu cei chei se poate dezlega curgerea vremii peste 
numele nostru? 

Desigur, `n primul rând cu ce Har ne-a `nzestrat 
Domnul, Mama natur\ sau Mama noastr\, [i apoi acel 
„`ntreg/dorin]a [i m\rirea”, adic\ efort f\r\ preget `n 
numele unei autodep\[iri personale; O fi existând ea [i 
Datoria (pe care a[ traduce-o ca fa]\ de sine `nsu[i) dar 
Munca r\mâne cea de c\p\tâi, ca manifestare exclusiv [i 
profund omeneasc\. Cu cât mai mult cu mintea, cu atât 
mai mult omenesc - dumnezeiasc\. Marile valori ale 
umanit\]ii au izvorât [i din cerin]a social\, dar mai ales din 
c\ut\ri, zbucium, chin personal [i Chemare, la por]ia de 
lupt\ pentru frumos. 

Cum niciodat\ nu vom [ti dac\ am realizat ceva cu 
adev\rat trainic, vom disp\rea cu con[tiin]a `mp\cat\ c\ 
m\car ne-am str\duit, cu `ndoial\ c\ n-am realizat destul 
[i cu convingerea c\ n-am [tiut destul. C\ iert\m totul 
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gre[i]ilor no[tri… tocmai pentru c\ suntem `nving\tori prin 
VALOARE – MUNC| [i NOROC. 

„Nosce te ipsum” zicea latinul, [i v\ `ndemn\m [i 
noi, pentru ca astfel s\ fie posibil a aduce ceva `n 
comoara de spirit a acestui neam. 

{i TVV-ul acesta ar putea s\ fie icoana cunoa[terii 
de sine precum [i a recunoa[terii unor mari valori `n 
concertul na]ional. 

Prin spirit spre astre, prin spirit c\tre noi `n[ine, prin 
spirit c\tre cunoa[tere, pace, bun\stare. Nu putem fi mai 
oameni decât printr-o permanent\ dezvoltare spiritual\. 
Pân\ la urm\, r\mânem prin ce reu[im `n aceast\ 
direc]ie. 

Noi ne punem `ntrebarea: cât, [i, pentru cât, am 
reu[it? Voi, cei care veni]i, ce `ntrebare v\ pune]i?  

A[a cum ne-am p\strat limba, a[a cum to]i am 
`mbog\]it-o prin permanenta lupt\ cu cuvântul, cred c\ 
des\vâr[irea spiritual\ va fi cerin]a mereu actual\ 
indiferent de r\zboaie, de foamete, de mizerie, de bani, de 
dragoste…”. 

Oricine [i oricând [i oriunde te-ai afla, cititorule, noi 
mai ales aceasta `]i dorim… 
 

Prof. dr. D.V. MARIN 
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REZUMAT 
 

Imagini din “p=nza vremii” `ntr-o carte care consemneaz\ 
reu[itele personale sau colective `ntr-un MEDIU [i un moment al 
zv=cnirii orgolioase. Nume, date, `nt=mpl\ri, atitudini `ntr-o 
`ncle[tare specific\ tranzi]iei de la socialism la capitalism cu efecte 
politice (schimbarea unui regim), economice (re-implantarea 
economiei de pia]\), sociale (schimbarea unor mentalit\]i, chiar a 
unui mod de via]\), culturale (biblioteci, c\r]i, apari]ia unor mijloace 
de pres\ [i mai ales mass-media local\, afirmarea unor personalit\]i 
autohtone), sportive (alte principii, alte performan]e) [i mai ales 
informa]ionale: diversificarea excep]ional\ a surselor de informare – 
telefon, internet, radio, tv, etc. 

~nfiin]area TV Vaslui, `n decembrie 1990, act de `ndr\zneal\ [i 
surs\ de `nnoire, prezen]a non-stop `n via]a comunit\]ii a posturilor 
de UNISON RADIO (`ncep=nd cu 1994) sunt semne certe ale unui 
timp fr\m=ntat `n care o c=time din popula]ia ]\rii a fost prins\ `ntr-un 
v=rtej creativ cu rezultate notabile chiar dac\ s-a manifestat pe aria 
unui singur jude] Vaslui. 

Mul]imea datelor, numelor, informa]iilor, situa]iilor, ]ine de 
condi]ia concret\ a liderului mass-media, generator de reac]ii dar [i 
de ini]iative; de cultur\ dar [i de stereotipii; de patriotism dar [i de 
“universalism”. {coala practic\ de jurnalism din jurul TV.V este un 
fapt de necontestat ! 

Utilitatea volumului const\ `n rememorarea evolu]iei unor 
mijloace de pres\ c=t [i `n men]iuni documentare despre oameni [i 
locuri `ntr-un timp istoric determinat: sf=r[itul secolului al XX-lea - 
`nceputul celui de-al XXI-lea, deci `ntre dou\ milenii; dic]ionarul de 
nume u[or de reconstituit este un real instrument de lucru pentru 
viitor. 

P=n\ al urm\ cartea <TV.V – 15...> este imaginea 
“documentar\” a unui timp, cu personalit\]i, patimi, riscuri, realiz\ri 
(unice [i irepetabile) cu `nvin[i [i `nving\tori prin valoare, munc\ [i 
noroc. 
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RESUMÉ 
Image du toile du temps dans un livre qui enregistre les 

reussites personneles ou collectives dans un ENVIRONNEMENT et 
dans un moment de la pulsation orgollieuse. Noms, dates, 
événements, dans une opposition specifique pour la transition du 
socialisme au capitalisme avec des effects politiques (change de 
régime), économiques (implantation de l’économie de marche), 
sociaux (changer de mentalité et d’un mode de travail), culturels 
(bibliotheques, livres, apparition des moyens de média en special 
média locale, l’afirmation des personnalites locales), sportifs (autres 
principes, autres performances) et en special informationnels: la 
diversité exceptionalle des sources d’information – téléphone, 
internet, radio, tv, etc. 
 La fondation de TV Vaslui, en decembre 1990, acte de 
courage et source de nouvauté, la présence permanente dans la 
communaute de UNISON RADIO (commencer avec 1994) sont 
signes certes d’un temps trouble quand une petite partie de la 
population du pays a ete pris d’un elan createur avec des resultats 
nottables, bien qu’il s’est manifeste dans un seul departement, 
Vaslui. 
 La multitude des dates, des noms, informations, situations 
tienne de la condition concrete du mass-media leader, generateur des 
reactions et des inniatives; de culture et des stereotypies; de 
patriotisme et d’universalité. L’école pratique de journalisme de 
TV.V est un fait incontestable ! 
 L’utilité du volume consiste dans la recollection de l’évolution 
des moyens de media et dans des mentions documentaires sur les 
hommes et lieux dans un temps historique déterminé: la fin de 20 
éme siècle – le début de 21éme siècle, c’est-a-dire entre deux 
millenaires; le dictionnaire des noms faciles a reconstruire est un real 
instrument de travail pour le futur. 
 En conclusion, le livre <TV.V-15...> est l’image documentaire 
d’un temps, avec des personnalites, soffrances, risques, réalisations 
(uniques et irepetables) avec des vaincus et vainqueurs par valeur, 
travail et chance. 
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SUMMARY 
 Images from the “web of time”, in a book that records the 
personal ar collective success in an ENVIRONMENT and a time of 
pride’s pulsation. Names, dates, events, attitudes in a clash 
characteristic of the transition from socialism to capitalism, with 
political consequences (replacing a regime), economic consequences 
(re-introduction of the market economy), social consequences 
(change of mentalities and even of a way of life), cultural 
consequences (libraries, books, new media means, especially local 
mass-media, assertion of local personalities), sportive consequences 
(different principles, different performances) and mainly 
informational consequences – an exceptional difersification of the 
information sources – telephone, internet, radio, televison, etc. 
 The foundation of TV.Vaslui, in December 1990, act of 
courage and source of novelty, the permanent presence of UNISON 
RADIO STATION in the community life (beginning with 1994) are 
obvious signs of a tormented time when an infinetisimal part of the 
country’s population was captured by a creative whirl with 
significant results even if manifested only within the area of a single 
county – Vaslui. 
 The multitude of data, names, information and situations is a 
matter of the concrete condition of the mass-media leader, source of 
reactions and initiatives; of culture but also stereotypes; of patriotism 
an also universality. The training school for journalism around TV.V 
is an undeniable fact ! 
 The utility of the volume consists in the recollection of the 
evolution of press means as well as in documentary data regarding 
people and places in a historically determined time: the end of the 
20th century – the beginning of the 21st century, hence at the edge 
between two millennia; the dictionary of names easy to remake is a 
real work instrument for the future. 
 All in all, the book <TV.V-15...> is the documentary image of 
a time, with personalities, ordeals, risks, achievements (unique and 
never to repeat), with the triumphant and the defeated, by means of 
value, work  and luck. 
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