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Valorile reprezentative pentru românism care sau ivit pe lume și de pe
aceste meleaguri, sau, aripa muncii lor a atins și Vasluiul, și, au îndrumat, au
convorbit ori colaborat cu autorul acestor rânduri, iată sine ira et studio 
rostul acestor însemnări.

De la bun început trebuie spus că oricât de vechi ar fi acest târg devenit
oraș, apoi din 1968, centru de jude�, el a avut mereu un handicap irecuperabil:
apropierea de Iași, fostă capitală a Moldovei, care ia absorbit constant creiere,
activitate creativă, fonduri, altfel spus avere materială și spirituală (na lipsit
nici tenta�ia capitalei). Oricât de mare boier a fost Nicolae Milescu Spătaru
consacrat în China și la Moscova, de învă�at enciclopedistul Dimitrie 
Cantemir atât de apreciat la Istanbul și Moscova, de bogat ar fi fost Emil
Racovi�ă, consacrarea ia venit din ce a realizat la Cluj și pe vasul de 
cercetare Belgica, oricât de avu�i au fost Codrenii, Rosseteștii sau Rășcanii și
al�ii de aceeași talie, tot între valorile na�ionale sau eviden�iat. Ei, doar, sau
născut pe aici, că apoi via�a ia purtat pe unde lea oferit modalită�i de 
exprimare a veleită�ilor personale. Și, a fost dintotdeauna imposibil ca întrun
sat devenit târg după 1400, ajuns oraș doar în urmă cu câteva decenii,  ca și
un geniu să se afirme fără să aibă norocul unei familii bogate, a unor părin�i
lumina�i și un locușor de descoperiri minore. Un exemplu: ca Dimitrie 
Cantemir să ajungă „filozof între regi și rege între filozofi” (zice filozoful 
Leibnitz) trebuia să existe un viteaz oștean ca acel Constantin Cantemir ajuns
și domnitor care săl trimită la înalte școli din Europa și Asia.

Au încercat unii să dea totul pe plan local pentru ai lor („decât la oraș
codaș, mai binen satul tău fruntaș”) dar au fost înfrân�i de spiritul provincial,
de dușmăniile mărunte, de neputin�i și răută�i omenești. Unii au crezut că
venind aici ar avea câmp de largă afirmare… o tristă iluzie.

Încercarea noastră este consacrată unor valoroși ai știin�ei și culturii
române care, prin eforturi personale, capacită�i individuale să fie pre�ui�i pen
tru munca lor; iar însemnările de fa�ă să prezinte în eboșe fugare profiluri,
acte și fapte. O nouă precizare: numai dintre acei cu care autorul a venit în
contact direct, (scrisa lui Arghezi „vreau să te pipăi și…”) deci lucrarea capătă
și caracter memorialistic și de document istoric. Și altceva: sunt câ�iva dintre
ei încă în via�ă, dar nu se mai pot ilustra la modul creativ atins cu ani în urmă.
Nu cred că poate fi o scădere ci ilustrarea unui evantai mai complet de mari
realizări culturalștiin�ificepolitice sau de altă natură. Începem cu, doar câ�iva
dintro listă lungă, cu influen�e directe în „demnitatea” publică de jurnalist,
cel mai mare din istoria jude�ului Vaslui.

(Va urma)
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie

trăită – vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at
jude�ul). Mereu a fost întrun plan prezent, martor și actant la
tot ce sa înfăptuit în municipiul,  jude�ul Vaslui sau chiar în
Moldova românească. El însuși nea lăsat multe volume de 
istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera au intrat deja întrun patrimoniu.
Mărturiile sale sunt unice și, acum, imposibil de cuantificat
exact.” 

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

(15 iulie, 2018)

NECULAI MORARU, 
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COTITURA DE LA COTUL DONULUICOTITURA DE LA COTUL DONULUI
La 17 km de Tecuci, trecând prin Frunzeasca, pe

dea dreptul doar 14, este  �epu, un sat de oameni
gospodari care  avea faimă deosebită creată de câ�iva
fruntași boga�i ca șăful de gară Mândru, proprietar a peste
300 de hectare de pământ, boierul Cincu, mai ales pentru
viile sale, și, mai ales folcloristului Tudor Pamfile care
plecat de aici publicase peste 30 de căr�i, dintre care 16
sub egida Academiei Române. Un sat ca destul de pu�in
altele din Moldova.

Deși nu era un calic, Vasile Cernat nu era un
flăcău prea bine văzut nici în �epu de Sus, nici în �epu de
Jos, deși era muncitor, abil și puternic. Mărun�el de statură
îi trântea pe rudă pe sămân�ă pe to�i flăcăii surprinzându
i cu iu�eală și îndemânare. Din familia săracă a lui Leon
Cernat, care se dădea rudă cu generalul Cernat, eroul de la
Grivi�a, 187778, nici unul dintre cei 3 băie�i nu se lua în
be�e cu odraslele celor mai înstări�i, niciunul nu se purta
mai provocător decât Vasile, cam bătăuș dar și bun de
snoave. Leon avea pu�in pământ și nuși putea �ine copiii
la școală așa că erau trimiși la muncă fie la boierul Cincu,
la șăful Mândru ori la Oi�ă, Mândru, Chiscop, alte familii
mai bogate în �epu. 

La  hora de SfântuIlie o remarcă repede pe fiica
lui Ion Mândru, Constantina cea ochioasă, cam mândră că
urmase școala normală la Bârlad, cu zâmbet misterios și
purtare sfioasă. Se băgă iute lângă ea, o strânse lung de
mână și i se păru că fata îi răspunde la încercarea lui, fie
și aceasta foarte timidă și neconvingătoare:

– Ce te crezi tu așa frumoasă, Constantino, crezi
că nu mai sunt ca tine ?

– Da, nu team pus eu să vii lângă mine, bade.
– Lasămă cu bade, când eu mă uit la tine ca la

luna cea mai frumoasă. Hai la mijlocul horei, îi spuse
după un timp. Și, mai cu voie, mai fără voie o scoase la
vedere, o învârti zdravăn, ocazie cu care observă că fata
nu prea știa bine nici un joc, dar no lăsă, la sfârșit o
apropie de sine, de inimă și navu împotrivirea ei. Se
aprinse imediat.

– Vrei să ne vedem și să vorbim după joc ?
– Da, ce crezi că mie frică de tine? Sigur, stăm

de vorbă…dar, nu acum, când oi putea eu, nu acum…
Pentru Vasile cel care nu prea avea trecere la fete

din cauza sărăciei familiei sale, cuvintele fetei lau pus pe
jar. Zile și nop�i, nedormite. Nu se gândea nici un moment
la averea Mândreștilor, a fetei de 1516 ani, rămase orfană
de mamă, retrasă de la școală de Ion Mândru, să aibă grija
de casă și muncile ei. Conta privirea ei strălucitoare, fa�a
ca de prin picturile bisericești, silueta înaltă și bine croită,
mâinile catifelate, dar mai ales privirea care nu se putea
uita. „Ar fi trebuit să aibă o mie de admiratori” gândea el
care știa de ea, dar no prea văzuse la hora satului până
acum. Chiar era frumoasă și inima lui schingiuită de
lipsuri și nedreptă�i chiar asta își dorea: dragoste. Așa că
cele 2 săptămâni până sau revăzut, el fiind și șofer și
sanitar veterinar, parcă au durat o veșnicie. Revederea a
fost însă, cu adevărat fericită, pentru că șiau dorito
amândoi. Dragoste la prima vedere, puternică, chiar prea
puternică, generatoare de o poveste ca în filmele moderne.

Era clar că gospodarul și cam ursuzul Mândru nu
va privi cu ochi buni apropiere dintre cei doi, aspect bine
știut de fată și sub motiv că e prea tânără nare so dea
după el. Tot așa, Vasile știa că ai lui sunt pruden�i și nu vor
să se strice cu boga�ii recunoscu�i de comunitate ca
oameni gospodari, cu pământ și acareturi, la care nu prea
ridicau ochii, prin urmare nu exista un loc unde să se
retragă. Dar între timp, de fapt câteva săptămâni,
apropierea sufletească devenea tot mai profundă, amândoi
își doreau locșorul lor, al casei lor pe care doreau să șio
întemeieze.

– Fa, Constantină, eu nu mai pot să mă �in
departe de tine, găsești cum și ce să facem, că zău, nu mai
rezist nici cu gândul, nici cu fapta. Tu vrei să rămânem
cura�i până după cununie și eu ard în flăcări.

– Vasile, să nu crezi că simt altceva, dar până la
toamnă trebuie să rezistăm, săi spunem lui tata, să
încropim câte ceva, trebuie să trăim din ce muncim.

Toamnă bogată, ploi la timp, destule nun�i în sat,
câte două, chiar, semn că via�a era trăită vijelios. Și cei doi
se ascundeau prin lanurile de porumb, prin livada de la
Podu Mâ�ului, pe lângă iaz, pe după dealul lui Cincu. Pe

la sfârșitul lui august, de Sf. Ion,  Vasile o luă de mână pe
Constantina, îmbrăcată de sărbătoare, urcă în deal pe
pământul lui Leon, scoase o secere și se apucă de tăiat
popușoiul cu tot cu știule�ii cu mătasea neagră, până făcu
o grămadă mărișoară, mărișoară.

– Hai săi legăm malduri…
– Hai, zise și fata, carel privea extaziată,

pierdută, fără gânduri, deși nu prea bănuia ce vrea să facă.
Munceau cu încordare și cu spor, să răsucească
legătoarele și să prubuluiască cum trebuie maldării. Au
uitat de sărbătoare, de lume, erau numai ei doi pe pământ.

– Uite casa noastră de azi încolo, exclamă
flăcăul, după ce alcătui din glugă un soi de cameră din
coceni. Nam nevoie de nimeni și de nimic, decât de tine.
Aici o să lutuim căsu�a noastră, și făcu un fel de măsură a
unei camere pe locul de unde au strâns cocenii.

Fata navu nici un fel de reac�ie. Era și prea
topită după el, dar mai ales spera să scape de corvoada
unei gospodării cu de toate: vite, păsări, cai, deci cu munci
grele și din ziuă pânăn noapte. Se însera și se întreba ce
o fi cu animalele, dar știa că tatăl său e acasă. Nu se
gândea la urmări, decât că se află împreună cu iubitul ei,
întrun loc numai al lor. Când Vasile o luă în bra�e și o
ascunse în casa de hlujeni, cu toată frica de a fi
dezvirginată,   se lăsă în voia bărbatului, care o săruta pe
unde apuca iar ea părea a se bucura tocmai de pasiunea
năvalnică, fără să aibă senza�ii feminine ci doar dorin�a de
apropiere și de a  răspunde iureșului de săruturi. Se mai
trezi pu�in când realiză că sa umplut de sânge pe picioare,
pe care navea cu ce săl șteargă. Când văzu pănușile de
pe știule�i, strânse câteva șiși puse în ordine cură�enia
trupului cu ajutorul lor.

Urma o toamnă tare grea, mai era cald afară, dar
liniștea nu putea să vină de la construc�ia de coceni,
înlăuntrul căreia își puseseră câte ceva din îmbrăcăminte
ca să poată să se așeze și să doarmă. După ce trase doi
malduri de coceni ca ușă, Vasile își scoase pistolul cu
butoiaș, îl așeză la îndemână și ore bune nu se mai deslipi
de iubită.

– De acum eu sunt stăpân aici  și tu ești bucuria,
nevasta și zâna mea. Îl împușc pe cine îndrăznește să te
atingă ! Ai venit după mine și să rămâi toată via�a.

De a doua zi începură via�a lor nouă, cu
împrumut de făină, cu foame, cu subtilizarea câtorva ouă
de prin gospodăriile părin�ilor, cu bătălia cu ambele
familii, cu hotărârea de a fi ei doi împotriva tuturor. Și nu
conta de loc faptul că prin uscare cocenii se strângeau și
amenin�au cu surparea căsu�ei lor de început. Nici nu știau
săși spună în cuvinte dragostea, era destul să se uite unul
la altul, să se îmbră�ișeze…

Norocul lea zâmbit, când șăful Mândru află de
ce lipsește de la serviciul de șofer Vasile, îi dotă rapid cu
saltea, oghial, velin�e și cearșafuri, ba, chiar îi dădu voie
pufnind a râs, să vină cu automobilul pe la „căsu�a” pe
lângă care au săpat de lut, au adus paie, au cărat o parte
din păruiala de lemn, în câteva zile, și  sa oferit să
vorbească cu Ion Mândru, vărul său. Faptul era fapt și
acum trebuia să construiască ceva, mai ales că Leon
Cernat nu se împotrivea. Copiii erau harnici, inconștien�i,
hotărâ�i și se vedea dragostea care trebuie pentru o casă ca
lumea. În 3 săptămâni, deja se vedeau pere�i, dar nu se
vedea acoperiș…

– Ști�i, ce, măi, băie�i, uite eu vă iert dar să veni�i
acasă că avem de toate la mine, să nu vă chinui�i pe aici,
să ave�i grijă de păsări și animale…

În soarele dimine�ii cuvintele lui Ion Mândru,
păreau a fi iertarea Domnului. Vasile se uită la tânăra,
frumoasa și proaspăta femeie, ea, la el, și, în același timp:

– Tată, noi am început casă, aici vom trăi cât a
vrea Dumnezeu. Dacă vrei să ne aju�i, î�i mul�umim și
venim pe la matale. Dar aici avem să facem raiul nostru.

Gospodarulsocru ajunse repede la vale și apoi în
centrul satului, dar chiar și în fa�a animalelor tot suduia,
blestema, și nu se putea liniști. Era clar cei doi erau mult
prea hotărâ�i ca să le poată urni voin�a. Trebuia să se
gândească să nu se facă de râsul lumii, chiar dacă Vasile
ia furat fata. Nu era caz singular în sat și el a făcut cam
același lucru cu fosta lui nevastă. Dacăs așa hotărâ�i, ce
rost mai are să se împotrivească ?

Dumitru V. MARIN

NECULAI MORARU, 
DE  SÂNZIENE…

La Fălciu, a fost iarăși sărbătoarea tradi�ională, cu ocazia
sărbătorilor… iubirii. În condi�ii mai grele, mult mai grele ca altădată,
primarul N. Moraru a găsit resurse să organizeze pentru consătenii săi
momente de socializare, comunicare și distrac�ie.

Știind cât le vine de greu primarilor care au rămas inimoși să orga
nizeze astfel de Zile culturale nu putem decât săl felicităm pe primar și
echipa lui și… să ne bucurăm și noi.

Dumitru V. MARIN
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Istoria profesiei medicale a fost dintotdeauna
marcată de rela�iile care sau realizat între medic și
pacient. Medicul se consideră a fi înzestrat cu arta de
a vindeca, iar pacientul, ca beneficiar al actului
medical, în scopul ob�inerii starii de sănătate.

Personalitate de primă mărime a vie�ii
medicale și culturale vasluiene, doctorul VALERIU
LUPU a avut și continuă să aibă o vastă paletă de
preocupări precum: medic pediatru, publicist fervent,
eseist și autor al mai multor căr�i de medicină și
literatură, apreciate pozitiv atât de publicul larg, cât și
de specialiști.

Originar din �inuturile botoșănene, vede
lumina zilei la 15 august 1945, în satul Dragalina,
comuna Cristinești și șia petrecut copilăria în satul
George Enescu, jude�ul Botoșani. Familia sa a sim�it
în mod dramatic conjunctura politică și socială a
acelor ani. Tânărul Valeriu Lupu a fost nevoit să
urmeze cursurile Școlii de Arte și Meserii Suceava

(1959 – 1962) și săși câștige existen�a, muncind întro fabrică de mobilă și binale (1962 – 1966).
Cu toate acestea na renun�at la drumurile dificile, convins fiind că acestea duc spre cele

mai frumoase destina�ii. Pornind de aici, nu sa oprit niciodată din învă�at. Concomitent cu munca
în fabrică, a urmat cursurile serale ale Liceului nr. 1 din Rădău�i, ob�inând bacalaureatul în anul
1966. A sim�it pe propriai piele că drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort și
timp. Parcăl citise pe Dalai Lama.

Între anii 1966 – 1972 a urmat cursurile Universită�ii de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa” din Iași (pe atunci Institutul de medicină și Farmacie IașiÎ, unde a beneficiat de
îndrumarea unor mari personalită�i medicale din învă�ământul universitar ieșean. Între aceștia:
ASIA CHIPAIL, MARCEL BURDEA, JEAN H. SCHNEER, ALLA VÂ�Ă, NICOLAE TRIFAN,
academician ION HĂULICĂ, ELENA RUSU, MIREL HAIMOVICI, GEORGICĂ SCUMPU,
GABRIEL IONESCU, GHEORGHE CHIPAIL cărora lea purtat recunoștin�ă toată via�a.

În urma concursurilor organizate după terminarea facultă�ii, a trecut prin toate gradele de
pregătire ale unui medic: intern – clinic la Clinicile de Pediatrie, Boli Infec�ioase, Endocrinologie
și Neonatologie Iași, medic secundar (1975) la Iași, medic principal de specialitate Pediatrie (1978)
și medic primar (1991) în urma concursului sus�inut la ClujNapoca.

La terminarea stagiului de internat în 1974, i sa refuzat accesul în învă�ământul superior
medical ieșean. Pur și simplu, i sa anulat concursul sus�inut pe motive de origine socială (tatăl
aflânduse în Statele Unite ale Americii) și a fost repartizat, din oficiu, la Dispensarul Medical
TodireștiPașcani. A fost un refuz arbitrar, refuz care avea să deturneze, în mod nejustificat, un
destin, o evolu�ie firească, o carieră. După un an de muncă la TodireștiPașcani își va relua evolu�ia
profesională, dar pe linie de re�ea. 

Șia aprofundat continuu pregătirea de specialitate prin participări la cursurile de
perfec�ionare organizate de Ministerul Sănătă�ii. În decursul mai multor ani sa pregătit pe diferite
teme de actualitate (la acea vreme), de pediatrie, urgen�e în pediatrie, optimizarea diagnosticului și
tratamentului malforma�iilor congenitale și bolilor genetice. Pe baza acestei pregătiri a coordonat
activitatea cabinetului jude�ean de patologie genetică și malformativă.

În cadrul programului OBSERVATION AND INVESTIGATION INTO GOOD PRAC
TICE TO EMULATE QUALITY CARE FACILITIES, a efectuat un stagiu de pregătire în Marea
Britanie, sept. – oct. 1991, Powys, Cardiff, Abergavenny. Drept urmare a elaborat un studiu intitu
lat „Propuneri privind reorientarea și restructurarea sistemului medical din România”. Printre alte
idei reformatoare propunea și regionalizarea sistemului medical românesc, ca o modalitate de
descentralizare și adaptare suplă la nevoile reale ale asisten�ei medicale și stării de sănătate a
popula�iei în func�ie de contextul socioeconomic și geoclimatic. 

Și totul a rămas la stadiul de propuneri. Doctorul Valeriu Lupu însă, continuă să fie o
persoană conștiincioasă și deschisă către noi experien�e. Domnia sa știe că măsura valorii noastre
este în cap și în inimă.

Programul de perfec�ionare profesională ia fost o permanen�ă. Așa se face că sa pregătit
pentru ob�inerea titlului de doctor în Știin�e Medicale, între anii 1991 – 1994. A sus�inut la UMF
”Iuliu Ha�eganu” ClujNapoca, în anul 1994, examenul cu teza: „Caracteristicile clinicobiologice
și fiziopatologice ale gastroenterocolitelor acute grave la sugar și copilul mic”, avândul conducător
știin�ific pe profesorul dr. NICOLAE MIU (de la Clinica de Pediatrie II ClujNapoca). Men�ionăm
că teza de doctorat a fost sus�inută în Aula Universită�ii „Iuliu Ha�ieganu” din ClujNapoca pe data
de 15 iulie 1994. Examenul a fost un succes, iar teza „eviden�iază faptul că profilul electrolitic al
deshidratărilor secundare enterocolitelor sa schimbat în ultimele decenii, în sensul creșterii
procentuale a deshidratărilor hipernatremice, iar studiul hiatusului anionic, coroborat cu nivelul
bicarbona�ilor arată că doar o treime din acidozele metabolice necesită administrare de alcaline în
etapa a doua a reechilibrării hidroelectrolitice. Tulburările de coagulare, ce apar în acest context,
sunt mai degrabă secundare coagulopatiei de produc�ie și nu ca rezultat al coagulării intravasculare
diseminate, cum erau considerate manifestările hemoragice până atunci în tratatele de specialitate.
Perturbările metabolice sunt cvasiconstante, interesând îndeosebi metabolismul glucidic și lipidic
(hiperglicemia de stress și de organ mai bine exprimată la nivelul ficatului, pancreasului, rinichiului
și sistemului nervos).” (Mihai Ciobanu, Nicolae Bârlădeanu și Valeriu Lupu. De la „Spitalul lui
Draghici” la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Vaslui 1852 – 2010, Editura PIM, Iași, 2010, p. 128)

În întreaga activitate a doctorului Valeriu Lupu a existat unitatea dintre învă�ământ,
asisten�ă medicală și cercetare știin�ifică de specialitate. Func�iile îndeplinite dea lungul anilor, la
Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Vaslui, au scos în eviden�ă faptul că medicul Valeriu Lupu este și un
bun manager al sistemului de sănătate. În calitate de director, între anii 1990 – 1993, a încercat o
reorientare și revigorare a asisten�ei medicale în sta�ionar și în ambulatoriu, îndeosebi prin creșterea
calită�ii actului medical, asigurarea asisten�ei de urgen�ă și a asisten�ei maternoinfantile. A reușit
transformarea a trei compartimente în sec�ii de spital (neurologie, cardiologie și chirurgie

pediatrică) și înfiin�area a două noi sec�ii (oncologie și ortopedie și traumatologie adul�i), ceea ce a
lărgit paleta asisten�ei medicale și implicit a nivelului de competen�ă a spitalului. A condus Sec�ia
de Pediatrie a Spitalului Jude�ean timp de 18 ani (19922010), depunând eforturi pentru ridicarea
nivelului calitativ al asisten�ei medicale din sec�ie. A creat sectorul de terapie intensivă „copilul
mare”, a readaptat schemele și protocoalele terapeutice după modelul clinicilor ieșene, a instituit
„stafful de miercuri” cu prezentări de cazuri și referate, a elaborat, împreună cu colectivul, o serie
de lucrări știin�ifice, a organizat Conferin�a interjude�eană de Pediatrie, din iunie 1995, cu tema
„Gastroenterocolitele acute la vârstă mică”, Consfătuirea interjude�eană cu tema „Actualită�i în
patologia maternoinfantilă” din 68 octombrie 2000 și Simpozionul „Actualită�i în nutri�ia
sugarului sănătos și bolnav”, din 20 martie 2001, iar în calitate de iatroistoriograf și ca membru
activ al Societă�ii Române de Istoria Medicinii, a organizat Congresul Na�ional de Istoria Medicinei
(edi�ia a IXa) la Vaslui în perioada 2325 mai, 2019, în parteneriat cu autorită�ile locale,
manifestare considerată ca eveniment cultural al anului.

Dea lungul anilor doctorul Valeriu Lupu a format un colectiv de medici pediatri cu
preocupări în munca știin�ifică și profesională, care sa constituit întro adevărată ”școală de
pediatrie” la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Vaslui, în spiritul predecesorului său, doctorul Constantin
Voinescu (Dumnezeu săl ierte!) și după modelul clinicilor universitare, fapt apreciat de renumi�ii
corifei ai pediatriei românești: profesor dr. RĂZVAN PRIȘCU, profesor dr. MARCEL BURDEA
și prof dr MARIN BURLEA.

A mai de�inut următoarele func�ii: metodolog jude�ean pediatrie, președinte al sec�iunii de
specialitate în cadrul Autorită�ii de Sănătate Publică Vaslui, președinte al Uniunii Societă�ilor de
Știin�e Medicale Vaslui (19901998) și președinte al Colegiului de Disciplină al Medicilor și
Farmaciștilor Vaslui (19901994).

Recunoașterea activită�ii doctorului Valeriu Lupu a fost făcută și prin acordarea de
diplome și medalii. A fost ales membru al Societă�ii Române de Genetică Umană în 1998, membru
în Comitetul Societă�ii Române de Gastroenterologie Pediatrică în 1996 și a fost inclus în WHO’S
WHO – enciclopedia interna�ională a personalită�ilor, în 2010.

Pentru doctorul Valeriu Lupu, activitatea de cercetare știin�ifică a fost, încă de pe băncile
facultă�ii, o preocupare permanentă. Aceasta sa concretizat prin numeroase lucrări, studii, referate
și comunicări. Din 1990 sus�ine și o prodigioasă activitate publicistică, îndeosebi în domeniul
eseistic. Este autorul a 114 lucrări publicate și comunicate, între care: 78 lucrări cu caracter știin�ific
(76 în calitate de prim autor). A publicat în revistele: Pediatria, Revista de pediatrie, Via�a Medicală,
Fiziologia, Revista MedicoChirurgicală, Gastroenterologie Pediatrică, Pagini Medicale Bârlădene,
Medica Academica, Revista română de Hematologie, Elanul, Via�a noastră, Meridian Cultural
Românesc, Maramureșul Medical, Revista de Istoria Medicinei ”Victor Gomoiu” și în ziarele:
Via�a Medicală, Permanen�e, România Liberă, Monitorul de Vaslui etc. 

Doctorul Valeriu Lupu impresionează și prin publicistica constituită în volume: Știin�a
creșterii și dezvoltării copilului (Puericultură), Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 1996; Genetică și
embriologie, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 1996; Îndreptar de diagnostic și tratament în urgen�e
la copii, Editura Cutia Pandorei, Vaslui, 1996 (în colaborare); Reflec�ii peste timp, Editura PIM,
Iași, 2007; De la „Spitalul lui Drăghici” la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Vaslui 1852 – 2010, Editura
PIM, Iași, 2010 și 2019 (două edi�ii, în colaborare cu profesorul Mihai Ciobanu și doctorul Nicolae
Bârlădeanu); Compendiu de preocupări știin�ifice în pediatrie, (edi�ie îngrijită, comentată și
completată), Editura PIM, Iași, 2012; Paulescu – între știin�a vie�ii și metafizica existen�ei, Editura
PIM, Iași, 20122016 (două edi�ii în limba română și limba engleză ; Medicină și societate –
eseistică medicală, Editura PIM, Iași, 2014 (în colaborare cu Vasile V. Lupu); Mihai Eminescu –
din perspectivă medicală și socială, Editura TipoMoldova, Iași, 2016 și 2017 (două edi�ii) și
volumul Istorie, Familie, Tradi�ie și Dăinuire, 2018 volum de eseistică închinat centenarului Marii
Uniri.

A participat activ la diferite congrese, conferin�e, consfătuiri și simpozioane. Este autorul
a trei cursuri de perfec�ionare: „Resuscitarea cardiorespiratorie la copil”, „Nutri�ia copilului și
Patologia nutri�ională” și „Urgen�e în Pediatrie”.

Prin întreaga activitate profesională și știin�ifică doctorul Valeriu Lupu a dovedit că este
posesorul unei adevărate mobilită�i intelectuale, ceea ce ia permis cuprinderea și aplicarea unor
vaste cunoștin�e în domeniul pediatriei, ca și abordarea unor probleme de perspectivă biologică și
filosofică. Se spune că medicul îndeplinește o activitate demiurgică atunci când readuce la via�ă un
om în suferin�ă. De multe ori activitatea practică a doctorului Valeriu Lupu a fost, totodată, o formă
de rugăciune în care copilulpacient a fost analizat prin prisma valorilor de proximitate:
competen�ă, abnega�ie, empatie și pasiune pentru via�a omului, pentru profesiunea aleasă, toate
acestea fiind caracteristice firii domniei sale. La avut mereu în minte pe Nae Ionescu: „Gândim la
credin�ă și cugetăm la știin�ă”. Mereu a considerat că „A crește un copil sănătos este în egală
măsură o știin�ă și o artă, dar și o datorie morală, ce revine deopotrivă familiei, medicului și
societă�ii”. 

Via�a și activitatea doctorului Valeriu Lupu de până acum dovedește în mod elocvent că
nicio for�ă din lume nul va putea opri pe cel ce visează, pe cel ce construiește, pe cel ce iubește,
pe cel care speră la o via�ă mai bună. Domnia sa a știut din tinere�e că trebuie să înve�e sa facă, ca
trebuie să știe și mai ales că trebuie să știe să fie medic. A știut, a muncit și a reușit.

Doctorul Valeriu Lupu a știut și știe să trăiască zile pline de bucurie, să vie�uiască frumos
în case mici dar cu ferestre către o lume foarte mare și să înflorească acolo unde a fost „plantat”.
Via�a domniei sale și a propriei familii are o elegan�ă care depășește tot ce am putea gândi noi. 

Se spune că pe basarabean îl po�i cunoaște după vinul pe carel produce. Eu zic că pe
doctorul Valeriu Lupu îl cunoști după reușita actelor medicale efectuate dea lungul zecilor de ani
și care lau făcut de invidiat de confra�ii în profesie, iar pe publicistul cu același nume, după
autenticitatea și valoarea articolelor sale, a eseurilor și a căr�ilor publicate. Aflat în dupaamiaza
vie�ii, doctorul Valeriu Lupu continuă să fie un bărbat inteligent, cultivat și cu o înfă�ișare plăcută.
Este un om fascinant, în preajma căruia sim�i că devii o variantă mai bună a ta.

Felicitări, domnule doctor Valeriu Lupu! Multă sănătate și noi bucurii!

Prof. DUMITRU V. APOSTOLACHE

DOCTORUL VALERIU LUPU – 
MEDICUL CARE ȘTIE SĂ FIE MEDIC



La începutul săptămânii apar
niscai chestiuni parteneriale,

pe care le po�i solu�iona foarte bine
dacă ești deschis la cooperare și pro
gres. Segmentul financiar se
remarcă prin cheltuieli majore
alături de partenerul de via�ă, de
rude sau de colaboratori. Ceva legat
de locul de muncă, probabil
salarizarea sau condi�iile de muncă
î�i vor răsturna planurile financiare.
Se recomandă pruden�ă întrucât
există vulnerabilizare pe tot ce
câștigi din munca proprie.
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Ai nevoie de odihnă și
detașare de cotidian în

prima parte a săptămânii. Sănătatea
este vulnerabilă, astfel că o consul
ta�ie medicală de rutină este bineve
nită. Dozează�i eforturile și selec
tează priorită�ile, întrucât vulnerabi
lizările fizice și emo�ionale vor
continua. Este posibil să fii nevoit a
schimba termenii și condi�iile de
desfășurare a unor rela�ii parteneriale.
Pruden�ă și discernământ.

Discu�iile cu prietenii și cu
persoanele influente din seg

mentul socioprofesional în care
activezi sunt importante încă de la
începutul săptămânii. În mod special
primești informa�ii deosebite privi
toare la îmbunătă�irea veniturilor și
investi�iilor tale. Totuși, discerne
atent sfaturile primite, pentru că unele
depășesc nevoile tale actuale. Î�i sunt
favorizate medita�iile în locurile
sfinte.

Este rost de călătorii la
începutul săptămânii, de

dialog cu persoane aflate în
străinătate, dar și de implicare în
studii și cercetări diverse. Este posibil
ca datorită copiilor sau persoanei
iubite să întâmpini neplăceri în
realizarea planurilor tale de călătorie
sau de studii. Ascultă și părerile
celorlal�i, iar apoi gândeștete pe
îndelete și compară cu opiniile tale.
În plan profesional se vor eviden�ia
neplăceri serioase, în mod special
acelea care trenează de multă vreme.

Ești solicitat la locul de
muncă, pentru că vei fi

nevoit să participi la dezbateri
importante cu șefii, cu autorită�ile sau
să participi la reuniuni importante în
scop profesional. Alege�i cu grijă
vorbele și gesturile, pentru că există
riscul să fii în�eles greșit. Unii colegi
î�i pot pune be�e în roate în activită�ile
profesionale pe care le desfășori.
Evită să te bazezi pe al�ii și pe spuse
le lor. 

Multe dintre concep�iile tale
se vor modifica dea lungul

acestei săptămâni. Probabil că în
urma dialogului cu oameni deosebi�i
sau lecturând o carte, te vei hotărî să
abordezi cu totul altfel via�a, rela�iile
cu ceilal�i și evenimentele în care ești
implicat. Totuși, conlcuziile la care
vei ajunge î�i pot crea un disconfort
emo�ional. Focuseazăte pe partea
plină a paharului și înva�ă din
aspectele neplăcute. Se recomandă
pruden�ă la rela�iile cu șefii.

NE SCRIU CITITORII:
NE SCRIE DOCTOR MARIA ARUȘTEI

– STRIGĂT DISPERAT
CONFLICT DE MUNCĂ – declanșat în cadrul CJAS Iași, unde am

fost consilier, gradul I superior, în compartimentul „Evaluare furnizor”.
GREVA FOAMEI – după implicarea mea politică
ISTORIC – divergen�ele majore din cadrul CJAS Iași sau amplifi

cat mai ales din data de 09.04.2014, când am vorbit pe un post de televiziune
locală, despre afacerile ilegale ce se fac cu fondurile de sănătate publică. Tot
în acea dată am vorbit și despre „afacerea Nedelciuc” cu cei 3000 de raporta�i
ca opera�i de mâini și picioare, când de fapt oamenii erau perfect normali.
Pentru că au apărut multe articole despre neregulile din CJAS încă din anul
2011, un coleg, securist din institu�ie, mia atras aten�ia că de voi continua să
scot în eviden�ă că fondurile de sănătate publică ajung în buzunarul unora și
nu la asigura�i, voi ajunge să numi mai văd fiica. Nu cred că din întâmplare
în anul 2012 fiica mea se căsătorește cu fiul unui securist pe nume Simion
Ioan Vlad, un fost poli�ist de la serviciul antidrog, dat afară din serviciu, din
cauza traficului de droguri cu litera I, acum 22 de ani. Acesta face parte din
organiza�ia ZONA și se ocupă cu trafic de droguri, de persoane, de organe,
prostitu�ie, etc. Din anul 2012, imediat după căsătorie, fiica mea a avut parte
doar de sechestrare, sclavie, tortură fizică și psihică, culminând cu
sechestrarea definitivă în cadrul organiza�iei infrac�ionale încă din iulie 2017
în București. Subliniez că fiica mea a fost obligată să părăsească studiile (deși
era studentă la două facultă�i la zi: istorie și psihologie). Fostul poli�ist
infractor și fiul acestuia pe nume Simion Ioan Alexandru, care este în Polonia
și face parte din organiza�ia interna�ională EI, dorind custodia minorei, au
sechestrato pe fiica mea Alina în București, cu ajutorul unor angaja�i ai
poli�iei, este drogată și exploatată sexual, pentru a fi considerată mamă
denaturată, ca ei să poată lua minora. Același lucru îl fac și cu mine pentru că
am apelat la instan�e juridice să demonstrez sechestrarea și am făcut
nenumărate plângeri penale. Aduc la cunoștin�a cititorilor faptul că anumi�i
angaja�i din cadrul ministerului de interne și DIICOT protejează infrac�iuni:
ca trafic de droguri și prostitu�ia blocând chiar anumite acte medicolegale așa
cum este cazul meu. Eu personal am fost trimisă pentru ob�inerea unui certi
ficat medicolegal de abuzuri sexuale repetate, sub administrare de drog, de
trei medici, inclusiv de UPU Iași și poli�ia a împiedicat consultul în data de
12.06.2019. 

Este un strigăt de disperare al unei mame și bunici care încercând să
și salveze fiica și nepoata, este torturată pur și simplu de infractorii din gru
parea Ioan Simion Vlad, care încearcă cu ajutorul poli�iei sămi schimbe
identitatea și, ce este mai grav, să ob�ină un document precum că eu aș avea o
anumită problemă psihică, deși toate diagnosticele date de specialiști sus�in
că, până în data de azi sunt normală.

Cer ajutorul concret din partea opiniei publice pentru a determina
institu�iile competente și abilitate pentru ami salva fiica, nepoata și via�a

mea.
26.06.2019

GĂGEȘTI, 
ZIUA COMUNEI 
PE PĂȘUNE(!)
Zi de duminică, trecere prin Roșiești, Viișoara, Dodești, Găgești și

Giurcani, unde am intervievat pe prietenul nostru Marin Rotaru, material care
va apărea în numărul următor.

Am fost foarte aten�i ce și cum petrec oamenii sărbătoarea de
duminică și cea de Sânziene, sărbătoarea iubirii. Lanurile de grâu îngălbenite
și câmpul și pășunile verzi mau îndemnat să mă gândesc la recoltare nu la
altceva, deși am fotografiat un lan de sânziene. 

La Găgești, ar fi trebuit să fie Ziua Comunei, cu… iia de altădată.
Am văzut câ�iva copii pe șosea, al�i câ�iva oameni prin crâșme, dar „popula�ia
de vaci” de pe terenul de fotbal mia atras aten�ia mai mult: drept care vă
înfă�ișăm fotografia de mai jos la care săi adăugăm doar concluzia:
SĂRBĂTOARE… COMUNĂ. 

PROF.DR.ING. AVRAM D. TUDOSIE, A ÎMPLINIT 50 DE ANI DE RODNICĂ
ACTIVITATE ÎN PODGORIILE MOLDOVEI – IVEȘTI, ODOBEȘTI ȘI HUȘI

Continuare din numărul trecut
Spuneam mai înainte, că școala a fost vizitată de mari personalită�i –

de la Laurea�i ai Premiului Nobil, academicieni, oameni de știin�ă, jurnaliști de
mare altitudine și mul�i al�ii.

Școala  a fost vizitată în 1975 și de Simpozionul Na�ional de Istorie,
�inut la Vaslui, sub conducerea academicianului C.C. Giurescu, cu prilejul
inaugurării statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, cu prilejul împlinirii a 500 de
ani de la bătălia de la Podul Înalt, Vaslui.

Acești istoricii au cerut să viziteze și Episcopia , Școala Viticolă cu
vestita ei pivni�ăvinotecă veche, centenară.  To�i au scris zeci de pagini în
volumele Căr�ii de Onoare a Școlii, printre care enumerăm cele scrise de acad.
C. Giurescu:

,,Actualul Liceu Agricol, condus de doctorul A.D.Tudosie, sa
dezvoltat din Școala de Viticultură, întemeiată în 1908, o institu�ie care face
cinste nu numai orașului Huși și jude�ului Vaslui, ci întregii Românii. Îi urăm
succese și să facă cu colectivul din fruntea sa din Zghihara de Huși și
Busuioaca de Bohotin – soiuri cunoscute în întreaga lume, spre faima �ării
noastre, �ară viticolă, de cel pu�in 2 000 de ani.

Scriitorul Marin Preda – în fruntea mai multor scriitori din Uniune –
a vizitat Școala, Muzeul, Vinoteca nouă și veche, planta�iile de vie din jurul
școlii și gustând vinul de Zghihară de Huși și Busuioacă de Bohotin sa
exprimat că ale lor calită�i fac parcă să cânte și sufletul în noi. Felicitând
conducerea Școlii în frunte cu prof.dr.ing. Avram D. Tudosie, în speran�a că
cele două căr�i nestemate ale vinurilor românești – sub semnătura sa vor vedea
lumina tiparului, purtând numele de ,,Ambrozie și nectar.” (Cum iam
recomandat eu).

To�i istoricii ca și scriitorii sau uimit de faptul că pe frontispiciul

Vinotecii vechi, construită de C. Hogaș în 19351946, extinsă și modernizată
de noi în 1973, unde sunt scrise toate numele marilor personalită�i vitivinicole
care au vizitat școala și podgoria sub titlul – înscris pe frontispiciul școlii,
,,Pantheonul marilor slujitori ai Școlii și podgoriei – în număr de sute  ce
merită să fie citi�i și cunoscu�i de to�i vizitatorii”.

Iată ce scrie în Vinoteca Școlii directorul  Ziarului ,,Contemporanul ”
din Polonia Marian Wișineski: ,,Școala și Vinoteca sunt o emblemă care
vorbesc în toate limbile și pe toate lungimile de undă și toate strunele... Eu am
ieșit din această vinotecă încântat de vinurile de aici și de Busuioaca de
Bohotin, iar căr�ile despre Busuioacă și cântecele ei – le vom publica prima
dată noi și am ieșit din Vinoteca Școlii ,,stăpânind” toate femeile frumoase din
lume.”

Acad. prof.univ. Șerban Cioculescu recenzând cartea ,,Ambrozie și
nectar” după apari�ie, scrie: ,,Autorul a efectuat peste 2.000 de degustări
oficiale cu specialiști și mari personalită�i...Subliniez însă, varietatea și
interesul autorului și a materialului publicat în carte, care nu este dedicată
băutorilor ci mai ales oamenilor de cultură și artă.

Acad. Adolf Heimovici scrie că lucrarea ,,Vinul în în�elepciunea
omenirii” este sublimă și are în ea 2000 de ani de crea�ie și artă vitivinicolă și
literară, care mau fascinat ca nici o altă carte.”

Acad. prof.univ. I.G. Fulga (Chișinău, directorul Școlii de Viticultură
și Vinifica�ie ) scrie despre o altă carte, care sa tradus și în Republica Moldova
,,dar al cerului și al pământului” cu aforisme și anecdote vitivinicole, că
,,materialul din Dic�ionar aforistic  și umoristic, sunt un spumos divertisment
și un strop de bună dispozi�ie, atât de necesar stresului zilnic, la care suntem
supuși cu to�ii”.

VA URMA
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Începi săptămâna cu
activită�i de rutină la

serviciu. Se pare că traversăm o
perioadă în care ai mult de lucru, dar
și plata aferentă compensează bine
efortul depus. Însă, fii prudent în
privin�a cheltuielilor, pentru că
persistă tendin�a de a cheltui mult.
Segmentul partenerial se animă prin
reluarea unor discu�ii cu partenerul
de via�ă. 

Rela�iile amoroase te
preocupă mult, însă depinde

numai de tine cum gestionezi
lucrurile în acest segment. Tendin�a
este de a te rătăci în detalii neim
portante. Concentreazăte pe ceea ce
este util �ie acum și pe ceea ce î�i
poate aduce beneficii în viitor.
Dialoguri și activită�i cu persoana
iubită și cu copiii. La serviciu se
animă atmosfera prin activită�i
diverse și prin reluarea unor discu�ii.

Segmentul domestic și
rela�iile cu membrii fami

liei sunt active în primele zile ale
săptămânii. În umbră mocnesc
conflicte, bine fiind să fii prudent și
să evi�i escaladarea situa�iilor
dificile. Lucrurile se vor lămuri
peste ceva vreme. Rela�iile
amoroase și cele cu copiii sunt
foarte importante acum, pentru că se
vor lămuri animozită�i și se vor trasa
direc�ii noi. Pruden�ă, răbdare,
toleran�ă! 

Călătorii pe distan�e scurte,
dialoguri cu multe persoane

din anturajul apropiat, demersuri
personale și profesionale se
întrezăresc la începutul perioadei
analizate. Evită să vorbești prea mult
despre tine și despre planurile tale.
Acasă, în familie apar schimbări
importante, fie în spa�iul locativ, fie
în rela�iile cu membrii familiei.
Pruden�ă și răbdare! Spre finalul
săptămânii se conturează aspecte
sentimentale. O rela�ie amoroasă își
va schimba termenii și condi�iile.

Cheltuieli cotidiene, pri
mești bani, cadouri sau

favoruri în primele zile ale
săptămânii. Pe de altă parte, sunt
posibile cheltuieli profesionale,
pentru locul de muncă sau pentru
șefi și colegi. Se recomandă
pruden�ă, deoarece în plan
profesional există conflicte deschi
se. Sunt posible discu�ii aprinse cu
oficialită�ile, situa�ii tesnionate la
locul de muncă, fiind șanse de a �i se
deteriora imaginea publică sau
pozi�ia în cadrul unui grup de lucru.

Începi săptămâna în for�ă,
cu mult elan de a rezolva

multe și mărunte. Selectează
priorită�ile, trasează planuri perso
nale și profesionale pe termen lung,
evitând să te amesteci în treburile
altora. Dinspre segmentul financiar
se conturează venituri din colaborări
sau din partea partenerului de via�ă.
Însă, informa�iile privitoare la
sumele care �i se cuvin sau la viitorul
câștigurilor tale sunt neplăcute.
Fluctua�iile financiare sunt mari.

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC ROMPREST ENERGY SRL 1 șofer autocamion, 1 lucrător uti
laje salubrizare

– SC C&A CONSULTING SRL 7 muncitori necalifica�i, 5 sudori
electrici și autogeni, 10 instalatori termosanitari, 1 inginer mecanic

– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i
– SC RADICAL GRUP 10 muncitori necalifica�i, 6 șoferi, 5 opera

tori calculator
– SC ALEXANTO ZEN SRL 1 confec�ioner
– SC MASMIA SRL 2 lucrători comercial
– SC DACOND  IMPEX  SRL 2 manipulan�i mărfuri, 1 șofer cat.B,

1 șofer cat.C
– SC VASTEX SA 10 confec�ioneri textile
– SC PANCARPROD SRL 1 magaziner
– SC RADIOTON SRL 2 instalatori antenă DTH
– SC AKTUNI SRL 1 lăcătuș mecanic, 2 bucătari, 2 ospătari, 1

femeie serviciu, 1 director
– SC WOODLINEMOB SRL 2 tâmplari universal, 1 frezor lemn
– SC LALA PABITEX SRL 4 confec�ioneri
– SC BRC COMPANY SRL 7 tâmplari, 2 tapi�eri, 1 vânzător, 1 șef

sec�ie, 1 economist
– SC PETRACAR SERVICE SRLD 2 mecanici auto, 1 magaziner
– SC BENAVI SRL 1 spălător vehicule
– SC VASCAR SRL 1 mecanic între�inere, 2 ingineri industria

alimentară, 2 operatori prelucrarea cărnii, 1 șofer, 1 tranșator
– SC ROIDEEA SRL 4 electricieni
– SC AGRANA JUICE ROMANIA SRL 1 electrician între�inere

repara�ii
– SC SPADESDOU SRL 10 muncitori necalifica�i, 10 confec�ioneri
– SC VANBET SRL 1 lucrător comercial. 3 dulgheri
– SC SIMION CIPRIAN SRL 3 muncitor necalificat la spargerea și

tăierea materialelor de construc�ie
– SC LUKO MARKET SRL 1 muncitor necalificat
– SC VERIDIN GRUP SRL 1 cofetar
– SC DC COMERCIAL SRL 6 manipulan�i marfă, 2 muncitori

necalifica�i, 2 șoferi
– SC A&A INVENT SRL 1 muncitor necalificat
– SC BURINST GAZ SRL 1 sudor electric și cu flacără, 1 instalator,

1 inginer tehnician proiectant
– SC PECO VAS SRL  3 barmaniospătari, 3 mecanici auto, 2

tinichigii auto, 2 vopsitori auto, 1 spălător auto

Locuri de muncă
în Bârlad

– AQUAVAS SA 1 electrician de între�inere și repara�ii, 1 laborant
chimist, 1 lăcătuș mecanic

– ASOCIATIA  MYOSOTIS 1 educator specializat, 1 lucrător social
– ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.16 1 femeie de serviciu
– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 ambalator manual, 1 confec�ioner

asamblor articole din textile, 1 operator confec�ioner industrial îmbrăcăminte
din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– CASIGAZ SERV SRL 1 inginer constructor instala�ii, 2 instalator
încalzire centrală și gaze, 1 sudor manual cu flacără de gaze

– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor, 20 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– ELICOM TRANS SRL 1 șofer autobuz
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 1 femeie de serviciu, 1

îngrijitor clădiri, 4 ospătari (chelneri)
– MIVCONST SRL 1 instalator instala�ii tehnicosanitare și de gaze
– MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 paznic
– PIZZA DAVIDEDOMENICO BELLAGIO SRL 1 pizzar
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 șef serviciu
– ROBOTIQUE SRL 1 frizer, 1 lucrător comercial
– SAMNOVE SRL 4 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte

din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– SC ALICRISA SRL 2 barmani
– SC REMARDO SRL 1 lucrător comercial
– SC RULMENTI SA 1 inginer economist, 1 inginer energetica

industrială, 6 izolatori hidrofug, 1 operator la prelucrarea maselor plastice, 1
rectificator universal, 5 sortatori produse

– SC SANREVO SRL 2 lucrători bucătărie (spălători vase mari)
– SIANMI AUTO SRL 1 electrician auto, 1 muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor, 2 operatori standuri încercări, 1 subinginer
mecanic automobile, 1 tinichigiu carosier, 1 vopsitor auto

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 6 asisten�i medicali generaliști, 2 brancardieri, 1
consilier/expert/inspector/referent/economist în management, 3
infirmieri/infirmiere, 1 inginer de sistem în informatică, 2 îngrijitoare la
unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 tehnician aparate electromedicale

– TREI R SRL 5 lăcătușimontatori
– VLAD AUTOMOTIVE SRL 1 dispecer, 5 șoferi de autoturisme și

camionete

ZIUA DRAPELULUI,
MARCATĂ LA VASLUI!

Ieri, subprefectul Mircea GOLOGAN a participat la un ceremonial
militarreligios, menit să marcheze Ziua Drapelului.

Manifestările, organizate în fa�a Palatului Administrativ, au debutat
cu prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă şi a detaşamentului de
onoare.

Au urmat scurte discursuri ale primarului Vasile Pavăl și
președintelui Consiliului Jude�ean, Dumitru Buzatu, după care subprefectul
Mircea GOLOGAN a dat citire mesajului ministrului Afacerilor Interne,
Carmen Dan.

Apoi, protopopul de Vaslui, Adrian Chirvasă, a �inut o rugăciune de
binecuvântare a drapelului, iar cei prezen�i au sărutat Drapelul Na�ional al
României.

Pe acordurile Imnului Na�ional, drapelul a fost înăl�at pe catarg de
către subofi�eri ai Centrului Militar Jude�ean Vaslui.

În final a avut loc defilarea Gărzii de Onoare, formată din subofi�eri
ai Inspectoratului de Jandarmi Jude�ean Vaslui, ai Inspectoratului Jude�ean
pentru Situa�ii de Urgen�ă, Penitenciarul Vaslui și ai Poli�iei Locale Vaslui.

POLI�IȘTII  VASLUIENI AU
AC�IONAT PENTRU COMBATEREA
FAPTELOR ILICITE DIN DOMENIUL
COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR

ALCOOLICE

Poli�iștii Serviciului de
Investigare a Criminalită�ii
Economice Vaslui au ac�ionat în
zilele de 22 și 23 iunie a.c., pe raza
jude�ului Vaslui, în vederea depistării
persoanelor care comit ilegalită�i în
domeniul produc�iei, introducerii în
�ară, transportului, depozitării,
distribu�iei și comercializării pro
duselor alcoolice.

Cu ocazia activită�ilor
desfășurate, au fost verifica�i 75 de
agen�i economici  și legitimate peste
100 de persoane. 

Au fost constatate 2

infrac�iuni, dintre care o infrac�iune
de evaziune fiscală, faptă prevăzută
și pedepsită de art. 9 din Legea
241/2005 pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale și o
infrac�iune prevăzută și pedepsită de
art. 90  din Legea 84/1998  privind
mărcile și indica�iile geografice.

De asemenea, poli�iștii au
aplicat 66 de sanc�iuni
contraven�ionale, dintre care 50
pentru încălcări ale Legii 12/1990
(privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de
producţie, comerţ sau prestări de ser
vicii ilicite), 11 pentru abateri la
O.U.G. 28/1999  (obliga�ia agen�ilor
economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale) și 5 pentru
abateri prevăzute în alte acte
normative.

Valoarea sanc�iunilor apli
cate a fost de peste 90.700 de lei.

Au fost ridica�i, în vederea
confiscării, peste 1.600 lei, dar și
bunuri (băuturi alcoolice, �igarete,
produse de panifica�ie, articole
vestimentare), în valoare totală de
peste 3.000 lei, comercializate fără
documente legale de provenien�ă.
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DIN GRĂDINA CU TRANDAFIRI

Reporter: Intrând în primăria din Muntenii de Sus, pe o alee de trandafiri foarte bine
între�inută, în biroul primarului Ion Vartolomei, suntem întâmpina�i de stema comunei și steagul –
simboluri ale românismului. Domnule primar, chiar se lucrează în primăria de la Muntenii de Sus?

Primar: Cum adică: „Chiar se lucrează?”. Tot timpul se lucrează. Poate în altă parte
nu se lucrează, dar la noi se muncește.

R: Ai o echipă bună între oamenii din primărie?
P: Da, am un echipaj de oameni buni, tânăr. Cel mai „în vârstă” este vicele, a făcut

acum, de curând 50 de ani – vârsta ideală pentru a face treabă.
R: Dumneata ai numai un pic peste 40. Trece foarte multă lume pe aici prin Muntenii de

Sus și prin Satul Nou, mul�i scapă o înjurătură pentru că aici stau poli�iștii cu radarul. Dar comuna
este bine între�inută, sunt multe alei cu flori, este traversată de o re�ea stradală și în plus sunt și
șantiere în curs.

P: Da, avem o investi�ie prin PNDL, am mai depus un proiect, acum de curând, prin
Fondul Na�ional de Dezvoltare și Investi�ii pentru drumuri. Deja am terminat de asfaltat 5
km și 300 de metri de drum. În toamna trecută și în primăvara aceasta. Chiar ieri am final
izat ultimul strat de asfalt, vom continua cu șan�urile, cu rigolele, marcajele rutiere, tot ce este
nevoie. Și mai avem 3 km și 600 de metri, sperăm să finalizăm până în toamnă. Am semnat con
tractul, așteptăm finan�area, dacă aceasta nu va veni vom găsi resurse pe plan local. Dar cu
siguran�ă vom face și acei trei kilometri. Eu am planificat ca până la terminarea mandatului
să finalizez 10 km.

R: Cum justifica�i faptul că ave�i o comună în plină dezvoltare? Case noi, re�ea stradală
nouă!

P: Casele noi construite nu sunt meritul nostru, este meritul tinerilor care muncesc
atât în �ară și în străinătate. Și în plus, acesta este specificul satului. Muntenarii  cum le zicem
noi sunt oameni foarte gospodari. Dacă au un ban, dacă reușesc să câștige mai bine, atunci
mai întâi își fac o casă și pe urmă se gândesc la distrac�ii, plimbări. În primul rând sim�ul
proprietă�ii și sentimentul de legătură cu locul natal, dorin�a de a locui în această zonă. Noi
avem 44 de locuri de casă, date prin Legea 15 anul trecut la tineri și au început să răsară casele
pe la noi. Aici lângă primărie avem construite câteva asemenea case. Sunt 50 de locuri, 50 de
loturi, 44 aici lângă primărie au fost alocate.

R: Primăria tot nouă este. Din 2008. În perspectivă ce lucrări mai ave�i de terminat?
P: Dispensarul este aproape gata tot prin PNDL în centrul satului (centrul vechi este

în realitate centrul satului, cel construit în Satul Nou prin anii 1970 nu îl numim Centru). Noi
suntem o comună mică, centrul este tot satul de fapt.

R: Ce înseamnă comună mică?
P: Suntem comună mică ca suprafa�ă. Ca poten�ial și număr de locuitori suntem o

comună puternică. Avem 4000 și ceva de locuitori la recensământul de anul trecut. 4272 de
locuitori. Este un sat comasat.

R: În curând ve�i face corp comun cu Vasluiul, va�i apropiat foarte mult. Nu va�i gândit
să deveni�i oraș? Și de ce primarii nu doresc ca comunele lor să devină oraș? Pentru că este o creștere
a impozitului?

P: Sperăm să nu. Nu avem cum să devenim oraș, doar o suburbie a Vasluiului. Ca o
comună de sine stătătoare, navem cum. Impozitele vor crește și la noi. În momentul în care
vom avea utilită�ile: apă, gaz, canal, vor crește și la noi impozitele. Dar acestea cresc în cazul
în care ai niște resurse. Pentru gaz am trimis la București un proiect, avem studiu de fezabi
litate finalizat, avem avizul NRI primit încă de anul trecut și așteptăm un semnal.

R: Cam în cât timp ve�i „mișca” gazul?
P: Miaș dori ca până vara viitoare cel târziu să demarăm lucrările. Dar nu �ine numai

de noi.
R: Canalizare ave�i?
P: Nu stăm de loc bine la acest punct. Suntem incluși în proiectul de apă și canal al

Asocia�iei apăcanal al Vasluiului. Dar pentru moment și acolo se lucrează la faza de

prospec�iuni, ca săi zic așa. La faza de hârtii. Pentru că este un proiect complex care implică
peste 40 de comunită�i și trebuie luate toate datele despre aceste comunită�i, apoi vor pune în
fapt acest proiect. Deși procedura este demarată, durează. În 2023 sperăm să fie gata proiec
tul.

R: Și să sperăm că nu va rămâne numai pe hârtie. Voiam să întreb ce popula�ie școlară
ave�i.

P: În ce privește popula�ia tânără, avem un deficit. Sunt foarte mul�i copii cu părin�i
tineri, pleca�i în străinătate și majoritatea celor tineri migrează spre Vaslui. Sperăm ca după
realizarea proiectului pentru reabilitarea școlii săi readucem înapoi. Va fi greu pentru prima
genera�ie să se întoarcă, dar încet, încet vor rămâne aici. Dacă le vom crea condi�ii decente cu
toalete interioare, cu utilită�i, cu centrală vom avea o școală normală.

R: Fiind aproape de Vaslui, doar 10 km și având mijloace de transport, orice profesor de
valoare poate să vină să predea la această școală.

P: Desigur! Pot veni profesorii. Noi încercăm să le creăm și lor condi�ii. Dar ca să vii,
în primul rând trebuie să ai elevi. Orice profesor dorește să facă performan�ă. Noi încercăm
săi stimulăm. Chiar acum ciclul IIV sunt pleca�i, ca urmare a performan�elor, întro mică 
excursie de două zile. Ca urmare a rezultatelor pe care leam ob�inut, neam gândit să le facem
această mică plăcere. Trebuie stimula�i, pentru că sunt copiii noștri.

R: Voi trece la un atac „la baionetă”. Oamenii voștri se străduiesc pentru realizarea unor
performan�e. Primarul se străduiește și el pentru marea performan�ă? Care ar fi aceea? Echipa de fot
bal? Ave�i deja un stadion? Când face�i istoria fotbalului local? Numai eu o știu de vreo 50 de ani.

P: Marea performan�ă ar fi să realizăm toate proiectele pe care ni leam propus. Să
ne �inem de promisiuni. Echipa de fotbal este acolo unde este. Este deja trecută la „realizate”.
Cred că istoria o so facem când promovăm în Liga a IIIa. Am mai fost o dată în Liga 
a IIIa, nam reușit să jucăm. Nu știu în ce conjunctură, nu mai �in minte. Abia îmi terminasem
fa cultatea. Voiam să facem mișcare, asta era cel mai important lucru și dacă reușești să faci
performan�ă din dorin�a de a face mișcare aceasta este mare lucru.

R: Am văzut copii pe stadion. 
P: Asta a fost ideea în care lam construit. Cei de la Judo sportiv vin aici să se

antreneze, pentru că la Vaslui nu au posibilitatea, din diverse motive. Echipa noastră e bună,
oamenii vin în stadion. Asta e cea mai mare bucurie. Să vezi 567 sute de oameni pe stadion
la meci.

R: Cred că și dumneavoastră sunte�i suporter. Domnule primar: despre aparatul primarului
aș dori să știu? Ave�i profesioniști.

P: Cu siguran�ă. Fără ei nu puteam să facem aceste activită�i, aceste performan�e.
Aceste proiecte care în trei luni au început săși vadă efectele. To�i au studii, dar cel mai im
portant este că to�i au o foarte bună calitate umană. Asta este cel mai important. Mai avem cu
to�ii mici scăpări, dar per total sunt foarte mul�umit de ei. Eu le spun colegii mei.

R: Sunt foarte încântat de această alee cu trandafiri și de această discu�ie constructivă. Vă
urez o zi frumoasă, domnule primar.

P: Mul�umesc!
Dumitru V MARIN

MUNTENII DE SUS
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84… IOAN MÂCNEA… 84

Zi culturală, de fapt un eveniment 
marcant a fost sâmbătă 15 iunie 2019 la Popasul
Spiritului, din centrul comunei Vetrișoaia, jud.
Vaslui. Organizator, sponsor, personaj principal,
interpret vocal: Ioan Mâcnea.

Cam prea pe scurt, cronica evenimen
tului despre care am aflat cu câteva zile înainte,
la telefonul primit de la poet. Imediat lam între
bat cinel mai ajută și na făcut vreo precizare; 
lam întrebat dacăl pot ajuta cu ceva și a zis că
nu; lam întrebat dacă pot lipsi și a ridicat tonul,
că nu, că, afirmă el, „fără dvs. aici ar fi ca nunta
fără lăutari”. Am insistat sămi nominalizeze
participan�i, mia enumerat mai multe nume, dar
nu mia mai dat programul așa că în ziarul de joi,
13 na apărut nici o notă. Acum, asistând la ce a
reușit acolo, la el acasă, acest om gospodar și al
truist, chiar regret că nam anun�at cum trebuie o
participare selectă, un program artistic mai mult
decât interesant, precizări care să sugereze am
ploarea evenimentului consacrat zilei Eminescu
și aniversării zilei sale de naștere. Pe 16 iunie,
dragul nostru Ioan a împlinit 84.

Fotografiile, filmul de la fa�a locului, nu
prea sugerează întocmai o atmosferă specifică
unui eveniment culturalliterar de o înăl�ime
apreciabilă, cum nu arată dimensiunile parcului
cu statui, în număr și cu valoare inestimabilă, în
mijlocul căruia tronează obeliscul la mijlocul
căruia veghează portretul eminescian. Am afir
mat oridecâteori am scris despre Mâcnea și
Vetrișoaia lui că nu știu cât va rezista în timp
POETUL, nu știu cât Scriitorul, nici atâta omul,
familia și imaginea lui, dar acest GRUP 
STATUAR îi asigură secole permanen�a în cul
tura română. Da, română, pentru că osârdia sa,
imensele cheltuieli personale, ambi�ia de a fi în
slujba vetrișoienilor (mereu nerecunoscători…)
își găsesc  pre�uirea în eviden�ierile marilor
personalită�i din �ară și de peste hotare carei

calcă pragul.
Pretind a cunoaște bine situa�ia, locul și

împrejurările în care acest apostol (cultural, nu
religios, nu la școală) realizează mai mult decât
un muzeu cu zeci de oameni plăti�i, mai mult
decât o bibliotecă de comună cu om plătit binișor
deși a ajuns paznic la carte necerută, mai mult
decât un cenaclu literar, chiar decât o asocia�ie
de profil, mai mult decât propaganda oficială
care ajunge în acest col� de �ară. Și, mult mai
mult decât cea mai activă comună din �ară în
direc�ia Unirii cu Basarabia. Atâtea decenii de
când ne sim�im apropia�i miau permis să cunosc
pe acest om de rară energie, constructor de
castele poetice dar și de realită�i palpabile: par
cul, muzeul, biblioteca, platoul cu statui, eu 
însumi găsind încurajări pentru căr�i, jurnalistică,
massmedia, presă, revistă. „Cine face, există,
cine nu…e poveste” zice el câteodată. Are
exprimări absolut onorante despre activitatea
mea complexă, dar rândurile de fa�ă nu sunt un
răspuns la aceste spuse ci o evaluare rece a
situa�iei sale existen�iale. Chiar dacă încă nu e,
Ioan Mâcnea Vetrișanu va fi o legendă durabilă
a locului.

Anima�ie destulă după ora 10 la Popa
sul Spiritului, cum șia botezat el locul (personal)
de unde vrea să lase urmașilor (și a altor urmași),
semne ale personalită�ii sale „din marea trecere”.
Rar voin�ă, și mai rar putin�ă și aproape
imposibilă știin�ă de a face ceva ca el. De fapt
ăsta e omul îmbrăcat în costum na�ional, cu
căciulă haiducească peste pletele lungi care nea
întâmpinat mai pe fiecare cu pâine și sare, nea
urat bun venit și, din start a precizat „vine cine
poate și pleacă atunci când vrea, liber până la 2
diminea�a”.Așa că nu degeaba sau întins la mese

cei aproximativ 100 de oameni, de toate vârstele,
profesiile și preocupările și, care după antreu,
sarmale și mititei stropi�i cu vin bun, bun, nu
prea sau dat duși. Cum să se îndemne la plecare
când forma�ii artistice din Vetrișoaia și Berezeni,
când membrii asocia�iei bârlădene „Artă, tradi�ie,
cultură” condusă de excelenta Viorica
Ghenghea, când cantautorul Ion Chiriac și al�i
valoroși interpre�i șiau executat numere de 
calitate, când destule personalită�i de rang
na�ional au marcat cele 2 sărbători: sărbătorirea
poetului NA�IONAL dar și poetulscriitorul
managerul  Ion Mâcnea. Expozi�ia de căr�i și re
viste în aer liber, foarte bogată și variată a fost
golită în final, de participan�i.

Men�ionez doar câteva evolu�ii care mi
sau părut mai de interes sau chiar impresio
nante: fără îndoială Ion Chiriac, în prima parte,
inclusiv pentru crearea momentului patriotic, o
elevă fâșnea�ă tare de la Berezeni, pe care vi
ceprimarul și omul de cultură Mihai Andon o
promovează împreună cu ansamblul artistic,
tânărul Robert Frumuzache și mai ales cântărea�a
Genoveva Porumb careși păstrează și voce și
farmecul de pe când evolua la „Trandafir de la
Moldova”. Forma�iile de dansuri din Vetrișoaia
și Berezeni au fost la înăl�ime. Surpriza majoră a
venit tot de la Ion: melodii de muzică ușoară,
compozi�ii proprii, prezentate în potpuriu și in
dividuale, ritmate, bine orchestrate, cu vocea lui

unică. 
Nau lipsit cuvintele și cuvântările...,

col.(rez.) Mihai Focșa asumânduși și rolul de
prezentator (lam felicitat și pentru cum a orân

duit depunerea de coroane și jerbe de flori la sta
tuia lui Eminescu și pentru alura impunătoare de
coordonator al manifestării). Cred că cele mai
avântate aprecieri au fost ale entuziastului prof.
Mihai Andon din Berezeni (cu poeme destinate
sărbătoritului), cele mai ample referiri la via�a

marelui Eminescu au apar�inut dr. Valeriu Lupu
(Vaslui), așa cum președintele USR Iași, 
Cassian Maria Spiridon, și jurnalistul Dumitru
V. Marin (Vaslui) au apreciat valoarea absolută
eminesciană și promovarea atât de nimerită și
diferită de către Ioan Mâcnea. Nau lipsit nici
cuvântări lungi (un general din partea locului a
prezentat amintiri din copilărie), un alt prieten a
evocat copilăria comună, al�i creatori locali
produc�ii literar artistice consacrate momentului.
Sau detașat cele două scriitoare de la Iași: 
Viorica Șerban (mia înmânat și alte două căr�i
cu autograf) și președintele Ligii Scriitorilor (din
care fac și eu parte) poeta, scriitoarea, eseista 
Corina Gherman, ambele cu foarte bine articu
late considera�ii. Prof. Dr.  Vicu Merlan (Huși)
nea prezentat ultimul număr din prestigioasa
revistă Lohanul Desigur au mai fost câteva nume

cu renume pe care leam văzut doar înfulecând
vijelios, dar nu leam surprins vorbind decât între
ei. De data aceasta miau mai plăcut cei câ�iva
scriitori vasluieni de la o masă specială și
mul�imea prietenilor venită din alte localită�i.

Un cuvânt special pentru pictorul 
Gheorghe Leteanu (patriarhul pictorilor

vasluieni). și alt cuvânt de toată aprecierea pen
tru „Artă, tradi�ie, cultură” care a realizat o
cuprinzătoare expozi�ie de pictură, au prezentat
câteva piese sculpturale și șiau afișat realizări
demne de laudă, Dintre ei se detașează cuplul de
rapsozi populari din  Miclești, Maria și Vasile
Bulai, mereu proaspe�i și surprinzători. Vom
reveni, pentru că, ce fac oamenii ăștia merită

multe aprecieri.
Subliniez evolu�ia interpretei de muzică

populară Genoveva Porumb, a cuvântului prof.
Dumitru Apostolache, prezen�a „pe fugă” a
președintelui Consiliului Jude�ean Dumitru
Buzatu (pe care lam apreciat pentru interven�iile
sale în marea politicăna�ională), dar sunt și
destule alte aspecte care au umplut ziua de
sâmbătă: sarmalele, cârnăciorii, mititeii,
vinul,…atmosfera generală unicat. De felicitat
doamna Gabriela Mâcnea și fiica lor Oana care
au transpirat seriosserios cu tot ajutorul
binevoitor al câtorva apropia�i, și au demonstrat
că sunt gospodine adevărate.

NU LAM VĂZUT PE PRIMARUL
CORNEL  STÂNGĂ. „Acesta e un acultural
domle” mia răspuns un participant cu năduf.

Și, dacă o mare valoare locală ca pri
etenul nostru Ioan Mâcnea, nu e apreciat, onorat
de un tânăr primar, cum vor percepe elevii și
concetă�enii săi importan�a cuiva pentru autori
tatea culturală a localită�ii Vetrișoaia? Poate, ca
și acum când dintre locuitori au fost foarte pu�ini,
spre zero prezen�i, și doar câ�iva elevi. Desigur,
vom mai reveni, cu aprecieri pentru această zi
luminoasă și bogată în trăiri..

Nu pot încheia decât felicitândul pe
Ion Mâcnea pentru încă o lec�ie de  tinere�e și pa
triotism, la această edi�ie a XIXa a unui Festival
al crea�iei, adevărat, concret și înăl�ător. 

Dumitru V. MARIN
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POSIBILĂ SALVARE 
Un car cu boi vînjoşi, nu pică
Pe drumul prost – aşa cred unii – 
Uitînd că buturuga mică
Va fi... salvarea naţiunii.

RECIPROCITATE 
La griji, necazuri şi nevoi, 
Am tot primit, lăsaţi sudalma; 
E timpul să mai dăm şi noi... 
Că tare ne mănâncă palma!

PROSTITUATA LA
SPOVEDANIE 
Cuaşa păcate să aspir
Să fiu iertatăar fin zadar; 
Dar mam convins sub patrafir
Că om cu har ca el... mai rar!

GheorgheBĂLĂCEANU

CINE NARE BĂTRÂNI
SĂ ȘII CUMPERE
Dei cumperi, cheltuieli seadună
Cu tratamenten număr mare;
Șiatunci, o strategie „bună”
La mul�i e... simpla renun�are.

PREȘEDINTELE
DEZAMĂGEȘTE
Citindui cartea „Pas cu pas”,
Mam bucurat deal său demers,
Dar de doi ani, taman invers,
El face mult prea des... popas!

LA OGLINDĂ
De dușmănie mam ferit,
Dar astăzi sunt nemul�umit;
Văd cel mai crunt dușman al meu: 
(Eu).

Mihai HAIVAS

PROVERBIALĂ
E greu în via�ă,
Când nai un foc
Șii ger denghea�ă
Chiar apan cioc!

CINE NARE BĂTRÂNI
SĂ ȘII CUMPERE
Dei cumperi, cheltuieli seadună
Cu tratamenten număr mare;
Șiatunci, o strategie „bună”
La mul�i e... simpla renun�are.

PREȘEDINTELE
DEZAMĂGEȘTE
Citindui cartea „Pas cu pas”,
Mam bucurat deal său demers,
Dar de doi ani, taman invers,
El face mult prea des... popas!

Elena MÂNDRU

TINERII DE AZI
Sunt ageri şi aprinşi de frumuseţe,
Spre viitor, desigur, se gândesc,
Merg la New York, în Londra, să
înveţe
Ai noştri tineri la Paris... cerşesc.

MEŞTEŞUG
Un consacrat ar fi să spună
O epigramă cum se scrie:
Iei strofa dintro poezie,
Apoi ciupeşti o poantă bună!

ÎNGRIJORARE  ECOLOGICĂ
Blestemata de secure
Schimbă codrului tabloul,
Iar din tainica pădure
No rămâne nici ecoul!

Vasile LARCO

BANCURIBANCURI
Întrun restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă 

şil întreabă:
– Dumneavoastră aţi cerut ceva de Beethoven?
– Nu, eu am cerut pui cu smântână.


Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. După ce citesc

meniul îl întreabă pe chelner:
– Domnule dragă, ce îs acelea fructe de mare?
– Caracatiţă, calamar, rac, creveţi, răspunde chelnerul.
– Apoi, bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici

dumneata, vulpea, ursul şi lupul îs fructe de pădure!


Ministrul Finanţelor şi ministrul Economiei servesc un aperitiv la

bufet. După un timp, primul zice:
– Mai luăm ceva?
– De la cine? 
Se apropie un şofer de un poliţist şi începe săi mulţumească, îi face

un cadou şi chiar încearcă săi strecoare ceva bani în buzunar. Poliţistul,
nedumerit, îl întreabă care este problema. Răspunsul vine imediat:

– Dv. iaţi ridicat ieri permisul de conducere soţiei mele!


– Ce automobil frumos! E al dv.?
– Oarecum.
– Nu înţeleg.
– Când automobilul este curat şi în stare perfectă de funcţionare, îl

foloseşte soţia mea. E o serată undeva, maşina o ia fiica mea. În zi de meci,
devine proprietatea fiului meu.

– Totuşi, când este al dv.?
– Când trebuie dus la reparat.

ÎN GRĂDINA CU
LAVANDĂ

Printre tufele grădinii
De hortensii și verbinii
Se înal�ă, în buchete
Albastre și violete
Flori înalte, delicate
Și specific parfumate,
Levăn�ica, măndră floare,
Legănatăn vânt, sub soare.

Lavanda cea delicată,
Admirată, căutată,
Pentru parfum și culoare
Pentru bogatai valoare,
Are mul�i admiratori:
Zburătorii de prin flori,
Dar și cei ceo îngrijesc,
O culeg șio dăruiesc.

Intro zi, mai insorită,
O doamnă, pu�in grăbită,
Să lucreze prin grădină,
A deranjat o albină
Caren semn de apărare
An�epato foarte tare...
De la degetun�epat
Mâna toată sa umflat.

Albinu�ă, albini�ă,
Ai plătit cua ta fiin�ă
Dragostea ta pentru floare
Eu am dublă supărare:
Că prea doare a mea mână
Și pierderea ta sublimă...
Pentru floarea ceo ador,
Puteam chiar și eu, să mor...

Prof. V. ISPIR

PĂCATUL
IUBIRII

Motto:
Iubire din iubire...

cuvintele sunt de prisos,
nu mai merită irosite.
noi alergăm prin timp pe jos
spre visele neîmplinite.

iubita mea nu are glas
sămi spună ce doreştea spune
şi multe vise iau rămas
mumificaten vreo minune.

graiul, de mult în minei mut,
dar  logodit cu veşnicia,
întotdeauna am ştiut
prin gesturi sămi iubesc Maria.

vorbirea este de prisos
şi în mileniul prea sălbatic
e mai decent şi mai frumos
să rostim gândul  telepatic.

e secetă pe Terra mea
şi urlă lupii...bate vântul.
ni se şopteşte dintro stea
că  mai întâi a fost cuvântul.

aşa e Doamne  bine ştim,
dar ia priveşte spre pământuri:
nu mai e vremea să iubim
şi emigrăm...în patru vânturi.

şiarare, când ne întâlnim,
ascundem setea din cuvinte
şi clandestin  noi ne iubim;
păcatele iubiriis sfinte...

George FILIP

PANA DE IDEI
Rămas în pană de idei
Voi scrie despre derbedei,
Dar nu prea văd ce am de spus
Căs mul�i din ei acolo..."sus"!

VINURILE ȘI SCRISUL
To�i cei ce bine scriu, aș spune,
Căs băutori de vinuri bune,
Fiindcăs și deschiși la minte,
Te ame�esc doar prin cuvinte.

Vasile UNGURAȘU

FIECARE CU ALE LUI 
Masă mare, lume bună
Şi taraf de chef domnesc
Se prind uniin joc de mână
Alţii tot ce prind, halesc!

UNUI „CĂRTURAR”
Fiind cu ochiin patru părţi
Şin studiu adâncit mereu
Doar damelel mai scot din cărţi,
Dacă nui intră un careu...

DRAGOSTEA PENTRU
LECTURĂ
Aş vreantro viaţă viitoare,
Un melc să fiu, pe o potecă…
Să duc în spateo bibliotecă
Dar plină de bibliotecare!

LA NUNTA DE ARGINT
În  anu’ acesta, dragăţi scriu,
Acum, după un sfert de veac,
Când, iată, teoretic ştiu,
Ce practic nu mai pot să fac.

Mihai BATOGBUJENI
Ă
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În fiecare an, pe data de 29
iunie, facem pomenirea Sfin�ilor
Apostoli Petru și Pavel. Cei doi
apostoli sunt sărbători�i împreuna
pentru că au murit în aceeași zi, de 29
iunie a anului 67, în timpul prigoanei
creștine declanșată de împăratul
roman Nero.

Sfântul Petru, fratele apos
tolului Andrei, a fost de origine din
Bethsaida, localitate în apropierea
Lacului Tiberiadei. Cand șia început
activitatea publică, Petru era deja
căsătorit și se mutase la Capernaum,
unde trăia împreuna cu soacra sa.
Nicăieri nu se face men�iune în
legatura cu sotia sa, deși din Epistola
întai către Corinteni 9, 5, se poate
deduce că el șia luat so�ia în
călatoriile sale misionare. Textele
canonice nu ne spun dacă Petru a avut
sau nu copii, doar Faptele apocrife
ale lui Petru vorbesc despre fiica sa.
Adeseori, Petru devine purtătorul de
cuvânt al celorlal�i apostoli. Deși
privilegiul prioritar de a fi descoperit
că Iisus este Mesia îi revine Sf.
Apostol Andrei (Ioan 1,41), Petru
este cel care afirmă cu mai multa tărie
acest lucru, fapt pentru care
Mântuitorul îl eviden�iază (Matei 16,
1320). Cu toate acestea, el este cel
care fluctueaza în credin�a sa în
Hristos, de la afirmare și până la
negare sau lepădare de El. Petru este
între primii ucenici care au sosit la
mormântul Mantuitorului, dupa ce
femeile anun�ă învierea Sa, iar după
înăl�area la Cer, se erijează, fară a fi
ales de cineva, în conducător al
apostolilor, își exercită rolul de
conducător în numirea celui care îl

inlocuia pe Iuda (Fapte l, 1522);
vorbește la Pogorarea Duhului Sfant
(Fapte 2, 1441); este unul din cei
dintâi apostoli care săvârșește o min
une în numele lui Iisus (Fapte 3, 1
10); îi condamnp pe Anania și Safira;
săvârșeste multe minuni; îl primește
pe Cornetius în Biserică (Fapte 10, 1
11, 18), ceea ce a fost intepretat ca un
prim gest de deschidere a învă�ăturii
creștine către neamuri, deși în dispu
ta cu Sf. 
Apostol Pavel este cel care sus�ine
cererile iudeocreștinilor privind
observarea practicilor impuse de
Lege (Galateni 2, 1121); iese în
eviden�ă cu ocazia sinodului aposto
lilor de la Ierusalim (Fapte 15, 711).
Sa săvârșit la Roma, prin moarte
martirică, alături de Sf. Pavel, în
timpul persecu�iei neroniene.

Petru (nume corespunzand
gr. pétros si aram. kepha, cu în�elesul
de „piatră, stâncă”) se lămurește prin
Evanghelie: ”Iisus, privind la el [la
Simon, fratele lui Andrei], ia zis: Tu
ești Simon, fiul Iona; tu te vei numi
Chifa [Chefa] (ce se tâlcuiește:
Petru)" (Ioan 1, 42; subl. n.). „Și Eu
î�i zic �ie că tu ești Petru, și pe această
piatră voi zidi Biserica Mea, și por�ile
iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18
) loc invocat abuziv de catolici pentru
fundamentarea „primatului papal”.
Moștenit din latina populară în forma
Chetru (Sânchetru, de la Sanctus
Petrus), numele a fost reintrodus ulte
rior pe filiera grecoslava, formele lui
românesti cele mai răspandite fiind
Petru, Patru si Petre (diminutive:
Petru�, Pătru�, Petruș, Pătruș, Petrică,
Petrișor etc.), cu femininul Petra

(diminutive: Petru�a, Pătru�a, Petrica
s. a.). Numele mic Petru sta la orig
inea multor nume de familie (dintre
care unele au fost ini�ial tot nume de
botez: Petrea, Petrache, Pătrașcu
etc.). Petroniu si Petronela (nume
rare la noi, cu caracter neologic si
livresc) nau legătură etimologică cu
numele grecesc al apostolului, ci
provin din vechiul nume latin
Petronius (de la petro, "berbec").

Sfântul Apostol Pavel,
„Apostolul neamurilor”, sa născut
întro familie de evrei descendentă
din tribul lui Beniamin, în Tarsul
Ciliciei, probabil în primii ani ai erei
creștine, primind numele de Saul. A
f o s t  
crescut și educat în tradi�ia fariseicș,
se pare, la Ierusalim, desăvârșinduși
educa�ia sub îndrumarea vestitului
rabin Gamaliei. În zelul său fa�ă de
religia părin�ilor săi, Saul devine
persecutor al creștinilor, văzând în
credin�a creștină un dușman de
moarte al tradi�iei legaliste iudaice. În
drum spre Damasc, unde se îndrepta
pentru ai aresta pe creștinii de acolo
și ai aduce la Ierusalim spre a fi
judeca�i, Saul trăiește momentul de
răscruce care îi va schimba definitiv
via�a. Mântuitorul Iisus Hristos i se
arată, învaluit de o lumina
strălucitoare, atrăgândui aten�ia că
cei persecuta�i nu sunt doar creștinii,
ci El însuși, în această identificare a
lui Hristos cu cei care cred în El
rezidă temeiul învă�ăturii pauline
despre Biserică, înteleasa ca Trup
mistic al lui Hristos. Este botezat de
Anania, episcopul Damascului,
schimbânduise numele din Saul in
Pavel. După o perioadă de trei ani în
Arabia, merge în Antiohia Siriei, de
unde întreprinde cele trei călătorii
misionare  în Cipru, Asia Mica,
Pamfilia, Frigia, Galatia, Macedonia,
Tesalia si Ahaia (Grecia)  după care
urmează captivitatea sa din Cezareea
și Roma din anii 6163. A fost
martirizat în timpul împăratului Nero
prin decapitare, ca cetă�ean român, în
același timp cu Petru.

Pavel este forma românea
sca a lui Paul (lat. Paullus, explicat
prin adjectivul paullus, "mic"),
încetă�enită sub influen�a greco
slava. La noi, formele cele mai
răspândite ale numelui au fost Pavel,
Pavăl, Pavlu, Pavle (ultimele trei
ieșite azi din uz), cu diminutive ca
Pavelică, Păvălaș, Pavu etc. (pentru
femei: Pavelina, Paulina, Polina, cu
diminutive rare ca Paulica, Pauli�a,
Pavelica, Paveli�a, Păvălu�a, Pavelu�a
etc.). Paul (pronun�at uneori Pol si
diminutivat mai ales Paulica) și Paula
sunt forme neologice, ajunse la noi
sub influen�a occidentala, mai ales
catolică. La fel și Paulin (care apare
însă mult mai rar) și chiar Paulina
(deși acesta din urma are și unele
precedente locale). Ca și numele
Petru, Pavel/Paul stă la baza multor
nume de familie (Pavelescu,
Pavlovici, Paulescu, Paulian etc.,
etc.).
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UZINELE DE MIERE  XV
Apicultura pastorală

În aceste zile stupinele sunt deplasate la pădurile unde predomină
teiul. În zonă avem pădurile de la Dobrina  şi Voloseni Huşi.

O prisacă pentru a fi mult mai rentabilă trebuie mutată în mai multe
locuri cu baze melifere mai bogate.Începând din primăvară, stuparii pot muta
familiile de albine: în luncile  de sălcii ale bălţilor, după terminarea nectaru
lui de aici, prisaca se poate muta în livezile  cu pomi fructiferi, urmează în
luna Mai vizita la masivele de salcâm iar in Iunie, stupinele se pot muta la
şesurile cu fâneaţă abundentă şi culturile de  furaje artificiale,  spre sfârşitul
lunii Iunie la pădurile unde predomină teiul, după tei urmează tarlalele de
floarea soarelui. În lunile August şi Septembrie stupinele se pot muta la
munte, unde flora este capabilă să secrete la maximum polen şi nectar. Mai
nou mulţi stupari deplasează familiile de albine la culturile de sparcetă şi
lucernă. Mierea de rapiţă are o nuanţă de iute la gust iar mierea de lucernă
cristalizează foarte repede. Albinele se acomodează uşor cu noile decoruri.
Unii stupari susţin că albinelecre  duse în pastoral, sunt mult mai active, decât
atunci când prisaca rămâne pe aceleş loc. Albinele sunt ca şi oamenii, care
ajunşi întrun loc unde îl aşteaptă avuţii şi izvoare mari de câştig se grăbesc
să le adune, cât mai curând şi în cât mai mari cantităţi.

După fiecare deplasare a familiilor de albine la bazele melifere se
ralizează extracţia de miere. În felul acestase obţin sortimentele de miere:
mierea de salcâm, miere de tei, miere polifloră etc  Mai menţionăm faptul
cădeplasarea stupinii în pastoral nu este o practică modernă. Sunt documente
care relevă practicarea pastoralului cu mii de ani în urmă.

Egiptenii îşi încărcau stupinele pe plute special amenajate unde
fiecare stup avea locul lui şi plecau în susul apei, începând de la gurile Nilului
şi până la cataracte de unde se întorceau. O astfel de călătorie dura 23 luni.
Albinele culegeau polen şi nectar de la florile din zonele prin care treceau. La
fel stau lucrurile şi astăzi. Aceeaşi practică are loc şi în China pe marile fluvii
ale lor. În zilele noastreşi în România stupăritul pastoal a luat o mare
amploare..Stupinile sunt deplasate la bazele melifere cu ajutorul maşinilor pe
şoselele moderniyate sau mai noustupinele sunt organizate în PAVILIOANE
APICOLE, care se pot deplasa mai repede şi mai comod.

Transportul unei prisăci primitive pe apele Nilului. 
În antichitate. (Alfonderi)

Mierea de albine din nectarul de la tei.
Mierea de albine contine enzime : invertaza , amilază, catalază , acizi

organici: lactic, gluconic, saruri minerale:fier,potasiu,calciu,fosfor.
Stimuleaza pofta de mâncare si faciliteaza digestia, imbunătăţeşte

activitatea inimii, ficatului, creste procentul de hemoglobina din sange.
Are proprietăţi antibacteriene.
Conţinut energetic :3000 Kcal/kg. 
Datorita naturaletii sale, mierea de albine cristalizeaza in timp.

Aceasta nu îi afecteaza calitatile. Daca se prefera lichida, se va incalzi mo
derat (max 40 gr), pe baie de apa

Petre DAVID
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acum 16 ani

DUBLĂ LANSARE DE
CARTE LA CERCUL 

MILITAR IAŞI

Duminică, 23 iunie 2019, de
la ora 11.00, la Cercul Militar din
Dealul Copoului va avea loc o dublă
lansare de carte. Cărţile care vor fi
prezentate publicului sunt

„Lacrimi şi performanţă pe
meridianele lumii”, de jurnalistul Dan
Teodorescu şi „Jurnalul
recunoştinţei”, de Maria Velea.

Cărţile vor fi prezentate de
Mihai BatogBujeniţă, Liviu 
Suceveanu, Leonard Cănănău, 
Calistrat Robu, Corina Matei
Gherman şiViorica Şerban.

Va urma şi un spectacol
artistic oferit publicului de inter
pretele de muzică uşoară Denisa
Creţu, Ioana Roşu, Ştefana Strugaru
şi Daria Grigoraş (de la Palatul 
Copiilor Iaşi  clasa prof. Gabriela
Nechita), violonista Ştefania Turcu,
interpretele de muzică populară Diana
Crăcană, Karla Ursu şi Rodica Ioniţă
Grosu, folkistul Adi Gegiuc, scriitorii
Angela Pistol şi Victor Iosif (de la
Asociaţia Literară Păstorel Iaşi). de
sportivii Clubului de dans sportiv
NIKONS Iaşi (antrenorcoregraf:
Amira NiculiţăZapalii) şi de 

Ansamblul Coral „Speranţa” (dirijor:
Sofia Doina Gavrilă).

Moderatorii evenimentului
vor fi col. Benone Tiron (şeful 
Cercului Militar Iaşi) şi scriitoarea
Corina MateiGherman

„În cartea mea cu nr. 16 din
ultimii patru ani am scris despre gim
nastica ritmică ieşeană, coordonată de
45 ani de prof. Constantin Radu. 
Profesorul Radu este singurul
antrenor bărbat din gimnastica ritmică
din România şi al doilea din lume.
Cartea mea conţine pagini de istorie
din gimnastica ritmică ieşeană,
reflectată în presa vremii, cu reportaje
de la competiţii importante, dar şi cu
destăinuiri la „gura sobei”... Unele
sportive de mare valoare de la clubul
ieşean CSŞ Anghel Saligny Iaşi / CSŞ
Unirea Iaşi au emigrat între timp în
lumea largă şi au făcut performanţă la
nivel înalt pentru alte ţări, precum
„italiencele” Andreea Ştefănescu şi
Alexandra Agiurgiuculese. Altele au
rămas la Iaşi şi au muncit pentru
binele sportului moldav pentru o
diplomă, o medalie şi un pachet de
biscuiţi! Recent, ieşeanca Andreea
Verdeş a avut o evoluţie meritorie la
Jocurile Europene de la Munsk, la in
dividual compus şi la panglică. O altă
sportivă din Iaşi, Laura Aniţei, este o
mare speranţă a ţării noastre în gim
nastica ritmică. Vă doresc lectură
plăcută a unei cărţi scrise cu sufletul şi
cu inima!", nea declarat jurnalistul
ieşean Dan Teodorescu.

Manifestarea de duminică,
de la Cercul Militar din Copou, de pe
Bulevardul Carol I nr. 7, este
organizată de Cenaclul de Literatură
şi Pictură „Octav Băncilă” Iaşi, Liga
Scriitorilor  Filiala Iaşi  NordEst
România,  Uniunea Creatorilor de
Artă Iaşi, Asociaţia Culturală „Dor de
Acasă” Vânători  judeţul Iaşi şi
Asociaţia Literară „Păstorel” Iaşi.

REDAC
IA

E . . .  1 7 ,  v i n e  n r.  1 8 / 2 0 1 9
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 502 colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca.

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

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

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

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

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 

web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
70 locuri de muncă disponibile la 26.06.2019

– ADISAMCOR  SRL 1 muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construc�ii

– ALDELIA SRL 5 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– AUTO B H N SRL 1 instructor auto
– BAXGILDOR SRL 2 confec�ioneri articole din

piele și înlocuitori
– BROMJOVICER SRL 6 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– CARIOTCOM SRL 1 bucătar
– CIBLIM PROD SRL 2 confec�ioneri articole din

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

– CONFECTII INTEGRATE MOLDOVA SRL 5
confec�ioneriasamblori articole din textile

– ECODION SRL 3 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile, 3 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– ECOSALUBRIZARE PREST SRL 1 șofer
autocamion/mașină de mare tonaj

– ENACHEMORARIT SRL 1 agent de vânzări
– KAR HUNTER SRL 5 muncitori necalifica�i la

asamblarea, montarea pieselor
– L.I.S. SERVGROUP SRL 1 șofer autocamion/

mașină de mare tonaj
– LINUX SRL 1 muncitor necalificat la spargerea și

tăierea materialelor de construc�ii, 2 muncitori necalifica�i
la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii, 1
spălător covoare înnodate

– MARKALG FOOD SRL 2 bucătar, 2 ospătari
(chelneri), 2 șoferi de autoturisme și camionete

– MOBILGLASS SRL 1 ambalator manual
– NICOMON SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– OSMONDROB SRL 1 confec�ioner articole din

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

și înlocuitori, 1 muncitor necalificat în industria
confec�iilor

– PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL 1
sudor

– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide

– SC BRANIS MOTORS SRL 1 lăcătuș mecanic de
între�inere și repara�ii universale

– SC BUCUROSII SRL 1 ambalator manual
– SC REIAda SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele și înlocuitori
– VASEA SRL 1 agent de vânzări, 1 ajutor bucătar,

1 ajutor ospătar, 1 barman

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

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

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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FLORI PE TUN
TANACU

Reporter: La Tanacu este soare, 32 de grade, dar în primărie este răcoare. Stăm de vorbă
cu primarul care nu știm cum se va împăr�i la toate activită�ile pe care azi lea organizat. Bine 
vam găsit domnule primar Popa.

Primar: Bine a�i venit domnule profesor. Suntem gazdă azi pentru Ziua Comunei, a
IIa edi�ie. Unii sunt la a XXa edi�ie dar la noi este abia a IIa.

R: Părerea mea este că trebuie să felicităm primarii care organizează zilele comunei.
P: Încercăm să facem cât mai multe asemenea manifestări, locuitorii solicită acest

lucru și merită și ei acest eveniment iar noi putem să fim mai aproape de ei. Avem invita�i
interpre�i cu repertoriu din mai multe genuri muzicale, ansamblul de copii – mândria
părin�ilor de ai vedea pe scenă azi.

R: Cum va�i planificat azi etapele manifestării, în ce ordine?
P: A fost greu. Eu, viceprimarul și o parte din func�ionarii primăriei am demarat

aproape singuri ac�iunea. Neam orientat după modul în care a fost organizată această
ac�iune anul trecut. Am încercat să păstrăm cam aceleași repere.

R: Am văzut că oamenii sunt la joc, afară, în jurul scenei. Deși este foarte cald. Și am
văzut că ave�i și sarmale.

P: Am avut grijă să organizăm tot ce trebuie acolo și am avut noroc de vreme
frumoasă. După un an de muncă, oamenii se bucură de acest eveniment. Am colaborat cu
întreprinzătorii din comună care au contribuit cu produse care se consumă la acest fel de
evenimente. Sarmalele sunt făcute de noi. Am considerat că cetă�enii comunei merită să se
bucure de această zi mai ales că este de unde; au contribuit și crescătorii de animale: un miel,
o pasăre, gospodinele au făcut sarmale, un pahar de vin – odată pe an, se poate face o aseme
nea petrecere.

R: Haide�i să vedem programul zilei.
P: Am avut activită�i sportive cu elevi. Suntem singura comună din jude� care avem

o echipă de rugby formată din copii. Avem o profesoară de sport din Bârlad, cu specialitatea
rugby și organizează turnee care ne fac cinste. Ne vine pu�in mai greu să sponsorizăm
deplasările (în Pașcani, Bârlad, Iași...). Apoi avem grupuri școlare care au sus�inut un pro
gram de dansuri, muzică. După copii fanfara de la Valea Mare a sus�inut un program. Toate
aceste manifestări au precedat deschiderea oficială a evenimentului. Cu ocazia acestei zile am
înmânat două diplome și tablouri, familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie: două
familii, am dat plachete foștilor primari și viceprimari, fostelor cadre didactice.

R: Va lăudat și preotul satului pentru aceasta.
P: Mi se pare normal ca după o via�ă de muncă să primească un gest simbolic de

pre�uire, chiar dacă nu este o valoare așa mare.
R: Simbolistica este foarte importantă în această comună veche, atestată de atâtea sute de

ani, cu o tradi�ie culturală deosebită. Câ�i copii ave�i la școală?
P: Avem 150 de copii la școală. Deși pu�ini, sperăm să meargă mai bine în viitor.

Anul trecut am avut plăcuta surpriză de a înregistra la primărie 11 căsătorii, după o perioadă
în care nu am avut aproape de loc acest fel de evenimente. Sperăm ca aceste uniuni să fie
pecetluite de roade: prin noua genera�ie care se va naște.

R: Am văzut că a�i mărit zestrea edilitară a comunei, am văzut că a�i construit monumen
tul eroilor și – un lucru foarte rar în comunele prin care am trecut – un tun. Dar ceea ce încă nam
văzut încă a fost un tun acoperit cu flori. Asta ar însemna pace, dar și cultul eroilor. De ce a�i făcut
asta?

P: Noi suntem aici și datorită eroilor, a celor care au căzut pentru această �ară. Noi
nam fi putut vorbi, dacă nu ar fi fost ei. 
ara noastră ar fi avut nevoie și de acești eroi. Avem
o obliga�ie morală fa�ă de ei săi sărbătorim an de an. Rudele lor din Tanacu, nu iau 
cunoscut dar sunt aproape de ei, respectă memoria lor. (Bunicul nu sa mai întors de pe front,
dar mormântul lui este acolo și va fi îngrijit.)

R: Dar în școală se respectă memoria celor căzu�i? Sau despre sărbătoarea eminesciană de
pe 15 iunie?

P: La școală nu este de competen�a noastră. Acolo depinde de fiecare din profesorii

pe care îi avem, de catedra pe care aceștia o au. Pe data de 15 iunie nu am făcut nimic pen
tru moartea eroului na�ional, fiind prea preocupa�i pentru organizarea Zilei Comunei. Am
avut oarecare emo�ii, am zis că dacă nu reușim, acum, la a doua edi�ie ar fi păcat, fiind a doua
edi�ie. Avem o comună cu oameni muncitori, credincioși și am vrea săi unim să se și distreze
din când în când. Azi, duminică, sau adunat să socializeze.

R: Am o întrebare indiscretă: primarul bea un păhărel?
P: Nu. De ziua comunei Tanacu am să dau noroc cu oamenii dar nam să pun alcool

în gură. Când ajung acasă, acolo pot să beau un pahar, să mă relaxez.
R: E grea munca dumneavoastră, domnule Vasile Popa?
P: Sincer să vă spun, la început mi sa părut greu. Fiind înainte consilier, mi se mai

întâmpla săl judec pe fostul primar. Iam dat întradevăr o diplomă, pentru că suntem to�i
fii ai satului și trebuie să ne respectăm indiferent de culoarea politică. Dar în timp, înve�i ce
se întâmplă în administra�ie. Nu este munca ușoară, dar dacă ai o echipă bună în jurul tău și
știi ce vrei de la fiecare, succesul vine de la sine. În acest moment avem proiecte în derulare,
am început să construim 7 km de asfalt. Acum asfaltez Tanacu – Benești, până în centrul sa
tului, până la biserică. Va fi ceva frumos. Firma care a preluat lucrarea este o firmă serioasă.

R: Ce inten�iona�i să realiza�i până la sfârșitul anului
P: Eu miam făcut niște planuri și cu ajutorul lui Dumnezeu, le voi realiza până la

sfârșitul mandatului. Am deja construirea dispensarului din comună în desfășurare. Este
construită funda�ia; căminul va fi reabilitat începând de săptămâna viitoare. Am achizi�ionat
un buldoexcavator prin AFIR și de asemenea am de început lucrări de modernizare la școala
generală. Sper că aceste lucruri să mărească nivelul de via�ă al cetă�enilor comunei. Aș mai
dori să termin un proiect vechi, un pod, un pode� și alimentarea cu apă. Este un proiect vechi
început de pe vremea domnului Focșa. Sunt mai multe probleme acum.

R: Anul acesta a�i avut probleme cu ploile?
P: Mul�umim lui Dumnezeu, suntem așeza�i întro pozi�ie bunișoară. Stăm bine,

ploaia este bună dacă nu se provoacă inunda�ii.

R: Domnule Popa ave�i o reputa�ie de om foarte econom – să nu spun zgârcit. Așa e?
P: Cu banul public nu po�i să te joci. Nu po�i săl arunci pe lucruri care nuși au 

rostul. Am investi�iile acestea în derulare și dacă aș putea să strâng bob cu bob ca să am
partea mea de cofinan�are la aceste investi�ii. Dacă atunci când vine constructorul mai este
nevoie de niște bani, nu pot să nu am de unde. Leam explicat și la cetă�eni că acolo unde nu
putem asfalta vom face completări de piatră. În momentul în care ne apucăm de asfaltat vom
decoperta piatra. O recuperez și o voi completa acolo unde este nevoie.

R: Aș putea spune că sunte�i prevăzător și chibzuit. Merita�i lauda mea.
P: Vă mul�umesc frumos dar eu consider că așa trebuie făcut. Este ca întro

gospodărie. Dacă unul cheltuie și unul întreabă undes banii, degeaba suntem împreună. Deci
banul trebuie gestionat corect iar din spate vin și realizări. 

R: O ultimă chestiune. A�i zis că dacă a�i avea o echipă de oameni buni… Ave�i?
P:La primărie am salaria�i profesioniști, bine pregăti�i. Mai sunt discu�ii, este ine

rent, așa trebuie să fie. Dar în principiu ne ajutăm reciproc să ducem la bun sfârșit treaba.
R: Domnule primar, ave�i pe dulap o minge de rugby. Ști�i să o arunca�i?
P: Acea minge are o istorie. Când am venit aici am găsit un grup de copii jucând

rugby. Eu nam jucat rugby, am jucat fotbal: la nivel jude�ean, la meciuri din Vaslui. Azi am
văzut copii jucând, este foarte frumos. Este un efort mult mai mare dar când mă uit la ei
parcă aș vrea să învă� și eu.

R: Ar trebui să vă felicit, din nou, unul dintre lucrurile pe care nu le obișnuiesc prea des.
Sper să fie și data viitoare la fel.

P: Domnule profesor, eu sunt un om care analizez tot. Sunt momente în care trebuie
să dau declara�ii și momente în care nu trebuie să dau. Nu po�i da interviu dacă nu ai
realizări. Sau când aștep�i o finan�are și nu știi dacă vine sau nu. Aveam un moment când nu
dormeam noaptea pentru că nu semnasem un contract și dumneavoastră sau al�ii doreau să
vorbesc pentru presă. Nu ave�i cum să vă supăra�i.

R: Eu nu am cum să mă supăr, dumneavoastră sunte�i un om muncitor.
P: Vă mul�umesc, domnule profesor, întotdeauna ve�i avea ușile deschise la Tanacu!

Dumitru V. MARIN


