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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)

SÂNTĂMĂRIA DE ANUL ACESTA
De multă vreme oamenii șiau fixat jumătatea lunii august ca sărbătoare

cu dată fixă care ar încheia vara și principalele munci ale anotimpului. Api
cultura, spre exemplu, nu mai are multe de făcut, secerișul (care altădată se
încheia prin noiembrie) și recoltatul sunt gata, fasole nu se mai cultivă
(importăm, importăm, nu?), prin sectorul zootehnic   începem să nu mai avem
de treabă (că nu mai există, aproape), e vacan�a elevilor, magistra�ilor, par
lamentarilor, mai vin și de pe afară, deci putem sărbători.

Am participat la mai multe organizări intitulate „Ziua Comunei” în care
partea religioasă însemna cam 1%, parte politică tot cam atâta, cultură 5%,
socializare, distrac�ie și petrecere 80%, băuturică… restul. Oamenii vin ca la
ziua lor de drept, primarii care �in la ai lor transpiră și se zbat măcar pentru
tenta electorală și ambi�ia de a realiza ceva deosebit. Tot felul de soliști și trupe
aleargă după bani pe distan�e de sute de km, tot felul de cheltuieli, unele ca
mici afaceri.

Pe noi nea interesat organizarea edililor și participarea populară.
Precizăm că am apreciat absolut întotdeauna „Ziua localită�ii” știind ce

eforturi incumbă, ce bani, ce cultură (civică) se poate vehicula, ce implica�ii so
ciale sunt în joc, întrucât doar aproximativ 1/3 dintre primari se interesează
și reușesc aceasta. Deci lăudăm pe aceia care se înfă�ișează consătenilor cu
partea lor sufletească cea mai bună. Alergătura noastră a dat roade așteptate
și ne putem exprima în deplină cunoștin�ă de cauză.

Cristești – Iași: organizare impecabilă, multă lume, primar transpirat
serios, invita�i de marcă, interpre�i locali cu nerv și talent, primprejur felurite
puncte alimentare și de divertisment, sport și voie bună. Un teren de fotbal ca
pentru Divizia III, loc special pentru „DACOGE�II lui Lăpușneanu; Pre
fectul jude�ului Iași, parlamentarii și primarii megieși invita�i au apreciat la
unison eforturile purtătorului de tricolor, ec. Constantin Bolohan.

Mo�ca – Iași: teren…neacoperit(!)
�ibana – Iași: un primar mărun�el, iute la fapte și la vorbe, Gheorghe

Rotaru a organizat întrun decor umbros prezen�a a circa 2000 de oameni,
dintre cei 8000 de locuitori ai comunei. Dansatoriicopii, talente foarte tinere,
soliști de marcă, scriitori ieșeni, au ridicat calitatea unui spectacol maraton,
încheiat către miezul nop�ii cu foc de artificii.

Voinești–Iași: Primarul Gheorghe Dobreanu se învârtea ca un titirez
printre oamenii carei strângeau mâna, voind a face fa�ă și valurilor de
musafiri care șiau făcut apari�ia: mi sa părut mul�umit că atâta omenire a
călcat iarba stadionului local și atâ�ia interpre�i au câștigat publicul.

DudaEpureni – Vaslui: Competi�ii sportive, spectacol, cinstirea
bătrânilor, prezen�ă mare împrejurul scenei, mai ales după ce focul de căldură
sa mai potolit. Nu numai cei din comună ci și foarte mul�i hușeni au avut ce
vedea și… sim�i, la fa�a locului. Petrică Chiriac pare mul�umit de cum se
prezintă în fa�a lumii.

Laza – Vaslui: Primarul Vasile Popovici părea a nu mai avea energia
necesară pentru cuvântul său către oameni, așa era de preocupat de reușită.
Ca întotdeauna la umbra codrului de sălcii, lângă lacul de la Pușcași,
aglomera�ie, zgomot de atelaje, mașini, comercian�i. Pare a fi mai pu�in decât
altădată, dar… ESTE!

(Continuare în pagina 2)
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CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI
Editura PIM, IAȘI, 434 p.

SÂNTĂMĂRIA DE ANUL ACESTA
(Continuare din pagina 1)

Rediu – Iași: un primar de nota 10, Vasile Haidău a organizat ca la
carte ziua de sărbătoare… publică. Multe mașini străine, multe din Iași,
foarte mult tineret pe scenă și „în iarbă” pe stadion, interpre�i de calibrul
ieșeanului Iordăchioaie, multe talente locale… consilieri, antren, voie bună și
foarte multe strângeri de mână. Cu felicitări pentru reușită.

Tătăruși –Iași: Pe dealul de la Cruce, care mai poartă urmele de bombe
din al doilea Război Mondial, e o revărsare de tinere�e și optimism. La umbra
pădurii de salcâm sunt nu numai vreo 1000 de oameni ci și vreo mie de
mașini. Descoperim doar 2 – două – căru�e cu câte 2 cai, spre marginea de
est, scena asaltată de forma�ii de copii, coordona�i de un profesor respectat și
de prezentatoarea Codru�a Filip, din Tătăruși. Viceprimarul Mirel Lazăr
Gheorghe are telefonul roșu de cât trebuie săl folosească. Întâlnim prieteni
vechi și pe profesorul Agafi�ei „șeful” neplătit al muzeului „Alexandru
Vasiliu” dar și pe un martor la evenimente istorice, Pintiliasa… Primarul
Costel Iosub, parcă, ne supraveghează și pe noi. E lume și larmă, nu glumă,
„la poale de codru verde” întrun decor unic.

Oltenești – Vaslui: Constantin Galeriu pare a fi mul�umit văzând atâta
lume în preajma Primăriei, în parcul cochet amenajat cu scenă pentru spec
tacole. La umbra plopilor tot felul de mașini străine, la umbra scenei forma�ii
școlare cu visuri în port popular; a fost tare greu să realizeze acest moment
culturaldistractiv.

Muntenii de Sus – jud. Vaslui: vasluieni și muntenari, cam vreo 3000 în
total, se perindă prin fa�a scenei cu artiști de toate calibrele, cu Raluca Radu
și Rândurile tradi�ionale mereu elegante și atrăgătoare. Primarul, Ion
Vartolomei, cam mărun�el de statură, dar iute, activ și… mobil, mereu asistat
de vicele Târnoveanu crede că nici anul acesta, nu vor fi vreun fel de
incidente neplăcute, cum nau fost nici în al�i ani. Aici, lumea e liniștită și
respectuoasă, educată.

Cred că mai to�i au încercat săi supraimpresioneze pe oameni prin
jocurile de artificii cu care sau încheiat aceste zile de sărbătoare.    



Din păcate, Sântămăria asta la răpit pe cel mai bun prieten al nostru,
academician AOȘtR, prof. Dr. ing. AVRAM D. TUDOSIE.

ZILELE CULTURALE ALE
MUNICIPIULUI VASLUI

Perioada: 15 17 august 2019
Locul: în diverse loca�ii din municipiul Vaslui;
Scop: cultural… dar, fără cultură, chiar cu excep�ia de sâmbătă, 17,

respectiv cele 3 lansări de la Centrul Cultural „Al.Nechita”.
Organizator: Primăria Vaslui;
Participan�i: vasluienii și numai de pretutindeni;
Ceva amănunte: și la „Hora din Străbuni” primăria a fost

sponsor,organizator, dar factotum a fost Lucian Onciu. La ZCMV echipa din
Primărie a fost orchestratorul principal. Interpre�i de toate genurile și
mărimile, cu talent sau fără.

Cea mai neinspirată prezen�ă, ca să nu spun cea mai slabă, a fost cea
din ultima seară, când Smiley șia dat în petecul de artist de duzină. Noroc de
emisiunea Românii au talent, că după asemenea evolu�ii nam mai fi auzit de
el. Publicul, foarte numeros (ca pe vremea TVVUNISON RADIO, na prea
fost în delirul prostelii cum așteptau cei prezen�i pe scenă.

Concluzie: felicităm Primăria și pe primarul Vasile Pavăl că se
străduiește să creeze (dar nu și să între�ină) o atmosferă cât de cât culturală și
pe conjude�enii noștri care vor CULTURĂ și nu tot felul de kitschuri. 

Vom reveni.
D.V.M

IAR, 23 AUGUST, 
DAR NU ZIUA NA�IONALĂ

Cât de repede uităm zilele grele pe care leam trăit până în 1989 !?
Câ�i mai vor, astăzi, să ne întoarcem în acel trecut ? Cea mai evoluată
societate de pe pământ, socialismul multilateral dezvoltat nu mai încape
nicăieri pe glob…

Și vasluienii au defilat odinioară, și noi to�i am suferit atunci…dar
iată că de acest nou 23 august tot mai avem suferin�a tranzi�iei. Să nu uităm,
totuși, această fostă Sărbătoare Na�ională.

D.V.M.
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ECHIPĂ TÂNĂRĂ ȘI ENTUZIASTĂ
MUNTENII DE SUS – VASLUI

Reporter: Vam zis despre primăria de la
Munteni de Sus că este o primărie ca o floare. Domnul
primar nu este foarte dispus să primească vizite în acest
moment, pentru că tocmai a fost „călcat” de cei de la ISU,
are 30 de oameni care îl așteaptă în primărie, este foarte
ocupat, ca mai tot timpul de altfel. Domnule primar, o zi
a comunei la care au participat cam 3000 de vasluieni,
este spre satisfac�ia primarului?

Primar: Oricând este o satisfac�ie să aduni
3000 de oameni la o manifestare. Nu au fost chiar
3000, dar au fost destul de mul�i. Nu iam numărat,
dar mam bucurat că au venit, chiar și cei din
comunele învecinate care au participat, cei din Moara
Grecilor și din Vaslui sau sim�it bine și au fost alături
de cetă�enii noștri.

R: Așa cum ești domnia ta, unul din primarii
tineri dar foarte inventivi (o „critică), poate ne spune�i de
ce această zi este pentru oameni și nu pentru primar,
pentru că primarul transpiră, „dârdâie”, că nu are parale,
că cine știe ce problemă mai poate apare. De ce este
pentru oameni această zi?

P: Este pentru oameni, pentru că, așa cum vă
spuneam și la prima edi�ie, cu altă ocazie, noi avem
foarte mul�i cetă�eni pleca�i în străinătate. Și marea
majoritate au concediu în luna august. Este un prilej
pentru noi ca primari, cât și pentru ceilal�i cetă�eni să
ne întâlnim: fra�i, surori, bunici, copii. Atunci este o
perioadă frumoasă, noi, primarii suntem întotdeauna
aici, avem ziua noastră, clipele noastre de sărbătoare,
atunci când ne dorim și putem să neo luăm.

R: Ziua de muncă.
P: Ziua de muncă. Pentru ei este unul din

rarele prilejuri de a se întâlni cu ceilal�i.
R: Cei care vin din străinătate vin să vă salute?
P: Da, desigur, unii dintre ei sunt cunoștin�e

vechi, foști colegi deai mei. Vin săși spună ideile. Este
o lună grea dar plăcută pentru că te întâlnești cu ei,
depeni amintiri și mai afli și ce este pe acolo.

R: Apropo de programul pe care la�i prezentat,
un fel de maraton de programe. La ora 10.40, când am
venit pe aici, încă mai era lume.

P: Da, întradevăr era un maraton de
programe. Am început de diminea�ă cu cupa Mihai

Târnoveanu, edi�ia a IIIa, după care am avut invita�i
pe Ciprian Silași și Iulian Pântea de la Exatlon
România. Am făcut un concurs exatlon de care copiii
au fost extraordinar de încânta�i. Cred că au fost peste
8090 de copii. Pentru ei am avut și face paintinting.
După aia am avut programul artistic, ca să zic așa care
a durat până la 11.3012 când a fost un foc de artificii.

R: În compara�ie cu pu�ine stadioane din jude�ul
Vaslui, stadionul este foarte bine iluminat. În jude�ul Iași
sunt mai multe, dar la Vaslui doar 23.

P: Da, am încercat să avem niște condi�ii
optime pentru echipa de fotbal, cât și pentru copiii din
sat. Încercăm săi atragem încet încet către sport,
pentru că sportul înseamnă sănătate.

R: Presupun că �ia intrat în obișnuin�ă să faci
ziua comunei, nu cred că o să�i dorești vreodată să nu o
faci.

P: Nu știu ce va mai fi la anul, dacă voi mai fi
eu sau altul. Dar dacă voi fi eu, se va face cu siguran�ă.
Nu o facem doar pentru primari. Este o activitate care
nu necesită doar un efort financiar ci și logistic. Este

multă muncă, dar bucuria este pe măsură când vezi că
oamenii sunt mul�umi�i și empatizează.

R: Domnule primar, nu te întreb de realizări,
pentru că am mai făcut un material și am scris acolo
despre ele. Dar visul cel mai important pentru 20192020,
care ar fi? O �intă mai aparte?

P: eu vreau să finalizez dispensarul și căminul
cultural, să fie gata până la sfârșitul anului. Nu putem
să spunem vis. Visul este direc�ia pe care mergem și ea
este bună. Visul ar fi fost gazul, dar deocamdată e
chiar numai un vis. Rămâne dorin�a noastră de a
realiza și această problemă, este numai o chestiune de
timp până se va împlini. Este mai complicat decât am
crezut noi, dar cu siguran�ă și conjunctura teritorială,
apropierea de Vaslui și eforturile pe care la facem vor
duce la un rezultat.

R: Noi vom fi aproape de dumneavoastră tot atât
cât de aproape sunte�i și dumneavoastră de noi. Vom
consemna: „O primărie ca o floare”.

P: Mul�umesc, mul�umesc, mul�umesc!

Dumitru V. MARIN

A.D. TUDOSIE ()
Somitate a Hușilor până joi 15 august 2019, adică până la ultima lui

suflare, în jurul orei 19. Jertfirea vie�ii sale de Sfânta Marie.
Dintre cei aleși care au sfin�it locul unde a trăit.
Un om cu totul rar, cu o influen�ă benefică, aleasă, care depășește pe

a oricărui contemporan din jude�, fie că ar fi istoric literar (pe care nul mai
citește nimeni, dacă nul popularizează careva), a unui jurnalist, ori a vreunui
politician, dat fiind stropul de vin cu care șia „cinstit” cititorii  căr�ilor. În fa�a
licorii lui Bachus numită și descoperită de el, BPH (Busuioaca de Bohotin),
sau deslegat limbile, sa revărsat simpatia și plusul de pre�uire omenească.
Oenologul șia făcut și el datoria, ½ secol.

Omul… întotdeauna echilibrat, calm, sfătos, prietenos până la sacrificiu.
Mă mândresc a fi fost apropiati din 1970,  4 iulie, de la spectacolul

de deschidere a Festivalului Umorului „Constantin Tănase” la care iam
înlesnit intrarea ca inspector la cultură, o prietenie de peste 50 de ani. A scris,
am scris și despre multe altele de ordin cultural din Jude� și din �ară, în Ziarul
Meridianul de IașiVasluiBacău sau în revista interna�ională Meridianul
Cultural Românesc unde a fost colaborator de bază și membru al Colegiului de redac�ie.

Familistul trebuia săși aniverseze peste câteva zile 50 de ani de
convie�uire cu Doamna casei sale, „ani tare frumoși”, cum mărturisea doamna
Mariana Tudosie, îndurerată la priveghiul dimpreună cu fiii lui, Lauren�iu și
Adi Dănu�.

Specialistul are căr�i, are inven�ii, are mii de personalită�i carel
apreciază, are elevi carel urmează. Prof. Marinela Vasilescu, directoarea
Colegiului „Dimitrie Cantemir” a scria că mereu le călca pragul preocupat de
faima unită�ii de învă�ământ pe care a slujito peste 5 decenii. O vinotecă
UNICĂ în lume  pe care a pornito de la zero, rămâne săi poarte numele. O
școală de viticultură, asemenea.

Cele peste 20 de căr�i și monografii sunt monumentul pe care și la
dăltuit în via�ă: muncind, muncind, muncind și la 88 de ani. A fost întotdeauna
de o luciditate și creativitate rară.

Prietenul cu mul�i prieteni: un album cu peste 1000 de pagini
mărturisește posterită�ii aprecierea marilor personalită�i ale neamului. 

De după grani�ele unei vie�i exemplare, Academicianul hușean, după
modelul lui Valeriu D. Cotea, ne va transmite întotdeauna  încredere în via�ă
și muncă, îndemn la autodepășire, optimismul necesar marilor realizări ale
fiecărui spirit ales. Din  presupusele locuri cu liniște și verdea�ă prietenul 
nostru nu se va mai întoarce, dar învă�ăturile și exemplul său de via�ă rămân
să ghideze alte și alte genera�ii.

Sfânta Marie șia permis o jertfă, luândunil.
To�i trebuie să regretăm asemenea oameni care se nasc din ce în ce mai rar…
Dumnezeu să te binecuvânteze scump prieten !?! 

Dumitru V. MARIN

Avram D. Tudosie sa născut la 14 martie 1931,
întro familie cu 6 copii din satul Cermegesti, jude�ul
Vâlcea.

A urmat școala gimnazială la Drăgășani și
Facultatea de Viticultură la București. În timpul
studen�iei, face practică la Tohani, unde  se implică
activ în problema mecanizării lucrărilor în

planta�iile viticole. După absolvire este repartizat la
Ivesti, Tecuci. Încă din primul an se confruntă cu o

problemă deosebită. La Ivești planta�iile de butuci pe
terenurile nisipoase nu dădeau rezultate. Tânărul inginer Avram D. Tudosie
înfiin�ează un punct experimental, care a dat roade și a permis extinderea
suprafe�elor cultivate cu vi�ă de vie de  la câteva sute de hectare la câteva mii
Ha. După câ�iva ani îl întâlnim pe func�ia de director la Sta�iunea
Experimentală Odobești. Aici a debutat cu un proiect cu tema „Extinderea
suprafe�elor de vi�ă de vie”. Din anul 1964 se transferă la Liceul
Agroindustrial din Huși și î 1971 șia sus�inut lucrarea de doctorat. La Huși
pe lângă munca de la catedră cu rezultate deosebite sa ocupat și de activitatea
de cercetare, activitate ce a contribuit la dezvoltarea viticulturii hușene.
Profesorul doctor Avram D. Tudosie a realizat Muzeul Viniviticol, a amenajat
si modernizat vechea cramăpivni�ă, adăugând un laborator de prezentare si
degustare a vinurilor. A înfiin�at o vinotecă unică în tară. A inventat
numeroase proceduri vitevinicole, printre care si o metoda noua de fer
mentare utilizata in realizarea vinurilor, inclusiv cele spumante iar ca oenolog
sa impus la nivel na�ional prin elaborarea de tehnologii de excep�ie, precum
cea a vinurilor semioxidative, omoloage celebrelor vinuri străine: Porto,
Malaga sau Marsala. A scris căr�i de referin�ă pentru domeniul său de
activitate dar, și literatură. Prof.dr. ing. Tudosie a scris  31 de căr�i, peste 500
de studii stiin�ifice de specialitate si mai bine de 1000 de articole profesion
ale, enciclopedice si de îndrumare tehnica.  Academicianul prof. univ. Dr.
Valeriu D. Cotea spunea, despre Avram D. Tudosie: “Deși nu sa născut la
Huși, a vie�uit în acest orașpodgorie si sa identificat mai mult decât oricare
cu localitatea, fiind destoinic exponent al intelectualită�ii acesteia. Aici sa
bucurat de o recunoaștere pe care o dorea si o merita cu prisosin�ă”. A mai fost
apreciat de către academicianul hușean Mihai Ralea și  de istoricul Constantin
C. Giurescu

Petru DAVID



O săptămână în care ești pre
ocupat de cheltuielile comune

cu al�ii și de achitarea datoriilor. Cei
dragi, partenerul de via�ă sau
colaboratorii î�i pot solicita sprijin
material consistent, de aceea fii
prudent. Unii chiar ar fi tenta�i să
exagereze privitor la distrac�ii și
aventuri costisitoare. Va fi ceva mai
dificil de discutat orice temă
importantă. De asemenea, călătoriile
pot întâmpina neplăceri. Selectează
priorită�ile, alege�i cu grijă vorbele
și evită suprasolicitarea nervoasă. 
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
22 aug. 2019  – 28  aug. 2019

Începi săptămâna în for�ă,
implicândute în tot soiul

de activită�i mai mult sau mai pu�in
personale sau utile �ie. Selectează
priorită�ile și dozează�i eforturile,
pentru că există riscul să obosești și
să se manifeste afec�iunile vechi.
Segmentul financiar este foarte
răscolit, astfel că este bine să�i
dozezi cheltuielile, să verifici
constant bugetul veniturilor și cheltu
ielilor.

Ești pu�in observabil și impli
cat în peisajul cotidian la

începutul săptămânii. Ai nevoie de
odihnă, detașare de cotidian și a sta
de vorbă cu tine însu�i. Sunt posibile
niscai afec�iuni care să�i dea peste
cap programul propus, de aceea ia în
calcul și îngrijirea corpului tău.
Energia vitală fluctuează pe parcursul
întregului interval analizat, de aceea
planifică�i activită�i ușoare și, la
nevoie, cere sprijinul celor apropia�i.

Vei fi nevoit să socializezi
cu multă lume în prima

parte a săptămânii, atât la serviciu în
plan profesional, cât și acasă cu
membrii familiei și cu neamurile.
Sunt posibile controverse și discu�ii
aprinse pe teme de larg interes. Fii
atent la ce �i se spune și mai ales
controlează�i vorbele și gesturile.
Este o perioadă în care gândirea și
comunicarea sunt deficitare, astfel că
transmiterea și în�elegerea informa�i
ei se realizează ceva mai lent.
Intervin discu�ii importante.

Prietenii î�i deschid
săptămâna prin discu�ii și

propuneri de activită�i comune cu
impact pe termen lung. Se pare că
subiectele aduse în primplan privesc
îmbunătă�irea spa�iului locativ și
rezolvarea unor situa�iiproblemă ale
membrilor familiei. Fii prudent,
deoarece există detalii ascunse, total
nepotrivite �ie și intereselor tale, pe
care le vei descoperi peste ceva
vreme. 

Călătorii pe distan�e lungi,
rela�ii cu străinătatea,

planuri de studii și documentare,
acestea reprezintă temele importante
pentru întreaga săptămână. Cumva
există o legătură între călătorii, studii
și segmentul profesional, în sensul că
este posibil să călătorești sau să
studiezi ceva necesar la locul de
muncă. Totuși dincolo de forfota
cotidiană rezervă momente și pentru
odihnă. Ai nevoie să�i reorganizezi
programul și activită�ile.

CULTURĂ ȘI SPORT

Reporter:  La primăria Duda Epureni, este aglomera�ie pe hol, pri
marul este aglomerat. Primarul Petrică Chiriac a avut amabilitatea sămi spună
la ce folosește sigiliul primarului.

Primar: În primul rând vă urez bun venit, mia�i pus o întrebare
tehnică. Sigiliul se aplică mai mult pe dispozi�ii iar ștampila primăriei pe
documentele administrative ale primăriei.

R: Domnule primar ave�i o zi a comunei bogată în manifestări
sportive la stadionul comunei și manifestări culturale la Grădina de vară. Eu
vreau un răspuns de la primarul comunei care are o continuitate culturală
rarisimă: de ce ne trebuie ziua unei comune?

P: Da, este foarte contestată această zi a comunei, suntem o
societate liberă, fiecare are dreptul la opinii. Întradevăr, ziua comunei
este un moment de relaxarea pentru cetă�enii  comunei. Se întâlnesc la
hramul satelor Poieni și Duda. În această perioadă foarte mul�i cetă�eni
pleca�i în străinătate se întorc șiși spun păsurile. Să ști�i că sunt foarte
mul�i oameni, poate mai în vârstă, care își doresc această zi a comunei. 

R: De regulă primăria organizează această zi a comunei?
P: De regulă primăria ajutată de sponsorii locali dar lumea este

dornică de un spectacol. Uneori și eu am avut momente când am spus:
sunt niște bani care se cheltuie, ar putea fi folosi�i și în alte scopuri, dar și
acesta este un scop. Omului îi trebuie și hrană spirituală, pentru că atunci
când credem că numai partea economică îi trebuie ne înșelăm amarnic.

R:Domnule primar eu vreau să mai capăt un răspuns de la
dumneavoastră. Din totalul comunelor jude�ului Vaslui, dar și la Iași se
întâmplă în aceste lucruri, cam la o treime din comune, primarul refuză să facă
ziua comunei pe motiv că nu are bani. Dar eu cred că dacă ar organiza această
sărbătoare, primarul ar trebui să facă un efort suplimentar, să alerge să
mobilizeze oamenii, să mai pună bani din buzunar ca la domnia ta. Deci ar fi
nevoie de îndrăzneală. Dumneata ai o explica�ie de ce unii nu fac ziua
comunei?

P: Nici eu nu pot să vorbesc în numele altora. Întradevăr această
zi implică un efort suplimentar. La suprafa�ă se văd doar lucrurile fru
moase, totul pare perfect pe scenă. În spatele acestei zile stă o muncă
suplimentară, primarul trebuie să alerge să facă rost de toate și dacă
suntem comozi nu putem să facem așa ceva.

R: Comuna Duda Epureni este o comună grea. Cu destul de multe
sate și păreri vizavi de căile de circula�ie. Numai că în această comună a�i făcut
eforturi mari. Odată spunea�i: ”domnule, munca mea este pe uli�e, rezultatele
mele se văd tot pe uli�e”. Adică acolo unde sau asfaltat și pietruit străzile. A�i
făcut niște pași aici cu asfaltarea căilor de acces. Mai ave�i?

P: Domnule profesor, întradevăr sau făcut pași importan�i, dar
mai este destul de lucru. Infrastructura jude�elor și a jude�ului Vaslui a
căpătat în ultimul timp o nuan�ă rodnică, săi spunem, și datorită faptului
că am avut sprijin din partea mult hulitului guvern PSD și faptul că 
domnul Dragnea, care este acum în pușcărie, a fost primul ministru al
Ministerului Transportului a elaborat practic această idee de PNDR:
Programul Na�ional de Dezvoltare rurală. Programul acesta nea ajutat
foarte mult pe noi. Și trebuie să spunem că datorită acestui program
foarte multe comune din jude�ul Vaslui au covor de asfalt. PNDR1 și
PNDR2 au fost aceste oportunită�i. Fapt care nu sa întâmplat în multe
guvernări de dreapta. Trebuie să spunem și aceasta. Asta pentru că toată
lumea se ferește acum chiar și de PSD, care cu toate păcatele pe care le are
a participat în mare măsură la toate proiectele de dezvoltare ale
comunită�ilor rurale și a României.

R: Domnule primar, trebuie să vorbim și de acest sector de politică
administrativă și de altele, iar aici unde la dumneavoastră vau plecat mul�i
oameni gospodari la Huși și în străinătate, a�i putea să spune�i că această
comună este în dezvotare?

P: Comuna este în dezvoltare, se află lângă orașul Huși, lângă
Vama Albi�a și din acest motiv noi ne gândim la o dezvoltare rapidă și
chiar lucrăm la un proiect de aduc�iune de gaze. Pentru că eu cred că este
nevoie. Suntem în discu�ii cu un proiectant de la București, până în 
ianuarie 2020 noi vom avea un studiu de fezabilitate. Anul trecut și prin
Consiliul Local am hotărât acest lucru și sigur în 34 ani satul va fi 
racordat la gaz.

R: Ar fi un lucru bun, sau poate un vis.
P: Vis era și drumul jude�ean din satul Duda. Și drumurile 

comunitare asfaltate au fost tot vise. Deci pot să spun, după toate aceste
realizări, că eu, împreună cu Consiliul Local cu care am o foarte bună
cooperare, ca aceste vise să devină realitate.

R: Pentru un primar cu ceva vechime și cu o disponibilitate
intelectuală remarcabilă, care ar fi principala realizare a primarului Petrică
Chiriac la Duda Epureni?

P: Cred că cel mai importantă schimbare ar fi schimbarea
mentalită�ii. Adică eu singur am venit dar nu pot să fac nimic singur. Dar
eu împreună cu cei din comună, ca un întreg pot să schimb orice. Un
singur om nu o să facă nimic singur niciodată. Deci comunitatea trebuie
săși schimbe punctul de vedere în toate activită�ile care se desfășoară și
culturale și educative și în ceea ce privește cură�enia.

R: Și o zi a comunei vă ajută în această direc�ie?
P: Sigur că ne ajută întotdeauna pentru că este exemplul pe care

îl dă cineva. Eu cred că, cu timpul, vom conștientiza cu to�ii anvergura pe
care poate să o ia o zi a comunei unde sunt invitate diverse personalită�i.

R: Eu vreau să mai ob�in un răspuns la o întrebare pe care o urmăresc
cu mare intensitate în Meridianul Cultural Românesc, revistă interna�ională,
care are 534 de colaboratori. Ziua culturală este o dovadă de apărare a limbii,
a poporului, a tradi�iei?

P:Spune�i niște lucruri foarte importante, niște lucruri care ne
dor în zilele noastre. Întradevăr, România a cedat multe lucruri după
1989. Să spunem că a cedat economic foarte mult în fa�a altor state, dar
parcă și limba ne este afectată.

R: Sunt trei factori: televizorul, calculatorul și telefonul.
P: Da, din păcate, la televizor sunt mediatizate persoane care nu

au o exprimare negramaticală. Practic copiii din ziua de azi iau exemple
de aici. Întoarcerea la tradi�ie prin ziua comunei este un lucru pozitiv. Noi
avem o casă tradi�ională unde avem puse deoparte  lucruri tradi�ionale și
asta este bine pentru că copiii de zi pierd legătura cu satul tradi�ional.
Chiar vorbeam cu cineva: domnule. O să vedem vaca la grădina
zoologică, pentru că nu o să o mai vedem în sat. A scăzut drastic efectivul.

R: Măcar o treime mai ave�i?
P: Nici măcar. Am ajuns la Epureni să avem 10 vaci din 150.
R: Încotro mergem? Pentru că dumneavoastră cunoaște�i foarte bine

problema asta.
P: Mergem spre modernizare, spre europenizare.
R: Eu am crezut întotdeauna că acolo unde ai în curte vacă, păsări,

este și bunăstare. Acum ce se  va întâmpla? 
P: Ce se va întâmpla? O să fim aproviziona�i din export. Pentru

că am văzut că și unii ambasadori ne critică pe acest subiect, nu numai
pentru justi�ie. Pentru că România, unul din marii producători în
perioada interbelică a ajuns să importe varză din Turci, ardei din
Bulgaria. Nu știu unde ajungem, dar ne mâncăm unii pe al�ii. Poate de
asta am ajuns.

R: Eu am avut un mare prieten aici la dumneavoastră, Ion Gheorghe
Pricopie, care a trecut în nefiin�ă. Este o pierdere pentru dumneavoastră?

P: Este o mare pierdere, sa văzut și anul acesta la aceste
manifestări. Practic  a fost și un moment zero care ne dau de gândit. Noi
trebuie să ne gândim la acest gen de manifestări, la sesiuni de comunicări
și referate. Am vrut să marcăm această chestiune făcând un stop.

R: Nu pierde numai comuna dumneavoastră și jude�ul pentru că  a
fost un mare scriitor. Mă opresc aici lăsând pe altă dată ispitirea primarului
Petrică Chiriac.

Dumitru V. MARIN

DUDA EPURENI – VASLUI

De vânzare balo�i de fân și de lucernă, paralelipipedici, zona
Crasna. Pre� negociabil. Tel 0757.198.213.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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În primele zile ale
săptămânii ai dea face cu

partenerul de via�ă sau cu cei de
afaceri. Este posibil să�i redefinești
no�iunea de cooperare, pentru că
unii te vor provoca mult și vei fi
nevoit să decizi în consecin�ă.
Gândeștete în primul rând, ce
condi�ii te avantajează pe tine, fie că
este vorba despre rela�ia
matrimonială, fie despre cea
profesională. 

Ai multe și mărunte de făcut
la serviciu în primele zile

ale săptămânii. Este posibil să
resim�i oboseală sau să�i dea bătăi
de cap niscai afec�iuni ale sistemului
urogenital sau ale segmentelor
capului. Sunt momente pasagere,
astfel că te po�i îngriji cu pu�ină
bunăvoin�ă. Rela�iile colegiale sunt
anoste, deoarece comunicarea este
deficitară. Alege cu grijă vorbele,
gesturile și evită discu�iile.

Te implici foarte mult
emo�ional în treburile celor

dragi, mai ales dacă este vorba
despre copii sau persoana iubită.
Totuși, în fundal este vorba și despre
cheltuieli care se întrezăresc vizavi
de aceste persoane. Fii precaut și
chibzuiește fiecare cheltuială,
deoarece există o tendin�ă
păguboasă la a cheltui peste măsură.
Evită discu�iile contradictorii și
lucrul în salturi. Planifică�i atent
sarcinile de lucru! 

Săptămâna debutează cu
aspecte domestice, respectiv

cură�enii generale, repara�ii sau
achizi�ionarea unor bunuri. Există
animozită�i între tine și membrii
familiei, pe care numai tu le po�i
gestiona cu bine. Ești combativ și
nerăbdător, astfel că în orice
moment po�i declanșa conflicte.
Controlează�i stările sufletești și
reac�iile, pentru că există riscul să
obosești și să apară afec�iuni pe sis
temul digestiv, ficat în mod special
și pe sistemul respirator. 

Întâlniri și discu�ii cu per
soanele din anturajul

apropiat, călătorii pe distan�e scurte
pentru a rezolva diverse personale și
profesionale. Se recomandă
pruden�ă, deoarece în fundal există
tensiuni care î�i pot da peste cap pla
nurile propuse pentru fiecare zi a
săptămânii. Pe de altă parte, se pot
avaria diverse instala�ii din spa�iul
locativ, deci fii prudent și verifică,
repară tot ce trebuie. Unii membrii
ai familiei î�i pot solicita sprijinul în
chestiunile lor personale. 

Cheltuieli pe cele necesare
traiului cotidian. Cei dragi

î�i pot oferi cadouri deosebite, care
să�i fie utile și mai ales care să�i
bucure sufletul. Rela�iile cu antura
jul apropiat sunt importante,
deoarece se vor crea contexte care să
ducă la discu�ii lămuritoare. Există
tensiuni majore între tine și
persoanele care alcătuiesc acest
anturaj, bine fiind să păstrezi
constant o distan�ă clară. Ultimele
zile ale săptămânii te îmbie să stai.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AMALFI BLOCK HOUSE SRL 1 pizzar
– AQUAVAS SA 1 laborant chimist, 7 săpători manual 
– ASOCIATIA ULTIMA SPERANTA LA VIA	Ă 2 îngrijitori ani

male
– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 operator confec�ioner industrial

îmbrăcăminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice
– BIOCIS SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor

solide și semisolide
– CARITAS SRL 1 manipulant mărfuri
– CONFECTII BIRLAD SA 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 10 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– CRISMIH SRL 6 manipulan�i mărfuri
– DACIA 1991 SRL 1 vânzător
– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– GRAMADA SRL 1 femeie de serviciu
– LEOSLO SRL 2 cofetari
– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu

comandă numerică
– NICOLE SRL 1 menajeră
– ROMOLD SRL 2 agen�i de securitate
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 1 lucrător bucătarie (spălător vase

mari)
– SC ILU ZEN MARKET SRL 1 vânzător
– SC OTILIA CHIC SALON SRL 1 coafor
– SC RULMENTI SA 2 consilieri/exper�i/inspectori/

referen�i/economiști în comer� și marketing, 1 sortator produse, 1 analist
măsurători metrologice

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"
BARLAD 2 asisten�i medicali generaliști, 1 infirmier/infirmieră, 1 îngrijitoare
la unitati de ocrotire socială și sanitară, 1 operator introducere, validare si pre
lucrare date

– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN	Ă „ELENA BELDIMAN”
BâRLAD 1 registrator medical

– TWOVETFARM SRL 1 medic veterinar, 1 tehnician veterinar
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– SC CONFECTII SA 5 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în
confec�ii

– SC VASCAR SA 1 mecanic între�inere, 2 ingineri   industria
alimentară, 1 medic  veterinar, 1 economist

– SC ANDSUR SRL 3 muncitori necalifica�i
– SC UNGUREANU  TRANS  SRL 5 muncitor necalifica�i
– SC TOKAN AS CONSTRUCT SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC BADOTHERMAMC SA 2 strungari, 2 frezori, 2 lăcătuși
– SC CASA TUDORA SRL 2 brutari, 2 patiseri
– SC TERRAMAXX SRL 2 confec�ioneri
– SC ASOCIATIA DE PROPRIETARI, NR.17 2 femei de serviciu
– SC COMIDA RICA MAR SRL  1 ajutor bucătar
– SC CUPTOR ANTIC  SRL 1 ajutor bucătar, 1 pizzar, 1 curier
– SC ALFA DECO INVEST SRL 4 fierari, 4 zidari, 4 finisori
– SC SCIR 2 elctricieni 3 instalatori sanitar
– SC VASTEX SA 5 confec�ionerio textile
– SC BENAVI SRL 1 spălător vehicule
– SC BODEN RAT SRL 15 dulgheri, 15 muncitori necalifica�i, 15

fieraribetoniști
– SC C&A CONSULTING  SRL 10 muncitori necalifica�i, 5 sudori

el.autogen, 10 instalatori termosanitari, 2 ingineri   mecanici
– SC NIPO CONSTRUCT INVEST SRL 4 dulgheri, 4 fierari

betoniști, 4 zidari
– SC APISROM SRL 1 specialist marketing
– SC REL TUDOR IONMAR MASCOTESCU SRL 1 lăcătuș

mecanic, 1 muncitor necalificat  
– I.I. Nechifor Catalin 2 tractoriști
– SC CLASSIC SALON SRL 1 coafor, 1 frizer
– SC DANINA LINE SRL 1 călcătoreasă
– SC LEBEL SRL 4 mecanici auto, 1 inginer auto
– I.I. STEFANITA LAURENTIU 1 croitor, 1 confec�ioner, 1 călcător

LUNCAI LUNCĂ...
LAZA – VASLUI

Am difuzat un material legat de această importantă sărbătoare locală,
în numărul trecut, în esen�ă anticipând prezen�a lăzenilor, vasluienilor și a
altor locuitori din zona aferentă la aceeași descătușare colectivă din lunca
Racovei. Și anul acesta eforturile primarului Vasile Popovici au fost
încununate de succes.

Am remarcat și în editorial că eforturile acestuia au fost deosebit de
mari, mai ales că toată manifestarea a fost sus�inută de Primărie, deci în
destulă strâmtorare legată de ceea ce înseamnă asemenea desfășurare de for�e.

– Dacă e așa de greu, de ce o mai faci, dle primar ?
– Cum să nu respect tradi�ia asta de mul�i ani încetă�enită, cum

să nu le ofer consătenilor tot ce pot eu mai bun? E drept că mai pun
destul din buzunarul meu, dar mă bucur enorm că putem face asta ca
dovadă de stimă pentru oameni, și de autoritate în tot jude�ul Vaslui.
Dvs. spunea�i că de echipa de fotbal Recolta Laza a�i citit acum peste 50
de ani. E de neînchipuit să ieșim din tradi�ie…

Și valoare, adăugăm, noi.
D.V.M.
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ÎN DECOR DE BASMÎN DECOR DE BASM
TĂTĂRUȘI – IAȘI

Reporter: Mam întâlnit la Cristești cu Costel Iosub, primarul comunei Tătătruși. Ce face�i
aici, domnule primar?

Primar: Suntem veni�i aici cu mare drag, la prietenul nostru Constantin Bolohan, 
săl sus�inem și să ne bucurăm alături de el, la sărbătorile comunei Cristești. Este un moment
deosebit pentru zonă, pentru că cetă�enii de aici gustă din plin un astfel de eveniment șil gustă
cu mare plăcere. Nu numai eu și colegul meu viceprimar suntem aici, sunt și cetă�eni din
Tătăruși care vin să se bucure la această sărbătoare a comunei Cristești și vreau săl felicit pe
domnul primar de la Cristești și nu numai pe el, echipa lui și gospodari satului, pentru că nu
mam uitat cu un ochi critic, dar mam uitat cu ochiul unui administrator care știe cum este
să realizezi un lucru. Și aici am văzut lucruri de bună calitate. Deci în fruntea obștei de aici este
un gospodar bun, care merită să meargă mai departe și să facă o imagine bună a acestei
comunită�i, împreună cu cetă�enii.

R: Domnule primar din Tătăruși, aceleași cuvinte vi se cuvin și dumneavoastră, aproxima
tiv în aceiași termeni. Așa că eu vă întorc cuvintele cu propriul dumneavoastră nume. Acolo la mica
Bucovină, cea�i mai organizat?

P: După cum vă spuneam întro convorbire anterioară pe care am avuto cu
dumneavoastră, Tătăruși este cea mai veche localitate din zonă. În povestea satului, care a fost
scrisă – o lucrare de 621 de file, frumos scrisă, se vorbește despre această localitate, atestată
documentar la 2 iulie 1938. Ne străduim să facem activită�i cultural artistice, dar și
administra�ie. Administra�ie pentru cetă�ean și comunitate, pentru lucrurile pe care îl facem
noi le facem pentru cetă�ean, care este cel mai important element al comunei.

R: De acord. Dar muzeul frumos pe care îl avea�i îl men�ine�i în aceeași stare?
P: Nu numai că îl men�inem, dar îi și mărim numeric exponatele, pentru că cetă�enii

aduc din cele ce au găsit pe la strămoșii lor, pe la bunicii lor. Anul acesta, dacă ne va 
învrednici bunul dumnezeu vom mai aduce o cameră unde vom aduce alte exponate din bogă�ia
sufletească a satului românesc, care încă se mai păstrează.

R: Când ave�i prima sărbătoare a Tătărușului?
P: Am avut sărbătoarea iei, Festivalul folcloric pentru copii și tineret, iar acum pe 16,

17 și 18 am avut zilele comunei Tătăruși (zilele rezerva�iei). Iar la sfârșitul anului, ca de fiecare
dată, avem acel Festival al Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, pe care cu drag, îl așteptăm cu
to�i. 

R: Deci aceste sărbători de pe 16, 17, 18 unde vor fi?
P: Vor fi în patru loca�ii: la Tătăruși, în Muzeul Satului și în rezerva�ia forestieră, în

centrul cultural dar și în locul unde este amenajată scena pentru programul special pe care îl
vom organiza. Spectacolele sunt mediatizate pe toate re�elele de socializare și oamenii din
Cristești cât și cei din zona Pașcani vor veni la noi. Îi așteptăm pe to�i cei care doresc să trăiască
acest eveniment al comunei.

R: Mul�umesc Costel Iosub.
P: Cu mult drag.

Reporter: Suntem la festivalul „Rezerva�ia forestieră Tătăruși” a VIIIa edi�ie. Suntem
întro pădure seculară – fost teatru de război în cel deal doilea război mondial. Pe dealul care se
vede în depărtare – dealul Crucii, mai există încă găuri de la bombardamentele de atunci. Stăm
de vorbă cu viceprimarul comunei. De ce a�i făcut atâtea edi�ii, domnule viceprimar, ave�i atât de
multe păduri?

Viceprimar: Avem o suprafa�ă de peste 7000 de hectare în administrativul nostru
din care 4000 sunt împădurite cu fag și carpen. Aici suntem întro pădure de salcâmi,
apar�inând Rezerva�iei Forestiere, dar neam gândit că fiind zilele Rezerva�iei Forestiere,
să facem această sărbătoare în pădure.

R: Să în�eleg că cei de la forestieră dau banii pentru organizare?
V: Nu. Ei ne sprijină după puterile lor, dar nu cu bani. Când se face hotărăsc chel

tuielile bugetare, Primăria, Consiliul Local, rezervă o anumită sumă pentru aceste sărbători.
R: Aici la Tătăruși, unde sa născut cunoscutul folclorist Alexandru Vasiliu – am scris

mult despre el în teza mea de doctorat – aici este singura comună din Moldova care are trei 
festivaluri anuale.

V: Da, este acel festival: „Zilele Rezerva�iei Forestiere”, în luna iunie mai avem un
festival de folclor cu datini și obiceiuri, pentru copii și tineret: „de la moșii noștri noi am
învă�at” – festival local interjude�ean, inclusiv de pe Valea Moldovei, Botoșani, Valea 
Siretului, mai avem 45 jude�e participante. Iar pe data de 27 decembrie, a treia zi de
Crăciun, avem Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, unde sala Centrului Cultural
devine neîncăpătoare și centrul comunei de asemenea.

R:  Am fost martor când a�i adus 300 de interpre�i din jude�e diferite.
V: Da, 300 de interpre�i și încă 500 de actori cu repertoriul ales din piese specifice

acestui anotimp.
R: La acest festival care coincide cu zilele comunei cam câ�i artiști ave�i? Aud pe scenă

un ansamblu de copii.
V: Da este ansamblul „Bucovina Mică” – un ansamblu de copii de la școală, clasele

VVIII, înfiin�at de un an de zile. Acest ansamblu a început să culeagă roade.
R: Se cunoaște că ai fost cadru didactic la bază. Oricum iam văzut pe copii, miau plăcut,

ave�i și câteva talente, am văzut chiar odată două copile foarte talentate aici.
V: Georgiana Roșu și Codru�a Filip, sunt prezentatoarele de astăzi, la acest 

festival. Ele provin din școlile noastre, au mers mai departe, păstrează costumul popular cu
tradi�ia noastră. Ele au ajuns la un nivel destul de ridicat, dar din urma lor vin copiii pe care
îi pregătim. Chiar ele, alături de domnul profesor Neagu de la Iași îi pregătesc. Avem
suficien�i soliști în Tătăruși, astfel încât să facem un festival numai cu ei. Este o realitate nu
ne lăudăm.

R: Voi, la acest festival aduna�i aproape 1000 de oameni, la poala pădurii.
V: Noi încercăm să facem acest festival în luna august, după Sf. Maria, pentru că

luna august este luna de concedii pentru cei pleca�i în străinătate și ei vin cu mare drag aici
unde este sufletul lor.

R: Dar cu finan�area cum reuși�i să face�i fa�ă?
V: Vam zis, este o prevedere bugetară pe care o păstrăm din timp.
R: Dar este vorba de trei festivaluri, pe când alte comune nu fac nici unul. Din ce cauză?
V: Naș putea să spun care este cauza, eu știu ce facem noi. Noi dacă am creat

această tradi�ie, dorim să păstrăm acest standard și chiar săl ridicăm. Facem în așa fel
încât între prevederile noastre bugetare să încapă și aceste festivaluri. Pentru că oamenii au
nevoie și de cultură și de relaxare, nu numai de muncă.

R: Domnul Mirel, reiau o idee: în această pădure au fost trupe românești, nem�ești,
rusești, pentru că pe aici a trecut linia frontului.

V: Urmele care lea�i văzut se spune că ar fi gropile trase de tunurile din Valea
Seacă contra trupelor care înaintau dinspre nord. Naș putea să vă spun mai mult despre
acestea. Vaș recomanda pe domnul profesor de istorie Găbi�ă  Mitică, acum pensionat, și
care are grijă de Muzeul Satului.

R: Succes domnule Mirel și dumneavoastră și celor care sunt aici.
V: Mul�umesc domnule profesor, cu sănătate și toate cele bune.

Dumitru V. MARIN
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Reporter: În comuna Rediu stăm de vorbă cu domnul
Vasile Haidău, primar de patru mandate. Aici se construiește
foarte mult. Câte autoriza�ii de func�ionare a�i dat anul acesta?

Primar: În primul rând da�imi voie să vă urez bine
a�i venit în comuna Rediu. Rediu este la patru kilometri de
Iași, iar de la intrarea mea în func�ia de primar(adică nam
intrat, ma ales poporul) sau realizat multe lucruri bune.

R: Era un noroi pe aici că nu puteam să intru cu mașina.
P: Sau realizat multe lucruri prin această zi; în

această zi au venit aici mu�i deputa�i, senatori, consilieri
jude�eni, prefec�i și ca atare, fiecare din cei care au venit au
făcut câte ceva. Întradevăr sa făcut ceva în comuna Rediu.
Comuna rediu este la ora actuală o comună de aproape 10000
de locuitori. Avem 7000 cu reședin�ă, restul nu au reședin�ă
aici. Au un fel de case de vacan�ă, dar stau mai mult aici. Sunt
mul�i oameni care vin din afară și ca atare sa mărit numărul
de locuitori. Deci comuna noastră va intra sub tutela Iașului
dar nu cât va fi Haidău primar. Eu  nu aș accepta, poate vom
face un referendum. Dacă comuna Rediu fiind dezvoltată la
acest nivel să fie și Iașul ca ea. Nu cred că se va întâmpla așa
ceva vreodată, pentru că nici cetă�enii comunei nu ar fi de
acord. Eu nu aș fi de acord cu așa ceva.

R: Miar place sămi confirma�i că această comună are de
toate: o infrastructură bună, o așezare foarte bună, are lac, are pe
aproape câmpuri foarte mănoase, are pădure. Gaz metan ave�i?

P: Avem de toate. Trebuie finalizate toate. Avem
canalizare, apă, dar mai este de terminată infrastructura în
unele zone ale comunei și sperăm că în scurt timp să terminăm
aceste lucrări.

R: Ave�i și echipă de fotbal, pentru că teren bun ave�i?
P: Vrem să facem o școală de fotbal.
R: De aceea a�i premiat unul din sportivii care șiau rupt

piciorul?
P: Trebuie săi premiem ca săi stimulăm.
R: Da, era profesor de educa�ie fizică și ia�i dat o

diplomă și un premiu tocmai pentru ce a făcut și pentru ce face. A�i
dat premii cadrelor didactice, a�i premiat bătrânii. La ce va�i gân
dit când oamenii trecu�i de a doua vârstă au fost stimula�i?

P: Oamenii fac o comunitate. Atât timp cât nui 
stimulezi nu vei face nimic. Încercăm săi stimulăm și pe cei
care nu renun�ă la tradi�iile și tradi�iile din străbuni. Trupele
care organizează spectacole cu specific na�ional vechi sunt
stimulate de primărie, încurajate ca să nu dispară obiceiurile.

R: A�i pomenit foarte mul�i copii. Cum reuși�i săi
depista�i? Cu ajutorul cadrelor sau este meritul primăriei în această
ac�iune?

P: Cu ajutorul cadrelor, dar la zilele comunei mă 
implic și eu. Aici se văd valorile și pot fi promova�i cei care au
talent.

R: Dintre cei 12 pe care ia�i pomenit care crede�i că se
va eviden�ia?

P: Lazăr Cozmin, care va fi un mare solist de muzică
populară și va merge anul acesta la canto, la Iași. Apoi
Spătaru Denisa, o copilă care de asemenea va ajunge o solistă
de muzică populară. Ne vom mândri cu proprii noștri soliști,
nu vom mai aduce din altă parte, vor fi locali.

R: Am văzut că și la spectacol a�i avut foarte mul�i artiști
locali, copii, dansatori. Mia plăcut foarte mult.

P: Pe această cale doresc să mul�umesc foarte mult
cadrelor didactice. Pe primul loc în ceea ce privește ajutorul
pe care îl dau este la școli. Am nevoie ca copiii comunită�ii să
dezvolte zona.

R: Domnule primar, a�i vorbit de câteva ori pe scenă și de
fiecare dată era�i foarte optimist.

P: Nu este numai optimism. Tot ceea ce spun sa re

alizat. Eu sunt cu toate partidele politice. Nu trebuie culoare
politică, culoarea politică distruge administra�ia. Ne trebuie
tricolorul. Ne trebuie demnitate ca români și �ara asta trebuie
să fie condusă cum trebuie.

R: Îmi place această treabă. Dar mai este un aspect. Am
văzut consilierii strânși la casa poporului, sau cum se cheamă
clădirea din centru? Vă sprijină?

P: Indiferent de culoarea politică pe care o au, con
silierii mă sprijină. Mă în�eleg foarte bine cu consilierii locali.
Consiliul local ne face cinste. Pentru că dacă ar fi contra ar fi
foarte multe probleme. Dar consiliul vrea să facă ceva con
structiv pentru comunitate, nu pot să nu fiu de acord cu ei.
Asta miaș dori și pentru politicienii noștri, indiferent de cu
loarea politică să �ină seama căs români și să facă ceva pen
tru �ară.

R: Glumind un pic au fost aici prefec�i, deputa�i senatori.
Lea�i spus să facă asta?

P: Leam spus. Cum iam prins nu iam iertat. Ei
totuși mă simpatizează. Eu am curaj să spun lucrurile în fa�ă,
deci nu ocolesc. Bineîn�eles că nu o săi pot mul�umi pe to�i
niciodată. Dintro sută de mii poate zece mii.

R: Am auzit numai cuvinte de laudă. Mă așteptam să
vorbească vreunul, mai ales când au auzit că sunt ziarist. Dar nu
au avut nici un motiv probabil. Ave�i speran�e că în următorul
mandat ve�i face și mai mult?

P: Deocamdată am dubii dacă voi mai candida. 20 de
ani îmi ajunge. Să vedem ce vor spune stăpânii din 
conducerea �ării.

R: Domnule primar, arăta�i bine și în putere. Să nu vă
pierde�i energia.

P: Mul�umesc lui Dumnezeu, numi voi pierde ener
gia niciodată, chiar dacă nu voi mai fi primar. Voi răbda pen
tru comunitate. Voi încerca să continui ce sa început.

R: Cât de greu va fost să organiza�i ziua comunei?
P: La început mia venit greu de tot. Nu aveam 

sponsori. Am pornit cu copiii de aici din sat, cu muzică din
sat. Și de la an la an am progresat pas cu pas. Acum a dat
Dumnezeu că avem investitori pe raza comunei noastre, 
oameni de afaceri pe raza comunei noastre. Pe această cale,
mul�umesc din suflet tuturor investitorilor, tuturor sponso
rilor.

R: Mai spun o dată că această comună este foarte
dichisită, organizată, este o plăcere să observi cum a fost construită
infrastructura.

P: La unii le place, altora nu. Este ușor pentru cei
care abia au venit în comună să spună că nu le place, dar ei nu
știu ce a fost la Rediu. Nu știu că salvarea pompierii și poli�ia
nu mergeau decât până la primărie. Nu aveau pe unde merge,
drumurile erau arate. Unii tot nu sunt mul�umi�i. Trebuie să
se gândească că eu abia am venit. Eu am cerut un proiect. Un
proiect durează de la patru la cinci ani. dar nu se face ușor.

R: O altă întrebare pe care vam pregătito este care ar
principalele cinci realizări din mandatele dumneavoastră. Pentru
că nu este numai un mandat.

P: Vreau să vă spun că am realizat cam 80%  din ceea
ce miam propus: școli, drumuri, grădini�e, PUG, planul
măre� general de extindere re�ea, 400 hectare în extravilan și
intravilan, am atras ieșeni aici la Rediu. Au cumpărat locuri
de case, au făcut pensiuni, deci am dezvoltat cam cu 60% lo
calitatea. Cine știe cum era localitatea în 2004 și o vede acum
își dă seama de diferen�ă. Aici, lângă noi în această vale era un
bordei cu o candelă care a provocat incendiu și locuitorii
mergeau cu găleata în mână să stingă focul. Casa a ars toată.
Acum ai apă în orice cătun.

R: Cât de mare este comuna?
P: Comuna are 4500 de locuitori. Dar este dispersată.

Încerc să fac fa�ă la nevoile tuturor locuitorilor. Cu sprijinul
celor din Consiliul Local și a celor din conducerea �ării
încercăm să ne �inem toate promisiunile.

R: Mie îmi place că voi vă stabili�i priorită�ile.
P: Desigur. Cel care este din comună știe ce trebuie

făcut, nu poate veni un străin să ne înve�e ce avem de făcut. Eu
trebuie să fiu mai în măsură să știu nevoile cetă�enilor. Mai
întâi trebuie date legile necesare.

R: Am o întrebare mai „ponchișă”. Vă pregăti�i pe cineva
care vă va urma ca primar?

P: Voi pregăti dacă aceasta este cererea cetă�enilor
din comună. Poate să fie și un copil al meu, dacă ar avea
dorin�a și talentul de a lucra în administra�ie. Dacă nu vor
vrea, nu vor vrea, îmi voi vedea de drumul meu personal.

R: Dumneata ai investit aici mult suflet, nu�i convine să
se împrăștie ce ai pus aici. 

P: Aș dori să transmit aleșilor noștri la nivel jude�ean
și central, să poată da în fiecare an bani primăriilor, prin care
primăriile să creeze locuri de muncă. Să aducem tineri acasă.
Pe cei pleca�i de ani de zile în străinătate. Copiii au rămas la
bunici, cei din afară sunt chinui�i, vin acasă, pleacă înapoi, este
o mare durere. Eu aș propune aleșilor noștri locali să dea
primăriilor câte două miliarde de lei pe an, din care să se dea
tinerilor căsători�i săși poată face o societate. Să fie stimulate
IMMurile mici. Ca să ai 2 miliarde în fiecare mandat ai crea
20 de locuri de muncă. Pentru fiecare familie. Dar nu se
dorește așa ceva. Acum eu nu sunt dumnezeu și fac ce vreau,
dar am capacitatea de a conduce. Probabil poporul a orânduit
să fiu eu primarul comunei Rediu, bisericile leam pus la
punct. To�i preo�ii sunt mul�umi�i. Preotul de la Tăutești a
men�ionat în acte că primarul la ajutat cu bani pentru a re
construi biserica Tăutești, fosta mănăstire care a fost
bombardată în cel de al doilea război mondial. Iam ajutat să
facem ceva acolo și o casă socială pentru tinerii din sat.

R: Deci mai ave�i multe de făcut. Vă urez să le face�i.
Văd că oamenii vă salută cu respect nu numai pentru ce a făcut ci
probabil pentru că speră să mai face�i ceva pentru ei.

P: Sper să mai fac. Cât voi mai fi primar nu mă voi
lăsa ci voi merge înainte.

R: Optimism incurabil.
P:Mul�umesc domnule doctor și mai pofti�i pe la noi.

Dumitru V. MARIN

REDIU – IAȘI

Reporter: La sărbătoarea comunei neam întâlnit cu
Cătălin Haidău. Domnule Cătălin, de ce este greu să faci o zi a
comunei, pentru că mul�i dintre primarii comunelor din Iași nu
o fac?

Cătălin Haidău: Să mă prezint: sunt consilier local
Cătălin Haidău. Nu este greu să faci o zi a comunei. Tre
buie să�i dorești să faci așa ceva. Trebuie să te implici, să
ai oameni de calitate care să te ajute.

R: De ce ar fi necesară o zi a comunei?
C.H.: Este necesară pentru comunitate. Pentru

toată lumea indiferent de func�ia pe care o de�ine. Consilier,
primar, profesor, muncitori. La asemenea întâlniri au ajuns
oamenii să se întâlnească, să socializeze. Ar trebui făcute
cât mai multe asemenea zile. Nu numai la noi în comună, în
toată România. Trebuie să unim oamenii.

R: Am văzut că nu au ieșit mul�i oameni. Cred că este
și foarte cald, cred că spre seară va fi mai aglomerat. Se
întâmplă și fapte antisociale? Se mai îmbată, se bat?

C.H.: La noi în comună nu avem așa ceva. Neam
implicat și în aceste probleme, am chemat poli�ie, jan
darmerie, am luat măsuri. Nu încercăm săi dezbinăm ci
săi unim.

R: Câ�i ani ai, te rog? Știu că ai doi copii, o fată și un
băiat. Doamna unde lucrează?

C.H.: Am 35 de ani. Avem o afacere de familie.
R: Ca să închei, mă gândesc la faptul că în calitate de

consilier dar și ca locuitor al comunei ai putea să ne spui ce mai
lipsește comunei?

C.H.: Din anul 2004 de când tata este primar, co
muna este deosebit de bine administrată. Ar mai trebui
făcute îmbunătă�iri.

R: Știi ce ai de făcut?
C.H.: Știu, am planuri mari pe care le voi spune în

campania electorală și atunci vor lua și oamenii la
cunoștin�ă de ele.

R: Mă mul�umesc cu atât pentru că aș vrea să stăm de
vorbă pe îndelete atunci. Mul�umesc Cătălin.

C.H.: Și eu aș dori să stăm de vorbă mai mult și cât
mai des. Și eu vă mul�umesc foarte mult.
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LANSARE 1, …2, CHIAR 3

Am spart… răutatea: am fost incluși în programul Zilele culturale ale Vasluiului, cu parte
culturală în ziua de 17 august, după ora 12. Vacan�a elevilor, sfârșit de concedii, de săptămână,
căldură maximă, ioc mobilizare, o doamnă din partea Primăriei Vaslui printre cei 27 participan�i

între 12.00 – 13.30,  în sala Centrului Cultural „Alexandra Nechita” din apropierea Gării Vaslui.
Neam bucurat, totuși, că pe afișul central cu „marele Smiley” nu apărem și noi, cei cu căr�i și
cultură, pentru că evolu�ia preaalintatului în centrul civic a fost sub orice critică: dacă no fi fost
beat, cu siguran�ă nu în apele lui.

Sa văzut încă o dată că spectacolele cu vedetele cele mai mari nu înseamnă acte culturale,
ci pur și simplu o modalitate de a sim�i pulsul celorlal�i participan�i la show, mai mult sau mai pu�in
afirma�i na�ional.

Doar noi, acum destui ani, am mai umplut pia�a cu sărbătoarea TVV  și a Unison Radio,
cu spectacol de ridicată valoare. Și acum lumea a venit mai mult ca la urs, iar Smiley și trupa lui
au răsuflat zgomotos în microfoane ca și cum șiar fi suflat nasul în tromboane.

Doar cuvântul primarului Pavăl mi sa părut potrivit.
Lansare 1: Carteaemblemă a jude�ului Vaslui „101 vasluieni, pentru 100 de ani” Iași, Pim,

2019, 404 pag. Oricât sar discuta despre ea, nu pot fi înlăturate unele concluzii:
– Este prima carte de acest fel în toată cultura românească;
– Include personalită�i reprezentative pentru jude�, mai pu�in politicieni;
– Aprecierile de care se bucură, din toată lumea, nu se pot nicicum compara cu ura unor

smângălaci de prin bortele jude�ului.
– Oricâte vor mai apărea, tot aceasta e PRIMA, deci am deschis drumuri noi nu numai în

presa postdecembristă ci și în presa culturală.
LANSARE 2: A fost prezentată publicului Revista interna�ională MERIDIANUL 

CULTURAL ROMÂNESC, nr. 18, încheind lista celor 534 de colaboratori de pretutindeni.
LANSARE… 3: a fost prezentată celor prezen�i cartea de 512 pagini,111valori na�ionale

dintrun secol pentru Vaslui, Iași, Pim, 2019, 512 pagini.
Am fost sprijini�i de Asocia�ia „Artă, tradi�ie, cultură”  condusă de Viorica Ghenghea din

Bârlad, au evoluat elevele din Băcani conduse de un foarte inimos profesor, Ilie Stan, despre care
vom scrie mai multe în numerele următoare. A cântat, cum numai ea știe, Genoveva Tufă Porumb
din Bârlad (o voce de aur) și, iarăși, nea surprins decanul scriitorilor vasluieni, Ion Mâcnea
Vetrișanu cu un număr specialpersonal de mare efect scenic.

Timpul a trecut pe nesim�ite, inclusiv pentru tânărul interpret Robert  Frumuzachi care
sare din ce în ce mai mult în barca talentelor vizibile, și pentru artiștii Valentin Bogdan Neagu,
Ionela Vidroi și Viorica Ghenghea cu grafică colorată, care au organizat expozi�ii.

Manifestare chiar interesantă și instructivă, la Vaslui.
Dumitru V MARIN

EVENIMENT IMPORTANT DE „ZILELE CULTURALE ALE VASLUIULUI”
LANSARE DE CARTE  AUTOR PROF.DR. D.V. MARIN

În aceste zile, când mul�i dintre concetă�enii noștrii sunt pleca�i în vacan�ă, unii dintre
artiștii creativi și oamenii de cultură conștiincioși ai jude�ului, lucrează pentru bucuria sufletului.

Sâmbătă, 17 august 2019, la Centrul Cultural ,,Alexandra Nechita” din Vaslui, a avut loc
în condi�ii excelente, un eveniment important, o lansare de carte, organizată de prof.dr. Dumitru V.
Marin, la care au participat cu toată inima personalită�i de vază în cultura jude�eană, adevăra�i
prieteni de nădejde și de ac�iune de pe frontul culturii și crea�iei de la Iași, Bârlad, Vetrișoaia, Băcani, Vaslui. 

Lansarea revistei ,,Meridianul Cultural Românesc” al 18lea număr, în paginile căreia sunt
publicate rânduri pline de învă�ăminte, cu referin�e critice ale unor importan�i poe�i, scriitori, critici
literari, oameni de artă și recenzii minunate semnate de mari personalită�i ale jude�ului Vaslui și nu
numai cât și prezentarea celor două volume documentare despre oamenii care au marcat cultura
jude�ului Vaslui ,,101 vasluieni pentru 100 de ani” și ,,111 valori na�ionale dintrun secol pentru
Vaslui” a fost făcută de către autorul căr�ilor ce apar�in unei voci puternice a literaturii actuale
jude�ene, a binecunoscutului prof.dr. Dumitru V.Marin.

A fost o zi minunata cu un program artistic deosebit sus�inut de membrii Asocia�iei „Artă,
Tradi�ii, Cultură” Bârlad, care a fost invitată și anul acesta la Zilele culturale ale Vasluiului.

Cu sentimente de dragoste și dăruire totală, spectacolul a inceput cu frumoasele hore și
sârbe românești, cântate de: interpreta de muzică populară Genoveva Tufă Porumb și Robert
Valentin Frumuzache care au încăntat inimile publicului aflat în sală.             

Programul artistic a continuat cu cântece populare interpretate de grupul vocal al elevilor
din comuna Băcani „Muguri de Băcani” coordonat de instructorul muzical prof. Ionel Stan, care au
impresionat in mod plăcut prin presta�ia artistică și �inuta lor impecabilă.

Atmosfera a fost animată și cu frumoasele cântece de muzică ușoară care au infrumuse�at
sufletele publicul prezent, interpretate de către prof. Ionel Stan și Ioan Mîcnea care are o nobilă
pasiune pentru cântec și poezie, fiindui benefică în frumoasa sa via�ă lungă și activă. 

Ca o surpriză deosebită al acestor momente de cultură ce înnobilează omul, a fost și
prezen�a binecunoscu�ilor artiști plastici bârlădeni, veritabile talente, membrii activi în cadrul
Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad: Viorica Ghenghea, Valentin, Bogdan Neagu și eleva
Ionela Vidroi, înso�ită de Robert Crăciun care au expus o mică parte din crea�ia lor artistică,
concretizată întro expozii�ie de excep�ie și au adus o pată de lumină în sufletele privitorilor, prin
frumoasele lor lucrările de grafică. 

Este îmbucurător că aceasta manifestare a fost o reușită pentru care merită felicitări și
mul�umiri to�i cei implica�i în realizarea acestui eveniment.

Felicitările se îndreaptă către organizator, omul, profesorul, scriitorul și jurnalistul de
excep�ie, prof.dr. Dumitru V. Marin, care sus�ine cu multă dăruire și pasiune nivelul ridicat al
culturii în jude�ul Vaslui și îi mul�umim pentru invita�ia făcută asocia�iei noastre, de a participa și
în acest an la activită�ile cultural artistice din cadrul Zilelor culturale ale Vasluiului.

Pentru această zi de hrană sufletească, aduc mii de mul�umiri celor implica�i in această
muncă dăruită frumosului – membrilor Asocia�iei ,,Artă, Tradi�ie, Cultură” Bârlad și tuturor
persoanelor care au organizat și participat la acest important eveniment cultural.

Viorica GHENGHEA 
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ÎNSERARE MAGICĂ

Localitatea sa urbanizat neașteptat de mult de când Gheorghe Dobreanu a fost ales pri
mar, iar terenul de sport este o bijuterie, lângă o clădire nouă și impunătoare, de altfel ca și Casa

Muzeu a Primăriei;  în curtea școlii tronează statuia poetului Ioanid Romanescu. Peste tot străzi
curate, multe asfaltate, căi de acces dinspre Iași, foarte bune.

Primarul are ambi�ia să scoată lunar câte 1000 de exemplare gratuite dintrun ziar al lor,
MESAGERUL, după ce a reușit achizi�ionarea vestitei case boierești, bijuterie atunci ca și acum.
Mai are ambi�ii să asfalteze drumul către Lungani, să aplice noul nomenclator stradal, să populeze
corespunzător cele două Centre de zi din Voinești și acordă prioritate Centrului de permanen�ă
medicală Voinești (în construc�ie) și  Centrului Cultural (așișderea). Așa cum citim în Mesagerul
voineștean sunt în derulare multe proiecte importante care să schimbe și mai vizibil fa�a comunei.

Ziua comunei Voinești anun�ată pe o pagină de ziar cuprinde un afiș colectiv cu dansatori,
cântăre�i și interprete de muzică populară care au acoperit intervalul orar dintre orele 15.00 și 22.30,
dintre care eviden�iem ceea ce ni se pare mai important.

Momentul artiștilor locali a fost bine sus�inut de Școlarii din Voinești care au prefa�at pre
mierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, neau plăcut și Ionu� Chelar, Nicu Paleru,
Lorena, chiar Edelweis. Ansamblul profesional „Constantin Arvinte” pe care lam ascultat și în alte
păr�i a fost la înăl�imea marelui muzician ieșean.  Ca orice apărător al limbii și poporului român nu
pot pricepe ce înseamnă „Ciocârlia Wedding” adică o denumire careși bate joc de o autentică
emblemă românească… Ciocârlia, indiferent ceși propun asocia�ii.

Am apreciat mul�imea de oameni, mul�imea mașinilor (destule cu numere străine), o
anume atmosferă tinerească ilustrată și de „copilărimea” care forfotea și de o parte și de alta a
cursului de apă. Am fost plăcut surprins de ospitalitatea primarului și a echipei sale, de mul�imea
costumelor populare.

Jocul de artificii a fost ca o dulce încheiere a unei sărbători „de masă”, adică o participare
convingătoare la ceea ce a reușit să organizeze Primăria. 

Dumitru V. MARIN

VOINEȘTI – IAȘI
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AGLOMERA�IE ȘI VOIE BUNĂ

Reporter: Bună seara, domnule primar. De ce nu por�i eșarfa tricoloră la această mani
festare? Probabil pentru că ai pe piept cocarda pe care scrie că sunte�i la a IXa edi�ie a zilei co
munei? Și cum ai făcut ziua comunei? Cu inima sau cu parale?

Primar: Cu inima este cel mai bine, cu tricolorul în suflet și mai bine, dar fără parale
nu se face nimic.

R: Am filmat acum patru ore și acum două ore. Acum suntem pe înserate și am văzut mai
bine de 2000 de oameni care au trecut pe aici.

P: Cred că au fost mai mul�i. O parte au venit au plecat, sau perindat pe aici mai
mult de 2500.

R: Ce ia atras aici?
P: Veselie, bucurie, întâlnirea cu cei care sau întors din străinătate, revederea cu

ceilal�i concetă�eni și cunoștin�e care au putut participa la această adunare. În fiecare an se
adună aici aproape to�i fiii satului.

R: Câte edi�ii ave�i de când sunte�i primar și de când se sărbătorește ziua comunei la
dumneavoastră?

P: Ziua comunei se sărbătorește cu un an înainte de a fi eu ales primar. am încercat
să însufle�im comuna noastră cu acest festival la care se adună, așa cum am spus to�i fiii satu
lui.

R: Nu vreau să te perii, domnule primar, dar am auzit doar cuvinte de laudă pentru dum
neata, azi și am făcut și eu niște constatări care te avantajează, din anii trecu�i. Oricine face ziua co
munei are parte de laude. Dar pe dumneata de ce să te laud? Pentru că ai făcut ziua comunei sau
pentru că ai reușit să faci ziua comunei în pofida atâtor greută�i?

P: Mă lăuda�i pentru ce crede�i dumneavoastră, eu nu mă laud cu nimic. Lucrurile de
laudă sunt cele care rămân după noi. Ziua comunei este o zi la care se cheltuie în jur de 20000
de lei, mai sunt sponsorizări. Nu cred că este o sumă mare, pentru că �ibana este o comună
mare cu 8000 de locuitori și o dată pe an trebuie să ne permitem să dăm 20000 de lei pentru
locuitorii săi. Comparativ vorbind, la o nuntă făcută de o persoană fizică, dacă sunt chema�i
lăutarii, se ajunge la 1012000 de lei, sau 6000 de lei. Și noi suntem comunitate, nu cred că este
o sumă atât de mare. Dar fiind probleme de natură financiară, am hotărât să punem această
sumă de o parte în fiecare an. Dacă cetă�enii decid că nu doresc să facem ziua comunei, vom
investi acești bani pentru alte cheltuieli, dar din sondajele pe care leam făcut, cetă�enii în
marea lor majoritate, aproape to�i, au decis că trebuie să o facem.

R: Cum te sprijină consilierii în deciziile pe care leai luat?
P: Majoritatea consilierilor mă sprijină. Avem 10 consilieri din 15 și nu avem

divergen�e de opinii prea mari, sunt de acord cu deciziile luate de primărie. Mai ales că

primăria nu stă degeaba și o singură zi pe an merităm să ne relaxăm.
R: Am văzut artiștii pe care ia�i invitat azi, am văzut scriitorii, cântăre�ele, ce este rău și

ce este bine frumos.
P: Na�i mai fost de mult prin zonă și ne spiona�i.
R: Nu, mă documentez. Hai să spunem cine a evoluat azi la ziua comunei? Pe scena din 

parcul comunei. Ca paranteză, ave�i și teren de fotbal.
P: Avem teren de fotbal cu gazon sintetic, am avut și echipă de fotbal. Anul acesta nu

am mai avut echipă de fotbal pentru că majoritatea tinerilor sunt pleca�i în străinătate. Nuși
permit să stea acasă pentru echipa de fotbal, noi nu avem o for�ă financiară atât de puternică
ca săi sus�inem pentru a ajunge atât de departe.

R: A�i avut forma�ii locale pe scenă?
P: Am avut pe domnul Neculai Axinte care în aceste momente se pregătește să intre

împreună cu doamna Ioni�ă Grosu pe scenă. Este unul din artiștii noștri consacra�i, din cei
tineri nu prea se întrevede nimic.

R: Deci nu ave�i nici un artist din tânăra genera�ie?
P: Genera�ia tânără abordează alte stiluri muzicale. Fanfară nu am avut niciodată,

sunt alte comune care au.
R: Dat fiind că nu nea�i trimis nici o invita�ie și am „căzut” din senin peste dumneavoastră,

trebuie să vă spun de ce suntem aici. Caut actul artistic, acesta este scopul vizitei mele inopinate la
astfel de manifestări. Dacă aici ai avut câ�iva cântăre�i care  au prezentat un program, acesta poate
fi considerat ca făcând parte dintrun act de educa�ie civică. Alte comune au și simpozioane, momente
de comunicări știin�ifice despre comună, istorie, ș.a.m.d. Dumneavoastră a�i făcut întro ordine
aleatorie, act artistic pentru mul�ime. Am greșit cu ceva?

P: Nu. Este un act artistic apreciat de public. O lansare de carte nu ar avea același 
impact. Aici este dans, voie bună. Pe scenă am avut pe Nicu Valeriu, cântăre�i recunoscu�i:
Rodica Grosu Livi�ă, cântăre�i din Republica Moldova, atât cât nea permis bugetul.

R: Indiferent de concluzii trebuie să vă transmit sincere laude pentru că totuși organiza�i
acest eveniment. Indiferent de critici trebuie să vă felicit.

P: Vă mul�umesc și vă invit și la anul dacă vom fi aici. Veni�i și în cursul anului ca să
vede�i câte proiecte avem, câte am realizat. De exemplu acum avem în derulare peste șapte
proiecte.

R: Am auzit că a�i făcut proaspete asfaltări. Unde?
P: În satul Gârbești am terminat patru kilometri de asfalt, în satul Alexeni șase kilo

metri, în satul Poiana sa terminat licita�ia, sa atribuit contractul și suntem în faza de
proiectare. Sperăm ca la anul să demarăm execu�ia acestuia. Avem o grădini�ă pentru reabil
itare cu fonduri europene, o școală nouă în satul Oproaia. Din fonduri europene am luat în
acest an un buldoexcavator. Sunt mândru pentru proiectele pe care leam avut și avem și pe
viitor multe proiecte: prin fondul na�ional de investi�ii avem șapte kilometri de asfalt pentru
satele Moara Ciornei și Runcu, dorim să mai depunem un proiect pentru racordarea la gaz
metan.

R: Câte autoriza�ii de construc�ii a�i dat în acest an?
P: Peste patru autoriza�ii de construc�ii, peste zece avize de la mediu, nu mai vorbesc

de avize de la DSP, de la Electrica. Am stat numai în avize și așteptăm pentru fiecare proiect
în parte aprobarea avizului ca să putem face următorul pas.

R: Am să vin în mod special ca să spun că în aceste patru jude�e sunt și oameni care nu
mișcă un pai și oameni care nau un metru de asfalt. Voi cum reuși�i și al�ii nu?

P: Pentru prima dată când am intrat la primărie, în 2012,2013, am văzut că pentru
orice primar care vine pentru prima dată și este la primul mandat, îi trebuie un an, doi să se
acomodeze. Până începe să facă ceva i se termină mandatul. Dacă oamenii nu îl mai aleg, nu
are ce să mai facă, dacă vine unul nou, se întâmplă la fel. Dar un primar cu experien�ă știe ce
are de făcut, cum se face un proiect, cum se depune, cum se pot economisi bani chiar din proiec
tul local ca să reducă cheltuielile și treaba poate să meargă bine.

R: Deci mai dori�i un mandat?
P: Vă spuneam ce concluzii am tras despre primarii care realizează ceva în comună.

Nu doresc neapărat un nou mandat, vreau să spun doar că dacă termin mâine acest mandat
și nu voi mai fi ales de cetă�eni, eu sunt mândru. Sunt mândru pentru ce am lăsat în urma
mea. Și am lăsat multe.

R: Vă mul�umesc, domnule primar!
Dumitru V. MARIN

	IBANA – IAȘI



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
99 locuri de muncă disponibile la 21.08.2019

– ALDELIA SRL 3 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor, 2 confec�ioneri articole din piele
și înlocuitori

– ALE&GEO@AUTOBEST SRL 5 instructori auto
– BRĂNICI EUGEN  ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 lucrător gestionar
– BUCUROSII SRL HUSI 1 vânzător
– ENACHE MORARIT 1 ambalator manual
– EPISCOPIA HUSILOR 1 îngrijitor clădiri
– GARTEK SRL 10 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– I.I. IOLEA MARGARETA HUSI 1 vânzător
– IDRICORIMAD 1 mecanic auto
– IMPECABIL GEORGIA SRL 1 director societate

comercială
– INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto
– MADEROM SHOES SRL 1 confec�ioner articole

din piele și înlocuitori
– MARKALG FOOD SRL 3 ospătar (chelner)
– MOBILGLASS SRL HUȘI 1 vânzător
– NASTIMARI SRL HUSI 2 cusători piese din piele

și înlocuitori
– NICOMON SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– RECON SA 5 dulgheri (exclusiv restauratori), 5

zidari rosaritencuitori
– SC  ARHITECTURAL RESISTANCE

BUILDING SRL 5 muncitori necalifica�i la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie,
parchet, 5 muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea
materialelor de construc�ii

– SC MARSEMAR SRL 1 operator transport si dis
tribuire butelii de gpl

– SC MOBILGLASS SRL 1 tâmplar universal
– SC VALCONS SHOES SRL 6 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC VASEA SRL 2 ospătari (chelneri), 5

recep�ioneri hotel, 2 șefi de sală restaurant, 2 fochiști
pentru cazane de abur și de apă fierbinte, 2 bucătari, 2
cameriste hotel, 1 femeie de serviciu

– SC VIO BHN SPORT SRL 1 instructor auto
– SPIDER FLUX FRESH SRL 3 ospătari (chelneri),

3 spălători vehicule
– TEHNOUTILAJ SA 1 agent de securitate
– TOPEDLIN SRL HUSI 1 vânzător
– VIACONS RUTIER SRL 1 dulgher (exclusiv

restaurator)
– VICTORIA UNIC SRL 4 muncitori necalifica�i la

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faian�ă, gresie, parchet

– VIODARPROD SRL 3 șoferi de autoturisme și
camionete

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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MANIFESTARE COMPLETĂMANIFESTARE COMPLETĂ
CRISTEȘTI – IAȘI

Reporter: Stima�i prieteni, la o sărbătoare a comunei nu știi ce să apreciezi mai întâi,
începutul sau sfârșitul. La Cristești, Iași, domnul Constantin Bolohan a organizat zilele comunei.

Primar: Deci este a Va edi�ie a zilelor comunei Cristești. Iam spus edi�ia 2019
deoarece nam făcut în fiecare an. În anii viitori o vom denumi edi�ia 2020, edi�ia 2021, etc.
pentru a nu se crea confuzie. Sărbătoare la Cristești, ziua comunei, am schimbat loca�ia de la
Sala Polivalentă de la stadion, pentru a avea un spa�iu mai mare, pentru a ne putea desfășura
activitatea. Anul acesta comuna noastră împlinește 592 de ani de la prima atestare
documentară din 1427 când Alexandru cel Bun donează mănăstirii Neam�ului două sate de
la gura Ozanei – satul Timișeanești și Cristianești, astăzi comuna Timișești și comuna
Cristești, este un loc încărcat de istorie, pentru că, vă da�i seama sunt aproape 600 de ani, dar
dacă ne gândim, că în 1427 nu au fost înfiin�ate satele atunci, satele au fost înfiin�ate mai
demult, cu 4050 de ani mai înainte. Nu avem documente să justificăm vechimea din 1372
1380, pentru că singurul document pe care îl avem este învoiala lui Alexandru cel Bun. Sub
comuna Cristești au fost mai multe sate din împrejurimi pentru că se învecina cu plasa
Pașcani. Cam toate localită�ile din jurul comunei Cristești au fost sub aceeași administra�ie,
aveau mori, aveau făbricu�e mici, după aceea, dea lungul timpului sau împăr�it și sau făcut
alte comune.

R: Boureni este pe raza comunei?
P: Boureni nu. Face parte din teritoriul comunei Mo�ca.
R: Dar aici pe undeva a fost lovit bourul de către Dragoș Voievod.
P: Da, el a trecut pe aici, dar nu avem documente ca să justificăm aceasta.
R: O zi a comunei înseamnă, cum a�i declarat și altădată o sărbătoare a comunită�ii.

Presupun că se vor aduna cam 1000 și ceva de oameni.

P: Păi din acei 4500 de locuitori pe care îi are comuna Cristești, sar putea să vie 1520
de oameni, pentru că oamenii sunt încânta�i să vină, să se întâlnească cu cei pleca�i peste
hotare(din diaspora), pe care iam invitat în mod special să participe la această sărbătoare,
să vorbim, să luăm decizii. Pentru că sărbătoarea este făcută și pentru distrac�ie, și pentru
discu�ii cu cetă�enii și cu to�i cei care sunt invita�i. Am schimbat loca�ia, după cum spuneam
și am făcut nocturnă pe stadionul de fotbal doar pentru că divizia noastră a promovat din
divizia V în divizia a IVa, a câștigat două cupe în acest an și merită să aibă un stadion
pentru că orice lucru făcut atrage după sine și alte investi�ii. Am făcut cu mare dificultă�i
financiare nocturna de la stadion, dar merită pentru că avem echipă bună de fotbal.

R: În al�i ani intra�i cu siguran�ă în divizie.
P: Puteam intra și în acest an în Liga a IIIa dar nu am avut un Certificat de identi

tate sportivă pe care lam ob�inut cu întârziere. Ca să promovăm în Liga a IIIa avem nevoie
de mul�i bani, în jur de șase miliarde pe an, bani pe care nu îi avem la dispozi�ie așa ușor.

R: Trecem repede în revistă programul pe care îl oferi�i concetă�enilor la Cristești.
P: Le oferim cel mai frumos spectacol de muzică populară, muzică ușoară. Avem cei

mai buni artiști din Moldova și din toată �ara, avem tinerele noastre talente care acum, de
curând, au intrat în scenă, am închegat de curând o echipă de dansuri a primăriei pe care am
dori să o promovăm, să devină de temut, așa cum este și echipa de fotbal. Am făcut această
echipă de dansuri în maxim trei săptămâni și a�i văzut cu ce rezultate. Vrem săi perfectăm
și săi ducem mai departe.

R: Deci în afară de talentele locale vă mândri�i cu talente din toată Moldova. Mă mir că
nu vine Sofia Vicoveanca. Voi a�i externalizat serviciul acesta de organizare.

P: Am făcut această manifestare printrun organizator. Nu știu dacă vine Sofia
Vicoveanca, dar din câte știu organizatorul nu a făcut această solicitare. De organizare se
ocupă o firmă care este specializată în astfel de evenimente. Banii sunt jumătate din bugetul
local iar cealaltă jumătate de la sponsori foarte mari care sper să ne dea cam 700 de milioane.

R: Am auzit că ave�i un sponsor care a dinamizat exploatarea de prundiș și de balast. Prin
cele șase balastiere de pe teritoriul comunei.

P: Cele șase balastiere sunt private, sponsorii nui pot numi sponsori pentru că sunt
priva�i to�i în afară de balastiera care apar�ine de municipiul Iași. Balastierele sponsorizează
materialele de la primărie, dar nu știu al�i sponsori care să se ocupe de sponsorizări.

R: Domnule primar am o sumedenie de întrebări, dar sunte�i așteptat de o mul�ime de
oameni. 

P: La ora 14, vor veni to�i invita�ii noștri și atunci îi vom primi cum se cuvine:
deputa�i, senatori, președintele Consiliului Jude�ean, prefectul.

R: Îmi place să cred că această manifestare nu se va transforma în reuniune politică.
P: Niciodată. Această sărbătoare ne apar�ine iar oficialită�ile vin cu drag la noi pen

tru că noi suntem la intersec�ia celor trei jude�e; Iași, Neam�, Suceava iar la Cristești vin pen
tru relaxare, politica o facem unde trebuie. Dar să ști�i că eu de când sunt ales, de 16 ani, fac
politică o lună la patru ani.

R: Ave�i destui ani în administra�ie, eu nu vă pot dori decât succes și spor la treabă, dom
nule Constantin sau Costache Bolohan?

P: Costache e mai frumos, mă duce în timp. 
R: Mul�umesc domnule profesor.

Dumitru V. Marin

Am fost în mai multe comune și comuna Cristești este una din comunele cu cele mai
multe proiecte europene sau guvernamentale implementate. Trebuie să fi�i mândri de acest
lucru. Da�imi voie ca din partea mea personal și din partea institu�iei prefectului săi ofer dom
nului primar o distinc�ie de excelen�ă a Ministerului Afacerilor Interne, ea se numește Pro
patria et ordine iuris. Felicitări domnule primar și mult succes în continuare. Să ne găsim
sănătoși. La mul�i ani Cristești!


