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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)

ZI  IDENTITARĂ?
Odată cu luna septembrie se încheie și sezonul de sărbători colective sub

genericul „Ziua comunei”, prilejul primarilor de ași demonstra capacitatea
de organizare și pre�uirea concetă�enilor. După cum se știe am încurajat în
totdeauna acest mod de pre�uire a conjude�enilor noștri, evident cu unele note
critice: lam „observat” pe molâul de la Stănilești, am văzut incompatibili
tatea celui de la Mo�ca care pune mașini și corturi în fa�a scenei iar pe un în
treg teren de fotbal se mișcau doar vreo câteva zeci de tineri, am văzut pe cei
care „nu pot organiza” din comoditate acest ceva pentru comunitate. Preferăm
festivismul în loc de incorectitudine, pentru că acolo unde mii sau zeci de mii
de lei, ai Consiliului Jude�ean se duc în mâna unor artiști cu renume afla�i în
„colectura” de vară, e blamabil și nu de lăudat, mai ales când lumea nu este
mobilizată, nu știe sau îl sanc�ionează pe primar: „dăl în… cu ciubucarii lui”.
Nu vreau să consemnez cuvintele aspre ale unor participan�i de la Mo�ca, dar
o analiză va veni.

Am evitat comuna �igănași, cu un primar prea umflat de sine. Nu mam
dus nici în alte păr�i cu primari… înșelători.

Am participat la câteva „zile” din cele două jude�e. La Băl�a�i sa emis
părerea că o asemenea manifestare e „ZI IDENTITARĂ” adică o caracteri
zare pentru publicul exterior a tuturor celor din comună. Și ing. Aștefanei,
reușește de ani buni o excelentă mobilizare a for�elor și vârfurilor intelectuale
locale.

La Cristești mam bucurat îndeosebi pentru complexitatea modurilor
de atragereparticipativă a publicului prezent, de buna organizare, de
prestan�a unui primar care asudă pentru ai săi: complet și foarte bine, ec.
Costache  Bolohan.

La Rediu e o prezen�ă a popula�iei și a consilierilor rară, o organizare
ușor comparabilă cu a altor primari. Vasile Haidău crede că lumea îl iubește,
noi am întrebat și am ajuns la concluzia că și pe fiul său, Cătălin, lumea îl
apreciază destul. Răsplata comunită�ii e evidentă și compensatorie pentru
deceniile pe care primarul sa străduit să îmbogă�ească o prăpădită de
comună, devenită model astăzi.

Gîrceni, o comună cu sufletiști în primărie și în sat: mă gândesc la 
Mircia Scutelnicu slujitor toată via�a al oamenilor de aici, la fiul său Sorin,
azi primar, mai prudent dar tot cu gândul să le dea exemple la oameni, la fiica
sa Miruna, doar în clasa a VIa dar, clar, un talent. Desigur, că vom mai scrie
despre ei. Sărbătoarea comunei îi onorează cum și trebuie.Vă invit să urmări�i
interviul cu cei doi prieteni primari, la vreme de seară.

Dintre concluzii:
Cine nu vrea, nu poate, nu știe… nu organizează.
De regulă e un program complex ca spectacol în care se încurajează și

valorile locale;
Anul acesta a fost mai pu�ină lume ca altădată, poate și din cauza

căldurilor mari din cea mai călduroasă lună, august în loc de iulie.

MOTIVA�IE LA O
SĂRBĂTOARE

OLTENEȘTI

GĂGEȘTI: UN PRIMAR
SERIOS ȘI MUNCITOR

GÎRCENI ÎN
SĂRBĂTOARE
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI
Editura PIM, IAȘI, 434 p.
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111 VALORI NA�IONALE DINTR�UN
SECOL PENTRU VASLUI

A APĂRUT volumul 111 valori
na�ionale dintrun secol pentru Vaslui,
512 pagini, săl vede�i.

Tot cu lume mare pentru
prăpăditul de Vaslui, dea lungul celor
60 de ani.

Discu�ie lungă și fructuoasă,

VĂ INVITĂM LA LECTURĂ?!?

COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI

EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI
DE LA COTUL DONULUI…

Fragment  din vol. patriotului – scriitor Vasile Șoimaru: COTU
DONULUI, 1942,2013, 200 p. cap. V, pp. 71 – 78.

Cea mai mare catastrofă militară care a implicat vreodată Armata
Română  e legată de ultima conflagra�ie mondială. Ecoul tragicelor
evenimente de pe Frontul de Est încă nu sa stins. Se împlinesc 70 de ani de
la opera�iunile militare care au înclinat iremediabil balan�a, în cel de al Doilea
Război Mondial, în defavoarea Axei.

În noiembrie 1942, după o înaintare în for�ă a armatelor Axei, trupele
Sovietice au oprit pe Don și la Stalingrad iureșul dinspre Vest. După cucerirea
Crimeii, ostașii români, însumând aici efectivele Armatei a 3a și Armatei a 4
a, au primit, conform strategiei de luptă apar�inând Germaniei (și contestată
de generalii români, inclusiv de mareșalul Antonescu) cele mai dificile pozi�ii
de luptă. Îmbătat de succesul legat de Crimeea, Hitler atacă simultan atât
Stalingradul cât și pozi�iile care vizau cucerirea Caucazului, cu bogatele sale
resurse energetice necesare războiului. Grupul de armate B, care includea și
trupe ale Armatei a 4a Română, avea ca obiectiv Cucerirea Stalingradului.
Grupul de armate A, cu Armata a 3a Română în componen�ă, avea ca obiectiv
pătrunderea în Caucaz. Armata a 3a Română a primit un segment de front de
cca 150 km, pe malul drept al Donului, în zona în care Armata Roșie avea cele
mai puternice resurse operative, iar Armata a 4a a fost plasată în aripa stângă
a Armatei a 6a germană (angajată în cucerirea Stalingradului). Armatei a 4a
i se repartizase un segment de front de peste 300 km, mult peste capacitatea
ei de acoperire.

Pe 19 noiembrie, foarte de diminea�ă, Armata Roșie a început ofen
siva chiar în sectorul de front al Armatei a 3a Română. Lipsurile legate de
resurse, erorile de strategie impuse de generalii lui Hitler, precum și
indisponibilitatea for�elor de rezervă, redistribuite în sprijinul trupelor de la
Stalingrad etc. au determinat o dispropor�ie copleșitoare în favoarea inamicu
lui. Ca urmare, Armata Sovietică reușește chiar în acea zi să spargă frontul
aflat în responsabilitatea Armatei a 3a Română, în două zone, lărgimea aces
tor „pungi” cucerite fiind de cca 20 km.

Bătălia a continuat și în zilele următoare, eviden�iinduse eroismul
ostașilor români în încercările de repliere și de men�inere pe pozi�ii. E rele
vant, în acest sens, cazul generalului Sion Alecu Ion, care, pe 23 noiembrie
1942 (căzuse deja celebra grupare Lascăr) preia comanda resturilor provenite
de la trei divizii românești, cu un efectiv de 3326 de ostași. Au luptat până la
terminarea muni�iei. Ultimele cartușe lea împăr�it celor rămași în via�ă, chiar
generalul, care a căzut ultimul, împreună cu șoferul său personal.

Veteranii de război care au supravie�uit măcelului de la Don au edi
tat în 1977 lucrarea memorialistică Veteranii pe drumul onoarei și jertfei,
19411944, în cinci volume. În vol. V al cuprinzătoarei realizări editoriale,De
la Stalingrad, la Bătălia Moldovei, sunt reconstituite și epopeile militare de la
Cotul Donului și Stalingrad, din  toamna anului 1942 și din iarna care a urmat;
unele informa�ii din volum constituind, până aici, și suportul acestui demers
publicistic.

***

Între supravie�uitorii luptelor de la Cotul Donului și Stalingrad, patru
dintre ei trăiesc, cu privilegiul unui supliment de vârstă dăruit de Cel de Sus,
în comuna Miroslovești, jude�ul Iași. Bravii ostași de la Cotul Donului își duc
povara bătrâne�ii depănânduși amintirile de  război pe băncu�ele de la por�ile
gospodăriilor aflate acum în grija copiilor, ajunși și ei în pragul neputin�ei
aduse de vârstă.

În satul Soci din comuna amintită își au gospodăriile Ion (Nică) Paiu,
de 92 de ani și Mihai Dascălu, de 91 de ani, iar în satul Mitești, fra�ii Eugen
și Vasile Isachi, primul de 91 de ani, iar celălalt de 92 de ani. faptul de ai
prinde în via�ă chiar în acest an comemorativ al luptelor amintite și de ai
intervieva nea prilejuit o emo�ionantă lec�ie de istorie vie, dincolo de răceala
abstractă a documentelor.



Reporter:  Suntem întrun parc unde este amenajată o scenă. Sa investit mult suflet aici.
Suntem lângă o primărie în care sa investit și suflet și speran�e și bani, alături de domnul primar
al comunei Oltenești, Costică Galeru. Deși se numește Oltenești, comuna este formată din
moldoveni născu�i și crescu�i aici, cum de altfel este și primarul. Dumneata ești unul dintre cei care
au rămas aici și activezi în continuare, chiar dacă unii nu ar mai vrea. Domnule Galeru, îmi place
că a�i organizat ziua comunei în pofida atâtor greută�i și „mici scandale” cum zice Eminescu. de ce
ne trebuie ziua comunei?

Primar: Este una din activită�ile noastre cultural sportive și educative, în așa fel încât
măcar o dată pe an poporul se adună grămadă și putem face o conexiune între primărie și
consătenii noștri. Și copiii pot participa la activită�ile cultural sportive, educative și pot să
în�eleagă că ne ocupăm de ei.

R: Noi chiar am filmat evolu�ia copiilor dumneavoastră și chiar este remarcabilă. Vă
gândi�i la mai mult?

P: Da, noi avem un ansamblu de dans, „Codrenii”, în satul Târzii, se ocupă domnul
Butnaru, în perspectivă vrem să facem și o echipă de fotbal pentru că cea veche sa dezmem
brat când tineretul a plecat în căutarea unui loc de muncă.

R: Câ�i școlari mai are comuna?
P: Mai avem 270 de copii în patru școli, la o popula�ie 2759 de locuitori. 10% copii.
R: Binișor. Revenim la organizarea unei activită�i cu mult public, aici a�i avut mul�i

oameni și ve�i avea întotdeauna pentru că oamenii vin. Este greu de organizat o asemenea mani
festare?

P: O manifestare ca ziua comunei nu este grea, dar trebuie depus mult efort, mai ales
sufletește. Asta este greu, dar oamenii se simt bine când văd că se depune suflet.

R: În jude�ele Iași, Vaslui, cam o treime din comune organizează ziua comunei. Este vorba
și de ambi�ii sau de încredere în for�ele proprii?

P: Cred că aici depinde de for�e proprii, sau nu pot să se descurce datorită lipsei
sponsorilor. Pentru că noi organizăm această zi mai ales datorită sponsorilor. Cu banii din
buget avem ce face.

R: Nu este vorba și de comoditate, domnule Galeru?
P: Este și comoditatea un impediment, pentru că o sărbătoare se organizează foarte

greu și dacă nu pui suflet  și nu ai sprijin nu po�i organiza un asemenea eveniment.
R: Să în�eleg că ai sprijin din partea aparatului administrativ?
P: Absolut, fără aceasta nu aș fi reușit, aparatul primarului este în spatele

primarului și întotdeauna trebuie să te ajute.
R: Să împingem discu�ia spre o tentă oarecum omenească. Nu cumva este vorba și de

ambi�ia unui om de a face, chiar dacă are deja o sumedenie de greută�i?
P: Da, de multe ori se întâmplă și asta. Un primar trebuie să fie radical pe tot

segmentul lui de activită�i: infrastructură, construc�ii, proiecte, totul �ine de ambi�ie.
R: Ai asfaltat drumul spre Zgura?
P: Nu, suntem în faza de licita�ie, sperăm ca pe luna noiembrie, decembrie să intrăm

din plin în aceste lucrări. Acum avem diferite lucrări pentru aduc�iunea de apă pentru satele
Vine�ești și Curtești, lucrăm la podurile de râul Crasna și Lohan. Avem tirurile venite din
Turcia, după care lucrăm la o grădini�ă, la care am terminat parterul, apoi vom intra la
reabilitare și construc�ie de drumuri.

R: Cum apare anul 2019 până acum, pentru primarul Galeru?

P: Până acum anul se întrevede mul�umitor pentru că lucrările încep să intre pe
făgașul normal, atât durează un proiect până să se contureze. 23 ani de zile. 2019, 2020, 2021
sunt anii în care vom finaliza proiectele.

R: Deci ne pregătim și pentru alte proiecte. Dar gaz nu ave�i?
P: Cu siguran�ă ne vom racorda și la re�eaua de gaz, suntem înscriși în grila care

apar�ine de Ministerul Dezvoltării. Nu ne pierdem speran�a cu toate că este un proiect de
durată. Vom reuși.

R: Sunte�i plin de optimism, eu vam mai luat interviuri, dar acum păre�i mai încrezător.
Ce explica�ie ne pute�i da?

P: Optimismul de care vorbi�i nu este doar din sufletul meu, dar mil transmit și
cetă�enii comunei prin dorin�a de a face ceva în această comună. Ști�i că Oltenești este o
comună care a rămas mult în urma altor comune și din nevoia de a recupera am abordat mai
întâi o gândire pozitivă, indispensabilă în a realiza ceva.

R: Altfel spus, să mergem la muncă.
P: Da, după cum ști�i munca îl înnobilează pe om.

Dumitru V. MARIN
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OLTENEȘTI



Multe discu�ii și întâlniri cu
persoanele din anturajul

apropiat! Este bine să re�ii
informa�iile vehiculate în preajma ta
și subiectele pe care le discu�i cu
ceilal�i, întrucât î�i vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri in
telectuale, rezolvarea unor chestiuni
personale și profesionale, multe
călătorii pe distan�e scurte. Deciziile
importante și asumarea unor
responsabilită�i majore, lasăle
pentru o altă perioadă mai bună.
Acasă în familie sunt multe treburi.
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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
5 sept. 2019 – 11 sept. 2019

Schimbări în plan financiar,
la sec�iunea bani și bunuri

administrate și folosite în comun cu
al�ii. Este posibil să primești o sumă
de bani restantă, să reușești să achi�i
datorii vechi sau să lămurești
chestiuni privitoare la moșteniri și
partaje. Verifică atent fiecare docu
ment și informeazăte în permanen�ă
din surse sigure. Existe amănunte
necunoscute, dar importante vizavi de
ceea ce se petrece în plan financiar.

Perioadă importantă în plan
partenerial. Se finalizează o

etapă, asta însemnând desprinderea
de un partener de via�ă, desprinderea
dintro colaborare profesională ne
profitabilă sau reconfigurarea alteia
din toate punctele de vedere. De
re�inut că nu este ceea ce pare.
Nebuloasa care domnește în acest
segment de via�ă î�i creează multe ilu
zii și dezamăgiri. Pruden�ă, detașare
și nu te baza pe niciun partener.

Perioada te predispune la
focusarea pe rela�iile

sentimentale. O rela�ie amoroasă se
poate finaliza sau cel pu�in își
schimbă condi�iile și termenii de
desfășurare. Mai pu�in probabil să te
implici întro rela�ie nouă și oricum
nu se recomandă. Rela�iile cu copiii
intră în discu�ie în chip zgomotos.
Diferen�a de mentalitate dintre tine și
ceilal�i mai ales în plan afectiv poate
duce la reconfigurarea rela�iilor
dintre voi. Pruden�ă, răbdare, ascultă
ce au de zis ceilal�i.

Se conturează schimbări la
locul de muncă. Observă

atent ceea ce se petrece în preajma ta
și evită luarea deciziilor importante.
Se finalizează o etapă profesională, se
reconfigurează activitatea, rela�iile
colegiale, dar și condi�iile de muncă.
Informeazăte corect și la timp din
surse sigure și nu slăbi vigilen�a. În
umbră încep să se activeze conflicte
serioase. Amestecul din domeniul
profesional te poate neliniști.

Se recomandă orientarea
eforturilor spre segmentul

domestic și spre rela�iile familiale.
Vor avea loc discu�ii importante,
întâlniri deosebite cu neamurile,
vizitarea locurilor natale și trasarea
planurilor de viitor. Este nevoie de
schimbări majore în spa�iul de locuit,
însă deocamdată verifică atent
instala�iile de apă. Sunt posibile
avarii de la și prin apă. Fii prudent
vizavi de dialogurile cu membrii fa
miliei.

De vânzare balo�i de fân și de lucernă, paralelipipedici, zona
Crasna. Pre� negociabil. Tel 0757.198.213.

GĂGEȘTI: UN PRIMAR SERIOS 
ȘI MUNCITOR

Am scris de mai multe ori despre găgeștenii de pe Valea Elanului,
aproape de Prut și Murgeni, pe care nu iam urmărit în mod deosebit, dar dru
murile reporterului sau încrucișat și pe acolo.

Când dai mâna cu Costică Stupu, sim�i mâna muncită, bătătorită a
omului gospodar. De altfel personajul acesta simpatic se mândrește îndestul cu
munca și familia lui foarte muncitoare, dar mai ales  cu performan�ele comunei
unde are ce prezenta pentru ziar. „Nu mă interesează publicitatea, eu vă
răspund Dvs. pentru că mă obligă legea și pentru că sunte�i o autoritate în
acest jude�; nam ce ascunde, sunt un om muncitor și mă străduiesc să fiu
cumpănit…”

Dea lungul timpului am mai prezentat prezen�e notabile în via�a
culturală a locurilor: festivalul iiei, muzeul local, o altă emblemă a locului,
învă�ătorul „academician” Marin Rotaru, echipa de fotbal ș.a. Din alte
interviuri amintesc devo�iunea lui Costică Stupu pentru consătenii săi, în
mijlocul cărora șia găsit rostul existen�ei. Se simte apreciat șiși dă silin�a să

fie la înăl�imea func�iei de primar,
încearcă să impulsioneze activită�ile
obștești, și mai ales culturale:

– Suntem o comunitate mică,
cu trai modest, cu posibilită�i și
mai modeste, fără a putea atrage
investitori mari în zonă. Avem
câ�iva de ai noștri, care fac și ei ce
pot în aceste condi�ii de secetă și,
după cum se știe cu mari probleme
în agricultură. 

– Cum sta�i cu efectivul de
animale?

– A scăzut drastic numărul de
vite, lipsește orice stimul, bătrânii
dispar rând pe rând, tineretul
pleacă, nu mai are cine crește ani
male. Doar pentru cultura mare
avem bine organizat terenul, aș
zice concentrat de câ�iva
investitori. Dacă mai vine vreo
năpastă de secetă, e tare greu să
rezistăm.

– Școlile sunt pregătite pentru
deschiderea anului școlar?

– Zicem că da, nu avem probleme nici cu spa�iu, nici cu
încadrarea.

– Cum îl „valorifica�i” pe cunoscutul Marin Rotaru, învă�ătorul care
a făcut cu mult peste statutul său de locuitor al Giurcanilor…

– Păi, e mereu prezent, îl respectăm, îl iubim. Vreun ban, nui
putem da, că navem de unde, dar el tot �ine Muzeul de lângă primărie, și
pe cel de acasă. E un om deosebit.

La Găgești, la Giurcani, la Tupila�i, nu pare a se zări acea scânteie a
speran�ei stimulatoare de energii și fapte pentru viitor, adică e prea multă
liniște și pace. Vorba lui Stupu, facem și noi cât putem, dar nu prea știm unde
o sajungem. Dar nu disperăm.

Și nici nu e cazul…?!   

Dumitru V. MARIN
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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)

Meridianul, joi, 5 septembrie 2019

H O R O S C O P
5 sept. 2019 – 11 sept. 2019

Este nevoie să te ocupi de
segmentul financiar. Se

finalizează o etapă de câștig din
munca proprie, fiind astfel posibil să
te orientezi spre alte surse de venit.
Fii prudent vizavi de bani, deoarece
sunt posibile multe încurcături și
minciuni. Verifică fiecare document
care î�i atestă drepturile salariale și
evită cheltuielile extravagante.
Factorul necunoscut î�i poate crea
neplăceri când te aștep�i mai pu�in.

O perioadă importantă
pentru tine, întrucât te ajută

să finalizezi treburi restante, să
renun�i la obiceiuri proaste, să�i
trasezi noi planuri de viitor și să te
orientezi spre rela�ii de o mai bună
calitate. Chiar dacă, stările tale de
spirit fluctuează mult și sănătatea
este vulnerabilă, te po�i concentra pe
ceea ce î�i este �ie de folos acum.
Totuși nu for�a nota, ocupăte numai
de treburi ușoare.

Perioada analizată î�i adu
ce informa�ii pre�ioase, pe

căi neobișnuite. Discu�ii tainice cu
oameni importan�i, mai ales privi
toare la segmentul partenerial. Este
posibil să decizi desprinderea de
unii parteneri, fie că este vorba
despre partenerul de via�ă, fie despre
cei de afaceri sau despre colabora
tori. Pruden�ă, răbdare, măsură în
toate! Sănătatea este vulnerabilă și
de aici apar tot felul de stări fluctu
ante. 

Rela�iile socioprofesionale
sunt foarte active la

începutul săptămânii. Discu�ii,
întâlniri la nivel înalt cu șefi sau cu
reprezentan�ii unor institu�ii oficiale.
Se conturează un final foarte clar în
unele rela�ii, mai ales în rela�iile cu
unii prieteni sau cu unele persoane
care teau su�inut cumva în
proiectele tale profesionale. Pruden
�ă, întrucât există multe necunoscute
importante în acest segment de
via�ă, iar iluzia și dezamăgirea sunt
de propor�ii. 

Săptămâna î�i aduce în
aten�ie segmentul profesio

nal și rela�iile aferente. Se
conturează un final în privin�a statu
tului socioprofesional. Imaginea ta
în ochi altora se va modifica,
depinzând numai de tine cum și în
cel fel. Este bine să evi�i a povesti
amănunte despre tine și planurile
tale de viitor, pentru că unii pot
interpreta greșit totul și de aici
reac�ii în consecin�ă. La serviciu, se
poate finaliza o etapă de lucru.
Condi�ii noi de muncă.

Multe dintre concep�iile
tale se vor modifica înce

pând cu această săptămână. Te vei
orienta spre alte filozofii de via�ă și
spre a rela�iona cu oameni valoroși
și bine experimenta�i în ale vie�ii.
Activită�i intelectuale de anvergură,
planuri de călătorii, de studii și de
reluare a unor secven�e de învă�are
evaluare. Rela�iile cu străinătatea
sunt deosebite. Unele se finalizează,
făcânduse loc pentru altele. Este
posibil să călătorești.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALMACITUS BUILDING SRL 10 dulgheri restauratori
– ASOCIATIA ULTIMA SPERAN�Ă LA VIA�Ă 2 îngrijitori ani

male
– BIOCIS SRL 2 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor

solide și semisolide
– CARITAS SRL 1 manipulant mărfuri
– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 20 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

– CRISMIH SRL 6 manipulan�i mărfuri
– DACIA 1991 SRL 1 vânzător
– DAS SRL 8 ingineri construc�ii civile, industriale și agricole, 10

ingineri electroenergetică, 8 ingineri instala�ii pentru construc�ii, 2 ingineri
mecanici

– GEOELLA EXCHANGE SRL 1 casier valută
– GRAMADA SRL 1 femeie de serviciu
– LEOSLO SRL 2 cofetari
– NICOLE SRL 1 menajeră
– SC COMPACTUS GRIMS SRL 2 ospătari (chelneri) 
– SC MARALCOM SRL 2 vânzători
– SC REMARDO SRL 2 lucrători comercial
– SC RULMENTI SA 1 inginer mecanic
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN"

BARLAD 2 asistenti medicali generaliști, 1 infirmier/infirmieră, 1 îngrijitoare
la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 operator introducere, validare si pre
lucrare date, 1 registrator medical
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– SC  ANDSUR SRL 5 muncitori necalifica�i
– SC  UNGUREANU  TRANS  SRL 10 muncitori necalifica�i
– SC  ASOC. DE PROPRIETARI, NR.17 2 femei de serviciu
– SC  ALFA DECO INVEST SRL 4 fierari, 4 zidari, 4 finisori
– SC   C&A CONSULTING  SRL 10 muncitori necalifica�i, 5 sudori

electricautogeni, 10 instalatori termosanitari, 2 ingineri mecanici
– SC  NIPO CONSTRUCT INVEST SRL 4 dulgheri, 4 fierar

betoniști, 4 zidari
– SC  APISROM SRL 1 specialist marketing, 1 femeie serviciu
– 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
– SC  SERVICEDDV MOTORFAN SRL 2 mecanici auto, 1 admi

nistrator
– SC  FIBERPLUS SRL 2 tehnicieni re�ele telecomunica�ii
– SC  ELITCONSTRUCT SRL 1 inginer căi ferate, 3 ingineri

construc�ii civile, 5 fierar betoniști, 6 dulgheri, 5 muncitori necalifica�i, 6
faian�ari, 6 zugravi, 5 zidari rosari, 1 mecanic utilaj

– SC  POPAS MATEI SRL 2 barmani
– SC  LALAPABITEX SRL 35 confec�ioneri, 2 călcători
– SC  ROXCOFY SRL 1 recep�ioner, 1 menajeră, 1 cameristă
– SC  STAR CONSTRUCT SRL 1 inginer chimist, 1 tehnician

construc�ii, 3 ingineri construc�ii civile
– Centrul de asistenta medicosocial Codăești 1 îngrijitoare
– SC  PROFI ROM FOOD SRL 2 casieri, 1 vânzător, 1 recep�ioner

marfă, 1 lucrător comercial
– SC  BELMI TRADE SRL 1 ajutor pizzar
– SC  DARIENSEM SRL 1 manipulant mărfuri
– SC  CARPHATIAN BIOGOURMET SRL 1 bucătar, 1 ajutor

bucătar, 1 agent vânzări
– SC  WORLD EXPERT SOFT TECHNOLOGY SRL 1 paznic, 1

electrician, 2 muncitori necalifica�i
– SC  BEAUTY TOP SECRETS 6 muncitori necalifica�i
– SC  KLNIFTIFAM SRL 1 operator jocuri, 1 barman
– SC  CONERORO SRL 1 ajutor bucătar
– SC  VEDIRIN GRUP SRL 1 secretară
– SC  AMBIENT SRL 1 barman, 1 pizzer
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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 534 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.

COMEMORARE 
ÎNV. RADU DĂSCĂLESCU

LA BĂBUŞA

Lua�i de iureșul acestei
lumi, de grijile atât de mari și
obsedante uităm să ne mai amintim
de cei care odinioară neau purtat
mâna stângace pe foaia neprihănită
învă�ândune să așternem pe ea
primele cuvinte şi gânduri.

Este însă important  să ne
amintim de cei care neau sădit
sămân�a cunoașterii în suflete. Să le
batem  la ușa sufletului cu o floare a
recunoștin�ei, iar dacă sau mutat în
cereștile locașuri să le aprindem o
lumânare care, cred că imită cel mai
bine via�a și misiunea unui dascăl:
arde ca să facă lumină în jur.

Dascălii noştri neau
învăţat, neau fost alături, neau
deschis drumuri. Neau format ca
Oameni .Pentru toate acestea le
datorăm respect. Un buchet de flori.
O reamintire. O poveste.Dureros este
că după ce dl Dăscălescu  a fost
coborât în pământ, a fost cufundat în
uitare și ignoran�ă  de elevii lui. Şi
acest lucru nu ar fi trebuit să se
întâmple. Satul, părinţii, dascălul, nu
se uită niciodată! Nu ar trebui să îi
uităm vreodată!Pomul și învă�ătorul
se cunosc după roade iar dl Radu
Dascălescu a cules destule şi fru
moase roade asa incat acum, este
momentul să i se redea statutul
meritat, să fie rememorat şi comemo
rat cu cinste.

Am considerat că este o
datorie de onoare să încerc să fac
ceva şi în acest sens pentru cel care
mia fost în primul rând dascăl, apoi
naş de botez şi rudă.

Însă, fără ajutorul
CONCRET, financiar  al domnului
Brişcaru şi al lui Marius Ursanu care
sa implicat si a urmarit ducerea la
indeplinire a acestui demers
urmârind etapele de execuţie ale
monumentului, acest lucru nu ar fi
fost posibil sau oricum, nu sar fi
intamplat la fel de repede şi frumos.

De asemeni doamnele Vatamanescu
si Fofel şiau manifestat si aratat
spijinul iar familia Chirilă (Remus şi
Cătălina) din Roman a contribuit
financiar, suportând integral cheltu
ielile privind cele trebuincioase slu
jbei de parastas. Dealtfel dl Remus
Chirilă este la rândui finul de botez
al dlui Radu Dăscălescu.

Sub acest deziderat neam
adunat cu toţii la Băbuşa, pe 1 sep
tembrie 2019l , pentru a rememora si
comemora FAPTE si OAMENI,
pentru că,nu este aşa,   FAPTELE
VORBESC DESPRE OAMENI iar
„Omul este ceea ce înfăptuieşte”
spunea André Malraux 

Alături de cei implicaţi şi de
oameni ai satului, au venit de la
Fălticeni pentru a participa la această
comemorare şi nepoţii dlui Radu
Dăscălescu, dl Gheorghe Dăscălescu
fostul director al Muzeului de Artă
“Ion Irimescu” din Fălticeni,
împreună cu sora domniei sale, dna
Marlena Diaconiţa (fostă
Dăscălescu), profesoară de franceză
(rude şi cu subsemnata). Iar dl
invăţător Radu Dăscălescu, ne
vorbeşte, peste ani, prin faptele sale,
prin oamenii pe care a reuşit să îi
ridice si să le sădească sămânţa
cunoaşterii în suflet şi care au făcut
cinste comunităţii din care au plecat
si/sau în care au intrat.

În fiecare sat există un om
care dăruiește o făclie : învă�ătorul
.Este însă și un altul în care sufla în
ea, pentru a o stinge : preotul spunea
Victor Hugo şi această frază mi se
pare că se potriveşte perfect acestui
context şi finalului acestei
consemnări.

Dumnezeu să îi ierte şi să îl
odihnească în pace!

Mihaela BĂBUŞANU
UZPR



actualitate www.tvv.ro66
CM
YK

Meridianul, joi, 5 septembrie 2019

GÎRCENI ÎN SĂRBĂTOAREGÎRCENI ÎN SĂRBĂTOARE
GÎRCENI

Reporter: Captură rară pentru un jurnalist. „Iam pus la zid” pe doi primari. La Gîrceni este
ziua comunei. Stau de vorbă cu primarul comunei Gîrceni, Sorin Scutelnicu, un foarte vechi prieten,
aș îndrăzni să spun și cu un alt vechi prieten, Florin Anea, primarul comunei Roșiești. Domnule
Sorin, de ce trebuie ziua comunei la Gîrceni, domnule?

Sorin Scutelnicu: Domnule profesor, o dată pe an eu zic că orice primar din comunele
vasluiene și nu numai trebuie să petreacă. Odată pe an, dacă renun�ăm la problemele cotidi
ene care vor fi mereu, nu se întâmplă nimic. Și este bine să se organizeze peste tot o zi a co
munei, pentru că se organizează pentru locuitorii acesteia. De exemplu, la mine, la Gârceni, nu
știu când băbu�ele, moșnegeii din comună ar fi putut săl vadă pe Fuego.

R: Așa că leai adus artistul! Domnul Florin Anea de la Roșiești, de ce crede�i că ne trebuie
ziua comunei? Te întreb pentru că și dumneata ai făcut o sărbătoare serioasă.

Florin Anea: Nam făcut numai una, am făcut mai
multe, dar în primul rând aș vrea să mul�umesc dom
nului primar de la Gârceni, caremi este coleg – suntem
medici veterinari – am zis întotdeauna că adevăratul
medic veterinar are un cuvânt greu de spus în comuni
tate șii mul�umesc tare mult pentru invita�ia de a par
ticipa la ziua comunei. Întradevăr ziua comunei pentru
cetă�enii unei localită�i este un lucru extraordinar, gri
jile trebuie lăsate de o parte, aceasta este ziua în care ei
trebuie să se simtă bine. Avem nevoie de această zi în
care să ne sim�im bine pentru că este suficient câte pro
bleme avem întrun an de zile și ziua comunei este un
moment bine venit. Dar să ști�i că organizarea zilei co
munei nu este chiar așa de simplă, chiar dacă din afară
lucrurile așa par.

R: Unul dintre primari zicea că ziua comunei este ziua identitară a comunită�ii. Sunt sigur
că subscrie�i.

Florin Anea: De ziua comunei tinerii se reîntorc în sat, se reîntâlnesc cu rudele, cu
prietenii. Ziua comunei nu reprezintă numai spectacolul în sine ci momentul în care reușim să
revenim acasă, la moșii noștri, la părin�ii noștri. Este un motiv bun să se întâmple așa ceva.
Cred că o dată pe an putem să revenim în sat, să revedem locurile unde am crescut, părin�ii și
bunicii, este un moment extraordinar.

R: Domnule primar Scutelnicu, cred că sunt 1000 de mașini în sat și câteva sute de oameni
în fa�a scenei. Cât este de greu să faci ca această festivitate să fie o reușită? Pentru că al�ii zic că fac,
dar nu fac.

Sorin Scutelnicu: Domnule profesor, a spus bine prietenul și colegul meu, în primul
rând trebuie să�i dorești. Cine vrea să facă ziua comunei o face. Că se renun�ă pentru că dorim
să facem drumuri…. Să fim serioși. Să vă dau un exemplu. Concret. Eu am cheltuit pentru ziua
comunei 20 000 de lei. Cu banii aceștia – 200 de milioane de lei vechi, nu faci cine știe ce drum.
Mai sunt colegi care renun�ă pentru că dă bine la oameni.

R: Și atunci cum a�i mai făcut rost de bani, pentru că nu cred că au ajuns acești bani?
Sorin Scutelnicu: Cum am făcut rost? Am pus din buzunar, domnule profesor. Mai

avem sponsori locali, mai avem sponsori, neam bucurat de Radical Grup care a venit și a or
ganizat o tombolă, avem pe SC Plantagro Grup, care are administrator, la fel ca noi (eu și
domnul primar de la Roșiești) este medic veterinar – nea ajutat și el, deci neam descurcat.
Deci trebuie să î�i dorești. Dacă nu�i dorești te dai la fund.

R: Azi ce premiu ai dat domnule Sorin?
Sorin Scutelnicu: Azi facem o tombolă, pe lângă cea organizată de Radical grup am

organizat și noi o tombolă – Tombola Fermierului – la care dăm: un sac de șrot, un sac de po
rumb, un sac de făină, un sac de mălai, de tărâ�ă, o căpri�ă. Orice poate fi folosit de un fermier.

R: Și la dumneavoastră domnule Anea este acest obicei?
Florin Anea: Aș vrea să mai fac o remarcă. Este foarte frumos faptul că se împletesc

mai multe lucruri. Și pentru comuna Gârceni, ca și pentru comuna Roșiești a fost un an 
capital în care au început să se vadă realizările prin: construirea unui drum, a unei școli, a unui
sistem de alimentare cu apă și canalizare, a unui drum iluminat. Îl felicit pe domnul primar și
cred că atunci când realizezi un astfel de eveniment este un lucru foarte frumos.

R: Iaș strica domnului primar Scutelnicu bucuria spunândui că drumul de la Pungești până
aici este infect, dar aceasta nu este vina lui.

Sorin Scutelnicu: Numi strica�i bucuria, pentru că nui al meu. Dacă ar fi al meu…
R: Am văzut o mul�ime de copii și tineri în costum popular. Care este explica�ia?
Sorin Scutelnicu: Tinerii pe care ia�i văzut în costum popular fac parte din ansam

blul Mugurelul, ansamblul Facultă�ii de Știin�e Agricole și de medicină veterinară de la Iași,
iam adus și îmi face o deosebită plăcere că au venit la noi pentru că au creat o atmosferă
specială și iam invitat și la anul. Mă mândresc că în acest ansamblu sunt doi tineri de la noi
din comună – unul este student la agronomie, celălalt la medicină veterinară. Prin ei am reușit
să aduc grupul.

R: Hai să�i ridic mingea la fileu. Ai avut o prezentatoare doar de clasa a VIa. cine era?
Sorin Scutelnicu: Da, era fata mea. A fost cam la început, dar nu mai spun nimic

altceva. Este fata mea și aș putea să fiu subiectiv cu ea.
R: Am să spun eu. Eu sunt încântat de ceea ce poate să spună copilul acesta. Nu discutăm

acum. Domnule Anea ave�i și dumneavoastră un grafician pe care îl încuraja�i acolo.
Florin Anea: Nu este numai un tânăr, avem mai mul�i tineri și ideea este că trebuie

încuraja�i. Pentru că în ziua de azi se promovează tare mult calculatorul, telefonul. Eu cred că
trebuie să ieșim și din boala asta și să facem niște lucruri concrete. Avem tineri pe care îi spri
jinim și o să vină un moment când se vor vedea și roadele.

R: Încă o întrebare, domnule primar Scutelnicu. Fostul primar Scutelnicu ce mai face?

Sorin Scutelnicu: Fostul primar Scutelnicu, cu pensia, cu bătrâne�ile. Se plânge că are
o pensie mică după patru mandate de primar. era și el bucuros că era codul administrativ și
are indemniza�ie de primar – problemă mult discutată. Dar nu este așa cum se spune, dau 
exemplul tatălui meu care a fost primar atâtea mandate. Din ‘74 lucrează la primărie și a ieșit
la pensie cu 1280 de lei. Iar acum cu măriri, se face de la întâi vreo 2200. Deci cei care au trimis
acest cod administrativ la avocatul poporului, și care consideră că cineva care a fost primar
atâtea mandate este normal să ai o pensie de 2200, să fie sănătoși, săl anuleze. 

R: Se aude gălăgie, explozie de voioșie populară. Crede�i că intră în obișnuin�a unor astfel
de manifestări? La entuziasmul popular mă refer.

Florin Anea: Este obligatoriu. Pentru că, am spus, lumea la sat are nevoie de astfel de
momente și așa cum a remarcat și domnul primar, sunt nume ale muzicii populare românești
care pătrund foarte greu aici. Pentru cetă�enii din mediul rural este foarte greu să vadă astfel
de artiști. 

R: O întrebare ispititoare pentru domnul Sorin Scutelnicu: cât tea costat azi Fuego, dom
nule primar?

Sorin Scutelnicu: Nu așa se pune problema. Eu am făcut contract cu un impresar care
mia organizat spectacolul, cu temei legal, cu achizi�ii. Impresarului respectiv i sau virat banii
și spectacolul a avut o evolu�ie foarte bună.

R: Aș putea să mai stăm mult de vorbă, dar se întunecă, ave�i de dat premii. Vă mul�umesc
domnilor primari. 

Florin Anea: Vă mul�umim și noi.
Sorin Scutelnicu: Și vă mai invităm pe la Gîrceni. 

Dumitru V. MARIN

Sorin SCUTELNICU – primarul comunei GÎRCENI

Florin ANEA – primarul 
comunei ROȘIEȘTI

Reporter: La
Gârceni stăm de

vorbă cu o feti�ă
care dă primul său
interviu. Am scris
despre ea în clasa a

IVa. Are și un
volum de versuri.

Bună seara, Miruna. Î�i
place să răspunzi la întrebări? Și la școală î�i
place?

Miruna Scutelnicu: Da. Și la școală
îmi place.

R: Să numi spui că ești premiantă.
M.S.: Ba da. 
R: Să numi spui că ai luat locul I și la

dansuri.
M.S.: Nu la dansuri. Am luat locul I

la concursul de istorie, am fost prima pe
jude�. Apoi am mers la olimpiada de biologie
pentru copiii de clasa a Va. am terminat
clasa a Va cu 10. Am fost prima pe jude�.
Apoi am fost a XXIVa pe �ară din 94 de
copii la biologie.

R: Eu team remarcat pentru că ai scris
un volum de poezii. Cum se cheamă acel
volum? Are un număr de poezii din care î�i
aduci aminte una în mod deosebit?

M.S.: „Po�i zbura visând” se
cheamă cartea. „În ochii tăi” este una dintre
poeziile care îmi plac mie în mod deosebit.

R: Acum dacă te întreb ce poezie mai
scrii po�i sămi mai spui un titlu? Sigur că acum
suntem în vacan�ă nu te mai interesează poezi
ile, dansul. Apropo, am auzit că joci fotbal cu
băie�ii, probabil vrei să faci condi�ie fizică. Deci
care este ultima poezie pe care o scrii?

M.S.: Am scris de fapt două povești
despre bunicile mele care nu mai sunt. Le
am iubit mult și prima poezie cu vers alb a
mea a fost despre ele.

R: Ai de gând să te �ii de poezie, de
fotbal sau de dans?

M.S.: Fotbalul este un simplu
hobby. Voi încerca să fiu scriitoare, să fiu
cântărea�ă, apoi să urmez facultatea de
medicină și să devin medic legist.

R: Dragă Miruna, la primul tău volum
de versuri te invit săl citim împreună și să �il
recenzez iar tu să te angajezi acum că îmi vei
trimite cel pu�in două poezii.

M.S.: Da, o să vă trimit și mai mult.
R: Am stat de vorbă cu… ?
M.S.: Maria Miruna Scutelnicu
R: Din Gârceni. Eu î�i doresc succes.

Și să vedem niște poezii cu prima ocazie.
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Reporter: La Băl�a�i, întro încăpere rustică, decorată cu diverse obiecte de artizanat sunt
întruni�i consilieri, viceprimarul, primarul, doi musafiri. Am fost invitat să iau un interviu tuturor
acestor persoane adunate aici. Nu va fost frică că vor spune niște lucruri compromi�ătoare, domnule
primar?

Primar: Absolut deloc. Bună ziua și bine a�i venit în comuna noastră, Băl�a�i. După
12 ani de administra�ie dacă �ie frică de cei de lângă tine, ar trebui să pleci urgent acasă. Așa
că nu mie frică deloc, aproape că intuiesc ce vor spune și ei, ei intuiesc ce spun eu. Suntem o
echipă, suntem o familie, nui o noutate pentru noi și în prima duminică din septembrie, așa
cum neam obișnuit, ne adunăm la o masă a satului, a comunei, mai povestim, premiem cu
plurile cu 50 de ani de căsătorie, gustăm din preparatele noastre din comună și petrecem cu o
horă moldovenească așa cum ne place nouă.

R: Face�i și focuri de artificii?
P: Nu. 
R: Acum dacă tot am văzut programul zilei, am putea vorbi despre el. Am filmat mani

festarea, am văzut cum se adună lumea și știu că aici ave�i în general câteva mii de participan�i la
ziua comunei. Explicăm întrun fel necesitatea unei zile a comunei?

P: Da. Așa cum fiecare om are ziua sa de naștere și o localitate trebuie să aibă ziua sa
– Ziua comunei. În 2008 când am preluat ziua comunei Băl�a�i – repet acest lucru de fiecare
dată – am dat o hotărâre prin Consiliul Local  prin care 1 septembrie să fie declarată ziua co
munei Băl�a�i. După doi ani de organizare și de desfășurare a unor astfel de manifestări, am
ob�inut și fonduri europene cu care am achizi�ionat dotări pentru un asemenea festival în
cepând cu scenă, scaune, corturi pentru festivită�i, generator, cameră video, ecran panoramic.
Cinci ani de zile suntem obliga�i să organizăm acest gen de evenimente cu dotări cumpărate
pe bani europeni.

R: Consiliul cum vă sprijină în această situa�ie?
P: În acest mandat este bine. În celelalte mandate au fost contra. Au fost urâte.
R: Cine din cei de fa�ă a fost contra? Sau nu la�i divulga azi?
P: Nici unul din cei de fa�ă nu a fost împotriva manifestării, nar fi o problemă dacă

ar fi aici. 
R: Interpretând situa�ia, sigur că, la orice nuntă sunt discu�ii despre sarmale, despre fanfară,

etc. Dar a�i putea individualiza prin ceea ce face�i mai aparte în acest an?
P: Nu știu dacă facem ceva „mai aparte”. Noi respectăm tradi�ia. Aducândumi a

minte din copilărie, de pe vremea părin�ilor mei era la fel. În acea zi de toamnă se organiza acea
zi a recoltei și o să încercăm să reînviem asemenea tradi�ie. Practic, noi încercăm să scoatem
în relief, să ne promovăm, produsele noastre tradi�ionale. Vrem să arătăm că �ăranii noștri
muncesc, au produse de calitate care pot oricând concura cu produsele din supermarketuri –
ale noastre fiind mult mai gustoase și mult mai bune. Cu această ocazie, dorim de asemenea –
de ce nu – să dăm un mesaj, că suntem uni�i, că știm să petrecem, să ne respectăm unii pe al�ii.
Ave�i dovada în fa�ă.

R: Dovada o am și din celelalte filmări pe care leam făcut la dumneavoastră, când am
văzut realizările pe care le ave�i aici în comună: o infrastructură bună, ave�i prins în proiect repararea
și reabilitarea Căminului Cultural – un adevărat Palat al culturii. Dacă vre�i să face�i așa cum a�i sta
bilit, construc�iile de lângă el, ve�i depăși standardele palatului culturii.

P: Deja sau aprobat planurile de reabilitare. Vom face ce scrie în proiectul tehnic, nu
facem ce dorim noi.

R: Am văzut mul�i artiști de marcă, familia Loghin, probabil va veni și Măriu�a Ignat –
feble�ea dumneavoastră.

P: Nu individualiza�i, feble�e sunt to�i artiștii comunei. Toate fetele sunt simpatice,
mă mândresc cu toate cele care au talent și nu numai.

R: Câ�i musafiri ve�i mai avea azi?
P: Nu știu câ�i vor mai veni, niciodată nu am contabilizat. Noi am trimis mai multe

invita�ii doar la persoanele din afara localită�ii. Se vehiculează de ceva timp că „eu nu am
primit invita�ie” – celor din comuna Băl�a�i nu le dau invita�ie. Este ziua comunei Băl�a�i și vin
singuri. 

R: Sunte�i acasă.
P: Celorlalte persoane leam adresat invita�ii: o parte vor veni la început, alta pe par

cursul festivită�ii, o parte o să lipsească motivat sau nemotivat, nu este nici o problemă, noi
avem un program și încercăm să îl respectăm. 

R: Domnule primar, ziua de azi se va termina cu concertul unor personalită�i sau ale copi
ilor dumneavoastră?

P: Și de ale copiilor, și a unor artiști recunoscu�i. După ora 1430, după ce vom înmâna

diplome pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, persoane longevive, copii, elevi
cu merite la învă�ătură, la ora 15 aproximativ, vom deschide un progran artistic cu ansamblul
artistic Constantin Arvinte al Consiliului Jude�ean – o bucurie și o onoare pentru noi. Cetă�enii
comunei Băl�a�i și dumneavoastră ști�i că dea lungul timpului am avut ansambluri artistice
de la Botoșani, de la Suceava, numai de la Iași nu. Iată că am ajuns în anul 2019 fericirea să
avem ansamblul nostru, lam invitat azi aici, o să avem forma�ie completă: instrumentiști,
soliști, dansatori, tot ce are ansamblul artistic Constantin Arvinte ca angaja�i. Ulterior vom
avea artiștii noștri: Laura Olteanu, Angela Bârjoveanu, Claudia Martinică și fiica – Bianca,
feti�ele noastre – Ana Maria, Irinuca Loghin, Loredana Corotin, apoi va veni Igor Cuciuc din
Republica Moldova și Angela Bârjoveanu. Mai pe seară Matilda Pascal Cojocări�a cu so�ul, o
forma�ie de muzică ușoară pentru tineret, mai pe „semiîntuneric” iar la final rămânem noi la
o horă a noastră, să vedem cine mai poate.

R: Dar hora unui vin local o face�i?
P: Și mai alb și mai roz chiar și vin negru. La Băl�a�i vinul trebuie să aibă 5 calită�i:

mult și sec, mult și degeaba. 
R: Vă mul�umesc și vă doresc o zi cu multe semnifica�ii.

Reporter: Vom discuta în continuare cu domnii din jurul mesei festive
de la ziua comunei. Domnule vice, ave�i două fete, interprete de excep�ie în
comună. Cum crede�i că influen�a�i dumneavoastră consiliul și primăria pen
tru a le ajuta în evolu�ia lor? Și ce ajutor efectiv le da�i?

Viceprimar: Acum doi ani lui Ignat iam cumpărat tot costumul: de
la opincă la broboada de pe cap, anul trecut am achizi�ionat costumul lui

Loghin. Am făcut această achizi�ie cu aprobarea Consiliului Local și iam
dat costumul ca săl aibă până vor crește și va trebui să le schimbăm.

R: Important este să devină ele din ce în ce mai cunoscute și să fie cât mai apreciate pe Net.
V: Sunt cunoscute și în plus, oriunde sau dus au venit cu toate trofeele, Loghin a fost

și la emisiunea Românii au talent. Acum așteptăm să fie chemată din nou.
Doresc să mă refer și la alt aspect: suntem câ�iva consilieri care avem trei mandate.

În 2008 când am câștigat alegerile, am ajuns la primărie și am văzut bogă�ia comunei – care
era foarte săracă – nu avea nimic – tractoare nu erau, asfalt nu era, avea o singură șosea
asfaltată: Băl�a�iPodișu, făcută de primarul anterior. Am făcut asfalt la Sârca, Valea Oilor,
Băl�a�i. Po�i să faci circuit închis în care am inclus toate satele comunei.

R: Ave�i și un proiect pentru o stradă paralelă, am în�eles. 
V: Anul acesta am avut nouă kilometri planifica�i și aproba�i, două proiecte a câte

patru kilometri jumătate.

Reporter: Acum vom discuta cu un consilier care este pu�in cam încrun
tat. Cum vă numi�i? Și de ce sunte�i atât de încruntat?

Fabian Ciobanu: Fabian Ciobanu. Probabil că cei care sunt catolici
sunt mai serioși.

R: Dacă re�in bine a�i fost și vice. Care sunt principalele realizări pe care
le ave�i împreună cu administra�ia comunei din punctul dumneavoastră de

vedere?
F.C.: Aproximativ doi ani am fost vice. Toate lucrurile pe care le facem sunt

realizări, începând de la infrastructură, teren de sport, școli, grădini�e, acoperișul de la școală,
grupurile sanitare. Inclusiv terenul sintetic. Dacă vom continua în acest ritm probabil în
curând vom observa un progres evident în comuna noastră.

Reporter: Unul din domnii de lângă noi este un consilier cu atribu�ii spe
ciale în această zi specială. Vă rog să vă prezenta�i, domnule.

Baciu Gheorghi�ă: Sunt consilier Baciu Gheorghi�ă. Sunt consilier
de 16 ani, deci am realizări foarte frumoase, mă ocup mai mult de orga
nizarea diverselor activită�i. Sunt și președintele echipei de fotbal din co

muna Băl�a�i – echipa  mare a terminat ieri pe locul VIII, cea de juniori pe
locul I.

Reporter: Un alt domn de lângă noi, de asemenea consilier: vă rog să vă
prezenta�i.

Filip Ioan: Mă numesc Filip Ioan, sunt consilier din ultimul mandat
– de trei ani și ceva – îl cunosc de mic copil pe primar. Am copilărit
împreună. Îl sprijin și îl voi sprijini întotdeauna în toate proiectele pe care
le are în cadrul comunei Băl�a�i. Sunt proiecte în derulare – foarte bune,

așteptăm în continuare să ini�ieze altele noi și sper că vom duce la bun
sfârșit toate lucrările pe care leam început în folosul cetă�enilor comunei.

Reporter: Dumneavoastră, domnul…?
Costel Moisei: Sunt consilier Costel Moisei. Pentru că a�i întrebat de

sprijinul pe care îl dăm primarului. Să ști�i că avem o colaborare familiară
foarte bună. Ne străduim să facem în așa fel încât toate lucrurile să fie cât
mai bune. Satul Sârca, de exemplu – nu credea nimeni că în satul Sârca
va curge apă. Acum lucrăm la o aduc�iune de gaz în satul Sârca cu fi

nalizare în limitele posibilită�ilor noastre, dar cu siguran�ă că o vom realiza.
Cu domnul vice sperăm să mergem împreună cu mandatul pe care la început

acum trei ani și ceva și care se va termina în patru ani.
R: Se va termina și podul care la început?
C.M.: Se va termina și podul – care este o mare realizare. Dumneavoastră întreba�i

dacă este necesară ziua comunei. Este necesară. De ce? o să vă spun: omul de rând, cetă�eanul
obișnuit nuși permite să meargă în concedii, să se relaxeze. Iar pentru noi, �ăranul de jos, o zi
de acest fel este benefică pentru a se relaxa un pic, a lua o „gură de oxigen”.

Dumitru V. MARIN

BĂL�A�I
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ETALAREA CALITĂ�ILOR
Goalăn fa�ă și în spate,
Tipa fără de valoare
Neavând ce să arate,
Ea, arată…tot ce are.

Gheorghe BĂLĂCEANU

ACCIDENT PIROTEHNIC
Oncurcă de data asta
Artificierul Tase,
Căl surprinse brusc nevasta
Pe genunchi cu trei..."focoase"!

REALITATE SĂTEASCĂ
(ARTICOL MEDIA)
La ţară sărăcia e cumplită
Şi bieţii oameni îşi trăiesc amarul;
Pământui sterp, iar capete de vită 
Au doar consilierii şi primarul!!!

Vasile VAJOGA

SO�IEI
Deaș fi știut că a mea soa�ă
Va fi atât de vorbărea�ă,
Chiar dacă ar fi fost mai slută,
Mă însuram cu una mută.

TRAMVAIUL
Sa dus tramvaiul, lam scăpat
Șiacum aștept să vină altul,
Trei ore, bocnăam înghe�at,
În schimb, am dezghe�at asfaltul…

Constantin BUCOS

FESTIVALUL BERII LÂNGĂ
STATUIA LUI ŞTEFAN CEL
MARE
Deatât belșug la festival,
În aer mirosea a bere,
Că ȘtefanVodă de plăcere,
Maimai să cadă de pe cal.

PĂRERI DESPRE BECIURILE
IAŞULUI
Neștiind cinea cinstit
În acele catacombe,
Ageamiii le spun “Bombe”,
Iar doxa�ii le spun” Sit”.

ADEVĂRUL DE LA TRIBUNĂ
Ei sus�in de la tribună,
Fapte de necontestat :
Jumătate e minciună,
Restul, nui adevărat.

Neculai DON�U

LOGODNA
Eun acord bilateral
Întrun cadru afectiv
Şiun modest aperitiv
La festinul nupţial.

PARADOX FEMININ
Eo rânduială de culisă
Caracteristică femeii:
Nu vezi pe uşa larg deschisă
Ce poţi zări prin... borta cheii!

Jan BUCHMAN

SS TTAA MM PP ĂĂ
Tablou vetust din vechiul Iași:
Un han cu prispelen ruină,
Trăsuri cu damen crinolină
Și câini ce urlă păgubași.

Scânceșteo cobză în surdină
La Doi Băie�i în Tătărași –
Tablou vetust din vechiul Iași:
Un han cu prispelen ruină.

Boieri de �ară și breslași
Se bat pea mustului rugină
Când sembulzesc spre ghilotină
Și spre pârjol berbecii grași… 

Tablou vetust din vechiul Iași.
Ion BOLOCAN

CONCERT
Conglomerat de sunete frumoase,
Armonizate întrun mod plăcut,
De un compozitor ce a avut
Un har cu care Domnul înzestrase.
Posibil ca mul�i ani să fi trecut,
De când pe portative înșirase,
Frânturi de dor, ori clipele duioase,
Sau uneori imagini cea văzut.
Ni lea transmis șiau răzbătut la noi
Prin violoncele, flaute, oboi,
Când discuta vioara și cu pianul
Dar prinși de vraja măiestriei știm,
Că niciodatăn gând nui mul�umim,
Aceluia ce a compus, sărmanul.

Georgeta Paula DIMITRIU

RONDELUL DIPLOMEI
Numai diplomă să aibă
Cea odraslă răsfăţată,
Chit că nu va şti vreodată
Carei murgă, carei roaibă,

Undei zona temperată,
Dacăi ax sau dacăi şaibă...
Numai diplomă să aibă
Cea odraslă răsfăţată.

E posibil har să naibă
Loaza suprameditată:
Să se vadă ea intrată,
Chiar de no trata vreo zgaibă

Numai diplomă să aibă !
Constantin IURAȘCUTATAIA

FEREASTRA
MIN�II 

Afarăi vreme rece, ʼnchisă,
În casă stau șis întristat,
Fereastra mintii e deschisă 
Dar muza, parcă, ma uitat.

Aștept vreo două zile, trei,
Sămi vină, barem, o idee,
Cătând comori pe râul Strei
Și printre flori o orhidee.

Măndrept cu mintea în trecut,
Îmi văd strămoșii, vechii daci,
Din trupuri vii făcutau scut,
Sau apărat șiau fost dibaci.

Cu sânge au stropit pământul,
Iar nouăn via�a zbuciumată 
Ne fien minte jurământul;
Să nul înstrăinăm vreodată.

Vasile UNGURAȘU

CE TRISTĂ E TOAMNA
Ce tristă e toamna când plouă întruna
Și vântul îndoaie de trunchiuri copacii,
Pealeea din parc îmi calcă bocancii
Și sufletul gri mil mângâie luna.

Imaginea toamnei e prea dezolantă 
Mirosul de frunze ce prind mucegaiuri
Pătrunde plămânii șindeamnă la ceaiuri,
Iar gripa devineautocolantă.

Ce tristă e toamna când bruma ucide
Și ultima floare, și ultima frunză,
Transformăn rugină roșul din buză,
Sub lacăt de cea�ă via�a închide.

Ce tristă e toamna când umbre mating
Șin ploaia măruntă de vise mă sting.

Petronela Alexa PRISECARIU

Roman	ă
de

Toamnă
de Vasile Alecsandri

Deaş fin a tinereţii floare,
Când toate zilele sunt bune,
Pe când din inima cu soare
În veci lumina nu apune,
Multeaş avea în tainăaţi spune
Ca să devii tu gânditoare.

Deaş fi ceam fost pe lumeodată,
Privind în faţă viitorul,
Când măndrăgeam de orice fată
Cemi părea soră cu amorul,
Aş deştepta în tine dorul
Cua mea cântare înfocată.

Dar nus în floarea tinereţii,
Şi nundrăznesc nimic aţi zice!
Mergi dar, copilă,n calea vieţii
Întâmpinând zâmbiri amice.
Eu teoi privi oftând, ferice,
Răpit de farmecul frumuseţii.

Şi însă deai vrea să ai parte…
Dar ce zic? Timpul ne disparte.
Tu eşti sosind, eu în plecare,
A ziorilor vie lucire
Nu poate, ah! aveantâlnire
Cuapusul palid ce dispare!
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NAȘTEREA MAICII DOMNULUI SAU
SFÂNTA MARIA MICĂ

Prima sărbătoare a noului an bisericesc este Naşterea Maicii
Domnului, în ziua de 8 septembrie. Această sărbătoare reprezintă poarta de
intrare în cuprinsul întregului şir de prăznuiri la care Biserica ne cheamă pe
noi to�i în cursul anului bisericesc care a început la 1 septembrie.

Sărbătorile mari ale Maicii Domnului sunt Nașterea Maicii
Domnului (8 septembrie), Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiem
brie), Buna Vestire (25 martie) și Adormirea Maicii Domnului (15 august).
Aceste sărbători sunt socotite ca fiind praznice împărătești.

În afară de cele patru sărbători principale ale Sfintei Fecioare pe care
leam men�ionat, mai există în calendarul ortodox și alte sărbători: Soborul
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (26 decembrie), Acoperământul Maicii
Domnului (1 octombrie), Izvorul Tămăduirii (Vinerea Luminată), Zămislirea
Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (9 decembrie), Aducerea veșmân 
tului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne (2 iulie) și Punerea în raclă a
brâului Maicii Domnului (31 august).

Sfânta Fecioară Maria, drept cea mai sfântă dintre femei și ca una
care sa învrednicit să nască cu trup pe Mântuitorul Iisus Hristos, se bucură de
preacinstire în Ortodoxie, fiind cea dintâi și cea mai mare dintre to�i sfin�ii. A
cinstito Dumnezeu Însuși în momentul în care a aleso să fie „locaș al
Cuvântului Hristos”.

Din paginile Sinaxarului aflăm că Sfânta Fecioară Maria sa născut
din Sfinţii şi Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, fiind unicul lor copil, dobândit la
bătrâneţe, după stăruitoare rugăciuni. Sfântul Ioachim, tatăl Fecioarei Maria,
se trăgea din seminţia lui Iuda, fiind urmaş al regelui David, iar Sfânta Ana,
mama sa, era fiica preotului Mathan din Betleem, din seminţia lui Aaron.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a început să fie prăznuită încă
din secolul al Vlea, între Sinodul III Ecumenic (431) și Sinodul IV Ecumenic
(451). Acest lucru se observă datorită faptului că sărbătoarea Nașterii Maicii
Domnului se prăznuiește și la cop�i, și la siroiacobi�i, care sau despăr�it de
Biserica Ortodoxă după Sinodul IV Ecumenic.

Sfântul Roman Melodul este cel care a compus condacul și icosul
acestui praznic, în secolul al VIlea, iar în secolul al VIIIlea, Sfântul Ioan
Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujba Utreniei.

Hotărârea datei de 8 septembrie pentru prăznuire este în legătură
directă cu ziua sfin�irii unei biserici închinate Maicii Domnului la Ierusalim
de către împărăteasa Eudoxia, la începutul secolului al Vlea.
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O MANIFESTARE CULTURALĂ
DE PRESTIGIU 

LA COMUNITATEA EVREILOR
DIN IAŞI

Duminică pe 1 septembrie 2019, la Sinagoga Merarilor din zona Tg.
Cucu a avut loc deschiderea noului sezon de activitati al JCC Iaşi.

Echipa Centrului Comunitar Iaşi a oferit publicului numeroase sur
prize şi activităţi interesante, pe data de 1 septembrie sărbătorinduse şi ziua
europeană a culturii iudaice, iar cu această ocazie ing. Martha Eşanu a prezen
tat aspecte din viaţa unor artiste ieşene, precum pianista Steluţa Diamand
Dumea, balerinele Nuţi Grunea Grumberg şi Margareta Balogh. De menţionat
că maestra de balet Margareta Balogh a fost alături şi de clubul de gimnastică
ritmică din Iaşi, ajutând pe tinerele sportive antrenate de prof. Constantin Radu
să progreseze pe partea coregrafică.

Deschiderea manifestării de la Sinagoga Merarilor a fost făcută de jr.
Albert Lozneanu (preşedintele JCC Iaşi), care a adresat şi o urare publicului,
spunând "Vă doresc să fiţi ca nisipul mării!", dând apoi cuvâmtul preşedintelui
Comunităţii Evreieşti Iaşi (CEI), ing. Abraham Ghiltman, cel care a menţionat:
"Mă bucur să fiu prezent la deschiderea anului JCC, care, cu siguranţă va fi
bogat în activităţi de mare interes. Vă mai informez că am fost recent la
Chişinău, în Republica Moldova, la redeschiderea unei Sinagogi, unde am
învăţat multe lucruri. Acolo am văzut şi mulţi voluntari, care vin din suflet să
ajute! La Chişinău sunt peste 15.000 evrei, mult mai mulţi decât la Iaşi. Şi tot
la Chişinău se mai fac multe activităţi culturale de mare interes. Vă doresc
multă sănătate, care este lucrul cel de mai preţ din viaţa unui om!".

În continuare, BenjaminaIdes Vladcovschi a prezentat programele
evreieşti la nivel naţional din cadrul JCC, anunţând că, pe 12 octombrie 2019,
va fi "Noaptea Sinagogilor deschise" în multe oraşe din România, inclusiv în
Iaşi.

Martha Eşanu a mai prezentat activitatea grupei seniorilor în cadrul
CEI, cu multe activităţi culturale şi turistice organizate în ultima perioadă.

Jurnalistul şi scriitorul Dan Teodorescu, preşedintele Ligii Scriitorilor
 Filiala IaşiNord Est România şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România (UZPR) a invitat pe cei prezenţi la activităţile organizate de fi
liala din Dealul Copoului, evenimentul următor fiind programat miercuri, pe 4
septembrie 2019, la ora 10.00, la Muzeul Municipal "Refina Maria" din Iaşi,
unde va avea loc un Dialog culturale IaşiTg. Mureş şi un spectacol artistic 
extrem de atractiv.

„Având în vedere şi faptul că doamna Martha Eşanu face parte din
Colegiul Director al Filialei IaşiNord Est România din cadrul LSR şi este şi
redactor şef adjunct al revistei noastre, NordEst Cultural, vă invit, stimaţi pri
eteni de la Comunitatea Evreilor din Iaşi la un parteneriat cultural de lungă
durată, deoarece Iaşul este prin excelenţă Capitala culturii moldave şi
româneşti!”.

După o rugăciune rostită de Albert Lozneanu în limba ebraică şi în
limba română şi după intervenţia din public a doamnei Ella Negru, finalul
evenimentului de la „CEI” a aparţinut maestrului Ştefan Pintilie, care a inter
pretat patri melodii, una dintre ele fiind celebrul deacum imn „Iaşule, Iaşule,
mândră Cetate!”.

Dan TEODORESCU

BUNELE MANIERE LA ȘCOALĂ 
PENTRU COPII.

Bunele maniere la școală nu
ar trebui uitate de copii. Părin�ii tre
buie săi pregătească pentru asta. Cu
o mul�ime de personalită�i în clasă și
dorin�a de afirmare, nu este de mirare
că mul�i uită de maniere.

Copiii nu trebuie să uite de
bunele maniere la școală, în pauza de
masă, în recrea�ie, la locul de joacă și
nici după școală.

Părin�ii sunt cei care trebuie
să se asigure că micul lor școlar este
pregătit și arată că are cei șapte ani de
acasă. Copilul nu trebuie să uite să
spună te rog sau mul�umesc, și nici să
pună mâna sau batistu�a la gură când
strănută sau cască.

La fel de bine micu�ii școlari
trebuie să înve�e să aibă răbdare la ore,
să nu vorbească neîntreba�i, să stea
cumin�i pe scaun, să socializeze cu
colegii.

Manierele sunt doar compor
tamente sociale care ne ajută să con
struim și să consolidăm rela�iile cu cei
din jur.

Bunele maniere la școală –
în clasă

În timp ce regulile variază în
func�ie de profesor, anumite maniere
rămân aceleași indiferent de
configura�ia clasei.

Aceste maniere se extind
dincolo de fundamentele de a spune
„vă rog” și „vă mul�umesc” celorlal�i.

Atunci când interac�ionează
cu profesorii, copiii trebuie să asculte
cu aten�ie, săși ridice mâna înainte de
a vorbi în timpul lec�iilor, să aibă con
tact vizual și să fie politicoși când
vorbesc.

Copiii trebuie, de asemenea,
săși trateze bine colegii, ascultând
atunci când vorbesc, respectând
spa�iul și proprietatea personală și
acoperind gura atunci când tușesc.

Respectarea sălii de clasă, a

unui spa�iu comun destinat tuturor oa
menilor, este un alt mod de a practica
bunele maniere.

Copiii pot face acest lucru
prin păstrarea camerei ordonate, de
exemplu, agă�ânduși hainele și
punând căr�ile înapoi pe raft.

Micii elevi ar trebui să știe că
nu este bine sămintă, să �ipe, să nu îi
deranjeze pe ceilal�i, să nu se bată, etc.

Indiferent de regulile clasei
specifice, este esen�ial ca elevii să aibă
respect unul fa�ă de celălalt și de pro
fesorul lor.

Bunele maniere la școală –
în pauza de masă

Elevii ar trebui să știe că nu
se vorbește cu gura plină, atunci când
iau masa.

De asemenea, ei nu ar trebui
să alerge cu mâncarea în mână sau alte
obiecte care îi pot răni.

Ar trebui să înve�e să nu
arunce cu mâncarea în al�i colegi, să
nu le dărâme acestora mâncarea pe jos
și nici să râdă de ceea ce mănâncă.
Resturile rămase vor fi aruncate la
gunoi, nicidecum lăsate prin clasă sau
pe mese.

Bunele maniere la școală –
în curtea școlii

Chiar și atunci când copiii se
joacă afara, ei tot trebuie să �ină cont
de maniere.

Copiii ar trebui să aștepte cu
răbdare rândul lor, indiferent dacă
sunt alături de leagăn sau se joacă cu
mingea de fotbal.

Încuraja�ii pe copil să invite
pe cineva care se joacă singur să se
alăture jocului sau activită�ii grupului.

Un lucru atât de mic poate
face o diferen�ă atât de importantă
pentru cineva care nu se simte inclus.

În aceleași rânduri, bârfa și
agresiunea nuși au locul aici, pentru
că pot răni pe al�ii.

Bunele maniere la școală –
tehnologia

Politicile privind tehnologia
diferă în func�ie de școală.

Unii elevi au permisiunea de
a aduce smartphoneuri și tablete la
clasă, în timp ce al�i copii au norocul
să aibă acces la un laborator de calcu
latoare.

În primul rând, învă�a�i copiii
că „tehnologia este un privilegiu, nu
un drept”.

În al doilea rând, ajuta�i
copiii să practice autocontrolul.

Nu lăsa�i copiii să folosească
electronice în locul petrecerii timpu
lui cu o persoană.

Când vorbim cu cineva în
persoană, totuși, copiii nu trebuie să
vorbească în timp ce sunt preocupa�i
de un gadget.

În acest caz dă dovadă de
maniere proaste când încearcă săși
împartă aten�ia.

Este important să le explica�i
ce este tehnologia modernă și care
sunt avantajele și dezavantajele aces
teia.

Bunele maniere la școală –
ce măsuri iei, ca părinte

Regula de aur pentru părin�i
Ca părinte, este responsabili

tatea ta să cunoaște�i regulile clasei și
a școlii.

Indiferent de orientările
specifice, ajuta�ivă săi arăta�i cum să
comporte prin exemple.

Cuvintele sunt bune, dar tre
buie să fie sus�inute prin ac�iuni.

Ce așteptări ave�i
Stabili�i clar așteptările pen

tru bunele maniere și ajuta�i copilul să
le practice înainte de a dezvolta un
obicei bun.

Recunoaște�i manierele pe
care copilul le are dreptate și 
gândi�ivă cum să îmbunătă�i�i
situa�ia.

Identifica�i problemele
Purta�i conversa�ii

ocazionale cu copilul pentru a afla ce
se întâmplă la școală.

Întreba�i cum se simt în anu
mite situa�ii pe care el și colegii săi le
simt.

Dacă nu îl pute�i convinge,
încerca�i să discuta�i în timpul unei
alte activită�i, poate atunci când vă
juca�i sau face�i treburi.

Este uimitor cum copiii se
deschid dacă simt că nu sunt judeca�i.

Dacă copilul men�ionează o
ceartă care a izbucnit pe terenul de
joacă, ar putea fi o ocazie perfectă de
a vorbi despre hăr�uire.

Dacă ave�i îndoieli, lua�i
legătura și cu profesorul. .



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
102 locuri de muncă disponibile la 4.09.2019

– IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ 1 vânzător

– SC ADISAMCOR  SRL 1 muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de construc�ii, 1 zidar
rosar tencuitor

– SC ALDELIA SRL 2 confec�ioneri articole din
piele și înlocuitori, 3 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor, 4 muncitori necalifica�i la asamblarea,
montarea pieselor

– SC ALE&GEO@AUTOBEST SRL 2 instructori
auto

– SC ALPHA WOLF TOUR SRL 1 director
societate comercială, 1 func�ionar agen�ie voiaj, 1 manager

– SC ANTA'95 SRL 1 femeie de serviciu
– SC AUTOROM SRL 1 zidar rosar tencuitor
– SC BUCUROSII SRL 1 vânzător
– SC CHENCOS SRL 5 muncitori necalifica�i la

asamblarea, montarea pieselor
– SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL 2 lucrători

pentru salubrizare căi publice
– SC EDUELENA SRL 1 vânzător
– SC ELIMARSTUDIO FOTO SRL 1 fotograf
– SC IDRICORIMADSRL 1 mecanic auto, 1

mecanic auto
– SC INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto, 1

mecanic auto
– SC LYNOCRIS ROM SRL 3 confec�ioneri asam

blori articole din textile
– SC MADEROM SHOES SRL 1 confec�ioner arti

cole din piele si înlocuitori, 1 muncitor necalificat în
industria confec�iilor

– SC MARKALG FOOD SRL 3 ospătari (chelner)
– SC NICOMON SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– SC SCARPEDORU SRL 10 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori
– SC VALCONS SHOES SRL 10 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC VASEA SRL 2 bucătari, 2 cameriste hotel, 1

femeie de serviciu, 2 fochiști pentru cazane de abur și de
apă fierbinte, 2 ospătari (chelneri), 5 recep�ioneri de hotel,
2 șefi de sală restaurant

– SC VICTORIA UNIC SRL 4 muncitori
necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC VIODARPROD SRL 3 șoferi de autoturisme și
camionete

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 2 ospătari
(chelneri)

– TRIFAN CĂTĂLINA CRISTINA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 1 coafor

– SC BROMJOVICER SRL 1 muncitor necalificat
– SC MARIUS CREDCOM SRL 3 muncitori neca

lifica�i construc�ii
– SC EMMAPEOVIT SRL 2 ajutor bucătar, 1

ospătar
– SC NAVION MTI SRL 2 muncitori necalifica�i

construc�ii
– SC MAURIN COMPANY SRL 2 bucătari
– SC VIGOR TRUKS TRANS SRL 1 șofer auto

camion

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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PREGĂTI�I PENTRU DESCHIDEREPREGĂTI�I PENTRU DESCHIDERE

Reporter: Domnul Liviu Pârciu, primarul de la Viișoara, mia spus în primele momente că
îl doare capul și nu are timp de interviuri. De ce te doare capul domnule primar?

Primar: Mă doare capul pentru că suntem pe ultima sută de metri cu pregătirea anu
lui școlar.

R: Exact acesta este și scopul anchetei.
P: Facem acum pregătiri ca anul școlar să înceapă în condi�ii bune. Este vorba de

consolidare, func�ionalizare școală – parter plus etaj în satul Viișoara, de asemenea o extin
dere în vederea ob�inerii autoriza�iei sanitare de func�ionare. Practic noi am transpus în rea
litate ideea cu mutarea grupurilor sanitare în incinta unită�ii școlare. În acest an ne străduim
să ob�inem autoriza�ia sanitară de func�ionare.

R: Deci domnia ta ai reabilitat numai școala din Viișoara?
P: Elevii sunt aduși cu microbuzul la școala din centru, pentru că la celelalte școli nu

avem autoriza�ii sanitare de func�ionare.
R: Câ�i copii ai în comună, domnule primar Pârciu?
P: Aproape 200 de elevi din care 55 la grădini�ă. Se înva�ă întrun singur schimb în

condi�ii foarte bune începând din acest an.
R: Cum sta�i cu natalitatea? Aproape nimeni nu stă bine în jude�, doar două – trei comune,

dar dumneavoastră?
P: Nu stăm așa de bine. Probabil acele două – trei comune sunt mai aproape de oraș

și au o natalitate mai bună. Noi fiind la o distan�ă considerabilă atât de municipiul Bârlad cât
și de municipiul Vaslui, lumea este plecată în străinătate după locuri de muncă și procentul
natalită�ii este foarte scăzut.

R: Am o idee. Elevii voștri din Viișoara sunt cam 10% din popula�ie. Și au condi�ii foarte
bune, școala arată foarte bine pe afară.

P: Arată foarte bine și pe dinăuntru, am avut un proiect de reabilitare, școala este
dotată cu calculatoare cu material didactic, birouri, toate lucrurile necesare procesului
educativ. R: Pe vremea când localitatea se numea Băsești mi sa oferit postul de director.
Atunci era o prăpădită de școală – nici nam intrat înăuntru. Dacă ar vedea diferen�a cei de acum,
probabil sar apuca cu mai multă râvnă de învă�ătură.

P: Da, au fost făcute multe investi�ii, am profitat și noi de oportunită�ile oferite de
proiectele guvernamentale. Acum avem patru proiecte: Consolidare, func�ionalizare școală,
extindere în vederea ob�inerii autoriza�iei sanitare de func�ionare, avem o grădini�ă nouă în

construc�ie și dotarea școlii cu material didactic și mobilier.
R: Ca să închid capitolul: în acest moment ave�i toate condi�iile pentru deschiderea anului

școlar? Ve�i merge și dumneavoastră la deschidere? Ave�i probleme cu încadrarea pe posturi?
P: Avem toate condi�iile. Este firesc că voi merge. Am mers în fiecare an la

deschidere. Nu există deschidere a anului școlar fără primar. Nu există probleme cu
încadrarea, sunt ocupate toate posturile. Chiar acum am discutat cu directorul școlii despre
acest subiect, școala poate începe în orice moment.

R: Lemne ave�i?
P: Avem tot ce ne trebuie. Suntem în curs de ob�inere a autoriza�iei sanitare de

func�ionare, dar nu cred că există nici un impediment pentru că este corespunzătoare din
toate punctele de vedere.

R: Domnule primar vă cred și să vă de Dumnezeu sănătate să vă bucura�i de copiii pe care
îi ave�i, dar port o umbră de regret – a�i avut aici un ansamblu artistic care a dispărut.

P: Am avut un ansamblu artistic, am avut un instructor care din păcate nu mai este.
Între timp sa mai îngustat și aria de selec�ie. Dar este greu fără instructor. Bani sunt pu�ini.
Totul pleacă de la bani.

R: Și mai ave�i un drum în lucru între dumneavoastră și Găgești de foarte mult timp.
P: Da, este vorba de DJ244H de 15 km, care a intrat în reabilitare, dar din păcate

bate pasul pe loc. se circulă bine pe el dar nu știu de ce stagnează lucrările. Până la data de 1
trebuia pus asfaltul.

R: O întrebare de prieten, dar foarte grea: în 1905 Nicolae Iorga venea la Vaslui unde erau
100 de armeni pe acea vreme și a spus că a văzut o stare de lipsă de ini�iativă, de plictis, de via�ă
săracă provincială. El întreabă: oare cine va semăna acea scânteie care să însufle�ească această
popula�ie la mai multă muncă? La voi la Viișoara crede�i că sar ivi? Și cum sar ivi acea scânteie
de încurajare, de stimulare a popula�iei pentru mai multă muncă? 

P: Ini�iativa ar trebui să plece de la noi, de la organele de conducere locale. Și noi
facem acest lucru în fiecare moment, în ședin�ele de consiliu local chiar și în discu�iile pe care
le avem cu consiliul de administra�ie al școlii facem tot posibilul să împingem lucrurile.
Pentru că, ști�i, dacă nu le împinge cineva, lucrurile merg mai greu. Dar în ultimul timp ne
preocupăm să extindem locurile de muncă prin facilită�ile oferite angajatorilor – ajung la
Plantagro – care a creat niște locuri de muncă.

R: Să zicem că la Viișoara erau vreo 300 de vaci acum 20 de ani. Ei au venit și probabil
au cam 100 de vaci în grajduri, dar în sat nu au mai rămas așa de multe.

P: Comuna Viișoara împreună cu comuna Dodești aveam 1200 de capete la
Gospodărirea Popula�iei. 

R: Da, este bine.
P: Este bine pentru că în primul rând se grupează pământul, ei desfășoară și

activită�i agricole și zootehnice. Deci folosesc și resurse vegetale și după discu�iile pe care 
leam avut merg bine.

R: Este bine că se produc bani pentru că de la bani pleacă totul. Dar cu speran�ele cum
sta�i?

P: Stau bine, cred eu. Dacă nu eram optimist nu stăteam aici, dar am rămas pentru
că mam gândit că pot face mai multe lucruri pentru popula�ie. Am încercat să răzbat acolo
unde a fost mai greu.

R: Tot despre muncă este vorba. Vă urez multe roade după aceste eforturi.

Dumitru V. MARIN

VIIȘOARA


