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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)
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Jelanie și eroism la Cotu Donului…

SUPRAVIE�UITORII
DIN ACEEAȘI LUPTĂ

RARĂ PERFORMAN�Ă JURNALISTICĂ
E greu de crezut că după 77 de ani, adică după o via�ă

trăită după zdrobirea Armatei române la Cotu Donului pe
19 noiembrie 1942, mai există șii po�i descoperi pe foști
combatan�i încă activi intelectual și mai ales ostașii de
atunci care confirmă aceeași bătălie pe front, povestesc
exact la fel.

Purtat de meserie, am fost în destule păr�i ale lumii,
în numeroase locuri din România și în aproape toate
localită�ile din jude�ele Iași și Vaslui, am realizat 3 recor
duri mondiale, 6 na�ionale, 26 jude�ene, dar acesta prin care
am intervievat combatan�i de la Cotu Donului din aceeași
secven�ă de luptă și care se completează unul pe altul parcă
iese din orice obișnuit.

Preocupat de subiect am istorisit cum a scăpat din
încercuire sergentul Vasile Cernat, din �epuTecuci, con
firmat de alt supravie�uitor în via�ă, Costache David din
ZmeuLunganiIași, cum a scăpat cu via�ă Nică Paiu din
MiroslăveștiIași exact în aceleași împrejurări și momente,
cu Gheorghe Voiculescu din Bârlad (interviu din seara zilei
de joi 12 septembrie 2019), după ce alt sergent, Vasile Marin
I, din GiurgioanaBacău a fost primul mitralior român care
a trecut Prutul, confirmat de Vasile Cogean (prin Neculai
Moraruprimar) din RânzeștiVaslui, răni�i la �iganca.

La solicitarea noastră foștii solda�i au făcut eforturi
considerabile săși amintească, și spre lauda lor și a erois
mului poporului român, au istorisit cu lux de amănunte,
chiar dacă în efortul de rememorare, intempestiv formulat
de noi, se mai repetă sau nuși aduc aminte de multe nume.
Ei au scăpat din infern, de lângă Kle�kaiaStalingrad, de
acolo unde între 120.000 și 150.000 de români au căzut la
datorie, una dintre cele mai crude înfrângeri din istoria 
Armatei Române.

Am descoperit după 77 de ani oameni care au suferit
ororile de la Cotu Donului, din prizonierate, din nenoroci
rile celui de al doilea Război Mondial, de  care vorbesc
astăzi cu liniștea supravie�uitorilor împăca�i cu via�a dar și
cu emo�iile retrăirii suferin�elor.

Continuare în pagina 2

A AJUNS LA 23 DE ANI
VOINEȘTI – VASLUI: 

SA INTRAT ÎN NORMAL
MIROSLAVA, JUD. IAȘI, 

CA LA BÂLCI

ECHILIBRU ȘI HOTĂRÂRE
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COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
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EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI 
DE LA COTUL DONULUI…

Jelanie și eroism la Cotu Donului…

SUPRAVIE�UITORII
DIN ACEEAȘI LUPTĂ

RARĂ PERFORMAN�Ă JURNALISTICĂ

Reporter: Trebuie să fac o introducere. Mă aflu în casa unui veteran de război.
Voiculescu Gheorghe. Un om născut la ce dată?

Voiculescu Gheorghe: La 14.04.1920.
R: În curând ve�i face 100 de ani. Felicitări și vă rog să mă invita�i la aniversare. Unde

sunte�i născut?
V.GH.: Sunt născut la Cârja, dintro familie în care și tata a făcut primul război,

și el, ca și mine a fost prizonier. El a fost la nem�i, eu am fost la ruși. Pe front am fost de la
început până la armisti�iu. Și nici nam știut când sa încheiat armisti�iul. Eram pe front,
pe pozi�ie.

R: Știi unde era�i? 
V.GH.: Da, știu. Eram pe frontul Iași Chișinău. Pe unde ajunseseră rușii.
R: Pe la Tătăruși sa spart frontul.
V.GH.: Numi aduc aminte localitatea dar știu că eram pe linia Iași Chișinău.

Când sa încheiat armisti�iul noi eram pe front și noi nu auzisem pentru că nu aveam radio.
R: Dar oricum nu vă spuneau, pentru că avea�i grade inferioare, ce grad avea�i atunci?
V.GH.: Sergent major. La infanterie. La 12 Doroban�i am făcut. Compania 12 de

mitralieră. Prima dată am fost comandant de companie. Am avut pe căpitanul Simionescu
Sava – care a fost și este și acum eroul Bârladului – comandant de companie. La compania
a 12a prima dată. Pe urmă am fost vărsat la compania de branduri. 

R: A�i spus că a�i făcut armata la Bârlad. Când vau luat de la Bârlad și vau trimis pe
front? După ce au trecut Prutul sau mai târziu?

V.GH.: Mai târziu. Ce sa întâmplat: de la începutul războiului am spus că am fost
la batalionul care a rămas în spatele frontului. Nam fost cu acele care au plecat pe front,
deci la campania de la �iganca până la Fălciu nu am fost. Noi am luat parte din toamna în
care regimentul nostru a ajuns la Odessa, cum a mers prima campanie, așa cum spuneam,
sa retras pentru refacere. Sa refăcut regimentul 12 până în primăvara lui 42.

R: Dar a�i fost întro localitate de lângă Odessa, în�eleg eu, nu chiar în Odessa?
V.GH.: Regimentul a mers în prima campanie de la �iganca la Odessa. Toamna 

sa retras prima companie – regimentele care erau descompletate pentru refacere și au
rămas regimentele mai proaspete. Eu nu eram acolo. Eu am ajuns în Odessa după ce fron
tul ajunsese mai departe.

R: Dar ai trecut de Odessa către Cotul Donului?
V.GH.: Păi eu la Cotul Donului am luat cu adevărat parte (la lupte). Am plecat de

aici din Bârlad, îmi aduc aminte, în primăvara lui 42. Ce sa întâmplat la Odessa, sa
întâmplat în ‘41 – până toamna. Regimentul sa retras pentru refacere. Neam refăcut pen
tru ‘42. În ‘42 îmi aduc aminte că era aproape de Sf. Ilie, în 20 iulie, când neam pregătit
de plecat în Cotul Donului. Am plecat din cazarmă, noi eram aici la Bârlad. Neam pregătit
și �in minte că până la gară plângea toată lumea dar noi râdeam și eram veseli. Neam suit la
tren și am trecut Nistrul și am mers până întro gară – Stalino – �in minte. Încolo erau liniile
stricate și noi am mers pe jos, aproape trei săptămâni. Nu prea am avut multe până la
Stalingrad.

R: Dar de la Stalino la Stalingrad este o distan�ă mare.
V.GH.: Cam 1000 de kilometri. Am stat încartirui�i în două sate. Când am ajuns

eram la aproape 20 de km de linia frontului. Acolo ne făceam adăposturi și trebuie să stăm
mai mult. Am stat până întro seară când sa rupt frontul și ni sa zis că trebuie să plecăm.
Am plecat direct la front, în apropiere. Pe drum era un sătișor unde am stat, unde era un post
de prim ajutor.

R: Ce însemna „adăposturi”? Erau bordeie de bârne? Avea�i lemne la dispozi�ie?
V.GH.: Acolo unde am stat până să ajungem la front, am stat ca în România, eram

cartirui�i la sat. Sau întâmplat multe lupte, erau destule, dar nu lupte mari. Până când am
ajuns la 20 km, după cum am spus, regimentul nostru se plasase întro comună unde se
spunea că vom sta mai mult. Întro seară sa anun�at că sa rupt frontul și ni sa spus că două
companii sunt prinse de ruși acolo la front iar noi trebuie să plecăm imediat. La miezul nop�ii
neam suit în mașini, am mers numai noaptea pentru că era avia�ia care ne descoperea și am
ajuns până în apropierea frontului; noi eram curioși când veneau răni�ii cu tărgi. Le puneam
întrebări ca cei curioși.

R: Voi era�i pe jos, în�eleg. Cei care veneau cu răni�i erau sanitarele. Mașini sau și căru�e?
V.GH.: Noi aveam și căru�e de ale noastre, care erau cu proviziile de la bucătărie.

Când am ajuns acolo, în apropierea frontului, ofi�erii au ajuns la postul de comandă pentru
informa�ii. Au plecat to�i, am rămas mai pu�ini. Ni sa dat ordin să nu rămână un soldat la
suprafa�ă pentru că era avia�ia, să ne facem adăposturi. Neam făcut adăposturi. Nu tranșee,
gropi. Ca să ne facem tranșee trebuia muncă, fiecare am scurmat gropi în care neam băgat

să nu se vadă la avia�ie. Atât timp cât am făcut adăposturile, ofi�erii, comandantul de
companie era locotenentul Gănescu. Am spus prima dată că am fost la compania de
mitraliere. Căpitan de companie lam avut pe căpitanul Simionescu Sava – este recunoscut
erou al Bârladului – dar a murit. A fost făcut colonel. Însă acolo am fost cu compania de
branduri de 120, to�i apar�inând de 12.

R: Cu ce transporta�i afeturile, pentru că erau grele?
V.GH.: Brandurile de 120 erau artileria – aveau cheson care erau transportate cu cai,

nu mergea cu spatele ca alea mici. Și au venit ofi�erii și neau spus: am luat în primire sectorul
care trebuie apărat la punctul Kletskaia. Orășelul acesta, așa cum îmi aduc eu aminte, era și
întro parte și în alta. Iar noi suntem aici ca și cum am fi în fa�a Donului Kletskaia e pe malul
Donului. În dreapta noastră era regimentul 2 Roșiori.

R: Cavalerie.
V.GH.: Da. Și 19 Caracal infanterie. Iar în stânga noastră era tot o localitate

Serafimovici, așa îi zicea. În stânga noastră. Noi eram în fa�a Kletskaei. Acolo era punctul. În
stânga era Serafimovici care era regimentul 25 infanterie Vaslui. Cu dânșii comunicam și în
dreapta era 19 Caracal.

R: A�i intrat în Kletskaia? A�i ocupato?
V.GH.: Nu. Eram în afara Kletskaia. Kletskaia era mai mult peste Don, cum îmi aduc

eu aminte.
R: Dar Donul era greu de trecut, este apă mare. Pentru că podurile erau stricate.
V.GH.: Era înghe�at atunci. Era în noiembrie. Și tancurile treceau pe Don. Dar la

Kletskaia noi eram așa cum ar fi Bârladul aici, la baza unui deal pe care stăm noi. Atât eram
cam la 12 km. Aveam un izvor unde ne duceam să luăm apă, de pe deal, care încă nu
înghe�ase. Acolo veneau și ruși din vale, de la Kletskaia. Lupte am avut înainte de asta, nici
nu mai �in minte. Am avut lupte, am fost rănit, nu mai �ii data minte, am fost luat.

VA URMA

Continuare din pagina 1

Dacă V. Marin, V. Cernat, V. Cogean, Costache
David, N.Mocanu, Nică Paiu, Gheorghe Voiculescu, Tache
Brumă și al�ii au fost în bătaia gloan�elor dintro parte, din
alta sau dintramândouă, Gh. Tezu, Minu Poede, Ion
Brișcaru au înregistrat cu suflete de copii ce se  întâmpla
prin satele unde locuiau. 

Cei de azi, și mai ales cei din viitor nu vor putea
realiza niciodată grozăvia războiului, pe front sau acasă,
suferin�ele indivizilor care au supravie�uit, via�a ciuntită a
celor rămași cu răni greu vindecabile, cu handicapuri
și/sau cu suferin�e psihice.

A trebuit să înregistrăm via�a din prizonieratul în
Est, dar și pe cea a ofi�erilor căzu�i la nem�i: dacă
Gheorghe Voiculescu, grad inferior a stat la
Novocramatorsk (azi în sudul Ucrainei) 4 ani, învă�ătorul
locotenent Tache Brumă a prins un „sezon complet” la
nem�ii care se pregăteau să piardă războiul.

Cele mai absurde acte colectivpublice de pe glob au
fost războaiele, de care sau temut întotdeauna chiar și
oamenii care leau provocat, au adus pagube umane și
materiale incalculabile. Și, totuși, ele au avut loc, și,
probabil sub altă formă, vor mai avea loc, pentru că tot
mai urmează momente de întunecare omenească încât să
fie provocate.

Cartea noastră trebuie să fie un moment de
rememorare, deopotrivă de medita�ie și hotărâre ca
omenirea să nu mai fie astfel pârjolită. Și, totuși, lumea se
pregătește de război
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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 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.

VOINEȘTI – VASLUI: 
SA INTRAT ÎN NORMAL

Alergătura de pe Valea Tutovei nu putea evita
ocolul prin Voinești, o comună apropiată sufletește nouă,
de acolo de unde în 1971 am dus „Vălăretul” la Muzeul
Satului din București împreună cu Constantin Gâlcă, și
unde am întâlnit, la o fermă pe cel mai nenorocit om din
câ�i am văzut vreodată: era destul de bătrân, nu se putea
servi de un picior, avea o mână �eapănă și, vierme întrun
ochi. Și navea pe nimeni. Eu tocmai filmasem la
Moscova…

Neam mai referit la activitatea unui fost primar
adevărat, un inginer pregătit și un intreprinzător mai mult
decât necesar pentru aceste locuri amărâte: Aurelian
Miler. Cam ocupat acest concetă�ean, dar chiar și când
mânuia combina la recoltat, el inginerul, pe tarla căutat, a
fost mereu amabil. Cred și astăzi că acesta a făcut ceva
important  pentru comuna lui, în această via�ă a sa.

Acum Mădălin Popa este „viceprimar cu atribu�ii
de primar” și are un „referent cu func�ie de viceprimar”,
mustăciosul Constantin C. Perju, un personaj cu o minte
ca briciul de ascu�ită. Mam bucurat săl revăd.

Mam interesat cum au deschis anul școlar în
comuna Voinești, dacă au condi�iile cele mai bune,
transport, încadrare, frecven�ă etc. Ca în multe comune
moldovene și aici sunt concentra�i to�i elevii la școala de
centru, evident cu eforturi, cheltuieli, interes. Am
fotografiat Școala nouă cu elevi în curte, cu microbuz la
poartă și mam bucurat să vorbim de normalitate în
comună. A învă�ământului și a derulării celorlalte
activită�i. Am parcurs uimit drumul de la ferma Mărășești

la Primărie, deși pietruit, dar ca în palmă; toată re�eaua de
drumuri dintre sate, asfaltată, în centrul comunei se tot
lucrează la rigolele de dea lungul șoselei spre cea
na�ională, proaspăt asfaltată.

Adică aici, continuă să se facă ceva, și Miler sau
Popa, sau Perju, sau to�i cei din primărie pot spune că se
continuă modernizarea unei comune cu mari probleme de
tot soiul și foarte izolată. Astăzi cei buni de muncă sunt
prin �ări străine, bătrânii își plâng necazurile, cei cu
diverse responsabilită�i se străduiesc să miște pozitiv
lucrurile. Miler e doar „administratorul public”, Elena
Pu�irac e referent cultural și formatoare de forma�ii
artistice cu material de bază cei peste 600 de elevi..

– Avem buldoescavator și, iată, un utilaj
special pentru deszăpezire, se mândrește Perju,
arătândumi câte ceva din dotarea tehnică a primăriei,
prin grija lui Miler.

– Și, ce…încerc eu săl șicanez…
– Ne străduim, dle profesor, nu stăm degeaba

niciunul, că to�i ne știm locul. Chiar suntem o echipă
bună.

Îl întreb pe mustăcios dacă elevii mai înva�ă cum
trebuie, pentru că de frecven�ă încă e neclar, și are o
părere originală:

– Astăzi, preocuparea tinerimii este telefonul,
fumatul și sticlismul, zice. Cerândui lămuriri
completează despre sticlism: adică să privească la
sticlele cu băutură.

Am fost informat că a trecut pe acolo și o
comisie de la învă�ământ, condusă chiar de doamna
Plăcintă, inspector general, semn că și aici se controlează
și se îndrumă corespunzător procesul de învă�ământ. Așa
cum se poate face el mai bine. Așteptăm părerile
Inspectoratului Școlar despre munca de acolo.

Desigur cei cam 3000 de locuitori mai așteaptă și
altceva de la echipa din Primărie, poate nu numai
forma�iile de dansuri de la Avrămești, tot pe bază de elevi,
poate alte ac�iuni ale bibliotecarei care are și biblionet,
poate și altceva. E îmbucurător că se mai construiesc
unele case, semn de speran�ă pentru to�i.

Dar, cum spunea prietenul nostru, primarul
Gheorghe Andrieș de la PlopanaBacău: E NECESARĂ
O POLITICĂ GUVERNAMENTALĂ care să ne aducă
oamenii acasă, care să dea un sens muncii celor rămași
aici, care să stimuleze agricultura, zootehnia,
pomicultura. Că erau de toate pe aici, competitive, și
produsele se vindeau bine în străinătate.

Cum cred că ar spune la unison cei din Primăria
Voinești: noi singuri nu prea putem, să vină măsurile pe
care toată �ara le așteaptă!?!

Dumitru V. MARIN

SĂRBĂTOARE  
ȘI LA NOI

ZIARUL Meridianul de IașiVasluiBacău a apărut pe pia�ă pe 26
septembrie 1996, după destule peripe�ii, oarecum specifice epocii de cruntă
tranzi�ie în care ne aflam. Era tipărit în București, era transliterat tot acolo, era
tehnografiat tot la aceeași editură. Tipărit noaptea. Când am mirosit primul
număr, am crezut că e o realizare unică.

Apari�ia unei noi publica�ii a fost impusă de completarea necesară a
imaginii prin televiziunea Vaslui (apărută la 5 decembrie 1990), a sunetului
difuzat prin Unison Radio Vaslui apărut la sfârșitul lunii octombrie 1993, dar
inaugurat oficial în mai 1994, care, aveau nevoie și de „scripta manent” adică
de forma scrisă a ceea ce se difuza pe post. A fost și este și astăzi singurul grup
de presă cu toate formele de difuzare, cu men�iunea că, de 5 ani apare și
Revista interna�ională Meridianul Cultural Românesc, acum la nr. 19 și cu
peste 540 de colaboratori din toată lumea.

Ziarul acesta este martorul peste timp a bătăliei pentru Vaslui, pentru
cultura, învă�ământul, politica, istoria acestor meleaguri. Pentru a argumenta
această imensă cheltuială de energie în slujba unei comunită�i vom edita
foarte curând a 35a noastră carte BĂTĂLIA CELOR 201 PENTRU
VASLUI, o altă carte unică pentru tot ce înseamnă contribu�ie contemporană
la Pantheonul local. Vom reveni.



Este important ca în această
săpătmână să acorzi aten�ie

sporită segmentului financiar, mai
ales sec�iunii bani, bunuri comune
cu al�ii, moșteniri și partaje. Se
deschide o etapă de câștig de la și
prin al�ii, se lămuresc chestiuni
financiare și materiale trenante.
Documentele financiare și demer
surile privitoare la investi�ii și la
achitarea datoriilor reprezintă teme
importante pe termen lung.
Recomandabil este să evi�i con
tractarea creditelor.
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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
19 sept. 2019 – 25 sept. 2019

Este vremea marilor
schimbări pentru tine,

începând cu această săptămână. Înoiri
pe toate planurile, direc�ii noi de via�ă
și activitate, abordarea situa�iilor și
rela�iilor în care ești implicat printro
altă filozofie de via�ă. Este bine să te
concentrezi numai pe interesele tale,
să�i cultivi gândirea pozitivă și să te
orientezi spre a rela�iona cu al�i
oameni. Numai de tine depinde de
acum încolo bunul mers al vie�ii tale.

Ești foarte discret în această
săptămână și foarte bine î�i

este așa. Sunt momente bune pentru
a�i regândi planurile de via�ă și
pentru s�i remodela concep�iile după
care î�i ghidezi deciziile și ac�iunile.
Pot interveni neplăceri privitoare la
sănătatea segmentelor capului și a
gâtului, de aceea ia în serios orice
semnal al organismului. Consulta�iile
și analizele medicale pot fi frecvente.
Dialogurile î�i vor furniza informa�ii.

Foarte multe se petrec în
plan socioprofesional, în

mod special în rela�ia cu șefii și
autorită�ile. Este posibil să ob�ii o
func�ie de conducere sau măcar
aprecierea și sus�inerea sinceră a unor
șefi. Totuși ai tendin�a de a riposta la
orice autoritate care se exercită în
preajma ta și căreia ești cumva nevoit
să i te supui. Fii prudent și evită dez
voltarea conflictelor, deoarece se pot
întinde pe perioade mari de timp.
Rela�iile cu prietenii se vor schimba
definitv.

Prieteni și sus�inători noi
vor apărea în preajma ta,

începând cu această săpătmână. Este
momentul să te desprinzi din rela�iile
vechi și să renun�i la ac�iunile
comune cu al�ii. Chiar dacă unele
situa�ii vor implica și discu�ii aprinse
sau reproșuri, fii prudent și
îndepărteazăte rapid de toate acestea
și de oamenii care sau dovedit
neserioși până acum. În culisele vie�ii
tale se petrec schimbări majore.

Ești animat de gânduri
măre�e, idealuri nobile și de

filozofii noi de via�ă. Sunt momente
speciale în care î�i vei schimba radical
mentalitatea și felul în care te
raportezi la oameni și fapte. Se
conturează o perioadă în care studiile,
cercetările, documentarea și călăto
riile îndepărtate vor reprezenta
subiecte de mare interes pentru tine.
Sunt șanse de evolu�ie personală și
profesională, bine fiind să profi�i din
plin de ele. 

MIROSLAVA, JUD. IAȘI, 
CA LA BÂLCI

Două zile ale comunei de lângă Iași sau intitulat „ziua comunei”. Întrun spa�iu generos, pe un platou ușor înclinat, câteva sute de oameni 
sau distrat ca la bâlci, adică au frecventat tot felul de chioșcuri, au urcat în tiribombe cu diverse acroba�ii, au înghi�it fumul de mititei sau cârna�i,
chiar și cei mai mici cumpărânduși tot felul de pușcoace din material plastic. Am văzut și un stand cu vânzare de produse apicole.

Înspre seara fiecărei zile au evoluat forma�ii de copii, fie cu dansuri care ar putea fi și locale, fie cu recitări și cântece, prezentate întro mare
sărăcie de cuvinte de un fel de prezentator care implora publicul la aplauze și iarăși aplauze, cadrele didactice fiind un fel de decor nebăgat în seamă
deși ele au pregăti copiii. În seara de duminică, atunci când am filmat și noi, au venit trei capete de afiș care au coborât simandicos din mașini scumpe.

Am remarcat, printre altele că au fost premiate cupluri locale care au împlinit 50 de ani de convie�uire.
Primarul Dan Ni�ă nea acordat un ultrascurt interviu legat de eveniment. Îl ave�i alături.
Sperăm să revenim în numărul următor. 

Reporter: Bună ziua domnule primar, de ce este necesară ziua
comunei?

Primar: Ziua comunei este acum o tradi�ie la noi. Nu am 
inventato eu, este o ocazie a oamenilor din comună de a socializa, de a se
distra, este unul din lucrurile absolut necesare unei comunită�i.

R: Unul din vecinii dumneavoastră a spus că ziua comunei este o
sărbătoare identitară pentru fiecare comună. Nu mă interesează politica, mă
interesează organizarea, care pare a fi excep�ională.

P: Fiecare primar organizează ziua comunei �inând seama și de
spiritul în care sa desfășurat această zi în anii preceden�i – de tradi�ie, am
spune noi. Nu cred că putem generaliza, să zicem că ar fi identitară, cred
că participan�ii la aceasta particularizează această zi, îi dau o notă de
culoare locală. Cred că ziua comunei are culoare locală pentru fiecare
comună în parte.

R: Totuși numai 30% din primari organizează această zi, unii se plâng
de lipsă de fonduri sau de alt fel de probleme.

P: Fiecare primar are dreptul la a decide dacă poate sau nu să organizeze această zi, este o op�iune a lor. Noi am organizat din sponsorizări,
nu pe banii publici. Unii au interes să investească, săși facă reclamă în comuna Miroslava.

R: Miroslava este o comună bogată și a�i reușit o mobilizare foarte bună. A�i dat niște premii azi. Lea�i dat și bani?
P: Am premiat 16 perechi care au împlinit un anumit număr de ani de căsnicie. Primăria Miroslava sa implicat doar prin organizare, banii

au fost contribu�ia sponsorilor.
R: Mul�umesc, domnule Dan Ni�ă.

Dumitru V. MARIN
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Edi�ia a VIa, la VASLUI și anterior, BÂRLAD
Cu dublă lansare de carte la Biblioteca Stroe Belloescu, pe 2122

Joi, 24 octombrie, ora 10, la Vaslui, ne întâlnim
cu public numeros (sperăm noi) și avizat asupra culturii
în general și cunoscător al realizărilor autorilor locali.
Loca�ia o vom comunica.

Poate fi o sărbătoare a spiritului, dacă ne gândim
fie și numai a personalită�ilor cuprinse în cartea de vizită
a jude�ului Vaslui, respectiv „101 vasluieni pentru 100
de ani” Pim, Iași, 2019, 404 pag. (era să scriem 1000,
dar până atunci, poate va mai avea cineva o asemenea
ini�iativă), sau „111 valori na�ionale pentru Vaslui”
Pim, Iași, 2019, 512 pag. ș.a.

Dar, mai avem să prezentăm publicului și nr.19 al
Revistei interna�ionale MERIDIANUL CULTURAL
ROMÂNESC, în preajma recordului mondial cu cei
544 colaboratori din toată lumea. 544, frate!!!

Deci, joi, 24 octombrie, de la ora 10, urmează:
1. Prezentarea personalită�ilor vasluiene,

bârlădene, invita�i sau din preajma Bârladului, 41 la
număr, care au fost aleși pentru ISTORIA
CULTURALĂ A JUDE	ULUI și care, indiferent cât,
cum și cine va mai avea curajul unei asemenea lucrări

de sinteză (și analiză), vor rămâne nominaliza�i întro
carte adevărată, durabilă, valoroasă (Ed. Pim, Iași, 404
pag.). 

2. Momente artistice prezentate de asocia�ia
„Artă, tradi�ie și cultură” în frunte cu neastâmpărata și
intreprinzătoarea Viorica Ghenghea.

3. Discu�ii despre răspândirea revistei care pune
Vasluiul pe harta culturală a lumii, aflată la nr. 19,
trecând peste al Vlea an, M.C.R.

4. În măsura timpului disponibil, vor putea citi
din crea�ia proprie, unii dintre cei prezen�i, dar vom
acorda și premiile revistei M.C.R.

De precizat că această a VIa edi�ie a
Simpozionului Na�ional în organizare privată,
OMAGIU CĂR	II ȘI CULTURII VASLUIENE chiar
este un omagiu puterii de crea�ie a vârfurilor dintre noi
care mai presus de munca obișnuită, se afirmă în plan
na�ional sau mondial.

Vom reveni cu detalii în numărul următor. 

Prof.Dr. D.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, 19 septembrie 2019

H O R O S C O P
19 sept. 2019 – 25 sept. 2019

Se animă mult segmentul
partenerial începând cu

această săptămână. Este rost de
parteneriate noi, fie că este vorba de
planul personal, fie de cel
profesional. Unele colaborări sau un
mariaj se pot destrăma rapid, fără
echivoc. Este bine să te desprinzi de
rela�iile și situa�iile care nu mai
func�ionează și să te pregătești de
altele noi. Este important acum să te
concentrezi pe interesele tale.

O săptămână importantă în
plan profesional! Se

conturează o etapă nouă, cu multă
activitate, sarcini de lucru de
anvergură, rela�ii colegiale tumul
toase. Este rost de ob�inerea uor
colaborări fructuoase, cel pu�in pen
tru un an de zile de acum încolo.
Sănătatea este foarte vulnerabilă în
mod special pe segmentele capului
și pe cele ale sistemului renal. Ar fi
bine să�i planifici un program.

Se conturează noută�i
sentimentale în această

săptămână. Se lămuresc animozită
�ile vechi, atât în rela�ia cu persoana
iubită, cât și în rela�ia cu copiii.
Totuși, discordia este prezentă,
astfel că mai pot apărea discu�ii
aprinse și controverse. Cu pu�in
efort și deschidere mentală sinceră
spre dialog și cooperare, totul se
poate rezolva favorabil pentru toată
lumea. În plan profesional se
deschide o nouă etapă.

Treburile gospodărești și
rela�iile familiale î�i atrag

aten�ia în mod deosebit în această
săptămână. Se deschide o nouă etapă
domestică, astfel că reamenajările de
decor, îmbunătă�irea condi�iilor
locative chiar mutarea întro loca�ie
nouă vor fi luate în calcul. Ești
sprijinit de cei dragi, iar ideile și
propunerile lor ar fi bine să le iei în
serios și să le aplici. Sentimental
sunt șanse să te îndrăgostești, să legi
o rela�ie frumoasă și de bun
augur.La serviciu ai multe de făcut.

Rela�iile cu anturajul apro
piat reprezintă o temă impo

rtantă, deoarece se conturează rela�ii
noi. Cele vechi se vor dizolva încet,
sigur și discret, făcânduse loc altora
de o mai bună calitate. Pe de altă
parte, se deschide sezonul călăto
riilor pe distan�e scurte, astfel că ar
fi bine să�i faci planuri măre�e în
acest sens. Studiile și activită�ile int
electuale te vor atrage în mod
special, unele chiar fiindu�i nece
sare în progresul profesional. Acasă,
se îmbunătă�esc condi�iile locative.

Foarte activ devine seg
mentul financiar de acum

încolo, mai ales sec�iunea venituri
ob�inute din munca proprie. Apar
informa�ii deosebite cu privire la
îmbunătă�irea salarizării, a condi�i
ilor de muncă și a rela�iilor
colegiale. Cheltuiește strictul
necesar și chiar ar fi bine să pui și
ceva bani deoparte. Negocieri cu
privire la salariu sau referitoare la
favorurile pe care le po�i ob�ine de la
locul de muncă. 

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

WWW.TVV.RO

– 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

CÂND LA TRAP,
CÂND LA GALOP…

Era odinioară, această formulă, în uz; astăzi ar fi când cu viteză, când
cu fuga… pentru că tare sau mai schimbat vremurile, în benzină și motorină
„sunt banii dumneavoastră”, întrun fel de trai neodihnit și nesigur. Știm că
omul e ca  un motor care consumă și pentru asta are nevoie de bani, că nimic,
absolut nimic nu e pe gratis.

Așa că: la drum, dle reporter.
Pentru cine nu știe pârâul Tutova izvorăște de sub dealurile din

comuna Plopana (Izvoarele Tutovei) și primul popas la Plopana a fost marcat
de un interviu excep�ional cu ing. Gheorghe Andrieș, un tip preocupat de
realită�i, dar și de solu�ii. Ave�i interviu, în pagina 12.

Dragomireștii primarului Dănu� Iacob e tare liniști, dar la Doagele,

e de implementat un proiect de câteva milioane de Euro, deci cam pe acolo se
învârtește primarul. Copiii la ore și… pe drum, la Rădeni, către satele care 
nau școli, pe asfalt proaspăt turnat sau proaspăt pietruit. Lam parcurs de
curând și nu se poate să nu ne bucurăm de progrese.

VoineștiVaslui, urmând Tutova cea capricioasă care mai are un
firicel de apă care să înverzească zona. Cum și aici avem material separat, ne
mul�umim să constatăm o stare de normalitate în desfășurarea muncii de zi cu
zi.

PUIEȘTII lui Petruș Andrei și al amintirilor plăcute, ne furnizează
o surpriză: valea are multe loturi cu varză, primarul e un fost viticultor de
mare valoare atunci, cumpănit în ce face astăzi. Am vorbit de toate, inclusiv
despre nepo�i dar mai ales despre perspectivele de dezvoltare ale acestui târg
cu preten�ii de oraș. Vasile Pintea e un tip foarte echilibrat, stăpân pe idei și
pe cuvinte. Mult ar mai trebui ca cei de prin ministere, care caută oameni de
dialog  (nu în campanii electorale) să caute astfel de persoane. Nam găsit pe
fostul primar Moraru, cu care am dialogat plăcut altădată. Nu mam oprit la
poetul emblemă a Puieștilor săi smulgem vreo nouă crea�ie, dar o vom pu
blica pe cea pe care nea trimiso pentru Meridianul Cultural Românesc.

La Pogana se asfalta, așa că nam mai trecut pe la primărie, dar ave�i
recentul interviu cu primarul.

Tare trist mi se pare astăzi la vestita Sta�iune de cercetări de la
Perieni. Vom reveni cu unele constatări, ca și de pe la Primăria Perieni, unde
sperăm să mai dăm și de primar.

Cald, tare cald, la acest mijloc de septembrie și secetă pe Valea
Tutovei.

Dumitru V. MARIN



Reporter: În biroul primarului din comuna Puiești, lângă un raft plin de trofee se află o
cameră de supraveghere. Stăm de vorbă cu domnul Vasile Pântea, viceprimar cu atribu�ii de primar
de mai mul�i ani. Teai adaptat responsabilită�ilor func�iei de primar, domnule Vasile?

Primar: Mai întâi vă urez  bun venit, domnule profesor și în al doilea rând trebuie să
precizez că am avut func�ia de primar de foarte mult timp și întâmplarea prin care am pre
luat func�ia de primar a fost una nefericită. A trebuit să mă adaptez acestei func�ii pentru că
avem multe proiecte care urmează să intre  în derulare, deși nu este ușor, am o responsabili
tate. Avem, așa cum am spus patru proiecte care urmează să intre în derulare.

R: La ce se referă aceste proiecte?
P: La podul de peste Tutova, la școala de la Cristești, la Grădini�a de la Ruși, Centrul

medicosocial plus corpul Liceului tehnologic.
R: Apropo de acest liceu tehnologic pe care eu îl cunosc de 15 ani, de când erau directori

Bucur, Andrei și al�ii. Cinstit și lăutărește, are șanse de dezvoltare acest liceu? Cam câ�i copii mai
ave�i aici?

P: Acum avem mai mult clase cu profil profesional. O să ne axăm mai mult pe acest
specific. La profilul profesional avem cam 400 de copii.

R: Dumneata ești de mul�i ani aici, ești un om bine informat, ce crezi, aici vor avea de lucru
acești copii după terminarea școlii?

P: La Puiești nu prea sunt perspective. La noi sunt mici afaceri care au oamenii lor,
tractoriști, mecanici, etc. După ce vor termina școala, copiii vor pleca de aici, în fabrici, în alte
orașe, sau vor pleca din �ară. Deși profilul liceului îi pregătește pe meserii cu profil mecanic,
în domeniul mediului.

R: Valea aceasta este plină de grădini de zarzavat. Mai ave�i lacul?
P: Apa pentru iriga�ii se ia din Tutova, mai sunt două lacuri aici și acolo avem două

societă�i piscicole.
R: Am văzut două căsu�e aici, pe malul lacului.
P: Sunt pentru pescarii amatori.
R: Cum te împaci cu func�ia de primar?
P: Greu, dar merge. Cel mai greu este când plec acasă, pentru că so�ia mea este plecată

la copil, să se ocupe de nepot.
R: Acesta este un subiect interesant. Numai un nepot ave�i?
P: Vine altul acum, în noiembrie. Fata mea a fost diplomat 8 ani, iam zis „Vino la tata

acasă și fămi și mie un nepot să mă bucur la bătrâne�e.”
R: Câ�i ani ave�i?
P: Am 67. 
R: Mul�i înainte, este o vârstă în�eleaptă. Mai ai de luptat pentru că vine mandatul următor.

Dar lăsând asta deoparte, eu vin acum de  pe drumuri unde am vorbit cu un primar foarte în�elept și
muncitor. Dar la voi cum sa desfășurat deschiderea anului școlar? Sunt condi�ii bune de desfășurare
a procesului de învă�ământ?

P: Cu excep�ia unei școli de la Cristești pentru care este propus un proiect de licita�ie
și care va fi reconstruită, și a unei Grădini�e de la Ruși, avem condi�ii bune de desfășurare a
anului școlar. Dintre proiectele pe care le avem, două sunt în derulare: modernizarea drumu
lui PuieștiMocani și a drumului PuieștiGârcești unde suntem aproape de faza de asfaltare a
lucrărilor. Apoi, așa cum am mai spus, este podul peste Tutova, sediul centrului medicosocial,
corpul C1 de la liceu. Am mers la București cu proiecte pentru drumul PuieștiGâl�eștiFulgu
și reabilitarea – adică izola�ia termică – pentru școala de lângă poli�ie.

R: Deci dumneata alergi. Dar ai satisfac�ia muncii? Ce sim�i domnia ta când vezi realizările?
Ne po�i detalia?

P: Am satisfac�ia muncii, dar nu sunt destul de fericit după câte aș vrea să fac. Aș
vrea să asfaltez măcar drumurile din Puiești, în comună avem 13 sate, nu ar fi ușor să asfaltăm
tot dintro dată, doar an de an prin oportunită�ile de care am putea să beneficiem prin
proiectele europene și guvernamentale.

R: Numai Ivănești are 7 sate.
P: Da, dar eu am aproape 5000 de locuitori.
R: La această popula�ie ar trebui să ave�i minim 500 de elevi.
P: Cu tot cu preșcolari avem 900. Sunt unele sate care sunt depopulate. Dacă asfaltăm

drumurile comunale, este posibil să atragem popula�ia de la oraș. Mul�i pleacă la oraș din
cauza infrastructurii. Sunt mul�i care au pământ pe aici. Dar pleacă din acest motiv.

R: Este foarte prost drumul BârladBacău și cel din Dragomirești. Nu se prevede o schim
bare?

P: Acum se repară drumul spre Dragomirești, vin din Bârlad.
R: Maș întoarce la visele primarului și ale locuitorilor, în general. Cum trecem de acest mo

ment de depopulare a �ării, prin plecarea tineretului?
P: Oamenii au plecat după bani, aici nu au unde munci. Aici a fost o fermă, baza de

recep�ie, acum acestea nu mai sunt. Oamenii nu mai au locuri de muncă aici.
R: Dar este o fermă de pui aici.
P: Aceea este în comuna Voinești. A lui domnul Spiridon. Noi nu avem mul�i

întreprinzători aici. Sunt mici, cu doi trei salaria�i.
R: Domnia ta nu ai întreprins nimic? Nu ai o intreprindere personală?
P: Nu am. Munca de la primărie îmi ocupă timpul destul de mult.
R: Câ�i oameni ai la primărie, domnule primar?
P: Am 24 de angaja�i. Este corpul de pază compus din patru persoane, nu avem poli�ie

aici. Avem doar pază proprie în trei sate.
R: Sistemul video pe care îl ave�i vă este de vreun folos?
P: Chiar azi a ridicat poli�ia niște imagini. Normal că au scăzut actele infrac�ionale.
R: Care ar fi azi mul�umirea primarului? Și nemul�umirile, dacă dori�i să ni le împărtăși�i.
P: Mul�umirea ar fi să terminăm licita�iile la proiectele pe care vi leam spus.

Nemul�umirile ar fi că nu sunt bani.
R: „Toates bune, unai ră/Nus parale la cură” Am și două întrebări personale, domnule pri

mar. Dumneata ce ai făcut înainte de a veni la primărie?
P: Din 1970 am venit aici, la uzina de vinifica�ie. Am fost șef de unitate 12 ani. Aaveam

vinul care nea adus multe medalii.
R: Este ca în povestea cu neam�ul care a ob�inut 12 milioane de busuioacă de Bohotin, din

care trei a vândut numai în Vaslui. Mai are viitor via românească?
P: Da, dar nu la noi. Am avut 600 de hectare de vie din care nu mai este nici unul. 
R: Primarul poate influen�a această dezvoltare?
P: Doar dacă vine investitorul. Toată valea aceasta era preconizată să fie vie. Mai tre

buiau plantate încă 100 de hectare. Voinești – Rădeni. Sau făcut analize pedologice, nu mai
vorbim ca să nu ne întristăm.

R: Da, situa�ia este descurajantă. Și totuși a�i făcut investi�ii la primărie. Va�i informatizat.
P: Absolut, avem tot ce ne trebuie, nu se poate fără. 
P: Să ști�i că am informa�ii despre cum sa desfășurat anul școlar, oamenii au o impresie

foarte bună despre modul cum se desfășoară lucrurile în comună. Aș dori – pentru că nu ești la o
vârstă chiar așa de înaintată cum zici, ca peste câtva timp să ne invi�i să vorbim despre niște realizări
și proiecte care să revitalizeze comuna. Și îi transmit pe această cale multe salutări so�iei.

R: Mul�umesc, așa am să fac. Cu respect!
Dumitru V. MARIN
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GOSPODAR CA DE OBICEI

Reporter: În biroul primarului din comuna Pogana, jude�ul Vaslui, lângă peretele pe care
este atârnat tricolorul, stema jude�ului și steagul uniunii europene, stăm de vorbă cu primarul 
Marcel Gâfu, foarte prins de treburi, ca de obicei. Bine team găsit domnule Gâfu.

Primar: Bună ziua și bine a�i venit.
R: Vom intra direct în subiect pentru că dumneata ești foarte ocupat și probabil nu ai mult

timp la dispozi�ie. Am văzut că astăzi erai plecat după combustibil și utilaje, iar adineauri am fo
tografiat o stradă – practic o șoselu�ă pregătită pentru asfaltare, care probabil că va fi termin
ată în aceste zile. Am făcut și o observa�ie prietenească: nu faci asfalt la primărie și faci la biserică?
Probabil că asfaltarea unui drum este o bucurie pentru toată lumea.

P: Așa este, trebuie consolidată infrastructura. Lumea la �ară, ști�i cum este. Uneori
este mul�umită, alteori nemul�umită dar când se face ceva în comunitatea noastră to�i se
bucură. Pentru că sunt investi�ii benefice pentru popula�ie și sperăm  că este foarte bine 
pentru că în acest an avem câteva proiecte pe care trebuie să le finalizăm.

R: Care ar fi acestea?
P: Cum a�i spus și dumneavoastră, se vede un tronson pregătit pentru asfaltare, avem

5,5 km de asfaltat, pe care sperăm ca în maximum o lună de zile o vom încheia. Totul este
pregătit. Este pusă piatra, macadamul, avem pode�e făcute pentru rigole, dar nu știu dacă în
acest an timpul ne va permite să ne apucăm de ele. Dacă timpul nu se răcește, cu siguran�ă vom
începe și rigolele.

R: În satele componente cum sta�i? Vestitul pod sa mai reparat?
P: Vestitul pod, este licitat, am vorbit cu constructorul și sperăm că întro lună

jumătate va fi gata, în func�ie de starea vremii.
R: Deci face�i progrese în ceea ce privește infrastructura. Și cei aproape șase kilometri sunt

un pas în fa�ă. Ave�i o situa�ie exactă a lungimii re�elei de transport de pe raza comunei? 
P: Da. Avem în jur de 30 km de drumuri care trebuie asfaltate. Mai avem acum un

proiect care este în licita�ie și sperăm că întro lună de zile aceasta se va încheia. Vom vedea
ce spune constructorul, sperăm săi dăm drumul până la anul viitor. Este vorba de un drum
de 8 km. de asfalt.

R: Pentru o comună ca Pogana, aceasta înseamnă ceva. Ce popula�ie ave�i?
P: Avem 3300 de locuitori, mai este o grădini�ă care este aproape finalizată în satul

Tomești.
R: Ave�i șoselu�ă asfaltată până la Tomești?
P: Da, avem și în Tomești drum asfaltat, lam mai reparat pe alocuri. Din acești 5,5

km despre care vă spuneam am împăr�it în fiecare sat câte un km.
R: Am întrebări multe, ca orice om de presă, dar scopul vizitei mele este legat de 

deschiderea noului an școlar. Și dacă școala este plină de elevi, mai erau și pe afară, mergeau la
toaletele din curte. Deci ceva mișcare există în școală. Dumneavoastră cum considera�i că sta�i cu
pregătirile pentru noul an școlar?

P: Destul de bine. Am făcut cură�enie, am realizat toate obiectivele pe care ni leam
propus în acest sens: am  făcut aprovizionarea cu lemne. Ideea este că nu am reușit să 
construim grupuri sanitare lângă școli deoarece lipsa proiectan�ilor și a constructorilor în
jude�ul Vaslui este o problemă. Dar nu trebuie să ne plângem, ni sa promis că în două
săptămâni proiectul va ieși cu tot cu avize și sper ca după ce vom face licita�ia vom construi
grupurile sanitare în școală.

R: Am glumit odată în scris spunând că este în aceste zile un asalt împotriva veceurilor să
se transforme în toalete. Este chiar așa de important? Pentru că văd că presa acordă mult spa�iu
asupra acestei chestiuni.

P: Este foarte important în mediul urban. La �ară omul este obișnuit, dar dacă sar
putea face acest lucru, ar fi o schimbare binevenită, pentru că copiii nar mai ieși afară pe tim
pul iernii, un lucru neplăcut: să ieși prin viscol ca să ajungi la toaletă.

R: Au  venit elevi în această perioadă cu cereri de burse? 
P: Au venit în această perioadă elevi cu cereri pentru rechizitele școlare, tocmai am

aprobat câteva cereri. Bursele sunt în func�ie de meritele care sunt la învă�ătură. În func�ie de
aceste rezultate vine directorul cu lista, noi leam acordat, avem prins din aceste cheltuieli în 
bugetul local, mai mult dăm ajutor și liceenilor care sunt din comuna noastră și înva�ă la 
Bârlad și la Puiești. Cuantumul unei burse este 50 de lei pe lună. O decontăm total. 

R: Sunt și elevi care fac naveta? Ave�i copii care merg la olimpiade?

P:  Sunt elevi din Bugești, din Tomești, din satele comunei care fac naveta. Copiii
noștri sunt competitivi cu cei de la Bârlad sau de la Puiești? Avem și copii premian�i, premia�i
la olimpiade – la matematică am ob�inut locul II pe jude�. Avem copii buni. Fiind la mică
distan�ă de oraș, copiii au început să concureze cu cei din oraș. Și în afară de burse leam mai
acordat excursie la mare pentru 35 de copii. Am închiriat autocarul și iam dus la mare 
organizat, iam supravegheat. A ieșit foarte bine. Și anul trecut și acum doi ani.

R: Este o ini�iativă care ar merita să șio însușească și al�ii. Pentru că este un stimulent și 
am dori ca aceste stimulente să fie cât mai dese: func�ie de posibilită�ile primăriei. Cât la sută din 
timpul primarului este acordat învă�ământului? Școala este alături, e adevărat.

P: Da, școala este foarte aproape. De câte ori există o problemă suntem aici. Nu se
pune problema ca noi să nu acordăm aten�ie școlii pentru că școala ne face oameni.

R: De mul�i ani știu că avea�i un corp profesional foarte bun aici, cu tehnicieni, cu oameni
specializa�i în domeniul informaticii. Ia�i men�inut?

P: O parte dintre ei sau mai schimbat, dar ști�i că nu depinde de noi, nu depinde de
primărie. Aceasta este problema inspectoratului. 

R: Cam câ�i copii ave�i în comună, domnule primar?
P: Avem în jur de 380400 de copii. Acum doi ani aveam în jur de 550.
R: Deci au scăzut și aici. Deci în editorial nu vorbesc numai de copiii care ne sunt necesari

ci de revitalizarea unei întregi na�ii. Mai sunt și pleca�i? Cam câte autoriza�ii de construc�ie a�i dat
întrun an?

P:  Da mai sunt pleca�i în Italia, Germania. Cam 67 autoriza�ii de construc�ie.
R: Am fotografiat Căminul Cultural. Era să fac o glumă: „înăuntru este vopsit gardul”.

Înăuntru cum este? Ave�i și o grădini�ă acolo în spate.
P: Înăuntru este și mai frumos. Trebuie să mergem să vede�i. Avem și o grădini�ă  mai

facem un proiect pentru o grădini�ă cu trei săli de grupă care întro lună jumătate va fi dată
la cheie în comuna Tomești. De asemenea am dori să accesăm un proiect pentru reabilitarea
acestei grădini�e.

R: Chiar când veneam aici, am observat că nu ave�i o clădire impunătoare, dar pe dinăuntru
este spa�ioasă. Nu va�i propus să face�i primărie nouă? 

P: Mai întâi să terminăm aduc�iunea de apă, lucrările de canalizare ale comunei și
mai apoi o să modernizăm și primăria. Mai întâi vom definitiva cererile cetă�enilor, nu ale
noastre.

R: Mă întorc la școală. A�i participat la deschiderea anului școlar?
P: Da, am deschis în toate școlile, la noi este o tradi�ie, vine și preotul și face o slujbă.

Cel pu�in de patru ani de zile așa neam obișnuit.
R: Ave�i copii domnule Marcel?
P: Ai mei sunt mari. Una lucrează la Bârlad, alta la Vaslui.
R: Înseamnă că sunte�i împlinit și ca om. Doamna lucrează?
P: Nu, avem o gospodărie de care ea se ocupă și de care nu ar mai rămâne timp dacă

ar lucra. Nu muncim, nu avem.
R: Când am dat mâna cu primarul am observat că are mână muncită. Echipa din primărie

tot așa te sprijină?
P: Desigur, așa ar trebui să fie în toate primăriile pentru că noi când plecăm pe teren

nu avem cum săi păzim pe ei ce fac. Ei trebuie săși facă treaba lor conform fișei postului. 
Nam cum să nu spun că am o echipă chiar foarte bună.

R: Dacă îi lăuda�i, poate vă laudă și ei. Care ar fi obiectivele primarului în această toamnă?
P: Nu este nevoie de laude, rezultatele vor fi cele care vor vorbi. În această toamnă îmi

doresc să tai cele trei panglici la obiectivele pe care leam început. Le vom finaliza cu siguran�ă.
O să vă chemăm. Chiar dacă unii spun că asta aduce a campanie, trebuie să împărtășim rezul
tatele și cu al�i colegi.

R: Mai face�i în acest an ziua comunei?
P: Nam făcut, nam reușit, încerc să fac în acest an ziua pensionarului. Chiar vreau

să mă implic. Am făcut un tabel cu cei care vin și care nu vin, am mers prin sat ca să aniversăm
vârstnicii noștri pentru că de la ei am învă�at.

R: Ca recapitulare: ne cunoaștem unul pe altul de vreo 20 de ani. De atunci ma�i convins
că era�i un tip foarte activ, nu pierdea�i timpul. Presupun că va�i păstrat obiceiul și aici.

P: Nu se pot schimba obiceiurile așa ușor.
R: Domnule primar Marcel Gâfu, eu sunt bucuros că neam întâlnit, că miai comunicat

noută�i și că aici la Pogana am găsit un primar de mâna întâi. Să trăiești omule!
P: Mul�umim și vă așteptăm la tăierea panglicilor la investi�iile pe care le vom 

finaliza.
Dumitru V. MARIN
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CAUZA INFIDELITĂŢII
BĂRBAŢILOR
Noi, bărbaţii, de aceea
Hoinărim prin noapteaalbastră:
Să găsim de fapt femeia
Care are coasta noastră.

Ignaz Franz CASTELLI

UNUI BĂRBAT CARE A TRĂIT
SUB
PAPUCUL NEVESTEI
Însurat la douăzeci,
Decedat la nouăzeci,
A murit în consecinţă
Dupo lungă suferinţă!

Nelu MARIAN

CERTITUDINE
Chiar de risc sănfrunt surghiunul,
Davoi glas aserţiunii:
La bărbaţi  trecutui unul,
La femei trecutui... unii!

George PETRONE

UNEI VÂNZĂTOARE
Fetiţa asta, după gest,
Mereu tot umblă cunşelatul,
Aici la casă, când dă rest
Şin rest acas', când nui bărbatul.

Nicolae NICOLAE

BĂRBAŢII NEAMULUI
Bărbaţi cu spirit analitic
Şi cu un crez fundamental:
Întâi fac capital politic
Şi după asta... capital.

Ion DIVIZA

UNUI STERIL
Bărbatul meu este mai tare
În matematici ca oricare,
Dar are o nenorocire:
Nu se pricepe lanmulţire.

Cincinat PAVELESCU

ANIVERSARE
Revista, azi, aniversează
Cinci mii de numere  e mare 
O cifră magică la care
Eu cred corice bărbat visează.

Ioan FÂRTE

BĂRBATUL  DEFINIŢIE
EPIGRAMATICĂ
Stăpân necontestat al lumii,
Mai mult ca în savană leii,
Sortit fu, de la sânul mumii,
Să fie veşnic rob femeii!
STELIAN IONESCUASTRALUS

DESCOPERIRE
După studii lungi, firesc,
Sa aflat şi adevărul:
Cei mai mulţi bărbaţi chelesc
Pentru că... le cade părul!

Ioan TODERAŞCU

TÂNĂRA CĂSĂTORITĂ
Bărbatul meu eun om model,
Sunt trup şi suflet pentru el,
De toţi ceilalţi de azi mă rup,
Iar pentru ei voi fi doar trup!

Gheorghe GURĂU

PRIN PROTECŢIE DE FUSTE
Prin relaţii, o femeie
Iar şia promovat bărbatul,
Confirmândumi o idee:
Multe lucruri face... patul!

Mitică ION

BĂRBAŢII VÂRSTEI A IIIA
Capetele parcăs lună:
Slavă Domnului săi dăm
Că memoria nii bună
Şi neajută... să uităm!

Mircea MICLE

DESTINUL TOAMNEI... 
Auzi în geam, se zbatentruna,  
fantoma viselor în vânt,  
sub vraja timpului furtuna,  
prin glasul toamnei delirând,  

Te pierzi în lacrimi și regrete,  
cen suflet varsă nostalgii  
șin cuget mângâie portrete,  
pe străzi pustii și ruginii.  

Mai sim�i cum te cuprind fiorii,  
î�i geme sufletul plăpând,  
văzând cum plâng prin streșini norii,  
ce se revarsă pe pământ.  

Se frâng și visele din lună,  
îngândurat prin geam privești,  
la cerul care iar adună,  
triste�ea toamnei can povești.  

Te pierzi privind în depărtare,  
vezi ramul gol și pătimaș,  
sperând la toamna viitoare…  
la toamnele ce �iau ramas!  

Te pierzi privind a câtea oară?!  
 destinul frunzei… cade lin,  
în gândul ei ar vrea să moară  
șin toamnele cual tău destin.…

Mihail JANTO

Toamna
de George Coşbuc

Toamna târziu
În noaptea cu lună,
Cum vâjâie codrul
Şi geme şi sună!
Din nordul cu neguri
Un vuiet răsare
Şi vine şi creşte
Mai iute, mai tare;
Iar codrul aude,
Puternicul rege
Aude prin noapte
Şi binenţelege
Al oştilor vuiet
Din nord pornite –
El vrea să răscoale
Puteri obosite
Şinjură şi urlă,
Căşi simte pierirea.
Şi galben se face,
Nu poate sadoarmă,
Nuşi află nici pace,
Şi tremură codrul
Cu inima ruptă
De spaimă, se zbate,
Cu vântul se luptă,
Pocneşte şi sună
Şişi urlă durerea,
Căci vântul îl prinde
Şil strânge de mijloc
Topindui puterea!
Şi codrul sendoaie;
Şil biruie vântul
Râzând îl sugrumă
Şii rupe veştmântul
Şi părul il smulge
Şin văi îl aruncă.
Un ţipăt răsare
Pe deal şi pe luncă;
Grăbitele păsări
Cu vuiet aleargă
Şi norii vin stoluri
Pentinderea largă
De spaimă sascunde
Pârâul sub gheaţă –
Şi regele codru,
Din ultima viaţă
Suspină văzânduşi
Pustiul, şi geme
Şi cade pe spate
Şi moare cu fruntea
Pe pieptul naturii
Şi moare natura
De jalea pădurii
În toamna târzie!

Toamna
Străbatem iarăş parcul, la pas, ca mai nainte.
Cărărilenvelites cu palideoseminte.
Aceeaş bancăn frunze neaşteaptă la fântâni.
Doi îngeri duc beteala fântânilor pe mâini.

Neam aşezat alături şi braţui ma cuprins.
Un luminiş în mine părea că sar fi stins.
Măndrept încet spre mine şi sufletul mil caut
Ca orbul, ca să cânte, sparturile pe flaut.

Vreau sămi ridic privirea şi vreau săi mângâi ochii…
Privirea întârzie pe panglicile rochii.
Vreau degetui uşure şil iau să il dezmierd…
Orice vroiesc rămâne indeplinit pe sfert.

Dar ce nu pot pricepe ea pricepu, de plânge?
Apusul işi întoarce cirezile prin sânge.
O! mă ridic, pe suflet so strâng şi so sărut —
Dar braţele, din umeri, le simt că miau căzut.

Şi deam venit can timpuri, a fost ca, inco dată
Saplec la sărutare o frunte vinovată
Sănvingem iarăş vremea dintrontărire nouă
Şi sănviem adâncul izvoarelor de rouă.

Şi cum scoboară noaptea, al’dată aşteptată,
Îmi pare veche luna — şi steaua ce searată,
Ca un parete dearme, cu careaş fi vânat.
Şi fără glas, cu luna, şi noi neam ridicat.

Tudor ARGHEZI

ÎN LABORATOR
Soţioara lui Costin
Nuncetează cu oftatul:
Cică şia surprins bărbatul
Studiind... un corp străin.

Dobriţa IANCU

BĂRBAŢII
Despre bărbaţii buni, deştepţi,
Zicea un ins, odinioară,
Că lanceput sunt înţelepţi,
Iar dupaceea... se însoară.

Ion GHERA

PUŞCA ŞI CUREAUA LATĂ
Soaţa mea, înfierbântată,
Miaminteşte uneori:
"Ce bărbat ai fost odată..."
Sau de maxim două ori!

Nicolae BUNDURI

FEMEIA FATALĂ
Are cap de păpuşică,
Trup de fildeş, sâni bogaţi
Şi trăieşte singurică...
Cuo mulţime de bărbaţi.

Nicolae GHIŢESCU

Un tip ajunge la urgen�ă cu soacra, grav rănită la un picior.
Doctorul îl întreabă:
– Ce sa întâmplat ?
– A fost împușcată.
– A�i putea să fi�i mai precis?
– Da, dar ști�i, e prima dată când trag cu arma, data viitoare voi fi

mai precis, promit!


Un beţiv se plimba printrun bâlci.
Se opreşte la un stand de tir, trage, nimereşte ţinta şi câştigă o mica

broască ţestoasă.
Pleacă mulţumit şi după o oră se întoarce, trage şi câştigă iar.
– Acum puteţi să alegeţi ce vreti: o păpuşă sau un ursuleţ.
– Nu, daţimi tot un sandwich, la fel ca data trecută!
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21 SEPTEMBRIE, ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A PĂCII

Ziua Interna�ională a Păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21
septembrie. Aceasta este dedicată păcii și în special absen�ei războiului și a
violen�ei. De exemplu cum ar fi încetarea temporară a focului întro zonă de
război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima
oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe na�iuni,
organiza�ii politice si militare .

Pentru a inaugura ziua, „Clopotul Păcii” este sunat la sediul ONU (în
New York City). Clopotul este turnat din monede donate de copii de pe toate
continentele, cu excep�ia Africii și a fost un cadou de la Asocia�ia Na�iunilor
Unite din Japonia, ca „un memento al costului uman în război”. Pe inscrip�ia
de pe o parte se poate citi, „Trăiască pacea absolută în lume”. 

22 SEPTEMBRIE, ZIUA
EUROPEANĂ FĂRĂ MAȘINI

Ziua europeană fără mașini, ini�iativă a Comisiei Europene,
promovată de Uniunea Europeană, a început să fie marcată în mai multe orașe
de pe continentul european începând cu anul 1999. Ideea a câștigat teren și în
alte păr�i ale lumii, în orașe precum Seul, Tokyo şi Montreal.

Evenimentul este marcat la data de 22 septembrie, în fiecare an. Prin
intermediul unor manifestări sportive şi culturale, se urmăreşte atragerea
atenţiei asupra necesităţii protejării mediului înconjurător şi a impactului ne
gativ pe care îl are poluarea generată de maşini asupra sănătăţii locuitorilor
din marile aglomerări urbane. Prin urmare, se promovează mersul pe jos, cu
bicicleta și alte forme de deplasare ecologice.

Ideea a fost preluată şi promovată în 40 de ţări, în prezent fiind
marcată în peste 1.000 de oraşe. În România, Reşiţa a fost primul oraș care a
marcat evenimentul.

În lume, peste un miliard de oameni inspiră aer foarte poluat, în
special cu monoxid de carbon și dioxid de sulf. Creșterea spectaculoasă a
numărului de autovehicule a dus la creșterea efectelor negative asupra
planetei și implicit asupra oamenilor.

PUGILISTA BIANCA COBZARU 
A CUCERIT O MEDALIE DE BRONZ 

ÎN CAPITALA BULGARIEI

La Sofia, în capitala Bulgariei sau desfăşurat
recent Campionatele Europene de box pentru tineret, la
feminin şi masculin, acolo unde a fost prezentă şi
delegaţia României.

Legitimată la clubul CFRCSŞ Unirea Iaşi şi
antrenată de Nicu Brânzei şi Tinu Brânzei, talentata
sportivă Bianca Cobzaru a cucerit medalia de bronz la ca
tegoria 54 kg, întro companie extrem de selectă.

În turul I, Bianca Cobzaru sa impus în faţa
pugilistei

Angelina Glebova (din Rusia  vicecampioană
olimpică şi europeană), iar turul al IIlea a câştigat în faţa
lui Courtney Scott (din Anglia  care era campioană
europeană entitre). În semifinale, Bianca Cobzaru a
pierdut în faţa lui Fay Niamh Chole (din Irlanda), cea care
a devinit de altfel şi campioană europeană la cat 54. Kg.

„Cu două victorii la activ, ieşeanca Bianca
Cobzaru obţine o meritată medalie de bronz, o medalie

muncită şi cea mai valoroasă de până acum din cariera ei.
Felicitări Bianca!”, nea declarat antrenorul Constantin
„Tinu” Brânzei.

Vă mai informăm că, în perioada 1521
septembrie 2019 se desfăşoară Campionatul Naţional de
Box pentru cadete, tineret şi senioare, competiţie ce
aliniază la startil ei circa 180 de sportive. Clubul CFR
CSŞ Unirea Iasi  participă la această competiţiei cu
pugilistele Bianca Cobzaru (cat. 54 kg, proaspată
medaliată cu bronz la Campionatul European de Box
2019 de la Sofia), Maria Botezatu (cat 60 kg, campioană
naţională şi câştigătoare a Cupei României) şi Daria
Chelcu (cat. 69 kg).

„Toate cele trei sportive de la clubul nostru vor
boxa la categoria de vârstă tineret. Sperăm ca evoluţiile
lor să fie la înălţimea aşteptărilor noastre!”, a mai
menţionat acelaşi antrenor ieşean prof. Tinu Brânzei.

Dan TEODORESCU

320 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN
SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN

Angajatorii din Spaţiul Economic European
oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 320
locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 136 locuri de muncă pentru: ajutor
electrician, ajutor la cură�enie, bucătar, bufetier,
cameristă, chef de partie, chef de rang, commis de rang,
conducător tren mărfar, consultant IT, demichef de rang,
dezvoltator software, electrician, fierarbetonist, îngrijitor
persoane vârstnice în azil, instalator instala�ii sanitare, de
încălzire și gaz, junior chef/sous chef, lăcătuș, manager
recep�ie, manipulant de mărfuri, mecanic mașini de
prelucrare a plasticului, menajeră, operator excavator,
operator stivuitor, ospătar, parchetar, pictordecorator,
preparator de înghe�ată, recep�ioner, specialist în
confec�ionare mobilă, specialist IT, sudor MAG, tâmplar,
zidar;

Austria – 54 locuri de muncă pentru: electrician,
faian�ar, instalator sanitar și de încălzire, lăcătuș mecanic
în construc�ii, operator CNC, reactJS frontend developer,
stivuitorist, tâmplar produc�ie de mobilier, tâmplar de fer
estre;

Olanda – 45 locuri de muncă pentru: culegător
fructe;

Norvegia – 42 locuri de muncă pentru: electri
cian cu certificat DSB, mecanic auto, tâmplar/dulgher,
tinichigiu auto, vopsitor auto;

Fran�a – 17 locuri de muncă pentru: mecanic
auto, vopsitor auto, tinichigiu auto;

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar;
Irlanda – 7 locuri de muncă pentru: inginer

construc�ii civile;
Polonia – 5 locuri de muncă pentru: operator

mașini de frezat, operator CNC/operator de freză CNC,
operator de strung;

Slovenia –2 locuri de muncă pentru:
programator.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă
pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro/eures, sau se
pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea
forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, unde
consilierul EURES îi poate îndruma.
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CAMPANIA 
„#10 PENTRU SIGURAN�Ă”

A AJUNS LA ȘCOLI DIN
VASLUI ȘI ZORLENI

Campania „#10 Pentru Siguranţă” a ajuns în această săptămână la
Școala „Mihail Sadoveanu” Vaslui și la Colegiul „Marcel Guguianu” Zorleni.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog și ai Institu�iei Prefectuluijude�ul Vaslui iau informat pe copii cu
privire la pericolele existente, la riscurile la care se pot expune dacă le ignoră
sau nu le recunosc şi despre cum se pot proteja împotriva lor.

Violenţa în mediul şcolar, consumul de alcool şi drog, traficul de per
soane, fenomenul de bullying, securitatea împotriva incendiilor şi siguranţa
rutieră, au fost câteva dintre subiectele abordate şi discutate cu elevii.

O altă temă abordată a fost legată de importan�a folosirii telefonului
mobil la școală.

Este opţiunea părinţilor care, fie cedează rugăminţilor, fie doresc ca
fiul/fiica lor să nu fie ”mai prejos” decât alţii, fie cred că este mai în siguranţă
copilul lor dacă îl pot controla oricând.

Părin�ii se consideră în siguran�ă, dacă au posibilitatea de ași suna
copiii oricând.

Sunt și alte solu�ii pentru ai controla pe cei mici: respectarea unei ore
de întoarcere acasă, unde poate fi sunat; păstrarea legăturii cu vreun
părinte/vecin care este în general acasă sau afară cu copiii; men�inerea unei
legături permanente cu învăţătoarea sau dirigintele.

Activitatea a vizat nu doar informarea, educarea, conştientizarea
elevilor, cât şi a profesorilor asupra pericolelor reale existente şi a modului în
care se pot proteja, precum şi săi încurajeze să se adreseze specialiştilor în caz
de nevoie.



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
53 locuri de muncă disponibile la 18.09.2019

– SC ALDELIA SRL 4 muncitori necalifica�i la
asamblarea, montarea pieselor

– SC CHENCOS SRL 5 muncitori necalifica�i la
asamblarea, montarea pieselor

– SC EVIANIS PROD SRL 1 muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor

– SC SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chel
ner)

– SC VIACONS RUTIER SRL 1 muncitor
necalificat la între�inerea de drumuri, șosele, poduri,
baraje

– SC ING PRIM SRL 1 șofer autocamion/mașină de
mare tonaj

– SC FINISH TRANSPORT SRL 1 vânzător
– SC LINUX SRL 1 spălător covoare înnodate
– SC SPIDER FLUX SRL 1 spălător vehicule
– SC ELENANYRAM SRL 2 vânzători
– SC IDRICORIMAD SRL 1 mecanic auto
– SC INTERONYTRANS SRL 1 mecanic auto
– SC BERTCOMPANY SRL 1 mecanic auto
– SC NEWROEVO SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– SC LYNOCRIS ROM SRL 3 muncitori

necalifica�i în industria confec�iilor
– SC MADAPICA SRL 3 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC NICOMON SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC BRODAT ȘI CUSUT SRL 1

confec�ionerasamblor articole din textile
– SC ALPHA WOLF TOUR SRL 1 manager
– SC ANA  CORNEL SRL 1 vânzător
– SC MADEROM SHOES SRL 2 confec�ioneri arti

cole din piele si înlocuitori, 4 muncitori necalifica�i în
industria confec�iilor, 1 ucenic 

– SC CIBLIM PROD SRL 1 confec�ioner articole
din piele si înlocuitori

– SC LETECOM SRL 3 confec�ioneri asamblori
articole din textile

– SC CODRIN TEXPROD SRL 1 contabil
– SC ECOSALUBRIZARE SRL  1 îngrijitor ani

male
– SC AUTO BHN SRL 1 instructor auto
– SC AUTOROM SRL 1 zidar rosatortencuitor
– VASEA SRL 1 ajutor bucătar, 1 camerista hotel, 1

femeie de serviciu

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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PLOPANA – BACĂU

Reporter: Stima�i prieteni, suntem în biroul primăriei din Plopana. Stăm de vorbă cu dom
nul primar Gheorghe Andrieș, primarul comunei. Bine vam găsit, domnule primar.

Primar: Bine a�i venit, domnule profesor. Dumneavoastră sunte�i oricând binevenit
în localitatea noastră, pune�i întro lumină bună comuna Plopana și administra�ia locală.

R: Domnule primar, de fapt eu constat. Văzând ce sa înfăptuit pe aici, pentru că în fiecare
an fac câte un reportaj despre această zonă, pot spune că vorbesc în cunoștin�ă de cauză. Deci ceea
ce public despre comuna dumneavoastră sunt note constatative referitor la activitatea
dumneavoastră. Reluăm: Gheorghe Andrieș este primar din 2000. Sunt 19 ani, dar de câ�i ani
sunte�i inginer?

P: Sunt la 5lea mandat, inginer sunt din 1983, de la absolvire.
R: Domnule inginer, nu a�i avut îndoieli când a�i preluat administra�ia comunei? Nu va�i

gândit că va fi greu, greu? Plopana are o oarecare reputa�ie negativă. 
P: Nu, Plopana a fost și este o comună de oameni gospodari.
R: Cu atâ�ia �igani? Așa spune lumea, nu eu.
P: Eu vă invit întrun sat așa zis reprezentativ – în satul Budești, unde acești așa zis

�igani, romi, au un procent de 90% din popula�ie. Dar localitatea este un etalon pentru comu
na Plopana și mă mândresc cu ea. Pentru că aceasta este localitatea cu cele mai noi case, cu
cele mai frumoase case, biserică nouă. Cu cele mai frumoase mașini și cu cea mai efervescentă
via�ă economică. Locuitorii au plecat, au venit, au adus, au investit, nu șiau uitat originea.
Au construit case noi, frumoase. Este o competi�ie între ei, care săși facă casa mai frumoasă,
mai ochioasă. Mă mândresc cu ei. Satul sa dezvoltat exponen�ial, în timp ce sate de români,
cum spune�i dumneavoastră sunt depopulate, îmbătrânite, sate care peste 20 de ani, spun eu
gândindumă la trendul acesta al României, vor fi numai bune pentru demolat – așa cum a
dorit și na reușit Ceaușescu așa va reuși această epocă modernă. Se va restrânge numărul
localită�ilor. 

R: Să dăm cititorilor niște informa�ii. Comuna Plopana face parte din jude�ul Bacău, este
la grani�a cu jude�ul Vaslui și are – câ�i locuitori?

P: După statistică 3300 de locuitori – faptic, dacă mai sunt vreo 2500, dar cam 500
lucrează în afară, sunt între două mașini, între două avioane, vin și pleacă.

R: Câte sate are comuna? 
P: Opt sate. Unul este micu�.
R: Ave�i o re�ea de infrastructură destul de mare la opt sate.
P: Comuna este bine plasată, chiar dacă este la grani�a jude�ului, este plasată para

lel cu drumul na�ional 2F. Miam pus și îmi pun în continuare speran�e că poate acest drum
ar putea să revitalizeze întro perspectivă, localitatea. Dacă ar deveni autostradă. Un drum
expres, un drum care să faciliteze mișcarea între România și Republica Moldova, dar acum
este agreată șoseaua Albi�a –Tecuci. Și totuși sar părea că acest drum va ieși din calculul
ecua�iei.

R: Trebuie să spunem cititorilor că șoselele sunt foarte bune, asfaltate.
P: Drumul 2F este drumul principal, din acest drum pleacă o re�ea de drumuri

na�ionale, sătești, în mare parte sunt asfaltate, paralel cu acest drum – dreaptastânga este o
re�ea de apă și canalizare, viitorul acestui drum este legat de această re�ea na�ională.

R: Eu știind că aici au fost livezi, vii, ave�i dealurile acestea deosebite, ar trebuie să se
întrevadă un viitor promi�ător.

P: Mă întreba�i din ce an sunt inginer? Sunt inginer din 1983. La vremea respectivă
am ocupat o func�ie de șef de fermă la un IAS de top din jude�ul Bacău. La vremea respectivă
economia �ării avea o strategie foarte bine definită, agricultura avea o strategie foarte bine
definită, poten�ialul pământului era foarte bine definit, arabilul era în zona lui, livezile și viile
și pășunile erau în această zonă colinară, astăzi livezile și viile se pun pe cele mai bune
terenuri iar zona colinară a rămas abandonată, sărăcită.

R: Dar a�i fost primar, de ce a rămas așa?
P: Nui vorba că nam fost primar, dacă Plopana ar fi o excep�ie din punctul de

vedere al acestei probleme, ar fi vina primarului, dar fenomenul se petrece în toată România.
Am mers în vara aceasta pe litoral și am văzut colinele din Dobrogea – pe vremea lui
Ceaușescu erau terasate și cele mai frumoase vii erau în zona aceea a colinelor din Dobrogea,
din zonele subcarpatice, a colinelor din zona Ardealului. Astăzi nu, viile le găsim în Bărăgan,
în întorsura Buzăului pe cele mai fertile terenuri, pe terenuri plane. Zona noastră, a colinelor
a rămas neagreată.

R: Domnule primar Gheorghe Andrieș, dumneavoastră sunte�i născut în comună, nu?
P: Bunicii, străbunicii, tot de aici sunt. 

R: De când este atestată comuna? Va�i interesat? 
P: Comuna este atestată la 1835, bănuiesc că pu�in înainte de aceste vremuri erau și

Andrieșii pe aici. O familie de Andrieș chiar a fost boier, a avut moșie, a fost primar după
1900, cam pe la 1923. Sunt un al doilea Andrieș primar în comuna Plopana.

R: Dumneavoastră a�i căpătat foarte multă experien�ă în administra�ie, deși a�i rămas mic
întreprinzător. Deși mai este timp până ve�i termina mandatul, dacă ar trebui să enumera�i 45
lucruri pe care lea�i făcut în comună, a�i putea enumera?

P: Aș putea să le enumăr: 1, 2… 5, etc. dar nu sunt lucrurile pe care leam sperat la
primul mandat. La vremea respectivă, gândeam că administra�ia locală este „prioritarizată”
de la nivel jude�ean, central și local. Că există o strategie în administra�ie, în tot ce înseamnă
investi�ii. Nu. Am constatat că primarul numai centrală atomică nu poate să facă în locali
tatea lui, în rest face cum îi trăsnește capul dacă are sus�inerea Consiliului Local și finan�are.
Cei de la nivel central și jude�ean se implică foarte pu�in în strategia locală. Acele strategii
locale nu sunt conexate la strategia jude�eană și na�ională decât foarte pu�in.

R: Am de făcut un scurt comentariu. Domnule aici este un primar care a fost foarte potriv
it, de atâ�ia ani, de câ�i ani de când ești în această func�ie nu cred că oamenii sunt convinși de aceas
ta. În alte comune sunt primari care au dea face cu administra�ia, ca „baba cu mitraliera”. Acesta
este comentariul meu, care ar fi părerea dumitale? Dacă un om născut, crescut aici atât a putut face,
deși nu pu�in, înseamnă că nu se putea face mai mult?

P: Nu, de făcut se puteau face mult mai multe. Dar după 19 ani când consta�i că ai
făcut o re�ea de drumuri întro localitate și popula�ia sa diminuat, te întrebi care este cauza.
Cauza ești tu primarul, nu ești competent în administra�ie sau este un fenomen la nivel
na�ional? Și cauza este la nivel na�ional. Pentru că noi primarii spunem: neam zbătut să
avem infrastructură: apă, canalizare, drumuri, re�ea de școli, culturală. Dar am câștigat
primul mandat promi�ândule oamenilor din sat că le vom face o școală model. Primul obiec
tiv din investi�iile pe care leam făcut în comună a fost o școală pe care am făcuto în 2000.
Leam făcut școala și acum școala este închisă. Am promis – ce vă spuneam, să fac drumuri;
am făcut drumuri pe fonduri europene și satele din comună sunt îmbătrânite și depopulate –
nu miaș dori, dar cred că peste 20 de ani acele sate vor face obiectul unei restructurări.

R: Ca om care a�i gândit la viitorul satelor, localită�ilor, a jude�ului, ce propunere ave�i?
P: Mereu mă leg de acea strategie. Nici un partid, nici un guvern nu a venit cu o

strategie clară care să vină de la nivel na�ional și să ajungă în ultimul cătun, în ultimul sat.
R: Întrebare de ziarist: păi dacă a�i avut toată libertatea de ac�iune, pentru că a�i specificat

că Consiliul Bacău nu se implică, va lăsat toată libertatea de ac�iune, vă pute�i plânge de această
independen�ă?

P: Nu. Independen�a este, dar când nu ai conexiune și nu ai rezultate în lucrurile pe
care le întreprinzi, ori ai niște proiecte neviabile, ori acele proiecte nu au conexiuni cu o re�ea
publică – nu se integrează în realită�ile na�iunii.

R: Totuși întrebarea există: Quo vadis? Încotro?
P: Mai rătăcim. Am rătăcit 30 de ani. dumneavoastră mă întreba�i când aș fi fost eu

un primar bun? Aș fi fost un primar bun în anii 80. Când se respectau acele strategii, pri
marii aveau autoritate publică. Nu sunt un nostalgic după perioada comunistă. După
revolu�ie am fost cel mai liberal om. Miam dat demisia din agricultura de stat și am optat
pentru agricultura privată. Sunt un mic fermier. Am o proprietate, am investit în mici
suprafe�e de teren, sunt în favoarea ideii de liberalizare a agriculturii. Sunt pentru propri
etate – care, eu consider că este sfântă și este promotoare a progresului. Dar bâjbâim. Totul
este în defavoarea noastră.

R: De ce?
P: Dovada: nu suntem nemuritori. Nu suntem niște obiecte de por�elan care să nu ne

uzăm. Satul românesc sa uzat material, dar mai ales moral în cei 30 de ani.
R: Apropo, primarii se uzează?
P: Primarii se uzează nu din prima  zi de mandat, uzura începe din momentul în care

se gândesc că ar putea să ajungă primari – mă gândesc la campania electorală. Mandatul în
sine de primar nu înseamnă să stai cu o cafea în fa�ă. Primarul e moașă comunală, cel care
24/24 nu are voie să închidă telefonul, nu are voie să închidă poarta, trebuie să stea în acea
stare de veghe, precum soldatul. Trebuie să fie gata să se îmbrace și să iasă în orice clipă din
casă. A�i văzut: când o bătrânică este călcată pe trecerea de pietoni, primarul este vinovat,
când arde o casă sau nu este apă, când apare o boală contagioasă, el este vinovat. Exemple
am câte dori�i.

R: Bine dar aceasta este pentru oameni care participă sufletește în via�a primăriei. Eu știu
o groază de oameni care nu au nici o treabă cu așa ceva.

P: Dacă nu pui suflet nu trebuie să vii la primărie. Aici 50% dintre problemele unei
zile sunt probleme sociale, de familie, probleme care implică sufletul. Omul nu vine de
plăcere la primărie. Nici când își plătește taxele și impozitele.

R: Domnule primar, eu stau de două ore aici și mia făcut plăcere. Au venit cam 2022 de
oameni aici. Lea�i semnat, a�i vorbit cu ei, această disponibilitate de a le acorda aten�ie �ine de
suflet sau de interes?

P: Și una și alta. Eu mă pun în postura lui. Și eu merg la foarte multe institu�ii pub
lice – cu probleme personale sau poate ale institu�iei. Când mi se spune „Domnule Andrieș,
lăsa�i documentul, veni�i mâine sau poate peste trei zile” și nui gata, deși el ar putea fi gata
în două minute în condi�iile în care avem acces la internet și totul este electronic. Dar mai bine
să stea acolo documentul; cu cât un func�ionar are mai multe hârtii, cu atât mai „important”
este el! Atunci eu am altă strategie: ușa deschisă.

R: Păi eu a trebuit să stau pentru că ușa era deschisă și oamenii intrau. Păi nu va fost frică
de un reportaj negativ?

P:  În 19 ani am avut surpriza neplăcută: mia luat cineva haina de pe umerașul din
cabinet – nici astăzi nu știu cine, dar nu cred că un om de rând, cineva mai glume�. Numi fac
probleme că ar intra cineva sămi fure un document, o hârtie.

(VA URMA)
Dumitru V. MARIN


