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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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Va să zică tot globul e în mare fierbere, mai mult, în război,
un război mondial cu un dușman nevăzut, chiar necunoscut,care
lasă multe mor�i ca urme. Prin război, luptă, bătălie, în�elegem cel
pu�in 2 tabere, fiecare cu puști, tunuri, rachete (ferească Domnul),
acum cu drone care să facă mult zgomot, să distrugă mult din
dușman dar să nui omoare pe to�i, că învingătorul nu mai are ce
stăpâni. Ar fi deci… la vedere. Și, poate, în numele unei idei, a unui
ideal care să nu fie doar grija de stomac și mărire.

„A lumiintregul sâmbur, dorin�ai și mărirea” filozofa M.
Eminescu, găsind că motorul social din toate timpurile este
apropierea intimă dintre sexe ori/combinat cu/aspira�ia socială
(mărirea în societate). Se justifică această filozofie
schopenhaueriană, chiar pentru toate timpurile.

Războaiele nu lipsesc în vremurile noastre chiar dacă pentru
noi, românii, e liniște. Ne mai războim între noi…

Am spus că acest virus poate fi rezultatul celor avizi de mărire
care tot căutând mijloace de domina�ie, lau scăpat de sub control,
și acum o lume întreagă nul poate combate; prostul care aruncă
piatra și mul�i deștep�i no pot opri. Constatarea e clară, Covid19
este acum dușmanul nr. 1 al oamenilor de pe întreaga planetă. 

Pentru cine nu știe (dar, cine, acum în era informa�ională?),
pe toate continentele (și în Antarctica?) sau închis școli,
universită�i, unită�i de cultură, competi�ii sportive (sau amânat
până și Jocurile Olimpice) și unită�i productive, temporar, dar…
apare că pe lung timp!

Sa tot vorbit de război  biologic și această pandemie apare cu
aceste… presupuneri. Dar e toată lumea cuprinsă, chiar toată, și
nu putem merge pe principiul că scapă cine poate, mai ales că
există riscul să dispară min�ile cele mai strălucite ale timpului.

Rugile către Domnul nu ne ajută.
Bogă�ia, fastul, be�ia, furia sexuală, călătoriile nu ne ajută

(dimpotrivă).
Legile… nici vorbă, că dușmanul e orb (nu numai justi�ia),

atotputernic, invizibil. Tot la oameni e vreo nădejde.
Putem face altceva decât cum spun conducătorii?

C O R O N A V I R U S =
R Ă Z B O I  B I O L O G I C ?

BUNA VESTIRE,
SĂRBĂTOARE�!� ÎN

2020
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Sărbătorirea primăverii care vine sa făcut dintotdeauna la acest sfârșit de martie care și ca dată fixă marchează
ieșirea la muncile anului. 25 martie nu lipsește niciodată din postul Paștelui, data rămâne ca fermă în traseul de  via�ă
a societă�ii. Cei vechi se pregăteau cu mâ�ișori (muguri de salcie gata de înflorit), cu bucate de post, de sărbătorire în
familie: „de mâine trecem la treabă”! Chiar dacă mai făcuseră ceva până atunci, data asta însemna o bornă de orientare
ca și Sf. Gheorghe, pe 23 aprilie când se tocmeau stânele și se declanșa pășunatul animalelor.

Meditez la rostul carantinei na�ionale și accept că are un rol important în condi�iile acestui an când înfruntăm
dușman nevăzut dar de temut și foarte puternic; altfel nu se poate, chiar dacă economiile �ărilor sunt puse la pământ:
mai importantă e sănătatea popula�iei.

Am luat drept etalon Vasluiul ca oraș de mijloc, cu destulă agricultură „în spate” pentru că mul�i oameni mai
dau cu sapa în primăvară în grădinile de la �ară sau pe terenuri individuale. Am găsit că este foarte trist în contrast cu
ziua însorită, că e golit de popor ca o lozincă politică de con�inut, că dispar energiile creatoare pe rând ca și metaforele
din via�a celor care aleargă doar după ma�ul gros. Fără ceva mul�ime, de unde… optimism?

După Ordonan�a militară (și eu am făcut armată, nu glumă, chiar dacă la transmisiuni) nu am voie sămi
părăsesc redac�ia, dar îmi convine că am mult de scris, încă 4 căr�i, aproape gata. Dar am parcurs cu mașina, după ora
11, orașul golit de lume, cu impresia că toată via�a stă în loc. Amenin�ată de cazul de coronavirus de lângă noi, probabil
acel 1% din câte există de fapt. Deci un pericol de infestare pe care săl evităm, cum putem. Cred că vom trăi câ�iva
ani buni cu acest fel de gripă – mortală – dar neapărat vreo câteva luni, mai intens.

În timpul foametei din 1946 – 1947 am trăit sub groaza tifosului exantematic, nu numai sub foame și lipsuri.
Se vorbea și de holeră, oricum era o sumedenie de legende, așa că cine făcea „cori”(…) scăpa cu frec�iile cu rachiu,
cine scarlatină (la copii, cu izolare), cine avea tifos (boala păduchilor) era izolat de comunitate și adesea murea în
chinuri, flămând și singur. Și era foametea cea mare pentru toată Moldova. Noi elevii eram bucuroși că nu ne mai
ducem la școală, drept care mâncam și coajă de salcie (fără să știm cât de bine ne făcea), și urluială, și alte boabe, și
baraboi, și gulii și ce mai găseam. Rachiul de cazan era principalul dezinfectant și băut și pentru frecat corpul. Să vă
spun cât era de greu? Copilul din mine nu putea realiza grozăvia.

Alte vremuri sunt, nu?
Dar, iată vin alte pericole, ca acest virus căruia O ÎNTREAGĂ LUME nui dă de capăt, iar noi suntem mult

prea mici. Realizăm, mul�i, ce greută�i urmează? Dacă vecinul are, nici noi nu murim, dar acum vecinii au și ei
îmbolnăvirile lor, deci grija lor și nu pe a noastră.

Pot eu spune altfel decât că „prin noi înșine” trebuie să scăpăm cu bine?
Trist, de „Buna Vestire” trebuie să rezistăm, oameni buni.

Dumitru V. MARIN
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A APĂRUT NUMĂRUL 21 AL REVISTEI
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

Cum sar zice am intrat în a 3a „decadă” cu
acest prim număr pe 2020.

Am trecut de 5 ani de când am pornit această
revistă cu prieteni buni ca Mihai Batog Bujeni�ă,
doamna Cornelia Ursu, eu și ceilal�i. Aș zice că 
neam depășit deja gândurile de atunci când speram
să devenim, adică să reușim o revistă de valoare.
Păi, dacă număr de număr avem nume noi, unele
dintre ele foarte valoroase, dacă am ajuns la
aproape 600 de colaboratori din toată lumea, adică
din 4 continente și 32 de �ări, dacă stele de mare
mărime din lume publică la noi… sunt argumente
solide de reușită?

Orice revistă își are un colectiv stabil care o
sus�ine, cu cât mai valoros, cu atât mai bine. Și, noi
îl avem: uita�ivă la glosar.

Am vrut să public un interviu cu prietenul
nostru George Filip. Nu mia trimis răspunsurile la
cele 5 întrebări.

Îmi păstrez vii cele mai calde mul�umiri pen
tru Georg Barth (Germania), Dorel Schor (Israel),
Daniela Straccamore (Italia), George Filip
(MontrealCanada) Ben Todică (Australia) și mul�i
al�ii dintre grani�ele limbii române. Între grani�ele
na�ionale sau înmul�it colaboratorii de mare merit
și valoare, între grani�ele jude�ului avem încă
umerii puternici. Cătălin, e artistuldesigner care
orânduiește superproduc�iile Gabrielei Ana Balan
sau ale hușenilor, vasluienilor, bârlădenilor.
Băcăuanii nu lipsesc de la apeluri, ieșenii sau legat
cu suflet de apari�ii, profesorul Alexandru Ionescu
nuși lasă prietenii din Mizil, Slobozia sau Câmpina
să absenteze, ardelenii Botiș, chiar dacă scot și ei o
publica�ie, ne mai trimit și nouă crea�ii notabile,
avem un nou colaborator din SorocaBasarabia… și
tot așa.

Nu neam împlinit… cu teatru (nou), dar
avem de toate celelalte.

Neam dezvoltat cât am putut tematic.
Am reușit să acordăm și premii.
Dacă mai și scăpăm cu bine de pandemia asta

provocată de coronavirus, chiar că avem noroc: ne
așteaptă grele, tare grele încercări. E ușor lucru ca o
PLANETĂ să fie în carantină?

Noi ne opintim bine la roate, aici, la locul
nostru, bucuroși că am pus pe harta culturală a
lumii un municipiu cam rău famat (în presă):
VASLUI.

Să vedem dacă putem �ine Simpozionul
interna�ional, „Carte și cultură vasluiană”, edi�ia a
7a, pe 28 aprilie 2020. Că e prezent Covid19.

Nu la „bună vedere” ci la bune scrieri, vă
așteptăm!?!

Dumitru V. MARIN

A  a p ă r u t  n r .  2 1 / 2 0 2 0
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are  șase 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 585 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.
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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
26 mart.  2020 – 1 apr. 2020

Începutul săptămânii este
agreabil pentru tine,

deoarece sunt șanse de înnoire și
schimbare benefică a unor planuri
care își așteaptă demult rândul. Ești
entuziast şi încrezător în forţele pro
prii ceea ce este minunat. Vor apărea
preocupările legate de capitolul
finaciar, sec�iunea venituri din munca
prestată oficial. Cariera şi imaginea ta
în societate vor lua turnuri nebănuite.

Începutul săptămânii te
predispune la interiorizare și

stări sufletești fluctuante.
Revizuiește�i planurile de via�ă și
schimbă, unde este cazul, fie
concep�iile tale, fie etapele de
realizare a ceea ce î�i dorești. La
mijlocul săptămânii te vei sim�i mult
mai bine, chiar vei fii întro formă de
zile mari. Atenţie la ce se petrece cu
personalitatea ta în aceste zile! Sunt
posibile stări delicate şi neînţelese.

Cariera profesională și
imaginea ta în societate

sunt aspecte cărora ar fi bine să le
acorzi importan�ă în primele zile ale
săptămânii. Unii te admiră, al�ii mai
pu�in, însă altora le este indiferent ce
faci. Tu ar trebui să te gândești la ce
anume î�i dorești concret și să trasezi
un plan viabil în acest sens. Pe de altă
parte, segmentul prietenilor şi al
protectorilor este în bătaia razelor
astrale. Relaţiile sociale devin foarte
dinamice. Este posibilă apariţia
conflictelor rămase nerezolvate. 

Prietenii și sus�inătorii din
segmentul socioprofesio

nal î�i sunt alături din primele zile ale
săptămânii. Selectează atent per
soanele cărora le acorzi încredere și
cărora te destăinui. Există unii care
nu privesc cu ochi buni ascensiunea
ta de la locul de muncă. Pe de altă
parte, sunt posibile stări interioare
tensionate sau confuze. Atenţie la o
problemă cronică de sănătate ce îşi
poate face simţită prezenţa!

Începi săptămâna preocupat
de laturile spirituale ale

vieţii, de călătorii în străinătate sau de
studii pe termen lung. Este bine să�i
alcătuiești planuri în acest sens, dar ia
în cacul și factorul neprevăzut. Pe la
mijlocul săptămânii vor apărea
aspecte legate de carieră şi de imagi
ne în societate. Fii prudent în rela�iile
cu șefii, dar și în rela�iile colegiale,
deoarece pot apărea surprize de
propor�ii! Sănătatea şi locul de muncă
sunt luminate bine de razele astrelor.

Săpămâna începe cu posibile
veşti secrete sau informaţii

legate de o moştenire. Pe lângă
aspectele materiale ale cotidianului,
sufletul tău are o mare dorin�ă de
rafinare sufletească și de apropiere de
disciplinele spirituale. Orieneazăte și
spre călătoriile în străinătate sau
studii pe termen lung, la nivel de
plan. Dorin�a de a�i îmbunătă�i
mediul în care trăiești și î�i desfșori
activitatea este la cote înalte și ușor
de îndeplinit. Finalul săptămânii
accentuează zona carierei.A

P
A

R
I�

II
 E

D
IT

O
R

IA
LE

TOTUL VA FI BINE!TOTUL VA FI BINE!
Poem colectiv pentru salvarea planetei

Această poezie este pentru tine, Valentino,
deschide fereastra şi citeşteo cu voce tare
până va răsări curcubeul!
Vom ști că lupta na fost în zadar, chiar dacă a durut
și vom săruta zenitul din ochii noului acum născut…
Cu fiecare clipă trecută, ne deplasăm spre infinit...!
Au înflorit corcodușii în cerul de azi
vom sim�i căldura îmbră�ișărilor ce atât de mult neau lipsit.
Din amfore de crin vom bea lumina cerului de por�elan…
Vom gusta infinitul întro palmă denceput!
Vom zburda iarăși pe câmpii,  copil iubit....
Pașii deja îi știm, prin îmbră�ișări ne vom întâlni.
Cântecul inimii încă răzbate dintro temătoare tăcere
dar ne vom hrăni din ambrozia iubirii.
De prăpăd și de jale,  să nu mai auzim,
doar cântecul mierlelor,  săl ascultăm!
Măștile de bal vor flutura steagul alb în laguna Vene�iei.
Toate vor deveni amintiri după care vom plânge, vom râde!
Vom zâmbi din nou și îmbră�ișa�i vom spune: AM ÎNVINS !
Știm că veșnici vom trăi, din el si o ea „zidi�i” de EL.
Cineva stă pe o stâncă și prezice viitorul...
Cerui mai senin când avem timp pentru noi, pacea  ne poartă curat zborul...
Și via�a noastră va fi ecoul prelung din �ipătul
aprins între tăcerile timpului răpus de seninătatea 
florilor de cireș..
Un val e via�a zi de zi,ne pune stavilă împlinirii, neștiută e marea taină a iubirii.
Împreună... cu lumină, căldură și adevăr!
Vom respira vântul adus de mare
unde valul din adânc vuiește spart la �ărm
întro spumă de petale.
Și încol�ește din carne hram de muguri noi,
risipi�i de îngerii din rai,
însuși Dumnezeu va coborî
să pună lumină cireșilor de mai.
E atâta liniște, între cer și pământ,
că putem auzi inima lui Dumnezeu bătând,
în ritmul luminii care cerendurare,
iubire, credin�ă, speran�ă, răbdare...
Chiar dacă
cerul fiva la fel de rece și străin 
ca tohu wabohu de lanceput...
Stai în liniște și ascultă cum își înflorește cireșii 
primăvara din tine
Magnoliile trăiesc o primăvară senină fiindcă iubirea vindecă răni.
Curând vom privi cerul ca în prima zi 
după ,,sfârşitul lumii" trecut.
Ridică�i fruntea,
dincolo de lacrimi se înal�ă curcubeul!...

Questa poesia è per te, Valentino,
apri la finestra e leggila ad alta voce
fino a quando l'arcobaleno sorgerà!
Sapremo che la lotta non è stata invano, anche se  è stata dura
e baceremo lo zenit dagli occhi del nuovo ora nato ...
Ad ogni attimo che passa, ci spostiamo verso l'infinito ...!
Gli albicocchi sono sbocciati sul cielo oggi
sentiremo il calore degli abbracci che ci mancavano così tanto.
Dalle anfore del giglio degusteremo la luce del cielo di porcellana ...
Assaggeremo l'infinito dal palmo della mano di partenza!
Correremo di nuovo sui campi,  caro bambino…
Sapiamo già i passi, attraverso gli abbracci ci incontreremo.
Il canto del cuore sta arrivando ancora da un temibile silenzio
ma ci nutriremo dall'ambrosia dell'amore.
Di patimenti e devastazione, non voliamo sapere
solo il suono dei merli, ascoltiamolo!
Le maschere da ballo sventoleranno la bandiera bianca nella laguna di Venezia.
Tutto diventerà ricordo dopo il quale piangeremo, rideremo!
Sorrideremo di nuovo e abbracciati diremo: ABBIAMO VINTO!
Sapiamo che vivremo nell’eterno, da lui e una lei "edificati" da Lui.
Qualcuno sta su una roccia e prevede il futuro ...
Il cielo è più sereno quando abbiamo tempo per noi, la pace  porta  a tenere pulito il nostro volo...
E la nostra vita sarà l’estesa eco dell'grido
acceso tra i silenzi del tempo abbattuto dalla serenità
dei fiori di ciliegio ..
Un'onda è la nostra vita banale, si oppone al compiuto, ignoto è il grande mistero dell'amore.
Insieme ... con luce, calore e verità!
Respireremo il vento portato dal mare
dove l'onda dal profondo risuona frantumata alla riva
in una schiuma di petali.
E germoglia dalla carne il velluto di nuove gemme,
sparse dagli angeli dal cielo,
Dio stesso scenderà
per portare luce ai ciliegi di maggio.
C’è  molta calma , tra cielo e terra,
possiamo sentire il battito del cuore di Dio,
nel ritmo della luce che richiede misericordia,
amore, fede, speranza, pazienza ...
Anche se
il cielo è ancora freddo e strano
come tohu wabohu dall'inizio ...
Stai in silenzio e ascolta come fiorisce i ciliegi
la primavera in te.
Le magnolie vivono una primavera serena perché l'amore risana le ferite.
Presto guarderemo il cielo come nel primo giorno
dopo che la "fine del mondo" passerà.
Su la testa,
al di là delle lacrime si innalza l'arcobaleno!

Poezie realizată de GABRIELA ANA BALAN în mediul online, cu participarea autorilor, transcrisă
şi tradusă în limba italiană de RODI VINĂU

Autori: Gabriela Ana Balan, Lumini�a Liliana, Vasile State, Fructe De Padure, Adriana Chidu, Mioara
Triscaru, Luminita Ciobanu, Gabriela Juverdeanu, Gavril Iosif Sinai, Gabriela Serban, Angi Melania
Cristea, Hara Dana,  Ramona Müller, Enea Maria, Mioara Triscaru, Mariazina Vladescu, Geo Galetaru,
Magdalinis Ivona, Alina Florica, Lucia Ciulin, Adriana Dandu, Niculina Carabat,  Latunski Viktor, Carmen
Maria Mecu, Maran Andrada Ingrid, Rodi Vinau.
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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, 26 martie 2020

H O R O S C O P
26 mart. 2020 – 1 apr. 2020

Săptămâna eviden�iază situaţii
dinamice în sfera relaţiilor pro

fesionale. Sunt posibile mici neplăceri,
dar sunt pasagere. Vor apărea informa�ii
secrete privitoare la banii și bunurile
comune cu al�ii. În mod special, aspectele
financiare de la locul de muncă, fie se
modifică, fie descoperi nereguli vechi,
care acum trebuie rezolvate urgent. La
finalul săptămânii te vor atrage practicile
spirituale ale vieţii. Vizitează locașuri
sfinte.

Domeniul profesional, în
spe�ă locul de muncă î�i

creează tot soiul de situa�ii dinamice
cărora trebuie să le faci fa�ă. Sunt
posibile situaţii delicate, dar te vei
descurca cu succes. Atenţie la
mental şi comunicare, deoarece sunt
zone tensionate! Sfera relaţiilor
socioprofesionale se activează
destul de mult. Anumite conflicte
rămase nerezolvate se pot
redeschide, tocmai pentru a fi
înţelese şi soluţionate. 

Cheful de aventuri, veselia
şi dorin�a de a te implica în

rela�ii amoroase te va face remarcat
în anturaj, din primele zile ale
săptămânii. Însă, vor apărea aspecte
legate de sănătate şi locul de muncă
destul de importante și urgent de
rezolvat. Problemele de sănătate
vechi pot fi readuse în discuţie.
Atenţie şi la locul de muncă, unde se
vor activa conflicte rămase nerezol
vate! Final de capitol în plan profe
sional. 

La începutul săptămânii ești
preocupat de activităţile

domestice și de rela�iile cu membrii
familiei. Sunt posibile situaţii
delicate, dar cu răbdare și în�elegere
le po�i depăşi onorabil. Indiferent de
dispozi�ia celorlal�i tu ai chef de
petrecere și aventuri amoroase, însă
nu prea ai succes. Atenţie la relaţiile
sentimentale şi la copii, pentru că
există tensiuni mocnite! Se pot
redeschide conflicte vechi în aceste
zone și o etapă se va finaliza
definitiv. Weekendul accentuează
unele probleme de sănătate.

Sar putea să fii destul de
guraliv la începutul

săptămânii, în mod special cu per
soanele din anturajul apropiat. Fii
atent ce vorbești, pentru că este
posibil să spui ce nu trebuie sau să
necăjești pe al�ii, fără inten�ie. Va
apărea și dorin�a de a sta mai mult
acasă, alături de membrii familiei
sau de rude. Sunt posibile situaţii
delicate, neînţelese sau răscolirea
unor amintiri. Re�ine ce se
conturează în această zonă, deoarece
apar premizele viitoarelor
evenimente! Finalul săptămânii este
favorabil distrac�iilor.

Preocuparea legată de
creșterea veniturilor ob�inute

din munca proprie este un subiect foarte
important în această săptămână. Este
posibil să primești cadouri sau
recompense, dar și tu să fii nevoit să oferi
altora. De asemenea, astrele î�i activează
zonele mentalului concret şi a
comunicării. Vor intra în sfera ta de
interes planurile legate de călătorii sau
studii pe termen scurt. Relaţiile cu
neamurile apropiate şi cu prietenii pot
cunoaşte turnuri noi. 

A APĂRUT:

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC CONFEC�II SA 5 confec�ioneri, 4 muncitori necalifica�i în
confec�ii

– SC MICO SOROCABA SRL 3 lucrători gestionari
– SC BENAVI SRL 2 spălători auto
– SC CRISMONA SRL 1 șef unitate, 1 bucătar, 2 ospătari
– Fabrica de carne MORANDI 10 operatori abator păsări, 1 factu

rist, 1 inginer industria alimentară, 1 economist, 2 sudori, 2 instalatori
– SC FANION  SRL  2 tractoriști, 1 șofer, 1 tehnician veterinar, 2

îngrijitori animale, 1 sudor
– SC SERVICEDDV SRL 1 mecanic auto
– SC VASTEX SRL 5 confec�ionere
– SC ADRIAN TRANS SRL 1 operator calculator
– SC MAGNUMFUN&CAFE 1 barman/ospătar
– SC WYLMOB HOUSE 2 tâmplari
– SC UNGUREANU TRANS 10 muncitori necalifica�i
– S.C. ANDREAS COMPLET CONS 2 muncitori necalifica�i
– SC NEULOMEC 1 sudor
– SC PROMARSA 2 muncitori necalifica�i
– I.I.URSU MARIA NICOLETA 1 mecanic agricol
– S.C. COSMIROM 4 tâmplari
– Asociatia de proprietari 21 1 femeie de serviciu
– S.C. MIXCODTVR 1 bucătar
– S.C. STAR CONSTRUCT S.R.L. 5 șoferi mare tonaj, 6 zidari, 6

muncitori necalifica�i, 2 ingineri construc�ii civile, 1 tehnician construc�ii, 1
economist, 1 inspector resurse umane

– S.C. CONBETAS 2 șoferi mare tonaj, 2 muncitori necalifica�i
între�inere drumuri, 2 asfaltatori, 2 ingineri drumuri și poduri, 2 mecanici
utilaj terasier

– Asocia�ia de proprietari nr.17 2 femei de serviciu
– S.C. C&A CONSULTING 1 inginer mecanic
– S.C. MOBILI CHIC 2 muncitori necalifica�i construc�ii, 2 tâmplari

universali
– PFA Fenciuc Niculina 1 vânzător
– I.I. Pargaru Ionut Florin 1 ospătar, 1 femeie serviciu
– S.C. ATOM TRADING 1 mecanic auto, 1 șofer autocamion
– S.C. ROSELA 1 lucrător comercial
– S.C. DEDEMAN 1 dispecer centru de alarmă, 1 vânzător, 2 casieri
– S.C. BADOTHERMAMC 2 strungari, 2 frezori, 1 electrician, 1

inginer
– S.C. .OLIADI PROFIRE CONSTRUCT 2 muncitori constructori
– S.C. VIDRO CONSTRUCT 2 dulgheri, 2 fierari, 2 finisori, 2

muncitori necalifica�i, 2 zidari
– S.C. DUPLICOM GRUP 1 inginer proiectant silvicultură
– S.C. ZUGRADEC 1 zugrav
– S.C. MEMCOM 2 ospătari
– S.C. JACK CASINO 2 constructori structuri monolite, 1 secretar

asistent director
– S.C. TIPARTOS 1 lăcătuș mecanic
– S.C. CATRODI 1 dulgher
– S.C. LCL ROMANIA 2 confec�ioneri
– S.C. MOBEXIMZAMCO 2 muncitori necalifica�i, 2 tâmplari, 2

finisori, 1 maistru
– S.C. MOBINAL CODRIANU 2 tâmplari
– S.C. BRC COMPANY  1 vânzător, 1 inginer industria lemnului
– S.C. PROFI ROM FOOD 1 casier, 1 vânzător, 1 recep�ioner marfă,

1 lucrător comercial
– S.C. SOREX  TOP 2 operatori calculator

Locuri de muncă
în Bârlad

– ALEXIU CRINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 1 coafor, 1
frizer

– AQUAVAS SA 1 agent contractări și achizi�ii (broker mărfuri), 1
încasator și cititor contoare de energie electrica, gaze, apă, 1 instalator apă,
canal

– SC COMOILSERV SRL 1 vânzător
– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

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

– JARDIANU KEOPS SNC 2 muncitori necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide, 2 tâmplari universal

– LCSERVCONT SRL 1 contabil
– SC METAL SUPER LASER SRL 1 operator mașini unelte
– LEBADA SRL 2 barmani, 2 bucătari, 2 ospătari (chelneri)
– MALVINA SRL 2 mecanici auto
– MOBIFER INVEST SRL 2 dulgheri restauratori, 2 fierar betoniști,

4 muncitori necalifica�i la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faian�ă, gresie, parchet

– SC NICOLE SRL 1 tractorist
– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 1 consilier administra�ia

publică
– PRISCOM SRL 2 manipulan�i mărfuri
– SC ROMOLD SECURITY SRL 17 agen�i de securitate
– SC DUMBRAVA MINUNATA A CLAREI 1 secretară
– SC REMARDO SRL 2 lucrători comerciali
– SPITALUL MUNICIPAL DE URGEN�Ă „ELENA BELDIMAN”

BÂRLAD 1 asistent medical generalist, 1 electrician de între�inere și
repara�ii, 2 fochiști la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune,
2 îngrijitoare la unită�i de ocrotire socială și sanitară, 1 instalator instala�ii
tehnicosanitare și de gaze

– URBANA SA 10 lucrători operativi pentru autocompactoare

AC�IUNI DERULATE DE 
SERVICIUL DE INVESTIGARE

A CRIMINALITĂŢII  
ECONOMICE

Poli�iștii de investigare a criminalităţii economice din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui au ac�ionat pe raza jude�ului Vaslui
pentru combaterea faptelor ilicite de comer� și a altor fapte cu impact negativ
asupra siguran�ei cetă�eanului.

Zilele trecute, poli�iștii din cadrul Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean
Vaslui – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice   au executat mai
multe ac�iuni poli�ienești pe raza jude�ului Vaslui, pentru prevenirea,
descoperirea și combaterea faptelor ilicite de comer�, dar și a altor fapte cu
impact negativ asupra siguran�ei cetă�eanului.

În cadrul  ac�iunii, poli�iștii au efectuat controale la peste 230 de
agen�i economici și au legitimat peste 200 de persoane, iar în urma neregulilor
constatate sau aplicat 60 de sanc�iuni contraven�ionale, în valoare totală de
peste 170.000 lei. Cele mai multe sanc�iuni– 39  au fost aplicate pentru
abateri săvârșite la Legea 12 din 1990 (privind protejarea popula�iei împotriva
unor activită�i de produc�ie, comer� sau prestări de servicii ilicite).

Totodată, cu ocazia derulării ac�iunii au fost confisca�i peste 3.000
lei, dar și bunuri precum alcool sanitar, produse de cură�enie, legume, fructe
și alimente, în valoare totală de peste 12.000 lei, comercializate fără
documente legale de provenien�ă.

Poli�iștii Serviciului de Investigare a Criminalită�ii Economice
Vaslui vor continua desfășurarea de ac�iuni specifice pe raza întregului jude�,
în vederea prevenirii și combaterii activită�ilor ilicite și încălcării legisla�iei în
vigoare.
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�IBANA – IAȘI

O călătorie prin comuna 	ibana, după 50 de ani (de când am făcut cercetări etnofolclorice în Gârbești și Poiana de Sus), produce impresii foarte durabile și chiar, UNICE. Iată
câteva:

– Re�eaua de drumuri și șosele (asfaltate) e cu totul alta. Cine să creadă vreodată că spre Alexeni, Poiana Mănăstirii, Moara Ciornei sar asfalta și ar fi ca un fel de șosea na�ională
care să permită deplasarea oamenilor pe orice timp ? Iată, în zilele noastre multe autoturisme vin oricând în aceste sate.

– 4 – patru Cabinete medicale, care asigură asisten�a de specialitate 24 de ore din 24. Cândva…nici vorbă de medic.
– Sat cu șosea de centură… asfaltată: Gârbești.
Un timp petrecut în localitate, înseamnă noi uimiri, pentru că pe lângă școală în reabilitare (are în fa�ă și un bust al lui Ion Creangă)  se ridică o grădini�ă mai mare ca întrun

oraș, există numeroase și foarte impunătoare clădiri noi, inclusiv cele pentru deservirea popula�iei, se văd eforturile pentru apă și…sistematizare. Pe aici, pe undeva am urmărit prin 1970
evolu�ii din Jocurile dramatice cu măști, ursul, capra, masca�ii.

Era frumos satul și atunci, dar acum este întrun mare grad de modernizare. E clar, cu toate muta�iile vie�ii, creștere a nivelului de trai. 
Tot aici, de fapt în toată comuna 	ibana, am înregistrat un tonus pozitiv, o încredere sporită în via�ă, generată de…hărnicia oamenilor. „La noi nu sunt oameni care stau degea

ba” zice primarul Gheorghe Rotaru, lăudândui în mod special pe meșterii tăbluitori care  au împânzit Moldova.
Am fotografiat și filmat clădiri sociale noi, parcul, terenul de sport, școlile cu monumente în fa�ă, drumurile puse la punct ș.a. Am înregistrat speran�a edilului că foarte curând

vor avea primărie nouă.
Din 	ibana, jud. Iași, unde înflorește dragostea și încrederea în oameni și în viitorul lor, am gândit, și acum scriu: ferice de cei care au un primar priceput, dedicat, calm și

intreprinzător ca Gheorghe Rotaru.

NOTE DE REPORTER:
Zi frumoasă din apropierea primăverii, lângă Primăria comunei  �ibana. Cu spatele la

clădirea în care mai este încă sediul institu�iei se deschide o panoramă incitantă cu pomii din sate
care stau să înflorească. Intrăm mai întâi în Bibliotecă unde vedem un fel de agita�ie vizuală cu
citate din opere, expozi�ii de căr�i, tot felul de decupaje care invită la „cetitul căr�ilor”, dar ne
grăbim săl căutăm pe primar la biroul de jos. Ne întâmpină Neculai Le�canu, viceprimarul, ne
invită să luăm loc, „acușa vine dom’ primar” și ne dă primele informa�ii despre construc�iile în
desfășurare, despre numărul de locuitori și despre proiectele cu bani atrași. E plăcut la vorbă, omul.

– Bine a�i venit, stăm de vorbă sau vre�i să vede�i ce lucrăm?
– La muncă, domnule primar.
Plecăm PE ASFALT, adică un fel de șosea na�ională spre Oproaia, Alexeni, Moara

Ciornei, ne oprim să filmăm impunătorul monument din fa�a Școlii de centru, nu ne putem ab�ine
să nu filmăm și șoseaua, urcăm vârful dealului spre Alexeni dar ne oprim în satul vecin de pe dreap
ta.

– Cum a�i reușit să asfalta�i pe aici, pe unde parcă sa răsturnat sărăcia?
– Nu, oamenii sunt harnici la noi, dar în agricultură se muncește greu și se câștigă

pu�in, zootehnie aproape nu mai avem (doar cu numărul de oi stăm bine), oamenii trebuie 
săși caute de lucru.

Filmăm școala nouă cu sălile de clasă încă neamenajate complet, locul unde copiii de
grădini�ă au cum să crească sănătoși și cu drag de carte. Gheorghe Rotaru se poticnește de emo�ie
când ajungem la răscrucea cu Alexeni „nam crezut vreodată că voi putea scoate oamenii de aici
din noroaie”

Gârbești, o localitate veche, unde am efectuat cercetări folclorice în urmă cu aproape 50
de ani. Obiceiurile de Anul Nou (că de Crăciun, devenit Moș Gerilă, nu era voie) erau dea dreptul
strălucitoare și nu mai pridideam cu notatul și fotografiatul. Atunci…

Acum „intrăm pe centură” cu case noi și impunătoare chiar începând cu vârful dealului,
la intersec�ii sunt clădiri cu rol comercial, la Școală vedem reabilitarea și în fa�a ei statuia (bustul)
povestitorului Ion Creangă. Alături e un complex alimentar (chiar… complex) și hotelier. Patronul
e amabil, dar navem timp săi onorăm invita�ia, observăm fosele și alte amenajări, noua sistemati
zare.

– Să vede�i ce grădini�ă facem noi aici, chiar cu meșteri din  Vaslui (patron Ciprian
Elisei), iată avem oameni care lucrează.

Stăm de vorbă cu oamenii, fotografiem construc�ia (chiar impunătoare deși na ajuns la
planșeu) îl luăm la întrebări pe primarul Rotaru, ne bucurăm împreună de faptul că și aici se ridică
un cabinet medical privat.

– Observa�i că e o adevărată centură asfaltată prin sat. E cel mai mare din comună,
meseriași mai to�i. Aici nimeni nu stă degeaba, în tot jude�ul sunt tăbluitori (cei care pun
tabla pe case) de la noi. Se vede și după case. Am dreptate căs muncitori?

– Cu natalitatea cum sta�i?
– Bine, avem școli în toate satele, unele noi cum a�i și văzut, un colectiv didactic bun

și conștiincios…
– Hai să văd cum sa apucat de treabă la noul pod peste șoseaua spre Iași…
De pu�in timp buldozerul proaspăt coborât de pe trailer rupe pământul pentru deviere,

întrucât podul trebuie să fie gata întro lună.
În birou: „câte proiecte ave�i în derulare… vede�ile și Dvs…” le fotografiez, mereu vin

oameni pentru semnături sau alte rela�ii, primarul le răspunde calm și măsurat.
O zi câștigată la �ibana, jud. Iași, unde sper să revin curând.

Dumitru V. MARIN
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ORDONAN�A MILITARĂ
nr. 3 din 24.03.2020

 Art. 1. – Se interzice circula�ia tuturor persoanelor în afara locuin�ei/gospodăriei, cu
următoarele excep�ii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin�ă/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activită�ii profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesită�ile de bază ale persoanelor
și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activită�ii profesio
nale;

c) deplasarea pentru asisten�ă medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distan�ă;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ înso�irea copilului, asisten�a per
soanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilită�i ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuin�ei/gospodăriei, legate de activitatea fizică
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activită�i sportive de echipă), cât și pentru nevoile
animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activită�i agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

 Art. 2. – Circula�ia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara
locuin�ei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele
motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesită�ile de bază ale persoanelor
și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asisten�ă medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distan�ă;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ înso�irea unui minor, asisten�a altor
persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilită�i, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuin�ei/gospodăriei, legate de activitatea fizică
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activită�i fizice colective), cât și pentru nevoile
animalelor de companie/domestice.

 Art. 3. – Circula�ia persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuin�ei/ gospodăriei,
este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori
pentru realizarea de activită�i agricole.

 Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angaja�ii prezintă legitima�ia de serviciu sau adeverin�a eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinde

rilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activită�i agricole prezintă o declara�ie
pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situa�ii decât cele prevăzute la alin.(1), se
prezintă o declara�ie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declara�ia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuin�ei, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverin�a eliberată de angajator sau declara�ia pe propria răspundere pot fi prezentate
personalului autorită�ilor abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv elec
tronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru
toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 Art. 6. – (1) Autorită�ile administra�iei publice locale au obliga�ia să identifice 
și să �ină eviden�a persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Eviden�a persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la 
Centrul jude�ean/al Municipiului București de coordonare și conducere a interven�iei.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonan�e militare în Monitorul
oficial al României, Partea I.

 Art. 7. – (1) Institu�iile publice și operatorii economici au obliga�ia de a marca zona
destinată accesului cetă�enilor/clien�ilor și suprafa�a de rela�ii cu publicul/vânzare cu semne vizibile
care să orienteze persoanele în respectarea unei distan�e de siguran�ă de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii pie�elor agroalimentare au obliga�ia de a organiza activitatea de vânzare
astfel încât să se păstreze o distan�ă socială între producătorii agricoli, comercian�i și cumpărători.
Comercian�ii și producătorii agricoli afla�i în pie�ele agroalimentare sunt obliga�i să adopte măsuri
de protec�ie împotriva răspândirii COVID19, respectiv să poarte mănuși și măști.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonan�e militare în Monitorul
oficial al României, Partea I.

 Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre
Fran�a și Germania și din Fran�a și Germania către România, pentru toate aeroporturile din 
România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport
marfă și coresponden�ă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgen�ă, precum și
autorizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

 Art. 9. – (1) Se interzice accesul pilo�ilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc
roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protec�ie stabilit de
Direc�ia de sănătate publică Constan�a sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14
zile de la ultimul port de escală situat întro zonă de risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluviomaritime în porturile situate pe Dunărea
maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat
întro zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de sta�ionare în ancoră:

a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonan�e militare în Monitorul

oficial al României, Partea I.

 Art. 10. – Ministerul Apărării Na�ionale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor 
interne:

a) preluarea în pază a unor obiective a căror protec�ie este asigurată în prezent de către 
Jandarmeria Română;

b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activită�ilor de ordine publică;
c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activită�ilor Poli�iei de Frontieră Române,

în punctele de trecere a frontierei de stat.

 Art. 11. – Pentru verificarea respectării condi�iilor de carantinare sau izolare la domi
ciliu, institu�iile de securitate na�ională vor proiecta sisteme de comunica�ii și aplica�ii informatice,
necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătă�ii și autorită�ilor locale, pentru a co
munica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

 Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgen�ă, eliberate de
autorită�ile publice, pot fi preschimbate întrun termen de 90 de zile de la data încetării stării de
urgen�ă.

 Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonan�a militară nr.2/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activită�i permise în
centrele comerciale, cu următorul cuprins:

„(21) Suspendarea temporară a activită�ii comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:
a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care

asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”
(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonan�e

militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

 Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonan�e militare:

a) Poli�ia Română, Jandarmeria Română și poli�ia locală pentru măsurile prevăzute la art.1
 4;

b) Poli�ia Română, Jandarmeria Română, poli�ia locală, Inspectoratul General pentru Situa�ii
de Urgen�ă și structurile subordonate, direc�iile de sănătate publică și conducătorii autorită�ilor
administra�iei publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;

c) Poli�ia Română, Jandarmeria Română, Poli�ia locală, Agen�ia Na�ională de Administrare
Fiscală, Autoritatea Na�ională pentru Protec�ia Consumatorului și conducătorii autorită�ilor
administra�iei publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;

d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunica�iilor, pentru măsura prevăzută la
art.8;

e) Autoritatea Navală Română și direc�iile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la
art.9.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară,
civilă, contraven�ională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonan�a de urgen�ă
a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul institu�iilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contraven�ii și
să aplice sanc�iuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului
nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 Art. 15. – (1) Prezenta ordonan�ă militară se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonan�a militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.
(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obliga�ia de a informa publicul, prin mesaje

difuzate regulat, pentru cel pu�in 2 zile de la data publicării, despre con�inutul prezentei ordonan�e
militare.

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA	II DE URGEN	Ă
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Dragostea

Chiar de nui ţipuritură,
Doină, bocet, pluguşor,
Totuşi dragosteai folclor:
Se preia din gurăn gură.

Gheorghe BULIGA

Dragoste la prima vedere

Când sau întâlnit la mare
Zâmbitori, în minislip 
"Dragostea nepieritoare"
Şiau clădito pe nisip.

C. A. DRAGODAN

Îndrăgostită de Egipt

Iubite, de departeţi scriu,
Sunt babysitter în pustiu!
La o cămilă cu cocoaşă,
Ce aparţine unui paşă!

Georgeta TRETELNI	CHI

Sfat

Vrei în casă fericire?
Zilnic fă, deţi stă în cale,
Declaraţii de iubire
Soacrei, nu iubitei tale!

George PITEȘ

Dragoste

Iubirea ta e ca un soare
Şi simt arzând căldura ei
Ce ma cuprins atât de tare,
Că ma cojit de şapte piei!

Emil CREMER

Iubita

Frumoasă şi suavă floare,
Compus subtil şi plin de har
Din fantezie, gust, culoare
Şintreg venitul meu lunar.

Ioan POP

Romeo şi Julieta

Deşi pe ea o cheamă cleo,
Eo Julietă, dar modernă,
Ce jură dragoste eternă
Iubitului:(Alfa)Romeo.

Florin CRISTEA

Dragoste la vârsta treia

Că mă laşi să te iubesc,
Draga mea îţi multumesc.
Dar maş bucura enorm
Dacă mai lăsa să dorm!

Emil IANUȘ

Dragostea

Arc de undă ce sentinde
Şi în timp pe mulţi cuprinde,
Te aprinde şi tencinge
Când o vrei mai mult... se stinge.

Florea ȘTEFĂNESCU

Ghinionist în dragoste

Două femei eu am iubit,
Dar soarta mă bătu,
Că cea dintâi ma părăsit,
Iar cea dea doua, nu.

Florin ROTARU

Declaraţie de dragoste

Femeie, fi'ndcă te iubesc
Şi vreau mereu săţi fie bine,
Un singur lucru nuţi doresc:
Un soţ... ca mine.

Ion DIVIZA

Supărările iubirii

Supărările iubirii
Sunt ca ploile cu soare:
Repezi, dar cu cât mai repezi
Cu atât mai trecătoare.

George TOPÂRCEANU

Îndrăgostiţii

Astai dragoste sadea,
Cum o altan lume nui:
El nu poate fără ea,
Ea, fără maşina lui.

Rodica HANUPAVEL

Ghinion în dragoste

Ma părăsit iubita mea
Rupând relaţia în grabă
Când sa convins că pentru ea
Aveam o slăbiciune... slabă.

Florin ROTARU

Dragostea marinarului faţă de
soţie şi copil

Pe mări ani călătoreşte
Şi nar zice că e rău
Iar copilul îl iubeşte
Ca şi când ar fi al său.

Petre GIGEA  GORUN

Proiect de autoepitaf

Pentru că mau părăsit
Toate câte mau iubit,
Mă răzbun la rândul meu
Şi... le părăsesc şi eu!

Apollo BOLOHAN

Dragoste de judokană!

Ţiam dăruit tot ce ai vrut,
Şiam fost băiat galant mereu,
Dar când am vrut să te sărut,
Mai "răsplătit" cun procedeu!

Adrian OLTEANU

Mărinimia bărbatului român

Ia dat în viaţă tot cea vrut:
Mulţi bani, iubire vâlvătaie,
Ia dat un sfat sau un sărut
Şi în final, ia dat... bătaie.

Mihai FRUNZĂ

După nuntă

Până la căsătorie
Am iubit femei o mie.
Şi acum iubesc din plin...
Doar cu una mai puţin.

Ion DIVIZA

Replici la nuntă

 În ziuan careţi devin soaţă,
Tu vii băut, chiar nai obraz?
 Ba nu, iubito, dar în viaţă
Ades tembeţi şi la necaz!

Mihai Doru LUNGESCU

Pe pajiştea scăldată în bronz şi
soare
Pe drumul dintre Zlata şi Cahul,
Venea un bou voinic şi mare
Şi era ferice şi sătul
Dinspre hârtoape pe hăul de
lumină,
Umbrind cu trupui schilav tot
platoul,
Un biet măgar, venind înspre
colină
Se întâlneşte nas în nas cu boul.

 Cei cu tine mutră pirpirie, 
Întreabă boul. Ce mai este nou?
Şi ia răspuns măgarul:  Ce să
fie?
Deocamdatăi rău stimate bou.

De când mă ştiu, mă lupt cu
disperarea
Întruna stors de vlagă, fără rost,
Stăpânii mă tot bat demi rup
spinarea
Şi în urmă, mai descoperă căs
prost.

Şi uite aşa îmi târâi biata humă,
Şimi deapăn visul, trudnic şi
plăpând
De jalea mea toţi oamenii îşi fac
glumă
Şi rabd şi tac şia pururea
flămând.

 Sărmane măgar, ce soartă
imbecilă...
Hai vinoncoa, căci am porumb
şi mei
Şi grâu... îngână boul plin de
milă
Hai vino şi mănâncă tot ce vrei!

Te va servi, pe întinsul de
verdeaţă
Cu fân mirositor crescut pe
dreapta
Cu apa de izvor, cu iarba creaţă,
Chiar vaca, drăgălaşa mea
nevastă.

Întradevăr, în liniştea opacă
Măgarul sandopat cu frenezie,
Apoi privind cu ochi tâmpiţi la
vacă
Îşi spuse în gând:  Ce vacă
durdulie!

Ce languroşi sunt ochii ei ... cum
zburdă
Cu coapsele şi sufletumi adapă
Ce fină e, ce nostimă şi durdă
Încât parol cămi lasă gura apă!

Şi întocmai ca un frate din
Granada
Ia sărutat copita săi complacă,
Ea îi zâmbi, făcândşi vânt cu
coada
Şi el ca un măgar sa dat la vacă.

Când se întoarce boul pe coline,
Văzând şi el ce coarne mari
purta.

MORALA:
Când eşti bou, ia seama bine
Să nu chemi măgari la masa ta.

BB OO UU LL   ȘȘ II
MM ĂĂ GG AA RR UU LL

La un congres interna�ional al serviciilor secrete, se întâmpla să
stea de vorbă un reprezentant al CIA cu unul al KGB și cu unul al SRI.
Fiecare își lăuda agen�ia. Americanul spune:

 Bă, la noi în agen�ie nu există scurgeri informa�ionale. De
exemplu, noi lucrăm 40 de oameni în birou, dar fiecare nu știe ce face
celălalt și nici nu îl interesează.

Rusul spune și el:
 Ba, să vezi la noi ce stricte�e!! Nu are cum să răsufle ceva ! De

exemplu, eu lucrez în birou cu nevastă mea. Eu nu știu ce face ea și nici
nu mă interesează iar ea nu știe ce fac eu și nici nu o interesează!!!
Românul spune și el:

 Ba la noi e cea mai mare stricte�e!!!
 Cum așa???? întreabă ului�i ceilal�i doi.
 Uite așa! De exemplu, eu lucrez singur în birou. Nu știu ce fac

și nici nu mă interesează!!!


O văduvă completează fomulare.
La rubrica de când a murit so�ul, scrie: de 8 ani.
La rubrica: nașterea copiilor, scrie: unul, de 2 ani.
Func�ionarul: păi dacă a murit de 8 ani, cum ave�i copilul de 2?
Văduva: el a murit, eu nu!


 Care este cel mai urât loc de pe planetă?
 Locul de muncă!


 Auzi, tu ai vreun scriitor preferat?
 Da, este iubitul meu
 Ce scrie?
 Cecuri!
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

șase 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 585 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.

ACORDAREA DE ZILE LIBERE
PĂRIN�ILOR PENTRU

SUPRAVEGHEREA COPIILOR, 
ÎN SITUA�IA ÎNCHIDERII

TEMPORARE 
A UNITĂ�ILOR DE INVĂ�ĂMÂNT

Agen�ia Jude�eană pentru
Ocuparea For�ei de Muncă  Vaslui
aduce la cunoștin�a angajatorilor
prevederile Legii nr. 19/2020 privind
acordarea unor zile libere părin�ilor
pentru supravegherea copiilor, în
situa�ia închiderii temporare a
unită�ilor de învă�ământ

Astfel,  părin�ii pot
beneficia de zile libere plătite în
situa�ia suspendării cursurilor sau
închiderii temporare a unită�ilor de
învă�ământ, în temeiul Legii nr.
19/2020 privind acordarea unor zile
libere părin�ilor pentru
supravegherea copiilor, în situa�ia
închiderii temporare a unită�ilor de
învă�ământ, și al Decretului nr.
195/2020 privind instituirea stării de
urgen�ă pe teritoriul României, zilele
lucrătoare până la încetarea situa�iei
de urgen�ă decretată.

Zilele libere se acordă la
cererea unuia dintre părin�i, depusă la
angajatorul persoanei care va
supraveghea copilul, înso�ită de o
declara�ie pe propria răspundere a
celuilalt părinte, din care să rezulte
că acesta nu a solicitat la locul său de
muncă zile libere ce i sar cuveni
potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv
că nu se află în concediu de odihnă
sau concediu fără plată, precum și de
copia certificatului/certificatelor de
naștere al/ale copilului/copiilor.

Pentru fiecare zi liberă
angajatorul acordă o indemniza�ie
care se plătește din capitolul aferent
cheltuielilor de personal din bugetul
de venituri și cheltuieli al
angajatorului și al cărei cuantum este
de 75% din salariul de bază, dar nu
mai mult de 75% din câștigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pentru decontarea sumelor pentru
plata indemniza�iei, angajatorul va
depune cerere la agen�iile pentru
ocuparea for�ei de muncă jude�ene,
respectiv a municipiului București în
a cărei rază teritorială își desfășoară

activitatea angajatorul sau sucur
sala/punctul de lucru al acestuia,
după caz. Cererea va fi înso�ită de
următoarele documente: a) lista
angaja�ilor care au beneficiat de
zilele libere, precum și indemniza�ia
acordată pe această perioadă;

b) copii de pe statele de
plată din care să reiasă acordarea
indemniza�iei;

c) declara�ia pe propria
răspundere a reprezentantului legal al
angajatorului prin care se atestă că
lista prevăzută la lit. a) con�ine
persoanele care îndeplinesc
condi�iile reglementate la art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 19/2020; 
d) dovada plă�ii contribu�iilor și
impozitelor aferente lunii în care sa
plătit indemniza�ia.

Documentele se transmit
prin poșta electronică la adresa
electronică comunicată de agen�iile
pentru ocuparea for�ei de muncă
jude�ene, respectiv a municipiului
București, în cel mult 30 zile de la
data efectuării plă�ii contribu�iilor și
impozitelor aferente indemniza�iei.

Cererea va fi datată și
semnată de reprezentantul legal și va
con�ine obligatoriu următoarele ele
mente:

a) datele de identificare ale
angajatorului, inclusiv adresa de 
email;

b) contul bancar;
c) numele reprezentantului

legal al angajatorului;
d) suma totală solicitată;
e) numărul angaja�ilor pen

tru care sa solicitat suma.
Decontarea sumelor plătite

cu titlu de indemniza�ie se face în ter
men de 60 de zile calendaristice de la
data înregistrării documentelor .

Modelul de declara�ie pe
proprie răspundere a parintelui poate
fi descărcată de pe siteul AJOFM
Vaslui: https://www.anofm.ro/?agen
tie=Vaslui&page=0

ACORDAREA ȘOMAJULUI TEHNIC
CONFORM O.U.G. NR.30/2020

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Vaslui face cunoscut ca, in temeiul O.U.G. nr.
30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte nor
mative, precum si pentru stabilirea unor masuri in dome
niul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiolog
ice determinate de raspandirea coronavirusului SARS
Cov2, în timpul stării de urgen�ă (16 martie – 16 aprilie),
pentru perioada suspendării contractului individual de
muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii
temporare a activităţii, in conformitate cu dispozitiile art.
52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
salaria�ii vor beneficia de o indemniza�ie suportată din
bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemniza�iei va fi de minimum 75% din
salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din
câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020
privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze
salaria�ii angajatorilor care îndeplinesc una din
următoarele condi�ii:

a) întrerup activitatea total sau par�ial în baza
deciziilor emise de autorită�ile publice competente
potrivit legii, pe perioada stării de urgen�ă decretate și
de�in Certificatul de situa�ii de urgen�ă emis de Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la
art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020.
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
eliberează certificatul de situa�ii de urgen�ă conform
metodologiei aprobată prin ordin.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor
epidemiei COVID19 și nu au capacitatea financiară de a
achita plata tuturor salariilor angaja�ilor lor.

Angajatorii pot beneficia de plata indemniza�iei
prevăzută pentru cel mult 75% dintre angaja�ii care au
contracte individuale de muncă active la data intrării în
vigoare a prezentei ordonan�e.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge pen
tru a putea solicita indemnizatia pentru suspendarea tem
porara

Etapa 1  suspendarea contractelor individuale de
munca ale salariatilor in conformitate cu dispozitiile art.
52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
(emitere decizii si operarea acestora in REVISAL);

Etapa 2  obtinerea Certificatului de situa�ii de
urgen�ă emis de Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri pentru angajatorii mentionati la art.
XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

sau

Declaratie pe propria raspundere a administra
torului din care sa reiasa faptul ca, angajatorul inreg
istreaza o DIMINUARE A INCASARILOR din luna ante
rioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum
25% fata de media incasarilor din perioada 01.01.2020 –
29.02.2020 si nu are capacitatea financiara pentru a plati
toti salariatii, pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin.
(2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei finan
ciare interne a angajatorului)

Etapa 3  solicitarea indemnizatiei pentru somaj
tehnic prin depunerea la AJOFM Vaslui a urmatoarelor
documente:

angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a)
din O.U.G. nr. 30/2020 angajatorii mentionati la art. XI,
alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020

A)  1) Certificatul de Situatie de urgenta
2)  Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)
3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

B) 1) Declaratie pe propria raspundere a admin
istratorului (Ordin Presedinte ANOFM)

2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)
3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

Documentele mentionate mai sus se vor depune
in format electronic la adresa de email:
vaslui@anofm.gov.ro

Documentele se depun incepand cu data de 01
Aprilie 2020 pentru perioada 16  31 Martie 2020 si cu 01
Mai 2020 pentru perioada 0116 Aprilie 2020

Corespondenta niveluri de calificare in vederea
completarii tabelului nominal (anexa 2)

• ISCED 0 – Educaţia timpurie
• ISCED 1 – Învăţământ primar
• ISCED 2 – Învăţământ gimnazial
• ISCED 3 – Învăţământ liceal
• ISCED 4 – Învăţământ postliceal Învăţământ

superior
• ISCED 5 – Învăţământ superior de scurtă

durată
• ISCED 6 – Licenţă sau nivel echivalent
• ISCED 7 – Master sau nivel echivalent
• ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Pentru informatii suplimentare puteti suna la
0733.975.397, 0752.081.397 sau Call center: 021/4444
000

De asemenea textul integral al Ordonan�ei poate
fi consultat pe siteul AJOFM VASLUI.
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BUNE MANIERE 
PENTRU COPII: 

ÎNTRERUPERILEÎNTRERUPERILE
Atunci când purtăm o discu�ie cu cineva, întreruperile pot fi extrem de

deranjante. Copiii nu în�eleg acest lucru și de cele mai multe ori ne trezim cu
cei mici trăgândune de haine, înghiontindune, �ipând sau strigândune pe
nume pentru a ne atrage aten�ia asupra lor.

Rolul nostru ca adul�i este să educăm copiii, încă de la vârste fragede.
În prima copilărie, bazele unui comportament manierat sunt mai ușor de asimi
lat și ajută la formarea viitorului adolescent. Astfel, noi trebuie să le explicăm
celor mici că, nu este frumos să întrerupă adul�ii atunci când aceștia discută
deoarece, se crează sentimente de frustrare. Stabili�i o regulă clară: atunci când
sună telefonul nu vă vor întrerupe și nici nu vor face gălăgie în jurul vostru.
Aminti�ivă că ei aplică mai ușor regulile prin joc.

Cel mai bine este să stabilim împreună cu copiii un indiciu comun,
care să ne dea de în�eles nouă ca adul�i că este cu adevărat nevoie să întreru
pem discu�ia. De exemplu, o strângere de mână poate fi un semnal între voi doi
că acesta vrea sa�i comunice ceva cu adevărat important, iar dumnevoastră
ve�i strânge mâna micu�ului ca răspuns că a�i în�eles mesajul acestuia și îi ve�i
acorda aten�ie imediat ce subiectul discutat se încheie. Pute�i recurge la orice
altă în�elegere între voi care crede�i că ar da rezultate în func�ie și de preferin�ele
copilului. O atingere pe umăr sau o gâdilitură în palmă pot fi idei bune de apli
cat atunci când micu�ii au nevoie de ajutorul vostru.

Unui copil trebuie explicată diferen�a dintre o urgen�ă și o dorin�ă,
care nu necesită imediată ac�iune din partea noastră. Adică, una e să ardă casa
și alta e să vă ceară vreun obiect la care avea oricum acces și singur. 
Învă�a�il să spună scuzămă/scuza�imă atunci când dorește să comunice ceva.

Dacă copilul dumneavoastră este ceva mai mare și merge deja la
școală de ceva timp, învă�a�il să nu întrerupă colegii sau prietenii când își
expun ideile. De asemenea, explica�ii că nu este frumos ca atunci când se află
întrun grup de prieteni și altcineva vorbește, nu trebuie să înceapă în paralel o
altă discu�ie cu colegul de lângă el.

A APĂRUT:



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

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

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
94 locuri de muncă disponibile la 11.03.2020

– ASEM COMERŢ SRL 3 vânzători
– SC VIACONS RUTIER SRL 1 conducător auto, 1

tâmplar universal, 1 sudor, 1 pavator, 10 muncitori
necalifica�i, 1 zidar, 1 mecanic utilaj

– SC ZOOPROD SRL 1 bucătar
– CARANFIL VALERICĂ ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 2 vânzători
– CAZACU VASILE IULIAN ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 2 mecanici auto
– CONFORTING S.R.L. 3 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 3 muncitori necalifica� în industria
confec�iilor

– SC CIMBLIM PROD SRL 1 confec�ioner
încăl�ăminte, 1 muncitor necalificat

– GARTEK SRL 5 confec�ioneri articole din piele și
înlocuitori, 10 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– HERTIM SRL 2 conducatori auto transport
rutier de mărfuri

– RIZOTEX S.R.L. 5 confec�ioneriasamblori arti
cole din textile

– SC GARTEK SRL 3 confec�ioneri articole din
piele și înlocuitori

– SC RECON SA 3 fierar betoniști, 2 muncitori
necalifica�i, 1 zidar

– SC ADISAMCOR SRL 1 dulgher, 1 fierar beton
ist, 1 zugrav, 1 instalator

– Tabeica florin II 1 șofer autoturisme
– SC MORARIT PANIFICATIE 1 mecanic agricol
– SC BUXAUTOMARKET SRL 1 inspector

tehnic, 2 mecanici auto
– SC EDICIMMIM SRL 2 muncitori necalifica� în

industria confec�iilor
– SC JUCARII DE LEMN SRL 3 confec�ioneri

jucării
– SC LYNOCRIS ROM SRL 4 confec�ioneri

asamblori articole din textile, 1 șef forma�ie industria
confec�iilor îmbrăcăminte

– SC ALDELIA SEL 3 confec�ioneri articole din
piele si înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC SILVAPAS PROIECT S.R.L. 1 inginer/
subinginer silvic, 2 tehnicieni amenajiști

– SC CHENCOS SRL 1 confec�ioner încăl�ăminte
1 muncitor necalificat

– TRANMEXTIM SRL 1 instalator instala�ii
tehnicosanitare și de gaze, 1 șofer de autoturisme și
camionete

– TRITOMA SRL 1 vânzător
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CUM TREBUIE SĂ TE SPELI CORECT
PE MÂINI CA SĂ REDUCI RISCUL DE

INFECŢIE CU CORONAVIRUS.

Deşi este un gest banal, mulţi oameni, foarte mulţi, nu ştiu cum să se spele corect pe mâini. Un studiu care a
inclus aproape 3.000 de participanţi a relevat că aproape 95% dintre subiecţi nu se spală pe mâini după ce strănută sau
tuşesc. O altă cercetare a arătat că timpul mediu alocat spălării mâinilor este de doar 6 secunde! Cât ar trebui să dureze,
de fapt, acest proces? Minimum 20 de secunde, spun specialiştii.

Iar acest gest simplu, dar de mare efect, poate ţine la distanţă o mulţime de boli, inclusiv infecţia cu noul coro
navirus, care e declarată pandemie.

„În loc să vă întrebaţi ce săpun este mai eficient, mai bine aţi învăţa întâi să vă spălaţi corect pe mâini”, atrag
atenţia experţii de la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite.

Cum trebuie procedat: aşa te speli corect pe mâini
Există două strategii pentru a limita infecţiile cu diverşi agenţi patogeni. Prima dintre ele constă în folosirea

apei şi a săpunului antibacterian, care înlătură mare parte dintre microorganismele prezente pe suprafaţa mâinilor.
A doua strategie presupune eliminarea completă a microorganismelor folosind un produs cu proprietăţi

antibacteriene, precum alcoolul, clorul, peroxidul de hidrogen, clorhexidina sau triclosanul (dar acesta din urmă a fost
interzis de FDA în compoziţia săpunurilor, pastei de dinţi sau a deodorantelor, ca urmare a acţiunii sale nocive asupra
nivelului hormonal).

Prima etapă: spălarea mâinilor cu apă şi săpun
Umezeşteţi mâinile cu apă (nu are importanţă dacă e rece sau caldă, efectul este acelaşi)
„Săpuneşte” bine palmele, dosul acestora, încheieturile, precum şi spaţiile dintre degete şi unghiile – procesul

trebuie să dureze între 20 şi 30 de secunde (poţi folosi fie un săpun solid, fie unul tip spumă sau lichid, dar e de prefer
at să aibă compuşi cu acţiune antibacteriană)

Clăteşte bine mâinile cu apă curată
Usucă mâinile cu un prosop de hârtie de unică folosinţă sau la aparatul cu aer cald

Aplicarea gelului dezinfectant
Această etapă este de preferat după spălarea mâinilor cu apă şi săpun, dar şi în cazul în care nu aveţi acces la

o sursă de apă. CDC recomandă folosirea unui gel dezinfectant pe bază de alcool cu o concentraţie de etanol de mini
mum 60%.

Dacă respecţi aceste reguli de igienă, coronavirusul şi alte virusuri sau bacterii nu au nicio şansă să se „prindă”
de tine. Igiena mâinilor salvează vieţi!

5 PROBLEME DE
SĂNĂTATE CAUZATE DE
SCHIMBĂRILE BRUŞTE

DE TEMPERATURĂ
Creşterea bruscă sau tocmai, scăderea, gradelor din termometru în

perioade scurte de timp nea afectat tuturor viaţa în această primăvară.
Diferenţele de 15, 20 de grade în mai puţin de 2 zile creează reale probleme
de adaptare organismului nostru. Nu doar lipsa energiei, şi moleşeala neau
făcut să ne simţim rău, ci şi apariţia de infecţii, boli, răceli şi alte probleme de
sănătate. Iată care sunt cinci dintre ele şi ce putem face pentru a le ameliora.

Infecţii şi boli ale tractului respirator superior
Conform specialiştilor, avem tendinţa de a ne îmbrăca cel mai ade

sea necorespunzător. Nu purtăm suficiente straturi sau avem tendinţa de a
purta prea multe, astfel încât corpul ni se supraîncălzeşte sau suferă de frig.
Acest lucru poate afecta răspunsul imun şi poate declanşa infecţii ale căilor
respiratorii superioare.

Atunci când temperaturile fluctuează, este cel mai recomandat să ne
îmbrăcăm în straturi uşoare, pentru a fi protejaţi de temperaturile scăzute
dimineaţa şi noaptea având totuşi abilitatea de a elimina aceste straturi în
momentele calde ale zilei.

Probleme cronice ale sinusurilor şi gâtului
Instalaţiile de încălzire şi aer condiţionat încearcă să ţină pasul cu

temperaturile fluctuante, iar sistemele de încălzire şi răcire alternante rapid
pot dezumidifica aerul. Aerul dezumidificat care conţine polen, praf şi muce
gai poate accentua pentru problemele severe şi cronice ale sinusurilor şi gâtu
lui, motiv pentru care este important să schimbăm filtrele de încălzire şi aer la
fiecare şase luni. Medicii recomandă, de asemenea, achiziţionarea unui umid
ificator pentru avea nivelul de umiditate optim.

Astmul sezonier şi bronşita declanşate de aerul rece
Aerul rece poate declanşa astm bronşic sezonier sau bronşită.

Persoanele care au aceste afecţiuni ar trebui să fie pregătite să utilizeze un
inhalator sezonier pentru a evita episoadele severe şi cronice de tuse. Există
un răspuns fiziologic la aerul rece, care determină căile respiratorii să se
închidă şi să se strângă, afirmă specialiştii. Dacă suferi de astm, acest tip de
vreme poate fi periculos. Vei vedea o mulţime de oameni care au bronşită,
tuse, respiraţie şuierătoare şi dificultăţi de respiraţie la temperaturi scăzute,
motiv pentru care trebuie să fii puţin mai atent la controlul sănătăţii pul
monare.

Alergii sezoniere la polen
Plantele sunt la fel de confuze ca şi oamenii la schimbările meteoro

logice, ceea ce înseamnă că practic florile înfloresc mai devreme şi eliberează
polenul, fapt care poate cu uşurinţă agrava alergiile în cazul oamenilor care
suferă de alergii sezoniere, de regulă.

Focare de răceală şi gripă
Pe măsură ce vremea se îmbunătăţeşte temporar, oamenii, mai ales

copiii, vor să iasă afară pentru a se bucura de temperaturi blânde după o iarnă
rece. Dacă o persoană este bolnavă, deja se va crea un adevărat focar al
respectivei boli, infestând cel mai probabil majoritatea celor aflaţi în mediul
respectiv.

Atunci când facem parte din grupuri mai mari, trebuie să fim puţin
mai atenţi la igiena mâinilor şi să acoperim gura şi nasul atunci când
strănutăm sau chiar când are loc un strănut în jurul nostru, avertizează
specialiştii. De asemenea este important sa se cureţe frecvent spaţiile comune
pentru a controla răspândirea infecţiilor.


