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Debut călduros pentru primăvara care a inundat și
jude�ul Vaslui. Anul acesta e cu multe episoade vântoase, dar
și multe zile călduroase. Pomii fructiferi „sau dus” fără ca în
stupii cu albine să fie și ceva rezervă, prin urmare se așteaptă
salcâmul, care și el a început să îmbete cu mireasma lui pe mai
toată lumea. E timpul iubirii, deci.

Bate din ce în ce mai aspru vântul prin buzunare: fac
turile la energie și gaz au crescut teribil, serviciile sau avântat
spre speculă, alimentele sau scumpit încât ne întrebăm, până
unde și când? Legumele „au sărit” peste tarabe, pentru că acei
cumpărători de rând au devenit vizitatori cu oful în suflet din
cauză că nu mai au cu ce cumpăra (din pensii ori salarii), că
bruma de stare pe care o aveau sa spulberat: cum să mai
trăim, Doamne? De când au ieșit urzicile orice om are cum să
trăiască, dar nu bine, nu cu îndestularea pe care a tot 
jinduito.

A mai venit și un război, de fapt psihoza lui, determinată
de psihoza lui Putin, cel care a aruncat lumea în lipsuri, teamă,
nesiguran�ă prin războiul din Ukraina.

Și… abia e începutul, un început tranșant al împăr�irii
lumii în care Maica Rusie vrea să aibă locul de onoare. Numai
că pe acolo se află americanii, chinezii, Uniunea Europeană.
Până la urmă rușii își vor impune cu tancurile locul în lumea
care devine din ce în ce mai îndușmănită. E un paradox, pentru
că oligarhii ruși au avut arie mare de îmbogă�ire, pentru că
erau și pe la ei marile companii din lume, deci „banii
dumneavoastră” tot în mâini sigure erau. Cu sau fără ruși,
prăpădi�ii de noi, tot greu o so ducem. Punct.

Înarmarea lumii este însă cea mai aspră pedeapsă
dumnezeiască, pentru că nu se știe care dement ajuns la bu
toane va apăsa pe… sfârșitul lumii !!!

ANUN� IMPORTANT:ANUN� IMPORTANT:
FUNC�IONEAZĂ BLOGUL 
VASLUIANUL DE SERVICIU, 

URMĂRI�IL!
https://marintvv.blogspot.com/
http://www.marindumitru.ro/

„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.

Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin – 
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără ac�iunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii na�ionale și 
universale!

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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A APĂRUT:A APĂRUT:

CONVOCARE
Administratorul unic al SC PALODA SA

convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în
sedinţă ordinară cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea și aprobarea Raportului 
Administratorului unic pentru anul 2021.

2.Prezentarea și aprobarea Raportului 
auditorului financiar pentru anul 2021.

3.Prezentarea și aprobarea Bilanţului 
contabil și a contului de profit și pierderi pentru
anul 2021.

4.Aprobarea descărcării de gestiune a 
Administratorului unic pentru anul 2021.

5.Prezentarea și aprobarea proiectului
Bugetului  de venituri și cheltuieli și a Planului
de investiţii pentru anul 2022.

6.Aprobarea limitei maxime a creditelor
ce pot fi angajate in 2022 și gajarea lor.

7.Mandatarea persoanei care va efectua
înregistrările la Oficiul Registrului Comerţului.

8.Diverse.

Ședinţa va avea loc la sediul societaţii din
Bârlad, strada Republicii, nr. 200, în data de
26.05.2022, ora 11ºº.

În cazul neîntrunirii cvorumului statutar,
următoarea ședinţă va avea loc în data de
27.05.2022, în același loc și la aceeași oră.

Relaţii la sediul societaţii sau la telefon
0335409781.

Administrator unic
Roseti Vicenzo

CULTURA 
ÎN PRIM PLAN

BOGDĂNEȘTI

Reporter: Stima�i prieteni, mă aflu la Bogdănești și mă bucur să stau de vorbă cu primarul Ion
Doroban�u. Bine vam găsit, domnule primar!

Primar: Bine a�i venit.
R: Trebuie să fac o mărturisire, pe vârful dealului dintre satele componente am mers cu destulă

viteză, pe asfalt ceea ce însemană o realizare destul de mare a domniei voastre. Cum sta�i cu drumurile în
rest?

P: Stăm bine, mă bucur că aprecia�i infrastructura, deși întotdeauna este loc de mai bine.
Așteptăm cu nerăbdare în această perioadă să semnăm contractul de finan�are pe programul Anghel
Saligny deoarece mai avem încă 6 km de drumuri comunale și sătești de asfaltat, ceea ce presupune
legătura drumurilor deja asfaltate cu drumul jude�ean. Avem două proiecte depuse dar unul, și este
foarte important ce spun, are adjudecat și constructorul, prin proceduri de licita�ie, sau terminat și
contesta�iile... Avem semnat contractul de execu�ie. După cum ști�i au venit sumele la nivel de CJ, am
avut deja o întâlnire cu președintele CJ care nea dat numai vești bune în acest sens. 

R: Una dintre problemele care mă frământă, trecând pe aici pe la dumneavoastră, este dacă mai
face�i ziua comunei la stejar.

P: Inten�ia noastră este să facem 100% pentru că oamenii doresc asta după acești doi ani de
pandemie. Vrem să le facem o surpriză pentru că merită. Ne este dor unii de al�ii și inten�ionă să facem
această sărbătoare la sfârșitul lunii august. În acest proiect men�ionat mai devreme avem inclus asfalt
până lângă stejar. Este prematur să mă pronun� dacă va fi gata până atunci. 

(Interviul integral în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN

Ion DOROBAN�U primarul comunei BOGDĂNEȘTI

Frumoasele func�ionare de la primăria BOGDĂNEȘTI
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DRAGOSTEA DE
LOCURILE NATALE

LIPOVĂ�

Reporter: Mă aflu la Lipovă� și stau de vorbă cu primarul Valerian Hriscu, o emblemă a Lipovă�ului.
Bine team găsit, domnule primar.

Primar: Bine a�i venit!
R: Câte mandate ave�i de când sunte�i primar la Lipovă�?
P: E al șaselea mandat.
R: Așadar, aproape un sfert de secol. De asta nu mă miră că ave�i o comună frumoasă și dichisită cu

trotuare cu pavele, sală de sport, biserici... De ce este frumoasă această comună pentru dumneavoastră, dom
nule primar?

P: Păi nici na�i spus totul ca să fie frumoasă. Na�i spus cele mai importante lucruri. Avem
apă, avem canalizare, avem gaz în satul de reședin�ă. Aceste lucruri mi se par destul de importante și
de utile pentru localnici. Nu mai spun că vom începe aduc�iunea cu gaz metan și la Chi�oc și la Corbu.

R: Cam câ�i abona�i ave�i în sat?
P: Avem aproape 200, dar sau abonat oameni care nu am crezut că vor avea puterea materială

să se racordeze. Nu știm cum va fi acum, cu scumpirile astea. Dar e mai bine să plătești 2030 de lei pe
lună fa�ă de o butelie care costă 80100 de lei.

R: Nu mia�i răspuns la întrebarea de ce comuna Lipovă� este o comună frumoasă. Prin ochii pri
marului, evident.

P: După părerea mea comuna Lipovă� nu că este o comună frumoasă, este cea mai frumoasă
comună din jude�. Am lucrat întrun sector unde am avut posibilitatea să cunosc toate comunele din
jude� precum și toate satele. Poate și pentru că sunt născut aici, dar mi se pare că nu este comună mai
frumoasă decât Lipovă�.

R: Sunt și multe personalită�i născute aici.
P: Da, ca personalită�i sunt Ștefan Ciubotărașu, Virgil Trofin, sunt doctori care au plecat de

aici, profesori, au fost trei inspectori generali la învă�ământul școlar, din Lipovă�. Am avut un poet,
Vecinu, care a fost la un moment dat și secretar de cenaclu și care din păcate nu mai este și mai avem
un poet care este și învă�ătorul satului și care este în mare vervă, Dorin Pânzariu, un om foarte talentat,
care, păcat că nu este pus în valoare. La întrare, pe panoul cu oglinda în timp a primarilor, sunt ver
surile lui.  

R: Dar Baciu, cel care a făcut monografia comunei, ce este?
P: Este profesor la Iași și nea făcut monografia comunei, a făcut și monografia satului Fundu

Văii separat, dar și a bisericilor. Bineîn�eles că acestea sau inclus în monografia mare a comunei.

(Interviul integral în numărul viitor)
Dumitru V. MARIN

Valerian HRISCU primarul comunei LIPOVĂ�

Școala Fundu Văii, comuna LIPOVĂ�

ALARMĂ LA MUZEUL
JUDE�EAN VASLUI:
MUZA DE LA MUZEUMUZA DE LA MUZEU

A fost noaptea muzeelor, o ac�iune de anvergură na�ională cu
o mobilizare unică peste tot. Bârlădenii se pot mândri că sunt fruntași
la atragerea popula�iei, pentru că au și mijloace, în afară de zestrea
muzeistică, mult mai diverse și cert atractive cum este Observatorul as
tronomic.

În frunte cu vestita dr. în literatură NU în ISTORIE, Ramona
Maria Mocanu, Muzeul Jude�ean „Ștefan cel Mare” raportează vizita
tori care săi facă ferici�i, după cifra comunicată fiind un bal de mare
atractivitate, la Vaslui. Cum totul a fost gratuit, ne închipuim că tineretul
vasluian ar fi fost gălăgios și dezinvolt. Cum să nu se minuneze el
încântat să vadă nu numai exponatele ci și colec�ia de pisici a acestei
institu�ii, din păcate, lovită de o mare nenorocire:  Sa pierdut MUZA,
pisica cea mai frumoasă, cea mai drăgăstoasă, cea mai inteligentă din
jude�, adoptată ca mascotă pentru muzeu. Nave�i decât să vă uita�i cum
alături de un rege este fotografia Muzei pe ușa Muzeului. O fi și ea
regină ca și Ramona.

Îndurerat tare, colectivul suferă în continuare iar directoarea
liniște nu are. Drept care afișul nu poate lipsi nici de pe ușă, nici de pe
garduri, nici de pe ostre�e, nici de pe re�elele de socializare. Ce… mai,
„durere mare la Muzeul jude�ean!!!”

Deci „multe mii” (măi, să fie!) de vizitatori iau adus și un pios
omagiu… MUZEI, de la muzeu, firește, carei men�ine pe to�i
îndurera�i, pe directoare în doliu, pe celelalte pisici în jale, și, de ce nu
pe to�i vasluienii „serioși” în alertă! Vede�i că la telefonul muzeului se
poate face oricând apel, grăbi�ivă că se dă mare recompensă mare: mâ�a
MUZA să apară?!

Facem și un apel: dragă MUZĂ, reapari, nu ne lăsa îndurera�i,
tare, tare, pe noi și în doliu permanent pe directoarea Mocanu care
acum, dar de fapt de când o știm, șia pierdut muza (adică, nu prea, pen
tru că odele pentru pisici de pe Facebook nu lipsesc) și din cauza asta
Muzeul suferă.

Fie�i milă de noi… MUZA!!! 
DVM



Ești înconjurat de multă lume
la începutul săptămânii, însă

unii te vor sâcâi destul de mult.
Selectează�i anturajul și nu da
crezare chiar oricui sau oricărei
informa�ii care se vehiculează în
preajma ta. În plan sentimental se
întrezăresc noută�i. Asta înseamnă că
fie se reconfigurează termenii și
condi�iile unei rela�ii vechi, fie în
cepe una nouă, dar ceva mai târziu,
peste o vreme. 

Este nevoie să te ocupi de
membrii familiei și de înda

toririle gospodărești. Sunt posibile
discu�ii aprinse, însă depinde numai
tine cum gestionezi lucrurile spre
binele tuturor. Pruden�ă, răbdare,
toleran�ă! În plan sentimental apar
răsturnări de situa�ie. Ai nevoie de
mai multă afec�iune și sprijin moral
din partea celor dragi, dar acestea,
deocamdată, întârzie să apară.
Schimbări clare în segmentul muncii.

Răsturnările de situa�ie în
plan sentimental vor atrage

după sine altele în plan profesional.
Probabil că în urma discu�iilor și
evenimentelor în care ești implicat
alături de persoanele dragi, te vei
hotărî să pui capăt acelor rela�ii sau
situa�ii care te solicită prea mult sau
în care ai descoperit nereguli se
rioase. Sănătatea este deficitară și
pot intra în discu�ie analize,
consulta�ii și interven�ii chirurgicale.

Săptămâna debutează cu
multă forfotă la serviciu,

însă va trebui să�i rezervi timp și en
ergie fizică și pentru treburile per
sonale și cele domestice.
Programează totul cu măsură și
pruden�ă, pentru că sănătatea î�i
poate crea neplăceri serioase.
Câștigă în importan�ă segmentul fi
nanciar, în mod special veniturile pe
care le po�i ob�ine dintro colaborare,
moștenirile și cheltuielile comune.

Dialogurile cu partenerul de
via�ă și/ sau cu partenerii pro

fesionali vor pune bazele unor ac�iuni
și câștiguri viitoare. Totuși se
finalizează o etapă partenerială. Este
bine să �ii cont și de sugestiile
celorlal�i, dar să�i sus�ii și punctele
tale de vedere. Este rost de a�i
îmbunătă�i veniturile din colaborări
sau din moșteniri, partaje personale și
profesionale. Cheltuieli pe facturi,
taxe restante dar și pe daune.
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H O R O S C O P
19 mai 2022 – 25 mai 2022

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)

Cheltuielile, dezbaterile pe
teme profesionale, trasarea

unor planuri de studii și cercetări
reprezintă subiectele principale ale
acestei săptămâni. Po�i primi bani,
bunuri, cadouri dintro colaborare
sau din partea rudelor, partenerului
de via�ă sau a colegilor de serviciu.
Totuși fii prudent, pentru că unii au
interese ascunse sub masca
binevoitoare de a�i oferi �ie ceva. dă.
Se deschide unui nou capitol social.

Berbec (21 mar - 20 apr)MARTIRII CREȘTINISMULUI PESTE VEAC �I�
„Prin dragostea lor martirii au reușit să convertească 

răutatea celor care îl urau pe Hristos și să îi facă să își
asume credin�a creștină”

PS Ignatie – episcopul Hușilor

Ceea ce avea să con
sacre creștinismul ca doctrină de
via�ă, încă de la începuturile sale
și până în vremurile noastre, a
fost numărul mare de martiri care
iau marcat drumul. Romanii
recunoșteau această stare de fapt
prin celebra formulare consacrată
istoric ”sanguin martirorum
semen cristianorum” care în tra
ducere aproximativă ar însemna
că sângele martirilor au dus la
răspândirea creștinismului.
Marele saavant român Nicolae C
Paulescu, demonstra cu argu

mentele știin�ei, că creștinismul propovăduit de Iisus Hristos (noua
lege) este cea mai umană religie din câte a cunoscut istoria, pentru că
nici una din religiile timpului nu propovăduia iubirea aproapelui 
(să�i iubești aproapele ca pe tine însu�i), nu practicau iertarea, chiar
și pentru dușmanul tău, cu atât mai pu�in să te rogi pentru el și mai
ales, să nu ucizi întro societate în care dreptul la via�ă era în mâna ca
pului familiei (pater familias), stăpânului de sclavi, ca să nu mai vor
bim de macabrele spectacole publice ale luptelor în arenă,
spânzurătorii sau decapitării, spectacole care făceau deliciul mul�imilor
acelor vremuri.

Creștinismul și martirii săi
Aceste principii noi, ale căror umanism era greu de priceput

și mai ales, greu de acceptat de mentalitatea timpului, nu erau bine
venite întro societate în care primau pornirile instinctuale și dreptul
celui mai tare. Noua filosofie de via�ă pe care o propunea creștinismul,
contravenea flagrant modului de via�ă al epocii, întro societate
construită pe principii extrem de rigide, de aici și replica dură a
autorită�ilor timpului. 

Ceea ce convingea cel mai bine, era sacrificiul suprem pentru
credin�a și adevărul ei. Martiri au fost însuși Iisus Hrietos și ucenicii
săi (apostolii) care au sfârșit cu to�ii prin moarte martirică. Primii mar
tiri, după epoca apostolilor, au fost diaconul Ștefan și episcopii Ignatie
și Policarp, fiecare sfârșind în felul său. Diaconul Ștefan (prăznuit a
treia zi de Crăciun) se ruga pentru iertarea celor care îl ucideau cu
pietre, Ignatie  episcopul Siriei (prăznuit pe 20 decembrie) se ruga de
mul�imi săi îngăduie drumul către moarte pentru Hristos (va sfârși
sfâșiat de lei) și Policarp  episcopul Smirnei (roditor în toate cele
bune) prăznuit la data de 23 februarie (ziua execu�iei sale). A urmat
apoi secole dea rândul în care altarul credin�ei a fost înroșit de sângele
martirilor, a căror singură vină era credin�a nestrămutată în valorile
creștine. 

Între aceștia și Sfântul Sfin�it Haralambie, un martir al
credin�ei căzut pe altarul lui Iisus Hristos pentru propovăduirea convin
gerilor sale, în calitatea sa de episcop al Magneziei (o provincie din
Asia Mică) care, întocmai precum predecesorii săi, mul�umea călăilor
pentru că lau ajutat ”să schimbe haina cea nouă a sufletului și să scape
de haina veche a trupului”. Convingerile martirilor, aureolate de sac
rificiul suprem ca jertfă adusă pe altarul credin�ei, au contribuit
hotărâtor la convertirea mul�imilor și răspândirea rapidă în spa�iul Im
periului Roman care, la vremea aceea, cuprindea Europa, Asia și nor
dul Africii.

Un remeber cu rezonan�ă spirituală
Toate aceste gânduri și reflec�ii miau fost prilejuite de par

ticiparea la hramul bisericii Sfântul Haralambie din Laza la invita�ia
părintelui paroh Corneliu Halapciug pe 10 februarie 2022, dată la care
calendarul creștin ortodox prăznuiește martiriul Sfântului Haralambie.
Sfânta liturghie a fost oficiată de părintele protop, Adrian Chirvase,
dimpreună cu un sobor de preo�i printre care și doi preo�i din arhiepis
copia Romanului. De remarcat prezen�a autorită�ilor locale în persoana
primarului Ionu� Prisăcaru, înșo�it de mai mul�i consilieri și parlamen
tarul locului, deputatul Eduard Popica, participare care îi onorează ca
personalită�i cu rădăcini adânci în trecutul și prezentul locului.

În predica sa părintele protopop a subliniat valoarea spirituală
a sacrificiului martirilor pentru credin�a noastră, modul cum biserica
re�ine și men�ine vie semnifica�ia gestului lor și mai ales, importan�a
spiritului de sacrificiu în via�a creștinului,  exemplu preluat de slujitorii
altarului care propovăduiesc iubirea, iertarea și caritatea creștină, 

întrun spirit nu rareori jertfelnic, mai ales în vremurile de restriște prin
care a trecut �ara și neamul în istoria noastră.

Deși cunoșteam bine zona pe linie profesională, încă din tim
pul începuturilor mele ca îndrumător și metodolog pe domeniul
asisten�ei medicale a copilului, cu această ocazie aveam să trăiesc o
adevărată revela�ie legată întâi de martiriul patronului spiritual al 
bisericii (Sfântul Haralambie) și apoi de istoricul bisericii a cărei
încărcătură în evenimente aveau să mă impresioneze.

Comună mare (după 1990 avea să fie împăr�ită în două; Laza
și Pușcași), cu natalitate crescută și o popula�ie infantilă pe măsură
(peste 2000 de copii), cu o încadrare de personal specializat al dispen
sarului medical de asemenea pe măsură, între care cel mai eficient era
nucleul antiepidemic, format din asistent de igienă, oficiant sanitar și
dezinfector. Condus, de regulă, de asistentul de igienă, aceste nuclee
aveau menirea de a depista și asana focarele de infec�ie, de a 
supraveghea și  �ine sub control obiectivele sanitare (colectivită�i de
copii, surse de apă, unită�i de alimenta�ie publică etc) și tot ceea ce
însemna activitate de preven�ie epidemiologică pe teritoriul comunei,
inclusiv registrul de vaccinări. 

În structura acestui nucleu aveam să cunosc un profesionist
prin excelen�ă la vremea aceea, în persoana asistentului de igienă 
Gheorghe Vasiliu, un om al locului cu o personalitate puternică, o
prezen�ă fizică extrem de agreabilă, convingător prin vorbă dar și prag
matic prin faptă. Era omul care ne întâmpina aproape de fiecare dată
când veneam în echipă la dispensar. El era cel care ne oferea toate
informa�iile și detaliile de care aveam nevoie, pentru că șeful dispen
sarului, dr. Nicolescu, era mai totdeuna absent având și obliga�ii de
medic militar. 

Dincolo de aspectul profesional al prezen�ei noastre era însă
nota ospitalieră a întâlnirii (partea a doua – cum se numea îndeobște),
ceea ce însemna că după rezolvarea problemelor tehnice cuprinse în
tematica vizitei noastre, între care: morbiditatea și mortalitatea
infantilă, bolile cronice și problematica socială, distrofia copilului mic
(care atingea cifre îngrijorătoare  19%), urmau momentele de relaxare
și discu�ii libere și amicale. Gazda noastră era omul social prin
excelen�ă; jovial, amabil și curtenitor și mai ales deschis pentru cele
ce aduc apropiere și comuniune între oameni, bunăvoin�ă, empatie și
în�elegere. Mam bucurat să aflu apoi că în anii 90 ai secolului trecut
a fost ales primar al comunei, dovadă a caracterului, hărniciei și
implicării sale în via�a comunită�ii. 

Rememorând aceste momente mă gândeam cât de utilă ar fi
fost în plină pandemie vechea organizare medicală a �ării mai ales la
nivelul asisten�ei primare, care ar fi însemnat prezen�a circumscrip�iilor
sanitare cu nucleul lor antiepidemic, când delimitarea teritorială, prin
aceste nuclee, ar fi rezolvat cu brio pandemia sub aspect epidemio
logic. Tot haosul creat de pandemia cu coronavirus ar fi fost evitat prin
posibilitatea aplicării principiului luptei în focar, singurul rămas vala
bil, dar imposibil de aplicat din cauza inexisten�ei structurilor de bază
care să gestioneze această situa�ie – în spe�ă nucleul antiepidemic al
dispensarului așa cum a fost pe vremea când asistentul Gheorghe
Vasiliu (pe care lam evocat mai sus), își făcea datoria. Mam bucurat
apoi să aflu de la părintele paroh că a fost un om apropiat bisericii, 
implicânduse astfel și în via�a spirituală a comunită�ii. Cred că nici
nu se putea altfel judecând lucrurile prin prisma calită�ilor sale.

În ”Partea a doua” a evenimentului prilejuit de prăznuirea
Sfântului Haralambie, aveam să regăsesc vechea ospitalitate a locului.
Aveam să constat cu bucurie că locul preotului paroh Corneliu 
Halapciug este unul privilegiat în mijlocul enoriașilor săi, înconjurat
fiind cu toată dragostea și pre�uirea acestora. În fapt este pre�uirea pen
tru cel care rodește binele, nu rareori în spirit jertfelnic, așa cum o face
duhovnicul lor cu devotamentul misiunii sale.

Aveam să aflu la fa�a locului că biserica a fost construită în
anii Primului Război Mondial și că are încă un patron spiritual, pe
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Motiva�ia pentru cel de al doilea pa
tron nu se cunoaște, se presupune doar că a fost dorin�a ctitorilor sau
a fost inspirată de tragedia războiului de reîntregire a neamului. Sigur
este faptul că primul slujitor al altarului a fost părintele Dumitru 
Galaction, ale cărui rădăcini nu este exclus să se regăsească în marea
familie de cărturari Galaction, al cărei strălucit reprezentant a fost Gala
Galaction. 

(Continuare în numărul viitor)
Valeriu LUPU



Rela�iile și ac�iunile socio
profesionale te solicită mult

în această săptămână. Se recomandă
pruden�ă în dialogurile cu șefii sau
cu reprezentan�ii institu�iilor oficiale.
Foarte ușor, pe neobservate, �i se
poate deteriora imaginea publică și
pozi�ia în cadrul unui colectiv de
muncă. Prietenii î�i sunt alături cu
sfaturi bune, astfel că îi po�i asculta
cu încredere, trecând peste faptul că
unele aspecte abordate î�i displac.

Sim�i nevoia de a�i remo
dela conștiin�a și implicit

filozofia de via�ă pe parcursul acestei
săptămâni. Gândurile, discu�iile cu
ceilal�i și ac�iunile întreprinse au
legătură cu schimbările majore care
intervin încet, dar sigur în segmentul
socioprofesional. Sunt posibile
discu�ii cu parteneri străini, demer
suri pentru călătorii, studii, po�i
pleca pe neașteptate întro călătorie
surpriză.

Stările tale de spirit
oscilează mult pe tot par

cursul săptămânii, astfel că este rost
să fii în�eles greșit de al�ii.
Controlează�i reac�iile și men�ine un
ritm constant în ac�iuni. Sănătatea
este vulnerabilă, bine fiind să te
odihnești, să mergi la controale de
specialitate și să urmezi sfaturile
specialiștilor. Apar noută�i financiare
la locul de muncă. este rost de a
ob�ine venituri bune.

O discu�ie cu un prieten î�i
va oferi idei și lămuriri de

osebite privitor la rela�iile și eveni
mentele în care ești implicat. Ar fi
bine ca unele amănunte despre tine
și inten�iile tale să nu le divulgi
nimănui. Se finalizează o etapă de
rela�ionare cu prietenii și cu per
soanele din mediul profesional.
Sănătatea este precară, astfel că ia în
serios semnalele organismului. Pot
intra în discu�ie analizele.

La începutul săptămânii ai
multă energie și po�i re

zolva treburile restante, atât cele din
plan personal, cât și cele din plan
profesional. Nu for�a nota, pentru că
energia vitală fluctuează mult. La
nivel personal se închide o etapă
importantă, pe care o vei în�elege
mai târziu. Apar câștiguri din munca
desfășurată la un loc de muncă, dar
totodată apare și ispita cheltuielilor.

Î�i cresc veniturile ob�i
nute din munca proprie,

dar apar și cheltuieli în fa�a cărora
le reziști cu greu. Energia astrală
predispune la erori, pierderi,
subiectivism în aprecieri și lipsa
aten�iei la detaliile importante. Ești
foarte căutat de persoanele din an
turajul apropiat, fiind posibile
multe întâlniri și dialoguri. Unii
chiar au nevoie de sprijinul tău
moral.
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Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
19 mai 2022 – 25 mai 2022

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Locuri de muncă
în Vaslui

– S.C.  CONFEC
II SA 10 confec�ioneri, 10 muncitori neca
lifica�i

– FABRICA DE CARNE  MORANDI 19 operatori abato
rizare păsări, 1 electrician, 2 manipulan�i, 1 mecanic între�inere, 1 in
giner tehnolog

– S.C. BICO INDUSTRIES S.A. 1 director tehnic, 2 ingineri
mecanic, 1 inginer constructor, 10 mecanici, 10 operatori apretori textile

– S.C. TOKA AS  CONSTRUCT SRL 1 muncitor constructor
– S.C. FLEISCHPARTY SRL 13 manipulan�i mărfuri, 15

muncitori necalifica�i, 2 gestionari depozit, 2 mecanici între�inere, 5
operatori la fabricare mezeluri, 5 ambalatori manual

– S.C.  DALSOR COMPANY SRL 2 vânzători
– S.C. SAFI STAR SRL 4 electricieni între�inere repara�ii, 1

fochist cazane mici, 3 lăcătuși mecanic, 1 instalator intala�ii tehnico
sanitare, 1 tehnician electromecanic, 1 electrician auto, 1 mecanic auto,
4 muncitori necalifica�i între�inere

– I.I. PARGARU IONUTFLORIN 2 ospătari
– S.C. NICPINO SRL 1 lucrător comercial
– S.C. TYT CONSTRUCT SRL 1 confec�ionermontator

structuri metalice
– S.C. DC COMERCIAL SRL 1 șef depozit, 2 agen�i comer

ciali, 2 manipulan�i, 1 îngrijitor clădiri
– S.C. DELISOF ACTIVITY SRL 1 zidar pietrar tencuitor, 1

muncitor necalificat
– S.C. RAFFIOLAND SRL 3 muncitori necalifica�i, 3 munci

tori califica�i
– S.C. BENAVI SRL 1 spălător auto
– S.C  LCL ROMANIA SRL 1 contabil, 10 confec�ioneri
– S.C. SAFIR SRL 11 operatori mașini etichetat, 14 sortatori

produse, 13 operatori sortare carcase păsari, 19 operatori tranșare car
case pasăre, 5 operatori mașini unelte automate și semiautomate, 2
încărcătoridescărcători, 1 operator prelucrare ini�ială păsari, 8 mani
pulan�i mărfuri, 1 femeie serviciu, 1 asistent manager marketing, 2
reprezentan�i comerciali, 1 analist calitate, 1 șef forma�ie depozit
livrare, 1 operator curaăitor chimic, 3 manipulan�i marfă, 1 operator
fabrica�ie flux, 2 ingineri industria alimentară, 1 gestionar depozit, 21
ambalatori manual

– S.C. NUTRIVA SRL 1 tehnician chimist, 1 manipulant
mărfuri, 1 operator fabricare nutre�uri combinate, 1 operator fabrica�ie
flux, 1 operator siloz, 2 gestionari depozit

– S.C. SAGEM SRL 3 electricieni între�inere repara�ii, 1 în
grijitor animale, 1 lucrător calificat creștere animale, 1 mecanic utilaj,
2 muncitori necalifica�i la spargerea materialelor de construc�ii

– S.C. DOAMNA OTILIA SRL 1 agent cură�enie
– S.C. AMBIENT SRL 1 pizzer, 1 ajutor pizzer, 1 barman, 1

ospătar
– S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SRL 2 electricieni
– S.C. CLAMIXALLINONE STORE  S.R.L. 1 gestionar
– S.C. UMANI EXCLUSIVE DRINKS SRL 2 muncitori

necalifica�i, 1 femeie serviciu, 2 operatori la fabricarea conservelor din
legume sau fructe, 2 operatori la prepararea băuturilor alcoolice și
răcoritoare, 2 preparatori băuturi răcoritoare

– S.C. WORL EXPERT SOFT TECHNOLOGY SRL 2
muncitori necalifica�i, 1 programator, 1 programator de sistem infor
matic

– S.C. BEAUTY TOP SECRETS SRL 2 muncitori
necalifica�i, 2 preparatori la prepara�ii produse cosmetice si de par
fumerie, 2 operatori la fabricarea săpunurilor, 1 electrician între�inere
și repara�ii, 1 lăcătuș mecanic între�inere repara�ii

– S.C. CREATIVE AMBIENT STUDIO SRL 1 electro
mecanic, 1 electromecanic mașini și echipamente electrice, 1 electrician
de între�inere și repara�ii, 1 muncitor necalificat

– S.C. CARPATHIAN BIOGOURMET SRL 1 electro
mecanic, 3 operatori fabricare mezeluri, 2 preparatori de semifabrica�ie
și preparate culinare, 1 tehnician industria cărnii, laptelui, conservelor,
1 muncitor necalificat

– S.C. BLUHAF SRL 1 montator
– S.C. LONGERFIA SRL 1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 șofer
– S.C. LIVADA ORANGE SRL 1 manipulant mărfuri
– S.C. MOPAN SUCEAVA SA 2 barmani, 4 ospătari
– ASOCIATIA MEDIA TOTAL NETV TOTAL 1 camera

man, 1 reporter/redactor, 1 operator calculator
– COTARLET GABRIELKASHA  ANM 1 zidar, 1 finisor
– S.C. WEBAGEN  PRO SRL 5 programatori
– S.C. C&A CONSULTING SRL  5 muncitori necalifica�i, 2

ingineri constructori, 2 ingineri mecanic, 5 instalatori sanitar, 2 sudori
electric

– S.C. VALI PAV SERV SRL 1 muncitor necalificat la asam
blare, montare piese

– S.C. MOBVAS CONCEPT SRL 5 tâmplari universal, 5
muncitori necalifica�i, 2 vopsitori mobilier lemn, 4 finisori lemn, 1
maistru industria lemnului

– S.C. SARA ADRIANA SRL 1 ospătar, 1 bucătar
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RE�INUT PENTRU TRAFIC DE
DROGURI DE RISC ȘI 

EFECTUAREA DE OPERA�IUNI
CU SUBSTAN�E SUSCEPTIBILE
A AVEA EFECTE PSIHOACTIVE

La data de 17 mai a.c., poli�iștii Serviciului de Combatere a
Criminalită�ii Organizate Vaslui, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.–
B.T. Vaslui, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, din
jude�ul Vaslui, cercetat pentru trafic de droguri de risc și efectuarea fără
drept de opera�iuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a
avea efecte psihoactive. Acesta a fost reţinut, pentru 24 de ore.

Astfel, la data de 17 mai a.c., poli�iștii Serviciului de Comba
tere a Criminalită�ii Organizate Vaslui au realizat o prindere, în flagrant
delict, în municipiul Vaslui, în urma căreia, au fost descoperite și ridi
cate peste 50 de grame de cannabis, un terminal mobil, o cartelă SIM,
un mini cântar electronic, care prezenta urme de materie vegetală și di
verse sume de bani.

Din cercetări, a reieșit faptul că, din iulie 2019 și până în
prezent, persoana bănuită ar fi desfășurat activităţi de procurare, depo
zitare și vânzare a drogurilor de risc (cannabis) și a unor produse sus
ceptibile a avea efecte psihoactive, din clasa cannabinoizilor sintetici,
către consumatori din municipiul Vaslui, precum și activită�i de intro
ducere în �ară a unor droguri de risc (cannabis).

În cauză, fa�ă de bărbat, a fost dispusă măsura re�inerii, pentru
24 de ore, urmând ca astăzi, 18 mai, să fie prezentat Tribunalului Vaslui,
cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activită�i
infrac�ionale a acestuia.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direc�ia
Opera�iuni Speciale din cadrul Poli�iei Române și de Biroul de Analiză
a Informa�iilor Vaslui.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, per
soanele cercetate beneficiază de drepturile și garan�iile procesuale
prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezum�ia de
nevinovă�ie.
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VOLUMUL „ÎN PRAGUL PRIMĂVERII” 
S	A LANSAT LA CERCUL MILITAR IAŞI 

Sâmbătă, pe 14 mai 2022, o nouă manifestare culturală sa derulat la Cercul Militar Iaşi, în organi
zarea Cenaclului de literatură şi pictură „Octav Băncilă” al Cercului Militar Iaşi, Liga Scriitorilor Români –
Filiala IaşiNord Est,  Uniunea Creatorilor Profesionişti  Sucursala Iaşi şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România  Filiala Iaşi.

În faţa unui public numeros, deschiderea evenimentului a aparţinut tinerilor fraţi Moise (Giuliana
Maria, LorenzoMarian, FrancescoGabriel), cei care şiau demonstrat din nou talentul în faţa admiratorilor
şi care au arătat că nu au obţinut degeaba patru de DA, la emisiunea „Românii au talent”, de la Pro TV.

Au urmat apoi trei conferinţe tematice de mare actualitate, susţinute de:
Ing. Solo Rotenstain – „9 mai, o zi cu triplă semnificaţie istorică: Ziua Europei, a Independenţei

României şi sfârşitul celui deal Doilea Război Mondial”; Prof. Liliana Roibu – „Adolescenţa, între excelenţă
şi potenţialitate. Reflecţii interioare. Punţi de comunicare” şi Col (r) Grigore Radoslavescu – „Fără Dumnezeu,
lumea este în război”.

Doi titani ai culturii din Dealul Copoului au prezentat apoi un recital poeticoepigramatic, ei fiind
Vasile Larco şi Calistrat Robu.

Corala LIRI CA – dirijor Nuşa Apostol şi solist Aurelia Dolniceanu  în acompaniamentul acordeo
nistului Ovidiu Enea, au prezentat un reuşit recital muzical.

În continuare, poetul şi umoristul Doru Melnic sa afirmat din nou în faţa spectatorilor cu creaţiile
sale „de tot râsul”, el primind aplauze la scenă deschisă.

După recitalul poetei Rodica Murgu, a urmat un dens şu atractiv program artistic, la care şiau adus
contribuţia renumiţii Marinică Botea (vioară) şi Ovidiu Enea (acordeon).

În final, Dan Teodorescu şia lansat cartea cu nr. 30 şi volumul cu nr. 32 „În pragul primăverii”, cu
un record de 836 pagini, care a fost prezentată de Ilie Serediuc. Acelaşi Ilie Serediuc a vorbit şi de zborul în
Cosmos al Generalului Dr. Ing. DumitruDorin Prunariu, chiar în ziua de 14 mai 2022, când sau împlinit 41
ani de la acel eveniment istoric.

Manifestarea a fost moderată de scriitoarea Corina MateiGherman, în sală fiind prezent şi Col (r)
Benone Tiron, comandantul Cercului Militar Iaşi.

La sectorul FotoVideo au fost în acţiune Calistrat Robu, Ioan Vârlan, Titi Nechita şi Dan 
Teodorescu.

Sonorizarea manifestării a aparţinut lui Bogdan Iordache.
În rândul spectatorilor sa aflat şi doamna Irina Cristina Ţenu, din Huşi, care a devenit recent membră

LSR – FINE.
Partenerii media ai evenimentului au fost: Radio România Iaşi,  TeleMoldova Plus Iaşi, Publicaţia

de sport şi cultură „Sport Fan Club”, Agenţia de Presă „Aşii Români” şi ziarul "Vocea Ta"(din Nürnberg,
Germania), Revista „NordEst Cultural,  Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni (AJRP  din Montreal
 Canada), Sighet Online, Meridianul IaşiVasluiBacău, Mangalia News,  Confluenţe literare / Aspiraţii 
(Sydney Australia):

Preşedintele filialei ieşene a LSR, Dan Teodorescu, a anunţat manifestările din perioada următoare,
programate pe 31 mai şi 19 iunie 2022, tot la Cercul Militar Iaşi, din Dealul Copoului.

În luna iulie 2022, se doreşte organizarea unui turneu cultural la Piatra Neamţ şi un schimb de
experienţă cu oamenii de cultură de sub Pietricica, plus un pelerinaj la mănăstirile Agapia şi Văratec.

Dan TEODORESCU

S	A PRELUNGIT 
PERIOADA DE 

AUTOTORECENZARE CU
ÎNCĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Perioada de autorecenzarea a popula�iei pe platforma online
www.recensamantromania.ro a fost prelungită prin decizia Comisiei
Centrale pentru Recensământul Popula�iei și Locuin�elor (CCRPL),
această decizie importantă având la bază interesul crescut al popula�iei
din ultimele zile. La sfârșitul acestei săptămâni existau în baza de date
a Institului Na�ional de Statistică circa 8,4 milioane de chestionare
corectate și finalizate. Propor�ia la 1.000 de persoane a fost de 440 de
chestionare finalizate, iar media de completare zilnică pe �ară de
110.000 de chestionare, recordul absolut fiind înregistrat miercuri, 11
mai, cu aproape jumătate de milion de chestionare completate și 
finalizate întro singură zi.

„Este o decizie extrem de bună a CCRPL care are la bază 
trendul ascendent al autorecenzării popula�iei din ultimele zile, dar și
reducerea costurilor per ansamblu la recensământ. Era o obliga�ie
morală și profesională pentru a prelungi perioadă și în niciun caz, nu
se referă la vreo anumită teamă de colectare a datelor din teren. De fapt,
totul este ]n corelare cu strategia na�ională în domeniul statisticii 
oficiale pe care vrem să o implementăm în următorii ani în ceea ce
privește realizarea recensământului, adică acesta să fie realizat exclusiv
online, așa cum mai multe �ări din UE îl realizează deja. Deci punctele
de autorecenzare asistată din fiecare comună, oraș, municipiu ale
jude�ului nostru vor fi deschise încă două săptămâni, până pe 27 mai.
În aceste centre cetă�enii se pot autorecenza cu ajutorul unui recenzor
specializat, dacă nu de�in tehnica ori abilită�ile necesare. Platforma de
autorecenzare func�ionează un pic mai lent în aceste zile, dar important
este că func�ionează. Recomand răbdare pentru cei care doresc să se
autorecenzeze și le mul�umesc în mod deosebit celor care dau dovadă
de ea. Până la urmă, aceast fapt denotă un puternic spirit civic al
popula�iei în îndeplinirea importantului obiectiv na�ional care este
recensământul din acest an”, a declarat Teodor Iancu, directorul 
executiv al Direc�iei Jude�ene de Statistică Vaslui.

O altă hotărâre importantă luată de CCRPL privește dovada
autorecenzării persoanelor care a fost prelungită până pe 15 mai 2023.
Deci persoanele care sau autorecenzat pot solicita respectiva dovadă
de pe platforma electronică întrun termen de un an de zile, acest 
document fiindule necesar pentru ob�inerea zilei libere oferite de către
statul român.

Cel deal treisprezecelea recensământ din istoria României are
două perioade de colectare a datelor statistice de la popula�iei: autore
cenzarea online (14 martie  27 mai) și înregistrarea informa�iilor de
la cetă�eni prin clasicele interviuri cu recenzori de teren (31 mai17
iulie), dar doar pentru persoanele și locuin�ele care nu au fost recenzate
în prima perioadă. Noutatea actualului recensământ este faptul că toate
datele statistice vor fi colectate și prelucrate electronic  chiar și în cea
dea doua perioadă, recenzorii de teren trebuind să folosească în inter
viurile cu responden�ii tabletele electronice care con�in chestionare 
despre locuin�e și persoane.
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Dumitru V. MARIN
Darul pictorului Gheorghe LETEANU

A  a p ă r u t  n r. 2 9 / 2 0 2 2
Revista noastră interna�ională de care suntem

tare mândri, are  șapte 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 834 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.

A APĂRUT:
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EDUCAŢIONALĂ
Eu ştiu că unii mar seduce,
Doar sunt de felul meu drăguţă,
Dar mulţi epigramişti aş duce
La grupa mică de mânuţă.

ADEVĂR
Şeful iar mă execută,
Şin birou la el mă cheamă,
Zice căs o încrezută,
Da’ nu bag toţi proştiin seamă.

VEŞNICELE CERTURI
Mie soacra rea, e o zurlie,
Şi nar da înapoi ca racu’,
Da’ are şiasta o fobie
De popa, fuge ca de dracu’.

PREZENTARE
Mă cheamă Tina şi atât,
Dar vreau să nu stârnesc con
fuzii,
Cum sunt sătulă de iluzii
Accept avansuri, cât de cât.

EDUCATOARELE VOR PRIMI 
SPOR PENTRU SUPRASO
LICITARE
La grădiniţă ne jucăm,
Cu toţi copiii,i alintăm,
Şiacum guvernul puneun spor,
Să nu dăm noi în mintea lor.

Florentina ANGHEL 

AUTOEPITAF
În viaţăam scris ceva catrene,
Sonete, chiar şiun epitaf...
Dar mult mai mult miam scris 
Cu un creion dermatograf sub gene.

Eugenia PAVEL 

MOTIVA�IE NOCTURNĂ
Întors târziu, la ceas de seară,
Explică soa�ei pendelete:
Am scumpo altă secretară,
Iar astea noi sunt tarencete.

BE�IV MISOGIN
El declară clar pe fa�ă
Că nu bea nicicând Fetească:
De femei, întreaga via�ă,
Anvă�at să se ferească.

UNUI CAPSOMAN
Sucit și încăpă�ânat,
Nu vrea să fie ajutat;
Deci cred că și lanmormântare
Va merge peale lui picioare!

MOTIVA�IE BAHICĂ
Întors acasă etilat,
Explică rar incoerent:
Azi barmanul na fost atent
Și a turnat... mai concentrat!

NOI ȘI EUROPA
Europai peste noi
Până o să ne înmoaie,
Ca să poată mai apoi
Ușurel să ne jupoaie!

CONSTATARE
E clar că mam maturizat,
Căci azi trei sferturi de Cotnari,
Numi par, cam tot atât de mari
Can vremea când mam însurat.

Dumitru IVAS

CITEŞTE ŞI DĂ MAI DEPARTE…
Mă conectez, 
La Internet; nu mă forţez
Să judec, să analizez,
Ci doar pe alţii îi citez,
Forwardez, forwardez.

Doar mă distrez,
De câte ori mă conectez
Eu creieraşul nul forţez,
Ci doar pe alţii îi citez,
Forwardez, forwardez.

Ca canadez, 
Italian sau olandez,
Francez, elveţian, englez,
Eu doar pe alţii îi citez;
Forwardez, forwardez.

Mă relaxez ‒
Aş zice chiar că vegetez ‒
Şi intelectul menajez,
Că doar pe alţii îi citez,
Forwardez, forwardez.

Realizez,
La cap, că lumea o pisez;
Pe foarte mulţi, ştiu, enervez;
Dar asta am eu ca şi crez;
Forwardez, forwardez… 

Sorin FINCHELSTEIN

ALT CALENDAR
Numele tău pe buză sau în minte
Cum taie unda păstrăvul mai iute
Chiar mută gura nare să te uite
(Ciungul mişcăn gând braţul canainte).

Sperioşii ochi rămaşi ca doua ciute, 
Şi păsările, câte, prinsen ţinte
Nu ştii? Treceam prin vad şiţi spuneam: 
„Ţinte De gâtul meu”. Te luam în braţe: „Uite”.

Râsul se lua lantrecere cu râul.
Ce fu mai fraged? Unda sau cuvântul?
Cocoriişi desfăceau în zare brâul.

Septembrie clar. Mai gâfâie pământul?
Mai vin convoaie de oglinzi cu grâul?
Numele tău pe buze... Numai vântul.

Ilarie VORONCA  

– Am auzit că noua actri�ă a fost aplaudată in delir de asisten�ă in spectacolul de aseară. Nu e pu�in
să ai așa succes la debut in rolul Desdemonei!

– Aplauze a primit cu prisosin�ă, dar nu cred să fi fost un așa mare succes.
– Cum așa?
– Spectatorii îl aplaudau pe Othello cum o strânge de gât!


James Bond se întâlneşte cu un melc pe stradă.
Se uită la el şi îl salută:
– Eu sunt James… James Bond!
– Eu sunt melc… melc codobelc…


– Sunt trei locuri unde as vrea sa fiu sărutată, spune tânăra actri�ă regizorului care îi face curte.
– Care? întreabă el emo�ionat
– Paris, Las Vegas si Rio de Janeiro!


Gheorghe șia cumpărat mobil, să se dea mare la stână.
Întro zi diminea�ă, sună mobilul. Toate oile ridica capul și se uită la cioban.
Gheorghe pune palma peste microfon, după care le spune oilor:
– Pe mine mă caută... „


– Vreau să mă înrolez ca voluntar în armată.
– Câ�i ani ave�i?
– 70.
– Cam bătrân pentru a fi soldat.
– Atunci înrola�imă ca general.


So�ul se intoarce, negru de supărare, de la spital unde este internată soacra.
So�ia îl întâlnește în ușă:
– Cum se simte mama?
– Mama ta este sănătoasă ca un cal, în curand va fi externată și va rămâne la noi!  
– Nu în�eleg... Ieri medicul mia spus că este pe moarte.
– Nu știu ce ai vorbit tu cu doctorul, dar mie mia spus să mă pregatesc pentru ce este mai rău!
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MESAJE SPECIALE:
Lui D. Buzatu (C.J.Vaslui): Te iert pentru câte miai făcut mie ca persoană, dar te blamez pentru cât rău ai făcut firavei

culturi vasluiene pe care ai desfiin�ato! Ai avut oameni de valoare pe care iai nenorocit! Ca în Ferma animalelor…

Ing. Vasile Pavăl, încă Primar (Vaslui): Î�i iert relele mie făcute, dar te blestem pentru câte daune ai adus prăpăditei vie�i
culturale vasluiene, alungând valori și înconjurândute de nulită�i. Cum vei rămâne în istorie?

Argumente: 400000 de lei (=4 miliarde, vechi) neacorda�i pentru cultură în 2 ani, după ce cu un an înainte ai premiat
desene pe asfalt.

În afară de 24 oameni de cultură care fac pe munca și talentul lor câte ceva, nimic nu mișcă în Vaslui, devenit al celor cu
mintea beteagă, beteagă. Cum vei răspunde copiilor și nepo�ilor? Sau îi crezi pe to�i tâmpi�i?

Mare pacoste pe acest oraș…
D.V.M.

CÂT DE SĂNĂTOS E SOCUL 
PENTRU ORGANISM

Socul este recunoscut, deopotrivă în fol
clorul românesc și european, drept plantă de leac și
plantă magică. Nenumărate mituri și legende despre
soc au fost purtate din Orientul Mijlociu și până în
nordul Europei și al Africii.

Socul (Sambucus L.) este o plantă din grupa
arbuștilor, cu 2030 de specii. Face parte din familia
Adoxaceae. Cea mai cunoscută specie este socul
negru (Sambucus nigra). Popular, socul mai este
cunoscut și sub denumirile de coramnic, holer, soace.
Crește pe lângă case și garduri sau la marginea
pădurilor.

Florile hermafrodite, albe, ce apar la în
ceputul verii, sunt parfumate, pe când frunzele au un
miros neplăcut atunci când sunt frecate în mâini.

Fructele se prezintă sub forma unor bobi�e
negruviolacee, dispuse în ciorchine.

Socul, apreciat ca remediu natural, a fost
folosit din cele mai străvechi timpuri în medicina
tradi�ională.

În știin�a modernă, cercetările din ultimii 15
ani realizate în �ări precum: Germania, Elve�ia,
Israel, Polonia, Serbia sau Statele Unite, au scos în

eviden�ă proprietă�ile medicinale uluitoare ale socu
lui.

În scopuri medicinale, se folosesc de la soc
florile, fructele și scoar�a, bogate în ulei volatil, tanin,
mucilagii, flavonozide, amine, etilamină, vitamina C
și vitaminele din complexul B, izobutilamină.

Frunzele au ac�iune laxativă și sub formă
crudă se aplică pe răni, fiind calmante și cicatrizante.

Diverse preparate care au la bază coaja de
soc sunt recomandate în stările de vomă, pentru elim
inarea parazi�ilor intestinali și celor care suferă de
afec�iunile splinei. Coaja macerată în alcool se bea
pentru detoxifierea organismului.

Florile de soc sunt folosite frecvent în med
icina naturistă, ca remediu pentru o serie de afec�iuni.

Substan�ele con�inute de florile acestei
plante: bioflavonoizii, colina, acizii grași omega3 și
omega6, pectina și taninurile, sunt extrem de
benefice pentru sănătate și tratează alergiile,
tulburările respiratorii, sinuzita și tusea productivă.
Florile folosite deseori la băuturi răcoritoare
func�ionează ca un agent expectorant.

Florile acestei plante foarte populare în �ara

noastră au ac�iune sudorifică, diuretică,antiinflama
toare. Florile de soc au câștigat o reputa�ie importantă
în tratarea unor boli inflamatorii și congestionante ale
aparatului respirator, fiind utile în special în stări
febrile. Pentru a poten�a efectele diuretice, florile de
soc se amestecă cu măceșe, coajă de mesteacăn,
troscot sau coada calului.

Sunt eficiente în combaterea rinitei, a farin
gitei, a laringitei sau a bronșitei produse de infec�ia
cu viruși gripali din grupele A sau B.

Infuzia rece din flori de soc poate fi folosită
pentru tratarea ochilor inflama�i sau infecta�i.

Extractul din flori de soc este folosit pentru
îmbunătă�irea func�ionării rinichilor, contribuind la
eliminarea nisipului și la dizolvarea calculilor renali.

Ceaiul din flori de soc are un rol extrem de
important în tratarea afec�iunilor vezicii urinare.

În privin�a colesterolului, spre deosebire de
alte remedii, socul nu determină scăderea valorilor
acestuia, ci împiedică în mare parte oxidarea sa în or
ganism.

Florile de soc cură�ă sângele de toxine,
ferind corpul de artrită. Sub formă de tinctură, florile
de soc sunt indicate pentru calmarea durerilor mus
culare. Băile fierbin�i cu flori de soc sunt un remediu
pentru reumatism.

Bolile de piele sunt și ele tratabile cu flori
de soc, în special acneea, ezemele, psoriazisul,
degerături etc. Leziunile cutanate, precum tăieturile,
arsurile și alte răni superficiale se vindecă mai repede
sub efectul plantei. Florile de soc pot grăbi vinde
carea de herpex simplex (herpes) și purifică glandele
limfatice. Alături de proprietă�ile astringente exce
lente pentru pielea sensibilă, calmează mâncărimile
și irita�iile.

Durerile de urechi pot fi atenuate cu ajutorul
unei cataplasme preparate din flori de soc.

Florile de soc contribuie la eliminarea apei
din organism și la stimularea digestiei, fiind indicat
în curele de slăbire, putând fi asociate cu ceaiul de
lămâie.

Florile de soc pot fi consumate sub formă
de infuzie, decoct sau socată. În răceli, mai ales în
cazul copiilor, sunt indicate inhala�iile.

Socata este o băutură dulce acrișoară, care
con�ine flori de soc, zahăr și zeamă de lămâie.

SFATURI GENERALE
PRIVIND ALIMENTA�IA

ZILNICĂ

1. Mâncaţi de patru ori pe zi: dimineaţa, la 1112, la ora 16 şi
la ora 20.

2. Masa de diminea�ă trebuie să fie compusă din alimente uşor
digestibile şi substan�iale: pâine prăjită, unt, ouă, lapte, brânză, făinoase
cu lapte, gem. Ea trebuie să furnizeze majoritatea caloriilor cheltuite la
locul de muncă, dar să nu îngreuneze digestia, în perioada de maximă
activitate.

3. Gustarea luată la locul de muncă va fi compusă, de pildă,
din pâine cu unt şi brânză sau un ou răscopt.

4. Masa principală a zilei, luată după terminarea programului
de lucru, trebuie sa fie urmată de 1/21 oră de relaxare completă, sub
forma unei sieste la pat. Acest bun obicei pune organismul în repaus,
ceea ce constituie condiţia ideală a unei bune digestii.

5. Masa de seară este bine să preceadă momentul culcării cu 
23 ore şi să nu fie compusă din cantităţi prea mari de alimente, nici de
feluri greu de digerat.

6. Mâncaţi totdeauna la aceleaşi ore. Cu timpul, funcţiile di
gestive îşi capătă maxima eficienţă tocmai la orele la care stomacul este
obişnuit să primească alimentele. Mâncatul la ore neregulate
dezorganizează procesul digestiei.

7. Dacă luarea meselor întro ambianţă plăcută şi liniştită con
tribuie la eficienţa digestiei, mâncatul ”pe fugă” sau în cursul unei
discuţii violente tulbură până întratât digestia, încât poate provoca ac
cidente digestive (greţuri, dureri, vărsături ş. a.).

8. Mesteca�i bine alimentele. O mare parte din ele încep să se
digere chiar în gură. Astfel se înţelege că înghi�irea grăbită poate jena
digestia.

9. Nu be�i în timpul mesei, ci numai la sfârșit sau între mese.
În acest mod evita�i destinderea stomacului cu lichide, tocmai în pe
rioada digestiei.
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LA STÂNA LUI

SÂNU
La stâna lui Sânu, peun umăr de deal,
De roată privirea ţiontorci peste lume,
Vedeavei icoane cu sfântul Ardeal
Rămas veşnicie, spre ziua de mâine.

Aici în mirosuri de fragăndulcită,
De ierburi sub coase cu fin cimbrişor,
Mereu umblătoare prin lumea grăbită
Îmi paşte o turmă, cu oi în ciopor.

Sub ploi ce înmoaie, sub soare ce uscă,
Sub vremuri vântoase cu gust de amar,
Sub stele în noapte şin frigul ce muşcă
Stă stâna lui Sânu, pentinsul hotar.

Cu tot ce îmi mişcă în lung şin lăţimea
Cereştilor dealuri păscute cu greu,
En veci priponită, deodată cu lumea,
Bătrâna lui stână, sub ceruri mereu.

Pe dealul acesta, din vremi denceputuri
Trecutau cu turme strămoşii uitaţi,
Acuma cu toţis vecie în luturi, 
Cărări însfinţite, cu urme de taţi.

***
Noi suntem nimicuri din lunga vecie,
Clipite pierdute peo vale şiun deal,
Cel veşnic ce fiva mereu măreţie
Rămâne doar Domnul şi sfântul Ardeal.

Mircea Dorin ISTRATE

Ciobanului Chiorean Gherasim, 
zis Sânu din com. Baldajud, Mureş
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17 MAI – ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA17 MAI – ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA
HIPERTENSIUNII ARTERIALEHIPERTENSIUNII ARTERIALE

Ziua hipertensiunii arteriale este marcată în fiecare an la 17 mai pentru a încuraja
cetăţenii din întreaga lume să prevină şi să controleze tensiunea arterială crescută ce con
stituie principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare.

Această zi este promovată începând din anul 2005, de Liga Mondială a 
Hipertensiunii (World Hypertension League  WHL), în parteneriat cu Societatea
Internaţională de Hipertensiune (International Society of Hypertension  ISH) şi cu alte
organizaţii.

Hipertensiunea arterială, definită ca o creştere a presiunii sângelui peste limita
normală, care poate afecta inima, creierul, rinichii şi ochii, este numită ucigaşul tăcut,
deoarece boala poate evolua fără simptome. Netratată, sau tratată necorespunzător, poate
duce la invaliditate, infarct sau atac cerebral.

La nivel global, se estimează că aproximativ 50% dintre persoanele cu hiperten
siune nu sunt conştiente de faptul că o au, iar dintre cele care conştientizează faptul că au
această afecţiune, mai puţin de 20% o ţin sub control.

Societatea Internaţională de Hipertensiune Arterială, înfiinţată în 1966 şi
înregistrată ca organizaţie de caritate în Anglia şi Ţara Galilor în decembrie 2007, sa 
angajat să promoveze şi să încurajeze dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul hiperten
siunii arteriale, cu aplicabilitate în întreaga lume.

În România hipertensiunea reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza
prevalenţei sale crescute la populaţia adultă. Potrivit unui studiu al Societăţii Române de
Hipertensiune, efectuat în 2016, SEPHAR III („Studiu Epidemiologic asupra Prevalenţei
Hipertensiunii Arteriale şi a Riscului Cardiovascular în România”), în ţara noastră
hipertensiunea arterială este cauza cea mai răspândită a bolilor cardiovasculare şi este
responsabilă pentru 62% din totalul deceselor.

Societatea Română de Hipertensiune este afiliată Societăţii Europene de Hiperten
siune şi dezvoltă programe de educare a populaţiei, în vederea îmbunătăţirii gradului de
informare privind hipertensiunea arterială.

Societatea Română de Cardiologie în parteneriat cu Academia Română – Sec�ia
de Știin�e Medicale și Societatea Română de Hipertensiune marchează Ziua Mondială de
luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale printrun eveniment de conștientizare a publicului
asupra riscurilor și consecin�elor acestui «ucigaș tăcut», responsabil de aproape jumătate
dintre decesele asociate bolilor cardiovasculare.

Potrivit studiului epidemiologic SEPHAR III, în România exista aproximativ 7,4
milioane de persoane (45% dintre adul�i) care suferă de hipertensiune arterială. Dintre
aceștia se estimează că doar 59% urmează un tratament!

Hipertensiunea arterială este responsabilă, prin complica�iile sale, pentru 45% din
totalul deceselor cauzate de boli cardiovasculare și 51% dintre decesele cauzate de accidente
vasculare cerebrale, care împreună sunt cele mai mari cauze ale morbidită�ii și mortalită�ii
la nivel mondial. Reducerea valorilor tensiunii arteriale salvează vie�i!

Factorii posibili implica�i în creșterea numărului de pacienti hipertensivi, conform
studiului SEPHAR III, sunt consumul excesiv de sare (in medie 12,5 g/zi fa�ă de un necesar
de 6 g/zi), obezitatea în continuă creștere la copii, adolescen�i și tineri, dislipidemiile, 
precum și creșterea prevalen�ei diabetului zaharat.

Cum �ii sub control tensiunea arterială?
Stilul de via�ă are o importan�ă crucială în prevenirea și tratarea hipertensiunii 

arteriale: obezitatea, inactivitatea fizică, excesul de sare, alimenta�ia bogată în alimente
procesate și cu un con�inut ridicat de grăsimi, alcoolul și tutunul sunt printre principalele
cauze ale unei tensiuni arteriale crescute.

Modificările stilului de via�ă prin care oricine își poate îmbunătă�i tensiunea
arterială includ:

 Menţinerea sau aducerea greutăţii la un nivel optim
 Reducerea grăsimilor monosaturate din alimenta�ie
 Reducerea con�inutului de sare în dietă
 Exerci�ii fizice regulate

 Ponderarea consumului de alcool
 Eliminarea fumatului
Tema din anul 2021 a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale,

a fost „Măsura�ivă tensiunea arterială cu precizie. Controla�io, trăi�i mai mult” şi
are ca principal obiectiv creşterea nivelului de conștientizare la nivel mondial, asupra
metodelor precise şi corecte de măsurare a tensiunii arteriale.

Doar 30% dintre pacien�ii trata�i pentru hipertensiune arterială au, în mod constant,
valori normalizate, adică sub 140/90 mmHg.

Alegerea acestei teme se bazează pe statistici globale, indicând faptul că la nivel
mondial mai pu�in de 50% dintre adul�ii cu hipertensiune (TA sistolică ≥140 mm Hg, TA
diastolică ≥90 mm Hg sau tratament cu antihipertensive) erau conștien�i de faptul că aveau
tensiune arterială mare. În rândul anumitor popula�ii, gradul de conștientizare este foarte
scăzut, ajungând la sub <10%.

CUM SE MĂSOARĂ CORECT TENSIUNEA ARTERIALĂ?
Tensiunea arterială se măsoară corect în șezut, la oricare din bra�e (ideal la ambele,

pe rând),
cu bra�ul relaxat. Trebuie să vă asigura�i că sunte�i relaxat în momentul măsurătorii

și că au trecut minim 15 minute de la un efort fizic mai intens.
Cele 10 reguli pentru măsurarea corectă a hipertensiunii arteriale
1. Odihniţivă 5 minute înainte de a vă măsura tensiunea;
2. Nu consumaţi nicotină sau cafea timp de o oră înainte de măsurare;
3. Nu măsuraţi tensiunea când simţiţi nevoia de a urina. Vezica plină poate duce

la creşterea tensiunii cu aprox. 10 mmHg;
4. Măsuraţi tensiunea pe încheietura mâinii neacoperită, în poziţie aşezată, cu

spatele drept;
5. La folosirea unui tensiometru pentru încheietura mâinii ţineţi manşeta în timpul

măsurătorii la nivelul inimii. La un tensiometru pentru braţ, manşeta se poziţionează 
automat pe braţ la înălţimea corectă;

6. Nu vorbiţi şi nu vă mişcaţi în timpul măsurării. Vorbitul creşte valorile măsurate
cu aprox. 6 – 7 mmHg;

7. Aşteptaţi cel puţin un minut între două măsurători pentru ca presiunea din vase
să revină la starea iniţială, permiţând repetarea măsurării;

8. Notaţi valorile măsurate în carnetul personal de monitorizare a tensiunii 
arteriale: împreună cu aceste valori, scrieţi în carnet de fiecare dată şi medicamentele 
administrate, indicând data şi ora;

9. Măsuraţivă cu regularitate tensiunea arterială. Chiar dacă valorile sau
îmbunătăţit, acestea trebuie controlate în continuare!

10. Măsuraţi tensiunea arterială la aproximativ aceeaşi oră.
Scăderea valorilor tensionale şi menţinerea sub control a TA salvează vieţi
Medicii cardiologi estimează că prin creşterea nivelului de conştientizare a ceea

ce înseamnă hipertensiune arteriala şi prin îmbunătăţirea modalităţilor de măsurare a 
tensiunii arteriale, am putea controla mai bine această „pandemie cardiovasculară”, 
reducând până în anul 2025 cu până la 25% din cazurile actuale de hipertensiune
necontrolată.

ing. Solo ROTENSTAIN



aaccttuuaall iittaattee www.tvv.rowww.tvv.ro
Meridianul, joi, 19 mai 2022

CONSTANTIN ȘI ELENA
TRADI�II ȘI OBICEIURI

În fiecare an, pe 21 mai, creştinii îi sărbătoresc pe Sfin�ii Împăra�i Constantin și
Elena. Despre Împărăteasa Elena se spune că a fost prima femeie care șia eliberat sclavii
și a ajutat creștinii persecuta�i. În tradiţia populară se vorbeşte despre împăraţii sfin�i 
Constantin şi Elena ca despre părinţii Sfintei Cruci.

Perioada în care au domnit a fost cunoscută ca „Epoca de aur”. Datorită lor,
creştinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise şi duminica a
fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman.

Se spune că în această zi nu este bine să renunţi la o prietenie sau să iei decizia de
a divorţa. Tradi�ia spune că, în caz contrar, toată viaţa vei avea o pierdere pe plan financiar
sau sentimental.

Totodată, nu este bine să dai păsărilor cerului pâine, pentru că risipeşti sporul
casei, și nu trebuie să strici cuibul păsărilor care au pui, oricât de zgomotoase ar fi ele,
deoarece se crede că în familie vor fi necazuri tot anul.

În calendarul popular, sărbătoarea Sfin�ilor Constantin și Elena este o sărbătoare
a păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. Tradi�ia populară
ne spune că în această zi păsările de pădure își înva�ă puii să zboare, după ce li sa dezlegat
glasul la Vlasie (11 februarie), sau împerecheat şi şiau construit cuiburile la Dragobete
(24 februarie). Oamenii trebuie să ţină sărbătoarea, pentru ca puii din gospodărie să nu fie
mâncaţi de ulii.

În ziua Sfinţilor Constantin şi Elena este bine să nu se lucreze, pentru ca holdele
şi strugurii să nu fie distruşi, iar până în 21 mai trebuie să fie semănate porumbul, ovăzul
şi meiul, potrivit tradiţiei populare.

Alungarea spiritelor rele
Mul�i agricultori nu lucrează, pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările

cerului, în unele regiuni ale �ării este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz
și mei, deoarece, în popor, se vorbește că tot ce se seamănă după această zi se va usca. 

Podgorenii respectă ziua de Constantin Graur în ideea că, dacă vor munci, graurii
le vor distruge strugurii. Ziua de Sfântul Constantin și Elena este ziua în care păstorii
hotărăsc cine le va fi baci, unde vor amplasa stânele și cine le va păzi pe timpul pășunatului.
Femeile, pentru a alunga duhurile rele și necurate, tămâie și stropesc cu aghiasmă, pentru
a se apăra de for�e malefice. Ţăranii aprind un foc mare și stau în jurul lui, prin acest foc
obișnuiesc să treacă și oile, pentru a fi ferite de rele pe timpul cât vor sta la stână.

Cine a fost Împărăteasa Elena
Flavia Iulia Helena sa născut în provincia Bitinia, ca fiică a unui hangiu. Ea sa

căsătorit în anul 270, când avea 16 ani, cu generalul roman Constanţiu Chlorus, iar în 272
la născut pe Constantin, în localitatea Naissus (în Serbia de astăzi).

În 293, împăratul Diocleţian ia poruncit lui Constanţiu să divorţeze şi la numit
Cezar pentru Imperiul Roman de Apus. În această calitate, el sa căsătorit cu Teodora, fiica
vitregă a împăratului Maximian, cu care a avut încă şase copii. Elena nu sa recăsătorit şi
a trăit în umbră, departe de atenţia publică, dar aproape de fiul său, pe care la sprijinit cu
dragoste şi afecţiune.

În anul 306, fiul său a fost proclamat de armata romană drept august al imperiului,
imediat după moartea lui Constanţiu Chlorus. El şia readus mama la curtea imperială, 
conferindui titlul de „Nobilissima Femina” (Doamnă prea nobilă). În anul 325, Constantin
ia oferit mamei sale cea mai mare distincţie pe care o putea primi o femeie, aceea de 
„Augusta” .

A reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos.
Potrivit tradiţiei, în urma săpăturilor sau găsit trei cruci. Pentru a se identifica

crucea pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. Acesta a înviat în
momentul în care a fost atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326, episcopul
Macarie I al Ierusalimului a luat crucea şi a înălţato în faţa mulţimii. Ziua de 14 septembrie
a devenit sărbatoarea Înălţării Sfintei Cruci în calendarul creştin.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe
cea din Nazaret şi multe alte sfinte lăcaşuri.

După ce şia petrecut ultima etapă a vieţii la locurile sfinte, Elena a murit în anul
330. Sicriul ei, o adevărată bijuterie artistică, poate fi admirat la Muzeul Vaticanului.

Sfânta Elena sa bucurat dintotdeauna de o evlavie deosebită din partea creştinilor.
Numele ei, care se traduce ca „făclie”, „torţă”, „strălucirea soarelui”, este purtat de
nenumărate credincioase. În cinstea ei sau ridicat biserici, mănăstiri, aşezăminte teologice
sau sociale. Ea a fost şi rămâne un simbol de puritate, dragoste părintească, nădejde şi
credinţă autentică.

Pentru grija pe care a arătato săracilor şi oamenilor simpli, pentru preocuparea
faţă de problemele creştinismului, dar şi pentru evlavia şi credinţa puternică, împărăteasa
Elena este cinstită ca sfântă în întreaga creştinătate.

Sfânta Elena este şi ocrotitoarea arheologilor, datorită demersului ei de a căuta
crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

Constantin cel Mare sa născut în oraşul Naissus (Nis, Serbia) în jurul anului
274. A devenit suveran al întregului Imperiu Roman dupa învingerea lui Maxentiu şi a lui
Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu şi Lactantiu, în ajunul luptei cu Maxentiu, 
Constantin a vazut pe cer ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu 
inscriptia: „in hoc signo vinces” („prin acest semn vei birui”), conform calendarulortodox.ro

Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hristos, cerândui să pună semnul
sfintei cruci pe steagurile soldaţilor. Dând ascultare poruncii primite în vis, iese biruitor în
lupta cu Maxentiu.

Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păstrează la Roma, se află inscripţia:
„instinctu divinitatis” = „prin inspiratie divina”, ce descoperă cum a fost câştigată victoria
asupra lui Maxentiu.

Cea mai însemnată realizare a împaratului Constantin a fost Edictul de la Milano
(313), prin care creştinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Însa, el va deveni religie de
stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379395). După edictul din 313, împăratul scuteşte
Biserica de impozite, îi acordă dreptul de a primi donaţii şi le dă episcopilor dreptul să
judece pe cei care nu doreau să fie judecaţi după legile statului. Va înlătura din legile penale
pedepsele contrare spiritului creştinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor,
stigmatizarea (arderea cu fierul roşu).

Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), unde
după lungi dezbateri, învăţătura lui Arie a fost condamnată şi sa adoptat formula că Fiul
lui Dumnezeu este de o fiinţă cu Tatal şi deci, din veci cu El. La sinod au fost alcătuite şi
primele 7 articole ale Simbolului de credinţă (Crezul), a fost fixată data Paştilor (prima
duminică după luna plină, după echinocţiul de primăvară) şi sau dat 20 de canoane 
referitoare la disciplina bisericească.

În aceeaşi perioadă, împăratul Constantin a construit o cetate impresionantă pe
malul stâng al Bosforului, pe locul vechii cetăţi Bizantion. Cetatea, care îi va purta numele
(Constantinopol), a devenit noua capitală a imperiului, care a rivalizat cu vechea Romă.
Aici a fost zidită măreaţa catedrală închinată Sfinţilor Apostoli.
Legi pentru creştini

Pe lângă aceste măsuri, împăratul Constantin a dat o serie de legi prin care a venit
în ajutorul creştinilor. În 312 a generalizat duminica drept zi de odihnă în întregul imperiu,
în 317 a început să bată monedă cu monograma creştină, ia scutit pe preoţii bisericii de
impozite şi de armată, a interzis practicarea jertfelor sângeroase şi a oferit creştinilor edificii
imperiale pentru practicarea cultului.

Sfantul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către episcopul
Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (337) în Nicomidia şi a fost înmormântat în
biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el.


