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„Cultura și mai ales jurnalistica
vasluiană din ultima jumătate de secol este
magistral reprezentată prin grupul său de presă
și prin operă de Prof. dr.  D.V. Marin. El este
cel mai veritabil  lider  cultural al genera�iei.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
ScriitorIași

„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 sunt déjà intra�i
întrun patrimoniu.

Mărturiile sale sunt unice și, acum, 
imposibil de cuantificat exact.” 

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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MERIDIANUL DE 
IAȘI�VASLUI�BACĂU… 

24 DE ANI !!!
Erau vremuri frământate și în toamna anului 1996, când

ora exactă pentru conjude�eni se dădea la TV Vaslui (scria Gelu
Bichine�).

Deja func�ionau cele 2 posturi de radio Unison Vaslui +
Bârlad (1993, 1994) și era o echipă numeroasă care permitea și
cerea înfiin�area unei publica�ii scrise. Mai făcusem încercări
cu revista Liceului „Mihail Kogălniceanu”, Vlăstarul (1990),
prima revistă de după Revolu�ie, de la careși trage originea și
programul M.C.R., și un ziar intitulat Teleradioeveniment,
număr unic, având an de apari�ie pe frontispiciu 1994, deși sa
difuzat pe pia�ă în decembrie 1993.

Se tipărea greu, cu tipar plan, se strângea greu material
de publicat, nu existau ziariști pe plan local (pe la noi au trecut
peste 500 de aspiran�i), nu exista alt ziar local.

Cu materiale în manuscris am plecat la București luni 23
septembrie, am ajuns la tipografia Meridian miercuri cu textele
dactilografiate și am fost ajutat de Ion Marin (ajuns prof. uni
versitar) să se tipărească în noaptea zilei de 25 septembrie, așa
că pe 26 am avut vraful mare în fa�ă, mirosind puternic
cerneala tipografică, în 1200 de exemplare, în format A3, 16
pagini. Întro cămăru�ă mică redactasem articolul program
„ACEST MERIDIAN” reluat și în nr. următor, peste o
săptămână, în care propuneam un ziar mai altfel, de mare
cuprindere. A devenit cotidian în martie 1997, apoi după
trădarea lui Tănăsuc, nevestei sale de atunci, și altora,
ademeni�i de un om de afaceri chior, a trebuit să scoatem 3 nr.
pe săptămână, apoi 2. După criza economică din 2008, am
rămas cu un singur număr săptămânal, joia, dar neam extins
în 4 jude�e: IașiVasluiBacăuGala�i.

Ziarul trebuia să prezinte în formă scrisă (scripta manent)
ceea ce apărea pe TVV și pe posturile de radio, dar na fost
niciodată suficient să le cuprindă pe toate. Erau 66 de angaja�i
la acest grup de presă care rezista datorită TVV pentru că toată
lumea se îngrămădea pe sticlă. Am făcut și un pas greșit: lam
numit pe Tănăsuc director la TVV, cu mașină și șofer la scară
(cine crede�i că ma trădat primul?) în defavoarea fiului meu
Sergius Lucian, re�eaua Unison a rămas sub conducerea lui
DanielCernat Marin, și, după ce lam relansat în pia�ă pe fos
tul informator al securită�ii Gruia Novac puternic contestat în
Bârlad, ing. Sergius Marin.

(Continuare în pagina 2)
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ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău primește abonamente pentru trimestrul IV al acestui an.

Noi vă oferim cele mai relevante știri despre via�a comunelor Moldovei și din via�a culturală a jude�ului,
știri din întreaga zonă a Moldovei. Suntem alături de dumneavoastră de trei decenii. Noi vă oferim o
perspectivă sintetică asupra spa�iului politic și sociocultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor, nr. 2, Vaslui sau telefonic la unul dintre numerele 0744.231.380, 
0758 361.236 sau 0235.361.236, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00.

MERIDIANUL DE 
IAȘI�VASLUI�BACĂU… 

24 DE ANI !!!
(Continuare din pagina 1)

În ziarul acesta au apărut materiale scrise și interviuri cu
majoritatea personalită�ilor cuprinse în TVV, și, aproape 
automat și la Radio, peste 483 de mari valori ale neamului
românesc sau din străinătate. Nu nea refuzat niciodată cineva,
pentru avantajul celor 3 mijloace de presă simultan. A fost 
și perioada unor recorduri politice, „ecologiștii lui Marin”
ob�inând 234 de mandate în jude�, câte 2 în municipii, 2 sau 3
în Consiliul jude�ean. Alte recorduri jurnalistice: 9 interviuri
cu președin�i de stat, 14 primminiștri, Papa Ioan Paul al IIlea
(la Cracovia), PF. Teoctist, Daniel și alte înalte fe�e bisericești,
tot felul de parlamentari și primari și, mai ales, toată floarea
culturală a na�iunii române.

Colec�ia ziarului rămâne martorul impasibil al acestor
realizări.

Am avut întotdeauna atitudine pozitivă.
Am avut absolut în fiecare număr pagină culturală.
Asta a prefigurat apari�ia revistei MERIDIANUL 

CULTURAL ROMÂNESC la 8 februarie 2015, care așează
Vasluiul pe harta culturală a lumii, alături de operele „…77…
Noduri culturale și semne amicale”, Pim, Iași, 2018, 397 pag.,
romanul Zăpada pe flori de cireș…, Tudor Pamfile și revista
Ion Creangă”, „101 vasluieni pentru 100 de ani”, „111 valori
na�ionale pentru Vaslui”, „Jale și eroism la Cotu Donului și
după(!)” etc.

Prin ziarul Meridianul am avut mai întotdeauna 
feedbackul necesar unor concluzii și idei ale operelor tipărite
până astăzi (42).

În condi�iile digitalizării, această publica�ie se trimite și
online (520 de adrese), așa cum și aproape toate căr�ile apărute
pot fi citite pe internet, iar pe Youtube se pot revedea majori
tatea interviurilor realizate.

Să nu ne mirăm că astăzi revista M.C.R. e urmărită de 607
colaboratori din toată lumea; să nu ne impresioneze reac�iile de
simpatie și pre�uire din �ară și din lume?

Plecând spre sfertul de secol (25 de ani) ziarul zonal
Meridianul de IașiBacăuVaslui va rămâne la datoria lui de azi
și de mâine.

A.C. STRIGĂ, ÎNDURERAT:
DA�I�MI COPILUL !
Deschidem în acest număr o anchetă cu ample implica�ii 

sociale prin semnifica�iile faptelor.
Cu pu�in timp în urmă ni sa adresat tânărul A.C., un cetă�ean

din Vaslui care lucrează ca șofer pe TIR în Anglia. Reporterul de servi
ciu a fost chiar impresionat de povestirea lui A. care a relatat despre
munca sa aspră, depărtarea de casă și, mai ales eșecul său în încercarea
de ași întemeia o familie.

VISUL LUI A.C.:
Ca orice tânăr din Vasluiul cel cu probleme existen�iale A. a

fost nevoit să plece la muncă în străinătate și a colindat bine în Europa,
până sa stabilit întrun orășel de lângă Londra, unde muncește pe rupte.
Avea și are un loc de muncă destul de stabil și normal plătit.

Tot ca orice tânăr, la 35 de ani, șia dorit o iubită și întemeierea
unei familii.

Nu sa rupt de Vaslui, mai ales că la sfârșitul anului 2018 a
cunoscut prin Italia, tot o vasluiancă, evident frumoasă și cu multe poze
mai mult sau mai pu�in deocheate pe re�ele de socializare. Prietenia cu
iz de dragoste sa legat repede și… iatăi părin�i (concubini) ai unui
băie�el născut în ianuarie 2019.

Tot din visul lui A. face parte perioada în care a stat aproape
de copil, de concubina frumoasă, de rude și a reamenajat apartamentul
care nu era proprietate personală, a cumpărat cu banii lui, dar nu pe nu
mele lui, mașină pentru viitoarea nevastă. Voia să le asigure ei și copilu
lui condi�ii bune de trai. 

A trebuit să meargă din nou la muncă…
Și filmul, adică visul, sa rupt…            

(va urma o poveste tristă)
D.V.M.
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Pentru sus�inerea campaniei electorale a partidului conducător „sa deschis”
aniversarea celor 50 de ani de la înfiin�area Festivalului Umorului din Vaslui la Centrul de
afaceri, acolo unde se poate ilustra un măre� eveniment cu rol electoral, unde controlorii
de trafic politic sunt la înăl�ime.

Și, au fost.
Am văzut acolo și… „peștele care cântă” și grasa (nu de Cotnari) ci de la muzeu,

am văzut și pe sinecuristul șef, ba și un candidat… în prezidiu. Cu măști și fără, ca la orice
mascaradă electorală, care, ini�ial, ar fi trebuit să fie SĂRBĂTOAREA culturii vasluiene
pentru un Festival alimentat de avânturile culturale ale anilor ‘70, după înfiin�area jude�ului
Vaslui, o a doua FĂCLIE spirituală, în istoria acestui jude�, pentru că prima rămâne Grupul
de presă și componentele sale.

Redivivus comunistoizii!!!
Dintre sutele de slujitori ai acestui monument spiritual numit Festival  au fost

prezen�i câ�iva dintre foștii șefi, au lipsit actualii șefi (Onciu și Bichine�, bolnav) dar na
lipsit colorata și voinica conducătoare(!) a Muzeului, cu rol de sever observator. Oricine
și oricând a luat cuvântul, inclusiv un invitat de marcare de prin Slobozia se tot uitau înspre
aprobarea blondinizatei Ramona Mocanu ca supraveghetor de ordine. Sa văzut astfel 
cinei sforarul de serviciu, sa văzut de ce unul dintre primii organizatori ai Festivalului,
George Stoian trebuia să fie deferent, supus și încurcat pentru rolul său de marionetă (că
a fost plătit pentru asta!), când el putea fi independent și personal…

Că a fost organizată o cruntă observare a celor prezen�i sa putut observa în tot
decursul manifestării, adică 2 ore și 11 minute, filmate și… fotografiate. Sa văzut lipsa
lui Gelu Bichine� care ar fi șters cu fine�e multele asperită�i.

Totul a fost în condi�ii de pandemie, organizare cu locuri libere, cuvântări cu
„elipse”, „măre�e realizări” ale politicienilor actuali. Unul singur părea să se ascundă, pen
tru rolul său de aspirant de primar.

Ce sa văzut clar:
– To�i acei care au fost implica�i în cei 50 de ani în destinele culturii vasluiene

AU FOST DESEMNA�I POLITIC.
– Câ�iva (câteva, de fapt) șefi au avut decen�a să lipsească;
– E instalată în margini nepermise TĂCEREA NEAGRĂ  de care am mai scris.

E o frică peste normal în rândul celor care ar trebui să promoveze cultura locală (aici, e
aici…) cu gradul de independen�ă spirituală reclamat de func�ie. Ăștia sunt îngrozi�ii pentru
că sunt mintea unui tătuc și a slujitorilor lui, cu pixul și banul în mână, pentru păstrarea
func�iei și salariului..

– �â�a bugetului e în slujba acelui Cristos Gornistul care știe să împartă, săși
asigure loialitatea suspușilor care nuși pot periclita pâinea pe baza independen�ei de spirit.
Când supraveghetor de ordine e Ramona Mocanu, întotdeauna e cu mare teamă pe acolo.
Bravo, „frumoaso”, că deșteaptă nu ești!!!

– Când grupul comunistoid nu vrea, poate avea oricine altcineva orice fel de
merite, inclusiv de real întemeietor, el nu poate fi remarcat, stimulat, recunoscut. Mai bine
să fie un fost recitator de aleasă poezie patriotică în comunism, drept reprezentator, decât
să se pronun�e fie și numele indezirabilului. Și, când de serviciu e și sinecuristulșef, umil
și pierit, Valeriu Lefter, totul merge ca pe roate.

– Concluziile la acest mod de sărbătorire sunt mult mai aspre. Vom reveni. 
Oricum, manifestarea cu înalt grad de propagandă pentru PSD a fost ca o reme

morare slabă și falsă a unui început cu care Vasluiul are de ce se mândri de la prima edi�ie
a Festivalului Umorului din 35 iulie 1970, de când se poate vorbi de un început de acti
vitate culturalscriitoricească, iar de după 5 decembrie 1990 de dezvoltarea Curentului
Cultural Informativ Vasluian, urmare a contribu�iei permanente a Grupului de presă cunos
cut ca TVV.

Dumitru V. MARIN

NOUL FESTIVALUL UMORULUI:
Deschidere… de râsul curcilor 

cu tâmpitiza�i de marcă

PAMFLETE UMORISTICO�ELECTORALE 
LEGATE DE FNUCT VASLUI:

ROȘCATA DIN MUZEU – GEST DE OM PROST
CRESCUT

În holul Primăriei Vaslui sa organizat vernisajul
Expozi�iei de caricatură a celui mai mare caricaturist vasluian din
toate timpurile, Nicolae Viziteu: vreo 26 de persoane cu măști pe
figură au primit salutul primarului Vasile Pavăl, au ascultat
aprecierile unei doamne critic de artă, Bilașevschi, prezentarea și
considera�iile valorice ale binecunoscutului scriitor ieșean Mihai
BatogBujeni�ă ca invitat de onoare. Tot timpul cu mâinile în drep
tul păsăricii (ca Elena Ceaușescu odinioară) sa tot foit și analfabeta
de la Muzeu, Ramona Mocanu, care a �inut să nu mai ACORDE
cuvântul altcuiva în ruptul capului, iar când cel mai cunoscut om
de cultură vasluian D.V.M. a intervenit cu precizări legate de
răspândirea universală a caricaturilor lui NeVe roșcata grasă a luat
de mână pe Bilașevschi și a ieșit din sală poruncind subordona�ilor
săi de la Muzeu să părăsească holul cu expozi�ia. Șia luat ciurda
și a plecat, fără să se gândească la munca și valoarea
personalită�ilor deosebite aflate în fa�a oamenilor.

Chiar dacă în sală au rămas mai pu�ini vizitatori, cei
rămași sau bucurat de talentul acestui mare artist numit Nicolae
Viziteu – vasluian: „e o expozi�ie pentru noi to�i și o răsplată
minimă pentru prietenul nostru Nicolae Viziteu” a afirmat printre
altele, Mihai BatogBujeni�ă. „Prin intermediul revistei Meridianul Cultural Românesc
caricaturile celui mai mare caricaturist vasluian din toate timpurile sunt cunoscute în toată
lumea, în 32 de �ări de pe 4 continente” a declarat prof.dr. Dumitru V. Marin.

Gestul de �a�ă al Ramonei Mocanu na rămas necondamnat de toată lumea.
D.V.M.

SIMBOLISTICĂ
Statul Liechtenstein are ca simbol reprezentativ pentru na�iune o VACĂ.
Probabil și pentru Muzeul jude�ean Vaslui unde sora medicală a ajuns directoare,

după un doctorat cu cântec și o slugarnică prezen�ă în PSD (ce farmece feminine o fi
folosit… personaja…), va trebui, poate, un simbol reprezentativ, pentru că ce reușește 
Ramona Mocanu e de domeniul închipuirilor fantastice, începând de la distrugerea carierei
și personalită�ii unor angaja�i, cu presionarea angaja�ilor, și până la determinarea so�ului
preot Giani Mocanu să plagieze o valoroasă lucrare consacrată unei mănăstiri. Bineîn�eles
pe bani mul�i (62.500 lei) pe un proiect jude�ean.

În discu�ie este gestul matroanei în roșportocaliu, bucălată și cu mâinile împre
unate sub burtă. Ceși închipuie cucoana asta cu mintea de bibilică? E stăpâna unui muzeu,
e privat și noi nu știm? O muncă a unui om de mare valoare pentru Vaslui poate fi terfelită
cu un gest de muiere isterică? Că, banii noștri acorda�i pentru acest Festival al Umorului
îi permit să umilească un mare artist sau să oculteze o valoare na�ională, fără îndoială cel
mai de seamă om de cultură din jude� din ultimii 50 de ani? Că func�ia nemeritată îi acordă
și drepturi publice ar fi o situa�ie, dar de ce gesturi nemernice ?

Mare păcat că a rămas cu mintea de găină… roșie și răzbunătoare. 
Vasile Pavăl face (expozi�ia) și ea distruge reputa�ia Vasluiului?
Că erau și musafiri din alte păr�i în sală, că nici un comentariu nu ia fost favo

rabil, că gestul ei de �a�ă e întru totul condamnabil… Ce era pe moșia proprie, era la gătit gogoșari?
Am re�inut o expresie cu năduf a unui spectator, la năvala spre ușă a cucoanei cu

slugi:„Cine se crede putoarea asta?!”
Până la urmă ce caută nonvaloarea asta în frunte MUZEULUI Jude�ean Vaslui?

Până când o oarecare cu deficien�e psihice se tot lăfăiește în banii publici?
Avem pe cine întreba?
Avem o propunere pentru emblema Muzeului Vaslui: dacă un stat al lumii are

acest simbol, muzeul nostru de ce nu lar avea și el: o VACĂ!
D.V.M.

LA CONTROL ÎN PIA�A PUBLICĂ: 
VOINICA ȘI SINECURISTUL

Sâmbătă după ora 16 a fost program de Festivalul Umorului: mari artiști ai cari
caturii să schi�eze figuri ale doritorilor. A lipsit NeVe nebăgat în seamă de muzeiștii noștri.

Trei artiști ai creionului=peni�ei cu acid, Marian Avramescu, Criv și Boa au invitat
copii și maturi (foarte pu�ini, săi numeri pe degetele de la o mână) să le stea în fa�a
„șevaletului” pentru a vedea trăsăturile umane caracteristice, cunoscut fiind că o caricatură
exprimă esen�ialul caracterului și fizicului.

Am admirat, fotografiat și filmat până la ora 18, Pia�a Civică mereu goală și cu
pregătirile pentru spectacolul de seară. Așa că în pia�a goală printre scaunele albe sa
deslușit ușor mai întâi figura blondinizatei cu șunci, apoi scheletul la purtător al celui mai
important sinecurist vasluian. Ambii naveau ce face, ambii erau pentru supravegherea
unui public inexistent și, poate, a artiștilor caricaturiști careși făceau treaba. Probabil,
ambii erau în căutarea unor trebi de făcut, de data asta lipsi�i de admiratori. Poate și în
căutarea timpului pierdut…

La cât de slabă a fost organizarea, cât de grăbită să intre în rândul campaniei elec
torale, lipsa spectatorilor exprimă pre�uirea pentru asemenea nulită�i culturale.

Or fi fost ei în control, dar dacă nau avut ce…  
D.V.M.
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AM STRÂNS TOAMNĂ DUPĂ TOAMNĂ, 
DAR ȘI EDI�IE DUPĂ EDI�IE, 

50 DE ANI, LA FNUCT
Ma întrebat cineva de ce mă tot zbat eu și afirm că am fost principalul organizator

al primelor edi�ii ale Festivalului Na�ional de Umor „Constantin Tănase” din Vasluiul anilor
70, ce foloase aș avea că am furnizat numele Festivalului pentru care am alergat apoi „ca
la manevre” cum a scris Ioan Massoff, un istoric al teatrului românesc. Că, de ce nu las is
toria să hotărască…

Răspund: istoria nu hotărăște nimic (e o absurditate… că), pentru că dacă justi�ia
e legată la ochi, în istorie nu rămâne nimic fără lumina documentelor. Acum sunt viu și
creativ și tot se mai străduiesc unii  printre care un fost subordonat de atunci și un sinecurist
ca Valeriu Lefter să spună că „eram și eu pe acolo”. Primul poate să spună ce vrea că e
plecat de 40 de ani din jude� și oricum a uitat, dar Lefter se dovedește un păcălici care
consemnează păreri verbale în detrimentul documentelor prezentate și în cartea din 2010,
218 pagini. Am avut păreri mai bune despre sinestătătorul de la Centrul de îndrumare
vasluian, crezândul cercetător și nu un terchea berchea cum se dovedește în albumul „Spir
itul Tănase/jurnal de festival (19702020)”, ed. Lidana, Suceava, 2020, pe bani mul�i și
foarte mul�i, că doar nu erau de la tacsu. Bandraburgă acesta pe care lam intervievat de
zeci de ori la TVV, Radio Unison, ziarul Meridianul de IașiVasluiBacău și lam promovat
în Meridianul Cultural Românesc, nu scrie nici o vorbă despre mijloacele massmedia puse
la dispozi�ia Festivalului peste 30 – treizeci – de ani (Omisiune voită de tip comunist).
Asta pentru că în tot ce sa numit din 2 în 2 ani Festival, bătea și inima și mai ales conștiin�a
mea de om de cultură. Spun că prea mam risipit în lume să nu știu exact cine sunt.

Precizare pentru tot natul: de la 1 martie 1970 am promovat cultura locală pe care
am și reprezentato până astăzi, când niște prăpădi�i se cred inventatorii umorului local și
cred că existen�a acestuia li se datorează, pe când e invers: ei își câștigă pâinea ca salaria�i,
deci iau și nu pun bani. Am fost inspector la Comitetul Jude�ean de Cultură și Artă, am
fost principal organizator, când altul, supravie�uitor, era angajat cu liceu fără bac la un
apendiceagen�ie de spectacole, lipitor de afișe, iar ca om de presă și televiziune am făcut
tot ce era posibil pentru reușite deopotrivă, TVV și FNUCT. Pe banii mei.

Am lăsat tinere�e, pasiune, inimă, pricepere și am provocat dușmănii pentru
reușita acestei a doua făclii culturale (prima este grupul de presă cunoscut ca TVV – din
5 decembrie 1990, permanent aici) din istoria ultimilor 50 de ani. 

Apropo de acest Lefter. El ilustrează acum, convingător ocultarea de tip comunist
pe care o aplică după poruncile scrise sau nescrise ale slugilor, nu în numele unei idei sau
ca o părere proprie, rezultată din cercetare. Despre opera lui istorică nu mă pronun�, dar
încercarea de ilustrare socială a devenirii Vasluiului și implicit a Festivalului se dovedește
un faliment bine plătit cu banii grei pe carei ia ca salariu, cu aranjamentele pentru carte
(LidanaSuceava, de ce?) cu sumele pe care le mai încasează pe tot felul de liste: trai
nineacă pe banii Consiliului Jude�ean. Îmi pare nespus de rău, pentru că la un moment dat
îl vedeam urmașul meu cultural, că în presă nu mai are cine mă ajunge în acest secol.  
Na fost să fie, drept care nici nu vreau să mai aud vreodată de el.

Nicolae Iorga scria că „ești pierdut dacă te aștep�i la recunoștin�ă” și chiar nu mă
aștept, și comunistoizii ăștia nor sămi acorde nici măcar vreun fel de diplomă sau alt
stimulent. Am făcut în 2020, 5 proiecte pentru fonduri nerambursabile pentru M.C.R. și 2
căr�i, toate refuzate cu aceeași notă acordată de to�i „examinatorii” care semnează C.S,
CT., T.P. și alte litere fără nume și specialitate, am aflat că ar fi contabili, dar sunt alte slugi
în altă traistă. Cât va fi Cristos Gornistul, unul pe care tot eu lam ridicat de la L.M.K., cel
mai de seamă om de cultură din jude�ul Vaslui (ia, zice�i ce argumente ave�i că nar fi așa),
adică DVM (cel cu 42 de căr�i, ziar, televiziune, revistă) nu  va primi niciodată nimic. De
ce să fiu sprijinit dacă nu sunt în banda lor de tâlhari publici? Niște… spun mereu că mă
laud când îmi prezint realizările. Dar cum ăștia sunt niște neica nimeni, care nu știu, nu
vor, nu pot să scrie pe măsura mea cum să recunoască treapta superioară pe care mă aflu
când ei au rămas pe sârma încălzită? Pentru că pe scara valorilor, pe treapta de jos sunt
mul�i (cum ar fi unul Moga) și apoi spre treptele de sus concuren�a e mai mică sau de loc.
Și, eu nam concuren�i astăzi în jude�ul Vaslui, oricât ar încerca ei să mă izoleze. Mai am
multe căr�i în lucru și zic, nor fi toate căr�ile bune, dar, foarte sigur, nu sunt toate proaste.
Cu mare siguran�ă, ca să nu mai zic de atâtea fapte socialculturale. Ce să mai zic de ziar
care împlinește 24 de ani de la apari�ie pe 26 septembrie.

Că mai sunt unii – nu chiar tâmpi�i – care nu vor să recunoască nu mă deranjează
prea mult știindui cu infime calită�i. Dacă mă subjugam lor cât reușeam eu, oare?

Reafirm că am avut șansa să mă bucur de clipa mea de libertate în sensul definit
de poetul american Walt Withman și am trăit mult mai intens clipa cea repede care mi sa
dat (L. Blaga). De aceea:

Documentar (nu statistic) emblema Festivalului Umorului de la Vaslui, rămâne
prin cele 2 căr�i (Festivalul Umorului… Iași, 2010, 218 pag. și Festival semicentenar: 50
pentru 50(!)/FNUCT/ memorialistică jurnalieră, Iași, Pim, 2020, 330 pag.), consemnările
din ziarul zonal Meridianul de IașiVasluiBacău și din revista interna�ională 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC cu difuzare în 32 de �ări și 4 continente.

Reiterez realitatea că despre Vaslui am publicat circa 21.000 de pagini. Deci 
miam făcut datoria pentru municipiu, cultura, învă�ământul și oamenii săi timp de o
jumătate de secol. 

Scriitorul Mihai BatogBujeni�ă scria încă din 2019: „Cultura și mai ales jurna
listica vasluiană din ultima jumătate de secol este magistral reprezentată prin grupul său
de presă și prin operă de Prof.dr. D.V. Marin. El este cel mai veritabil lider cultural al
genera�iei”.

Dumitru. V. MARIN

BIBLIOTECA  JUDE�EANĂ VASLUI… 
ÎN FRUNTE!!!

De mul�i ani Biblioteca jude�eană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui
reprezintă un loc de stabilitate culturalafectivă. Sunt două elemente clare: competen�a
personalului în frunte cu directorul Gelu Bichine� și moderna organizare a fondului de
carte îmbinată cu manifestări care scot în priveliște valoarea acestuia, dar și valoarea celor
care își lansează aici operele și străduin�ele intelectuale.

În edi�ia jubiliară, aceasta a 26a, în cei 50 de ani de la întemeierea Festivalului
desfășurat între 3 – 5 iulie 1970, se pot remarca străduin�ele aparte ale celor din Bibliotecă
și ale Centrului Jude�ean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradi�ionale Vaslui
în frunte cu Lucian Onciu. Bichine� în concediu medical din cauza Covidului.

Până la urmă tot ce sa organizat în cadrul Bibliotecii a fost foarte bine: Premierea
laurea�ilor Concursului de literatură satiricoumoristică, Lansarea  „50 de autori de umor
în căutarea unui festival” cu vernisajul unei expozi�ii de carte și documente „Biblioteca
de umor”. Voit sau nu, din această  variată expozi�ie de căr�i, căr�ulii și cărticele lipsesc
cele 2 DOUĂ căr�i importante consacrate Festivalului de umor la cei 40 de ani și la cei 50
de ani de astăzi, deși prima grijă a autorului a fost să doneze între 3 și 5 volume acestei
institu�ii, inclusiv din Revista interna�ională MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC,
precum și ziarul.

De partea ei din Festival, Biblioteca sa achitat cu brio, atât prin organizare cât
și prin modul de stimulare a autorilor și publicului cititor.

Este prima oară când, în public, i se recunoaște prof.dr. D.V. Marin calitatea de
cel mai important om de cultură din jude�ul Vaslui, din ultimii 50 de ani. 

În această ultimă zi de Festival al umorului, Expozi�ia de carte de umor (câteva
zeci de volume), lansarea culegerii „50 de autori în căutarea unui Festival”, ed. Arvin
press, Buc., 2020, 231 pag, afișarea căr�ii reprezentativaniversative a lui D.V. Marin –
FESTIVAL SEMICENTENAR/50 pentru 50/FNUCT, ed.Pim, Iași, 330 pag, respectiv o
fugară lansare și men�ionarea primei căr�i consacrate evenimentului cultural  „Festivalul
Na�ional al Umorului Constantin Tănase, istorie culturală”, Iași 2010, 218 pag., la care se
adaugă prezen�a unor autori și contribuitori la reușita și men�inerea Festivalului,
prezentarea activită�ii Bibliotecii în slujba cetă�eanului, toate acestea au conferit
manifestării organizate de această institu�ie, reprezentată competent de Doamnele Lumini�a
Șerban și Liliana Moga (în lipsa lui Bichine�), o înaltă calitate intelectuală și o excelentă
pledoarie pentru lectură. 

Cuvântul prof.dr. D.V. Marin din deschidere:
Stima�i prieteni și mai pu�in prieteni, ave�i în fa�a dumneavoastră un om din altă

lume: eu. Sunt două lumi aici: lumea care sa dus și lumea care vine. Lumea care vine
este lumea calculatorului, a telefonului mobil. Arghezi spunea în 1927: „Vorbești cu fundul
lumii la tine din odaie” și abia se inventase telefonul. Da�imi voie să vă spun că ave�i în
fa�a dumneavoastră un monument cultural al acelui timp. Argumente: între 3 și 5 iulie
1970, când mă fotografiam cu cei 1213 artiști aduși de la București pe scările de la fostul
cinematograf Traian această clădire nu exista. Nu exista nici Casa de Cultură.

În 1970, când am venit eu la Vaslui, am cărat scaune pentru dotarea acestui
comitet jude�ean care tocmai se ridica, la 1 martie 1970. Dar am cărat și căr�i când sa
construit aici biblioteca, împreună cu doamna Bucur, doamna Moldoveanu și alte doamne.
Erau atunci doar trei bibliotecare și eu răspundeam de bibliotecile din jude�. Am contribuit
la clasificarea și ordonarea căr�ilor din bibliotecă în primele zile ale înfiin�ării acesteia,
înainte de venirea actualei echipe de bibliotecari, o echipă minunată și profesionistă care
merită cele mai frumoase cuvinte. Am privilegiul ca după 50 de ani și 2 luni să constat că
am fost martorul devenirii Vasluiului, am marele privilegiu de a fi pus umărul la înfiin�area
Festivalului Umorului.

Uneori destinul ne oferă posibilitatea de a munci întrun anumit domeniu. Eu
am avut acest noroc: pe de o parte să rămân independent, cum spunea Walt Whitman „Să
am por�ia mea de libertate”, să pun umărul la acte fundamentale în domeniul culturii. La
Muzeu tocmai a avut loc o „adunare” unde am intervenit ca să precizez date despre
înfiin�area Festivalului Umorului și au încercat să mă dea afară. Ar trebui să fiu bucuros
și de alt convie�uitor al momentului care atunci a intrat pe scenă și nea urat bun venit la
festival. Ar trebui să vă spun că în expozi�ia de căr�i care are loc la bibliotecă, azi, această
carte pe care am scriso ca o încununare a activită�ii de 50 de ani a oamenilor de cultură
din Vaslui – după cum se și numește: „Semicentenar 50 pentru 50” pentru că am ales 50
de personalită�i nu a fost încă promovată așa cum cred că merită. Vreau să vă spun că nu
toate lucrurile bune pe care le facem și care merită vor fi scoase la iveală. 

Se zice: „să vină domnul Marin, dar să nu se laude”. Păi dacă eu îmi prezint
propria activitate, asta se cheamă că mă laud? Există o revistă pe care o conduc, se
cheamă „Meridianul Cultural Românesc”. Am în paginile ei 607 colaboratori din toată
lumea, de pe 4 continente. Am 42 de căr�i tipărite, nu zic că sunt foarte bune toate, dar
important este că nu sunt proaste. Aceasta demonstrează că am reprezentat cultura
vasluiană timp de 50 de ani! Aici! 

De Televiziunea Vaslui, de Radio Unison, de ziarul Meridianul, a�i auzit? Ziarul
Meridianul există de 24 de ani. De 24 de ani nu ia lipsit pagina culturală! Deci, am pro
movat cultura Vasluiului dea lungul timpului?  Am înregistrat pentru TV Vaslui, dea lun
gul timpului peste 483 de oameni – în una din căr�i, „Bătălia pentru Vaslui” public doar
222, în alta am publicat 101. Acum, cu apari�ia tehnicii avem tendin�a să omitem anumite
elemente ale culturii și creativită�ii, siteurile de socializare ne distrag aten�ia de la
educa�ie. Vaș mai putea spune multe lucruri, dar ceea ce doresc să subliniez este că am 
fost singurul inspector de la cultură care a alergat să caute oameni pentru Festival. Am
pus serios umărul la bibliotecă și organizarea ei”
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CRISTEȘTII CEI DE AZI, PENTRU ZIUA DE MÂINE
PRIMARUL CONSTANTIN BOLOHANCONSTANTIN BOLOHAN � ÎN FRUNTE

– NOTE DE REPORTER –

O localitate în care am făcut cercetări folclorice acum 60 de ani
este ca o rouă a sufletului impresionat de ceea ce vede astăzi. Până și
satul Homi�a, cel izolat, unde înregistram obiceiuri de iarnă, are astăzi
asfalt și clădiri noi carel înfrumuse�ează. Ca multe, prea multe, sate
românești, se depopulează datorită îmbătrânirii popula�iei și emigra�iei
tineretului.

Comuna Cristești poate fi un exemplu strălucit de bună organi
zare și conducere din ultimele decenii, unde atmosfera patriotică se
păstrează chiar dacă Bourenii, undear fi fost doborât vestitul bour de
către Dragoș Voievod, pe apa Moldovei, nu pare a mai avea strălucirea
necesară. Satul de centru e deja de referin�ă pentru pașii spre civiliza�ie,
cultură, bunăstare.

Am avut privilegiul să văd direct și personal ce sa petrecut pe
aici, să văd cine a fost cel care a împins localitatea spre mari realizări
edilitar gospodărești, în învă�ământ, via�ă socială, culturală… și via�ă
sufletească, mereu cu eforturi, sacrificii și… nesomn. Am convorbit ade
sea cu ec. Constantin Bolohan, primarul cu mai multe mandate,
cetă�ean legat definitiv de istoria și via�a comunei.

Am mai avut privilegiul să particip la manifestări culturale (ziua
comunei) și, să le zic, administrative, pentru că am filmat în comună
momente ale inaugurărilor câtorva obiective majore.

Invoc și o prietenie rară cu un om de mare suflet.
Reporterul de serviciu, adică cel care trebuie să consemneze pen

tru ziar – TVV – revistă (componentele grupului de presă) poate scrie
o săptămână despre ce vede în comuna Cristești. Selec�ii, deci:

– Infrastructura rutieră este aproape pusă la punct. E drept că
există pe teritoriu și o sta�ie de cale ferată, dar dezvoltarea României
din ultimele decenii este legată de infrastructura rutieră la care și 
comuna este racordată.

– Înfiin�area re�elei de alimentare cu apă e un capăt de civiliza�ie
și sa pornit de mult acel tăvălug.

– Modernizare de școli, construirea altora din satele compo
nente, însemnă grijă pentru copiii locului.

– Sală polivalentă și modernizarea ei, extinderea re�elei electrice,
refacerea podurilor, până și fântânile din curtea unor cetă�eni în difi
cultate, toate �in de grija pentru locuitorii comunei.

– Vreau să mă opresc pu�in la terenul de fotbal cu aspect de sta
dion orășenesc. Când sa organizat ziua comunei acolo, prin furnicarul
de lume, am văzut atâtea forma�ii artistice și sportive, precum și grupul
tradi�ional al dacilor liberi (mau servit cu pastramă „coaptă” la foc de
lemne), manifestări consacrate tineretului, altele copiilor, altele
bătrânilor (cei cu 50 de ani de căsnicie erau vedete, nu glumă), era și
destulă lume venită din comunele alăturate… încât nam avut spa�iu
tipografic să scriu despre toate. A fost una dintre cele mai mari și mai
consistente manifestări de pe „apa” Moldovei pe care leam văzut.

– De curând aduc gazul metan în comună;
– Ca om de cultură și decan de presă…cum să nu mă bucur când

cineva, oricine ar fi el, reușește astfel de lucruri?
– Constantin Bolohan a reușit pentru comuna lui cu mult peste

ceau putut face cei dimprejur sau cu mai mari posibilită�i financiare.
– Primarul Bolohan merită laude, aprecieri și decora�ii pentru

preocupare, capacitate, dragoste de neam.
– Aduc aminte că omul acesta a avut mari necazuri personale,

destule opozi�ii la propuneri, destule atacuri la persoană, dar iată, a
rezistat și mai ales a reușit așa mari realizări. Chiar că FAPTELE
VORBESC.

(Continuarea în pagina următoare)

„Dintotdeauna am fost adeptul împărtășirii unor opinii, păreri,
idei care să poată fi transpuse în realitatea înconjurătoare și care să le
fie de folos și semenilor mei.

Îmi place să cred că am realizat lucruri frumoase până în
prezent și inten�ionez să realizez în continuare, încercările altora de a
mă descuraja și împiedica fiind zadarnice.”

Constantin BOLOHAN – primarul comunei CRISTEȘTI – Iași
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– NOTE DE REPORTER –

(Continuarea dn pagina anterioară)
Și:
– Nu se poate liniști când e vorba de ai săi: „să continuăm să ne

ridicăm, că mai avem multe de făcut”, ca orice gospodar adevărat. Iată
câteva obiective.

– Asfaltări, construc�ii de poduri, extindere re�ea electrică, ex
tindere de apă și canalizare, reabilitări ale unor construc�ii edilitar
gospodărești și mai ales: 

 Sală de sport;
Aquapark ( o idee cu totul specială)
 Centru de zi în Homi�a;
Modernizarea terenului de sport;
 Trotuare și rigole pe mul�i km;

Și, lista continuă.
Notele de reporter (care nu înseamnă notă ca la școală, deși

Constantin Bolohan merită 10 cu laude) cuprind aceste elemente de
impresie generală nu asupra omului (după cum observa�i) ci asupra
devenirii unei localită�i, a unei zone, dea lungul unui timp.

Felicitări, oameni buni, felicitări primarului că a făcut ce tre
buie.

Să fi văzut ce noroaie erau pe aici acum 60 de ani…

INTERVIU
Reporter: Suntem în comuna Cristești, jude�ul Iași. Stăm de vorbă cu Constantin

Bolohan, unul dintre protagoniștii uneia dintre căr�ile la care lucrez: „Constantin 
primarul...”. Domnul primar are ceva vechime în func�ie, patru mandate, și cred că are
destulă experien�ă. Aceasta se vede din înfă�ișarea comunei. Îmi mai închipui că primarul
a rămas un visător, în sensul de om care caută o cale de ridicare a comunită�ii către ceva
mai frumos, mai bine și mai sigur. Cine este Constantin Bolohan – primarul?

Primar: Bine a�i venit la Cristești, domnule profesor. Dumneavoastră sunte�i
un prieten al comunită�ii noastre, cunoaște�i meleagurile comunei Cristești, cunoaște�i
toate comunele din jur. Sunt onorat să vorbesc cu dumneavoastră pentru că nu este
nici prima nici ultima dată când veni�i în comuna noastră și de aceea mă bucur că a�i
venit. Primarul Bolohan pe care îl ave�i în fa�ă este un om al comunită�ii Cristești.
Aici mam născut, aici trăiesc și aici voi sfârși. �in foarte mult la comuna mea. Cum
a�i spus, sunt primar din 2004 și am făcut tot ce mi sa părut a fi mai bun pentru co
munitatea noastră în acești 16 ani. Vom ridica comuna la o treaptă superioară pentru
noi proiecte, pentru noi viziuni la valen�ă europeană. Am reușit să facem proiecte 
vizibile acum pentru comuna noastră: asfalt, școli, grădini�e, multe altele despre care
dacă aș vorbi ar dura două, trei ore.

R: Haide�i să enumerăm câteva din proiectele nominalizate pentru a ne da seama
de importan�a lor pentru comună.

P: Aș face referire la cele mai importante. Dintre utilită�i: re�ea de gaze 
naturale, re�ea de aduc�iune de apă, de canalizare și spa�ii de epurare, drumuri asfal
tate, infrastructură școlară: școli grădini�e. Toate școlile și grădini�ele sunt reabilitate,
modernizate și dotate, nu mai zic de balastări de drumuri. Acum avem în construc�ie
și Biserica Nouă de la Homi�a. În aten�ia mea au stat toate institu�iile statului inclusiv

dispensarul și poli�ia. Având foarte multe proiecte realizate putem să ne gândim la
alte proiecte în viitor.

R: Corect. Din punctul dumneavoastră de vedere în aceste mandate a�i realizat
ceea ce trebuia pentru comună. Va�i zbătut să face�i terenul de sport care chiar dacă nu se
folosește acum, în pandemie, există și e bine amenajat cu toate cele necesare. Ave�i școli
moderne, chiar dacă una este neterminată pentru că nu mai sunt elevi, dar se va găsi o
solu�ie și pentru aceea pe viitor.

P: Din păcate așa este. Una dintre școli, cea de la Homi�a, am băgato în con
servare. Însă acolo avem utilită�ile și se va face un proiect pe ecluziune socială în școala
Homi�a pentru oameni în vârstă, un loc unde aceștia să socializeze, vor primi o masă
caldă la amiază. Vom face conexiunea cu sala polivalentă din spate, care va fi dotată
și unde avem o bucătărie. Construc�ia fiind bine realizată se va face un alt proiect
pentru reutilizarea clădirii. Peste 1015 ani poate vor fi copii care vor relua acolo
învă�ământul.

R: Acolo ave�i un cadru de excep�ie, peisajul este foarte potrivit pentru turism.
Asta ar fi o idee de viitor.

P: În satul Homi�a este o zonă superbă, satul este înconjurat de păduri,
inten�ionăm ca satul să devină un sat agroturistic pentru că valoarea terenurilor a
crescut, iar după cum vă spuneam prin construc�ia bisericii vom aduce un plus de
valoare pentru sat, dar cel mai important avem toate utilită�ile cu excep�ia re�elei de
gaze care trebuie extinsă de la Herești până la Homi�a. În școala Homi�a după cum
spuneam, am depus acest proiect de ecluziune socială pe POCU, proiect în valoare de
1 milion de euro. Vom avea tineri care vor face cursuri de calificare și vor fi plăti�i
din valoarea proiectului. În cadrul acestui proiect vom constitui 56 firme unde acești
tineri se vor putea angaja.

R: Aici în sat nu prea sunt șomeri pentru că oamenii fac naveta și în orașele mai
mari, învecinate: Pașcani, Suceava dar ave�i și alte posibilită�i de angajare: la balastiere sau
altele.

P: Avem pu�ini șomeri în comuna Cristești, majoritatea oamenilor lucrează
prin balastiere, prin firmele proprii sau private. Se creează locuri de muncă. Va veni
o firmă de la Roman care va �ine interviuri pentru tinerii cu cel pu�in 8 clase. Firma
pune la dispozi�ie locuri de muncă întro fabrică. Pentru cei care se vor angaja se vorPrimăria din Cristești reabilitată și consolidată
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oferi mijloce de transport gratuit, salariu, bonuri de masă. Ecluziunea socială însem
nând o cuprindere de cel mult 36 de persoane ce vor fi angajate în acele 56 firme ce
se vor face și asta înseamnă crearea de noi locuri de muncă prin firme foarte impor
tante ce vor prelucra produsele din zonă pentru că asta este esen�ial. Astfel vor fi
avantaja�i și vârstinicii pentru că aceștia trebuie ajuta�i. De aceea va interveni
primăria prin politici sociale și financiare coerente pentru ai ajuta.

R: Câte persoane ave�i la legea 416?
P: La 416 avem cam 34 de persoane.
R: La un număr de câ�i locuitori?
P: La o popula�ie de peste 4 mii de locuitori. O parte din cei care beneficiază

de ajutor social sunt scuti�i medical.
R: Vreau să precizăm câte ceva și despre comună, la nivel general, pentru că

primăria este frumoasă, ave�i medici de familie, dispensare, ave�i organizare socială la nivel
de comună. Ave�i și re�ea de gaz?

P: Re�eaua de gaze este din anul 2005, acum facem extindere și pentru
re�eaua de gaz și pentru cea de apă. Avem un avantaj: utilajele noastre proprii – buldo
excavatoare și un excavator mai mic. Se lucrează cu acestea două și cu un utilaj de la
primărie la extinderea re�elei de apă pentru că aici avem depus un proiect de 40 km
dorind să ajungem la ultima casă, iar dacă nu vom primi refinan�ări de la Guvern
sau Fonduri Europene, le facem cu surse proprii. Avem specialiști buni care numai
întro lună de zile au făcut peste 3 km, aproape, de extindere a re�elei de apă. În zona
Herești vom deschide săptămâna cealaltă gazul, iar în zona Bulgăriei se va da drumul
la gaz săptămâna aceasta. Comuna Cristești se află pe un drum ascendent chiar dacă
unii cârcotași spun că se află „ca după război”, aducând, în mod inconștient, un grav
prejudiciu comunei vorbind astfel prin diferite posturi de massmedia. Noi avem dru
muri asfaltate, avem drumuri balastate acolo unde nu sa ajuns cu asfaltul. Am depus
deja un proiect de 13,2 kilometri de drum asfaltat care deja este fiinan�at urmând ca
în perioada următoare să fie scoase la licita�ie proiectarea tehnică și execu�ia.

R: Deja vorbim de lucruri care �in de domeniul viitorului. Asfalta�i și pietrui�i dru
muri. Ave�i balastieră?

P: Din păcate balastiera nu mai este a primăriei. Am avut o firmă autonomă
financiar – D.S.P.C, la Primăria Cristești care a avut un contract de colaborare cu o
altă firmă și nu sau plătit datoriile la Apele Române și la Agen�ia Na�ională de surse
minerale iar contractul sa reziliat. O să refacem contractul cu altă firmă pe care o
avem în vedere. Deja avem incluse utilajele în planul logistic de viitor. La primărie
avem utilaje noi cu care putem face implementarea proiectelor. La aduc�iunea de apă
putem lucra noi, dacă respectăm acest ritm și vom avea bani din buget, în maxim doi
ani de zile vom extinde aduc�iunea de apă astfel încât să ajungă la fiecare casă.

R: Aceasta va aduce economii la bugetul statului, la bugetul primăriei și execu�ie
mai rapidă, mai eficientă pentru că sunte�i constructor de meserie.

P: Vă dau un exemplu: prin Măsura 7.2 am avut 6,7 km de drumuri asfaltate.
Un drum, DC129, de 2,5 kilometri de la Herești, fiind în pantă, investeam piatră în
valoare de 1 miliard pe an sau poate chiar mai mult dacă aveam ploi toren�iale și
calamită�i. După ce am asfaltat drumul, acei bani au rămas în buget iar cu aceștia
putem face extinderi de gaze sau extindere la re�eaua de apă. Când vom asfalta cei
13,2 km pe care îi aveam în proiect, vor rămâne și aici bani, pentru că drumurile sunt
în pantă. Banii rămânând în buget, vor putea fi refolosi�i în altă parte.

R: Cu execu�ia bugetară cum se stă?
P: Stăm bine, am mai primit 2,5 miliarde lei de la Guvern, foarte pu�in dacă

ne gândim că nam primit bani și banii cheltui�i din cauza pandemiei, sunt peste 2
miliarde, pentru tablete în special.

R: Lea�i asigurat tablete copiilor?
P: Leam asigurat tablete tuturor copiilor și cadrelor didactice din comună,

și acum, mai nou, se va implementa și extinderea de fibră optică pentru a fi eficientă
conexiunea re�elei în vederea bunei desfășurări a orelor online. Avem această re�ea
pentru toate școlile: la școala din centru și la celelalte. Avem și o rezervă și dacă copiii
le vor mai strica le vom da altele.

R: Se poate vorbi la dumneavoastră de abandon școlar?
P: Deocamdată nu, chiar dacă au fost în trecut copii care au plecat în alte

păr�i, nu se poate vorbi despre abandon. Este o diferen�ă între faptul că sau mutat la
altă școală, în altă localitate și faptul de a lipsi de la școală.

R: Deci to�i copiii vor fi cuprinși în sistemul acesta de învă�ământ? Ave�i condi�ii
pentru a asigura distan�area fizică în condi�iile create de pandemie?

P: Avem spa�iu, avem școli noi, leam asigurat lămpi UV pentru dezinfec�ia
claselor, inclusiv la primărie avem una. Leam asigurat măști și dezinfectant, le
asigurăm transportul. Acum pentru că nu pot sta foarte mul�i copii în microbuz mai
angajăm un șofer cu atestat și punem la dispozi�ia școlii încă un microbuz pe care
primăria îl avea pentru clubul sportiv. Asigurăm copiilor tot ce este necesar pentru
ași desfașura activitatea în învă�ământul preșcolar în condi�ii bune.

R: Eu, ca ziarist, mă întreb: ce crede�i dumneavoastră că nu a�i realizat, dintre lu
crurile pe care vi lea�i propus?

(Continuare în pagina următoare)
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buna desfășurare a sistemului de învă�ământ
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(Continuare din pagina anterioară)
P: Nu am reușit să realizăm chiar toate lucrurile care ar fi fost necesare pen

tru comună. Sunt conștient de faptul că se puteau face mai multe lucruri, dar din
păcate veniturile proprii ale primăriei Cristești sunt mici și ne încadrăm în aceste 
venituri ca să putem realiza toate studiile de fezabilitate pentru proiectele pe care le
depunem la institu�iile care ne finan�ează. Vorbesc despre proiectele pe fonduri 
europene. Noi trebuie să venim și cu cofinan�ări și cu plata proiectelor. De exemplu,
proiectul pentru extinderea re�elei de apă este de un miliard și două sute de milioane
în bani vechi. Sunt bani pe care trebuie săi plătim firmei constructoare la timp pentru
a putea să avem o colaborare de durată cu aceasta. Am putea să facem multe lucruri
dar nu ne permitem să investim mai mult din banii pe care îi avem aloca�i pentru
buget. Un președinte de Consiliu Jude�ean mia zis în primii ani când am venit la 
conducere că nu are atâ�ia bani câ�i îi cerusem la Jude�ul Iași. Am cerut sămi dea
cât este poosibil.

R: Am o întrebare stereotipă referitor la înfă�ișarea comunei. La dumneavoastră
în comună sunt mute clădiri noi și frumoase, aceasta înseamnă că ave�i o popula�ie harnică
sau că se întorc o parte din cei pleca�i în străinatate? Care este realitatea?

P: Au venit mu�i din străinătate și, în func�ie de ce au lucrat acolo, șiau făcut
case frumoase, gospodării, șiau făcut firme de construc�ii. Unii sau angajat. Trebuie
să avem o viziune și pentru viitor în ceea ce privește popula�ia care lucrează în 
exteriorul �ării. În aten�ia mea am în vedere nu proiecte ci macroproiecte. Trebuie să
ne gândim la politici fiscale și economice coerente. Începând de azi chiar trebuie să
ne gândim la fondurile europene care pot sus�ine dezvoltarea economiei. Comisia
europeană merge pe un proiect 20212027 pentru învă�ământ inteligent, pentru 
transport inteligent, pentru administra�ie inteligentă și chiar obligă comunită�ile să
ia în considerare aceste proiecte europene.

R: Ave�i în vedere și proiectul Smart Village?
P: Da, neam gândit să implementăm și acest proiect la Cristești. Deja am

discutat cu firme de consultan�ă, cu specialiști pe care trebuie săi contactăm pentru
impementarea unor proiecte. În ceea ce privește învă�ământul inteligent despre care
vă vorbeam: trebuie să aducem mijloace de transport electrice pe ruta Cristești
Homi�aCristești. Vom avea nevoie și de sta�ii de încărcare electrice, dacă vom reuși
să accesăm acest proiect. Când neam gândit la acest proiect neam gândit la mediu.
Dar trebuie să ne gândim și la agricultură. Mam gândit la un macroproiect pentru
comuna Cristești și pentru comunele învecinate prin care să putem face regularizarea
pâraielor pe care le avem în comună, din fericire pentru noi. Avem și râul Moldova și
am putea face bazine de acumulare pentru iriga�ii.

R: A�i spus că face�i și piscină. Tot lângă râul Moldova?
P: Vrem să facem un „Aquaproiect”, pe cinci hectare, tot lângă râul

Moldova. Acesta este acum în dezbatere. Am vorbit cu arhitec�ii și proiectan�ii să îl
implementăm. Cel mai târziu în octombrie lam putea începe.

R: Aș putea visa și la o plajă lângă piscină? Cu toate utilită�ile?
P: Asta este ideea, să construim un bazin olimpic închis și unul deschis, să

facem un teren de sport, sală de masaj, fizioterapie, o sală de sport. Acolo este o pozi�ie
bună, avem sursa de apă și de captare de pe deal, la nivel înalt, apa poate veni acolo
prin cădere. Avem calea de acces, curent electric, re�ea de gaze, canalizarea este mai
jos. Sursa de apă, cum am spus, se ia prin cădere dintrun pârâu. O să facem și acest
proiect, dar printre alte planuri pe care le am trebuie să vă vorbesc și despre politicile
agricole. Am vorbit cu specialiști hidrotehniști pentru a putea implementa un proiect
prin care să putem regulariza pâraiele de pe raza comunei, să construim bazine de
acumulare a apei. Acest proiect lam gândit pentru tinerii fermieri care ar putea să le
folosească pentru iriga�ii. Ne confruntăm și aici cu seceta. Ne gândim la aceste măsuri
pentru viitor, pentru asigurarea hranei oamenilor. Aceste acumulări despre care vă
spuneam, pot capta apele în situa�iile în care sunt ploi toren�iale și am scăpa de
inunda�ii iar micii fermieri ar putea beneficia de acestea în timpul sezonului secetos.
Primăria ar putea veni în ajutorul lor cu pompe de iriga�ii ca ei săși facă microferme
agricole și microferme zootehnice: un venit pentru ei și familiile lor.

R: Apropo de zootehnie: mai ave�i șeptel de animale în comună?
P: Avem oi – în Cristești sunt șapte stâni de oi. Mai avem o pășune, la două

loca�ii, pentru vaci. În medie avem 4000 de oi, trei sute de vaci. Dar profitul din aceste
ocupa�ii este scăzut și oamenii renun�ă. O familie nu poate supravie�ui din aceste
ocupa�ii. Dar dacă le asigurăm apa pentru iriga�ii, avem alte perspective.

R: Una din miile de întrebări pe care aș
dori să vi le pun este: de ce un primar
trebuie să fie clarvăzător pentru toate categoriile
de popula�ie?

P: Eu când am venit acum 16 ani la
primărie, nu am venit ca un străin de
administra�ie, știam ce este acela un proiect și
am început să fac proiecte pentru 
comuna Cristești. Am luato de la zero. Pri
marul este șef. Dacă nu are conștiin�ă poate
să vină doar trei ore la primărie. Dar eu nu
am avut program mai mic de 1012 ore pe zi.
Pentru că eu am făcut foarte multe drumuri
la Iași, la București, la ministere, la primării,
pentru proiecte. Și întradevăr au venit și
proiectele, ceea ce mia dat satisfac�ii. Pri
marul trebuie să aibă o viziune de ansamblu.
El trebuie să se gândească de la copiii cei mici
până la bătrânii de 90 de ani. Fiecare au genul
lor de probleme. La copii trebuie asigurate
condi�iile pentru desfășurarea
învă�ământului, bătrânilor trebuie să li se
asigure pensiile, să fie ajuta�i cei care au situa�ie dificilă – să le 
construim locuin�a. În această perioadă 20042020 am construit 12 case pentru
bătrânii afla�i în dificultate. Acum, de curând, am construit o casă nouă cu două
camere unei femei în vârstă de 91 de ani care se află întro situa�ie dificilă. La Herești
mai este un bătrân căruia de asemenea iam construit o casă. Le dăm cu var, le
asigurăm un pat, o sobă, ca să avem garan�ia că locuiesc decent întro căsu�ă mică de
4 X 4. dar au unde să stea.

R: Ne apropiem de sfârșitul interviului. Ave�i satisfac�ia muncii de primar?
P: O am, pentru că în perioada în care am fost la primăria comunei Cristești,

aceasta a avut cea mai mare dezvoltare din istoria sa. Comuna Cristești a fost atestată
documentar în 1427, am făcut o monografie a comunei. Cea mai mare dezvotare a
avuto în anii 20042020. Eu sunt mul�umit de cele ce am făcut, oamenii mă privesc
cu bucurie și când o să plec acasă no sămi fie rușine să mă uit în ochii lor.

R: Mia plăcut ideea pe care am discutato, aceea că ne vom ridica pe noi culmi de civiliza�ie.
P: Guvernul a luat o hotărâre care a apărut în Monitorul Oficial, în septem

brie nr. 156/2020 privitor la implementarea politicilor financiare de inteligen�ă, cerin�ă
a Comisiei Europene. Eu am făcut aproape tot ce trebuie: asfalt, gaz, apă, canalizare,
avem baza. Mai vin 13 kilometri de asfalt, mai vine proiectul de ecluziune,
Aquaproiectul de pe malul Moldovei, etc. Dar te gândești la sustenabilitate: ai cu ce
între�ine aceste investi�ii? Și atunci găsești solu�ii să aduci bani la bugetul local, să
aduci investitori în Cristești ca să ob�ii taxe decente, ca să po�i sus�ine toate proiectele
pe care leai făcut. Pentru că altfel ai să te trezești peste câ�iva ani cu toate drumurile
asfaltate sparte și dacă nu ai viziune nu ai să le po�i repara.

R: O ultimă întrebare: de ce să vă voteze din nou oamenii?
P: Oamenii din Cristești trebuie să voteze inteligent și să aleagă Omul. Nu

un partid. Dacă cunoști omul respectiv și știi că a făcut proiecte, îl votezi. Dar eu le
spun oamenilor din Cristești să voteze inteligent, să voteze un om pentru oameni. 
Pentru că destinele unei comunită�i depind de primar. Pentru că un om care stă la
primărie și nu face nimic lasă să rămână în urmă comunitatea. De aceea trebuie ales
omul care sunt pentru primărie.

R: Concluzia mea este – La Cristești există un om vizionar: Bolohan Constantin –primarul.
P: Vă mul�umesc domnule profesor și vă invit să mai veni�i pe la noi!

BOLOHAN E ÎN FRUNTE 
ȘI TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ACOLO!

Dumitru V. MARIN

Oamenii de la primărie
lucrează la extinderea 

re�elei de apă 
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REALITATEA COMUNEI SOLEȘTI

Reporter: Mă aflu la Solești unde stau de vorbă cu primarul comunei, Mona Bujor
o juristă care se află în administra�ie – de câ�i ani, doamnă?

Primar: Sunt de 20 de ani în administra�ie.
R: Care este principalul punct al zilei?
P: Principalul punct al zilei este o vizită de lucru la Școala Coordonatoare

„Theodor Rosetti”, Solești, pentru a discuta cu domnul director ultimele detalii despre
alegerile locale, în legătură cu spa�iile. Doamna ministru a dat un ordin ca vineri to�i
copiii să înve�e online ca să putem pregăti sec�iile de votare din școli, acolo unde este cazul.

R: A�i deschis un subiect: online pentru elevi. Cum se desfășoară treburile la
dumneavoastră în mediul sătesc? Pute�i asigura tablete și platforme de studiu pentru copii?

P: Nu. Din păcate nu putem asigura aceste tablete din bugetul local. Conform
propunerii guvernului trebuiau să ajungă aceste tablete pentru elevii care ar fi avut
nevoie de ele. Ni sa solicitat numărul copiilor cu o situa�ie mai defavorabilă din punct
de vedere material, dar tabletele nu au ajuns așa cum nu au ajuns nici măștile. Acolo
unde au fost cazuri extreme am căutat persoane, care au dorit să rămână în anonimat,
și care au donat pentru copii telefoane performante, tablete sau calculator.

R: La dumneavoastră în centrul comunei to�i copiii ar putea să aibă calculator.
Dar la Șerbotești sau la Boușor nici nu știu dacă ave�i internet.

P: La Școala Coordonatoare Solești, la Șerbotești și în localitatea Iaz este in
ternet, există săli de calculatoare deci pot săși desfășoare activitatea și online. Din
nefericire pentru celelalte trei localită�i dacă copiii ar trebui săși desfășoare activitatea
de acasă, online, nu au această posibilitate deoarece pe nici o re�ea nu are semnal
bun care să le permită acest lucru. Operatorul (RDSRCS) care nea sprijinit în
această opera�iune și căruia îi mul�umim încă o dată a pus un releu pentru telefonie
care la acest moment poate acoperi o parte din localitatea Boușori și o parte din lo
calitatea Valea Siliștei. Datorită pozi�iei geografice a zonei, acesta nu este de mare ca
pacitate și nu are efectul de care am avea nevoie. O re�ea de fibră ar trebui să fie de
8,65 kilometri și pentru operator ar fi mult mai complicat să investească atâ�ia bani
în condi�iile în care noi nu avem școli func�ionale acolo. Avem doi copii de grădini�ă
în localitatea Știoborăni. Avem în total cam 50 de elevi de la clasa 0 până la casa a
VIIIa care sunt transporta�i to�i la Școala Coordonatoare Solești. De aceea noi
insistăm, și am căzut de acord cu domnul director asupra acestui lucru, ca școala să
se facă în școală, zi de zi, nu de acasă.

R: Ultima întrebare din acest capitol. Ce probleme ave�i cu pandemia? Ave�i cazuri?

P: Noi nu avem cazuri. Am gestionat cu cea mai mare aten�ie și responsabil
itate această situa�ie. Avem un proiect în derulare cu Ministerul Sănătă�ii și avem un
asistent comunitar local. Atât în perioada de alertă, cât și în cea de urgen�ă a fost
monitorizată comuna cu cea mai mare aten�ie, cu medicii de familie, cu administra�ia
locală și, cel mai important, cu sprijinul cetă�enilor care neau ascutat și au respectat
regulile. Sunt foarte bucuroasă că până în prezent am traversat această criză fără
evenimente și miaș dori să nu se închidă școlile. 

R: Toamna lui 2020 este toamna alegerilor. Candida�i. Ce le spune�i oamenilor ca
să vă aleagă?

P: Mă adresez cetă�enilor din comuna Solești ca întotdeauna, cu responsabi
litate. Am fost omul care miam făcut treaba, iam respectat, am respectat: munca,
bugetul local, echipa cu care lucrez și astea sunt realizările noastre – o mare respon
sabilitate și respect pentru to�i cetă�enii din comună. Ca întro familie și întro comună
sunt diferite probleme care nu pot fi rezolvate. Unii oameni te critică, al�ii te laudă.
Noi ne însușim și laudele și criticile dacă sunt reale.

R: O doamnă primar după 20 de ani poate să scoată un tabel mare de realizări.
Selecta�i câteva.

P: În anul 2000, când am intrat la conducerea primăriei nu aveam nici un
metru de beton. Nu de asfalt, de beton. Cele trei mari localită�i: Boușori, Valea Siliștei
și Știoborăni nu aveau nici școli, erau școli de pământ. Atunci am zis: prioritatea zero
pentru mine sunt: căile de acces și învă�ământul. Am făcut asfalt. În 2004 am
recep�ionat primii 8,63 kilometri de asfalt prin programul SAPARD. Am făcut trei
școli moderne, prin Banca Mondială, în cele trei localită�i. În acest moment sau închis
școlile dar leam dat o utilitate. Prin hotărârea Consiliului Local am stabilit cu preo�ii
să le dăm și lor câte o sală de clasă ca săși poată desfășura activită�ile religioase. Noi
am construit aceste clădiri pentru comunitate. Dacă nu mai avem copii nu înseamnă
că trebuie să le lăsăm de izbeliște, ar trebui să le conservăm.

R: A�i făcut din acest sediu în care suntem, care pare o casă �ărănească, o bijuterie
cu toate utilită�ile și cu dotarea necesară. A fost greu?

P: Am fi putut face mult mai mult din sediul primăriei dar au intervenit
moștenitorii familiei Rosetti care neau ac�ionat în instan�ă. Am sistat toate lucrările.
Atunci mam gândit că mai întâi este prioritară asfaltarea localită�ilor și apoi con
struirea unui sediu impunător al primăriei. Am hotărât că prioritare sunt drumurile,
școlile, re�eaua de iluminat public (cu leduri) și ceea ce vreau să finalizez acum este
aduc�iunea de gaz: prioritate zero pentru Solești, Satul Nou. Suntem o asocia�ie:
Munteni, Văleni, Solești.

R: Când ve�i „aprinde flacăra”?
P: Noi, în acest moment suntem în procedură de atribuire în concesiune

firmei care va prelua lucrările. Noi nu o să putem efectua lucrări, trebuie firmă
specializată și autorizată ANRSCE. Așa este legisla�ia în vigoare și trebuie să o respectăm.

R: Trece�i cu conducta prin terenul de fotbal? Mia plăcut baza sportivă pe care
a�i făcuto. Probabil că acum se poate face mișcare în aer liber.

P: Avem și nocturnă. Am vorbit cu băie�ii de la echipa de fotbal, pe care am
mărito și am hotărât că este păcat să nu profite de aceste condi�ii. Iar în câteva zile
va fi gata și baza sportivă de la Școala Coordonatoare Theodor Rosetti, pentru copii,
un teren cu gazon artificial și nocturnă unde ei ar trebui să poată săși desfășoare în
primul rând activitatea școlară – orele de educa�ie fizică și sport.

R: Castelul Rosetti  Solescu cum îl folosi�i?
P: Procesul pe care lam avut sa finalizat, ei lau câștigat pentru că au venit

cu documente. Noi așteptăm două doamne Anne Marie Rosetti și Stephanie Rosetti
să vină să facem predarea în fapt a proprietă�ii.

R: Aceasta este zestrea Soleștiului. Nu vor să vândă?
P: Așteptăm oferta. Am solicitat până la Ministerul Culturii și Cultelor și din

discu�iile avute cu Consiliul Jude�ean, cu Prefectura și cu Ministerul ar face un efort
comun să ne dea suma necesară să achizi�ionăm noi, comuna. În jude�ul Vaslui nu
avem așa ceva, sunt obiective turistice, străinii care vin în oraș nu merg decât la
hoteluri. Mi se pare mai nimerit să vină întrun loc încărcat de istorie.

R: Doamna Mona Bujor, ne cunoaștem de o via�ă, am văzut lucrurile pe care
dumneavoastră le face�i. Dar e campanie electorală. Vota�i Mona Bujor! De ce?

P: Vota�imă pentru a finaliza proiectele în derulare, muncite de echipa mea.
Lucrările la grădini�a Solești. Am un centru social pe care urmează săl construim
cât de curând. Am câștigat un proiect pentru achizi�ii de utilaje de deszăpezire și
gospodărire comunală. Suntem în licita�ie publică pentru acesta. Avem construirea
unui cămin cultural. Îl demolez pe cel vechi și voi face acolo un cămin cultural. Din
păcate comuna nu are terenuri în domeniul public ca să putem construi ce dorim noi.
Am vrut să facem primăria la centru, nu se poate pentru că nu este terenul nostru.
Dar este foarte bine situat Căminul Cultural în centrul satului.

R: Câ�i kilometri de asfalt ave�i în toată comuna?
P: Avem 40 de kilometri de asfalt în toată comuna și mâine începem asfaltarea

în Valea Siliștei și Boușor, ultimele două localită�i care au rămas doar cu drumuri
pietruite și neasfaltate. Este un proiect prin CNI.

R: Insist: de ce să vă voteze?
P:  Pentru că eu sunt omul care îi respect, nu doresc să mă mut din această

localitate, doresc să îmbătrânesc și să mor în această comună?
R: Încheiem cu: „Vota�i Mona Bujor!”.
P: Mul�umesc.

Dumitru V. MARIN
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PRIMAR ÎN AC�IUNE ELECTORALĂ

Reporter: Intrând în comuna Ferești am văzut un grup de tineri cu tricouri albe pe
care scria „Sus�in primarul”. Stăm de vorbă chiar în acest moment cu primarul acestei 
comune. Bună ziua domnule Sebastian Artene.

Primar: Bună ziua domnule profesor, bine a�i venit în comuna noastră.
R: Ferești este o comună cu atestare istorică foarte veche, de câteva sute de ani și

totuși nouă, pentru că înainte făcea parte din comuna Văleni.
P: La reorganizarea teritorială din 1968 neam reorganizat și am devenit 

comuna Ferești de astăzi.
R: Trec niște mașini cu balast. Ce lucrări ave�i în comună?
P: Avem o lucrare de asfaltare a 1,7 kilometri la o șosea care face legătura

între Ferești și satul Tătărăni care apar�ine comunei Dănești. Noi mergem până la
grani�a cu comuna Dănești și de acolo mai construiesc ei 400 de metri. Satul Tătărăni
are toate obiectivele la noi în comună: biserică, școală, dispensar, sta�ie de autobuz.
Au fost împreună cu Fereștii până în 1968.

R: A�i trasat șoseaua. O asfalta�i în aceste zile? De fapt câ�i kilometri de asfalt
ave�i în total în comuna Ferești?

P: Nu grăbim lucrurile, nu asfaltăm acum. În total, în comună avem trei 
kilometri de asfalt și acum lucrăm la un drum de 1,7 kilometri. Acum mai avem 
aprobate două proiecte pe care urmează să le scoatem la licita�ie. Drumul care face
legătura cu Velni�a este trecut la CNI la situa�ii de urgen�ă și mai avem un drum de
patru kilometri care acoperă toată localitatea.

R: Dumneavoastră afirma�i că Ferești a făcut pași mari spre civiliza�ie, ceea ce se
vede când intri în comună. Ave�i multe clădiri frumoase în comună printre care și primăria.
Când a fost dată în folosin�ă?

P: Primăria a fost începută în 2008 și a fost dată în folosin�ă în 2018. A fost
construită doar prin fonduri proprii.

R: Cu ce vă mai prezenta�i în fa�a electoratului? Pentru că dumneavoastră
candida�i. De câte mandate sunte�i aici?

P: Am două mandate. Sunt la primărie din anul 2004 – am avut două 
mandate de viceprimar, acum am două de primar. Provocarea mea este aduc�iunea
de gaz, apă și construirea canalizării.

R: Chiar ve�i avea gaz la Ferești?
P: Lucrările sunt întrun stadiu avansat. Ne vom racorda de la comuna

Zăpodeni. Am mai vorbit cu primarul comunei Dănești care este de acord să se
conecteze de la comuna Telejna în continuare. Dacă conducta ajunge la Tătărăni, până
la noi mai rămân 400 de metri.

R: Deci face�i multe economii. Care ar fi primele trei mari realizări ale primarului
Sebastian?

P: Am adus în comuna Ferești investi�ii de 150 de miliarde de lei vechi. Am
renovat din nou școala, am construit în interior grupurile sanitare, am dus la bun
sfârșit construc�ia grădini�ei. Am reabilitat patru poduri din localitate tot prin 
programe ale guvernului, avem iluminat public cu leduri la fiecare stâlp și un sistem
de supraveghere video în toată comuna.

R: Ce popula�ie are azi comuna Ferești și ce număr de copii ave�i?
P: Avem o popula�ie de 2.800 de persoane și un număr de 243 de copii.
R: Avea�i odată o biserică veche, lângă școală care a fost reamenajată. A�i mai

contribuit la reamenajarea bisericilor?
P: Am contribuit la refacerea bisericilor și cu bani din partea celor de la

primărie și cu ajutorul efectiv al persoanelor de la 416, a mai fost și contribu�ia
enoriașilor și am realizat niște lucruri de care suntem mândri. Pu�ine comune se pot
mândri cu bisericile pe care le avem noi în comună.

R: Va afectat pandemia?
P: Respectăm măsurile și restric�iile. Am avut chiar măsuri mai drastice,

unele magazine au fost închise în anumite intervale ale zilei. Nu am avut nici un caz.
R: Pregătirile pentru buna func�ionare a cursurilor, cum sunt. Se poate asigura

buna desfășurare a învă�ământului online?
P: Zilele trecute am achizi�ionat 150 de tablete. În primăvară leam mai dat

40, am mai dat și premii, se acoperă toate cerin�ele.
R: Nu prea am încredere în învă�ământul online
P: Desigur, tot învă�ământul cu prezen�ă este important. Am luat măsuri, am

creat distan�are între bănci. Și avem 1718 copii întro clasă.
R: Domnule Artene pe mine nu mă interesează ce partid reprezenta�i, dar aici, în

marginea comunei erau acum câ�iva ani niște pârloage. Sau schimbat multe întradevăr,
de atunci. De ce Sebastian Artene spune „Vota�i pe Sebastian Artene”?

P: Pentru că am ambi�ie și nu o săi dezamăgesc pe cei care mă votează. Așa
cum mam �inut în 2016 de cuvânt, tot așa voi face și în continuare. Sloganul meu este
„Fapte nu vorbe!”.

R: Sper că dumneavoastră ve�i avea cale lină spre primărie.
P: Mul�umesc.

Dumitru V. MARIN

FEREȘTI

PROPUNERI ÎN MANDATUL 20202024
 Înfiin�are re�ea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Ferești, 

termen de finalizare 2024.
 Înfiin�are re�ea de alimentare apă potabilă, proiectul este ini�iat de

Consiliul Jude�ean Vaslui prin fonduri europene POCU, și are termen de fi
nalizare 2023.

 Înfiin�are re�ea de canalizare și sta�ie de epurare, termen finalizare 2023.
 Asfaltarea tuturor străzilor din localitate, SF este aprobat la CNI

urmează să facem Proiectul și să înceapă lucrările.
 Construire sediu de Poli�ie Locală.
 Repara�ii la terenul de sport din curtea școlii.
 Am sus�inut și vom sus�ine meritocra�ia, premian�ii școlii „N.M.

Spătarul” Ferești, elevii cu care se mândrește comuna.
 Scutire de taxe și impozite pentru investitorii care creează între 5 și

10 locuri de muncă pe raza Comunei Ferești.
 Înfiin�are serviciu de transport persoane.
 Construire sală de sport cu 108 locuri în tribună, proiectul este apro

bat în lista de sinteză la CNI, urmează să predăm amplasamentul în grădina școlii
lângă domnul inginer Căpitanu, lucrările vor începe anul viitor.

 Voi achizi�iona un sistem de măsurat prin GPS. Aparatul va fi în
dotarea primăriei pentru a rezolva problema măsurătorilor la terenuri, acolo unde
sunt probleme.

Vom construi în localitatea Ferești apartamente ANL pentru profesori,
medic, poli�iști și alte persoane care vor să se stabilească în localitatea noastră.

 Vom ajuta în continuare Biserica, prin repara�ia acoperișului la casa
parohială, prin sistematizarea cimitirului și împrejmuirea lui, iluminat și
supravegheat video.

 Vom ajuta to�i fermierii și crescătorii de animale în vederea ob�inerii
de Fonduri Europene, pe cei care de�in documente legale.

 Începând cu 01.01.2020, gunoiul menajer va fi colectat de la domiciliu
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TAISIA DELEANU, 
PREȘEDINTA PARTIDULUI ECOLOGIST,

FILIALA VASLUI, ÎNDEAMNĂ:
Reporter: Stăm de vorbă

cu președinta ecologiștilor
vasluieni. Doamna Taisia 
Deleanu, medic pneumolog. Mă
bucur să vă găsesc, doamnă
Taisia, o doamnă cu o func�ie
foarte importantă în jude�ul
Vaslui. Candida�i la primăria
Negrești. De ce Partidul Ecologist
Român, de ce ecologiștii? Ce le
spune�i oamenilor ca să vă
voteze?

Taisia Deleanu: doresc
să schimb fa�a acestui oraș,
militez pentru redeschiderea
acestui oraș. Am ca obiective
trama stradală. Aici unde dăm
interviul la Parpani�a trebuie
asigurată aduc�iunea de apă.
Sistemul de canalizare trebuie
extins și refăcut acolo unde este
cazul. Trebuie să refacem și să
extindem infrastructura, acolo
unde este nevoie. De asemenea
am în vedere și măsuri sociale în
ceea ce privește grupurile defa
vorizate.

R: Ce în�elege�i prin
grupuri defavorizate?

T.D.: Prin categoria
grupurilor defavorizate în�ele
gem acea categorie de oameni
care au dizabilită�i sau pro
bleme de sănătate grave, oa
meni cu o stare materială foarte
proastă etc. În special pentru
aceștia din urmă ne gândim la
creare unor locuri de muncă prin aducerea investitorilor în orașul Negrești. Trebuie să pregătim in
frastructura pentru a atrage acești investitori.

R: Ave�i acces la linia ferată pe ruta Buhăiești, Roman, ave�i șosele. Gaz metan ave�i?
T.D.: Avem re�ea de gaze naturale pentru orașul Negrești. Putem extinde această re�ea dacă

ob�inem fonduri guvernamentale sau europene, în func�ie de oportunită�ile care vor apare. Problema
este apa, problemă care sar putea rezolva prin forare de pu�uri. Pentru toate aceste proiecte este nevoie
de atragerea de fonduri. De asemenea trebuie luate măsuri pentru ca tratamentele apei din lacul de
depozitare să fie făcute la timp. 

R: Va�i documentat despre problemele administra�iei locale? Vi sau pus datele la dispozi�ie?
T.D.: Mi sau pus la dispozi�ie datele. Există o echipă bună, care ar putea să facă fa�ă la obiec

tivele pe care ni leam propus, la proiectele necesare pentru acest oraș.
R: Ce proiecte va�i propus? Dacă le ști�i pe cele care sunt în derulare a�i dori să ni le comunica�i?
T.D.: Sunt proiectele legate de asigurarea apei potabile, cele legate de dezvoltarea infrastruc

turii rutiere la sate, cele pentru extinderea re�elei de apă și canalizare și altele.
R: În ceea ce privește învă�ământul ce ave�i în vedere?
T.D.: Dorim să sus�inem această ramură a dezvoltării sociale prin activită�i și proiecte care să

îmbunătă�ească calitatea activită�ii pedagogice și a igienei în școli.
R: Sunte�i în domeniul dumneavoastră.
T.D.: Da, în acest domeniu am dori să creăm un ambulatoriu în cadrul spitalului de care să

beneficieze to�i cei care au probleme de sănătate și acum trebuie să se deplaseze în alte orașe: Vaslui,
Iași, etc.

R: To�i suntem afecta�i de pandemie. Cum a�i scăpat? Ave�i sfaturi pentru cei care citesc aceste rân
duri?

T.D.: A fost greu. Nu am de spus decât că trebuie să respectăm măsurile necesare: să păstrăm
distan�a socială, să purtăm măști, să respectăm măsurile de igienă.

R: Câte cazuri a�i văzut în jude�?
T.D.: La Bârlad și la Iași unde am fost internată spitalele erau pline. Eu personal am respectat

măsurile și cei din jurul meu nu au fost contamina�i.
R: Ce le transmite�i oamenilor?
T.D.: Să aibă grijă de sănătatea lor și a familiilor lor, să respecte măsurile care se impun.
R: Dacă ajunge�i primar ce va face medicul Taisia Deleanu?
T.D.: O să depun toate for�ele mele pentru un plus în binele comunită�ii, voi lupta pentru dez

voltarea infrastructurii și voi încerca dezvoltarea serviciilor și a centrelor medicale în această zonă și
în acest oraș; în primul rând SPITALUL.

R: Deci „Vota�i Taisia Deleanu”. Vota�i pozi�ia 6!
Dumitru V. MARIN

ECOLOGIȘTII BÂRLĂDENI,
ÎN ASALT

Genoveva Porumb deschide lista pentru lista de consilieri
ecologiști pentru primăria  Bârlad, Marius Panica o secondează, dar to�i
cei de pe listă sunt pe teren în aceste zile. E șansa lor să ajungă con
silieri, dar mai ales o șansă reală ca ecologiștii români să fie reprezenta�i
aici și în alte câteva localită�i vasluiene.

De remarcat entuziasmul lor pentru ideea de via�ă sănătoasă,
cură�enie în municipiu și în jude� și mai ales ini�ierea unor ac�iuni care
să vină în sprijinul concetă�enilor. „Vota�i BRADUL” aflat la nr.10 pe
buletinul de vot,îndeamnă ei.

De câ�iva ani nu au mai apărut ecologiști la Bârlad și tot de
atâ�ia ani problemele specifice urmărite de ecologiștii de pretutindeni
nau mai fost sus�inute în cadrul acestui Consiliu. E mare nevoie de
această reprezentare în condi�iile acestor vremuri de poluare și corup�ie.

Interpreta de muzică populară Genoveva Porumb și ing. 
Marius Panica ca și întreaga echipă vă vor reprezenta cu cinste în man
datul pe care îl pot ob�ine.

Vota�i BRADUL, vota�i ecologiștii, pozi�ia 10!!!
Dumitru V. MARIN

�A�A RAMONA MOCANU 
SE DĂ STĂPÂNĂ PE MUZEU

O expozi�ie de afișe și medalii a fost organizată de Muzeul
Jude�ean Vaslui de sub conducerea nenorocitei din Oșești, de care ea
personal a luat cunoștin�ă după munca lui Albert Grecu și a colegei sale
Anca Iordache dar pentru prezentarea căreia șia îngrămădit sânii și 
osânza.

Personalul Muzeului „Ștefan cel Mare” din Vaslui e dintre cele
mai specializate și autorizate dacă ne gândim la câte comunicări
știin�ifice face în raport cu Ramona despre care navem cunoștin�ă să fi
scris ceva cât de cât notabil. Mul�i au doctorate și operă în spate ca
dovadă de competen�ă.

Expozi�ia „de pe pere�i” cum se exprimă matroana rămasă în
istoria veche e destul de interesantă și merită toate aprecierile. E ceva
muncă și interes în sala de expozi�ie.

Duminică, 20 sept. 2020, în ultima zi a Festivalului Electoral
de la Vaslui, au fost prezen�i circa 20 de oameni care au ascultat un fel
de prezentare lălâie și dezarticulată a Ramonei (când mai înva�ă asta
limba română?), după care un fel de istoric (cu date greșite) a muzeogra
fului Albert  Grecu.

Faptul pe carel semnalăm:
Ofuscată și enervată de prezen�a noastră prăpădita de Mocanu

a încercat să ne dea afară din sală de mai multe ori, în care scop a cerut
acreditarea specială (era atârnată de gât) și să nu mai filmăm sau fo
tografiem, apoi șia trimis un angajat să ne ia de mână înspre ieșire.

Înfă�ișăm un fragment din dialogul din acest moment abuziv
al unei vulgare inconștiente aflate în serviciul public:  Să vă fie rușine
că a�i încercat să mă dati afară din sală! RUȘINE!

D.V.M.
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CĂMĂTĂRIA… (primăria) PRISĂCANI
(considera	ii electoraliste)

Una dintre cele mai importante și frumoase comune din jude�ul Iași este cea în care albinele aduc miere de peste Prut, iar 
oamenii sunt primitori și calzi, PRISACANI. Dar cu mare nenoroc la ultimele alegeri:

A ajuns primar un cetă�ean cu nepricepere mintală și interes personal;
Sa creat un grup hulpav în primărie, care a traficat fondurile acesteia, angaja�ii au împăr�it pământuri cum au vrut ei, au

supt tot ce se putea din veniturile adunate pe spinarea oamenilor. Mincinosul Ghiorghe Stanciu, primarul și liderul de grup, e 
stindardul care fâlfâie fa�a frumoasă către oameni, și care va ajunge, negreșit și curând, pe mâna DNA. Culmea, mai candidează. 

Fapte, nu vorbe, nu?
– Prin proiecte în GAL – fonduri europene – a confiscat suma de 140.000 de Euro, pentru fiul său, în loc să repartizeze suma

și la al�i fermieri;
– Licita�ii aranjate, aflate în litigiu la Tribunalul Iași, între asocia�ia Stanciu Constantin și familia Podaru Florin, func�ionar

public=casier al primăriei de aproximativ 20 de ani, care astăzi a trecut în proprietatea familiei fostul CAP și alte terenuri ale 
oamenilor, primind sume enorme din subven�ia APIA.

– Dictatura lui Ghiocel a devenit de mult cunoscută. Cine nu ia sus�inut fărădelegile a fost dat afară și a rămas fără serviciu:
ex. ing. Popa Mariana de la reg. Agricol, înlocuită imediat cu fata lui Fl. Podaru, tovarăș de afaceri.

– A desfiin�at echipa de rugby, mare mândrie a comunei, cu prezen�e na�ionale și interna�ionale. 
– A întrerupt rela�iile interna�ionale cu prieteni și organiza�ii din Fran�a, Belgia, Sco�ia și mai ales cu Republica Moldova.
– Nereguli de la A la Z în primărie: na preluat arhiva fostului CAP.
– Nici la această oră nu are întocmit inventarul comunei; teren agricol zero cadastrat din cauza titlurilor de proprietate neemise;
– A făcut promisiuni mincinoase, printre care că va da ajutoare sociale celor de la Măcărești și altora (unii așteaptă și astăzi pomenile);
– Deși are sus�inere politică la Iași na fost în stare să asfalteze șoseaua spre Măcărești. Acum aruncă praf în ochii oamenilor.
Sa comportat ca un cămătar cu fondurile primăriei. Are și un aliat credincios, Podaru, afacerist nu glumă. De aceea materialul

de fa�ă se intitulează pe drept Cămătăria Prisăcani.
Toate acestea au provocat nemul�umire generală în rândul popula�iei.
IFTEMI Ion și fiul Ionu� au cheltuit răstimp de 4 ani, circa 1 miliard de lei  cu echipa de

fotbal cu rezultate Zero, au distrus baza sportivă. În vestiare sa adus biblioteca și arhiva primăriei.
Astfel, ei șiau construit vile și cumpărat mașini scumpe, cât un om în 40 de ani. Halal gospodar
cumpără cartofi cu 0,50 lei și vinde cu 2 lei: adevărată „pomană”.

Ghiorghe Stanciu – Ghiocel – primarul vechi – e total depășit astăzi și în perspectivă.
Cum să mai vota�i un asemenea șmenar?
(de la lume adunate, pentru lume returnate)

(MATERIAL ELECTORAL)

MINCIUNĂRIA PRISĂCANI


