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Citeşte Meridianul şi pe net la www.tvv.ro !
Fondat în anul 1996 Singurul Grup de Presă

din judeţul Vaslui

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

editorial
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NOTĂ:
„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½ secol de istorie trăită –

vorbită – scrisă, de după 1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce sa înfăptuit în municipiul,
jude�ul Vaslui sau chiar în Moldova românească. El însuși nea lăsat
multe volume de istorie culturală, lucrări știin�ifice sau de înaltă
jurnalistică. 

În peste 6 decenii, prezen�a lui a fost mereu remarcabilă… Omul
și opera au intrat deja întrun patrimoniu. Mărturiile sale sunt unice și,
acum, imposibil de cuantificat exact.” 

Prof.Univ.Dr. Al. Ionescu – 
Laureat al Premiului Academiei Române

(15 iulie, 2018)

Pag. 12

SĂ�I LĂSĂM?
Au trecut preziden�ialele, încep să se cristalizeze elementele noii

guvernări cu Primul Ministru Ludovic Orban și o echipă ministerială
ceva mai nouă și mai neașteptată. Oamenii vor, dar… nu prea știu bine
ce trebuie să facă și atunci cred că mai pot greși. Unii miniștri au 
intrat deja în foarfecele televiziunilor stipendiate de PSD: uita�ivă la
preotul răspopit sau la gloata lui Ghi�ă și nave�i nevoie de lămuriri.

Firesc ar fi ca cel pu�in o perioadă săi lăsăm să mai înve�e, să se
documenteze temeinic, să ne furnizeze informa�ii corecte și… utili
zabile. Că toată lumea e plină de bunăvoin�ă și promisiuni, e clar.

Pe actualul PrimMinistru lam intervievat prima dată cu mul�i
ani înainte, și cu 10, și cu 8 și cu vreo 5. A învă�at mult de atunci, deși
încă de acum 5 ani îmi declara că e pregătit să fie și președinte al PNL
și… pentru guvernare. Orban sa declarat întotdeauna simpatizant al
vasluienilor și prieten al subsemnatului, drept care acum mă bucur că
a ajuns la butoane și chiar sper să facă ceea ce trebuie pentru noi to�i.

Știind că și că pentru preluarea unei func�ii de director e nevoie
de ceva timp pentru ca cineva „să intre în pâine” mă gândesc la to�i
acei care fie îl laudă fie îl denigrează, că omul, dar mai ales noul 
Guvern trebuie să fie lăsat să arate ce poate. Nu știu dacă luat așa
zdravăn la tocat e și cel mai bine.

Săi lăsăm, totuși?



Anul acesta am scos 5 căr�i: 
1) 101 vasluieni pentru 100 de ani, 
2) Liceeni la Podu Turcului, 
3) Marin D.V. – din seva istoriei, 
4) 111 valori na�ionale pentru Vaslui, 
5) Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după!
Împreună cu Revista M.C.R. și articolele la ziar am tipărit

aproape 5000 de pagini.
Urmează Bătălia pentru Vaslui/ 222 printre noi de aproximativ

700 de pagini, memorialistică jurnalieră.



Apare M.C.R. nr. 20. Ajungem la aproape 600 de colaboratori
din toată lumea. Putem să ne mândrim?
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COTITURA DE LA
COTUL DONULUI

DUMINICĂ, 1 DECEMBRIE,
LA BEREZENI

BĂCEȘTI: LABORATOR DE
PATRIOTISM

AC�IUNE CULTURALĂ
COMPLEXĂ

BĂCANI

LICEU DEMN DE NICOLAE
IORGA

NEGREȘTI
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COTITURA DE LA COTITURA DE LA 
COTUL DONULUICOTUL DONULUI

EI AU SUPRAVIE�UIT MĂCELULUI 
DE LA COTUL DONULUI…

Continuarea interviului cu
Voiculescu Gheorghe, veteran de

război 

V.GH.: ...Neam hotărât să ne organizăm la
noapte, să mergem să rupem frontul.

R: Pe 26 decembrie.
V.GH.: Exact. Pe 26. A doua zi era sfântul

Ștefan. De asta am să spun că toată via�a o să �in minte
această zi. Și acest locotenent a spus. „Mergem să ne
organizăm. Om scăpa, ieșim. Dacă nu, rămâne�i aici să
moșteni�i Rusia asta pustie.” Așa o zis acela. Dar ce se
întâmpla: veneau mul�i și îl întrebau dar fiecare făcea
de capul lui. Care mai stătea sub comanda lui, care
mai pleca, care nu mai venea. Era cam dezordine. Și
eu când iam spus: „Domnule sublocotenent (era cu
galoane, dar nul cunoșteam), eu mai am un prieten și
mă duc săl aduc și pe el.” Când mam întors la groapă
am zis: „Măi Costică, uite cum organizează. Se spune
că la noapte să ieșim și care om scăpa, om scăpa.” Căci
așa a spus el cuvintele acelea pe care nu le uit. „Care
om scăpa, om scăpa, care om muri, mor�i vom fi.” Dar
Costică a meu zice: „Măi, deacu tot mor�i suntem –
suntem încercui�i”. El na vrut să meargă. Eu am luat
pușca mitralieră pe care o aveam, de mâner și, am
plecat spre acela; mam uitat dacă vine după mine. O
plecat și el după mine. Și mam dus în grupul acela în
care ne organizam. Ăla când mo văzut că mam dus și
cu pușca mitralieră, curajos, măi băie�i, a început săi
încurajeze pe ceilal�i: „Uite, o mai venit o pușcă
mitralieră. Mai avem patru și cu asta cinci.
Nentărim, mergem, facem.” Cu curajul acela. Dar eu
îi spui: „Domnu sublocotenent, am pușca mitralieră,
dar nu mai am muni�ie.” „Nai nici o grijă, î�i dau
acum ajutor.” Și o strigat la unul – îmi aduc aminte –
Racovi�ă: „Măi Racovi�ă, vino aici ca ajutor.” „Acela
are – zice, doi saci de merinde pline cu muni�ie.”
Încărcătoare de pușcă mitralieră. Și zice: „Uite ești cu
el ca ajutor.” Și am plecat seara din satul acela. Am
plecat organiza�i, deodată.

R: Cam câ�i oameni era�i?
V.GH.: Cu sublocotenentul acela ne făcusem

mai bine de 5060 de inși, așa ne făcusem.
R: Nai aflat cum îl chema pe sublocotenent?
V.GH.: Nu. Am mers cu el până ce iam

respins pe ruși, prima dată. Am ajuns la linia a IIa și
neau respins și rușii și neau dus înapoi de unde am
plecat, de unde plecasem, din satul acela. Când am
ajuns în satul acela de unde plecasem, satul ardea în
flăcări. Nu știu ce se întâmplase.

R: Dar oameni mai erau în sat sau numai armată?
Copii, ceva?

V.GH.: Pu�ini, civili nu erau. Nu erau, nam
avut timp să mă mai uit, dar ardea. Miaduc aminte că
cu casca în cap stăteam la o casă unde ardea și mam
mai încălzit un pic, că pusesem casca peste căciulă, că
era ger. Și sublocotenentul acela a pornit la atac a
doua oară. Și a doua oară am atacat și am rupt –
pentru că neam gândit că înapoi nu mai aveam la ce
ne întoarce. Și am mers toată noaptea – asta era
noaptea de sfântul Ștefan. Și mă gândeam: „Doamne
sfinte Ștefane, ajutăne să scăpăm.” Iam respins pe
ruși – o linie, am ajuns la linia a doua. Nu ne gândeam
să ne întoarcem, căci nu aveam la ce să ne întoarcem.
Și am respins și a doua linie. Și am mers toată noaptea
aceea  și era lună și zăpadă, îmi aduc aminte lumina de
lună. Am mers (peste) vreo trei, patru rânduri de ruși.
Luasem mai mul�i prizonieri decât eram noi. Se
predau pentru că știam că suntem încercui�i. Și ei se
predau – erau un fel de balamuc. Și am mers în
noaptea de sfântul Ștefan până diminea�ă când sor
revărsat zorile. Îmi aduc aminte, când sor revărsat
zorile am ajuns la frontul nostru, la români.

R: Vau recunoscut ăia, sau au tras și ei în voi?
V.GH.: Nu știu de unde au avut informa�ii că

nau tras până când am ajuns la dânșii. Prizonierii
fugeau, că noi eram pu�ini și nu puteam săi �inem.
Poate zice�i căs povești, dar eu �in minte că la ultima
linie de ruși la care am ajuns, era zăpadă și se cunoștea
carei linia de front, că mai era câte o pată neagră de
pământ. Și ziceam: „Doamne, Maica Domnului, să
scăpăm și din linia aceea.” Când am ajuns la dânșii, ce
so întâmplat. Erau puse mitralierele cam la 20 de
metri ca să tragă. Dacă spui la cineva nu te crede. Da
să spun ceo fost și acolo o mâncătorie: rușii erau be�i
to�i, turtă. Erau turtă. Și noi când am văzut
mitralierele – e mai pericol să fugi, că atunci te ia –
scăpăm, nu scăpăm, neam dus până când neam
încălecat pe mitralierele lor. Și ei erau chiori de be�i și
distra�i acolo. îi dăduse băutura. So întâmplat și la
noi, nam timp să spun. Neau dat și nouă băutură de
neau îmbătat. Asta era o prostie. Ca să ai curaj. Și am
scăpat și iam luat și pe ăia. Ei, dar ce mai �ineam cont
de dânșii? Care voiau mergeau cu noi, care nu… și am
ieșit din încercuire după sf. Ștefan. Nu mai știu ce zi
era, a treia zi de Crăciun.

R: Nu�i aduci aminte sat, comună? Departe de
Kleskaia?

V.GH.: Era departe de Kleskaia unde
rămăsesem noi acum. Distan�a era mare. Noi acum nu
mai �ineam cont de Kletskaia, cum neo dus cu
mașinile acelea. Și am ieșit și am dat de unită�ile noas
tre unde se stabilise frontul. Noi am trecut la refacere
și pe urmă a venit cineva și nea anun�at că plecăm în
�ară. Am plecat în �ară cu uniforma, cum eram. Îmi
aduc aminte, am ajuns la Tighina, eram plin de
păduchi și nebărbieri�i și netunși. Și, zice – „Nu vă
dăm voie să merge�i, trebuie ca la Tighina să fi�i
deparazita�i, aici”. Trecusem la Tighina de sta�ie –
cam la vreo doi kilometri. Neo întors înapoi să ne
întoarcem la front. Neau întors pe malul Nistrului. 

VA URMA
Fragment din cartea „JALE ȘI EROISM

ROMÂNESC LA COTUL DONULUI… ȘI DUPĂ!”,
Editura Pim, Iași, 2019, 274 p.

Dumitru V. MARIN
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Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 556 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.

DUMINICĂ – 1 DECEMBRIE 2019, ORELE 12,00
LA MONUMENTUL EROILOR COMUNEI BEREZENI:

MANIFESTARE 
CULTURALARTISTICĂ RELIGIOASĂ 

DEDICATĂ 
ZILEI NA�IONALE A ROMÂNIEI

BEREZENI

DIN PROGRAM:
– Depuneri de coroane și flori;
– deschiderea festivită�ii cu intonarea imnului na�ional „Deșteaptăte române”,urmat de o alocu�iune a vicepri

marului comunei Berezeni, prof. Mihai Andon :„Rolul și semnifica�ia marelui act de la 1 Decembrie 1918”
– Tedeum oficiat de cei trei preo�i ai parohiilor din satele componente comunei Berezeni: „Pomenirea eroilor

locali căzu�i dea lungul veacurilor pentru independen�ă, suveranitate, credin�ă și adevar”.
– Program de cântece și versuri patriotice sus�inut de tineri și elevi ai  școlii din localitate;
– Alocu�iuni privind realizarea Marii Uniri cu îndemnul către to�i românii de  a aduce între hotarele vechii

Dacii, teritoriul dintre Prut și NistruBasarabia. Ca un răsunet peste Carpa�i și Prut,  profesorul Mihai Andon a recitat
poezia „Pământul vechii Dacii vrem”

Activitatea sa încheiat cu un cuvânt rostit de dl primar al comunei Berezeni, dr. ing.Toader Dima care, print
re altele, a aratat rolul pe care trebuie săl aibă tinerii, în făurirea unei Românii noi, ca na�iune demnă în marea Familie
Europeană.

La final zecile de stegule�e tricolore au fluturat în adierea molcomă a vântului și sa cântat melodia „Trăiască
România”.

Tuturor copiilor și elevilor participan�i la această manifestare, li sau oferit, prin grija dlui primar, cadouri de
Sărbătoarea Na�ională  a României.

Au participat  pe lângă un public numeros, deși vremea a fost cam nemiloasă, și militari ai Poli�iei de frontieră
Berezeni.

Viceprimar com. Berezeni,
Prof. Mihai ANDON

CONFERIN�A ȘTIIN�IFICĂ
„AUTOHTONI ȘI MIGRATORI ÎN

SPA�IUL ESTCARPATIC
ÎN MILENIILE I A. CHR. – I P. CHR.”

Cercetările arheologice desfășurate pe teritoriul jude�ului Vaslui în
ultimii 100 de ani au relevat un bogat patrimoniu de importan�ă na�ională și
interna�ională. Unele dintre cele mai importante cercetări arheologice sunt
cele desfășurate în situl de la PoieneștiDealul Măgura/Teilor, comuna
Poienești, jude�ul Vaslui.

Sta�iunea arheologică de la PoieneștiDealul Măgura/Teilor se
remarcă prin faptul că aici au fost cercetate sistematic, pentru prima dată în
Moldova, necropolele din secolele III a. Chr. și din secolul III. p. Chr., motiv
pentru care numele sta�iunii este folosit pentru desemnarea aspectelor cultu
rale atribuite bastarnilor (cultura PoieneștiLukașevka), precum și carpilor
(cultura PoieneștiVârteșcoiu). În această sta�iune au mai fost cercetate: o
așezare apar�inând culturii Cucuteni (mileniile VIV a. Chr.), urme de locuire
apa�inând culturii Noua, de la sfârșitul Epocii Bronzului (secolele XIVXII a.
Chr.), o așezare carpică (a doua jumătate a secolului III p. Chr.) și o așezare
gotică (cultura Sântana de Mureș  Cerneahov, secolul IV p. Chr.).

Pentru a marca aceste cercetări arheologice, Muzeul Jude�ean
„Ștefan cel Mare” Vaslui – alături de Consiliul Jude�ean Vaslui – organizează
Conferin�a știin�ifică „AUTOHTONI ȘI MIGRATORI ÎN SPA�IUL EST
CARPATIC ÎN MILENIILE I A. CHR. – I P. CHR.”. Evenimentul va avea loc
joi, 5 decembrie 2019, începând cu orele 1200, în Sala Multimedia a
muzeului. La această conferin�ă vor participa specialiști din �ară și din
străinătate și vor fi sus�inute comunicări legate de specificul cultural și arhe
ologic al perioadelor mai sus men�ionate. Cu această ocazie va fi lansat și
volumul „Poienești. Necropola din secolele IIIII”, semnat de către dr. Daniel
Spânu, de la Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din București.



Rela�iile parteneriale sunt
provocatoare în sensul că a

sosit vremea să lămurești, fie
aspectele vie�ii de cuplu, fie pe cele
ale unor colaborări aflate în derulare
sau care sunt în discu�ii de a începe.
Există o mare vulnerabilitate pe
acest segment, pentru că tu, în
primul rând, ești sensibil și
concentrat pe propria ta persoană.
Fii prudent și acordă aten�ie, în
limita posibilită�ilor, și celorlal�i.
Apar cheltuieli și aspecte privitoare
la moșteniri și partaje. 
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

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

Ești capricios în această
săptămână, astfel că pu�ini

sunt capabili să�i intre în voie sau în
toane. Sunt momente excelente pen
tru a trasa planuri noi, pentru a te
ocupa de nevoile tale sufletești, dar și
pentru a studia pe îndelete rela�iile
din preajma ta. Se îmbunătă�esc veni
turile din activitatea profesională
desfășurată la serviciu, dar sunt șanse
și pentru a primi cadouri.

Este clar că în rela�iile de
prietenie se finalizează un

capitol important. Asta înseamnă că
vei renun�a la unii sau î�i vei schimba
radical atitudinea fa�ă de ei.
Concluziile privitoare la segmentul
prietenilor și sus�inătorilor din seg
mentul socioprofesional te vor
anima să�i redefinești conceptul de
prietenie, orientândute totodată spre
alte persoane de o mai bună calitate.
Final de proiecte profesionale. 

Planuri de călătorie, de
studii, dialoguri cu persoa

ne aflate în străinătate, activită�i
socioprofesionale. Sunt subiectele
principale ale acestei săptămâni și
bine ar fi să te ocupi pe îndelete de
ele. Sunt posibile erori de gândire și
comunciare, de aceea fii prudent și nu
lua de bun chiar tot ce auzi. La
serviciu ești solicitat de către șefi și
autorită�i, pentru reluarea unor sarcini
de lucru vechi care au rămas cumva
nefinalizate sau au ieșit la iveală
acum, unele nereguli. 

Este multă forfotă în zona
profesională în prima parte

a săptămânii. Dialoguri importante,
dar punctate cu note ciudate.
Pruden�ă, deoarece aparen�ele sunt
înșelătoare! Totodată, ești înconjurat
și de prieteni. Emotivitatea și subiec
tivismul sunt accentuate, astfel că
este mai dificil să ajungi la un
consens chiar și cu tine însu�i. Evită
să povestești despre tine și planurile
tale de viitor. 

Se conturează cheltuieli
comune cu al�ii pe facturi,

taxe, servicii sau investi�ii. Sunt
momente bune pentru a lămuri
bugetul de cheltuieli și pentru a trasa
planuri financiare noi. Cheltuiește cu
măsură și evită implicarea în câștiguri
rapide, dar nesigure. Planuri de
călătorii, de studii, dialoguri cu
persoane aflate în străinătate,
participare la seminarii, conferin�e pe
teme filozofice, activită�i culturale.
Bucurăte de tot ce te înconjoară.
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CONCERT EXTRAORDINAR
„BRAZILIAN PIANO FESTA“ 

INFRAC�IUNI LA REGIMUL
CIRCULA�IEI RUTIERE

Pianistul Rostislav Yovchev sa născut la Sofia în 1961. Începe să
studieze pianul la vârsta de 6 ani,  apoi absolvă Colegiul de Muzică „L.
Pipkov” la clasa doamnei Lyudmila Stoyanova. În 1984 termină licen�a și
masterul în Conservatorul de Stat Bulgar (acum Academia Na�ională de
Muzică „Pancho Vladigerov”).

Rostislav Yovchev sus�ine recitaluri ca solist și în forma�ii camerale,
nu numai în Bulgaria, ci și în Germania, Belgia, Spania, Polonia, Ungaria,
România, Croa�ia, Cipru, Turcia, Coreea de Sud, Tunisia. Participă la cele mai
prestigioase festivaluri din �ară și străinătate, „Salon des Arts”, „Sofia Music
Weeks”, „Varna Summer”, „Hopes, Talents, Maeștri”, „Apollonia”
(Bulgaria), „Filarmonika”, „Muzică în octombrie în Cartagine”, Tunisia etc.

În ultimii ani, programele recitalurilor sale de pian sunt dedicate
tematic unor autori și epoci specifice. Repertoriul său acoperă toate stilurile și
vârstele, deoarece include câteva lucrări mari și rareori interpretate  „Varia�ii
pe un vals de Diabelly” de Beethoven, Marea Sonată a lui Ceaikovski, Suite
„Iberia” de Isaac Albenis, aproape toate lucrările solo ale lui Bela Bartok și
multe lucrări bulgare.

Proiectul muzical „BRAZILIAN PIANO FESTA“  Compozi�ii
braziliene, se înscrie în linia marilor ini�iative ale artistului prin care dorește,
de această dată, să promoveze muzica unor cunoscu�i muzicieni brazilieni
care au încercat, în crea�iile lor, să combine tradi�iile clasice europene cu
esen�ele muzicii populare braziliene.

În programul propus vom putea asculta lucrării de: Alberto
Nepomuceno  Nocturne în Bflat minor,  Heitor VillaLobos – The Three
Marias  / Alnitak, Alnilam, Mintaka/, Almeida Prado – Lirica n.1, Francisco
Mignone  Sonata (1941) Moderato,  Andantino, quasi Allegretto,  Moderato,
Henrique Oswad – Three Studies, Claudio Santoro – Sonata n.3 Allegro ener
gico, Adagio, Moderato

Recitalul va avea loc duminică, 8 decembrie, 2019, ora 11.30 la
Pavilionul Expozi�ional „Marcel Guguianu”.

Poli�iștii vasluieni efectuează cercetări fa�ă de mai multe persoane,
depistate pe drumurile publice ale jude�ului Vaslui, încălcând prevederile
legale în vigoare.

La data de 03 decembrie  a.c., ora 15:10, poli�iștii Sec�iei 2 Poli�ie
Rurală Vaslui, au depistat în trafic, pe drumul na�ional DN 24, de pe raza
comunei Solești, jude�ul Vaslui, un autoturism înmatriculat în jude�ul Vaslui,
al cărui conducător se afla sub influen�a băuturilor alcoolice. 

Bărbatul în vârstă de 51 ani, din comuna Solești, jude�ul Vaslui, a
fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,55 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Ulterior șoferul a fost condus la spital în vederea recoltării de
probe biologice. 

În cauză a fost întocmit  dosar de cercetare penală, pentru săvârşirea
infracţiunii de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor
substanţe", faptă prevăzută și pedepsită de articolul 336, alineat 1, din Codul
Penal. 

**
În noaptea  de  03/04.12.2019, ora  01:32,  poli�iștii Sec�iei 2 Poli�ie

Rurală  Vaslui au fost sesiza�i prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui
eveniment rutier în care a fost implicat un autoturism, pe raza comunei Oșești,
jude�ul Vaslui. 

Cu ocazia cercetărilor efectuate poli�iștii au stabilit faptul că, în
cursul nop�ii, în jurul orei 23:30, proprietarul autoturismului, respectiv un
tânăr de 22 ani, din comuna Rafaila, jude�ul Vaslui, ia încredin�at
autoturismul fratelui său, în vârstă de 33 ani, deși cunoștea că nu de�ine
permis de conducere. Astfel, bărbatul de 33 ani, în timp ce conducea autotur
ismul pe raza satului Buda, comuna Oșești, a pierdut controlul volanului și a
intrat în coliziune cu gardul unei locuin�e. 

Bărbatul în vârstă de 33 ani a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat și condus ulterior
la spital în vederea recoltării de probe biologice. 

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală, privind săvârşirea
infracţiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor
substanţe", "conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană
fără permis de conducere" și "încredin�area cu știin�ă a unui autovehicul pen
tru a fi condus pe drumul public unei persoane care nu de�ine permis de
conducere",  fapte prevăzute și pedepsite de art. 336, alin. 1, articolul 336,
alin. 1 și art. 335, alin. 3 toate din Codul Penal. 

Poli�iștii rutieri atrag atenţia asupra importanţei respectării regulilor
de circulaţie şi, în special, asupra celor referitoare la conducerea sub influenţa
băuturilor alcoolice:

 Nu vă urcaţi la volan dacă aţi consumat băuturi alcoolice!
 Consumul de alcool scade capacitatea de reacţie şi de manevrare

a autovehiculului, dereglând răspunsul la stimulii optici şi auditivi. De aseme
nea, alcoolul scade concentrarea, atenţia, reflexele şi viteza de execuţie a
mişcărilor. 

 Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care
conduc sub influenţa băuturilor alcoolice trebuie să ştie că riscă şi închisoarea
de la unu la cinci ani sau amendă, aceasta fiind pedeapsa prevăzută de lege
pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool
pur în sânge. Totodată, pe timpul cercetării, permisul este reţinut, fără drept
de circulaţie.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Săgetător  (22 nov -  20 dec)

Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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H O R O S C O P
5 dec. 2019 – 11 dec. 2019

Săptămâna debutează cu
multă muncă la serviciu,

dar și în plan personal ai multe și
mărunte de făcut. Dozează�i
eforturile, pentru că sănătatea este
vulnerabilă și se pot eviden�ia,
destul de zgomotos, afec�iuni mai
vechi sau mai noi. De re�inut că la
serviciu există animozită�i ascunse,
conflicte mocnite ce stau să
izbucnească din moment în moment.
Fii discret și circumspect.

Este bine să�i îndrep�i aten�ia
spre persoana iubită, spre copii,

dar și spre hobbyurile dragi sufletului
tău. Activită�ile recreative desfășurate
alături de cei dragi te relaxează, te amuză
și te provoacă să�i exersezi creativitatea.
Sunt probabile și neplăceri serioase în
rela�iile sentimentale, de aceea fii prudent.
Ai putea realiza adevărate opere de artă în
aceste zile. La serviciu se animă
atmosfera la mijlocul săptămânii, datorită
unor sarcini de lucru.

Foarte animat este
segmentul domestic! Este

nevoie să te ocupi de cură�enii
generale, repara�ii sau de vânzarea
achizi�ionarea unor bunuri patrimo
niale. Se recomandă pruden�ă, deoa
rece rela�iile cu membrii familiei
sunt distorsionate. Gândirea și
comunicarea lasă de dorit în această
săptămână, astfel că ar fi bine să nu
te bazezi pe cele spuse sau decise
acum. Persoana iubită și copiii re
prezintă alte subiecte provocatoare.
Discu�ii, ac�iuni recreative împreună.

Multă lume va dori să�i
vorbească în această săptă

mână. Însă, emotivitatea și subiec
tivismul sunt accentuate, deci fii
prudent și evită discu�iile ample. Se
pot relua teme sau activită�i vechi,
pe seama faptului că ceva a rămas
nelămurit sau nerezolvat. Gândurile
tale sunt îndreptate spre câștiguri și
investi�ii, dar ar fi bine să lași
deciziile majore și semnarea docu
mentelor importante pentru o altă
perioadă. Demersuri patrimoniale,
discu�ii cu membrii familiei, planuri.

Ești pus pe fapte mari în
această săptămână. Energia

vitală este la cote înalte, astfel că
sunt șanse deosebite de a trasa
direc�ii noi, atât în plan personal, cât
și în plan profesional. Accentele
acestor zile se află pe rela�iile cu
ceilal�i, mai ales pe rela�iile cu
partenerul de via�ă și pe rela�iile de
colaborare. Este vremea să renun�i la
ceea ce nu î�i mai este de folos și să
te orientezi spre noi orizonturi
parteneriale. Cheltuieli cotidiene,
primirea unor cadouri sau a salariului.

O săptămână în care ai
putea schimba multe și

mărunte în via�a ta. Este adevărat că
stările de spirit și probabil și
sănătatea sunt fluctuante, însă, cu
pu�in efort și bunăvoin�ă ai reuși să
treci cu brio peste toate. Rezervă
momente de odihnă, departe de
iureșul cotidian și gândeștete la tine
și la nevoile tale reale, fie că este
vorba despre cele sufletești, fie
despre cele trupești. A doua parte a
săptămânii eviden�iază aspecte
financiare. Primești bani.

Locuri de muncă
în Vaslui

Locuri de muncă
în Bârlad

– AUSTRAL NEO SRL 2 operatori confec�ioneri industrial
îmbrăcaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BACANIE CU TAIFAS SRL 1 operator confec�ioner industrial
îmbracaminte din �esături, tricotaje, materiale sintetice

– BIOCIS SRL 3 muncitori necalifica�i la ambalarea produselor
solide și semisolide

– BUBSERVCON SRL 3 fierari betoniști, 4 muncitori necalifica�i la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faian�ă, gresie, parchet,
2 zidari restauratori

– BUBTELLSERV SRL 3 tehnicieni re�ele de telecomunica�ii
– CASIGAZ SERV SRL 3 instalatori încălzire centrală și gaze
– CLUBUL SPORTIV  DE DREPT PUBLI 1 lucrător la amenajarea

terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)
– CONFECTII BIRLAD SA 10 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor
– DIMIR SRL 1 frizer
– HEMDCONF SRL 5 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 5 operatori confec�ioneri industrial îmbrăcăminte din �esături, tri
cotaje, materiale sintetice

– METAL SUPER LASER SRL 1 operator la mașiniunelte cu
comandă numerică

– MUZEUL VASILE PARVAN BARLAD 1 desenator artistic (studii
superioare)

– PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD 7 casieri, 1 șef serviciu
– ROMENERG ENERGIE SRLD 2 electricieni în construc�ii, 2

muncitori necalifica�i la spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– ROMOLD SRL 3 agen�i de securitate
– SC CONSERO BUSINESS GROUP SRL 4 zidari rosaritencuitori
– SC HPC ZONE CONDTRUCTII SRL 6 muncitor necalificat

la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet
– SEEDSNACK SRL 1 inginer în industria alimentară
– UNIVERSAL AUTOSERVICE SRL 1 inginer autovehicule

rutiere, 1 subinginer mecanic automobile
– UP SO GO WHEELS SRL 1 administrator societate comercială, 1

asamblor biciclete
– VLAD AUTOMOTIVE SRL 1 șofer de autoturisme și camionete
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– Fabrica de carne MORANDI 1 manipulant, 1 instalator, 1 electri
cian, 1 sudor, 1 gestionar depozit, 1 mecanic între�inere reparara�ii, 20
operatorI abator păsări

– SC MEMCOM SRL 9 ospătari, 7 barmani
– SC RODAV SRL 1 asistent rela�ii publice
– SC UDI  PANIF  2001 SRL 10 brutari
– SC IMAGINE PERFECTA SRL 1 ospătar, 1 bucătar
– SC EMSAN HALLAL CONTROL SRL 2 contabili, 10 măcelari
– SC ANDSUR SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC MORIANDUS  SRL 1 măcelar
– I.I. STEFANITA LAURENTIU 1 lucrător gestionar
– SC CTM  VISION  SRL 1 femeie serviciu
– SC TOTAL COMPUTERS SRL 1 tehnician electronică
– SC ADRIAN TRANS SRL 2 mecanici auto, 1 electrician auto
– SC WYLMOB  HOUSE SRL 1 tâmplar
– SC RITZA PRODSERVCOM SRL 1 gestionar
– SC VERIDIN GRUP SRL 1 vânzător
– SC CONFECTII SA 3 confec�ioneri, 5 muncitori necalifica�i în

confec�ii
– SC HARIVAD TRANS SRL 1 șofer autoturisme și camionete
– SC LEGNOROM SRL 5 fasonatori mec. ind. lemnului, 3 tâmplari
– SC CABLE SRL 1 casier
– SC BELMAX SRL 2 coafeze, 1 cosmetician, 1 manichiurista
– SC FINANCIAR URBAN SRL 5 șoferi (permis conducere categ.

C), 5 lucrători operativi autocampactor
– SC BRICONS PROIECT SRL 1 sudor
– SC TRADISERV  HAIDUCII  SRL  1 vânzător, 1 șofer
– SC DARIENSEM SRL 1 manipulant mărfuri, 1 șofer
– SC CELMEMIS SRL 1 manipulant mărfuri
– SC MID RENT A CAR SRL 1 mecanic
– SC STASFORM CONSULT SRL 2 muncitori necalifica�i
– SC TUTOAUTO SRL 3 spălători auto
– SC BURINST GAZ SRL 1 sudor autogen, 1 instalator
– SC POSTAGRO SRL 1 șef fermă agricolă, 1 tractorist
– SC ZUGRADEC SRL 2 zugravi
– SC LIVADA ORANGE SRL 2 manipulan�i mărfuri
– SC CVESTOR CONSULT SRL 2 ospătari
– SC LOTEX GENERAL SRL 1 fochist
– POLITIA LOCALA Vaslui 2 femei serviciu
– SC BRICONS  PROIECT SRL 1 muncitor necalificat
– I.I. PARGARU IONUT FLORIN 1 tehnician agronom
– SC HANTARU PAVEL CONSTRUCTOR SRL 1 conducator

activitate de transport rutier
– SC VASCAR SA 1 mecanic între�inere, 2 ingineri industria

alimentară, 1 medic veterinar, 4 manipulan�i
– SC ECOMM TERRA MADRE SRL 1 agent vânzări

CUM SĂ COMUNICĂM
EFICIENT? 

3 IDEI DE LUAT ACASĂ 
PENTRU ORICE VIITOR LIDER 

Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad vă invită la o conferin�ă interactivă
inedită, sub genericul „Cum să comunicăm eficient? 3 idei de luat acasă pen
tru orice viitor lider”, ce va avea loc duminică, 8 decembrie 2019, ora 10:00,
la sediul central al institu�iei. 

Arta comunicării este cheia succesului în orice domeniu de
activitate. Privită ca proces de transmitere a informa�iilor, comunicarea este
fundamentul întregii vie�i sociale, o condi�ie sine qua non a existen�ei și
evolu�iei omului. În acest context, conferin�a urmărește formularea unor prin
cipii importante pentru eficientizarea transferului de informa�ii, având la bază
tehnici complexe propuse de dr. Andreea Mitan. Invitata va oferi publicului
bârlădean cele mai practice sfaturi pentru o comunicare strategică, coeziune și
persuasiune, aplicabile atât în procesul de integrare în societate cât și în
formarea și dezvoltarea abilită�ilor de lider.

Andreea Mitan este lector la Școala Na�ională de Studii Politice și
Administrative și cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Management,
fiind specializată în comunicare și marketing, preocupânduse în special de
problematica lucrului cu audien�e formate din tineri. Doctor în știin�ele
comunicării, cu o teză despre identitatea digital natives, a publicat peste 20 de
lucrări știin�ifice în jurnale academice și la edituri recunoscute în �ară și în
străinătate, cea mai recentă fiind cartea de autor „Y: popular culture și
identitate”, apărută la editura Tritonic (2019). A conferen�iat pentru EZA –
European Center for Workers’ Questions despre NEETs, șomajul în rândurile
tinerilor și despre viitorul federa�iilor sindicale în economia digitală. În ultimii
12 ani a fost angajată ca expert întro serie de proiecte na�ionale și
interna�ionale, pe teme din sfera antreprenoriatului și a culturii. Din 2017
colaborează cu Camera de Comer� NorvegianoRomână (NOROCC), unde
ocupă func�ia de Director executiv.  

Conferin�a „Cum să comunicăm eficient? 3 idei de luat acasă pentru
orice viitor lider”, se adresează tuturor celor care doresc să îşi îmbunătăţească
abilităţile de comunicare asertivă întrun mod practic, fiind un bun prilej de a
lua parte la un dialog deschis și constructiv.

Accesul publicului este gratuit!
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BĂCEȘTI: LABORATOR DE PATRIOTISM…
Rar descoperi o surpriză culturală ca la Băcești, jud. Vaslui. Vizionarea noului local cu două etaje, proaspăt construit, cuprinde

noua grădini�ă și biblioteca, aș zice întrun amplasament cu scop educativ, pentru că se află imediat în apropierea Liceului care suferă
în prezent un proces de înnoire a clădirii.

În camerele de la etaj sunt primi�i copiii celor două grupe care au toate condi�iile săși petreacă util și folositor timpul de școală.
Sala de la grupa mare (18 copii) înfă�ișează o preocupare demnă de toată lauda a doamnei educatoare, dar nici cealaltă nu exprimă
altceva. Noi am fotografiat doar pentru a ilustra plăcerea reporterului când vede un lucru bine făcut.

La parter, se află biblioteca și… „laboratorul de patriotism” pe care le coordonează doamna Renata Cărăușu, o veche militantă
pe tărâm cultural. Recunosc deschis că văzând imaginile pe calculator nu am putut decât să laud o asemenea preocupare: imagini care
sus�in preocupări alese ale celor care lucrează aici, cu efectele cele mai benefice din punct de vedere cultural.   
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AC�IUNE CULTURALĂ COMPLEXĂ
BĂCANI

Reporter: Domnule primar, sa golit sala, a fost un spectacol care mie mia plăcut, corul este
foarte bine armonizat, program bun, a�i făcut inaugurarea unor monumente, ave�i și statuia gener
alului Naumescu iar noi ne aflăm în Căminul cultural abia golit de lume. Haide�i să tragem con
cluziile împreună. De ce a�i ales să face�i un moment atât de complex? 

Primar: Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, tuturor! În fiecare an de 1 Decem
brie, dar nu numai noi, Primăria Băcani, organizăm la monumentul eroilor din centrul co
munei evenimentul religios, slujba de pomenire a tuturor eroilor neamului. Astăzi, de 1
Decembrie pentru că este Ziua Na�ională a României, pentru că am făcut 101 ani de la Marea
Unire, după slujbele celor 2 preo�i de la parohiile din comună, iam convocat la o slujbă de
pomenire a eroilor nu numai a neamului, ci și a eroilor din comuna  Băcani care sau jertfit pe
câmpul de luptă pentru libertatea și pentru unirea noastră.

R: Mia plăcut că ave�i 3 monumente consacrate: Războiul de Independen�ă 18771878,
Primul Război Mondial, al doilea Război Mondial. Asta arată că îi cinsti�i pe to�i.

P: Da, îi cinstim pe to�i eroii, noi avem pe monumentul central din comuna Băcani
incrip�ionate toate numele eroilor din comună, dar la slujbele de pomenire îi cinstim pe to�i.
Anul trecut, în fa�a căminului cultural, am mai ridicat o statuie, bustul generalului Naumescu,
care este fiu al comunei Băcani.

R: A�i avut un program artistic cu temă patriotică. Eviden�ia�i pe cineva din școală pentru
munca aceasta?

P: Da, eu am vrut un program special și dedicat zilei de 1 Decembrie, noi avem și un
grup folcloric, se numește „Muguri de Băcani”, pe lângă muzică patriotică, cântă și folclor au
tentic românesc. Am discutat cu doamna director și cu o parte din cadrele didactice și am decis
să nu mai amestecăm ci să fie un program artistic dedicat Zilei Na�ionale a României. Versuri,
poezii, cântece patriotice, pentru acestea mul�umesc conducerii școlii Băcani, și totodată doam
nei Maricica Codreanu, cea care a format acest grup frumos din clasa dumneaei unde este și
dirigintă. An de an este lângă noi, ne ajută, ne sus�ine și întotdeauna iese un program frumos.
Aș vrea să spun, cu lipsă de modestie, am participat prin natura func�iei mele avută anterior,
după 1990, după ce Ziua României sa schimbat la 1 Decembrie, am participat la Alba Iulia la
toate manifestările, cel pu�in 10 ani la rând.

R: Sunte�i printre cei care a�i depus creden�ionale în 1990. Eram acolo.
P: Așa este. Am participat aproape 10 ani la toate manifestările. Anul acesta mia

plăcut extraordinar de mult programul sus�inut pentru că sa respectat tema și nici un copil
nu a greșit. Am rămas plăcut surprins.

R: Se împlinește tenta dumneavoastră de activitate deosebită în terenul comunei Băcani și
prin revista Băcani a învă�ătorului Fânaru. Nu știu dacă îl sprijini�i dar  cert este că face și el cinste
comunei așa cum toată echipa voastră din primărie este antrenată și se vede.

P: Domnule profesor, eu îi mul�umesc domnului Fânaru pentru că a ajuns la o vârstă
înaintată și totuși se ocupă de revista Băcani. Această revistă este sponsorizată de Consiliul
local Băcani. To�i cei care lucrează la această revistă sunt angaja�ii comunei Băcani.

R: În presa pe care o conduc sunte�i întotdeauna eviden�ia�i ca un nod cultural important în
jude�ul Vaslui.

P: Mă bucur să aud asta. Miam dorit să se miște ceva și pe latura culturală, pentru
că rămăsesem în urmă. Acum câ�iva ani copiii nu știau să colinde, nu știau să recite. Nu vreau
să ies în eviden�ă, însă mă gândesc că prin dorin�a mea, prin discu�iile mele cu conducerea
școlii, cu profesorii, sau pus bazele unor forma�ii. Anul acesta am făcut o forma�ie de dansuri
populare locale. Am un mandat pe care vreau săl achit cu bine până la final, mam zbătut în
perioada asta, eu zic că rezultatele se văd, depinde și de cetă�eni.

R: A�i reparat podul stricat?
P: Da, sa format un crater acolo, am reparat. Nu este drumul nostru. Este drum

jude�ean, însă pe acolo circulau cetă�enii mei și mam văzut obligat să iau măsurile necesare
pentru a le asigura un drum bun.

R: Mult succes!
P: Mul�umesc.

Dumitru V. MARIN

Ziua Na�ională a fost sărbătorită exemplar în comuna Băcani. Iată de ce:
Tedeum cu cei doi preo�i din parohie:
Participare numeroasă a publicului local: sa reușit acea stare de gra�ie numită patriotism.
Program artistic cu vădită tentă patriotică a elevilor din Școala locală care are ca directoare o competentă profesoară de religie,

dna Grosu, mai veche eviden�iată a noastră.
Apari�ia revistei locale, BĂCANI, coordonată de un vechi activist pe tărâmul culturii, Vasile Fânaru
Prezen�a unor veterani din comună și numai.
Să adăugăm presta�ia ca de obicei bună a primarului… Stoica. Săi urmărim declara�iile din interviul realizat.

R: Stima�i prieteni, la Băcani este un profesor reputat, domnul profe
sor Vasile Fânaru, un om cu mare autoritate. Suntem la monumentele

eroilor. Pentru domnia ta, ce înseamnă eroism, domnule Fânaru?
Vasile Fânaru: Eroism înseamnă dragostea pentru �ară,

pentru popor, pentru limbă, pentru tradi�ii. Pământul românesc
este un pământ sfânt. Papa Ioan Paul al IIlea de la Vatican a spus

că grădina românească este grădina Maicii Domnului, deci noi tre
buie să iubim acest pământ și acest popor care a luptat dea lungul

secolelor pentru păstrarea independen�ei sale. Au fost timpuri foarte
grele pe care istoria lea consemnat, în special în Primul Război Mondial, unde sau făcut
niște sacrificii supraomenești, popula�ia care a suferit și care a pozi�ionat armata a fost 
întro situa�ie deosebit de complicată. De altfel, și în Al IIlea Război Mondial, noi fiind
înconjura�i de cele 3 mari imperii, unde care mai de care se întreceau în a le subordona și a
ciopâr�i teritoriul. Iată că prin lupta și munca acestor eroi ai �ării noastre, noi astăzi putem
fi mândri că trăim întro �ară liberă și independentă în care sigur ne conducem și ne
organizăm spre o via�ă mai bună pentru acest popor și trebuie să mul�umim și să îi
respectăm pe înaintașii noștri.

R: Avem aici un monument pentru cei de la 1877, un monument pentru Al IIlea Război
Mondial și un monument pentru Primul Război Mondial. Crede�i că au o semnifica�ie deosebită
aceste 3 monumente în comuna Băcani?

V.F: Da, dacă istoria consemnează cele 3 mari războaie care au avut o semnifica�ie
în istoria României. 

R: Este 1 Decembrie, văd că se organizează niște manifestări la dumneavoastră. Sunt
necesare?

V.F: Noi în fiecare an sărbătorim 1 Decembrie ca și ziua eroilor prin depunerea de
coroane, vin preo�ii și �in o slujbă iar la sfârșit încheiem cu un program artistic cu copiii de
la școala Băcani, în care se interpretează cântece patriotice și se recită poezii cu caracter
patriotic.

R: Mai sco�i revista, domnule Fînaru?
V.F: Da, revista Băcanii împlinește luna aceasta 6 ani de la apari�ie și sperăm să mai

continuăm.
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UNIUNILOR ELECTORALE CU
MAI MULTE PARTIDE
Peste tot, azi se vorbeşte
Că vaţi fi unit degeaba :
,,Undes doi puterea creşte"
Undes mulţi e ... ,,naşpa" treaba!

REMANIERE
GUVERNAMETALĂ DE
CRĂCIUN
Vrând să stingo vâlvătaie,
Vor schimba, de mascaradă,
În Guvern... un om de paie
Cu acela de ...zăpadă!

EUROPAI CASA NOASTRĂ
Azi Europa, nui surpriză,
Nui lasă pe români flămânzi.
Şiar vrea ca să ieşim din criză...
Dar ne îngroapă în dobânzi.

EMINESCU DESPRE POEZIA
ACTUALĂ
,,A scrie versuri e uşor"
A spuso Geniul... mustrător.
Dar astăzi cred , car zice: crimă
E versul fad, lipsit de rimă!

Mihai HAIVAS

RUGĂ PENTRU GUVERNANŢI
Ascultă Doamne ruga noastră 
A celor mulţi şia mea săracu’
Şii ian Grădina Ta măiastră...
Căci văd că nu vrea săi ia dracu!

... ŞI PENTRU MULŢI EPIGRAMIŞTI
Va fi GrădinaŢi plină de antren,
Primindui şi pe cei ce stând în cramă,
În viaţă nau greşit nici un catren...
Să semene cumva a epigramă! 

Gheorghe BĂLĂCEANU

UNUIA
Cine poate săn�eleagă,
Întrun cap cât gămălia,
Cum dea încăput, întreagă,
Coșcogeamite prostia!

PARADOX FEMININ
Eo rânduială de culisă
Caracteristică femeii:
Nu vezi prin ușa larg deschisă
Ce po�i vedea prin…borta cheii

PREŢURILE LA CRAMĂ
Vizitând aseară crama
Meditam printre butoaie:
Vinui vin, dar cu pastrama
Au făcuto chiar de oaie!

Jean BUHMAN

LUNA DE MIERE
E con�inutul unui pact
Cei parafat de primărie,
Iar semnatarii iau contact…
În termenul de garan�ie.

CĂSNICIA
E „teatru liric” pe la noi,
Cu dragoste, cu ceartă, joacă,
În care unul din „eroi”
La timp ar trebui să tacă.

LA MEDICUL ORLIST 
Cu un fler fără pereche
Şi chemare, cât de cât,
Te consultăatent în gât
După ce mişti din...ureche.

Aurel BAICAN

STROFE CU SUSPENSIE
Analizând concret,cu ochiul critic,
Activităţi cen Parlament sunt nule,
Vedem căn spaţiul sociopolitic
Probleme în SUSPENSIEs destule.

Iar presa ,carei liberă prin lege,
Se laudă cu vegheai veşnic trează,
Că dăn vileag,că face şi că drege
Şi... puncte de SUSPENSIE urmează...

Chiar atmosfera  după cum susţine
Un buletin cu analize clare 
E poluată drastic cu toxine
Şi pulberi în SUSPENSIE, se pare;

Iar când edilii sunt porniţi să sape
Pavajul urbei, tributari rutinii,
Un drum cu dâmburi,hopuri şi hârtoape
Îţi face praf SUSPENSIA maşinii...

Deci, e normal să facă garagaţă
Un grup de numeroşi pensionari,
Scandând spontan la Parlament în faţă:
 SUS PENSIA, stimaţi parlamentari!

Vasile VAJOGA

ALERTĂ  PE
STRADA

„VĂMILOR”
după „Iarna pe uli�ă”

de George Coșbuc

Anceput deun timp să cadă
Câte un salariat
De la Vamă, acuzat 
Că deo lungă perioadă

En păcat.

Vamai amplasată bine
Întrun vad aglomerat,
Traficui mereu bogat,
Unde și controlul vine

Anun�at.

Vameșul trezește milă,
Că doar nu e vinovat,
A primit ce i sa dat,
Când pe actea pus ştampila

„Controlat”.

Cam așai deo veșnicie
Peste tot, dar e mirat
Cum de so fi întâmplat
Tocmai el din to�i să fie

Arestat.

Chiar de șapte vile are,
Trei mașini și un hotel,
Banii ia  tot strâns cu zel
Din salariul dencadrare

Spune el.

Cum acel ce dă din coate
E bogat  peacest pământ
Și cum nu sunt vorben vânt,
Deci, săl credem, de se poate

Pe cuvânt!
Vasile LARCO

RONDELUL
ZORILOR DE ZI

Naturai încă adormită
Șin neguri vagi, ușor pitită
Alenencepe să transmită
Căn plus o noapte e gonită.

Iar noua zi vădit zorită
Exclamă tare și pripită:
„Naturai încă adormită
Șin neguri vagi, ușor pitită!”

Pe creasta muntelui ivită
O rază parcă rătăcită
Întruna zice fâstâcită:
„Caleașca soareluii pornită!”

Peste natura adormită.
Amalia CRUSOS

RUGA DIN CRAMĂ
Sunt Doamneaici, în cramă, jos
Şi aş mai bea un păhărel
De mă ajuţi, te rog, frumos,
Să nu mă bea, pe mine, el.

Mihai BATOGBUJENIŢĂ

CATREN DE CRIZĂ
Deaş fi un alchimist dibace
(Riscând să fiu uzurpator)
Ah, ce benzină bunăaş face
Chiar pentru orişice motor.

Constantin PROFIR

VECTOR LA 180 DE GRADE
Mergem spre o viaţă bună
Ca şi Statele Unite,
Peo direcţie comună
Dar în sensuri diferite.

Val ANDREESCU

IMNUL BEŢIVILOR
Noi am băut atâţia ani la rând,
De când suntem am stat pe băutură,
Butoaientregi am răsturnat pe gură,
Ştiind că vom muri, tot bând şi bând.

Ne crede lumea că am fi nebuni,
De aia hotărâm, ca şansă pură,
Să nu luăm în gură picătură,
Să nu mai bem măcar vreo două luni!

Ce sunt deci două luni densingurare,
Când veselia noastră noi o dăm
Pe viaţă aşezată şintristare?

Aşa fiind, în inimi noi aflăm
Puteri atât de mari cam fi în stare
Chiar şi vreo două… marţi să rezistă!

Gheorghe BÂLICI

BANII NU ADUC
FERICIREA

Mulţi îţi răspund la salut de parca îţi fac un bine personal.
Ignoranta ii asigura siguranţă.
Nici un profesor de logica încă nu a ajuns prim ministru.
Falsul în modestie nu se pedepseşte.
Şi răspunsurile pot fi indiscrete.
Invidia fără ambiţie nu face nici doua parale.
Aceleaşi sunt motivele pentru care ai mulţi prieteni şi mulţi duşmani.
Cei care lipsesc sunt contrazişi mai uşor.
E mai deştept decât merită.
Cine te preţuieşte ştie cu cât să te vândă.
Numai tâmpenia poate birui prostia.
Nu fii prea amabil. Vei fi în mod sigur suspectat.
Cine nu ştie să facă nimic e gata sa facă orice.
Încă nu sa născut adjunctul care sa regrete boala titularului.
Stil de lucru: sinceritate bine calculata.
Meritul învingătorului depinde de valoarea învinsului.
Fiecare mojic are corespondentul lui feminin.
Complimentele nu sunt neapărat mincinoase. Noi le exageram importanta.
Nui destul că am necazurile mele? Tocmai acum ii merge bine lui Cutare.
El e purtătorul de cuvânt. Ea e purtătoarea de cuvinte.
Nui destul să vorbeşti cu pietre în gură ca să fii considerat Demostene.
Banii nu aduc fericirea! Spunem plini de satisfacţie, de cate ori li se
întâmplă ceva rău unor milionari.

Dorel SCHOR
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DEZBATERE  PE TEMA STRATEGIEI
NA�IONALE  DE REINTEGRARE  SOCIALĂ  A

PERSOANELOR  PRIVATE  DE LIBERTATE

Inspectoratul de Poli�ie Jude�ean Vaslui și
Penitenciarul Vaslui au fost gazdele dezbaterii anuale
organizate în conformitate cu Strategia na�ională de
reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015
– 2019. 

Concluzia dezbaterilor a fost că dialogul dintre
institu�iile partenere în implementarea strategiei trebuie
continuat, în scopul eficientizării activită�ilor de
reintegrare socială. 

La data de 27 noiembrie 2019, în sala mare de
sedin�e a Consiliului Jude�ean Vaslui,  a avut loc
dezbaterea intitulată „Promovarea modelelor de bună
practică, a indicatorilor de progres înregistra�i în
implementarea Strategiei na�ionale de reintegrare socială
a persoanelor private de libertate, dar și facilitarea
colaborărilor pentru derularea în comun a activită�ilor de
reintegrare socială a persoanelor private de libertate în
penitenciar, dar și după liberare.” Această dezbatere a fost
organizată în conformitate cu Strategia Na�ională de
reintegrare socială a persoanelor private de libertate,
ini�iată de Ministerul Justi�iei și Administra�ia Na�ională a
Penitenciarelor (prin Penitenciarul Vaslui).

Alături de conducerea Inspectoratului de Poli�ie
Jude�ean Vaslui, la dezbatere au participat poli�iști din
cadrul Serviciului de Investiga�ii Criminale Vaslui, con
ducerea Penitenciarului Vaslui, conducerea Consiliului
Jude�ean Vaslui, reprezentan�i ai Institu�iei Prefectului –

Jude�ul Vaslui, reprezentan�i ai Inspectoratului pentru
Situa�ii de Urgen�ă al Jude�ului Vaslui, reprezentan�i ai
autorită�ilor locale, manageri, profesori, psihologi,
sociologi, referen�i, lucrători sociali, consilieri, precum și
reprezentan�i ai societă�ii civile. În total, la discu�ii au par
ticipat 32 de persoane, din cadrul a 21 de institu�ii.

Întâlnirea a avut ca scop îmbunătă�irea rela�iilor
de colaborare în ceea ce privește sprijinirea persoanelor
liberate din penitenciare, după executarea unor pedepse
privative de libertate.

A fost scoasă în eviden�ă necesitatea realizării
unor analize individualizate, pentru fiecare caz în parte,
din punctul de vedere al educa�iei, vârstei, pregătirii pro
fesionale, antecedentelor penale, familiei de provenien�ă,
cetă�eniei, etniei, confesiunii religioase, vulnerabilită�ii
fizice, psihice și a stării de sănătate.

De asemenea, participan�ii au împărtășit din
experien�a profesională în acest domeniu de activitate și
au identificat punctele slabe care pot conduce la eșecul
unei reintegrări corespunzătoare și chiar la recidivă în
săvârșirea de infrac�iuni.

Chiar dacă perioada de implementare a Strategiei
se încheie în acest an, concluzia discu�iilor a fost că
parteneriatul interinstitu�ional trebuie men�inut, în scopul
găsirii celor mai bune solu�ii pentru persoanele care au
executat pedepse cu închisoarea.             

Sâmbătă, 7 decembrie 2019, la
Centrul Mihai Eminescu Bârlad, cu
începere de la ora 11.00, va avea loc
prezentarea volumului de poezii Cocorii
zboară către suduri, a scriitorului Nicolae
Artene. Ne vom bucura de participarea
autorului şi aprecierile critice ale
scriitorilor Simion Bogdănescu (membru
al USR) şi Silvia Budescu. 

Cartea a apărut la Editura Sfera
din Bârlad. 

Vă aşteptăm cu drag!
Bibliotecar Geta MODIGA

SIMPOZION ANIVERSAR 
Planetariul Bârlad – 

10 ani de la inaugurare
7 decembrie 2019

Muzeul "Vasile Pârvan", va organiza în data de 7 decembrie 2019,
Simpozionul Aniversar, Planetariul Bârlad  10 ani de la inaugurare. 

Planetariul a fost construit în urma câştigării, în anul 2008, de către
conducerea muzeului a proiectului: Diversificarea ofertei turistice în zona
transfrontalieră Vaslui  Soroca, finanţat prin programul de vecinătate
România  Republica Moldova 2007  2013. Obiectivul general al proiectului
a fost dezvoltarea potenţialului turistic din regiunea de graniţă România 
Republica Moldova şi intensificarea cooperării economice şi sociale
transfrontaliere, în vederea creşterii contribuţiei sectorului turistic la
dezvoltarea economică a zonei.

Cu acest prilej dorim să marcăm evenimentul prin a invita publicul
bârlădean, dar şi pe colaboratorii noştri din domeniul astronomiei să participe
la Simpozionul Aniversar, sâmbătă 7 decembrie 2019, ora 11.30 la sediul
central al instituţiei noastre, din str. Vasile Pârvan nr. 1

În programul acestei activităţi culturale va avea loc şi vernisajul
expoziţiei temporare Noutăţi din Astronomie şi Universul invizibil, în colab
orare cu Observatorul Astronomic "Victor Anestin" Bacău.

La finalul simpozionului, invitaţii vor viziona un spectacol aniversar
de planetariu, "Misterul materiei întunecate", achiziţionat recent de instituţia
noastră. 

În prezent sunt disponibile spre vizionare 10 spectacole de planeta
riu, ce sunt adresate mai multor categorii de vârstă: preşcolari, şcolari, elevi,
studenţi, etc.

• Călătorie spre un Miliard de Sori 
• De la Terra spre Univers
• Misterul materiei întunecate
• Tărâmul Luminii
• ALMA
• Galaktos
• Sistemul Solar
• Cursa spre Pământ
• Două mici bucăţele de sticlă
• Atingând marginea Universului

Dr. Mircea Mamalaucă
Directorul Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad

Dumitru Ciprian Vîntdevară
Muzeograf Planetariu/Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile

Pârvan” Bârlad
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A APĂRUT 
CARTEA DE VIZITĂ A
JUDE�ULUI VASLUI –

101 VASLUIENI PENTRU 100
DE ANI

Editura PIM, IAȘI, 434 p.

E . . .  1 9 ,  v i n e  n r.  2 0 / 2 0 1 9
Revista noastră interna�ională de care suntem tare mândri, are

peste patru ani de la apari�ie.
Rezultate și realizări:
 Se difuzează în 4  patru  continente.
 Cele peste 150 de pagini sunt întro realizare grafică deosebită.
 Înregistrăm peste 556 de colaboratori.
 Profilul Meridianului  Cultural  RomânescMeridianului  Cultural  Românesc este de departe

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

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

D.V.M.

MOŞ NICOLAE: 
Tradi�ii creştine și mituri

Legende şi tradiţii de Moș
Nicolae

Una dintre cele mai cunos
cute legende despre Moș Nicolae este
povestea celor trei fete sărace, care
neavând zestre nu puteau să se
căsătorească și urmau să fie vândute
de tatăl lor unor bărba�i înstări�i. Se
spune că Sfântul Nicolae, aflândule
durerea, lea aruncat fiecăreia pe
geam, întro noapte, câte un săcule� de
bani. Săcule�ii au căzut fie în ciorapii
puși la uscat, fie în ghete. De aici este
obiceiul ca darurile de Moș Nicolae să
fie puse în ghetu�e.

Ca Sfânt, Moș Nicolae a fost
mai darnic cu pedepsele decât cu re
compensele. Conform tradi�iei
creștine, el pedepsea pe cei care se
abăteau de la dreapta credin�ă,
lovindui cu nuiaua peste mâini. Ziua
de 6 decembrie încheie ciclul de
sărbători și practici magice, dedicate
în special lupilor și spiritelor mor�ilor
(strigoi), început la mijlocul lunii
noiembrie (Filipii de Toamnă, 
Filipul cel Schiop, Ovidenia,
Lăsatul Secului de Crăciun,
Noaptea Strigoilor și Santandrei)
și încheiat la începutul lunii de
cembrie (Zilele Bubatului, Var
vara, Moș Andrei), specific unui
străvechi început de an autohton,
probabil Anul Nou dacic.

Mai veche este însă tradi�ia
pedepsirii copiilor neascultători cu
nuielușa lăsată în încăl�ările lor în
noaptea de 5/6 decembrie. În nop�ile
marilor sărbători, când se deschide
cerul pentru o clipă, oamenii pot săl
vadă stând la Masa Împărătească în
dreapta lui Dumnezeu. Moș Nicolae
împarte astăzi, asemănător lui Moș
Crăciun, daruri celor mici.

Există obiceiul la sate ca în
ziua de Sfântul Nicolae feciorii să se

organizeze în cete și săși aleagă
gazda unde vor merge pentru
repeti�iile colindelor de Crăciun și de
Anul Nou. Legenda lui Moș Nicolae
sa răspândit în toată lumea și a luat
caracteristicile fiecărei �ări. În Europa,
în secolul al XIIlea, ziua Sfântului
Nicolae a devenit ziua darurilor și a
activită�ilor caritabile.

În tradi�iile românești, Moș
Nicolae are atribu�ii străine de statu
tul său ierarhic: apare pe un cal alb,
aluzie la prima zăpadă care cade la în
ceputul iernii, păzește Soarele care
încearcă să se strecoare pe lângă el
spre tărâmurile de miazănoapte pentru
a lăsa lumea fără lumină și caldură,
este iscoada lui Dumnezeu pe lângă
Drac, ajută vaduvele, orfanii și fetele
sărace la măritat, este stăpânul apelor
și salvează de la înec corabierii, apără
solda�ii pe timp de  război, motiv pen

tru care este invocat în timpul luptelor.
Iarna, după spusele multora,

începe la Sf. Neculai. Sf. Neculai e un
moş bătrân cu barbă albă. Atunci tre
buie săşi scuture negreşit Sf. Neculai
barba lui cea albă, adică trebuie să
ningă neapărat. Iar când se întâmplă
câteodată să fie locul negru, atunci se
zice: „Hei, antinerit Sf. Neculai!“ La
Sân’ Ion se duce neaua (se înfrânge
iarna), dacă a aduso Sân’ Nicoară cu
cal alb, sau, cu alte cuvinte, dacă a
venit Sân’ Nicoară pe cal alb, Sân’ Ion
va merge pe cal negru, adică va duce
iarna (Pamfile, 1997, p. 438).

Când vine Sân’ Nicoară cu
calul alb, adecă aduce neaua cu sine,
atunci aduce cu sine şi iarna grea, care
se înfrânge la Sânt’ Ion (Mangiuca,
1882, p. 33).

Dacă Sân’ Nicoară a venit cu
cal alb, adică la Sf. Nicolae e zăpadă,
atunci iarna va fi scurtă, iar dacă a
venit cu cal negru, atunci iarna va fi
lungă (Gherman 4, p. 125).

Se spune că atunci când
Sfântul Necolae găseşte Bistriţa
neîngheţată, pune pod de gheaţă peste
ea (Gorovei, 1995, p. 103).

O altă poveste tradi�ională de
Moș Nicolae relatează întâmplările a
trei studen�i ce călătoresc către Atena,
unde se afla universitatea. Întro
noapte, poposesc la hanul unui om
foarte rău, care îi jefuiește și apoi îi
omoară, ascunzând apoi rămăși�ele lor
trupești. Se spune că Sf. Nicolae
călătorea pe același drum și întro
noapte a hotărât să tragă la acelasi
han. În acea noapte, Sf. Nicolae a avut
un vis în care îi apăreau faptele oribile
ale hangiului și, la trezire, la for�at pe

acesta săși recunoască crimele.
După ce sa rugat vreme
îndelungată, Sf. Nicolae a reușit
săi readucă la via�ă pe cei trei
studen�i. De aceea Sfântul
Nicolae este cunoscut ca pro
tectorul copiilor.

Moș Nicolae a fost și va
rămane una dintre cele mai fru
moase sărbători ale copilariei,

legenda lui trăgânduși rădăcinile,
dupa cum am văzut în numeroase
povești despre faptele bune ale aces
tuia. Se spune că tinerii și copiii sunt
proteja�i în mod special de Sf. Nico
lae, așa că, pe lângă dimensiunea
spirituală a acestei sărbători de iarnă,
po�i retrăi anumite senza�ii plăcute din
copilarie, oferindu�i �ie însă�i sau
cuiva drag un mic cadou, precum por
tocalele sau dulciurile preferate.

Pe 6 decembrie, Sfântul
Nicolae este sărbătorit de copii în
toată Europa. În Germania şi 
Polonia, copii deghizaţi în episcopi
cer pomană pentru săraci – şi pentru
ei, bineînţeles! În ŢăriledeJos şi în
Belgia, se crede că Sfântul Nicolae
vine cu vaporul din Spania şi împarte
cadouri, umblând cu un cal alb. În
Ţărilede Jos, pe 5 decembrie li se dau
copiilor bomboane, aruncate prin uşă,
litere de ciocolată, cadouri mici şi
ghicitori. Copiii lasă morcovi şi fân în
ghetuţele lor pentru calul Sfântului,
sperând ca, în schimb, Sfântul 
Nicolae să le lase cadouri .



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca.

700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/ 753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc.

Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Telefon:

0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră +

diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la

tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz,

în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/ 077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ nego

ciabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60 bani
kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231
380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL. Telefon:
0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în
perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii
la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744
231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada
Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intrav
ilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii), vând  2 ha
teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/
322 580 (Moşneagu Costică). 
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Televiziunea Vaslui on line 
Tel/fax 0235/361.236, 
email: cvintet_tera@yahoo.com

tel: 0235 361 236 (Vaslui), 
web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro

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

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
90 locuri de muncă disponibile la 4.12.2019

– ALDELIA SRL 5 muncitori necalifica�i la asam
blarea, montarea pieselor

– ALEGEO S.R.L. 2 ajutor ospătar
– ASEM COMERŢ SRL 3 vânzători
– AUTOROM SRL 1 zidar rosartencuitor
– BROMJOVICER S.R.L. 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– CHENCOS SRL 4 muncitori necalifica�i la asam

blarea, montarea pieselor
– CIDOTEX SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– CODRINTEXPROD SRL 1 contabil
– IMPECABIL GEORGIA S.R.L. 1 operator

universal – spălător textile și cură�itor chimic
– IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 vânzător
– PANTOCIM SRL 1 confec�ioner articole din piele

și înlocuitori, 2 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– PETAL SA 5 muncitori necalifica�i la ambalarea
produselor solide și semisolide, 5 operatori la mașini
unelte cu comanda numerică, 2 paznici, 2 șoferi
autocamion/mașina de mare tonaj

– PRODCYP IMPEX SRL 1 bucătar, 2 carmangieri
– RADU EDUARD ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ 1 muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construc�ii

– RIVEXROM SRL 1 administrator
– SC BUCUROSII SRL 1 gestionar depozit
– SC EDICIMMIM SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
– SC JUCARII DE LEMN SRL 2 confec�ioneri

jucării
– SC LIDL DISCOUNT SRL 3 vânzători
– SC REIAda SHOES SRL 4 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

– SC SCARPEDORU SRL 3 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori

– SC VERAMIR AUTO SRL 1 instructor auto
– SC VERAMIR AUTO SRL 1 profesor în

învatamântul profesional și de maiștri
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospătar (chelner)
– SPIDERFLUX SRL 1 spălător vehicule
– STOENESCU PRESTCOM  SRL 20 muncitori

necalifica�i la asamblarea, montarea pieselor
– VASEA SRL 1 agent de vânzări

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din tablă, 30X15m, în
localitatea Zăpodeni, Vaslui.

Telefon: 0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Rela�ii la telefon: 0744.231380
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LICEU DEMN DE... NICOLAE IORGA
NEGREȘTI

Reporter: Ne aflăm în biroul directorului liceului „Nicolae Iorga” din Negrești și chiar
dacă pare dezordine pe birou, asta arată dovada activită�ii dumnealui. Câte ore �iar lua să�i 
termini treaba, domnule director?

Director: Încă 2, 3 ore pe zi, pe lângă cele 24.
R: Cred că e mai bine să ai treabă și să faci cât po�i decât să nu ai nimic de făcut.
D: Mai bine e să faci lucrurile așa cum trebuie și la timpul lor, pentru că dacă ar fi

lucrurile pu�in mai aranjate ar fi timp pentru toate. La sfârșitul zilei pare că nu ai făcut
nimic, dar tu și cei din jurul tău a�i muncit neîncetat.

R: Acum pu�in timp am scris despre liceul dumneavoastră de la Negrești cu entuziasm
generat nu de faptul că ave�i multe realizări dar sunt realizări cu mult efect în timp și aș vrea ca
lumea care citește despre dumneavoastră săși dea seama că la Negrești sunt oameni adevăra�i la
catedră. Plec de la ideea că dumneavoastră, aici la Negrești acoperi�i aproape un sfert din suprafa�a
jude�ului Vaslui și concentra�i niște for�e intelectuale importante. Este foarte adevărat că nu vă
bucura�i de autoritatea LMK, a Codrenilor de la Bârlad, sau Cuza de la Huși dar și aici sunt oameni
de toată isprava și asta vreau să demonstrăm în acest interviu. Câ�i elevi ave�i dumneavoastră în
liceu?

D: 11001200, peste 1400 cu tot cu învă�ământul alternativ: frecven�ă redusă și a
doua șansă.

R: Prin urmare, e o grupare de for�e tinerești. Iar când vine vorba de profesori, câte cadre
didactice ave�i?

D: 80.
R: Tot e ceva. Are de lucru directorul, nu?!
D: Da, cu siguran�ă.
R: Directorul ce ar putea spune despre rezultatele cele mai bune ale acestui liceu?
D: Promovarea bacalaureatului, un criteriu care este tot timpul luat în seamă când

se discută despre o școală, este peste media jude�ului. De asemenea, dacă este săl cotim la
frecven�ă de zi a promo�iei curente, mergem undeva la 85%. Avem foarte mul�i absolven�i ai
liceului nostru, care acum sunt pe primele locuri la facultă�i, la admitere. Prima și singura
medie de 10 de la UMFR Iași este a unui absolvent al liceului nostru. Participăm la olimpiade,
nu chiar atât de mult pe cât neam dori noi, dar în fiecare an avem măcar o medalie de argint,
de bronz, un premiu. Anul trecut am câștigat medalie de argint pentru matematică, men�iune
la Religie. 

R: Ave�i și participări la concursurile de meserii?
D: Aici este o mică problemă a noastră, nu prea am participat la astfel de concursuri,

însă încercăm să schimbăm asta.
R: Din motive financiare?
D: Elevii care vin la profilul tehnic, sau la școala profesională, nu sunt printre cei mai

studioși dacă pot spune așa,  iar în cadrul acestor concursuri se pune accent și pe studiu, ar
fi bine dacă sar pune mai mult accent pe pregătirea practică, atunci poate am participa.

R: Ce specialită�i ave�i la profesională?
D: Avem mecanic auto, mecanic agricol, cochetăm cu profilul comerciant vânzător

iar de anul următor vrem să schimbăm, să lărgim gama de profiluri pe care o oferim, și avem
în proiect o clasă de confec�ionări produse electrotehnice și o clasă de tinichigiu, vopsitor
auto.

R: Care este explica�ia că totuși sunt elevi care termină profilul mecanic agricol și însă nu
practică mul�i această meserie? Sunt foarte greu de găsit.

D: E o diferen�ă între ceea ce școlarizăm și ceea ce vor să facă pe viitor. În general,
elevii care vin la acest profil, vin pentru permis categoria B. De obicei mul�i dintre ei vor ce
au al�ii, mul�i dintre ei pleacă în străinătate.

R: Ave�i o idee despre câ�i au absolvit și totuși mai sunt în jurul dumneavoastră, vorbind
de profesională?!

D: Cred că mai mult de jumătate sunt pleca�i în străinătate, iar cei care nu sunt
pleca�i, sunt în satele astea mai izolate, pentru ei venitul la școală este o obliga�ie.

R: Care sunt condi�iile din internat?
D: Condi�iile din internat eu zic că sunt unele dintre cele mai bune, sunt camere de

tip garsonieră, au baie în cameră, stau câte 3 persoane, au condi�ii de securitate bune, au

masa asigurată la cantina liceului.
R: Cât plătesc pentru mese, pe lună?
D: În jur de 400 lei. Pare pu�in dar pentru mul�i e o sumă mare, datorită sărăciei

zonei.
R: Condi�iile de existen�ă ale copiilor sunt bune, ave�i internat, ave�i mult locali care fac

naveta, copii din Negrești, și ca să ai 1400 de elevi e o problemă mare de organizare. Și totuși
dumnevoastră cu ce vă lăuda�i visavis de partea asta de organizare?

D: Cu ajutorul autorită�ilor locale, am reușit să recondi�ionăm un corp de clădire, la
deal, la fostul liceu Agricol.

R: Internatul de la Liceul Agricol îl mai recondi�iona�i?
D: Acolo lucrurile sunt destul de complicate, valoarea investi�iei este cu mult peste

posibilită�ile autorită�ilor locale. În absen�a unui proiect de anvergură care să fie girat de
Autoritatea Na�ională lucrurile cam așa o să rămână. Sunt realist. Costurile pentru 
reabilitarea clădirii sunt de ordinul miliardelor. Numai ce am făcut la corpul de clădire de la
deal, costul a fost de 5 miliarde de lei. Trebuie �inut cont de faptul că în interior trebuie
refăcută toată compartimentarea, deci nu e vorba doar de exterior, de pus geamuri și
acoperiș. Trebuie refăcută toată instala�ia electrică, termică, ș.a.

R: Sala de sport o mai folosi�i?
D: Da, este singura sală de sport pe care o avem. Din păcate, ar fi necesară o sală de

sport și la corpul din vale doar că, aceeași poveste, este nevoie de o investi�ie majoră care 
near putea ajuta.

R: Câte clase de liceu ave�i?
D: 40 și ceva.
R: Și anul acesta câte terminale?
D: Terminale sunt 9.
R: Cu ce discipline?
D: Matematică, informatică, știin�ele naturii, știinte sociale, filologie, economic,

protec�ia mediului, procesarea textimagine, mecanic.
R: Apropo de clasele de filologie, crește�i poe�i, scriitori aici?
D: Eu știu că da. Sunt elevi care lucrează la revista Asul.
R: O mai ave�i?
D: În ultimii 5 sau 6 ani am fost laurea�i, în ultimii 2 ani am fost pe locul I la

Olimpiada Na�ională de reviste școlare, iar în ultimul an am avut 500 de puncte din 500. Am
bătut reviste care au mult mai multe resurse.

R: Ce pute�i să îmi spune�i despre profilul procesarea textimagine?
D: Acest profil a apărut din dorin�a de a ne îmbunătă�i portofoliul de oferte, este un

profil în care elevii înva�ă să prelucreze imaginea, textul digital și să realizeze tipărituri, pe
diverse medii, nu numai pe hârtie ci și pe textil, ceramică, lemn, metal, ș.a. Laboratorul pe
care la�i văzut dumneavoastră este pentru prelucrarea textimagine, avem activitate de
proiect, pentru că încă suntem în situa�ia în care avem nevoie de spa�ii școlare iar acest lucru,
în absen�a acelei clădiri frumoase, nu știu când se va rezolva.

R: Așadar, visa�i domnule director?
D: Da, la învă�atul întrun schimb, la materiale suficiente.
R: Vă referi�i la materiale didactice?
D: În principiu, avem materiale didactice. 
R: Ce vă lipsește cel mai mult?
D: O bază materială, iar aici mă refer la spa�iul de învă�ământ. Suntem obliga�i să

învă�ăm în spa�ii mai mici, și să înve�e copiii în 2 schimburi, ceea ce este o problemă mare
pentru copiii din schimbul 2.

R: Ave�i și clase IVIII?
D: Nu, avem doar IXXII.
R: Ave�i probleme cu ei, legate de disciplină, abandon școlar?
D: Din păcate sunt.
R: Care este rata abandonului școlar, la nivelul liceului dumneavoastră?
D: În jur de 3%. Din păcate problemele sunt complexe, sunt situa�ii familiale foarte

complicate care fac ca elevii să nu fie interesa�i de școală, elevii care merg pe calea greșită și
în condi�iile aceastea dispar din spa�iul școlar.

R: Ave�i și exmatricula�i?
D: Da, pe baza absen�elor. Anul acesta avem aproximativ 10.
R: Din punct de vedere al pregătirii cadrelor cum sta�i?
D: Bine, profesorii sunt suficien�i de pregăti�i.
R: Autorită�ile locale vă sprijină?
D: Cum vam mai spus, ei neau ajutat cu reabilitarea corpului din deal, însă cred că

ar putea fi mai multă colaborare între noi, sunt conștient și de faptul că zona e săracă, și une
ori rămân doar cu visele.

R: Cum sărbători�i de ziua liceului?
D: Vor fi câteva activită�i dedicate zilei liceului, pe data de 6 Decembrie. Dacă anii

trecu�i aveam în această perioadă „Școala altfel” și aveam activită�i mai ample, anul acesta o
să fie lucrurile pu�in mai restrânse dat fiind faptul că acest semestru este foarte scurt și în
aceste condi�ii este o adevărată provocare să terminăm așa cum ar trebui, mă refer la note,
ascultat, teze, ș.a.

R: Nominaliza�i câteva dintre ac�iuni.
D: Sunt concursuri pe diverse teme, este o prezentare de scenete în limba latină,

activită�i distractive, jocuri, cenacluri, cercuri care activează în cadrul școlii.
R: Oferi�ine câteva informa�ii despre familia Matei.
D: Familia Matei este aceeași de 21 de ani. So�ia lucrează aici, avem un copil în

vârstă de 21 de ani, este student în anul III la Facultatea de Fizică. 
R: Vă mul�umesc și vă doresc succes!
D: Mul�umesc și eu!

Dumitru V. MARIN


