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sună la persoanele în vârstă, 
care sunt mai vulnerabile, 
spunând au nevoie urgent de 
ajutor. Acestea pot cere să le 
ajuţi în afaralocuinţei, să intre în 
casă pentru a efectua un apel 
telefonic. Mergi să le ajuţi doar 
dacă nu eşti singur. Nu trebuie 
să îţi faci griji dacă alegi să nu 
ajuţi - nu este nepoliticos sau 
neprietenos.Dacă vizitatorul 
pretinde că este reprezentatul 
unei autorităţi sau companii, 
întotdeauna solicită şi verifică 
cu atenţie cartea de identitate 
sau legitimaţia de serviciu. 
Verifică dacă persoana din 
fotografie este aceeaşi cu cea 
care a sunat la uşă.Păstrează la 
îndemână o listă cu numere de 
telefon utile, cum ar fi cele de la 
companiile de gaz, electricitate 
şi serviciile de apă. Telefonează 
la companie şi verifică 
identitatea lucrătorilor lor. 
Ce trebuie să ştii?! 

De obicei, aceştia îşi aleg 
victimele dintre persoanele în 
vârstă, însă oricine poate să fie 
păcălit. Vizitatorii oficiali îşi 
stabilesc în prealabil o întâlnire 
cu tine sau anunţă din timp 
perioada şi motivul vizitei. Dacă 
nu aştepţi nicio vizită şi eşti 
singur, nu permite nimănui 
accesul în casă. 

Nu permite accesul excrocilor 
în casa ta! 
 

*** 
Sfânta Parascheva s-a nascut în 
secolul al XI-lea, în satul Epivat 
din Tracia, pe țărmul Mării 
Marmara, în apropiere de 
Constantinopol (azi Istanbul). Se 
spune că pe când avea 10 ani, 
Cuvioasa Parascheva a auzit 
într-o biserică cuvintele 
Mântuitorului: "Oricine voiește 

 
să vină dupa Mine să se lepede 
de sine, să-si ia crucea și să-mi 
urmeze Mie" (Marcu 8, 34). 
Aceste cuvinte o determină să-și 
dăruiască hainele sale săracilor. 
După o vreme se retrage în 
pustie. Urmând sfaturile unor 
viețuitori aleși, se îndreaptă 
spre ținutul Pontului, oprindu-
se la mânastirea Maicii 
Domnului din Heracleea, unde 
va rămane cinci ani. De aici a 
plecat spre Țara Sfântă, în 
dorința de a-și petrece restul 
vieții în locurile sfinte. Dupa ce a 
văzut Ierusalimul, s-a așezat 
într-o mânăstire de călugărițe în 
pustiul Iordanului. 
Din puținele știri privitoare la 
viața ei, aflăm că într-o noapte, 
pe când avea 25 de ani, un înger 
i-a spus în vis, să se reîntoarcă 
în locurile părintești. Sfântul 
Varlaam scrie în Cazania sa: "Să 
lași pustia și la moșia ta să te 
întorci, ca acolo ți se cade să lași 
trupul pământului și să treci din 
această lume către Dumnezeu, 
pe Care L-ai iubit". 
Din Constantinopol s-a 
îndreptat spre Epivat, fără să 
spună cuiva cine este și de unde 
vine. Aici, împăcată cu sine, cu 
oamenii și cu Dumnezeu, și-a 
dat sufletul. 
A fost îngropată ca o străină. 
Potrivit tradiției se spune că un 
marinar a murit pe o corabie, iar 

trupul i-a fost aruncat in mare. 
Valurile l-au aruncat la țărm, iar 
un sihastru care traia acolo, a 
rugat pe niște creștini să-l 
îngroape după rânduiala 
creștinească. Săpând deci o 
groapă, au aflat trupul Prea 
Cuvioasei Parascheva neputrezit 
și plin de mireasmă. Cu toate 
acestea, au pus alături de ea si 
trupul corabierului. Dar in 
noaptea urmatoare, unuia din 
creștinii care săpasera groapa, 
cu numele Gheorghe, i s-a 
arătat în vis o împărăteasă, 
șezând pe un scaun luminat si 
înconjurată de îngeri, iar unul 
dintre aceștia îl mustra pentru 
că n-a scos din groapă trupul 
Cuvioasei Parascheva iar 
împărăteasa pe care o văzuse in 
vis " și care nu era alta decat 
Cuvioasa Parascheva " i-a 
poruncit să ia degraba trupul ei 
și să-l așeze undeva la loc de 
cinste. 
Credincioșii au înțeles că este un 
semn dumnezeiesc, fapt pentru 
care au luat trupul Cuvioasei din 
mormânt și l-au așezat în 
biserica Sfinții Apostoli din 
Kallicrateia. Îndata au avut loc 
vindecări minunate în urma 
rugăciunilor care se făceau 
lângă cinstitele sale moaște. 
În anul 1238, în ziua de 14 
octombrie, moaștele Sfintei 
Cuvioase Parascheva au fost 
mutate la Târnovo, fiind așezate 
în Biserica cu hramul Maicii 
Domnului. 
Moaștele Cuvioasei Parascheva 
au fost aduse în Moldova de 
domnitorul Vasile Lupu (1634-
1653) și așezate pe 14 
octombrie 1641, în Mânăstirea 
„Sfinții Trei Ierarhi“. În anul 
1887, moaștele Sfintei Cuvioase 
Parascheva au fost mutate în 
Catedrala mitropolitana din Iași. 
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Primăria Costești 

În această lună au fost finalizate 

lucrările la puntea din punctul 

Brutărie – Văratici. Puntea este 

folosita de locuitori ai satului 

Văratici în drum spre Băcila. 

Pe 11 octombrie 2015, începând 

cu ora 10.00 vom sarbatori 

împreună ediția a II-a a Zilei 

Recoltei. 

Programul zilei este următorul: 

Centrul comunei (în fața 

Primăriei Costești) 

 

10.00 – Deschiderea târgului 

tradițonal – Expoziție cu 

vânzare de produse tradiționale 

locale    

Căminul Cultural ”C.I.Popian” -

Secția de Artă ”Gh.D.Anghel”:         

14.00 – Lansare carte, 

Arhimandrit Veniamin  Micle 

(Tezaur bistrițean, Comuna 

Costești – cultura și 

spiritualitate)  

Primar – Toma Marius 

Peștereanu 

*** 

14 septembrie 2015 

 
Un nou an școlar a început! 

La 8.30 preoții Filip și Ion 

Marin au ținut o slujbă de 

sfințire. Au vorbit copiilor și 

părinților, primarul comunei, 

Toma Marius Peștereanu, șeful 

de post, Petraru-Ștefaneanu 

Ionel. 

Cei mai mici școlari, cei din 

clasa 0 – învățător Floricica 

Mîndreci au trecut emoționați pe 

sub podul de flori făcut de 

colegii lor mai mari din clasa a 

IV-a – învățător Liana 

Sărdărescu. 

Noul director al Școlii 

Gimnaziale ”Ferigile” este 

Simona Dinulică, profesor de 

matematică. 
Mihaela Silvia Măgureanu – 

Biblioteca ”G-ral N.Ciobanu” 

*** 

Politia Costești în sprijinul 

comunității  

 

 
 

DACĂ E PREA FRUMOS SĂ FIE 
ADEVĂRAT, ATUNCI PROBABIL 
CĂ E O MARE PĂCĂLEALĂ  

UN OM PREVENIT ESTE UN OM 
SALVAT! 
Persoanele care doresc să vă 
înșele sunt actori foarte buni, 
care își dezarmează victimele cu 
o aparență de „băiat de treabă”. 
Dincolo de  această fațadă se 
află un infractor care posedă un 
simț natural de a identifica 
victimele și de a le înfrânge 
rezistența cu propunerile lui. 
Infractorul tipic nu are 
moralitate, este adaptabil la 
orice situație și crede că 
victimele își merită această 
soartă. Dacă nu este prins, el va 
acționa din nou. Oricine poate 
deveni o victimă, chiar și 
persoanele care se consideră 
prea inteligente pentru a fi 
înșelate. Multe victime au o 
serie de caracteristici comune: 
cel mai adesea, dar nu 
întotdeauna, sunt persoane în 
vârstă și locuiesc singure. Se 
încred în ceilalți, chiar și străini, 
și s-ar putea să necesite o 
suplimentare a veniturilor. În 
vizorul infractorului se vor afla 
absolut toate bunurile care 
reprezintă o valoare. 
1. Toate companiile şi 
organizaţiile sunt autorizate, 
verificate şi monitorizate de 
autorităţile statului. 
NU ESTE ÎNTOTDEAUNA 
ADEVĂRAT! 
Există reguli care reglementează 
funcţionarea unei firme şi a 
activităţii sale, dar escrocii pot 
pretinde că respectă legislaţia în 
vigoare, deşi nu fac acest lucru. 
“Afaceriştii” de acest fel 
încearcă să te păcălească 
acţionând în mod incorect. Doar 
dacă o afacere pare legitimă, 
asta nu înseamnă că este şi 
adevărat. 
2. Toate site-urile de internet 
sunt sigure şi oferă informaţii 
corecte. 
Continuare în pag.3 
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NU ESTE ÎNTOTDEAUNA 
ADEVĂRAT! 
Să realizezi un website este uşor 
şi relativ ieftin. Există situaţii în 
care prin intermediul 
internetului se pot crea false 
realităţi sau identităţi în scopul 
de a înşela lumea şi obţine 
profituri. 
Mituri și realități despre 
înșelăciuni 
3. Sunt secrete care conduc la o 
îmbogăţire sau însănătoşire 
imediată pe care doar puţini 
oameni le cunosc 
NU ESTE ÎNTOTDEAUNA 
ADEVĂRAT! 
Pune-ţi mereu întrebarea: dacă 
cineva cunoaşte o astfel de 
taină, de ce şi-ar dezvălui 
secretele 
celorlalţi? 
4. Înşelăciunea înseamnă 
câştigarea unei sume mari de 
bani dintr-o singură lovitură 
NU ESTE ÎNTOTDEAUNA 
ADEVĂRAT! 
Câteodată escrocii ţintesc un 
număr mare de persoane şi 
încearcă să obţină de la fiecare 
o sumă mică de bani. 
5. Escrocii urmăresc doar banii 
NU ESTE ÎNTOTDEAUNA 
ADEVĂRAT! 
Unii infractori încearcă să îţi 
fure date personale care pot fi 
folosite ulterior în mod 
fraudulos. Spre deosebire de 
ceilalţi infractori, escrocii se 
caracterizează prin inteligenţă, 
perspicacitate, prestanţă, 
aplomb, simţul observaţiei şi al 
oportunităţii, precum şi alte 
aptitudini care le permit să-şi 
adapteze modul de operare în 
funcţie de situaţie şi de victimă. 
Acestor infractori le sunt 
specifice mişcarea rapidă dintr-
o zonă în alta şi cunoaşterea 
problemelor comerciale, a 
cutumelor profesionale, precum 

şi a legislatiei în materie. 
Inteligenţa şi inventivitatea 
escrocului îl ajută în depistarea 
persoanelor credule, naive, în 
sesizarea dorinţelor 
potenţialelor victime asupra 
cărora se decide să acţioneze. 
Perspicacitatea este un atribut 
al acestor infractori şi este 
folosită în raport cu situaţiile 
existente sau apărute, la care 
găsesc spontan explicaţii ori 
motivaţii menite să menţină în 
eroare victima. Tupeul pe care 
aceste persoane îl au constă în 
poziţia hotărâtă, convingătoare 
pe care o adoptă în dialogul 
direct cu victima, în susţinerea 
elementelor mincinoase, fără 
sfială şi fără gesturi care să le 
demaşte. Un alt element care 
înlesneşte activitatea escrocilor 
este ţinuta elegantă, îngrijită pe 
care o afişează. Poate purta 
salopete sau însemne specifice 
unei companii/instituţii. Prin 
aceasta, ei crează impresia că şi 
deţin funcţii atunci când şi le 
atribuie. În fapt, ei nu doresc 
decât să inducă în eroare 
diverse persoane şi să obţină 
profituri prin încălcarea legii. 
Fața neștiută a escrocilor  
1. Nu există scheme garantate 
pentru îmbogăţire. 
2. Nu accepta imediat o 
propunere ce pare tentantă. 
Când crezi că ai identificat o 
oportunitate, documentează-te 
mai întâi pentru a lua o decizie 
corectă, în cunoştinţă de cauză. 
3. Nu semna niciun document 
sau înmâna bani până nu faci 
propriile verificări ale 
persoanei/firmei cu care vrei să 
colaborezi. 
4. Nu da niciodată bani sau date 
personale unei persoane pe 
care nu o cunoşti sau în care nu 
ai încredere. Acest lucru include 
şi transferul unor sume de bani 
în ţară sau străinătate prin 

metode de plată pe care nu le 
cunoşti/cu care nu eşti 
familiarizat. 
 
5. Pe internet, accesează direct 
site-ul de care eşti interesat. 
Evită să utilizezi link-urile 
trimise prin email. 
6. Nu te încrede în 
testimonialele „uimitoare“: 
găseşte din alte surse probe 
solide cu privire eficienţa unui 
produs sau succesul unei 
companii. 
7. Întotdeauna caută consiliere 
independentă 
- de specialitate şi legală - când 
este vorba de bani, timp sau 
angajamente. 
8. Dacă ai identificat un escroc 
sau ai devenit victima lui, 
sesizează imediat poliţia. 
9. Ţine minte: escrocii sunt 
vicleni şi inteligenţi. Ştiu cum să 
te manipuleze pentru a îşi 
atinge scopul. 
10. Fii suspicios şi vigilent. Dacă 
ceva este prea frumos pentru a 
fi adevărat, probabil că te afli în 
vizorul unui escroc. 
REGULI DE AUR pentru a-i ține 
departe pe escroci  
Ai fost anunţat prin email sau 
telefon că ai câştigat un premiu 
neaşteptat, însă pentru a intra 
în posesia acestuia trebuie să 
plăteşti în avans o sumă de 
bani? ESTE O CAPCANĂ! 
Escrocii pretind că sunt 
reprezentanţii unor companii, 
transmit SMS-uri sau sună 
direct pe telefoanele victimelor, 
le anunţă că au câştigat premii 
(bani, aparatură electronică, 
autoturisme etc.), iar pentru a 
intra în posesia acestora li se 
solicită să depună bani într-un 
cont sau să cumpere cartele 
telefonice prepaid şi să 
transmită codurile de 
reîncărcare. Mulţi dintre cei 
apelaţi îşi pierd pentru o clipă 

raţiunea şi pică în plasa 
escrocilor. Fără îndoială, şi 
infractorul contribuie la aceasta, 
insistând că este neapărat 
nevoie ca banii să fie depuşi în 
cont în aceeaşi zi sau codurile 
de reîncărcare să fie transmise 
în decurs de câteva ore, 
spunând că altfel riscă să piardă 
“premiul”. 
Ce trebuie să ştii 
1. Întreabă-te: dacă nu am 
participat la vreun concurs sau 
tombolă, cum pot câştiga un 
premiu ? 
2. Nu trebuie să plăteşti nimic 
pentru a intra în posesia unui 
premiu. 
3. O metodă prin care poţi să 
clarifici situaţia este de a da 
telefon la firma respectivă şi să 
verifici veridicitatea anunţului 
primit. 
4. Nu furniza niciodată prin 
telefon unor persoane 
necunoscute date personale sau 
alte informaţii care sunt 
confidenţiale (ex.: codul 
PIN de la card). 
5. Nu tasta pe telefon nicio 
combinaţie de cifre la solicitarea 
interlocutorului. 
„Sunteți fericitul câștigător 
al....“ UN PREMIU MARE 
Ai primit un telefon prin care ai 
fost anunţat că o rudă este 
implicată într-un accident 
rutier? 
Ţi se solicită să depui imediat 
bani într-un cont bancar? 
ATENŢIE! VERIFICĂ MAI INTÂI 
DACĂ TOTUL ESTE REAL! 
Infractorul apelează telefonic 
victima şi pretinde că este o 
rudă apropiată a acesteia (fiu, 
fiică, ginere etc.). Afirmă că a 
provocat un accident rutier cu 
victime în altă localitate sau 
judeţ şi are nevoie imediat de o 
sumă de bani. 
În alte scenarii, persoanele 
vizate sunt informate că o ruda 

este internată în spital şi are 
nevoie urgentă de bani pentru a 
fi operată. 
Capcana întinsă de escroci îi 
face pe oameni să creadă că 
unor persoane apropiate li s-a 
întâmplat ceva grav prin 
prezentarea unei false stări de 
urgenţă. 
Ce trebuie să ştii 
1. Verifică, pe un număr de 
telefon cunoscut deja, dacă 
situaţia de urgenţă este reală. 
2. Nu da curs instrucţiunilor 
primite telefonic de la persoane 
necunoscute care pretind că 
sunt avocaţi şi reprezintă rudele 
„implicate în accidentul rutier”. 
3. Sună la Poliţie, pe numărul de 
urgenţă 112 sau la unitatea de 
poliţie pe raza căreia locuieşti, 
spune despre ce este vorba, 
interesează-te de existenţa unui 
astfel de accident rutier şi 
procedura legală în situaţii de 
acest gen. 
4. Nu efectua niciun transfer 
bancar sau înmâna bani unor 
persoane necunoscute care sunt 
trimise la ușa ta. 
False situații de urgență. 
Metoda ACCIDENTUL RUTIER 
Aceşti infractori acţionează prin 
distragerea atenţiei sau 
atribuirea unor calităţi false 
pentru a-i păcăli pe oameni sau 
pentru a intra în casele lor de 
unde fură bani sau bunuri de 
valoare. Acest tip de infractor 
este politicos şi pretinde a fi un 
reprezentant al unor autorităţi 
publice, companii de utilităţi, 
etc. Este convingător şi 
insistent. Poate fi bărbat, 
femeie sau un copil. Cere un 
pahar cu apă sau vrea să se 
spele pe mâini. Alţi infractori 
oferă produse promoţionale sau 
solicită donaţii pentru acte de 
caritate. De fapt, aceşti indivizi 
certaţi cu legea folosesc orice 
poveste pentru a intra în casa 

victimelor. Sunt cazuri în care 
poartă adesea salopete cu logo-
ul companiei. 
Ce poveşti/metode folosesc 
infractorii pentru a-şi păcăli 
semenii 
1. “E-ON”: pretind că sunt 
reprezentanţi ai companiilor de 
gaz, apă, electricitate, solicită 
accesul în locuinţă pentru 
verificări sau plata în avans a 
unor servicii. 
2. “DETERGENTUL”: bat la uşa 
victimelor şi oferă produse de 
curăţenie gratuite sau la 
preţuri promoţionale. 
3. “DERATIZARE”: oferă servicii 
de deratizare, primesc accesul 
în locuinţă şi solicită plata 
pentru aşa-zise servicii pe care 
le-au prestat. 
4. “STRĂINUL”: infractorii 
motivează că nu sunt din 
localitate (pretind că sunt 
cetăţeni străini şi vorbesc stricat 
limba română), spun că au o 
urgenţă medicală şi nu au bani 
româneşti asupra lor. Solicită 
victimelor să le schimbe sume în 
valută. Iau banii şi lasă garanţie 
o geantă în care afirmă că au 
valută sau bunuri de valoare, 
spunând că se vor întoarce. 
5. “CERŞETORII”: persoane care 
bat la uşile oamenilor, cerşesc 
sau solicită un pahar cu apă. Din 
această categorie fac parte în 
general femeile şi copii. 
Păcălelile din fața ușii – “FALȘII 
VIZITATORI” 
Ţine permanent uşile de acces 
în locuinţă închise, chiar şi când 
eşti la domiciliu.Înainte de a 
deschide, opreşte-te şi 
gândeşte-te dacă aştepţi pe 
cineva. Verifică dacă ai blocat 
toate căile de acces în locuinţă. 
Uită-te prin vizorul uşii pentru a 
vedea cine este.Dacă decizi să 
deschizi uşa, lanţul de la uşă 
trebuie să fie pus. Unii escroci… 
Continuare în pag.4 
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