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Seria a IX-a

Sf@r[itul anului 2009 a adus cu sine, ca de obicei, o serie de evenimente
culturale [i artistice care au devenit deja o tradi]ie pentru urbea noastr#.
Astfel, \n perioada premerg#toare s#rb#torilor de iarn# au avut loc c@teva
manifest#ri menite s# ne introduc# \n atmosfera S#rb#toririi Na[terii
Domnului Iisus Hristos, activit#]i care au \nceput cu un spectacol de
colinde, organizat [i sus]inut de Biserica Pnticostal# [i care s-a desf#[urat
pe scena amplasat# \n centrul ora[ului, la data de 13 decembrie a anului
trecut. Spectacolul de o \nalt# ]inut# artistic# a avut un impact pozitiv
asupra publicului spectator participant la aceast# manifestare.

Zece zile mai t@rziu, pe 23 decembrie, Casa de Cultur# a organizat
tradi]ionala serbare de Cr#ciun, un spectacol divers, sus]inut de un grup
de colind#tori de la ªc. nr. 5 “Petre Ivanovici”, de soli[tii [i forma]iile
artistice care fiin]eaz# pe l@ng# Casa de Cultur#. Surpriza serii a constituit-
o forma]ia de Cr#ciunei “Steaua Sudului” din Craiova, care a impresionat
prin varietatea repertoriului, acurate]ea interpret#rii [i, mai ales, prin
frumuse]ea costumelor. Merite deosebite \n realizarea spectacolului au
avut, ca de fiecare dat#, d-na prof. Veginica Ciontu [i d-na Carmen
Mitrache, referent la Casa de Cultur#.

Seria evenimentelor anului 2009 s-a \ncheiat apoteotic, \n noaptea de
Revelion, \n premier# pentru B#ile[ti, cu un spectacol de muzic# etno [i
muzic# u[oar#, sus]inut de grupul D’OR [i Brad Vee Johnson, fost
component al celebrului grup Boney M, spectacol care, \n opinia noastr#,
a reu[it s# “adune” cel mai mare num#r de spectatori la astfel de manifest#ri.
_ntre cele dou# momnete ale spectacolului s-a intercalat tradi]ionalul foc
de artificii.

Onor@nd a[a cum se cuvine s#rb#toarea Bobotezei, Prim#ria
municipioului, respect@nd tradi]ia, a organizat concursul de cai, care, de
aceast# dat#, a avut loc \n mod inspirat \n Pia]a agroalimentar# a ora[ului,
mai precis \n t@rg, evit@nd astfel posibile evenimente nedorite [i neferricite,
care s-ar fi putut produce, \n cazul \n care era organizat oe b-dul Lt.
Becherescu.

Nici marele eveniment al Unirii Principatelor nu a fost trecut cu vederea,
Prim#ria \n colaborare cu unit#]ile [colare organiz@nd tradi]ionala
manifesta]ie cu tor]e, pe “Stada Mare”, finalizat# cu Hora Unirii \n jurul
Monumentului, manifesta]ie al c#rei \nceput se pierde \n negura vremurilor.

Marcel BO}A

Evenimente
culturale

f a a

Domnule al nostru Eminescu,
S# [tii c# altfel acum timpul trece,
C#ci lumea are numai interes cu
Criza [i cu banii \n dou# mii zece...,
Cu cereri – milioane, \n dosare,
Cu documente dup# “procedur#”,
S#rmanii umbl# dup# ajutoare
De stat pentru m@ncare [i c#ldur#...

Haide]i cu mici cu mari s# form#m o
comunitate a b#il[tenilor online.

Comunitatea Online a
ora[ului B#ile[ti

{i greu mai g#se[ti azi \n lumea noastr#
Un nume sonor de mare demnitar –
S#-l mai mi[te-n suflet un pic “Floare-albastr#”,
C@nd burta-i pofte[te ... ton [i caviar...,

C#tre Eminescu

Iar azi doar c@teva nume
Vor spune-n cuvinte seci
C# sunt, de c@nd e[ti pe lume
Ani o sut# [i [aizeci...
_ns# Te tot poart#-n g@nd
Mul]i ne[tiu]i din popor
Ce murmur# l#crim@nd
Din “Mai am un singur dor!”...
Pe corup]i nici Dumnezeu
N-are cum s# \i condamne,
Astfel c# auzi mereu –
“Cum nu vii Tu }epe[-Doamne...?!

Valentin TURCU

Cu impozite, taxe [i alte multe d#ri,
Cu lefuri [i pensii solid congelate,
Cu [omaj \n mas# [i restructur#ri,
Cu lipsuri \n ora[e [i la sate...
Iar ori[icare parvenit din ho]
A auzit [i el de un poet
Al unor plopi superbi, dar “f#r# so]”...;
Ce trebuie s# [tie?! c# sunt pe “Internet”...
C# e doar ridicol [i biet ideal
S# mai [tii azi versuri din “Scrisori”,
“Luceaf#rul”, “Doina” sau “Sara pe deal”!!!
P#i, n-ar fi la banc#, dac#-ar fi valori?!...

_n ce const#?
www.zaibar.ro a f#cut un

forum pentru voi, pentru
b#il[teni. Adresa lui este
forum.bailesti.ro

De ce un forum?
„ Pentru a putea comunica

mult mai u[or unii cu
ceilal]i;

„ Pentru a ne putea ajuta
\ntre noi;

„ Pentru a face anun]uri
publice;

„ Pentru a posta anun]uri
gratuite din orice domeniu;

„ Pentru a oferi un spa]iu de
dezbatere celor care vor sa
discute despre urbea noastr#
[i nu numai. Credem c#
dezbaterile civilizate sunt
cea mai bun# form# de
\mbog#]ire [i promovare a
ideilor.
De ce B#ile[ti Forum [i nu

altele?
Pentru faptul c# aici s# ne

str@ngem numai oameni, o s#
d#m o m@n# de ajutor la
nevoie f#r# a cere neap#rat
ceva \n schimb, pentru c# vom

fi o comunitate activ#, pentru
c# vor fi concursuri [.a.

Ce trebuie s# facem?
1. _nregistreaz#-te pe B#i-

le[ti Forum la adresa
http://forum.bailesti.ro
2. Posteaz# articolele [i co-

mentariile tale \n sec]iunile
dedicate.

S# sper#m c# acest forum
va deveni un instrument util
pentru b#ile[teni [i va str@nge
c@]i mai mul]i utilizatori.

Adrian GABROVEANU
Dan FIR}ULESCU
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Oriunde, \n orice dic]ionar, putem
afla cam acelea[i defini]ii \n ceea
ce prive[te mass-media, men]ionat#
ca fiind “totalitatea mijloacelor [i
modalit#]ilor tehnice moderne de
informare a maselor: presa, radioul,
televizorul, internetul, cinemateca [i
alte mijloace de stocare [i transmi-
tere a informa]iilor (CD, casete
audio, video etc.)”.

Ne vom opri, deocamdat#, numai
asupra televizorului.

Nu [tim dac# to]i ne \ntreb#m Este
bun, oare, televizorul?... Poate
p#rea copil#reasc# nedumerirea, dar
n-ar fi r#u s# \n]elegem importan]a
[i efectele pe care aceast#  “cutie
fermecat#” le exercit# asupra vie]ii
noastre.

 P#rintele Teofil de la M#n#stirea
S@mb#ta, glumind, ne spune c#
“televizorul este bun dac# nu este
stricat!”...

 Televizorul este un mijloc mass-
media ce ofer# mesaje audio-video
unei categorii privilegiate de oa-
meni, a acelora care \l au, adic#
acelora care posed# un aparat TV.
Ast#zi nu se mai pune problema
posibilit#]ilor de a urm#ri emisiunile
TV, [i se pune problema efectelor
vizion#rii acestor emisiunii \n via]a
noastr#. Mesajele ce ne parvin con-
comitent prin auz [i v#z se \ntip#resc
\n memoria noastr# cu mai mult
succes dec@t atunci c@nd o fac \n
mod separat. Iar televizorul acest
lucru \l face: ne impresioneaz#, ne
\ntip#re[te \n suflet diferite mesaje,
folosind calea imaginii si cea a
sunetului. _n ce m#sur# reu[e[te el
s#-[i ating# scopul?... Un sondaj
f#cut \ntr-un colegiu umanist, arat#
c# mai mult de jum#tate dintre elevii
unei clase aleg s# stea \n fa]a
televizorului \n medie 25-40 de ore
pe s#ptam@n#, mai mult dec@t timpul
petrecut la [coal#, iar prezen]a lor
\n biseric#, la sfintele slujbe, este
foarte mic#. _n ziua de azi preferin-
]ele tinerilor sunt orientate spre
emisiuni de divertisment, \n care
pe primele locuri se afl# filmele [i

muzica, foarte pu]ini elevi urm#rind
s# fie la curent cu evenimentele cul-
turale sau politice, cei mai mul]i
c#ut@nd distrac]ia. Muzica de altfel
\i \nso]e[te pe tineri aproape pe tot
parcursul unei zile, chiar [i atunci
c@nd \[i fac temele sau se plimb#
cu rolele \n parc. Ei sunt atra[i, \n
primul r@nd, de melodie [i apoi de
textul c@ntat de vedetele preferate...

Ce transmit melodiile trupelor \n-
dr#gite, piese construite, \n majori-
tate, pe fundamentul sonor al rap-
ului afro-american? Un ritm sacadat
ce nu are nimic comun cu cognitivul
sau cu sentimentul, ci se adreseaz#
zonei primare, primitive instinctuale
a omului. _n privin]a textului, acesta
caut# s# [ocheze,fiind condimentat
cu expresii vulgare ce reflect# lim-
bajul suburban, al periferiei, uneori
ajung@nd chiar la expresii obscene.
Sunt cuvintele str#zii, cur]ii [colii,
discotecii, expresii cu care – n-ai
\ncotro! – trebuie s# te familiarizezi
ca s# intri in r@ndul “lumii bune”.

Temele frecvente ce sunt rostite
deseori \n piesele de succes, se \nv@rt
\n jurul a dou# direc]ii:

1. propun accentuarea rituaului de
ini]iere \n via]a adult#, rup@nd va-
lorile copil#riei prin renun]area la
ele [i invit# la \nlocuirea acestora
cu unele imorale:

* Mo[ Cr#ciun devine “un tinerel/
are \n ureche un cercel” (Andre);

* “pu[toaico, e[ti mi[to,/ a[ vrea
s# fii a mea/ chiar dac# nu vei vrea/
eu te voi dezbr#ca”(Valahia).

 2. apreciaz# la superlativ valorile
lumii de la periferia societ#]ii, pro-
pun@ndu-le ca reguli de via]#, [i
chiar dac#, de multe ori, fac apel la
teribilismul v@rstei, nu se opresc aici,
ci dep#[esc deseori cadrul revoltei
adolescentine [i intr# \n sfera infrac-
]ionalit#]ii sau a demonicului:

* “alcoolul este via]a/ [i via]a e
alcool” (Parazi]ii);

* “vreu s# mor m@n#-n m@n# cu
diavolul/ sunt un maniac, am diavol
\n mine” (BUG Mafia).

 Simbolistica videoclipurilor vine

s# \nt#reasc# mesajul textelor: mem-
brii trupelor sunt \nconjura]i perma-
nent de ga[ca de sus]in#tori, ac]iunea
se desf#[oar# \n clar-obscur, \n locuri
mizere (maidane, ruine, pe timpul
nop]ii), focaliz@ndu-se p#]i ale cor-
pului [i obiecte cu conota]ii sexuale
sau agresive (cercei \n buric, cu]ite,
lan]uri [.a.).

Ce afl#m despre efectele “tele-
culturaliz#rii” noilor genera]ii, prin
aceste genuri de emisiuni, privind
\n gr#dina unor ]#ri care de mult
timp le-au sesizat, dar abia \n ultima
vreme le-au recunoscut, public@nd
c@teva statistici uimitoare?

Privind violen]a, iat# c@teva:
1. din 1966, c@nd Holywood-ul a

renun]at la selec]ia [i premierea fil-
melor artistice [i dup# criterii morale,
crimele violente au crescut cu 565%,
\n special \n r@ndul tinerilor;

2. mai mult de 1/3 dintre criminalii
condamna]i \n SUA pentru acte vio-
lente au recunoscut c# au aplicat \n
mod con[tient tehnicile \nv#]ate din
informa]iile oferite de mass-media;

3. pe ecranele televizorului, cri-
mele au loc de 10 ori mai des dec@t
\n realitate, iar moartea, pe ecran,
este mult mai violent#;

4. p@n# la v@rsta de 16 ani, copiii
v#d aproximativ 16000 de crime
simulate [i aproximativ 200 000 de
acte violente;

5. \n Rusia, peste 100 000 de
copii sunt asocia]i \n grupuri cri-
minale de uciga[i;

6. \n ]#rile \n care s-a introdus
recent televiziunea, rata crimelor s-a
dublat, iar cultura popula]iei a sc#zut.

Genera]ia t@n#r# este orientat# \n
mare parte c#tre o \ntoarcere la pri-
mitiv, lucru care se reflect# \n \m-
br#c#mintea, muzica, limbajul [i com-
portamentul ei socio-sexual. Ado-
lescentul nostru devine deja parte a
unui clan din jungl#. Goliciunea [i
sexualitatea ne\ngr#dite se extind
rapid, deoarece televizorul cultiv#,
prin “modelele” starurilor sale, un
libertinaj foarte periculos.Vedem, spre
exemplu, u[urin]a cu care, ast#zi,

tinerii tr#iesc \n desfr@nare, f#r# vreun
sentiment de vinov#]ie.

Toate aceste date [i statistici ne
dezv#luie o identitate necunoscut#
p@n# acum a televizorului, PEDA-
GOGUL SPRE P~CAT. Am
putea afirma, inspir@ndu-ne dintr-o
vorb# \n]eleapt#: “Spune-mi ce
emisiuni urm#re[ti, ca s#-]i spun
ce vei deveni!”.

 Condus de instincte primare,
“omul de mas#”, atras de sex [i de
violen]#, preia din emisiunile vizio-
nate gesturi, judec#]i de valoare,
dorin]e de factur# p#c#toas# (m@nie,
desfr@nare, crim#, impertinen]#, cru-
zime, [.a.) care \i mic[oreaz# nivelul
intelecual [i \i stric#, \n mod consi-
derabil, preocup#rile cu adev#rat
spirituale. P#rinele Paisie Athonitul
spune: “Lumea s-a v#t#mat greu
din pricina televizorului. _n spe-
cial, se distrug copiii. Rareori vezi
copii normali ast#zi; din punct de
vedere duhovnicesc, sunt mon[tri.
(...) Ceea ce au v#zut sau auzit la
televizor, aceea repet#, pe acelea
le cred, le spun [i le fac”.

De ce, oare, exist# aceast# afini-
tate pentru televizor, ast#zi, \n ciuda
faptului c# este at@t de nociv prin
emisiunile lui imorale?

Pe scurt, r#spunsul st# \n faptul
c# el ne ofer# tr#irea unor experien]e
limit#, extraordinare [i neobi[nuite
al#turi de eroi [i super-vedete [i,
lucru foarte important, ne \ndoap#
cu ceea ce nu putem s# vedem \n
realitate, f#r# niciun fel de team#
sau de ru[ine. Dac# ar fi s# d#m
exemple, am putea g#si o mul]ime:
scene intime, de la dragoste p@n# la
pornografie; lumi ultra[ocante, cu
mon[tri [i tehnologii SF; imagini
fantastice [i terifiante, de groaz#;
ac]iuni mar]iale, dure, r#zboinice,
militare [i paramilitare de neima-
ginat; aventuri [i \nt@mpl#ri dintre
cele mai exotice. Totul devine spec-
tacol, p@n# [i [tirile: crainici la cra-
vat#, “la patru ace” toalete deosebite,
machiaje, preg#tiri, regie [i trucaje.

Toate aceste “daruri” [i tot acest

spectacol pe care lumea real# nu ]i
le poate oferi, ]i le d#ruie[te televi-
zorul. Numai el te poate face s#
tr#ie[ti un timp de gra]ie cu senza]ii
tari [i cu emo]ii cople[itoare, la care
[tie s# adauge, foarte “galant”, [i
ingredientele m#gulirii: “L’Oreal-
pentru c# meri]i”; “De-acum, Hair
Care numai pentru tine!” [i altele
de acest fel. _n realitate \ns# e[ti
numai o biat# ]int#. E[ti transformat,
f#r# s# [tii, \n “target” (]int#), \n
urma unor atente [i minu]ioase
statistici, [i dac# e[ti ]int#, \nseamn#
c# se [i trage asupra ta.

Dar, oare, chiar a[a s# fie? – mai
ales c# niciodat# nu am auzit m#car
un glon] [uier@nd pe l@ng# noi! _ns#
aten]ie! Televizorul nu trage asupra
noastr# cu gloan]e obi[nuite, ci cu
“gloan]e” din adrenalin#. “Gloan]ele”
lui nu au miezul de o]el [i nu pro-
voac# fracturi, hemoragii [i durere.
Acestea, de multe ori, ]intesc asupra
buzunarului nostru, invit@ndu-ne
discret s# achizi]ion#m diferite pro-
duse sau ]intesc asupra min]ii noastre,
pentru a ne orienta “delicat” g@ndurile
\n diferite direc]ii care, de cele mai
multe ori, nu reprezint# interesele
noastre, ci ale celor care finan]eaz#
postul de televiziune respectiv. Te-
levizorul mai are, a[adar, o identitate
ascuns#: pistolarul cu adrenalin#.

Oferta televizorului este deosebit
de generoas# [i foarte diversificat#,
\n stare s# satisfac# orice preten]ii.
Adic# are “gloan]e” pentru toate
gusturile [i poate oferi toat# gama
de senza]ii pl#cute pe care le caut#
telespectatorul. Efectele acestor
“gloan]e” sunt dulci [i provocatoare,
c#ci adrenalina \[i face efectul. Din
r#nile provocate de acest “pistolar”
nu curge s@nge, dar curge timpul.
Nu ]i se rup coastele, dar sigur ]i se
rup virtu]ile. {i totul la comanda ta.
Televizorul ]inte[te, dar noi ap#s#m
pe telecomand#. Ne atrage ca un
magnet [i nu putem s#-i rezist#m.
Am putea spune c# ne hipnotizeaz#
[i, odat# cu trecerea timpului petrecut
\n fa]a lui, \i apar]inem din ce \n ce
mai mult. Iat# o noutate interesant#:
apar]inem televizorului!

(va urma)
Preot Costel GAVRIL~
Prof. Elena GAVRIL~

Studiu:  Efectele televizorului asupra min]ii umane

Intrarea \n sezonul friguros
presupune [i luarea unor m#suri
suplimentare la operatorii econo-
mici, institu]ii [i locuin]e ori gospo-
d#rii ale cet#]enilor, pentru respec-
tarea m#surilor de prevenire [i
stingere a incendiilor.

Este [tiut faptul c# \n aceast#
perioad# cele mai multe incendii
[i explozii se produc \ndeosebi
datorit# utiliz#rii necorespunz#toare

‚ Accesul unui copil la ... curen-
tul electric

_n B#ile[ti, pe Str. Viilor, la inter-
sec]ia cu Str. T@rgului (Indepen-
den]ei), e o situa]ie incredibil# \n
Rom@nia de azi – membr# N.A.T.O
[i U.E. –: un copil \n clasa a III-
a, Cojocaru Cosmin-Ionu], se afl#
\n grija bunicii... nev#z#toare, {isu
Valeria; tat#l a decedat \n Sanato-
riul Poiana Mare pe 8 ianuarie
2010.

Prin grija Prim#riei s-a achitat su-
ma de 23.000.000 lei vechi pentru
racordarea locuin]ei la re]eaua elec-
tric#, iar, la interven]ia d-lui primar
Costel Pistri]u, a contribuit cu
10.000.000 lei vechi [i D.G.A.P.
Dolj.

Cu tat#l mort [i cu bunica nev#-
z#toare, copilul r#m@ne s# se bucu-
re singur – dac# va avea for]a inte-
rioar# necesar# – de... electricitate...
\n 2010... \n fond, e unic \n lume;
i-a adus Mo[ Cr#ciun curent
electric...

‚ Vizit# la Bologna
_n perioada 15-18 dec. 2009 dl.

primar Costel Pistri]u [i dl. vice-
primar Paul Mitroi au efectuat o
vizit# la Bologna, la invita]ia Secre-

tariatului P.D.L. Italia.
_n cadrul programului le-au fost

prezentate \n “Sala Congressi” din
Bologna, YUPPIES SPA, au vizitat
“{antierul CARPI” Infrastructura [i
depozitele de de[euri precum [i
proiecte ale “Regione Emilia
Romagna” [i au participat la o pri-
mire oficial# la consilierul regional
Solomoni – Via Aldo Moro Nr.
50.

A avut loc [i o \nt@lnire oficial#
cu \ntreprinz#tori, dintre care unii
sunt a[tepta]i \n cur@nd la B#ile[ti.

‚ Dezvelirea unei pl#ci come-
morative

Pe 9 ianuarie 2010, Filiala Cra-
iova a Uniunii Scriitorilor din Ro-
m@nia a dezvelit la casa natal# a
scriitorului Patrel Berceanu o plac#
comemorativ# prin care aminte[te
trec#torilor apartenen]a poetului,
publicistului [i teatrologului la
comunitatea b#ile[tean#.

Gestul organizatorilor – firesc [i
\nc#rcat de pietate – n-a fost \ns#
mediatizat corespunz#tor; erau
destui b#ile[teni care ar fi participat
cu toat# sim]irea la aceast# impor-
tant# ac]iune comemorativ#.

Valentin TURCU

C@teva [tiri

M#suri de prevenire [i stingere a
incendiilor pentru sezonul rece

bile [i nu utiliza]i lemne mai lungi,
care nu permit \nchiderea u[ii; nu
utiliza]i sobe cu u[i defecte;

• Amplasa]i o tav# metalic# \n fa]a
u[ilor de acces la focarele sobelor;

• Nu l#sa]i f#r# supraveghere sau \n
grija copiilor sobele \n func]iune;

• Evita]i supra\nc#lzirea sobelor, pen-
tru a nu aprinde obiecte combus-
tibile din apropierea acestora;

• Co[urile de zid vor fi izolate fa]#

electrice defecte sau improvizate,
cu conductori neizola]i, prize sau
\ntrerup#toare cu defec]iuni, sigu-
ran]e necalibrate, doze [i deriva]ii
f#r# capace;

• Nu alimenta]i mai mul]i consu-
matori mari (radiatoare, plite
electrice, aeroterme, boilere) din
aceea[i priz#, \n acela[i timp;

• Supraveghea]i aparatele electrice
sub tensiune [i nu le l#sa]i la

ori cu defec]iuni a diferitelor mij-
loace de \nc#lzire sau a sistemelor
de evacuare a fumului [i gazelor
fierbin]i, instala]iilor electrice de
iluminat [i aparatelor electrice de
uz casnic suprasolicitate, neveri-
ficate [i care nu prezint# siguran]#
\n exploatare.

Pentru pre\nt@mpinarea produce-
rii unor evenimente cu urm#ri
nedorite, v# recomand#m c@teva
m#suri de prevenire a incendiilor
specifice sezonului rece:
• Respecta]i distan]ele de siguran]#

fa]# de materialele combustibile
sau inflamabile la instalarea
sobelor;

• Nu aprinde]i focul \n sobe cu
benzin# sau alte lichide inflama-

de elementele combustibile ale
plan[eelor prin \ngro[area zid#riei
de c#r#mid# a co[ului cu 25 cm;
\n spa]iul dintre co[ [i plan[eu se
recomand# introducerea unui
material termoizolant;

• La trecerea prin acoperi[ se va l#sa
o distan]# de cel pu]in 10 cm \ntre
fa]a exterioar# a zid#riei co[ului [i
elementele combustibile ale acope-
ri[ului; nu este permis ca \n co[uri
s# fie \ncastrate elemente combus-
tibile ale acoperi[ului sau plan-
[eului;

• Verifica]i, \ntre]ine]i [i cur#]a]i
co[urile de fum;

• Depozita]i jarul [i cenu[a \n gropi
special amenajate;

• Nu folosi]i instala]ii [i aparate

\ndem@na copiilor;
• Nu amplasa]i radiatoare electrice,

plite, re[ouri sau aeroterme pe
materiale combustibile ori \n
apropierea lor; asigura]i-v# c#
acestea sunt bine fixate, pentru
a se evita alunecarea sau r#stur-
narea lor pe timpul utilize#rii.

Reamintim cet#]enilor c#, \n con-
formitate cu legisla]ia  \n vogoare,
sunt obliga]i s# respecte \n orice
\mprejurare regulile, m#surile [i
normele de prevenire a incendiilor
[i s# nu pericliteze prin deciziile [i
faptele lor via]a, bunurile materiale
[i mediul \nconjur#tor.

Lt. col. ing. Ion M~LIN
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La 1 ianuarie 2010 s-au \mplinit 3
ani de la momentul ader#rii noastre
la Uniunea European#, moment care
a fost celebrat ca un eveniment senza-
]ional, iar politicienii, demnitarii [i
al]i mari juc#tori cu emo]iile noastre
l-au prezentat ca fiind rezultatul
generozit#]ii [i eroismului domniilor
lor. _n fapt, devenirea ]#rii noastre
ca stat membru al UE, a fiec#ruia
dintre noi ca cet#]ean European, a
fost un rezultat direct al eforturilor,
aspira]iilor [i str#daniei fiec#ruia [i
ale tuturor. _n noaptea ader#rii,
statutul fiec#rui roman s-a transformat
instantaneu \n statut de cetatean al
Uniunii Europene, drepturile [i
obliga]iile stabilite prin Tratatele
fondatoare ale uniunii [i confirmate
prin Tratatul de Aderare d@nd noi
dimensiunii existen]ei noastre.

Acum, a [ti ce se petrece la nivelul
UE a devenit la fel de important ca
a [ti ce se petrece \n Rom@nia. Nu
demult “un ceta]ean informat” era
cineva care cuno[tea modalitatea de
func]ionare a sistemului na]ional de
guvernare. Pentru a fi “informat” \n
ziua de ast#zi, ai nevoie de mai multe
informa]ii [i de familiarizarea cu un
set nou de institu]ii, procese [i for]e
politice, economice [i sociale.

Se vorbe[te \n literatura despre
Uniunea Europeana at@t de un deficit
democratic, c@t si de un deficit in-
forma]ional. Ele sunt legate: mani-
festarea drepturilor [i obliga]iilor de-
mocratice nu se poate realiza sufi-
cient \n absen]a informa]iei. Cu mo-
destele noastre puteri, am explorat
sursele de informa]ii despre UE, cu
scopul de a contribui la diminuarea
acestui deficit informa]ional.

_n mod firesc, prima \ntrebare c#reia
trebuie s#-i r#spundem este cea
referitoare la natura acesteia: Ce este
Uniunea European#? Din multe puncte
de vedere, UE se aseam#n# cu o
Organiza]ie Interguvernamental#
standard. Este o asocia]ie voluntar#
de state, \n care deciziile sunt luate ca
rezultat al negocierilor dintre liderii
statelor. Competen]ele sale fiscale sunt
limitate, iar veniturile sale sunt mici.
UE de]ine pu]ine puteri executorii, iar
institu]iile sale de]in un grad sc#zut
de independen]#, sarcina lor fiind \n
principal \ndeplinirea obiectivelor
statelor membre. Niciunul dintre
oficialii executivi nu este ales direct
\n func]ia sa, majoritatea fiind fie
numi]i, fie de]in func]ii din oficiu (de
exemplu, membrii Consiliului de
Mini[tri de]in astfel de func]ii datorit#
faptului c# sunt mini[tri \n guvernele
]#rilor de origine).

 Totu[i, la o analiz# mai exact#,
este clar c# Uniunea European# este
mai mult dec@t o Organiza]ie Inter-
guvernamental# obi[nuit#. Institu]iile
sale au autoritatea de a elabora legi
[i politici care sunt obligatorii pentru
statele membre, iar \n aria politic#
unde statele membre au cedat auto-
ritatea Uniunii Europene, legea euro-
pean# are prioritate asupra legii na-
]ionale. Membrii s#i nu sunt egali,
deoarece multe dintre deciziile sale
sunt luate printr-un sistem de vot
care este evaluat \n func]ie de m#-
rimea populatiei statelor membre. _n
unele domenii, cum ar fi comer]ul,
Uniunii i s-a acordat autoritatea de
a negocia \n numele celor 27 de
state membre, iar celelalte ]#ri cola-
boreaz# mai degrab# cu institu]iile
UE dec@t cu guvernele statelor
membre. _n multe domenii, cum ar
fi agricultura, mediul [i competi]ia,

politicile sunt elaborate mai mult
prin luarea de decizii la nivelul UE
dec@t la cel al statelor membre.

_n cazurile \n care cooperarea con-
duce la transfer al unei astfel de au-
torit#]i, trecem de la interguvernamen-
talism la suprana]ionalism. Aceasta
este o form# de cooperare \n cadrul
c#reia este elaborat un alt nivel de
autoritate, care este autonom#, mai
presus de stat [i de]ine puteri de
constr@ngere independente de stat. _n
loc s# reprezinte un loc de \nt@lnire
pentru guverne [i s# ia decizii pe
baza intereselor concurente ale
acestor guverne, o organiza]ie supra-
na]ional# se deta[eaz# de interesele
individuale ale statelor [i ia decizii
pe baza intereselor colective.

Au existat multe dezbateri cu
privire la m#sura \n care UE este
interguvernamental# sau suprana-
]ional#, ori o combinatie \ntre cele
dou#. Politicile majore, cele stipulate
\n tratate, care au conturat cadrul
general al Uniunii au fost elaborate
\n cadrul unui proces de compromis
[i negociere \ntre statele membre,
dar cea mai mare parte din legi [i
politici sunt ini]iate de c#tre Comisia
European#, \n mod clar o institu]ie
suprana]ional#, care evit# discu]iile
legate de interesele na]ionale [i se
concentreaz# \n schimb pe interesele
generale ale Uniunii.

Dificultatea de a defini caracteru-i
provine din faptul ca omenirea nu a
mai avut de-a face cu o astfel de
entitate politico-administrativ# \n isto-
ria sa. Ca unitate administrativ# statul
a dominat timp de genera]ii moda-
litatea \n care g@ndim despre rela]iile
politice \ntre oameni. Dar, de[i de]ine
o serie de calit#]i incontestabile, cele
dou# conflagra]ii mondiale au ar#tat
omenirii, [i mai ales europenilor,
limitele organiz#rii statale. Uniunea
European# a luat na[tere pe ruinele
celui De-Al Doilea R#zboi Mondial.
_nainte de r#zboi, Europa dominase
sistemele globale comerciale, bancare
[i financiare, imperiile sale se extinse-
ser# de-a lungul \ntregii lumi, iar
superioritatea sa fusese de necontestat.
Dar europenii au purtat adesea r#z-
boaie \ntre ei, iar aceste conflicte au
subminat prosperitatea pe care coope-
rarea ar fi putut-o instaura. Din p#cate,
a fost nevoie de un razboi care a dus
la moartea a 40 de milioane de oa-
meni pentru a-i convinge, \n cele din
urm#, pe europeni s#-[i reconsidere
rela]iile dintre ei [i s# pun# pe primul
plan cooperarea. Astfel, a \nceput un
lung proces care avea s# conduc# la
ceea ce este ast#zi Uniunea European#.

Primul pas a fost f#cut la \nceputul
anilor ’50, atunci c@nd [ase ]#ri (Ger-
mania, Fran]a, Italia, Belgia, Olanda
[i Luxemburg) au decis s#-[i uneas-
c# industriile c#rbunelui [i o]elului,
cre@nd astfel ceea ce s-a numit Co-
munitatea European# a C#rbunelui
[i O]elului (CECO). Integrarea c#r-
bunelui [i a o]elului a reprezentat
un succes, dar dezvoltarea \n izolare
a acestor sectoare devenea din ce in
ce mai dificil#, a[a \nc@t cele 6 state
s-au \nteles rapid s# creeze [i o po-
litic# agricol# comun#, o uniune
vamal# [i \nceputul pie]ei unice. A
luat astfel na[tere \n 1958 Comu-
nitatea Economic# Europen# (CEE),
iar p@n# \n 1992 c@nd Comunitatea
va fi transformat# \n Uniunea Euro-
pean# actual#, celor [ase membri
fondatori li s-au mai ad#ugat \nc#
[ase: Marea Britanie, Irlanda [i Da-

nemarca \n 1973, Grecia \n 1981,
Spania [i Portugalia \n 1986.

Actul constitutiv al Uniunii Euro-
pene \l reprezint# Tratatul de la
Maastricht din 1992, cooperararea
din domeniul economic fiind acum
extins# [i asupra altor arii precum :
politica extern# [i de securitate,
afacerile interne [i justi]ia.

Noii entit#]i politico-economice [i
sociale i se vor al#tura alte trei state
\n 1995: Austria, Suedia [i Finlanda
iar \n 2004, UE a suferit cea mai
semnificativ# extindere prin aderarea
celor zece state mediteraneene [i din
Europa de Est: Cipru, Republica
Ceh#, Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Slovenia
[i Slovacia.

Rom#nia a trimis solicitarea de a
deveni membru pe 22 iunie 1995,
negocierile de aderare au \nceput la
15 ianuarie 2000 [i s-au finalizat \n
cadrul summitului UE de iarn# de
la Bruxelles din 17 decembrie 2004.

Despre Uniunea European#

“Este mai ferice s# dai
dec@t s# prime[ti”

Faptele Apostolilor 20.35
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{coala, at@t de controversat# \n ul-
timul timp [i blamat# de c#tre atot[tiu-
tori, cunoa[te o permanent# transfor-
mare. _n pofida acestei situa]ii, dasc#lii,
t#cu]i [i umili]i de tot mai bizarele
reforme ce le sunt impuse, \[i continu#
munca de apostolat, \ncerc@nd s# fac#
din “mladi]ele” pe care le modeleaz#
oameni adev#ra]i, preg#ti]i pentru tot
ce le va oferi via]a, cu [ansele, ne[an-
sele [i provoc#rile ei.

Astfel, pe l@ng# cuno[tin]ele [tiin-
]ifice, abilit#]ile [i competen]ele pe
care le dob@ndesc \n cadrul orelor de
curs, elevii mai beneficiaz# [i de lec]ii
de via]# prin intermediul activit#]ilor
extracurriculare. _n acest context, Li-
ceul “Mihai Viteazul” a derulat un
proiect umanitar intitulat sugestiv “De
la inima la inima”, \n parteneriat cu

noastre – o sal# de clas# devenind
ne\nc#p#toare.  Am continuat cu selec-
tarea lor pe categorii de v@rst#, sex [i
componenta familiei, rezult@nd un
num#r de aproximativ 100 de pachete,
pe care le-am ordonat \n func]ie de
adresa destinatarului. Consilierii locali
au r#spuns ini]iativei proiectului, parti-
cip@nd cu  suma de 800 de lei, sum#
destinat# cump#r#rii  alimentelor de
baz#, fructelor, dulciurilor.

Vacan]a prematur# ne-a obligat s#
devans#m programul stabilit ini]ial, dar
spiritul Cr#ciunului nu s-a l#sat
a[teptat, astfel \nc@t elevii no[tri, orga-
niza]i pe ateliere de lucru, sub \ndru-
marea prof. Stefania V#duva [i Li-
liana Tr#il#, au confec]ionat ornamente
[i felicit#ri de Cr#ciun, preg#tind o
expozi]ie cu v@nzare, apreciat# de

Anghel” [i ale voluntarului liceului
nostru Popa {tefan.

Ca s# vorbim despre bucuria [i
speran]a pe care am adus-o micu]ilor
beneficiari ai proiectului, cuvintele
ar fi prea seci [i necuprinz#toare.
Am intrat \n case modeste, dar curate,
primitoare, ne-au \nt@mpinat oameni
simpli, dar recunosc#tori, am primit
[i apostrof#ri (ce-i drept, de la o
singur# “domni[oar#” care s-a sim]it
jignit#), ne-am \mpotmolit \n z#pad#,
iar seara, \nfrigura]i [i \nfometa]i, cu
inima \ns# c@t un munte, am \ncheiat
o zi [i o lec]ie de via]#. Cele c@teva
fotografii ce vor \nsoti acest articol,
credem, c# vor ilustra frumuse]ea
acestei experien]e.

Poate c# redarea unor astfel de fapte
nu se \ncadreaz# \n principiul biblic

institu]ii ale comunit#]ii locale. Cei im-
plica]i \n proiect [i-au propus s# ofere
sprijin moral [i material celor nevoia[i
– \n principal copii
afla]i \n dificultate,
familii defavorizate
[i persoane cu diza-
bilit#]i. Aceia pentru
care juc#riile sau
c#r]ile reprezint# un
lux, cei care au avut
ne[ansa s# se fi n#s-
cut “altfel”, au ne-
voie s# simt# c# nu
sunt uita]i, c# iubirea
fa]# de semenul
nostru nu este o
expresie lipsit# de con]inut. _n acela[i
timp, am urm#rit dezvoltarea la elevii
no[tri a sim]ului civic, a spiritului de
toleran]# [i de empatie fa]# de acei
membri ai comunit#]ii care fac obiectul
demersului nostru umanitar.

Proiectul, structurat pe tipuri de ac-
tivit#]i, a fost demarat \n luna octom-
brie. S-a \nceput prin identificarea
grupului ]int# (40 de beneficiari), \n
sprijinul acestei ac]iuni venind Ser-
viciul de Asisten]# Social# din cadrul
Prim#riei Municipiului B#ile[ti, \n
persoana doamnei Alina M#lin.

La nivelul institu]iilor partenere –
Liceul “Mihai Viteazul”, Grupul {co-
lar “{tefan Anghel”, {coala nr. 5,
“Aviator Petre Ivanovici” – au fost
popularizate obiectivele proiectului
printr-o campanie de informare \n
urma c#reia elevii [i profesorii au r#s-
puns cu generozitate [i entuziasm. Au
fost colectate haine, \nc#l]#minte, re-
chizite [colare, juc#rii, c#r]i, iar rezul-
tatele au dep#[it cu mult a[tept#rile

cadrele didactice din [coal#. Au re-
zultat de aici, \n urma v@nz#rii
obiectelor de Cr#ciun, \nc# 80 de lei.

“Glas de inger” s-a intitulat spec-
tacolul de colinde, scenete tematice [i
dans sportiv pe care elevii Liceului
“Mihai Viteazul” l-au prezentat p#-
rin]ilor [i profesorilor invita]i la
serbarea “Colind#torii Cr#ciunului”.
Acela[i spectacol a fost prezentat co-
piilor din Centrul Educational “Teo-
dora” care au apreciat, cum numai ei
[tiu s# o fac#, vizita nostr#: am c@ntat
colinde \mpreun#, ne-au f#cut p#rta[i
la activit#]ile lor de ol#rit [i gr#din#rit,
am cump#rat din produsele lor de
ceramic#, ne-am oferit daruri de Cr#-
ciun [i ne-am desp#r]it, promi]@nd s#
revenim \n alte proiecte comune.

Ne place s# credem c# prima nin-
soare care a \nso]it \mp#r]irea daru-
rilor nu a fost o simpl# coinciden]#.
Copii [i dasc#li laolalt# am purces la
drum, ajuta]i fiind de mijloacele de
transport ale Grupului {colar “{tefan

O lec]ie de iubire fa]# de semeni
de a face milostenie \n ascuns, dar
consider#m c# este un exercitiu de
umanitate care tinde s# se apropie de

preceptul cre[tin “s#
iube[ti pe aproapele
t#u ca pe tine
\nsu]i”. Motiva]ia
indirect# care se afl#
la baza redact#rii
acestui articol este
aceea de a nu fi
simpli ini]iatori ale
unor proiecte de
gen, ci de a deveni
repere pentru
ac]iuni similare.

Din p#cate, Cr#-
ciunul nu este \n fiecare zi, din
p#cate, exist# oameni care trebuie
s# “suporte” fiecare zi, din p#cate,
am \nv#]at c# a[tept#rile prea mari
nu sunt garan]ia ajutorului pe
m#sur#, iar persoane aparent u[or
superficiale au f#cut dovada gene-
rozit#]ii [i altruismului.

La final v# invit#m la un exerci]iu
de reflec]ie: dac# noi credem c# am
tr#it o zi aparte, ce am putea deveni
dac# fiecare zi din via]a noastr# ar fi
tr#it# “aparte”? pentru c#, nu-i a[a,
trebuie s# avem grij# de ziua de azi
“c#ci ieri e doar o amintire,
{i m@ine o iluzie doar;
Dar azi, tr@it cum se cuvine
Face din orice ieri o amintire fericit#
{i orice m@ine \l transform# \n

speran]#.”            (Kalidasa)
Coord. de programe [i

proiecte educative,
Prof. Iulia DURAC
Prof. Elena JIANU

Liceul “Mihai Viteazul”, B#ile[ti

Tratatul de aderare a fost semnat \n
anul urm#tor [i a intrat oficial \n
vigoare la 1 ianuarie 2007, moment
\n care Romania, \mpreun# cu Bul-
garia, au devenit membri cu drepturi
depline ai Uniunii.

Pe m#sur# ce Uniunea European#
s-a extins, la fel s-a \nt@mplat cu
autoritatea [i puterile institu]iilor sale.
Din nefericire, schimb#rile care au
intervenit de-a lungul anilor au creat
o structur# de guvern#m@nt care este
foarte complex# [i care adesea
prezint# riscul de a induce confuzie,
\n special din cauza faptului c# Uniu-
nea a func]ionat p#n# acum f#r# o
constitu]ie oficial#. _ntemeierea or-
diniii juridice a UE este prev#vut#

de cele nou# tratate: Tratatul de la
Paris, cele dou# tratate de la Roma,
Tratatul de Fuziune, Actul Unic
European, Tratatele de la Maastricht,
Amsterdam, Nisa [i Lisabona.
Acestea sunt normele juridice cu va-
loare de lege fundamental# consti-
tu]ional# din care au izvor@t mii de
norme juridice secundare [i care
stabilesc structura [i atribu]iile or-
ganelor administrative ale Uniunii.

Principalele institu]ii sunt: Comisia
European#, Consiliul Uniunii Euro-
pene (Consiliul de Mini[tri), Parla-
mentul European, Curtea European#
de Justi]ie [i Consiliul European.

Iulian POPA
Continuare \n num#rul viitor
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Cu doar 31 de ore \nainte de a ne lua
r#mas bun de la anul 2009 [i a ne da
\nt@lnire cu 2010, pe care-l dorim cu
to]ii mai bun, aduc#tor de lini[te \n sufle-
tele oamenilor [i de armonie \ntre “parla-
mentarii” b#ile[teni, de o mai fructuoas#
[i loial# comunicare [i colaborare \ntre
legislativul [i executivul local, ale[ii
urbei [i-au dat \nt@lnire pentru [edin]a
ordinar# a Consiliului Local pe luna lui
Undrea, ultima \nt@lnire din anul plin
de evenimente, dorite [i nedorite, unele
chiar dureroase pentru nu pu]ini.

_nceputul a fost frumos, chiar mi[-
c#tor, creat de dl. Mihai B#descu, an-
trenorul care a descoperit [i lansat spre
performan]# mul]i sportivi-lupt#tori, care
a folosit acest prilej pentru a aduce
mul]umiri domnului primar, \ntregului
executiv [i CL pentru sprijinul acordat
[i a le ura tuturor un an nou fericit, cu
bucurii [i \mpliniri, moment care a
prilejuit instalarea bunei dispozi]ii [i a
unei st#ri de spirit propice desf#[ur#rii
\n condi]ii deosebite a lucrarilor sedin]ei.

La invita]ia pre[edintelui de sedin]#,
dl. primar, Costel Pistri]u, a prezentat
ordinea de zi, dup# care, trec@nd la pu-
pitrul de comand#, pre[edintele Mugurel
M@nz@n# a supus-o votului, cu to]ii
av@nd bucuria c# aceasta a ob]inut una-
nimitatea.

Primele dou# Proiecte de hot#r@re au
fost supuse aten]iei asisten]ei de d-na
Alina M#lin, [eful Biroului Protec]ie
Social#.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# criteriile
de evaluare a veniturilor pentru apli-
carea Legii 416/2001, cu modific#rile
[i complet#rile ulterioare, [i art. 22 din
Normele Metodologice de aplicare a
legii privind venitul minim garantat,
aprobate prin HG 1010/2006, consiliile
locale pot aproba prin hot#r@re criteriile
proprii de evaluare a veniturilor poten-
]iale \n func]ie de condi]iile specifice.
S-au prezentat apoi anexele care stau la
baza propunerii executivului, men]io-
n@ndu-se c# veniturile din alte activit#]i
individuale independente neautorizate pe
care le poate realize o persoan# apt# de
munc# se fixeaz# la 10 lei/zi, fa]# de 30
c@t era prev#zut \n anii anteriori.

Dl. Gabriel Tica a men]ionat c# exist#
anumite neconcordan]e \ntre prevederile
legii cu privire la categoriile de animale
[i de p#s#ri [i cele prevazute \n Anexa
6 la care ar avea dreptul oamenii, inter-
ven]ie \n urma c#reia d-na M#lin a infor-
mat c# exist# anumite dep#[iri \n Anexa
6 comparativ cu Anexa 4. S-a luat \n
calcul c# se pot face anumite servicii cu
calul, de exemplu, prin care se realizeaz#
un venit care trebuie luat \n calcul, iar
cei 1000 de lei se refer# doar la cazul
c@nd animalul se vinde. Dl. Mugurel
M@nz@n# a dat glas nemul]umirii ge-
nerate de faptul c# i se pare o dubl#
impozitare, a \ntrebat de ce se iau \n
calcul [i p#s#rile [i a conchis c# “omul
de jos este \mpov#rat de impozite [i
taxe foarte mari”. Dl. Amza Dumitra[cu
a explicat c# nu este vorba de a se pl#ti
ceva, ci se iau \n calcul aceste sume
pentru a se adauga la venitul realizat,
adic# se ia \n calcul numai ceea ce este
peste stricta necesitate. Dl. Sabin Gaciu
a considerat c# exist# ni[te contradic]ii
care trebuie limpezite. Criteriile de
evaluare ale executivului sunt bine
stabilite [i fundamentate. Este necesar
s# nu se \ncurajeze lenevia, iar omul
care este bun de munc# s# vin# s#
munceasc#. N-a fost de accord cu suma
de 10 de lei/zi, care s-a propus pentru
o persoan# apt# de munc# avans@nd idea
c# aceasta s# fie stabilit# la 18 de le/zi
[i a \ntrebat c@te dosare sunt \n evi-
den]# [i ce sum# s-a platit \n acest an.
R#spunz@ndu-i, d-na M#lin a informat
c# \n decembrie au fost 484 de dosare
[i s-a platit suma de 74000 de lei \n
aceast# lun#, dar situa]ia este fluctuant#
de la o lun# la alta. _n cuv@ntul s#u,
edilul-[ef a men]ionat c# se a[tepta s# se
\ntrebe dac# s-au putut pl#ti ajutoarele
sociale [i cum s-a reu[it, pentru c# “exist#
prim#rii care n-au pl#tit nici salariile, ca
s# nu mai vorbim de ajutoare”. {i-a ex-
primat bucuria c# suntem la zi cu plata
ajutorului social, iar ra]iunea pentru care
a fost diminuat venitul persoanei de la

30 la 10 lei a fost aceea de a-i stimula
pe oameni. Toate m#surile trebuie s#
fie pertinente, iar ce se impune este ca
cei \n cauz# s# lucreze 8 ore pe zi, \n
loc de 4. A asigurat c# exist# posibilit#]i
materiale pentru a-i pl#ti, iar \n 2010 se
vor g#si [i metodele prin care benefi-
ciarii de ajutor s# fie determina]i s#
lucreze mai bine [i, “\n acest scop, ne
propunem s#-i stimul#m”. Reintervenind
\n discu]ie, dl. S. Gaciu [i-a exprimat
convingerea c# prim#ria nu va avea bani
s#-i pl#teasc# a[a cum spune domnul
primar. Sesiz@nd c# discu]iile “s-au
aprins”, c# s-a ajuns din nou la m#rirea
decibelilor, dl. M. M@nz@n# a invitat la
calm [i la respect reciproc, mai ales c#
“ne afl#m la sf@r[it de an, adic# la un
fel de bilan]”. Dl. Ioan Negre] a apreciat
c# se men]ine num#rul de dosare din
anul anterior [i a precizat c# banii nu
provin din veniturile proprii, ci de la
bugetul de stat. A m#rturisit c# este
con[tient c# e greu s# se stranga banii

jocului de lumini, apoi cu spectacolul
de colinde si cu cel din data de 23
decembrie [i se va \ncheia apoteotic cu
cel de la trecerea dintre ani, motiv pentru
care a considerat c# ar fi fost foarte
bine dac# aceste ac]iuni beneficiau de
un plus de monitorizare. {i-a exprimat
p#rerea c#, din moment ce scena se
monteaz# \n jurul datei de 14 decembrie,
n-ar fi r#u s# se creeze o permanen]#,
o continuitate, prin prezentarea de c#tre
[coli a unor spectacole de colinde. Acti-
vit#]ile de la muzeu au fost prezentate
cam sumar, pun@ndu-se accent pe
restaurare [i destul de pu]in pe vizitatori.
Se impune “sa-i ajut#m s#-[i desfa[oare
activitatea [i s# se creeze parteneriate
cu [colile”. Dl. M. M@nz@n#, dup# ce a
apreciat ideile avansate de pre[edinta
Comisiei de _nv#t#m@nt-Cultur#, d-na
Elena Jianu, a atras aten]ia asupra peri-
colului de a c#dea \n derizoriu, pro-
pun@nd ca spectacolele s# fie diversi-
ficate, nu numai colinde, ci si muzica

seama de prevederile contractului, suma
datorat# va fi recuperat#.

Proiectul de hot#r@re propus de exe-
cutiv a fost aprobat \n unanimitate.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# Studiul geotehnic aferent
S#lii de sport din str. Amza Pellea, nr.
40, se men]ioneaz# c#, deoarece prin
HCL 112/2009 s-a aprobat \ntocmirea
studiului geotehnic aferent s#lii de sport
care se va construi \n cadrul {colii nr.
2, executivul a procedat la achizi]io-
narea acestor lucr#ri, cu respectarea OG
54/2007 [i executarea acestui studiu
de c#tre SC Geoconstruct SRL, s-a pro-
pus emiterea unei hot#r@ri de consiliu
\n acest sens.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut sufra-
giile tuturor ale[ilor urbei.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# Planul
Urbanistic Zonal (PUZ) – str#zile Eroilor
[i Meseria[i, se stipuleaz# c#, ]in@nd
seama c# \n lista de investi]ii propuse

Calafat, de care, \ns#, noi vom putea
beneficia probabil \n 2011. “Implemen-
tarea gazului la B#ile[ti se va face prin
antreprenori priva]i”. Referindu-se la
proiectul de hot#r@re \n discu]ie, a
propus s# se schimbe destina]ia doar
pentru imobilele din str. M#r#[e[ti [i
Aleea General I. Ghenescu [i s# se
renun]e la cea de la gar#. Dl. Vasile
Duinea a \ntrebat daca este obligatoriu
s# se schimbe destina]ia numai pentru
pie]e sau ”putem s# le d#m [i unor
persoane care le-ar solicita.”

Supus la vot, proiectul de hot#r@re,
cu amendamentul ca imobilului de la
gar# s# nu i se schimbe destina]ia, a
fost aprobat cu 15 voturi “pentru”, \m-
potriv# declar@ndu-se dl. I. Negre], care
a precizat c# ar fi de acord, dac# s-ar
face o concesionare pe o perioad# de
maximum 5 ani.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# desemnarea d-lui primar
Costel Pistri]u pentru \ntocmirea
demersurilor care trebuie f#cute \n
scopul \nfr#]irii municipiului B#ile[ti cu
unitatea administrativ-teritorial# Cento
din Regiunea Bologna-Italia, se men-
]ioneaz# c#, pentru a se crea posibilit#]i
de realizare \n comun a unor ac]iuni,
lucr#ri, servicii sau proiecte de interes
public local cu unit#]i publice din
localit#]i situate \n afara grani]elor ]#rii,
este necesar# \nfr#]irea cu acestea,
executivul a propus desemnarea edilului-
[ef, pentru demararea demersurilor \n
scopul realiz#rii \nfr#]irii men]ionate.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut su-
fragiile tuturor ale[ilor locali.

Raportul de activitate al Clubului
Sportiv Municipal “Progresul” B#ile[ti,
care trebuia prezentat de pre[edintele
George Mo]#]eanu, a fost supus aten]iei
asisten]ei de dl. primar Costel Pistri]u.
Domnia Sa a informat c# pre[edintele
[i-a dat demisia, iar raportul de activitate,
care i-a fost transmis prin fax, este foarte
sumar [i neinteresant.

Personal, consider#m c# gestul pre-
[edintelui constituie o mare jignire la
adresa consilierilor [i a edilului-[ef, un
act de sfidare a tuturor. Dl. I. Negre] a
pus accent pe faptul c# at@t consilierii
c@t [i executivul trebuie s# aib# \n vedere
toate domeniile vie]ii materiale [i spiri-
tuale. La B#ile[ti, pe perioada ultimului
s#u mandat, s-a \ncercat o ac]iune de
cre[tere a copiilor, aduc@ndu-se la Clubul
Copiilor profesorul Florin Duinea. A
fost de p#rere c# este greu s# se fac# o
echip# competitiv# numai cu juc#tori
b#ile[teni, motiv pentru care s-a declarat
de acord s# vin# un om care s# se ocupe
de fotbal, dar, din p#cate, acesta a fost
greu de g#sit. _n ultimi doi ani ai man-
datului l-a g#sit pe dl. Sorin Popescu,
un mare sufletist, iar ca rezultat echipa
a participat doi ani consecutiv la turneul
play-off, clas@ndu-se \n primele 4 locuri,
\n timp ce acum se afl# pe locul al
XIV-lea. A propus “s# ne orient#m bine
asupra unei persoane ca pre[edinte, a
unui antrenor [i s# se g@ndeasc# matur
la \ntocmirea bugetului”.

Dl. M. M@nz@n# a adresat ur#ri de
s#n#tate, fericire, bucurii, \mpliniri [i ...
“\ng#duial#.”

_n ceea ce ne prive[te, consider#m c#
acea cup# de [ampanie, servit# dup#
\ncheierea [edin]ei, n-a avut semnifica]ia
cuvenit# [i dorit#, [i c#, av@nd \n vedere
unele ie[iri necontrolate, unele expresii
jignitoare [i tonul uneori neadecvat, ceea
ce nu onoreaz# pe cei care l-au folosit,
licoarea superb#, probabil, c# a fost
\nghi]it# de unii “cu noduri”, dac# nu
cumva chiar “li s-a oprit \n g@t”. Dar
totul e bine c@nd se termin# cu bine,
pentru c# \n cele din urm#, s-a revenit
totu[i la starea de bun#-dispozi]ie, la
atmosfera destins# [i distins#, la acea
normalitate la care a f#cut apel de c@teva
ori pre[edintele de [edin]#, al c#rui
mandat s-a \ncheiat.

Gheorghe GHEORGHI{AN

P.S.
Dup#-at@ta t#r#boi,
Ceart# [i z@zanie,
Se cuvine, mai apoi,
S#-nchei cu ... [ampanie?!

Valentin TURCU

_n cele din urm# – stare de normalitate

folk, u[uar#, popular#. De asemenea, a
considerat c# ar fi bine s# se stabileasc#
durata spectacolului pirotehnic (artificii)
[i s# fie impulsionat# activitatea de pre-
venire prin m#surile intreprinse de
Poli]ia Municipal#, Poli]ia Comunitar#,
Jandarmeria [i Sec]ia de Pompieri. Dl.
primar a informat c# anul trecut, dup#
ora dou# noaptea, totul era curat, situa]ie
care a existat [i cu ocazia Zilelor B#ile[-
tiului, c@nd p@n# diminea]a era cur#]enie
[i ordine deplin#. De asemenea, a infor-
mat asisten]a c#, prin ac]iunile \ntreprinse
[i prin apelul f#cut la organele abilitate,
\ncep@nd cu data de 1 februarie, vom
avea \n permanen]# la B#ile[ti 11
“masca]i”.

To]i ale[ii locali au fost de acord cu
proiectul de hot#r@re.

_n expunerea de motive la proiectul
de hot#r@re prin care se alege pre[e-
dintele de sedin]# pentru urmatoarele 3
luni, dl. Mihai Barbu, secretarul unit#]ii
administrativ-teritoriale, a informat c#,
av@nd \n vedere expirarea mandatului
pre[edintelui de [edin]#, conform pre-
vederilor Legii 215/2001, este necesar#
alegerea din r@ndul consilierilor a unui
nou pre[edinte de [edin]# al carui
mandat se \ntinde pe lunile ianuarie,
februarie, martie 2010.

Dl. M. M@nz@n# a propus s# fie
investit# cu aceasta calitate d-na Gilda
Gheorghiu, propunere care a fost
aprobat# \n unanimitate.

Au fost supuse apoi dezbaterii cele 4
Proiecte de hot#r@re prezentate de dl.
Victor Bonci.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re privind rezilierea contractului
19381/14.11.2005, se stipuleaz# c# su-
prafa]a de 712 mp din str. Eroilor, nr.
71A, aflat# \n fa]a Sta]iei de betoane ce
apar]ine Societ#]ii MITLIV, a fost
concesionat# de d-na Hassan Oana
Mihaela, \n baza contractului de conce-
sionare men]ionat. Av@nd \n vedere c#
\n prezent exist# o datorie de 256 lei,
reprezent#nd redeven]a neplatit# pentru
anii 2008 [i 2009, executivul a propus
rezilierea acestui contract de concesionare.

La \ntrebarea d-lui M. M@nz@n# dac#
pot fi recupera]i banii pe care trebuia
s#-i dea, edilul-[ef a men]ionat c#, ]in@nd

necesari [i a propus
s# nu se depa[easc#
num#rul de 500 de
dosare.

Proiectul propus
de executiv a fost
aprobat cu 14 voturi
“pentru”, dou# “\m-
potriv#” – I. Negre]
[i C#t#lin Ne]a – [i
o ab]inere – S. Ga-
ciu – care a precizat
ca este de-acord cu
restul proiectului,
mai pu]in cu suma
de 10 lei, pozi]ie pe
care a justificat-o [i
prin propunerea sa
ca suma s# fie 18
de lei.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re prin care se aprob# situa]iile deo-
sebite [i criteriile pentru acordarea aju-
torului de urgen]# \n anul 2010, se
precizeaz# c#, potrivit legisla]iei \n
viguare, “primarii pot acorda ajutoare
de urgen]# familiilor [i persoanelor care
se afl# \n situa]ii de necesitate cauzate
de calamitati naturale, incendii, accidente
precum [i pentru alte situa]ii deosebite
stabilite prin hot#r@re a CL”. Av@nd \n
vedere cele men]ionate, executivul a
propus aprobarea criteriilor de acordare
a ajutorului de urgen]#, dup# cum ur–
meaz#: pentru familiile sau persoana
singura care realizeaz# un venit mediu
lunar mai mic sau egal cu 200 de lei,
se acord# un ajutor de 500 de lei;
pentru un venit \ntre 201 [i 300 de lei
– 400 de lei; pentru venit \ntre 301 [i
400 de lei – 300 de lei, iar pentru un
venit \ntre 401 [i 500 de lei, s-a propus
un ajutor de 200 de lei.

Dl. S. Gaciu [i-a men]inut propunerea
avansat# \n sedin]a comisiei de specia-
litate de a nu se acorda ajutor celor care
n-au acte de identitate [i de domiciliu,
iar dl. I. Negre] a \ntrebat c@te ajutoare
au fost acordate \n acest an [i care este
suma care s-a dat, primind r#spuns c#
s-au acordat 20 sau 21 de ajutoare, \n
cuantum de 11164 lei.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut su-
fragiile tuturor consilierilor locali.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aproba principalele manifest#ri
cultural-artistice [i educative pe trim. I
al anului 2010, dl. Marcel Bo]a, direc-
torul Casaei de Cultura “Amza Pellea”,
a prezentat principalele activit#]i, venind
cu detalii acolo unde a crezut de cu-
viin]#. D-na Elena Jianu a considerat c#
este bine [i normal s# fie eviden]iate [i
aspectele pozitive ale activit#]ii, expri-
m@ndu-[i satisfac]ia c# spectacolului
pirotehnic de la miezul noptii al trecerii
dintre ani i se adaug# [i un spectacol
artistic, ini]iativ# pe care a socotit-o ca
extrem de inspirat# pentru efectele re-
confortante ale acestuia, dup# entu-
ziazmul generat de jocul de artificii. Este
\mbucur#tor c# anul acesta S#rb#torile
de iarn# au \nceput mai devreme \n
special cu, am putea spune, grandoarea

s-a prev#zut \ntoc-
mirea PUZ pentru
terenul intravilan
destinat construirii
de locuin]e pe cele
dou# str#zi, iar exe-
cutivul a procedat
la achizi]ionarea
lucr#rilor, respec-
t@nd OG 54/2007,
s-a propus emiterea
unei hot#r@ri a CL
prin care s# se apro-
be acest PUZ.

Deoarece dl. M.
M@nz@n# s-a inte-
resat \n ce const#
practic aceast# in-
vesti]ie, dl. V. Bonci
a informat c# \n

baza acesteia se pot aproba autoriza]ii
de construc]ie \n zona respectiv#, adic#
includerea zonei \n perimetrul construibil
al domeniului public.

To]i “parlamentarii” locali au fost de
acord cu proiectul executivului.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re referitor la aprobarea schimb#rii
destina]iei imobilelor din str#zile M#r#-
[e[ti, nr. 2; Aleea General I. Ghenescu,
nr. 7 [i Victoriei nr. 5, din centrale
termice \n spa]ii destinate comercializ#rii
produselor agricole [i neagricole, adic#
\n pie]e de cartier, se precizeaz# c#,
av@nd \n vedere c# aceste imobile, \n
care au func]ionat centrale termice de
cartier, sunt degradate [i neutilizate,
\nc#lzirea apartamentelor f#c@ndu-se \n
prezent descentralizat, prin centrale ter-
mice de scar# sau cu sobe, executivul a
propus \nfiin]area \n aceste cl#diri a unor
spa]ii destinate comercializ#rii produ-
selor [i transformarea lor \n pie]e de
cartier, ele f#c@nd parte din domeniul
privat al localit#]ii.

Dl. M. M@nz@n# s-a interesat dac#
imobile vor fi deschise permanent [i
cine asigur# cur#]enia, primul gospodar
al municipiului a fost de p#rere c# este
prematur s# se discute acum aceste pro-
bleme, care vor putea fi abordate dup#
ce se stabile[te organigrama acestor pie]e
de cartier. Dl. Gabriel Tica a informat
c# a inten]ionat s# ini]ieze un proiect de
hot#r@re prin care s# propun# ca centrala
de la gar# s# se dea \n folosin]# lo-
catarilor de la blocuri, deoarece pe bal-
coane se v#d lemne sparte [i este o
mizerie de nedescris. Oamenii sunt ne-
mul]umi]i c# se aduce mizerie la blocuri,
motiv pentru care a propus ca, dac# se
dezafecteaz# centrala, s# fie l#sat#
locatarilor pentru a-[i depozita combus-
tibilul solid. Dl. M. Barbu a informat
c# \nc# din 2005 s-a propus trecerea
acestor centrale din patrimonial public
\n cel privat, dar existau ni[te ordonan]e
care nu permiteau aceast# trecere. Acum
CL le poate administra, fiindc# pot fi
trecute \n domeniul privat [i este posibil#
luarea unei decizii \n acest sens. Dl.
primar Costel Pistri]u a informat c# se
sper# ca \n anul 2010 s# fie pus# \n
func]ie conducta de gaze Craiova –
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_n semn de \nalt# pre]uire pentru
marele poet Mihai Eminescu, la 160
de ani de la venirea sa pe lume, la
Casa de Cultur# “Amza Pellea”, a[a
cum s-a petrecut \n fiecare an, a fost
organizat# o manifestare de suflet,
emo]ionant# [i pilduitoare, prin care
s-a adus un mi[c#tor omagiu poetului
na]ional [i universal, n#scut \n
Ipote[tiul pe care l-a f#cut celebru.
De data aceasta, a fost o \nt@lnire
special#, directorul Marcel Bo]a
g@ndind-o ca o manifestare cu un plus
de intimitate, motiv pentru care
asisten]a a fost mai pu]in numeroas#,
a[a \nc@t sufletele au fost mai apro-
piate, iar participarea afectiv#, mai pro-
nun]at#. _n acest scop, profesoarele
Camelia Ionescu, de la Liceul “Mihai
Viteazul” [i Maria Lucia Ninu, de la
Grupul {colar “{tefan Anghel”,
prezen]e active la manifest#rile
cultural-artistice [i educative, au venit
cu elevi care iubesc literatura, frumo-
sul, \nzestra]i cu un plus de sensibi-
litate, unii participan]i la olimpiade.
S-a dorit, deci, o asisten]# select#, pe
m#sura cov@r[itoarei personalit#]i a
celui comemorat.

Dl. Dan Fir]ulescu a introdus asis-
ten]a \n intimitatea celui omagiat, pre-
zent@nd un fragment dintr-un film do-
cumentar despre Eminescu, realizat de
Ministerul Educa]iei, iar dl. Marcel
Bo]a, dup# ce a urat bun-venit celor
prezen]i, a expus succint motiva]ia
evenimentului, exprim@ndu-[i bucuria
c# invita]ia sa a g#sit ecou [i “s-a retras”
discret, pred@nd [tafeta domnului prof.
Valentin Turcu.

_n stilul s#u inconfundabil [i prin
umorul s#u s#n#tos, distinsul prof. a
creat \nc# de la \nceput o stare de
bun# dispozi]ie, dar [i o atmosfer#
elevat# [i a precizat c# nu se inten-
]ioneaz# s# se ]in# prelegeri savante,
nu se vor aborda anumite teme ale crea-
]iei eminesciene, ci se va urm#ri o dep#-
nare de g@nduri [i amintiri, care s#-i
apropie suflete[te pe cei prezen]i. N-a
pierdut prilejul de a da glas dezam#girii
sale, generate de pasivitatea de neiertat
cu care “puternicii” [i politicienii zilei
\l privesc pe genialul poet [i condam-
n@nd \ncerc#rile de denigrare a poe-
tului, \n ultima vreme, exemplific@nd
numai cu Mircea C#rt#rescu. A consi-
derat c# este de-a dreptul deranjant c#
p@n# la ora 13, pe posturile de tele-
viziune nu s-a amintit nimic despre
cel omagiat, prioritate av@nd bana-
lit#]ile, mondenit#]ile de[ucheate [i alte
emisiuni \mpotriva bunului sim].

 Mare iubitor de literatur# [i foarte
bun cunosc#tor al literaturii romane
[i universale, Domnia Sa \nsu[i deo-
sebit de talentat, creator de poezie de
calitate ( este suficient s# amintim
numai baladele pe care le public# \n
“Gazeta de B#lie[ti”), [i-a axat in-
terven]ia pe eviden]ierea profilului
moral al poetului, pe dimensiunile
intelectuale [i culturale ale personali-
t#]ii sale, pun@nd \n lumin# cov@r-
[itoarea sa inteligen]#, ajutat# de o
memorie c#reia nu-i sc#pa nimic din
ceea ce \[i intip#rise vreodat#, omul
atent la ideile generale [i c#ruia \i erau
indiferente tot ce era caz individual,
conven]ie social#, avere, rang [i chiar
soarta propriei persoane. Deosebit de
gustate au fost unele aspecte dac# nu
inedite, cel pu]in nu prea cunoscute,
din via]a poetului, pe care a m#rturisit
c# le-a aflat de la bunul [i valorosul
s#u profesor din liceu, c#ruia \i poart#
o mare recuno[tin]# [i un profund
respect, \n special pentru faptul c# a
avut \ndr#zneala s# dep#[easc# preve-
derile programei [i cerin]ele manualu-
lui \ntr-o perioad# “tulbure [i pericu-
loas#”. Amintind c# [i \n timpul vie]ii
poetului au existat detractori, a
eviden]iat c@t# dreptate a avut Tudor
Vianu, c@nd a afirmat c# “f#r# Emi-
nescu am fi fost mai s#raci” [i,
extinz@nd aria cuget#rii a \ntrebat
retoric ce am fi fost [i f#r# Enescu
sau Iorga, personalit#]i de excep]ie
venite din aceea[i zon# \n care a v#zut
lumina zilei genialul nostru poet.

_n \ncheierea “interven]iei” a citit
propria-i crea]ie, “C#tre Eminescu”,

retoric# din final, apelul c#tre Vlad
}epe[.

Considera]iile distinsului profesor
ne-au adus aminte de aprecierile unui
ilustru istoric [i critic literar care,
referindu-se la traducerile \n diferite
limbi ale operei poetului, afirma c#
“Eminescu este greu de tradus [i \n
limba rom@n#”.

Consider@nd c# nu mai este cazul
s# vorbeasc# despre poet [i opera sa,
sensibila prof. Camelia Ionescu [i-a
exprimat nemul]umirea generat# de
structura programelor [colare, de ne-
fericita succesiune a no]iunilor refe-
ritoare la receptarea crea]iei emines-
ciene, la faptul c# se studiaz# poezia
filosofic# atunci c@nd elevii n-au
niciun fel de no]iuni de filosofie [i
c# \n subiectele pentru bacalaureat
opera eminescian# este prea pu]in
reprezentat#.

Aceast# manifestare de suflet [i
sim]ire a sporit \n str#lucire prin fap-
tul c# \ntre interven]iile profesorilor
invita]i, elevii au fost protagoni[tii
unor momente artistice de ]inut#,
aplaudate c#lduros, momente care au
augmentat dimensiunile personalit#]ii
Luceaf#rului poeziei rom#ne[ti.
_ndrumate de d-na Carmen Mitrache,
elevele Mormoe M#d#lina [i Alni]i
Beatrice au recitat cu mult# sensibi-
litate poeziile “C#lin (File din po-
veste) [i “O r#m@i...”, ultima poezie
interpretat# [i de liceanul Matei M#-
d#lin, iar Dec# Simona [i Beleuzu
{tefania, \ndrumate, ca [i cel#lalt
licean, de domni[oara prof. Maria
Ninu, [i-au demonstrat talentul prin
interpretarea crea]iilor eminesciene
“Floare albastr#” [i “Pe l@ng# plopii
f#r# so]”. Partea artistic# a fost fericit
completat# de elevele Ne]a Teodora
[i Secu Andra care, \ndrumate cu tact
[i pasiune de dl. \nv#]#tor C#t#lin
Ne]a, [i-au etalat calit#]ile vocale,
interpret@nd roman]ele “Pe l@ng#
plopii f#r# so]” [i “Mai am un singur
dor”.

A fost o sear# de neuitat, o sear#
de vis care a demonstrat, dac# mai
era nevoie, c@t# dreptate avea T. Vianu
c@nd, eviden]iind valoarea operei
poetului, spunea printre altele: “Lirica
eminescian# a fost o b#utur# \nt#-
ritoare pentru societatea rom@neasc#
de la sf@r[itul veacului trecut” [i,
schi]@nd portretul moral al acestuia,
afirma: “_n sufletul lui triumf# energia
intelectual# [i artistic# a unui popor
\ntreg. Are con[tiin]a clar# a supe-
riorit#]ii lui. {tie c# este Luceaf#rul.”

 {i pentru a eviden]ia pre]uirea de
care s-a bucurat \n r@ndul \nainta[ilor
ilu[tri sau c# a avut urma[i care l-au
venerat, este suficient, credem, s#
reproducem versurile bardului de la
Mirce[ti: “E unul care c@nt# mai dulce
dec@t mine,/ Cu-at@t mai bine ]#rii [i
lui cu-at@t mai bine,/ P#[asc# \nainte,
ajung# c@t de sus,/ La r#s#ritu-i falnic
se-nchin# al meu apus.” ori pe cele
ale lui Vlahu]# :”Tot mai citesc
m#iastra-]i carte,/ De[i ]i-o [tiu pe
dinafar#...”

 Ce s-ar mai putea spune? Doar c#
este o parte din ce [i-a propus
\nt@lnirea de suflet de joi seara!

Gheorghe GHEORGHI{AN

O sear# de neuitat...

un vibrant omagiu adus poetului, dar
[i o satir# ustur#toare la adresa nep#-
s#rii oficialit#]ilor centrale fa]# de
marile valori ale neamului, poezie pe
care o pute]i citi \n acest num#r.

Pornind de la afirma]ia lui Arghezi
c# despre Eminescu trebuie “vorbit
pe [optite” [i c# “pentru pietatea
noastr# dep#[it#, dimensiunile lui trec
peste noi, sus [i peste v#zduhuri” de
la afirma]ia lui Noica potrivit c#reia
Eminescu este “omul deplin al culturii
rom@ne” [i de la cea a lui Iorga c#
este “expresia integral# a sufletului
rom@nesc”, semnatarul acestor r@nduri
a considerat c# este o mare \ndr#zneal#
s# vorbe[ti despre marele poet, p#sc@n-
du-te pericolul de a-i [tirbi m#re]ia [i
de a-l cobor@, f#r# voia ta, de pe
piedestalul pe care \si are meritatul
loc. Este necesar s# ne ferim [i de
afirma]ii “pompoase”, cu o mare doz#
de exagerare, cum este [i aceea c#
“Eminescu este o apari]ie surprin-
z#toare, inexplicabil#, un miracol al
literaturii rom#ne”, care devine chiar
periculoas#, pentru c# neag# \ntreag#
nostr# mo[tenire literar# [i cultural#
de p@n# la Eminescu. Cine vrea s#
\n]eleag# mai bine poezia eminescian#
este bine s# \nceap# cu studierea
prozei, av@nd \n vedere c# proza este
o sintez# a temelor [i motivelor liricii
sale, dar, din p#cate, mai pu]in
cunoscut# pentru c#, integral, a fost
publicat# abia \n 1964. Dup# cum se
[tie, poetul a n#zuit c#tre o iubire
pur#, candid# [i, \n func]ie de
intensitatea sentimentului [i, mai ales,
de sinceritatea [i noble]ea acestuia,
poetul a folosit diverse formule de
adresare [i de numire a fiin]ei iubite,
afirma]ie pe care am ilustrat-o cu
versuri din poezia erotic#. De aseme-
nea am scos \n eviden]# demnitatea
poetului care nu a “\nchinat” niciodat#
versuri la “puternici [i cucoane” [i n-
a dedicat “bro[uri la dame, ai c#ror
b#rba]i ei sper#/ C-ajung@nd c@ndva
mini[tri le-a deschide carier#.”

Venerabilul profesor Nicolae Miu
a dep#nat amintiri, evoc@nd momente
din excursiile f#cute cu elevii “pe ur-
mele lui Eminescu” [i relat@nd un
fapt emo]ionant, petrecut la una din
m#n#stirile din nordul Moldovei, unde
un c#lug#r, cu vocea-i r#gu[it#, le-a
recitat elevilor acea bijuterie care este
“Doina”, un superb poem, necunoscut
\nv#]#ceilor, pentru c# a fost mult timp
interzis de oficialit#]ile vremii [i n-a
fost inclus \n volumele de versuri ale
poetului. Vorbind despre dimensiunile
poetului [i despre valoarea operei sale,
a precizat c# nepre]uita oper# a
poetului, \n special poezia filosofic#,
este destul de greu de receptat [i este
explicabil de ce mul]i elevi n-o \n]eleg.
Datoria profesorilor este de a le cultiva
cultul pentru poetul nostru na]ional [i
de a-i stimula s# citeasc# poezia [i
proza eminescian#. {i-a exprimat bu-
curia c# elevii au r#spuns solicit#rii
profesoarelor, c# li se cite[te pe fa]#
satisfac]ia de a participa la aceast#
manifestare, a f#cut c@teva aprecieri
generale asupra crea]iei eminesciene,
a citit o poezie a Veronic#i Micle,
dedicat# marelui poet, [i a recitat
versuri semnificative din “Scrisoarea
III”, acelea care justific# invoca]ia

                         Motto:
“Eminescu este cel mai mare poet
pe care l-a ivit [i-l va ivi, vreodat#,
poate p#m@ntul rom@nesc”

George C#linescu
Ianuarie este o lun# ofertant# pentru toate cadrele didactice care doresc

s# se implice \n diverse activit#]i educative \n cadrul unit#]ilor [colare sau
\ntre acestea. Este o lun# cu bogate tradi]ii [i obiceiuri str#mo[e[ti, o lun#
\n care a v#zut lumina zilei marele poet Mihai Eminescu, o lun# \n care
ne putem aminti de clasicul literaturii rom@ne[ti, Ion Luca Caragiale, dar
[i de fapta istoric# remarcabil# care a stat la baza form#rii statului rom@n,
dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza at@t \n }ara Rom@neasc#, c@t
[i \n Moldova, la 5 [i respectiv 24 ianuarie 1859.

{coala nr. 2 B#ile[ti \mpreun# cu {coala cu clasele I-VIII Cioroia[i
au pus bazele unui parteneriat educa]ional al c#rui scop este acela de a
promova via]a [i opera eminescian# \n cadrul unor manifest#ri prilejuite
at@t de na[terea, c@t [i de trecerea \n eternitate a marelui poet na]ional.

Astfel, pe 15 ianuarie 2010, la {coala Cioroia[i s-au \nt@lnit elevi [i
cadre didactice din ambele [coli \ntr-o activitate conceput# [i organizat#
de c#tre doamna profesoar# Irina Prodan ({coala Cioroia[i ) [i
domni[oara profesoar# de Limba [i literatura rom@n#, Livia Becea
({coala nr. 2 B#ile[ti). Au existat mai multe paliere ale \nt@lnirii care
a debutat cu o prezentare \n power point a vie]ii [i operei lui Mihai
Eminescu. A urmat apoi o sesiune de referate realizate de elevi. Partea
artisic# a manifest#rii a fost cea care a primit cele mai multe aprecieri
din partea audien]ei, poeziile poetului, precum [i desenele realizate de
elevii {colii nr. 2, inspirate de lirica eminescian#, au venit al#turi de
roman]a “ Sara pe deal ”, interpretat# de aceia[i elevi, s# emo]ioneze
pe cei prezen]i. Spre bucuria celei ce a realizat acest articol, concursul
“Eminescu la ceas aniversar”, a fost c@[tigat de echipajul {colii nr. 2.

Cu speran]a c# ceea ce s-a \nt@mplat la Cioroia[i a condus la
\mbog#]irea, \ntr-un mod pl#cut, a cuno[tin]elor celor prezen]i despre
ceea ce \nseamn# o imens# valoare a literaturii rom@ne, reprezentat# de
marele Eminescu, a[tept#m cu interes [i alte manifest#ri care s#
completeze calendarul evenimentelor lunii ianuarie.

Claudia SURCEL
Coordonator de programe educative {coala cu Clasele I-VIII nr. 2 B#ile[ti

Biblioteca Municipal# B#ile[ti [i Prim#ria Municipiului B#ile[ti au
marcat \mplinirea a 160 de ani de la na[terea poetului Mihai Eminescu,
cel mai mare maestru al condeiului care a slujit cu credin]# [i devota-
ment marile laturi ale talentului, organiz@nd \n ziua de 15 ianuarie 2010,
\ncep@nd cu orele 10, manifest#ri literar artistice la care au participat
copii de la Gr#dini]a nr. 9 “Amza Pellea” care s-a prezentat cu un
num#r de 48 de pre[colari coordona]i de d-na directoare Ioana Neac[u
[i educatoarele Mihaela Toni]# [i Constan]a Fec#.

Ace[ti minuna]i copii au recitat cu vocea tremur@nd# fragmente din
poeziile marelui poet: Somnoroase p#s#rele, Luceaf#rul, O, r#m@i!, Re-
vedere, Ce te legeni, La steaua, La mijloc de codru, [.a.

Deosebit de bine s-au prezentat elevii de la {coala nr. 1 B#ile[ti care
sub \ndrumarea \nv#]#torilor C#lin Raluca [i C#lin C#t#lin, din clasa I
[i a II-a care au recitat poezii din opera lui Mihai Eminescu [i au
prezentat un scurt referat despre via]a [i opera marelui poet. Programul
a cuprins recitaluri eminesciene \n limba rom@n#, \n limba englez# [i
\n limba francez# sus]inute de elevii de la {coala nr. 1 \ndruma]i de
profesoara St#nculescu Ani[oara.

Emo]ionant# a fost prezen]a copiilor de la {coala cu clasele I-VIII
Ghidici care, \ndruma]i de d-na profesoar# St@n#r@ng# Carmen au pre-
zentat un frumos recital de c@ntece [i cunoscute poezii din crea]ia emi-
nescian#. Programul [colii din Ghidici a avut \n deschidere o scurt# istorie

Sub semnul
luceaf#rului

rom@nesc

a familiei marelui poet, prezent@nd cu lux de am#nunte apari]ia pe lume
a acestuia [i felul \n care a fost ursit s# devin# cel mai mare poet al
neamului rom@nesc \n sceneta intitulat#: ”Suflet de crin.” O impresie
deosebit# au f#cut dou# artiste \n devenire de la [coala din Ghidici care
au interpretat c@ntece [i balade, colinde pe versurile lui Mihai Eminescu,
etal@nd un talent deosebit fiecare av@nd o voce pe care o vom auzi [i \n
viitor; numele lor este: Ghincea Iuliana [i }i]# Marcu Daiana.

Ace[ti minuna]i ambasadori ai {colii din Ghidici au venit \mbr#ca]i \n
frumoase costume populare care au atras aten]ia at@t copiilor, cadrelor
didactice prezente c@t [i reprezentantelor Clubului Seniorilor organizat pe
l@ng# Biblioteca Municipal# B#ile[ti: d-na B#l]oi Elisabeta, d-na }enea
Doina, d-na Ghimboa[# Silvia, d-l B#dele Alex precum [i invita]ilor care
au reprezentat Prim#ria, respectiv d-l viceprimar Paul Mitroi, domnilor
consilieri Mihai Dumitra[cu [i Irinel Mu[uroi [i Voicea Alin, reprezen-
tantul Muzeului B#ile[ti.

Au fost apreciate expozi]iile de carte, de desene [i colaje, preg#tite de
elevii {colii nr. 1 [i de bibliotec#.

Biblioteca a fost la un moment dat ne\nc#p#toare pentru a primi laolalt#
cei peste 130 copii care au venit cu obraji \mbujora]i s# se \nc#lzeasc#
la c#ldura primitoare a bibliotecii [i s#-[i arate talentul [i dragostea lor
pentru poezia eminescian#.

Pentru talentul lor extraordinar, sincere felicit#ri [i toate mul]umirile
dasc#lilor care au contribuit la organizarea acestui minunat spectacol.

Janeta VLAD

_nchinare Eminescului_nchinare Eminescului_nchinare Eminescului
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Noi, C@rciumaru Petric# [i Anghel Iulic# (Fotograful), \n calitate de pensionari [i cititori
permanen]i ai publicaþiei locale ”GAZETA DE B~ILE{TI”, permite]i-ne s# felicit#m \n modul
cel mai sincer colectivul redac]iei, precum [i ceilal]i colaboratori fideli [i ocazionali care prin
efort [i d#ruire se str#duiesc lun# de lun# – \n cei cinci ani de la prima apari]ie a Gazetei –
s# ne informeze cu cele mai prestigioase evenimente din activitatea Consiliului Local B#ile[ti,
precum [i despre alte activit#]i sociale, culturale, sportive, religioase, istorice [i despre cunoa[terea
unor personalit#]i de valoare, n#scute \n municipiul nostru. Prin prezentarea lor, noi devenim mai
cunosc#tori [i t@n#ra genera]ie poate avea exemple de urmat.

 Apreciem [i articolele scrise ale multora din membrii Consiliului Local, al Dv., \nv#]#tori,
profesori, preo]i [i ale altor localnici – care prin cele publicate ne trezesc interesul [i pasiunea
de a citi cu regularitate ”Gazeta de B#ile[ti”, iar Baladele d-lui prof. Turcu ne \nveselesc [i ne
\nvioreaz# sim]ul umorului.

Aceeia[i apreciere o au [i al]i b#ile[teni care sunt pleca]i, dar urm#resc cu interes GAZETA.
Dorim s# creasc# mereu num#rul celor care scriu articole interesante.

V~ DORIM SUCCES [i v# ur#m ”LA MUL}I ANI”
Petric# C^RCIUMARU

Iulic# ANGHEL

E oare, Doamne, doar paradoxal
C# n-ai f#cut nicic@nd vreo referin]#
Ca s# se [tie cum, pervers [i imoral,
Se traveste[te utopia-n... [tiin]#...,
Mereu biet vis n#ucitor,
Perpetu# [i cinic# himer#
A unui iluzoriu viitor
_n care cei s#rmani zadarnic sper#...
Chiar despre fiul T#u iubit, Iisus,
Bl@nd, darnic, iert#tor [i altruist,
Un politruc f#]arnic ar fi spus
C# ar fi fost \n lume primul...comunist,
Iar al]ii, devota]i [i-atei isterici
{i nume [i credin]# perfid }i-au profanat
{i }i-au \nchis [i-au d#r@mat biserici
Sau prin ukazuri rostul le-au schimbat...
Le-au f#cut c@rciumi, grajduri, magazine,
Sau s#li de cinema, depozite de sare,
Ori le-au l#sat s# cad# \n ruine
Organe tic#loase, par[ive [i vulgare...
{i }i-au trimis [i credincio[i [i popi
_n lag#re de munc# [i penitenciare
{i ca t@lharii, cardinali [i episcopi
Aveau adesea lan]uri la picioare...
La fel erau trata]I [i adversarii
Politici – b#tu]i [i – nfometa]i,
Fiindc#, de sus de tot, comandatarii
Planificaser# s# fie...lichida]i :
Avoca]i, filosofi, medici, generali,
Sau scriitori, profesori universitari,
Cu gazetari [i-al]i intelectuali
{i fo[ti mini[tri [i mari demnitari...
...............................................................
Ei, da, socialismul... doctrin#-am#gitoare
De la-nceputuri a visat la statul
_n care tot ce este plusvaloare
S# aib# ca st#p@n doar proletariatul...
{i invoca partinic libertatea
_ntr-o alambicat# teorie,
Dar, \mpreun# cu egalitatea,
S-a dovedit o simpl# utopie...
Cel ce l-a proorocit a fost acela
Ce \ntr-o carte i-a dat chip de soare –
Italicul Tomaso Campanella,
Ce-a stat un sfert de veac \n \nchisoare...
Pe urm#, doi francezi [i un englez,
Nutrind convingeri quasi-socialiste,
Au experimentat fantasticul lor crez
_n primele-ncerc#ri cooperatiste...
Peste un veac, din dou# b#rbi nem]e[ti,
S-a n#scut “Manifestul comunist”,
“Interna]ionala”, mi[c#ri muncitore[ti,
Partide [i grup#ri de tip marxist...
Unu-n Rusia, cu cioc [i cu chelie,
A devenit revolu]ionar
De[i avea [i case [i mo[ie,
_ns# [i-un frate sp@nzurat de ]ar...
Un georgian, fost el seminarist,
Beteag de st@nga [i, de statur#, mic,
{i sp#rg#tor de b#nci s-a f#cut...comunist,
Dar a-necat \n s@nge Partidul Bol[evic...
Pe urm#-n tot ce-a fost Partidul-Stat
S-au ridicat \n v@rf conduc#tori
_n niciun caz din proletariat,
Sau cei ce-au fost prin fabrici muncitori:
Un fost cioban-sadea, un p#durar,
Un ager [i pur-s@nge Kaghebist,
Un ajutor c@ndva de osp#tar,
{i-apoi, la urm#, un fost tractorist...

Conduc#tori din “}#rile Fr#]e[ti”
S-au ridicat din mediul proletar
{i cercuri – evident – muncitore[ti
Cu spirit ascendent-veleitar... :
La nem]i un tinichigiu [i un t@mplar,
O calf# de cizmar \n Iugoslavia,
La unguri – un b#can [i un fierar,
Un fochist [i-un miner \n Polonia...
Noi ne-am pricopsit c-un fost dogar,
Recalificat electrician,
Devenit ministru [i prim-secretar
{i pretins strateg [i tactician...
Apoi, valetul lui – cizmar-c@rpaci –
Dar ru[inat de meseria lui,
S-a pref#cut \n “Marele C@rmaci”
Sub masca revolu]ionarului...
G@ngav, nervos, viclean [i ignorant,
_l g@dilau \n versuri fal[i-poe]i,
Zugravi pe p@nze-l puneau obsedant
{i \l sl#veau \n imnuri c@nt#re]i...
Consoarta lui odat#-l \ntrebase
Cum grasa lu’ Nea Ghi]u e artist#,
Eu, care am la baz# patru clase,
De ce s# nu m# fac mare chimist#...
{i doctor-inginar-academician,
Savant# de renume mondial,
S# fabric polimeri [i codoi peste plan
{i s#-]i ridic [i ]i-e prestigiul personal?!
............................................................
Treptat, treptat, s-a stins orice av@nt;
Cu industria – n#scut# [chioap#-
{i cu agricultura... la p#m@nt,
Socialismul se-ndrepta spre...groap#...

Zadarnic \l vegheau mili]ienii
Cu securi[tii [i al]i c@ini de paz#,
Zadarnic perorau teoreticienii
C# e valid; era putred la baz#!!!
Pentru c# la nivel na]ional
Aproape to]i ne-alimentam “[tiin]ific”,
Cu surogate [i “ra]ional”,
Cu supliment de-nv#]#m@nt politic...
Iar despre activistul de partid
Se zicea, pe la cozi la lapte sau la p@ine,
C#-ar fi un soi de animal hibrid,
C# e gras ca un porc [i latr# ca un c@ine...
{colit pe la “F.F.”, incult [i agramat,
Cu subalternii-dur, iar cu [efii-servil,
El, “muncitor cu gura”, era preocupat
S# “ia” de pe “teren” tot ce-i era util...
Idealul “\n cuget [i-n sim]iri”,
Multtr@mbi]ata unanimitate,
Anihila \n for]# vise [i porniri
{i rezulta doar...imbecilitate...
Prin radio, televizor, ziare,
Mitinguri, vizite, [edin]e-n plen
Serveau ideii de \ndoctrinare
Dup# modelul Mao-Kim Ir Sen...
_n centru – El, citindu-[i cuv@ntarea,
Privit atent de Ea [i admirat,
Al#turi de \ntreaga adunare,
{i-n repetate r@nduri ova]ionat...
Intra]i a[a \n plin socialism,
Un paradox bazat pe...dinastie,
Rom@nii-au tr#it ani de paroxism
De absurdit#]i [i slug#rnicie...

Cu etica [i cu echitatea,
Socialiste, bine\n]eles,
Se simula, cumva, egalitatea...
Care? [i cum s#-o fi-n]eles?!
Mai nimeni nu putea s# \n]eleag#
Mesajul [i esen]a teoriei
C#, de at@ta bine, }ara-ntreg#
Huzurea prin... reprezentan]ii ei...
Aplauze, urale prin ]ar#,
V@n#toare, mese tov#r#[e[ti,
Cump#r#turi \n vizite pe – “afar#”,
Titluri, decora]ii, plimb#ri \n cale[ti...
La ceilal]i, mai mici, gustul puterii
Se completa perfect cu abunden]a,
Dar zgomotos negau rostul averii,
C#ci se temeau c#-i pa[te...peniten]a...
C@nd afla “organul mai superior”,
De la cei ce dau cu ciripitul,
_i scotea din func]ii, vai de capul lor,
Dup# ce-i beleau cei cu...”ilicitul”...
Ce mai putea face un prim-secretar?
S# se \ntoarc# la “munca de jos”?
“S# trag# la [aib#” s# transpire, iar
Cu diplome luate pe u[a din dos?!...
.......................................................
Ce numeau ei, convin[i, socialism
Pe unde-o fi [I cum a disp#rut,
De e acum, subit,... capitalism ?!
Pe banii cui [i cine l-a f#cut ?!
De trei ori, ca-n basm, peste cap s-a dat
{i-altul e, g#tit, pl#cut mirositor;
Alte obiective i-au fixat
_ntr-un previzibil viitor...
Cine? Chiar tovar#[i activi[ti
Ce [i-au cultivat vechile rela]ii,
La fel mili]ieni [i securi[ti –
Azi patroni de-afaceri cu... voca]ii...
S-au colorat politic diferit,
C# doar e-acuma pluripartidism
{i-aproape to]i \n trecut au min]it
C@nd se f#ceau c# cred \n Comunism...
Ei defileaz#-acum \n culori vii
{i le mai schimb# dup# interes;
Sunt ro[ii, galbeni, verzi, portocalii,
Dup# cum la putere au acces...
Ro[ii sunt cei mai mul]i, c#, altfel, cum?!
{i-au preluat simbolul proletar,
Sper@nd c#-n viitor, pe-acela[i drum,
Spre comunism s# se \ntoarc# iar...
S# vezi carieri[ti [i impostori,
Nomenklaturi[ti cinici [i venali,
Revopsi]I cur@nd \n...”conservatori”,
{i \n “]#r#ni[ti”, sau \n “liberali”!!!
Iar fo[ti profesori de “Socialism”
Sunt acum “politologi” de seam#,
Ne ]in prelegeri de patriotism;
De cine s-ar jena sau le-ar fi team# ?!
Se [tie c# avem parlamentari
Ce-i \n#l]au lui Cea[c# osanale,
Dar neag#-n confrunt#ri cu adversari
{i odele-nchinate }oapei sale...
Ceva s-ar putea face, dar, ce oare?!
Iat# o \ntrebare ce-a[teapt# un r#spuns;
_ncotro se \ndrept# clasa muncitoare
{i \ntre timp, Partidul ce-a ajuns?
Va fi, cur@nd, ce-a fost aici, acas#,
Singur Partidul tot la c@rm# iar#[i,
C#ci se va ascu]i lupta de clas#
{i, deci, “Tot \nainte”, dragi tovar#[i!!!

Valentin TURCU

BALADA
SOCIALISMULUI
BALADA
SOCIALISMULUI
BALADA
SOCIALISMULUI

Domnule primar,
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Alexandru Ioan Cuza s-a n#scut
la 20 martie 1820 av@nd ascenden]a
\ntr-o veche familie de boieri mol-
doveni din zona F#lciului, a c#rei
prim# atestare documentar# dateaz#
de la mijlocul secolului al XVII-lea.

Ioan, tat#l s#u, a fost fiu de c#mi-
nar [i, la r@ndul s#u, a ocupat diverse
func]ii: sp#tar [i ispravnic de F#lciu,
p@rc#lab de Gala]i [i pre[edinte de
judec#torie. A st#p@nit mo[ii la Bar-
bo[i, Deleni [i Bujorul. Sultana, ma-
ma domnitorului, era n#scut# Coza-
dini [i provenea dintr-o familie
greco-italian# din Constantinopol.
Viitorul domnitor a avut un frate,
Dimitrie, mort \n urma unui accident
de c#l#rie \n 1850 [i o sor#, Sultana,
viitoare so]ie a lui Mihai Jora, pre-
fect de Roman \n timpul domniei
cumnatului s#u. Din familie a mo[-
tenit energia [i dorin]a de a se remar-
ca, iar [coala [i prieteniile din tine-
re]e au contribuit \n m#sur# hot#r@-
toare la canalizarea acestora spre
interesul general al societ#]ii rom@-
ne[ti, al rom@nilor din toate provin-
ciile lor istorice.

Primii ani ai copil#riei i-a petrecut
la mo[ia tat#lui s#u de la Barbo[i,
apoi a \nv#]at \n pensionul francez
Sachetti din Gala]i [i la Ia[i la
pensionul deschis de francezul
Victor Cuenim, unul dintre ofi]erii
r#ma[i pe meleagurile moldovene[ti
din armata condus# de Napoleon \n
campania \mpotriva Rusiei. Printre
colegii de \nv#]#tur# s-au num#rat
Eugen Alcaz, Anastase Panu, Vasile
Alecsandri, Mihail Kog#lniceanu,
care-i vor deveni sfetnici apropia]i
[i colaboratori direc]i. _n 1834, A.I.
Cuza pleac# la Paris, ca mai to]i
tinerii cu stare din acea vreme, s#-
[i completeze studiile [i ob]ine diplo-
ma de bacalaureat \n litere la Sor-
bona, \n 1835. Se \nscrie la medi-
cin#, apoi la drept, nefinaliz@nd \ns#
cursurile acestor facult#]i. Atras de
economie va deveni membru al So-
ciet#]ii economi[tilor din Paris.

_n septembrie 1837, revine \n ]ar#
[i, dup# moda vremii, se \nroleaz#
cadet, preg#tindu-se pentru cariera
de ofi]er, dar, la scurt timp, ob]ine
o dispens# pentru a-[i continua stu-
diile la Paris, unde r#m@ne aproape
doi ani. _n capitala Fran]ei, ]ar# care
se bucura de un regim politic liberal
la acea vreme, numero[i tineri ro-
m@ni din ambele principate rom@-
ne[ti \[i \nsu[esc nu numai cuno[tin-
]ele necesare profesiunii lor viitoare,
dar [i ideile \naintate ale epocii, pe
care \ncearc# s# le transpun# \n
activitatea lor de oameni politici [i
\ndrum#tori culturali la \ntoarcerea
\n ]ar#. _n aceea[i perioad#, \n Prin-
cipatele rom@ne regimul social-poli-
tic cunoa[te o criz# deosebit#, lupta
pentru \nl#turarea r@nduielilor feu-
dale \mpletindu-se cu aceea pentru
formarea statului na]ional.

La \nceputul anului 1840, Cuza
demisioneaz# din armat# [i ocup#
func]ii importante \n administra]ie
[i justi]ie. _n 1842, la numai 22 de
ani, de]ine func]ia de pre[edinte al
Judec#toriei Covurlui, c#lc@nd pe
urmele tat#lui s#u, care, la v@rsta
de 23 de ani, fusese ispravnic \n
acela[i ]inut. _n aceast# func]ie se
dovede[te a fi un func]ionar com-
petent [i corect, urm#rind cu perse-
veren]# respectarea legilor indiferent
de starea social# a celor \n cauz# [i
pretinz@nd acela[i lucru [i de la cei
afla]i \n subordinea sa.

Anul 1846 reprezint# un moment

de cotitur# spre revolu]ie a ac]iunilor
patrio]ilor din }#rile Rom@ne. Are
loc o schimbare radical# \n con[tiin]a
politic# a multor moldoveni care nu
mai suport# regimul lui Mihail
Sturdza dorind s# se treac# la o
serie de reforme sociale menite s#
afecteze baza rela]iilor feudale.
Alexandru Ioan Cuza se afl# \n toiul
mi[c#rilor sociale [i se dedic# trup
[i suflet activit#]ii revolu]ionare care
\ncepuse s# ia amploare \n Moldova.
Revolu]ia de la 1848, prev#z@nd lar-
gi reforme \n toate sectoarele vie]ii
politice [i sociale,
constituie un moment
de referin]# \n n#-
zuin]a [i str#daniile
patrio]ilor rom@ni pen-
tru crearea unei Ro-
m@nii moderne, dez-
volt@ndu-se pe coor-
donatele luptei pentru
democra]ie [i inde-
penden]#.

Afl@ndu-se \n r@ndul
celor aduna]i la hotelul
“Petersburg” din Ia[i
\n seara zilei de 27
martie/8 aprilie, Cuza
ia cuv@ntul pronun-
]@ndu-se pentru pro-
gramul de reforme ce
se preconiza. Dup# re-
fuzul domnitorului
Sturdza de a accepta
integral revendic#rile [i
inten]ia de a reprima
cu for]a pe revolu-
]ionari, al#turi de Va-
sile Ghica [i C. Racli[,
se num#r# printre cei
dint@i care \ndeamn# la
rezisten]# chiar cu pre-
]ul vie]ii, atitudine pro-
fund patriotic# con-
semnat# \n documen-
tele vremii: “Cu moar-
tea noastr# trebuie s#
deschidem un viitor
na]iei noastre vrednic
de m#rirea trecutului
str#mo[ilor no[tri.
Rom@ni! Ast#zi toate
na]iile \nvie, trebuie s#
\nvie [i a noastr#!”

Dup# arestarea sa [i exilul la sud
de Dun#re, reu[e[te s# fug# de sub
escort#, refugiindu-se la viceconsulul
englez de la Br#ila, pe teritoriul
Munteniei, apoi izbute[te s# ajung#
\n Transilvania, unde particip# la
marea Adunare na]ional# de pe
C@mpia Libert#]ii de la Blaj din 3/
15 mai 1848, fiind profund impre-
sionat de hot#r@rea de lupt# a celor
peste 40 de mii de ]#rani veni]i din
toate p#r]ile Transilvaniei.

_n timpul domniei lui Grigore Al.
Ghica, sus]in#tor al Unirii, Cuza este
ridicat la rangul de vornic, relu@ndu-
[i activitatea mai \nt@i \n magistra-
tur# [i apoi \n administra]ie, ocup@nd
succesiv posturile de pre[edinte al
Judec#toriei Covurlui, director al
Ministerului de Interne [i p@rc#lab
de Gala]i. {i \n aceste func]ii Cuza
se dovede[te a fi un bun [i priceput
administrator, dar mai ales un
dreg#tor cinstit, preocupat de binele
oamenilor, ostil abuzurilor de orice
fel, ap#r#tor al celor mul]i, \n special
]#rani, asupra c#rora ap#sau nume-
roase obliga]ii.

_n lupta cu \n[el#ciunile, cu abu-
zurile, Cuza devine un erou popular,
de descinderile lui prin pie]e, adesea
mascat, leg@ndu-se multe povestiri,
cresc@ndu-i popularitatea [i succesul

la public. Dup# ce domnia lui
Grigore Ghica ia sf@r[it, acesta fiind
\nlocuit, conform prevederilor Tra-
tatului de la Paris, printr-un caima-
cam, \n persoana lui Theodor Bal[,
antiunionist convins, Alexandru Ioan
Cuza, adept al idealurilor democra-
tice [i de Unire, pentru care luptase
la Revolu]ia de la 1848, demisio-
neaz# din postul pe care \l ocup#.

_nlocuitorul lui Theodor Bal[,
dup# moartea acestuia la 17 februa-
rie/1 martie 1857, Nicolae Conachi
Vogoride, de asemenea antiunionist,

elective, s# le supravegheze [i apoi
s#-[i termine activitatea odat# cu
alegerea noilor domni. _n Moldova,
C#im#c#mia de trei – {tefan Catar-
giu, Anastase Panu, Vasile Sturdza
– \l avanseaz# pe Alexandru Ioan
Cuza, la 23 octombrie/4 noiembrie
1858, la rangul de hatman, ceea ce
\nseamn# c# la alegerea sa ca domn
acesta \ndepline[te func]ia de co-
mandant al \ntregii o[tiri moldovene.
_n aceast# calitate el face parte la 1
octombrie 1858 din Guvernul Mol-
dovei al#turi de Iancu A. Canta-

cuzino – ministru de
Finan]e, Gheorghe Cu-
ciureanu – ministru al
Instruc]iunii Publice,
Vasile Alecsandri – se-
cretar de stat [i Panainte
Donici – ministru al
Lucr#rilor Publice.

_n ajunul alegerii sale
ca domnitor, Alexandru
Ioan Cuza este astfel o
personalitate notorie, re-
marc@ndu-se ca un pa-
triot cu idei \naintate, un
lupt#tor activ pentru
Unire, un bun cunosc#tor
al problemelor admi-
nistrative, judec#tore[ti [i
militare, de aceea sus-
]inerea candidaturii sale
la \nalta func]ie de dom-
nitor al Moldovei de
c#tre Partida na]ional# a
ap#rut contemporanilor
pe deplin \ndrept#]it#.

La 5 ianuarie 1859, la
Ia[i, Alexandru Ioan
Cuza este ales domn al
Moldovei, iar la 24
ianuarie, la Bucure[ti, tot
el este ales domn al
Munteniei. Alegerea sa
pe tronul Moldovei este
considerat# ca o victorie
a ideilor unioniste [i
democratice, un triumf al
noului asupra vechiului,
\nceputul unei noi epoci
de dreptate [i progres, de
rena[tere a na]iunii ro-
m@ne. Relief@nd \ntreaga
semnifica]ie [i impor-

tan]a actului na]ional realizat, Mihail
Kog#lniceanu, \n discursul adresat
domnitorului, imediat dup# alegere,
arat# c# prin \n#l]area lui Cuza “pe
tronul lui {tefan cel Mare s-a
re\n#l]at \ns#[i na]ionalitatea ro-
m@n#... Aleg@ndu-te pe tine domn...
am voit s# ar#t#m lumei aceea ce
toat# ]ara dore[te: la legi noi, om
nou... Fii dar omul epocii; f# ca
legea s# înlocuiasc# arbitrarul! F#
ca legea s# fie tare, iar tu, M#ria
Ta, ca domn, fii bun, fii bl@nd; fii
bun mai ales cu aceia pentru care
mai to]i domnii trecu]i au fost
nep#s#tori sau r#i. Nu uita c# dac#
cincizeci de deputa]i te-au ales
domn, \ns# ai s# domne[ti peste dou#
milioane de oameni!” Victoria
repurtat# \n Moldova \i stimuleaz#
pe reprezentan]ii aripei radicale a
Partidei na]ionale din Muntenia,
determin@ndu-i s# reflecteze serios
la solu]ia dublei alegeri ca o posibil#
cale de a se ajunge la Unire.

Astfel, Cuza r#m@ne pentru tot-
deauna cel dint@i domn al }#rilor
Unite, domnul Unirii, fapt ce repre-
zint# un mare merit pentru t@n#rul
militar de carier#, pe care mul]i l-au
subestimat la \nceput, dar care s-a
dovedit a fi un talentat conduc#tor,
politician, diplomat, vizionar, execu-

tant remarcabil al unor proiecte [i
vise seculare ale rom@nilor. El nu a
fost numit, ci ales, [i \nc# \n unani-
mitate \n ambele ]#ri.

Contemporanii \l descriu pe noul
domnitor \n culorile cele mai fru-
moase, \n termenii cei mai m#gu-
litori: “Domnitorul – scrie consulul
general al Belgiei la Bucure[ti,
Jacques Poumay, dup# alegerea lui
Cuza [i \n }ara Rom@neasc# – \n
v@rst# de doar 38 de ani, este \nalt,
zvelt, blond, cu privire p#trunz#-
toare; distins în manierele sale, el
posed# un fel de a fi original, pl#cut
[i serios \n acela[i timp. Este un
soldat magnific, purt@nd cu gra]ie
uniforma; vorbe[te italiana [i fran-
ceza cu mult# acurate]e. Om al or-
dinei, energic, a f#cut asupra tuturor
o excelent# impresie... Prin]ul Cuza
este un b#rbat cum nu exist# altul
\n Principate, care vrea fericirea ]#rii
sale. Hot#r@t, f#r# exaltare \ns#,
modest [i dezinteresat, chibzuie[te
cu \n]elepciune... Toat# lumea este
de acord asupra calit#]ilor eminente
cu care este \nzestrat noul domnitor”.

Unirea celor dou# Principate re-
prezint# unul din momentele cele
mai importante din istoria Rom@niei
ca o \ncununare a unei lupte \ndelun-
gate, un pas decisiv \n procesul de
formare a statului na]ional unitar,
ea cre@nd un cadru corespunz#tor
pentru dezvoltarea modern#, pe plan
economic, social, politic, cultural,
pentru afirmarea na]iunii; reprezint#
o nou# treapt# spre independen]#.

Des#v@r[irea unirii celor dou# prin-
cipate pe plan politic-o administrativ
constituie principalul obiectiv \n
primii ani ai domniei lui Cuza, activi-
tatea desf#[urat# \n acest scop av#nd
dublu aspect: unul diplomatic, tinz@nd
la ob]inerea consim]#m@ntului ma-
rilor puteri \n vederea recunoa[terii
mai \nt@i a dublei alegeri [i apoi a
unirii definitive, [i altul intern, de
unificare a institu]iilor [i legisla]iei.

_n timpul scurtei domnii a lui
Alexandru Ioan Cuza, statul na]ional
rom@n creat \n 1859 este modernizat
[i consolidat, principalele reforme
\nf#ptuite contribuind la crearea ca-
drului necesar pentru dezvoltarea as-
cendent# a societ#]ii rom@ne[ti,
pentru realizarea \n perspectiv# a
dezideratelor na]ionale de indepen-
den]# [i unitate na]ional#.

Consider@nd c# a sosit momentul
retragerii sale de la c@rma ]#rii,
domnitorul se adreseaz# \mp#ra-
tului Fran]ei printr-o scrisoare, la
9/21 octombrie 1865, \n care, dup#
ce expune cu demnitate obiectivele
politicii sale, realiz#rile ob]inute [i
dificult#]ile inerente pe care a
trebuit s# le dep#[easc#, se declar#
gata s# abdice, preciz@nd c# face
acest lucru cu speran]a c# “retra-
gerea mea poate s# consolideze
independen]a Rom@niei”.

Ultimele sale cuvinte, \nainte de a
lua drumul exilului, le-a rostit pentru
progresul [i prosperitatea Rom@niei:
“S# dea Dumnezeu s#-i mearg# ]#rii
mai bine f#r# mine, dec@t cu mine...
S# tr#iasc# Rom@nia!”.

Se stinge din via]# la Heidelberg,
\n Germania, la 3/15 mai1873 la
v@rsta de 53 de ani. La scurt timp
r#m#[i]ele sale p#m@nte[ti sunt aduse
\n ]ar# [i \nmorm@ntate la Rugi-
noasa, \n prezen]a a mii de rom@ni
veni]i din toate col]urile ]#rii s#-[i
ia un ultim r#mas de la fostul
domnitor.

Prof. Cristian }IBREANU

din dorin]a de a-[i c@[tiga partizani,
\l nume[te din nou pe Alexandru
Ioan Cuza, la 27 februarie/11 martie
1857, p@rc#lab al ]inutului Covurlui
[i totodat# \l reintegreaz# [i \n
cadrele armatei ca sublocotenent,
ata[@ndu-l Statului Major, iar \n
aprilie 1857 \l ridic# de dou# ori \n
grad, locotenent [i c#pitan, pentru
ca \n luna mai a aceluia[i an s#-l
fac# maior. Nerenun]@nd la convin-
gerile sale unioniste de dragul unor
favoruri, Cuza demisioneaz# la 24
iunie/6 iulie 1857 din func]ia de
p@rc#lab de Gala]i \n semn de protest
\mpotriva falsific#rii de c#tre cai-
macam, cu sprijinul Austriei [i
Turciei, a listelor electorale pentru
alegerile \n Adunarea ad-hoc a
Moldovei. Pe l@ng# Alexandru Ioan
Cuza sunt sco[i de pe listele elec-
torale proprietari cu vederi progre-
siste [i to]i cei ce se opuneau dorin]ei
st#p@nirii, sub diverse pretexte, ade-
v#ratul motiv fiind \ncercarea ad-
ministra]iei de a-i ]ine c@t mai depar-
te pe simpatizan]ii unioni[ti de un
comandament at@t de important cum
era cel al Unirii.

La 1/13 octombrie 1858, sunt
numi]i c@te trei caimacami \n fiecare
principat, care urmeaz# s# preg#-
teasc# alegerile pentru Adun#rile

Personalitatea
lui A.I.Cuza
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Evenimente [ahistice [i dezleg#ri probleme de [ah
_ntr-un manuscris francez din secolul

al XIII-lea se men]ioneaz# c# “Exist#
oameni care subestimeaz# problema de
[ah; aceasta, numai din cauz# c# nu [tiu
nimic despre ea”.

_n spiritul colabor#rii [ahului dol-
jean cu cel bulgar, \n ziua de 16 ia-
nuarie a.c., Clubul de {ah “Naiden
Voinov” din Vidin a invitat echipa
masculin# denumit# “Oltenia Chess”
la un turneu interna]ional pe echipe,
care s-a desf#[urat \n localitatea bulgar#
Makre[, situat# la 25 de km de ora[ul
Vidin, \n scopul de a comemora cei
17 partizani care s-au jertfit pentru
libertatea acestei localit#]i.

Echipele au fost alc#tuite din trei
juc#tori, echipa noastr# av@nd \n com-
ponen]# [ahi[tii: Constantin Micu
({ahul {colar B#ile[ti), Ionel Popescu
[i Ionel Dumitrescu, de la Dun#rea
Calafat.

Deplasarea s-a f#cut cu bacul, s@m-
b#t# diminea]a, iar pe malul bulg#resc
am fost \nt@mpina]i de gazdele noastre,
care ne-au dus \n localitatea Makre[.

La startul competi]iei s-au aliniat 15
echipe, Casa de Cultur# organiz@nd \n
condi]ii deosebite acest concurs. Unii
dintre [ahi[tii prezen]i la start au fost
foarte bine cota]i \n ierarhiile Federa]iei
Interna]ionale de {ah (FIDE), posesori
ai unui punctaj ELO interna]ional ridicat.

Turneul s-a desf#[urat pe durata a
[apte runde, a prilejuit partide extrem
de disputate, superioare din punct de
vedere tehnic [i spectacular, adesea chiar
incendiare. N-au lipsit unele \nfrunt#ri
cu caracter decisiv, cu“orbiri” (gre[eli)
[ahiste. Partidele s-au desf#[urat cu
ceasuri digitale, pentru \nregistrarea
timpului consumat de c#tre fiecare
juc#tor (17 minute de g@ndire pentru
\ntreaga partid#), iar atunci c@nd timpul
de g@ndirea expira, [ahistul respectiv
era declarat \nvins.

Echipa noastr# a avut o evolu]ie
meritorie, situ@ndu-se \n final \n partea
superioar# a clasamentului.

Voi prezenta \n continuare o pozi]ie
survenit# \n confruntarea dintre Vasili
Todorov (Bulgaria) [i subsemnatul:
Alb: Rg1, Dd6, Ta1, Tf1, Ne3, Nh5.
Pioni: a3, b2, f2, g3, h2.
Negru: Rh8, Df3, Ta8, Nb7, Cd7, Cd5.
Pioni: a7, b6, f5, g7, h7.

Negrul muta si castiga!
Rezolvare:
1. Dg2 sah!!
2. R:g2 Cf4 (dublu sah)
3. Rg1 Ch3 sah-mat

Motto:
“{ahul este piatra de \ncer-

care a inteligen]ei umane”
Johann Wolfgang Gôethe

Respect@ndu-ne promisiunea f#cut# \n
numarul anterior [i profit@nd de faptul
c# suntem \n prima lun# a noului an,
vom \ncerca s# facem c@teva considera]ii
[i s# prezent#m date statistice privind
evolu]ia echipei noastre \n jocurile dis-
putate \n edi]ia 2009-2010 a Campio-
natului Diviziei D.

M#rturisim c# avem un gust amar [i
suntem cuprin[i de sentimente cople[itor
de dureroase, generate de faptul c# \n
cei peste 80 de ani de istorie a fotbalului
b#ile[tean, nu ne-am aflat niciodata \ntr-
o situa]ie at@t de jenant#, de umilitoare,
concretizat# \n aceea c#, dup# disputarea
celor 15 etape din tur [i a \nc# 8 din
retur, forma]ia noastr# se afla pe antepe-
nultimul loc, cu o zestre de numai 20
de puncte [i cu impov#r#toare [i descu-
rajante minusuri – 13 la “adev#r” [i 28
la golaveraj!!!

Av@nd \n vedere c# \n [edin]a ordi-
nar# a CL din luna noiembrie am cerut
insistent s# se fac# o analiz# a activit#]ii
clubului, ne exprim#m bucuria c# soli-
citarea noastr# a avut ecou, dar [i deza-
magirea c# pre[edintele clubului i-a pus
\ntr-o situa]ie extrem de delicat# at@t pe
primarul municipiului c@t [i pe consi-
lieri, trimi]@nd prin fax!!! o parodie de
raport din care nimeni n-a \n]eles nimic!!

_n aceste condi]ii, ne vom \ng#dui s#
inser#m propriile constat#ri, str#duindu-
ne s# fim c@t mai obiectivi, pentru c#
\n postura de ap#r#tor, cu mul]i ani \n
urm#, al culorilor echipei b#ile[tene, s-
ar putea ca subiectivismul s# ne joace
feste, ]in@nd seama de faptul c#, vr@nd-
nevr@nd, amintirile te urm#resc [i te
fac de multe ori, chiar f#r# voia ta,
nostalgic, g@ndindu-te la rezultatele
foarte bune din acele vremuri.

Cum este normal, \n aprecierile
noastre vom avea \n vedere trei perioade
de timp, trei etape distincte \n ceea ce
s-a \nt@mplat cu echipa noastr# – turul
campionatului, cele 23 de etape dispu-
tate \n 2009 [i cele 8 etape ale returului,
programate de AJF Dolj a se disputa \n
prelungirea turului, pentru a avea timp
de desf#[urare \n condi]ii optime a tur-
neului play-off [i apoi a barajului pentru
promovarea \n Liga a III-a. Hot#r@rea
conducerii forului jude]ean a fost justi-
ficat#, dar s-a dovedit catastrofal#, chiar
letal# pentru echipa b#ile[tean#, m#ci-
nat# de fr#m@nt#ri generate de un mana-
gement defectuos [i de lips# de ata-
[ament fa]# de culorile echipei a multora
dintre juc#torii adu[i de pre[edintele
clubului [i de fostul antrenor, Panteli-
mon, care, dup# cum se [tie, dezam#git
\n a[tept#rile sale, s-a retras de la
conducerea tehnic# a forma]iei, situa]ie
ce poate fi interpretat# diferit, \n func]ie
de unghiul din care este privit#.

Dac# ne-am referi la turul edi]iei 2009-
2010 a campionatului, am putea spune,
cu gradul cuvenit de indulgen]#, c#
situa]ia n-a fost totu[i descurajant#, av@nd
\n vedere c#, dup# disputarea celor 15
etape din prima parte a competi]iei,
echipa se afla pe locul al X-lea, c@[tig@nd
6 jocuri, remiz@nd \n dou# [i p#r#sind
terenul \nvins# de 7 ori, a \nscris 31 de
goluri [i a primit 33, av@nd minus 1 la
“adev#r” [i, dup# cum se poate observa,
minus 2 la golaveraj, zestrea sa fiind de
20 de puncte. Din cele 6 victorii, 5 au

fost ob]inute pe teren propriu
[i una \n deplasare, cu “Ener-
gia” Craiova, toate cele 7
\nfr@ngeri au fost suferite \n
deplasare, nemul]umitor fiind
c# s-au \nregistrat dou# remize
pe teren propriu [i, dac# cea
cu “Chimia” Craiova poate
intra \n limitele normalului,
acel 2-2 cu echipa din Leamna
n-are nicio justificare.

Din totalul de 45 de puncte
s-au realizat 20, adic# 44,4%;
pe teren propriu – 17 (80,9%)
iar \n deplasare – 3 (12,5%).
_n aceast# parte a campiona-
tului s-au \nscris 31 de goluri
– 2,07/joc, din care, pe teren
propriu, 20 – 1,33/joc [i \n deplasare,
11 – 0,73/joc. _n ceea ce prive[te golu-
rile primate, \n total s-au \nregistrat 33
– 2,2/joc, 8 pe teren propriu – 0,53/joc
[i 25 pe terenurile echipelor adverse,
adic# 1,66/joc.

La \ncheierea turului, echipa noastr#
avea cu 17 puncte mai pu]in dec@t echi-
pele de pe locurile I [i al II-lea [i 13
fa]# de cea de pe locul al lII-lea, \n
timp ce prezenta un plus substan]ial de
puncte comparativ cu echipele afate \n
partea de jos a clasamentului, dep#[ind
cu 16 puncte echipa de pe ultimul loc,
cu 10 pe cea de pe locul al XV-lea, cu
8 forma]ia de pe locul al XIV-lea, iar
echipa de pe locul al XIII-lea avea cu
6 puncte mai pu]in dec@t forma]ia b#i-
le[tean#. Chiar dac# situa]ia nu se ridic#
la nivelul a[tept#rilor [i, mai ales, al
previziunilor optimiste [i al promisiu-
nilor conducerii clubului, dac# ]inem
seama c# s-a pornit la drum cu o for-
mul# nou# de echip# \n care juc#torii
nu se cuno[teau prea bine [i rela]iile de
joc au fost de multe ori \n suferin]#,
putem acorda totu[i o bil#, dac# nu chiar
alb#, cel pu]in “albi[oar#”, pentru a nu
fi acuza]i c# avem preten]ii exagerate
fa]# de echip# [i c#-i cerem performan]e
rapide, de[i 15 etape ar fi fost totu[i
suficiente pentru ca juc#torii s#-[i etaleze
valoarea, iar echipa s# se dovedeasc# a
fi competitiv#. Cu toate acestea, dac#
se \ncheia competi]ia dup# ultima etap#
a turului, am fi petrecut iarna mai lini[ti]i
[i sufletul nu ne-ar fi fost a[a de pustiit.
Dar, a[a cum spuneam, etapele din retur,
jucate \n prelungirea turului, au dina-
mitat situa]ia echipei [i i-au dus la dis-
perare pe iubitorii fotbalului [i, mai cu
seama, pe adevara]ii fani ai echipei. {i
cum s# nu sim]im o adev#rat# povar#,
c@nd ne g@ndim c# \n cele opt etape,
forma]ia noastr# n-a ob]inut niciun
punct, \n timp ce echipele clasate \n
urma noastr# [i-au \mbog#]it zestrea:
Gangiova a realizat 13, “Energia” Craio-
va – 10, Leamna – 9, Br#de[ti – 5, iar
cele de pe pozi]ii imediat deasupra B#i-
le[tiului \n clasamentul turului aveau
dup# cele opt etape, Segarcea – 15
puncte \n plus, iar Piele[tiul – 11. P@n#

[i Bechetul, ultima clasat#, [i-a trecut \n
cont 2 puncte! Unora li se poate p#rea
c# ne juc#m de-a vorbele, c# fabul#m [i
c# tot ce spunem ar fi rodul unei
imagina]ii poate bolnavicioase. Pentru a
fi mai conving#tori, vom spune, este
drept cu durere \n suflet, c# echipa
b#ile[tean# n-a c@[tigat niciun punct de
pe data de 10 octombrie 2009, mai
precis \n perioada 10 octombrie – 5
decembrie, aproximativ dou# luni, \n
condi]iile \n care s-au disputat 3 etape
intermediare, miercurea, adic# nu mai
pu]in de 11 etape, este adev#rat pentru
forma]ia noastr# doar 9, pentru c# de
doua ori a stat, c@nd trebuia s# joace cu
Pleni]a, exclus# din campionat, [i cu
Universitatea II, promovat# \n Liga a
III-a, \n condi]iile cunoscute, dup# \nce-
perea campionatului.

Dup# \ncheierea sezonului, adic# dup#
disputarea a 23 de etape, situa]ia forma-
]iei noastre este aproape neverosimil#:
6 jocuri c@[tigate, dou# egaluri [i 15
pierdute!!!, 35 de goluri marcate [i 63
primite. _mpov#r#tor este c# o singur#
echip# – “Dunarea” Bechet – are mai
multe jocuri pierdute – 17 [i numai
dou# forma]ii au primit mai multe goluri
– FC Leamna (81) [i “Dun#rea” Bechet
(72), \ns# doar Bechetul st# mai r#u
dec@t noi la golaveraj (-43, fa]# de -28),
dat fiind c# FC Leamna are la pasiv
doar 27, pentru c# a primit, \ntr-adevar,
81 de goluri, dar a [i \nscris 44.

{i cu c@t compara]iile continu#, cu at@t
blazonul [ifonat al echipei noastre devine
mai ap#s#tor, determin@ndu-ne parc# s#
intr#m \n p#m@nt de ru[ine. Astfel, \n
timp ce echipa noastr# a \nregistrat 15
\nfr@ngeri, CS I[alni]a a pierdut numai
dou# jocuri, iar frunta[a clasdamentului
– “Dunarea” Calafat – [i team-ul de pe
locul al II-lea – CS Sopot – au p#r#sit
numai de trei ori terenul \nvinse.

Din totalul de 69 de puncte s-au rea-
lizat 20 (29%), din care 17 \n jocurile de
pe teren propriu (24,7%) [i 3, \n depla-
sare (4,35%!!). Diferen]a dintre forma]ia
b#ile[tean# [i cea de pe primul loc este
de 39 de puncte!!!, de echipa de pe locul
al II-lea ne despart 35 de puncte, iar
ocupanta pozi]iei a treia are cu 32 de

puncte mai mult dec@t repre-
zentanta municipiului nostru,
\n timp ce, la subsol, echipele
clasate \n urma B#ile[tiului au,
cu 3 puncte mai pu]in – “Ener-
gia” Craiova – [i cu 4 lanterna
ro[ie – “Dunarea” Bechet!!?,
diferen]a fa]# de situa]ia din
tur fiind vizibil# [i ap#s#toare.

Trist dar adevarat!!
_n ceea ce priveste num#-

rul de goluri marcate, dup#
23 de etape, la activul echipei
noastre apare cifra 35 (1,52
goluri/joc) din care 22 pe
teren propriu (0,91/joc) si 13
in deplasare (0,57/joc). _n
etapele disputate din acest

sezon, s-au primit 63 de goluri (2,74/
joc), pe teren propriu – 22 (0,91/joc) [i
41, \n deplasare (1,78/joc).

Dac# ar fi s# ne raport#m la echipele
din prima treime a clasamentului, cu
care, de fapt, ar trebui s# ne afl#m \n
competi]ia pentru suprema]ie, av@nd \n
vedere at@t tradi]ia [i preten]iile, c@t [i
cheltuielile care s-au f#cut cu juc#torii,
compara]ia ne dezavantajeaz# total [i
ne creeaz# o stare, nu de disconfort
sufletesc, ci de jen# profund#, chiar de
umilin]#. Este suficient, credem, s#
spunem c# juc#torii din Calafat au
\nscris de 2,06 ori mai multe goluri
dec@t ai no[tri [i au primit de 4,5 ori
mai pu]ine, cei de la Sopot au perforat
de 2,03 ori mai mult por]ile adverse,
comparativ cu cei pe care-i consider#m
idoli, iar golurile primite de ei reprezint#
0,25 din cele \nregistrate \n contul
echipei de suflet a b#ile[tenilor. _n fa]a
unei astfel de situa]ii, conduc#torii clu-
bului nu numai c# trebuie s# ro[easc#,
ci s# le crape obrazul de ru[ine, aceasta,
bine\nteles, dac# sunt con[tien]i de de-
zastrul pe care l-au produs, dac# se res-
pect# [i sunt totu[i oameni de bun-sim].

F#c@nd o paralel# \ntre primele 8
etape din tur [i cele 8 disputate dup#
\ncheierea adev#ratei prime p#r]i a cam-
pionatului, este u[or de constat c#
diferen]a este enorm#, cu toate c# to]i
ne-am fi a[teptat ca rezultatele s# fie
mai bune, pentru c# era normal# o omo-
genizare a echipei, a stabilirii [i conso-
lid#rii rela]iilor de joc, o cre[tere a com-
petitivit#]ii forma]iei. Dar, spre deza-
m#girea general#, totul s-a dovedit
contrar a[tept#rilor.

Astfel, dup# primele 8 etape din tur,
se \nregistraser# dou# victorii [i dou#
meciuri egale, toate pe teren propriu, [i
4 \nfr@ngeri \n deplasare, ob]in@ndu-se 8
puncte, \nscriindu-se 15 goluri [i primin-
du-se 21, \n vreme ce, \n urma disput#rii
etapelor corespunz#toare din retur, s-au
\nregistrat 8 \nfr@ngeri, s-au marcat numai
4 goluri [i s-au primit 30!!??. Incredibil!!

Am f#cut \ntr-o [edin]# de CL afir-
ma]ia c#, dac# se juca cu echipa care a
evoluat \n Elit#, situa]ia nu era mai
proast# [i nici nu se cheltuiau at@]ia
bani, apreciere care ar putea fi amendat#
de unii care ar aduce ca argument faptul
c#, dup# “dezertarea” celor pe care, f#r#
a-i menaja dar nici a-i jigni i-am numit
“mercenari”, c@nd s-au folosit fo[tii
no[tri juc#tori, rezultatele au fost la fel
de slabe. Pentru a ne sus]ine opinia, le
reamintim acestor contestatari c# mul]i
dintre juc#torii localnici au fost folosi]i
destul de pu]in, unii chiar deloc, a[a
\nc@t n-au avut “jocuri \n picioare”, dar,
spre meritul lor, au r#spuns cu entuziasm
atunci c@nd s-a apelat la ei.

Durerea cea mare este c#, din p#cate,
nu s-a \nv#]at mare lucru din tristul episod
CFR Craiova [i s-a mai dat o dat# cu
“b@ta-n balt#”, d@ndu-se vrabia din m@n#
pe cioara de pe gard. Oricum, s-a facut
o nou# gre[eal#, dar din gre[eli se \nva]#!

Revenind asupra edi]iei actuale a
Campionatului Diviziei D, vom preciza
c# de-a lungul celor 23 de etape, s-au
folosit 26 de juc#tori, unii dintre ace[tia
evolu@nd \n anumite jocuri pe toat#
durata celor 90 de minute, adic# au fost
integrali[ti. Recordul \l de]ine Jidovu,
care a fost integralist \n 18 meciuri
(78,2% din jocuri), pe toata durata celor
90 de minute mai evolu@nd V@rban [i
Bentaru – 15 jocuri (65,2%), Marghidan
– 14 (60.9%), B#l[eranu – 13 (56,5%),
}epu[i – 12 (52,2%), Florea [i Iure[ –
10 (43,5%), Fir# – 9 (40%). Dac# ne-
am referi la jocurile \n care au fost
prezen]i pe teren, adic# integrali[ti,
titulari \nlocui]i \n timpul jocului sau
reserve introduse \n teren \n locul celor
folosi]i din primul minut, “premiantul”
este Fir#, care a ap#rat culorile echipei
\n 20 de meciuri (87%), urmat de: Ji-
dovu, Marghidan [i Popa C. – 19 jocuri
(82,6%), Bentaru – 18 (72,8%), B#l-
[eanu, }epu[i, Mogoi – 17 (74%), V@r-
ban, Pascu, Brezoi – 16 (70%), Florea,
Iure[ [i Niculescu – 15 (65,2%). Ceilal]i
componen]i ai lotului au evoluat dup#
cum urmeaz#: Stanciu – 14 jocuri, din
care \n 4 a fost integralist, Balica – 11
(\n 4 integralist), Pantelimon – 11 (6
integralist), Paraschivu – 7(4 integralist),
Paraschiv – 3, Dragu – dou#, \n ambele
integralist, un portar de valoare, pro-
movat \n Liga a III-a la CS Vi[ina Nou#,
T#nase – dou#(unu integralist), Vi]elaru
– dou# (\n ambele integralist), Popa M.
– dou#, Becheru [i Stoicescu – unu,
evolu@nd fiecare toate cele 90 de minute,
[i o apari]ie surprinz#toare – Nistorean
– folosit \ntr-un joc, de[i nimeni nu [tia
c# este legitimate la echipa noastr#!!,
aceast# apari]ie fiind \n mod sigur cea
mai mare surpriz# a campionatului,
\nscris# \n dreptul forma]iei b#ile[tene!!
dar care spune mult...

Referindu-ne la golurile \nscrise [i la
autorii acestora, ne face deosebit# pl#cere
c# jucatorul pe care l-am l#udat de multe
ori \n cronicile noastre, numindu-l de
c@teva ori salvatorul onoarei ([i a[a
destul de [ifonate) echipei, Fir#, este
golgeterul echipei cu 8 goluri \nscrise,
celelalte reu[ite av@ndu-i ca autori pe:
Marghidan – 5, B#l[eanu [i Popa C. –
4, Niculescu [i Pantelimon – 3, Balica
– dou#, c@te un gol marc@nd Mogoi,
Stanciu, Pascu, V@rban, }epu[i, Jidovu.
{i la acest capitol ne \ncearc# o stare de
st@njeneal#, ca s# ne exprim#m totu[i
elegant, generat# de faptul c# numai 6
echipe, din cele 16 r#mase \n campionat,
au punctat de mai pu]ine ori dec@t
forma]ia noastr#.

_n ceea ce ne prive[te, nu vom spune
mai mult, ci \i vom l#sa pe cititorii
gazetei noastre [i pe cei abilita]i s# trag#
concluzii [i, mai ales, cei din urm# s#
ia m#surile care se impun, pentru a nu
fi prea t@rziu, cum spuneam \n num#rul
din luna noiembrie. Pentru c# este p#cat
ca un municipiu cu tradi]ie \n fotbal,
care a avut mai tot timpul echipe
competitive, incluse \n r@ndul formatilor
de top, s# se zbat# \n submediocritate [i
a c#rui echip# s# fie ridiculizat# de
reprezentantele unor localit#]i care, p@n#
nu demult, nici nu figurau pe harta
fotbalistic# a jude]ului – CS Sopot, locul
al II-lea, “Viitorul” C@rcea (al V-lea),
“Av@ntul” Piele[ti(al VII-lea) – ca s#
nu mai vorbim de team-uri cum ar fi
FC Leamna, CS Br#de[ti [i “Jiul”
G@ngiova, toate aflate \naintea forma]iei
b#ile[tene \n clasament.

Mare dezamagire, mare umilin]#,
situa]ie de-a dreptul neverosimil#!

Pentru a salva ce se mai poate, \n
opinia noastr#, [i nu numai, este
imperios necesar# o interven]ie rapid#
[i energic#, o analiz# matur#, responsa-
bil#, numirea neinterziat# la conducerea
clubului a unor oameni de calitate, a
c#ror inim# s# bat# pentru echip# [i,
prin aceasta, pentru urbea noastr#, av@nd
convingerea c#, \n acest fel, “corabia
aflat# \n deriv#” va fi redresat#.

Gheorghe GHEORGHI{AN

O interven]ie rapid# [i energic#,
imperios necesar#


