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Cercul
directorilor
Nr. 3 Gimnaziu

Anul 2011 aduce pentru ro-
m@nii din domeniul agricol o
platform# de finan]are bazat# pe
fonduri europene nerambursabile
care au ca scop sus]inerea auto-
rit#]ilor publice locale, regionale
[i na]ionale, precum [i a sectorului
de afaceri din Rom@nia.

B#ile[tiul fiind un ora[ care se
bazeaz# foarte mult pe agricultur#,
iar \n ultimii ani s-a \nfiin]at un
num#r considerabil de societa]i
agricole, ne propunem ca prin
acest articol s#-i \n[tiin]#m pe to]i
cei direct interesa]i de aceste
fonduri [i de criteriile de eligibi-
litate \n anumite cazuri. A[adar,
pentru o persoan# fizic# ce are
ca domeniu de activitate agri-
cultura [i dezvoltarea rural# [i
acceseaz# fondurile europene
pentru crearea [i dezvoltarea de
micro\ntreprinderi, criteriile sunt
urmatoarele:

„ limita de v@rst# \n care
trebuie s# se \ncadreze beneficiarii
este de maxim 62 de ani (ne\m-
plini]i la data depunerii Cererii
de Finan]are);

„ s# desf#[oare activit#]i eco-
nomice, \n principal activit#]i agri-
cole;

„ exploata]ia agricol# trebuie
s# fie cuprins# \ntre 2 [i 8 UDE

„ exploata]ia agricol# trebuie
s# fie situat# pe teritoriul ]#rii

„ exploata]ia agricol# este
\nregistrat# \n Registrul fermelor
sau \n Registrul agricol

„ poten]ialul beneficiar comer-
cializeaz# o parte din produc]ia
agricol# ob]inut#

„ solicitantul trebuie s# \ntoc-
measc# un Plan de afaceri pentru
o perioad# de cinci ani. Dup# o
perioad# de trei ani de la
acordarea sprijinului, se verific#
respectarea cerin]elor minime din
Planul de afaceri depus ini]ial la
solicitarea sprijinului. La aceast#
dat#, solicitantul trebuie s# de-
monstreze c# fa]# de situa]ia
ini]ial# a activita]ii precizat# \n
Planul de afaceri:

„ produc]ia agricol# ob]inut#
destinat# comercializarii \nregis-
treaz# o cre[tere de 20%;

„ dimensiunea economic# a
exploata]iei agricole cre[te cu
minim 3 UDE, \n anul 3 bene-
ficiarul trebuie s# prezinte docu-
mente care atest# faptul c# a
urmat un curs de pregatire
profesional# prin Masura 111 –
“Formare profesional#, informare
[i difuzare de cuno[tin]e”, \n
raport cu proiectul.

„ dac# la verificarea Planului
de afaceri, se constat# c# nu sunt
indeplinite condi]iile minime de
acordare a sprijinului, beneficiarul
nu va mai primi ajutorul pentru
urm#torii doi ani, dar nu va
returna sumele primite.

„ un solicitant al M#surii 141
poate primi sprijin direct sau ca
membru al unei forme asociative,
\n cadrul urm#toarelor m#suri din
PNDR: M#sura 111, 121, 123,
142, 143, 211, 212, 214, 221,
312, 313.

Durata maxim# de implemen-
tare a unui astfel de proiect este
de maxim 5 ani, iar limitele
financiare prev#zute pentru ca
proiectul s# fie eligibil sunt:

„ sprijinul public nerambur-
sabil de 1500 euro/an/ferma de
semi-subzisten]#;

„ contribu]ia publi-
c# aferent# acestei
m#suri este de:
476.077.390 Euro,
din care:

- 20% contribu]ia
Guvernului Rom@niei;

- 80% contribu]ia
Uniunii Europene.

_n aceast# perioad#,
activitatea dumnea-
voastr# va fi aceea de
dezvoltare a exploata-
]iilor agricole care
produc \n principal
produse agricole ve-
getale [i animale (ma-
terie prim#) pentru
consum uman [i hra-
na animalelor.

La realizarea unui astfel de dosar
v# sunt necesare urm#toarele:

„ cererea de finan]are;
„ planul de afaceri;
„ documente de proprietate/fo-

losin]# imobil [i/sau teren agricol;
„ pentru terenul agricol: Extras

din Registrul Agricol [i Extras din
Registrul Fermelor (print-screen);

„ pentru imobilul (cl#dirile [i/
sau terenurile) unde sunt/vor fi
realizate investi]iile: Actul de
proprietate asupra imobilului;

„ pentru animale, p#s#ri [i fa-
milii de albine: Extras din Re-
gistrul Exploata]iei;

„ certificat de produc#tor sau
alte documente din care s# reias#
valorificarea unei par]i din produc-
]ie, eliberate conform legisla]iei
na]ionale \n vigoare;

„ document eliberat de c#tre
autorit#]ile competente (mediu,
sanitar, sanitarveterinar [i fitosa-
nitar) prin care se certific# faptul
c# investi]ia propus# pentru adap-
tarea la standarde respect# terme-

nele limit# impuse de legisla]ie
(perioada de gra]ie);

„ document care atest# c#
solicitantul este inregistrat intr-o
forma asociativ# ca membru, cu
minim 6 luni \nainte de lansarea
sesiunii pentru care aplic#, \n
domeniul proiectului;

„ adeverin]# emis# de APIA,
din care rezult# faptul c# solicita-
ntul m#surii 141 beneficiaz# de
Pachetul de agro-mediu, finan]at
\n cadrul m#surii 214 “Pl#]i de
agromediu” (numai dac# solici-
tantul acceseaz# M#sura 214
“Pl#]i de Agro – mediu” din
cadrul PNDR);

„ copia actului de identitate al
solicitantului [i/sau al altui
membru al familiei pe numele
c#ruia sunt emise documente
ata[ate Cererii de finan]are;

„ copia certificatului de c#s#-
torie;

„ declara]ie pe propria r#spun-
dere a solicitantului privind reali-
zarea activit#]ilor din Planul de
afaceri;

_n aten]ia b#ile[tenilor care se
ocup#cu agricultura!

„ declara]ie pe propria r#spun-
dere a solicitantului privind for-
marea profesional#;

„ declara]ie pe propria r#spun-
dere a solicitantului c# nu de]ine
\n proprietate/ folosin]# alte tere-
nuri, animale, familii de albine,
etc., \n afara celor declarate \n
Planul de afaceri, [i nu a mai
depus alt# solicitare pentru ob]i-
nerea sprijinului \n cadrul m#surii
141;

„ calculul num#rului de UDE
pentru anul trei.

Dosarul cererii de finan]are,
\n dou# exemplare - original [i o
copie – \mpreun# cu formatul
electronic al Cererii de finan]are
(CD) se depun la Direc]ia pentru
Agricultur# [i Dezvoltare Ru-
ral# a jude]ului unde are loc
implementarea proiectului.

G@ndindu-m# \n viitor la un
Baile[ti \n care fondurile europene
sunt baza dezvolt#rii agriculturii
noastre, ne putem g@ndi cu to]ii
la un ora[ ie[it din acest colaps
financiar mondial cu propriile
for]e, dar si la locuri de munc#
noi prin crearea acestor societ#]i
agricole, unele mai mari, altele
mai mici.

A[adar, dragi agricultori din
B#ile[ti, at@t cei cu acte \n regul#,
c@t [i cei dornici s# devin# agri-
cultori cu acte \n regul#, ave]i
posibilitatea de a v# extinde afa-
cerea prin accesarea de fonduri
europene. Foarte multe informa]ii
pute]i g#si [i pe pagina de internet
www.fonduri-structurale.ro unde,
de asemenea, pute]i afla detalii
despre fondurile europene acor-
date \n acest an pentru toate
categoriile de organiza]ii.

Aura[-Tedi POPA
Student la Facultatea de Jurnalism,

Universitatea “Spiru Haret”
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Calendarul lunii februarie s-a
\mbog#]it cu un sf@nt nou. _n po-
fida vocilor care str@mb# din nas,
s#rb#toarea c@[tig# teren. Mai ales
dac# se \nfr#]e[te cu neao[ul Dra-
gobete, cel plin de dragoste [i voie
bun#.

_nainte de Revolu]ie, rom@nii de
la ora[ nu s#rb#toreau cu ocazia
prim#verii altceva dec@t M#r]i-
[orul, cel mult Ziua Femeii pe 8
Martie. _n niciun caz nu exista la
noi “nebunia” occidental# care are
loc de “Valentine’s Day”. Con-
form cu Asocia]ia Felicit#rilor, cu
aceast# ocazie se trimit \n jur de
un miliard de felicit#ri! Asta face
ca ziua \ndr#gosti]ilor s# urce pe
locul al doilea \n topul s#rb#torilor,
imediat dup# Cr#ciun, c@nd
num#rul ur#rilor scrise cre[te la
aproximativ 2,6 miliarde! _ncet-
\ncet, febra ne cuprinde [i pe noi.

{i care-i treaba cu Valentin?
O legend#, doua legende...
Legenda spune c#, pe vremea

romanilor, \mp#ratul Claudius [i-a
dat seama c# tinerii lui solda]i sunt
mai eficien]i \n lupt# dac# sunt

celibatari, drept pentru care a
interzis c#s#toria.Valentin era un
preot care nu a fost de acord cu
porunca \mp#r#teasc# [i a conti-
nuat s# oficieze c#s#toriile tinerilor
\ndragosti]i pe ascuns... p@n# c@nd
a fost prins [i \nchis. Unii zic c# a
fost decapitat, al]ii c# s-a \mbol-
n#vit [i a murit \n \nchisoare. Mai
exist# [i varianta potrivit c#reia s-
a \ndr#gostit de fiica gardianului s#u,
[i, \nainte de a fi decapitat, i-a trimis
acesteia o scrisoare cu declara]ii,
semnat# chiar a[a: “From your
Valentine”.

Acesta a devenit mesajul uni-
versal valabil al tuturor \ndr#gos-
titilor. De aici porne[te [i obiceiul
de a face declara]ii scrise, care
pe parcurs s-a transformat \n
oferirea de felicit#ri [i, mai nou,
\ntr-o industrie de cadouri.

Mai exist# [i o alt# legend#, care
spune c# ziua sf@ntului Valentin a
fost inventat# pentru a cre[tina
s#rb#toarea p#g@n# – tot de pe
vremea romanilor – numit# Lu-
percalia. _n Roma antic#, mijlocul
lui februarie era considerat ca
simbol al venirii prim#verii [i al
purific#rii. Toata lumea \[i f#cea
cur#]enie \n cas#. Membrii
ordinului preo]esc Luperci se
adunau \n grot# unde se credea
c# Romulus [i Remus, fondatorii
Romei, au fost crescu]i de mama
lor lupoaica. Acolo ei sacrificau

o capr# pentru fertilitate [i un
c@ine, pentru purificare. B#ie]ii
\nmuiau buc#]i din blana anima-
lelor \n s@ngele sacrificial [i le
stropeau pe fete, care se \nghe-
suiau s# primeasca astfel simbolul
fertilit#]ii. _n seara aceleia[i zile,
fetele \[i puneau numele \ntr-o
urn#, de unde erau trase la sor]i
de b#ie]ii burlaci. Se formau astfel
cupluri, care \n majoritate r#m@-
neau \mpreun# toat# via]a.

Cre[tinii au scos \n afara legii
aceast# loterie a c#s#toriilor, dar
a ramas stabilit c# mijlocul lui
februarie trebuie s# fie un mo-
ment dedicat romantismului. De
ce? Pentru c# atunci \ncepea \m-
perecherea p#s#rilor, iar p#s#rile
erau considerate mesageri divini,
din cauz# c# erau capabile s#
zboare p@n# \n slavile cerului...
[i a treia de la noi. Grani]ele
dictaturii au c#zut, Valentin [i-a
\ntins “tentaculele” p@n# aici... {i
dintr-o dat# ne-am adus aminte
c# avem [i noi s#rb#toarea neao[#
get-beget, Dragobetele! Fiul Babei
Dochia, vestitorul prim#verii,
Dragobetele are [i el leg#tur# cu
mijlocul lui februarie. Nu de alta,
dar [i pe p#s#rile noastre tot cam
pe atunci le apuca \mperecherea.
De fapt, el era cel care, \n tradi]ia
popular#, oficia nunta tuturor
animalelor. {i p@n# la urm#, de
ce s# nu-[i extind# abilit#]ile [i

la nivelul oamenilor? Foarte
petrec#re] din fire, Dragobetele,
dac# \l s#rb#tore[ti, te asigur# c#
te fere[te de boli pe tot parcursul
anului care vine [i umple de
bun#stare inimile tuturor. De lucrat
nu se lucreaz# de ziua lui, dar se
face cur#]enie \n cas#. Fetele [i
b#ie]ii se \nt@lneau [i petreceau \n
mod ritualic aceast# zi. Fetele
adunau flori [i ultimele r#m#[i]e
de z#pada pe care le p#strau pentru
desc@ntece de dragoste.

B#ie]ii le fug#reau [i dac# fetele
se l#sau prinse, \i s#rutau – gest
care era luat \n serios ca o adeva-
rat# logodn#. Nu cumva s#-]i
treac# prin cap s# nu c@n]i sau s#
nu dansezi [i s# te vesele[ti de
Dragobete, c#ci f#r# pereche vei
r#m@ne un an \ntreg – deci nu
neglija ziua de 24 februarie!

_N DAR }I-AM ADUS
INIMA...

La \nceput, \ndr#gostitii schimbau
doar declara]ii scrise. Daca n-ai o
idee mai bun#, scrie-i o felicitare.

O S~RB~TOARE
COMERCIAL~,

UNA TRADI}IONAL~
Oric@t tam-tam s-ar face cu

ocazia zilei sf@ntului Valentin, tot
Dragobetele nostru e mai simpa-
tic, pentru c# e plin de magie [i
foarte pitoresc.

DE VALENTINE...
Femeile cump#r# 85% din fe-

licitarile de Valentine’s Day. Cea
mai veche scrisoare de dragoste
care a fost trimis# cu ocazia zilei
\ndr#gosti]ilor dateaz# din 1415
[i a fost trimis# de Charles, ducele
de Orleans so]iei sale. Pe vremea
sa, regele Henric al V-lea a an-
gajat un poet ca s#-i scrie un bilet
corespunzator Catherinei de
Valois. Prima produc]ie de mas#
a c#r]ilor po[tale de Valentine’s
Day a fost \n 1840, opera lui
Esther Howland.

DE DRAGOBETE...
Nu se taie p#s#ri, ba chiar li se

dau cele mai bune boabe, ca sa
le “priasc#” \mperecherea...

Dac# o pas#re nu-[i g#se[te
perechea p@n# la Dragobete, va
r#m@ne singur# tot anul! Cine
lucreaz# de Dragobete, \[i uit#
graiul [i c@r@ie precum p#s#rile
toat# via]a. Dac# nu te \nt@lne[ti
m#car cu un reprezentant al sexu-
lui opus \n aceast# zi, r#m@i sin-
gur# tot anul! Tot pe 24 februarie
este ziua cea mai potrivit# s#-]i
faci un frate de cruce.

14 sau 24 februarie – avem
oare nevoie de o zi anume s# ne
reaminteasc# s# iubim [i s#
ar#t#m asta persoanelor dragi?
Dac# da, atunci s# s#rb#torim \n
fiecare zi, pentru c# dragostea e
r#d#cina [i izvorul binelui, dragos-
tea nu este asem#narea dintre
dou# persoane [i nici dou# eve-
nimente, ci misterul dintre ele.

Prof. Ionu] POPESCU
Grupul {colar

“{tefan Anghel” B#ile[ti

Sf@nta Euharistie este cea mai
mare taina a Bisericii [i a lui
Hristos \n acela[i timp. _n aceast#
tain# lucreaz# \ntreaga Sf@nt#
Treime, Hristos fiind cel ce se
aduce, se jertfe[te, se \mp#rt#[e[te
[i se preasl#ve[te. Ea se g#se[te
\n fruntea tuturor bucuriilor [i \m-
plinirilor duhovnice[ti, este hrana
care ne deschide drumul spre
via]a cea ve[nic# [i unirea des#-
v@r[it# cu Iisus, a[a cum bine ne
spune M@ntuitorul Hristos, c@nd
zice “Cel ce m#n@nc# trupul Meu
[i bea s@ngele Meu are via]#
ve[nic#, [i Eu \l voi \nvia \n ziua
cea de apoi”, precum [i “Cel ce
m#n@nc# trupul Meu [i bea s@n-
gele Meu r#m@ne \ntru Mine si
Eu \ntru el”. Ioan VI, 54, 56.

A[adar, Sf@nta Euharistie este
Taina \n care, sub chipul p@inii [i
al vinului, se \mp#rt#[e[te credin-
cio[ilor \nsu[i Trupul [i S@ngele
Lui Hristos, spre iertarea p#catelor
[i spre via]a de veci, \nf#]is@ndu-
se real [i nes@ngeros jertfa de pe
Cruce a M@ntuitorului, prin pre-
facerea p@inii [i a vinului \n _nsu[i
Trupul [i S@ngele S#u.

Sf@nta Tain# a Euharistiei sau
_mp#rt#[anie este cea mai mare
[i cea mai \nsemnat# dintre Sfin-
tele Taine ale Bisericii Ortodoxe,
aceasta cov@r[indu-le pe toate ce-
lelalte taine prin trei mari \nsu[iri:

a) mai mult dec@t toate celelalte
Sfinte Taine, Sf@nta Euharistie de-
p#[e[te puterea de \n]elegere a
min]ii omene[ti. _n Euharistie, de[i
sim]urile noastre trupe[ti nu
observ# nicio schimbare, p@inea
[i vinul se prefac \n \nsu[i Trupul
si S@ngele M@ntuitorului Hristos,
lucru de care El _nsu[i ne asigur#
c@nd zice apostolilor la Cina cea

de Tain#: “Lua]i, m@nca]i,
acesta este Trupul Meu” [i
“Be]i dintru acesta to]i, acesta
este S@ngele Meu, al Legii
celei noi, care pentru mul]i
se vars# spre iertarea p#-
catelor” Matei XXVI, 26-28.

b) dac# prin celelalte
Sfinte Taine ni se \mp#rt#[e[te
harul dumnezeiesc, \n Sf@nta
Euharistie ni se d# _nsu[i Iisus
Hristos, prin Trupul si S@ngele
S#u, plin de Duhul Sf@nt.

c) Sf@nta Euharistie nu este
numai Tain#, ci [i Jertf# real#,
\ns# nes@ngeroas# adus# lui
Dumnezeu de acela[i Hristos
\mpreun# cu Biserica.

_n ceea ce prive[te instituirea
acestei Sfinte Taine, putem spune
f#r# niciun echivoc, c# originea
sa este una dumnezeiasca, fiind
instituit# de _nsu[i M@ntuitorul
Hristos, Care nu numai c# a
vorbit pe larg despre ea (vezi
Ioan VI, 32-35; 48-58.), ci a [i
s#v@r[it-o primul, \n ajunul
patimilor [i a mor]ii Sale pe
Cruce, cum ne relateaz# Sf@nta
Evanghelie de la Matei cap.
XXVI, 26-28. A[adar M@ntuitorul
Hristos, nu numai c# a instituit-o,
ci [i a poruncit Apostolilor S#i [i
prin ei, urma[ilor acestora,
perpetuarea acesteia, zic@nd:
“Lua]i, m@nca]i; acesta este Trupul
Meu care se fr@nge pentru voi.
Aceasta s# o face]i spre pomenirea
Mea. Asemenea [i paharul dup#

Cin#, zic@nd: acest pahar este
Legea cea nou# \ntru S@ngele
Meu. Aceasta s# o face]i ori de
c@te ori ve]i bea, spre pomenirea
Mea”. I Cor. XI, 24-25.

Sf@nta Euharistie are doua p#r]i,
una v#zut# [i alta nev#zut#.

a) Partea v#zut# o reprezint#
p@inea [i vinul, care se sfin]esc
\n timpul Epiclezei, adic# a rug#-
ciunii de invocare a Sf@ntului
Duh. P@inea trebuie s# fie din
gr@u curat [i dospit#, iar vinul

Dragobete versus Valentine’s

din struguri, curat si ames-
tecat cu pu]in# ap#. Temeiul
dogmatic al practicii ecume-
nice ortodoxe cu p@ine
dospit#, \l constituie modul
serb#rii Pa[tilor de c#tre
M@ntuitorul, c@nd a instituit
Taina Sfintei Euharistii. La

Cina cea de Tain#, M@ntuitorul
n-a serbat Pa[tele iudaic (a[a cum
sus]in alte biserici), c#ci \nc# nu
era vremea acestuia, ci a serbat
un Pa[te nou [i deosebit, folosind
p@ine dospit# [i nu azim#.

b) Partea nev#zut# a Sfintei Eu-
haristii o reprezint# \ns#[i prezen]a
real# a M@ntuitorului Hristos,
Dumnezeu \ntrupat, ipostatic [i
substan]ial, sub chipul p@inii [i al
vinului. Asigurarea despre pre-
zen]a Sa real# \n Euharistie cu
Trupul [i cu S@ngele S#u [i sem-
nifica]iile acestei prezen]e, ni le
d# _nsu[i M\ntuitorul. El a pus
bazele ei prin actele Sale, insti-
tuind-o [i l#murind-o prin cuvin-
tele Sale. C@t prive[te p#rerea
Sfin]ilor P#rin]i ai Bisericii Orto-
doxe, putem spune c# ei sunt
unanimi \n afirmarea f#r# rezerve
a prezen]ei lui Hristos \n Sf@nta
Euharistie, prin prefacerea cinsti-
telor daruri de p@ine [i vin cu
puterea Sf@ntului Duh, \n Trupul
[i S@ngele Domnului. Sf@ntul Ioan
Damaschin, afirm#: “P@inea [i
vinul nu sunt nicidecum \nchipui-
rea Trupului [i a S@ngelui lui Iisus
Hristos, ci _nsu[i Trupul lui Iisus

Hristos cu Dumnezeirea”. Cum
are loc aceast# prefacere a p@inii
[i a vinului f#r# modificarea for-
melor lor exterioare de p@ine [i
vin, r#m@ne marea tain# a credin-
]ei noastre.

_n ceea ce prive[te cele dou#
aspecte ale Sfintei Euharistii, cel
de Jertf# [i cel de Tain#, acestea
sunt nedesp#r]ite. Chiar ca Jertf#,
ea este o Tain#, c#ci d#ruindu-ne
lui Dumnezeu, ne \n#l]#m [i ne
\mp#rt#[im de sfin]irea [i de
binecuv@ntarea Lui. {i chiar Taina
este o Jertf#, c#ci Trupul Dom-
nului, care ni se d#, este \n stare
de trup, jertfit [i \nviat. Asadar
Sf@nta Euharistie este nu numai
Tain#, ci [i Jertf#, [i anume Jertfa
Trupului [i S@ngelui lui Hristos,
\n mod real, dar nes@ngeros, sub
forma vinului [i a p@inii, pentru
ochii no[tri trupe[i. Expresiile, “se
fr@nge”, “se d#” [i “se revars#
spre iertarea p#catelor” din cu-
vintele de instituire a Sfintei
Euharistii, rostite de Hristos
_nsu[i, arat# de asemenea aspectul
de Jertf# al Euharistiei, c#ci fr@n-
gerea trupului [i v#rsarea s@ngelui
pentru al]ii spre iertarea p#catelor
este jertf# adev#rat# de isp#[ire.
A[adar, Jertfa Domnului sub
form# nes@ngeroas# se actua-
lizeaz# pe Sfintele Altare p@na la
sf@r[itul veacului, precum a pro-
fe]it proorocul Maleahi cap. 1,
verset 11: “C#ci de la r#s#ritul
soarelui [i p@na la apusul lui,
mare este numele Meu printre
neamuri [i \n orice parte se aduc
jertfe de t#m@ie pentru numele
Meu [i prinoase curate, c#ci mare
este numele Meu \ntre neamuri”.

Preot Ionel P^RVU
Parohia Giubega

_nv#]#tura ortodox# despre
Sf@nta Euharistie

“Dac# nu ve]i m@nca
trupul Fiului Omului [i nu
ve]i bea s@ngele Lui, nu ve]i
avea via]# \n voi” In VI, 53.
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Prezentat \n “Gazeta de B#i-
le[ti” \n Nr. 7/2008 de c#tre d-na
Valentina Ristea, d-l Ionu]-
George-R#zvan Gabroveanu a
publicat la Editura “Focus”, \n
2010, la Petro[ani, “Ionu] Gabro-
veanu sau Lumea poate s# fie un
buchet de flori” – pictur#.

E vorba de o carte-album rea-
lizat# \n condi]ii grafice excep-
]ionale, editat#, dup# cum men-
]ioneaz# autorul, cu sprijinul
Prim#riei [i Consiliului Muni-
cipal Petro[ani (iat# c# mai sunt,
totu[i, [i autorit#]i implicate, \n
ciuda crizei, \n actul de cultur#
autentic!)

Materialul de fa]# este numai
o prezentare a c#r]ii cititorilor
“Gazetei de B#ile[ti”, semnata-
rul nefiind un avizat \n dome-
niul artelor vizuale, \ns#, \n
acela[i timp, departe de a r#-
m@ne indiferent fa]# de opera
unui b#ile[tean [i de aprecierile
acesteia de c#tre autorit#]ile \n
materie [i nu numai.

E chiar de ajuns de men]ionat
c# pe autorul albumului \l re-
comand# \ntr-un cuv@t \nainte,
cu titlul “Un bra] de flori” un
alt b#ile[tean, plecat cu decenii
\n urm# pe drumul afirm#rii
artistice [i realizat din plin \n
]ar# [i cu premii interna]ionale
care nu mai au nevoie de
inventariere – d-l prof univ. dr.
Ilarion Voinea, sculptor reputat,
membru al Uniunii Arti[tilor
Plastici, c#ruia B#ile[tiul natal
\i datoreaz# bustul \n bronz al
pictorului {tefan Luchian, aflat
la Liceul “Mihai Viteazul”, cele
ale lui Amza Pellea, din fa]a
Casei de Cultur# [i Mihai Vitea-
zul, din fa]a Prim#riei, Monu-
mentul Eroilor b#ile[teni din al
doilea r#zboi mondial [i restau-
rarea Monumentului Eroilor din
Primul R#zboi Mondial, mutilat
\n anii obsedantului deceniu
proletcultist de ni[te indivizi
ignoran]i, aceia[i care au dobo-
r@t Troi]a \nchinat# eroilor de
c#tre elevii-sculptori ai Liceului
Industrial interbelic.

Cartea e structurat# \n a[a fel,
\nc@t cititorul ei [i contempla-
torul reproducerilor lucr#rilor, \n
acela[i timp, s# afle tot ce e ne-
cesar, pentru o receptare cores-
punz#toare operei artistului.

Pentru cititorii Gazetei de
B#ile[ti enumer#m principalele
date biografice: “S-a n#scut la 2
oct. 1979 \n B#ile[ti; a frecven-
tat Gr#dini]a Nr. 3 (Ed. Eugenia
Mitroi) [i primele trei clase pri-
mare la Sc. Nr. 1 (\nv. Eugenia
C#lin); \n 1989 familia se mut#
\n Valea Jiului, mai \nt@i la Petrila
[i apoi la Petro[ani; a urmat Li-
ceul de Informatic# din Petro-
[ani, apoi a f#cut studii juridice
[i este licen]iat \n drept.

Din Sec]iunea “Premii” se
distinge un profil intelectual mul-
tilateral, lucru extrem de rar \n
zilele noastre, c@nd se tinde
vertiginos c#tre o specializare
excesiv# \ntr-un singur domeniu.

Un pictor care se prezint# [i
printr-o carte

– domnul Ionu] Gabroveanu –
D-l Ionu] Gabroveanu ca elev a

fost “olimpic”, cu premii [i men-
]iuni la diferite nivele la obiecte
de \nv#]#m@nt umanistice, [tiin-
]ifice [i artistice: Limba [i litera-
tura rom@n#, Istorie, Chimie,
Desen artistic, pictur#, goblen.

_n domeniul artelor vizuale a
participat la numeroase expozi]ii
colective (\ntre anii 1989-2005),
dar a avut [i expozi]ii personale
\n localit#]i [i institu]ii diferite
precum Foaierul Teatrului Dra-
matic “I.D. S@rbu” – Petro[ani,
Sala “Teodora Lucaciu” a Prim#-
riei Petro[ani, Sala “Amza
Pellea” [i Foaierul Casei de Cul-
tur# B#ile[ti, Sala “Dalles”,
Foaierul Teatrului Na]ional de
Operet# “Ion Dacian” [i Galeria
de Art# “M#iastra” de la Hotelul
“Intercontinental” din Bucure[ti.

Din sec]iunea consacrat# operei
artistice se remarc# preferin]ele
d-lui Ionu] Gabroveanu pentru
desen [i pictur# – acuarel# sau
ulei pe carton, lemn, c#r]i po[tale
(dimensiuni 10,5 x 14,8 cm.) –
buchete de flori sau vaze cu
“Lalele”, “Anemone”, “Liliac”,
“Spice cu maci”, “Ochiul-boului”
etc, peisaje – “P#dure toamna”,
“P#dure prim#vara”, “Iarna \n
Par@ng”, “Dup# seceri[”, “R#s#rit”,
“Drumuri \n larg”, “La v@n#toare”,
“Peisaj marin”, “Apus de soare”,
“Pod peste r@u” [i “Peisaj la
Mare”.

Sunt reproduse , de asemenea,
lucr#ri intitulate “Studii”: “Studiu
de nud”, “Nud”, “Mama cu co-
pilul”, “Perseu t#ind capul Medu-
zei” [i lucr#ri de pictur# modern#:
“_n c#utarea fericirii”, “Clovnul”,
“P#unul”, “Flori de p#ianjen”,
“Alegorie 1”, “Icari”, “Binele [i
r#ul”, “Alegorie 2”, “Omagiu lui
Br@ncu[i” etc.

Sunt, de asemenea, men]ionate
goblenuri pe teme religioase
precum: “Maica Domnului cu
Pruncul”, “Maica Domnului
rug@ndu-se”, “_ngera[”, “Madona
cu Pruncul”, “Ecce Hommo –
Iisus”, “Madona \n albastru”.

O alt# parte a operei const# \n
ilustrarea coper]ilor unor c#r]i de
diferi]i autori – reproduse \n
ultimul capitol: “Prea dulci iluzii”
(Poeme) de Gabriel I. N#stase,
Editura Rapana, Bucure[ti...,
“Strategii privind Produc]ia de
Ap#rare” de Gh. Savu, Marian
Rotaru, Gabriel I. N#stase, Ioan
G@f-Deac [i Fr. Tob#, Ed. Mili-
tar#, Buc. 2001, Gabriel I. N#s-
tase – “Fund#tura” – roman, Ed.
Rapana Buc. 2009, “Solu]ia Sin-
dicatelor” – Ed. Meridian, de
Ion Popescu, Ion Albu, Ion
Dobre [i Gabriel I. N#stase,
“C@mpuri albe, c@mpuri negre -

confesiuni \n memoria ingine-
rului Marian Novac – Ed. Focus
2003, “Puntea” de Leila Osman,
Ed. Focus, 2004, “Ionu] Gabro-
veanu sau Lumea poate s# fie
un buchet de trandafiri” – Pic-
tur#, Ed. Focus 2010 [i altele.

Ultimul capitol al c#r]ii con-
]ine selec]ii din “Aprecieri ale
unor personalit#]i asupra operei”.

Titlurile referirilor sugereaz#
publicului reu[itele artistice, ca
expresii ale sensibilit#]ii auto-
rului – tematici, cromatic#, ori-
ginalitate: “Deschiderea unei
flori spre lumin# – Ionu] Gabro-
veanu” de prof. Cornelia Petres-
cu – membr# a U.A.P., “Ionu]
Gabroveanu – primul supradotat
din Valea Jiului” de prof. univ
dr. Iulia Cre]u – pre[edintele
Funda]iei Na]ionale “Henry
Coand#” pentru sprijinirea tine-
rilor supradota]i din Rom@nia,
“La \nceput de drum” de dr.
ing. Valeriu Butulescu, pre[e-
dintele Comisiei pentru Cultur#
a Consiliului Municipal Petro-
[ani, “Poetica matematic# a
g@ndului filocalic” de acad. prof.
dr. Dinu-{tefan Moraru, “Ionu]
Gabroveanu – unul dintre repre-
zentan]ii de frunte ai genera]iei
de tineri rom@ni ai mileniului
trei” de pref. univ. dr. Gabriel
I. N#stase, “Bucuria valorii” de
prof. dr. Amza S#ceanu – scrii-
tor, “Succes, tinere!” de prof.
Eug. Benc#u – artistist plastic,
“Ionu] Gabroveanu, una din cele
mai pl#cute surprize din ultimii
zece ani” de Nicolae U]ic# –
scriitor, “Ionu] reprezint# tinere-
]ea, frumuse]ea, biruin]a \n
<Valea Pl@ngerii>” de prof. Flo-
rica Bican, “Tinerele valori se
afirm#” de Mihai Iord#nescu –
ziarist, “G@nduri colate cu pe-
nelul” de Raluca P#un – jurna-
list#, “O nou# [i veritabil# stea”
de C-tin Toni D@r]u – editor,
“Veni]i de lua]i culori!” de
Mircea Andra[ – poet [i artist
plastic, “Natura \n pictura lui
Ionu] – o adev#rat# natur#
uman# a artistului Gabroveanu!”
de ing. Ioan Velica, “Culori \n
ofrand#” de prof. univ. dr. Ga-
briela Bora, “Ionu] Gabroveanu
– Lumea poate fi un buchet de
flori” de Dumitru Velea –
scriitor, “Talent de Valea Jiului”
de Ioan Dubek – jurnalist,
“Unicitatea \n Univers” de Leila
Osman – jurnalist [i “Ionu] Ga-
broveanu sau Odiseea culorii”
de Ildiko Lengyel.

Privind valoarea operei d-lui
Ionu] Gabroveanu, citez un
fragment elocvent din aprecierea
d-lui Ilarion Voinea f#cut# \n
prefa]a lucr#rii fiindc# e vorba

de o autoritate, at@t ca artist,
c@t [i ca profesor [i cercet#tor
\n domeniu: “_n dimensiunea
personalit#]ii lui se p#streaz#
echidistant – dovad# a unor ca-
lit#]i ce nu se dob@ndesc prin
rutin# \ntre materie [i suflet,
venind \n fa]a privitorului cu
un discurs pictural de o pur# [i
conving#toare tr#ire, proprie

- M#mico, de ce plou#? \ntreb# b#ie]elul de 4
ani.
- Ca s# creasc# cerealele, fructele [i legumele.
- Atunci de ce plou# [i pe trotuar?

*
 * 

*
- M#mico, noi \ncuiem u[a de la intrare noaptea?
- Desigur!
- Atunci, pe unde \mi intr# visele?

*
 * 

*
- M#riuca v#zu o vac# b#l]at# [i \ntreb#:
- {i laptele ei are pete?

*
 * 

*
- Bunico,vrei o felie de pr#jitur#?,
\ntreb# Iulia.
- Nu, mul]umesc dr#gu]#.
Iulia r#mase t#cut# c@teva clipe apoi
spuse:
- Acum \ntreab#-m# tu. Poate c#
vreau eu o felie.

*
 * 

*
- Pui[or, nu [tii unde-i raz#toarea noastr#? strig#
m#mica din buc#t#rie.
- Ba da, am aruncat-o la gunoi.

- De ce?!
- Fiindc# era plin# de
g#uri.

Prof. pentru \nv. pre[colar,
Marian Vlad CO{EREANU

{coala nr. 3 B#ile[ti

creatorilor de frumos. Lucr#rile
lui sunt \nc#rcate de vitalitate,
f#r# s# delireze, \n registre bine
articulate compozi]ional. El ne
invit# s# descoperim lumea, dez-
v#luindu-ne spa]iul miraculos al
cunoa[terii prin retin# [i ne
cucere[te printr-o palet# bogat#
[i un penel bine st#p@nit, dublate
de dexterit#]i sau abilit#]i (native
sau c#p#tate prin experien]#) f#r#
urm# de ostenta]ie. Fluiditatea
c@mpurilor cromatice – niciodat#
abrupte, bine sus]inute de pre]io-
zit#]i aparte, dovede[te voca]ia
autentic# a unui colorit legat de
“\mp#r#]ia luminii” din locul de
na[tere: C@mpia B#ile[tilor”.

Valentin TURCU

De la
pre[colari
adunate...
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C# B#ile[tiul este cel mai mare
municipiu din Dolj, dup# Craiova
nu are nevoie de vreo demonstra-
]ie special#, iar faptul c# anul
2011 a \nceput “\n for]#” cu trei
\nt@lniri ale ale[ilor locali – dou#
[edin]e “de \ndat#” [i una ordinar#
este o dovad# a str#daniei admi-
nistra]iei locale [i a Consiliului
Local de a face urbea noastr# mai
frumoas#, mai atractiv# pentru
eventualii investitori [i de a spori
gradul de prosperitate.

{edin]a “de \ndat#” din data de
13.01.2011 a fost statutar#, par-
ticip@nd 16 consilieri. _nainte de
\nceperea lucr#rilor propriu-zise,
pre[edintele de [edin]#, dna Elena
Jianu, a adresat ur#ri de s#n#tate
[i la mul]i ani participan]ilor, [i-
a exprimat speran]a c# pe par-
cursul anului se vor dezbate
proiecte de hot#r@re care s# con-
tribuie la dezvoltarea continu# a
municipiului [i l-a invitat pe dl.
primar Costel Pistri]u s# prezinte
ordinea de zi, aprobat# apoi \n
unanimitate.

_n expunerea de motive la
Proiectul de hot#r@re prin care se
aprob# reorganizarea Poli]iei
Comunitare \n Poli]ia Local# a
Municipiului B#ile[ti, ca institu]ie
public# de interes local cu
personalitate juridic#, \ncep@nd cu
data de 01.01.2011 [i Regula-
mentul de organizare [i func]io-
nare al acesteia, se stipuleaz# c#
prin Legea 155/15.07.2010 se
stabile[te c# Poli]ia Local# se
\nfiin]eaz# \n scopul exercit#rii
atribu]iilor privind ap#rarea drep-
turilor [i a libert#]ilor funda-
mentale ale persoanei, a proprie-
t#]ii private [i publice, prevenirii
[i descoperirii infrac]iunilor \n
domeniile: ordine [i lini[te pu-
blic#, precum [i paza bunurilor;
circula]ia pe drumurile publice;
disciplina \n construc]ii [i afi-

[ajul stradal; protec]ia me-
diului; activitatea comercial#;
eviden]a persoanelor [i alte
domenii stabilite prin lege.
Av@nd \n vedere prevederile legii,
executivul a propus \nfiin]area
Poli]iei Locale B#ile[ti, \ncep@nd
cu data de 01.01.2011, \ncetarea
efectelor HCL 13/26.01.2005 prin
care s-a aprobat \nfiin]area Pili]iei
Comunitare, ca serviciu public cu
personalitate juridic# \n subor-
dinea Primarului Municipiului
B#ile[ti [i aprobarea Regulamen-
tului de organizare [i func]ionare
al poli]iei locale.

_n cuv@ntul s#u, dl. primar
Costel Pistri]u a men]ionat c# n-
au sosit normele metodologice,
dar se dore[te s# se pun# totul la
punct \nainte de aprobarea buge-
tului. “Trebuie s# fim \n pas cu
aceast# lege, pentru a fi preg#ti]i.”
Dl. Sabin Gaciu a \ntrebat care
este diferen]a \ntre poli]ia comu-
nitar# [i poli]ia local# [i a fost de
p#rere c# situa]ia este confuz#,
neav@nd nici organigram#, dar
legea trebuie respectat#. R#spun-
z@nd, dl. Victor Iure[ a precizat
c# este vorba de cre[terea gradului
de responsabilitate [i de compe-
ten]e mai ales \n interiorul loca-
lit#]ii. Reintervenind \n discu]ie,
edilul-[ef a fost de p#rere c# era
bine ca Legea 155, ap#rut# \nc#
din iulie 2010, s# fi fost studiat#
bine de to]i [i a precizat c#, \ntr-
adev#r, situa]ia este foarte delicat#
pentru c# sunt competen]e multe
[i va fi greu, dar [i-a exprimat
speran]a c# “ne vor veni \n ajutor
cele 42 de camere de luat vederi,
amplasate conform proiectului
aprobat anterior.” Dl. Dorin
Manciu a propus s# se studieze
regulamentul de organizare [i
func]ionare “pe care s#-l discut#m
[i s#-l aprob#m \n [edin]a
programat# s#pt#m@na viitoare.”

S-a supus la vot doar propune-
rea de \nfiin]are a Poli]iei Locale,
care a ob]inut sufragiile tuturor
ale[ilor urbei.

_n ceea ce prive[te Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob#
\nfiin]area Comisiei locale de
ordine public# [i Regulamentul
de organizare [i func]ionare al
acesteia, se men]ioneaz# c#
aceast# comisie se organizeaz# [i
func]ioneaz# la nivelul fiec#rei
localit#]i \n care exist# Poli]ie
Local#, se \ntrune[te treimestrial
sau de c@te ori este nevoie, [e-
din]ele sunt conduse de primar
iar secretariatul comisiei este asi-
gurat de Compartimentul Resurse
Umane din aparatul de specia-
litate al primarului. }in@nd seama
de prevederile legisla]iei \n vi-
goare, executivul a propus \nfiin-
]area comisiei \n componen]a:
Pistri]u Costel, primar – pre[e-
dinte; Filip Nicolae-Cornel, [eful
structurii teritoriale a Poli]iei Ro-
m@ne; Pencea Liviu, secretar al
municipiului B#ile[ti; Iure[ Victor,
[eful Poli]iei Locale B#ile[ti –
membri, iar pentru completarea
comisiei cu num#rul de membri
din partea CL, dl. Gabriel Tica a
propus pe dl. Dorin Manciu, dl.
Paul Mitroi, pe dl. Petre Pelea iar
dl. Amza Dumitra[cu pe dl. Irinel-
Codru] Mu[uroi.

Proiectul de hot#r@re a fost
aprobat cu 13 voturi “pentru”,
dnii Mugurel M@nz@n#, C#t#lin
Ne]a [i S. Gaciu ab]in@ndu-se.

Referitor la Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# punerea
la dispozi]ia proiectului Informare
[i consiliere profesional# \n centre
urbane mici [i zone rurale, \n
cadrul Programului Opera]ional
Sectorial Dezvoltare Resurse
Umane 2007-2013, Axa prioritar#
nr. 5 – Promovarea m#surilor
active de ocupare, Domeniul

Major de Investi]ie 5,1 Dezvolatrea
[i implementarea m#surilor active
de ocupare POSDRU/102/5,1/G,
78614, a spa]iului situat \n str. Lt.
Becherescu, nr. 3, proprietate
public# a municipiului B#ile[ti, se
men]ioneaz# c# \n municipiu se
va implementa un proiect de in-
formare [i consiliere profesional#,
av@nd ca surs# de finan]are Fondul
Social European, proiect al c#rui
obiectiv principal este facilitarea
integr#rii pe pia]a muncii a [ome-
rilor tineri [i a [omerilor de lung#
durat# [i sprijinirea ocup#rii pro-
fesionale. Av@nd \n vedere derula-
rea \n condi]ii optime a proiectului
conform acordului de parteneriat
[i adresa 314/06.01.2011 a Cen-
trului European pentru Promovare
[i Integrarea Romilor, executivul
a propus punerea la dispozi]ie
Proiectului, cu titlu gratuit pe o
perioad# de minimum 7 ani, a
spa]iului men]ionat anterior. Dl.
primar a informat c# suma
necesar# realiz#rii proiectului este
deja repartizat#.

Proiectul de hot#r@re a fost apro-
bat \n unanimitate.

_n expunerea de motive la
Proiectul de hot#r@re prin care se
aprob# planul de ac]iuni sau de
lucr#ri de interes public care vor
fi efectuate \n anul 2011 de c#tre
persoanele apte de munc#, bene-
ficiare de ajutor social potrivit
Legii 416/2001, se stipuleaz# c#
executivul a propus efectuarea
lucr#rilor: Igienizarea [i reabi-
litarea izlazului municipal;
_ntre]inerea bazei sportive-
stadion; _ntre]inerea canalului
din spatele str#zii Viilor; _ntre-
]inerea canalului de la inter-
sec]ia str. Aviator Petre Ivano-
vici cu str. Unirii; _ntre]inerea
zonei din dreapta [i din st@nga
p@r@ului Balasan; _ntre]inerea
zonelor din cimitirele Eternit#]ii
[i Eroilor; _ntre]inerea Parcului
Tineretului [i a Parcului Bala-
san; _ntre]inerea zonei centrale
a municipiului; _ntre]inerea
p#rcule]elor din zonele Auto-
gar#, str. Bolintineanu, str. Lt.
Becherescu [i str. Meseria[i (doi
duzi); Cur#]at rigola [i t#iat
iarba pe str#zile Lt. Becherescu,
HCC, G-ral Ghenescu, Drep-
t#]ii, Victoriei, Unirii, Gabro-
veni [i Calea Craiovei; _ntre-
]inearea zonelor din incinta [i
din vecin#tatea institu]iilor
publice ([coli, licee, gr#dini]e,
biserici [i spital); _ntre]inerea
[an]urilor de scurgere a apei la
intr#rile \n municipiu; _ntre-
]inerea zonei din Pia]a Central#
[i a celei din T@rgul de animale;
Demolarea construc]iilor dezac-
tivate din domeniul public; Cu-
r#]area resturilor vegetale aflate
pe marginea [oselelor (Calafat,
Rast, Boureni, Galicea Mare,
Craiova); _ntre]inerea \n sezonul
rece a str#zilor, trotuarelor [i a
locurilor de parcare; Igienizare
[i ecologizare, Aria protejat# -
p@r@ul Balasan; _ntre]inerea zo-
nelor din satul Balasan; Ecolo-

gizarea P#durii Balasan; Igieni-
zarea [i Ecologizarea zonei
CFR, \ntre FNC [i rampa peste
calea ferat# din str. Ana
Ip#tescu; Igienizare str. Gr#-
dinari - HCC – fostul depozit
IPT; Spart [i stivuit lemne la
institu]iile publice (Prim#rie,
gr#dini]e, [coli, licee [i poli]ie).

Dna. Cristina S#lceanu a fost
de p#rere c# nu este normal s# se
fac# [i la cet#]eni cur#]enie pe
str#zile men]ionate. “Oamenii de
la lege s# se ocupe de punctele
de interes general ale ora[ului,
iar cur#]enia din fa]a cur]ii s# [i
fac# fiecare cet#]ean.” Dl. Vasile
Duinea a pedalat pe faptul c#
ace[ti oameni trebuie s# aib# o
anumit# norm# care s# justifice
sumele primite, dar, “dac# se
urm#resc uneltele cu care vin s#
lucreze, ne putem da seama
imediat de ce fac.”

To]i consilierii locali au fost de
acord cu proiectul executivului.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# \ntoc-
mirea studiului de fezabilitate pri-
vind investi]ia _nlocuirea siste-
mului de \nc#lzire clasic cu sistem
de \nc#lzire care utilizeaz# energia
regenerabil#, la Casa de Cultur#
“Amza Pellea”, proiect finan]at
din Fondul de Mediu pe Progra-
mul Casa Verde – persoane juri-
dice, se men]ioneaz# c# \n mo-
mentul \n care a fost dat# \n
folosin]#, 6.12.1984, instala]ia de
c#ldur# a cl#dirii era racordat# la
sistemul centralizat de c#ldur# al
ora[ului, care a func]ionat p@n#
\n 2002, c@nd a fost debran[at#
din cauza costurilor prea mari care
nu mai puteau fi acoperite. _n
prezent, instala]ia este dep#[it# [i
degradat# aproape \n totalitate iar
lipsa de c#ldur# face ca activit#]ile
curente s# se desf#[oare \n condi]ii
extrem de dificile, unele fiind
chiar am@nate sau suspendate.
Fa]# de cele relatate, executivul a
propus aprobarea \ntocmirii
studiului de fezabilitate pentru
investi]ia _nlocuirea sistemului de
\nc#lzire clasic cu sistem de
\nc#lzire care utilizeaz# energia
regenerabil# la Casa de Cultur#
“Amza Pellea”. Primul gospodar
al municipiului a informat c# joi,
20.01.2011, este ultima zi de de-
punere a proiectului [i c# “se
prinsese ceva la bugetul local, dar
dac# se ive[te aceast# oportunitate
este normal s-o folosim.”

Proiectul executivului a ob]inut
sufragiile tuturor “parlamentarilor”
locali.

Referitor la Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# sus]inerea
de c#tre autoritatea local# a obiec-
tivului de investi]ii Dotare apara-
tur# medical# la Spitalul Mu-
nicipal B#ile[ti, se men]ioneaz#
c#, av@nd \n vedere nota de fun-
damentare nr. 188/12.01.2011 a
spitalului prin care se comunic#
obiectivele de investi]ii care vor
fi transmise Ministerului S#n#t#]ii,
pentru a beneficia de sume alocate
din bugetul de stat [i prin

Prejudecata a fost demontat#
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care se face cunoscut c#
pentru sus]inerea acestor investi]ii
autorit#]ile publice locale trebuie
s# se implice cu o contribu]ie de
minimum 5%, executivul a pro-
pus ca pentru obiectivul men-
]ionat, \n valoare de 142.100 de
lei, contribu]ia autorit#]ii locale
s# fie de 35%, adic# 49.735 de
lei. Dl. primar a informat c# a
avut o discu]ie cu dl. prefect
Eugen Georgescu \n care a
pedalat pe faptul c# trebuie s# se
fac# eforturi pentru a aduce rapid
medici valoro[i de specialitate. La
Dolj nu se face nicio comasare,
CJ a propus totu[i comasarea
spitalelor din Segarcea [i D#buleni
[i, probabil, va urma comasarea
spitalelor B#ile[ti [i Calafat. S-a
opus categoric, av@nd \n vedere
c# “suntem primul municipiu dup#
Craiova, noi avem anestezist,
Calafatul nu are, iar ca num#r de
paturi se r#m@ne la 124, avanta-
j@ndu-ne [i Compartimentul de
Primiri Urgen]e pe care l-am
\nfiin]at pe banii no[tri, pentru c#
nu s-a f#cut la timp pe fonduri
europene.” A men]ionat c# trebuie
s# ne sus]inem investi]ia, “s# ne
gr#bim s# fim primii cu documen-
ta]ia, punctajul stabilindu-se \n
func]ie de contribu]ia noastr#.” Dl.
S. Gaciu a pus accent pe faptul
c# vom avea cadre valoroase de
specialitate, dac# va fi modernizat
spitalul. “Sumele sunt mari, dar
trebuie s# facem eforturi pentru a
crea condi]ii [i a-i atrage pe spe-
ciali[ti.”

Proiectul de hot#r@re a fost
aprobat \n unanimitate.

Av@nd \n vedere aceleea[i con-
sidera]i, consilierii locali au votat
\n unanimitate obiectivele Repa-
ra]ii capitale central# termic#, la
spital \n valoare total# de 502.100
de lei, cu o contribu]ie a CL de
10%, adic# 50.200 de lei; Finan-
]are obiective de modernizare, \n
valoare de 267.000 lei, cu contri-
bu]ia CL de 30%, adic# 80.100
de lei, precum [i obiectivul de
investi]ii Transformare [i extin-
dere construc]ii – compartimentul
de primiri urgen]e, \n valoare de
50.000 de lei, CL contribuind cu
70%, adic# 35.000 de mii de lei,
toate obiectivele fiind la Spitalul
Municipal cu precizarea c# su-
mele men]ionate sunt f#r# TVA.
_n concluzie, to]i consilierii au
fost de acord cu aceste obiective
de investi]ii, \n valoare total# de
961.100 de lei, contribu]ia
autorit#]ii publice locale fiind de
215.035 lei, f#r# TVA.

{edin]a “de \ndat#” din
19.01.2011 a avut la ordinea de
zi, aprobat# \n unanimitate, un
singur punct: Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# studiul de
fezabilitate [i indicatorii tehnico-
economici pentru proiectul
_nlocuirea sistemului de \nc#lzire
clasic cu sistemul de \nc#lzire care
utilizeaz# energia regenerabil# la
Casa de Cultur# “Amza Pellea”,
proiect finan]at de Fondul de
Mediu pe programul Casa Verde

– persoane juridice. _n baza
expunerii de motive [i respect@nd
legisla]ia \n vigoare, executivul a
propus aprobarea studiului [i a
indicatorilor tehnico-economici ai
investi]iei \n valoare total# de
2078,315 mii lei, inclusiv TVA,
adic# 488,061 mii Euro; contruc]ii
montaj (C+M) – 1913,841 mii
lei (449,470 mii euro) de aseme-
nea, s-a precizat contribu]ia solici-
tantului la cheltuielile eligibile –
727,410 mii lei, reprezent@nd 35%
din valoarea total# a investi]iei [i
s-a propus ca durat# de imple-
mentare a proiectului 12 luni de
la semnarea contractului de
finan]are.

Dl. S. Gaciu a precizat c# exist#
o hot#r@re anterioar# a CL pentru
sistemul de \nc#lzire, a dorit s#
[tie “de unde vom pune 7 miliar-
de de lei vechi pentru realizarea
proiectului” [i a pus accent pe
faptul c# nu este bine s# se fi
cheltuit bani pe lucr#ri care nu s-
au realizat. Dl. primar Costel
Pistri]u a precizat c# n-are cuno[-
tin]# de existen]a acelui proiect [i
a informat c# singurii bani pl#ti]i
pentru Proiect tehnic [i Studiu de
fezabilitate sunt pentru PIDU.
Banii da]i anterior au fost pentru
sediul Prim#rie – loca]ia din
Parcul Tineretului \n 2005; neac-
tualizat \n 2006-2007, proiectul a
fost pierdut [i investi]ia se va face
\n alt# parte.

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

La [edin]a ordinar# din data de
26.01.2011 au fost prezen]i 16
consilieri [i s-au dezb#tut trei
proiecte de hot#r@re. Conform
uzan]ei, dna Elena Jianu, pre[e-
dintele de [edin]#, a adresat dlui
primar rug#mintea de a prezenta
ordinea de zi. _nainte de a o su-
pune spre aprobare, dna Elena
Jianu a propus o modificare, \n
sensul ca la Proiectul de hot#r@re
de la punctul al treilea s# se scoat#
ultima parte “[i aprobarea noilor
indicatori tehnico-economici”,
propunere aprobat# \n unanimitate.

_n expunerea de motive la
Proiectul de hot#r@re prin care se
aprob# Regulamentul de organi-
zare [i func]ionare al Poli]iei
Locale, se men]ioneaz# c#, ]in@nd
seama c# pe data de 24.01.2011,
Comisia local# de ordine public#
a avizat proiectul regulamentului,
executivul a propus emiterea unei
hot#r@ri a CL prin care s# se
aprobe acest regulament.

To]i consilierii locali au fost de
acord cu proiectul avansat de
executiv.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob#
schimbarea destina]iei centralei
termice din cartierul Aleea Iancu
Ghenescu \n Sediu al Poli]iei
Locale B#ile[ti, se men]ioneaz#
c# acest imobil este degradat [i
neutilizat, \nc#lzirea apartamen-
telor f#c@ndu-se descentralizat cu
sobe [i calorifere electrice. Lu@nd
act de faptul c# din zon# au venit
numeroase reclama]ii ale cet#]e-

nilor prin care se aduce la cuno[-
tin]# c# au loc multe scandaluri
[i organele de ordine public# sunt
des solicitate, executivul a propus
reabilitarea acestei construc]ii,
proprietate privat# a Prim#riei, [i
transformarea ei \n sediu modern
pentru Poli]ia Local#.

Dl. Mugurel M@nz@n#, dup# ce
a men]ionat c# este convins de
necesitatea de a acorda un spa]iu
pentru sediul Poli]iei Locale, [i-
a exprimat rezerva generat# de
faptul c# “dac# nu avem buget,
ce putem aproba?” [i a propus ca
acest proiect s# fie dezb#tut dup#
aprobarea bugetului local pe anul
2011. Dl. primar a informat c#
[i-a f#ut ni[te calcule [i a precizat
c#, “este bugetul primarului, CL
doar \l aprob#, iar eu am g@ndit
profund [i m-am orientat asupra
sumelor necesare, av@nd o
previziune pentru anul 2011. Cert
este c# Poli]ia Local# trebuie s#
aib# sediu, iar momentan nu
putem cump#ra.” A men]ionat c#
[i-a luat o marj# de siguran]#
pentru finan]area obiectivelor –
sediu Prim#rie, Poli]ie Local#,
Autogar# c# pentru proiectul
discutat nu poate avansa o sum#
precis#, fiind posibil ca lucrarea
s# coste \ntre 3 [i 5 miliarde lei
vechi. Dl. S. Gaciu a apreciat c#
este bine c# se discut# despre
schimbarea destina]iei cl#dirii, dar,
dup# ce dl. Victor Bonci a
precizat c# imobilul are suprafa]a
de 200 mp, [i-a exprimat p#rerea
c# spa]iul nu este suficient.

Proiectul de hot#r@re a fost
aprobat \n unanimitate.

Referitor la Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# schim-
barea solu]iei tehnice a proiectului
Modernizare [i extindere Pia]a
Agroalimentar# (din care s-a
eliminat art. 2, privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici),
se men]ioneaz# c#, av@nd \n
vedere condi]iile geotehnice exis-
tente, se recomend#: Ad@ncimea
de fundare D1 s# se \ncadreze
\ntre limitele 1,60 [i 2 m; _m-
bun#t#]irea terenului de funda-
re, recomend@ndu-se: pern# de
balast injectat# cu lapte ciment
de cca. 0,30-0,50 m; Excavarea
ultimelor 0,20 m s# se efectueze
imediat \naintea turn#rii beto-
nului; S# se prevad# protejarea
terenului de fundare prin tro-
tuar de bitum la exteriorul
construc]iei; S# se asigure scur-
gerea apelor de suprafa]# din
perimetrul construibil; Hidroi-
zolarea funda]iilor. }in@nd sea-
ma de cele men]ionate, este nece-
sar a se realiza: Efectuarea de
epuismemente normale pentru
\ndep#rtarea apei din s#p#tura
pentru funda]ie; Cobor@rea
cotei s#p#turii cu 0,50 m;
Compactarea terenului con-
form normelor \n vigoare;
Dup# finalizarea lucr#rilor de
compactare, a[ternerea unei
perne de piatr# spart#-refuz de
ciur compact p@n# la atingerea

Pe data de 20 ianuarie 2011, a avut loc la B#ile[ti Cercul
pedagogic al directorilor, gazd# fiind {coala cu clasele I- VIII,
nr. 5 “Aviator Petre Ivanovici” B#ile[ti.

Tema cercului a fost “Eliminarea deficien]elor manageriale.
Eficientizarea activit#]ii. Exemple de bun# practic#.”

Printre organizatori amintim pe domnul director, prof. Cristian
}ibreanu, coordonator de structur# al Gr#dini]ei nr. 9 “Amza
Pellea” B#ile[ti, educator Ioana Neac[u [i coordonatorul de
proiecte [i programe educative de la [coala cu clasele I-VIII nr.
5 “Aviator Petre Ivanovici” B#ile[ti, profesor Liana Poenaru.
Responsabilul cercului, Inspector [colar de specialitate pentru
Implementarea Descentraliz#rii Institu]ionale, prof. Alexandru
Daniel Ion.

Coordonatori din partea ISJ Dolj au fost Inspector {colar
General, prof. Mihaela Cristina Mo]#]eanu, Inspectorii {colari
Generali Adjunc]i, Alexandrina Maria N#stase [i Alexandru
G\d#r.

Printre invita]i au fost prezen]i Primarul Municipiului B#ile[ti,
Costel Pistri]u, Viceprimarul, Paul Mitroi, Consilierul Local
Irinel Mu[uroi, Director CCD Dolj – prof. Mihaela Brumar,
Metodist la CCD Dolj – prof. Mihaela Iancu, prof. Camelia
B#lan [i inspectorii de specialitate de la ISJ Dolj – prof. Cristina
Gherghinescu, Iliana Ionescu [i Diana Br#tucu.

Cercul s-a desf#[urat sub imperativele unei \n]elepte cuget#ri
a Sf@ntului Ion Gur# de Aur:

“Nu exist# art# mai frumoas# dec@t arta educa]iei. Pictorul [i
sculptorul fac doar figuri, f#r# via]#, dar educatorul creeaz# un
chip viu; uit@ndu-se el, se bucur# [i oamenii [i Dumnezeu.”

Cuv@ntul de deschidere a fost rostit de domnul Director
Cristian }ibreanu, doamna Inspector {colar General, prof.
Mihaela Cristina Mo]#]eanu, Primarul Minicipiului B#ile[ti
Costel Pistri]u [i Inspectorul {colar, prof. Alexandru Daniel
Ion.

Interven]iile fiec#ruia dintre participan]i au urm#rit tema
abordat#, fiecare dintre ace[tia propun@nd [i exemple de bun#
practic#.

S-au acordat diplome de onoare domnului Primar Costel
Pistri]u pentru contribu]ia adus# la dezvoltarea infrastructurii
sistemului de \nv#]#m@nt [i sus]inerea performan]ei continue \n
mediul [colar b#ile[tean. De asemenea, s-au acordat diplome
de onoare Inspectorului {colar General, prof. Mihaela Cristina
Mo]#]eanu, Inspectorilor {colari Generali Adjunc]i, Alexandrina
Maria N#stase [i Alexandru G\d#r, pentru contribu]ia adus# la
dezvoltarea sistemului educa]ional prin coordonarea eficient#,
sus]inerea [i promovarea calit#]ii \nv#]#m@ntului doljean.

Pentru contribu]ia adus# la dezvoltarea sistemului de \nv#]#-
m@nt prin implementarea [i promovarea reformei \n educa]ie,
au primit diplome de onoare inspectorii [colari de la ISJ Dolj,
Claudiu Doru Cr#ciunoiu Du]#, C#t#lin Irinel Spiridon, Daniel
Alexandru Ion, Cerasela Elena Cremene, Cristina Gherghinescu
[i Iliana Ionescu.

_n jurul orei 12, participan]ii au fost invita]i s# viziteze {coala
cu clasele I – VIII “Aviator Petre Ivanovici” [i s# participe la
activit#]ile [i atelierele de lucru desf#[urate de elevii [colii [i
pre[colarii Gr#dini]ei nr. 9 “Amza Pellea”.

Cum era [i firesc, s-a vizitat Casa Memorial# “Amza Pellea”
iar \n cadrul unei mese rotunde s-au prezentat concluziile, din
r@ndul carora desprindem convingerea domnului Director, prof.
Cristian }ibreanu, c# prin aceast# ac]iune de anvergur# ISJ
Dolj gireaz# activitatea de excep]ie a managerilor [colari [i
calific# eficien]a sistemului educativ prin atributele complexit#]ii
[i profesionalismului.

Prof. Ionu] POPESCU
Grupul {colar “{tefan Anghel” B#ile[ti

Cercul directorilor
Nr. 3 Gimnaziu

Continuare \n pag. 6

“Educa]ia nu m#soar#
c@t de mult ai memorat
sau c@t de multe [tii.

Educa]ia reprezint#
capacitatea de a face
diferen]a \ntre lucrurile
pe care le [tii [i cele pe
care nu le [tii.”

Anatole France
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Suveniruri delicate,
F#r#-anume vreun folos,
Rod al crea]iei – toate –
Din nevoia de frumos,
Inspirate din natur#,
Fanteziste sau reale,
Copii \n miniatur#
Cu valori sentimentale,
Colec]ii decorative,
Intime-n interioare,
_n diverse efective,
Periodic schimb#toare,
Modeste sau mai bogate
{i mai vechi [i mai recente,
Grijuliu amenajate
{i cu chibzuiri atente,
Motive de reverie
_n mediul ambiental,
_n clipe de bucurie
_ntr-un univers banal...
Din dep#rtatul trecut,
_n al vremurilor zbor,
Omul singur [i-a f#cut
Obiecte de decor...
Mereu senzibilizat
{i receptiv la frumos,
A cioplit [i-a modelat
Din lut, piatr#, lemn [i os...
Tot soiul de figurine,
Stilizate sau naive,
Cizelate mult [i bine
{i \n culori atractive...
P#s#ret [i animale –
Papagali [i porumbei,
_n ipostaze reale,
M#g#ru[i, cai, oi, c#]ei,
Vulturi cu aripi deschise,
Pe[ti de sticl# argintii,
Tigri \n culori aprinse,
Prea mici, ca s# par# vii...
Sau b#rba]i, femei, copii,
_nc# din secolii antici,
Albi, negri sau cafenii
{i galbeni, cu ochii oblici...
_n lumea veche, treptat,
_n al zodiei dispre],
Prin vremi s-au aventurat
Statuietele de pre]...

Multe din marmur# rar#,
Alb#, dar [i colorat#,
Case-n Troia legendar#
Au \mpodobit odat#...
La Roma-ntr-o cas# mare
Decorau de obicei,
Atrium [i dormitoare
Statuietele de zei,
Sau cuceritori-eroi,
_mp#ra]i [i generali,
De oratori, mai apoi
{i filosofi geniali...
_n vilele somptuoase,
De pe Tibru sau pe Pad,
Luceau figuri gra]ioase,
Me[te[ugite din jad...
Apoi, \n lume, din os,
Din filde[ul african,
De sidef sau abanos,
Din vestitul Hyndustan
{i-altele foarte fragile,
Dar cu sclipiri de albastru,
Aduse de prin Antile,
Modelate-n alabastru...
Chiar cu aur [i argint
S-a \mpodobit trufia,
C#ci pro[tii nevoia simt
S#-[i arate bog#]ia...
Astfel c@te-un me[ter faur
A turnat pe \ndelete
Din argint sau chiar din aur
Minuscule statuiete...
Ele, oric@t de cochete
{i de pre]uri colosale,
Cele mai multe sunt biete
Nimicuri sentimentale...
{i e de necontestat
C# s-au f#cut cu toptanul
Dup# ce chinezii-au dat
Europei por]elanul...
Asemenea figurine
Se ofer# drept cadouri,
Se p#streaz# \n vitrine
{i se numesc ...bibelouri...
Fiindc# li-i fragil# firea,
Un celebru sl#tinean
{i poet numea iubirea
”Bibelou de por]elan”...

Sau, un incult, ipotetic,
Este pe destule planuri,
Ca un elefant isteric,
Slobod printre por]elanuri...
...........................................
Vindeau la b@lci odinioar#,
Olarii siluete minunate
Ce-mpodobeau ferestrele la ]ar# -
Relicve sparte azi sau aruncate...
Un cal, un miel, o fat#, un fecior
{i altele se admirau din drum
{i \ntre toate un m#runt ulcior –
Imagine \ndep#rtat# de acum...
N-ar fi ce nu s-a v#zut
{i n-ar p#rea grosolane
Ni[te vechituri de lut,
V#zute prin... termopane?!!...
Avari tob# de abjec]ii
Au str@ns l@ng# por]elanuri,
_n variate colec]ii,
Sticl# fin# [i cristaluri...
La licita]ii se v@nd
Curent, pe l@ng# tablouri,
{i se cump#r# pe r@nd
{i celebre bibelouri...
Sigur, cu certificate
Ca fiind propriet#]i
Ale unor decedate
Anume celebrit#]i
{i se v@nd la licita]ii,
Pornind de la sume mari,
Cu strig#ri [i specula]ii,
Pe euro sau dolari...
Sau, cum scrie prin ziare,
Unele chiar de scandal,
C# se face [i v@nzare
La pre]... confiden]ial...
Sau la ce pre] s-a v@ndut
O anume statuiet#,
Fiindc# a apar]inut
Unei actri]e-vedet#...
Nu mai este un mister
C# din bibelouri vinde
X – fotbalist sau boxer
Fiindc# de droguri depinde...
Vinde colec]ii, desigur,
Un bogat ajuns falit
{i le cump#r# un grangur
De cur@nd \mbog#]it...
Le-a fost fixat de destin
La activi[ti, pe birouri,
Marx, Engels, Lenin sau Stalin
S# le fie ...bibelouri...
Acas# tovar#[ele
Luau din ]#ri capitaliste
{i le umpleau casele
Bibelouri fanteziste...
Costisitoare cristaluri
La vedere aranjate,
Por]elanuri fine, jaduri
Din cele mai scumpe – toate...
{i triumfau ]oapele
De origini plebeiene
Reflect@nd splendorile
_n oglinzi vene]iene...

Era o dilem# sumbr#,
Interpretabil# etic
C# nu era m#car umbr#
De bibelou ...sovietic...
{i, intransigen]i, oricum,
Vestitori de vreme rea,
Vechii tovar#[i de drum
Votau ferm... ”excluderea”...
_nfierau obscurantismul,
Condamnau neab#tut
{i grav cosmopolitismul,
Dup# cum scria-n STATUT...
Bibelouri de v@nzare
Pentru cei care muncesc
Erau cam rudimentare,
C@te unu chiar grotesc...
{i, totu[i, se vindeau bine;
Le lua bietul popor
Trec#tor prin magazine,
Chiar f#cute din topor...
Mul]i credeau c# e normal,
C@nd puneau \ntr-o vitrin#
Sticl# \n loc de cristal
{i por]elan de duzin#...
C#ci cele superioare
Depindeau de alt resort
{i fiindc# aveau valoare,
Erau date la export...
Da, propaganda [tiut#
Perora cu isterie
C# ne trebuie valut#
S#-achit#m din datorie...
Cu to]ii t#ceau chitic
Despre c@t era ea “Brutto”
{i nu se spunea nimic
Nici de cine a f#cut-o...
Nimeni nu zicea o vorb#,
De frica nest#vilit#
{i sufla-n aceea[i ciorb#
Zilnic supra\nc#lzit#...
Dup# cutremurul mare,
Cel din [aptezeci[i[apte,
A auzit fiecare
Povestindu-se \n [oapte
C# s-au scos de pe sub blocuri
C#zute [i de sub case
Mul]imi de tone de cioburi
{i pu]ine-ntregi, r#mase...
Apoi alte bibelouri,
{i \n case [i la bloc,
Precum [i alte tablouri
Au fost cump#rate-n loc...

Femeile-ambi]ioase
P@n-la ad@nci b#tr@ne]e,
Au ]inut s# aibe-n case
O oaz# de frumuse]e...
Balerine, muzican]i,
Cheflii, Cupidoni, [trengari,
Sau negustori ambulan]i,
Ghicitoare sau co[ari...
Bibelouri \n vitrine
Sunt ca ni[te flori \n glastr#,
Tulbur#tor de senine,
C@nd z@mbesc dintr-o fereastr#...
....................................................
_n prezentul s#r#cit,
Cu amput#ri de ...zerouri,
E un lux neavenit
S# mai cumperi bibelouri...
_[i permit doar impostorii,
Sper]arii [i [antaji[tii...,
Nu medicii, profesorii
Inginerii [i arti[tii... ,
Fiindc# restul, lumea mare,
Trist# [i debusolat#,
D# banii to]i pe m@ncare
{i s#-[i mai achite-o rat#...
Mai rar, c@te-o gospodin#,
Cu duioas# ging#[ie,
Bibelouri de duzin#
_[i mai ia pe ...datorie...
{i-astfel \n Tranzi]ia
Ce tinde spre ...infinit,
Invoc@nd tradi]ia,
Ne-ndrept#m spre Asfin]it...
Doamne, oare, ce p#cate
Avem noi de isp#[it,
Acum, de ne taie toate,
_n dispre] nem#rginit...
Cine s# ne izb#veasc#
De-acest cumplit handicap
{i cine s# ne fereasc#
S# nu ne lu#m lumea-n cap?!
Doar Tu, c# e[ti bun [i mare !
Re\ndreapt#-]i spre noi fa]a,
_n acest loc de sub soare
{i ne ocrote[te via]a!!!
C#ci, firi perisabile,
Printre iluzii de[arte,
Suntem [i probabile
Biete bibelouri sparte...

Valentin TURCU

cotei proiect, conform sec]iu-
nilor men]ionate anterior;
A[ternerea pernei de balast s#
se fac# imediat dup# atingerea
noii cote a s#p#turii \n vederea
evit#rii alter#rii p#m@ntului sub
ac]iunea apei (pluviale, sub-
terane). Dl. primar Costel Pistri]u
a precizat c# \nsu[i constructorul
s-a ar#tat dezorientat fa]# de
situa]ia creat#. Personal, s-a
implicat \n probleme, a fost
transparent, motiv pentru care i-
a rugat pe to]i s# fie la fel de
transparen]i [i s#-l \n]eleag#. Pe
data de 17.01.2011 s-a dat

proiectul cel nou [i s-a urmat
procedura legal#. Dl. Vasile
Duinea a men]ionat c# din docu-
menta]ie reiese c# s-au urmat pa[ii
conform normelor, motiv pentru
care este bine “s# vot#m c#
suntem de acord cu func]ionarea
pe actualul amplasament, fiind
obligatoriu s# facem ce au stabilit
speciali[tii.” A opinat c# era mai
bine dac# se utiliza o sta]ie de
filtre acircular#, pentru c# s-ar fi
lucrat pe uscat, dar nu poate
preciza c@t ar costat. Reinterve-
nind \n discu]ie, dl. primar a
insistat pe faptul c# trebuie s# ne
\ncadr#m \n suma prev#zut#, c#
de negociere va fi vorba numai

Prejudecata a fost demontat#
Continuare din pag. 4-5 \n cazul materialelor noi care vor

fi necesare. “De altfel, actual;a
solu]ie s-a adoptat pentru a nu
dep#[i suma proiectuli.”

Proiectul de hot#r@re a ob]inut
sufragiile tuturor consilierilor
locali.

Trec@ndu-se la punctul “Diverse”,
dna Elena Jianu a lecturat selectiv
un memoriu al antrenorului Mihai
B#descu, prin care reclama faptul
c#-[i desf#[oar# activitatea de lupte
\n condi]ii improprii, iar pre[e-
dintele clubului nu este receptiv
la desele sale solicit#ri. Dl. M.
M@nz@n# a pedalat pe faptul c#,
\ntr-adev#r, condi]iile sunt inu-
mane, frigul fiind p#trunz#tor. Dl.

S. Gaciu a propus ca membrii
comisiei de specialitate s# anali-
zeze situa]ia la fa]a locului [i s#
informeze consiliul local care \i
va da un r#spuns. Dl. Gabriel Tica
a reiterat solicitarea de se desemna
un reprezentant al patronatului ca
membru \n Consiliul de admi-
nistra]ie al Liceului. Dl. primar a
informat c# pe data de 3.02.2011
se va dezbate Proiectul de buget
al Consiliului Jude]ean pe anul
2011, dar, din c@te se pare, “pe
investi]ie direct# noi nu vom primi
nimic”. _n leg#tur# cu problemele
spitalului, [i-a exprimat deza-
m#girea c# “unii doar vorbesc [i
nu fac aproape nimic.” A luat
leg#tura cu medici [i asisten]i
medicali localnici, speciali[ti de
valoare, pentru a asigura perso-

nalul de specialitate \n toate dome-
niile. _n alt# ordine de idei, a
precizat c# trebuie procurat un
autoturism pentru Poli]ia Local#,
\ntruc@t cel pe care \l au va fi dat
Societ#]ii de Paz# [i Protec]ie,
c#reia “trebuie s#-i d#m [i ni[te
bani pentru procurare de echipa-
ment.”

De[i \n cele trei [edin]e s-au
dezb#tut 13 proiecte de hot#r@re,
cifr# considerat# ghinionist# [i
chiar fatidic#, prejudecata a fost
demontat#, pentru c# dezbaterile
s-au dovedit de ]inut#, fructuoase,
demonstr@nd c# atunci c@nd se
dore[te, greut#]ile inerente pot fi
dep#[ite [i interesul general are
sor]i de izb@nd#.

Gh. GHEORGHI{AN
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Niciunul din sporturile care
ast#zi str@ng pe stadioane sau \n
s#lile de sport zeci [i sute de mii
de spectatori nu se poate m@ndri
cu vechimea [ahului sau cu
num#rul mare de personalit#]i din
istoria [tiin]ei, artei [i culturii care
au practicat acest sport.

S# ni-l amintim, mai \nainte
de toate, pe admirabilul poet al
prozei noastre literare, stejarul
falnic [i viguros al literaturii ro-
m@ne care a fost [i r#m@ne Mihail
Sadoveanu. Scriitorul care ne-a
l#sat o mo[tenire literar# f#r# egal,
a fost [i un mare \ndr#gostit [i
admirator al jocului de [ah, c#ruia
i-a dedicat r@nduri m#iestrite \n
una dintre cele mai frumoase
scrieri ale sale: “Aventurile
sahului”. Iat# aprecierea maes-
trului: “N-avem cuvinte destule
ca s# \ndemn#m pe p#rin]i [i pe
profesori s# \ndrumeze preocu-
p#rile tineretului [i spre jocul de
sah. Jocul acesta, e \ntr-adev#r
nobil prin intelectualitatea lui,
poate singur s# dea pl#cere [i
poate fi pus cu cinste al#turi de
sporturile atletice. Dac# vre]i

ƒ Numele purtat \n urma
\ncheierii c#s#toriei

La \ncheierea c#s#toriei, viitorii
so]i vor declara \n fa]a delegatului
st#rii civile numele pe care s-au
\nvoit s#-l poarte \n c#s#torie.

So]ii pot s#-[i p#streze numele
lor de dinaintea c#s#toriei, s# ia
numele unuia dintre ei sau numele
lor reunite. Pe cale administrativ#,
cu consim]#m@ntul celuilalt so],
fiecare dintre so]i va putea cere
schimbarea acestui nume, pe care
s-au \nvoit s#-l poarte \n timpul
c#s#torei. (A se vedea [i art. 6 din
OG 41/2003, privind dob@ndirea
[i schimbarea pe cale administra-
tiv# a numelor persoanelor fizice,
potrivit c#reia cererea de schimbare
a numelui trebuie \nso]it# de alte
documente [i de consim]#m@ntul
dat \n form# autentic# al celuilalt
so], \n cazul schimb#rii numelui
de familie comun purtat \n timpul
c#s#toriei.)

De asemenea, potrivit dispozi-
]iilor art. 9, alin. 2 din OG 41/
2003, schimbarea numelui de fa-
milie al unuia dintre so]i nu are
efecte asupra numelui de familie
al celuilalt so].

ƒ Reglement#ri privind
desfacerea c#s#toriei

_n baza Legii 2002/2010,
divor]ul prin acordul so]ilor poate
fi pronun]at de c#tre instan]a
judec#toreasc#, indiferent de durata
c#s#toriei [i indiferent dac# exist#
sau nu copii rezulta]i din c#s#torie.
De asemenea, dac# nu exist# copii
din c#s#torie, divor]ul prin acord
poate fi realizat [i la Starea Civil#
sau la un notar public.

La solu]ionarea cererilor accesori
divor]ului referitoare la \ncredin-
]area copiilor minori obliga]ia de
\ntre]inere [i folosirea locuin]ei,
instan]a va ]ine seama [i de inte-
resele minorilor. Cererea de divor]
se depune de c#tre so]i \mpreun#,

\n situa]ia \n care se solicit# di-
vor]ul prin acord. _n baza Legii
202/2010, \n cazul divor]ului prin
acord, c@nd nu exist# copii minori
din c#s#torie, cererea de divor]
poate fi depus# la prim#ria unde
s-a \ncheiat c#s#toria sau la un
notar public de la locul c#s#toriei
ori al ultimei locuin]e comune a
so]ilor. Dac# so]ii st#ruie \n des-
p#r]ire, ofi]erul de stare civil# sau,
dup# caz, notarul public verific#
dac# so]ii st#ruie s# divor]eze [i
dac# \n acest sens consim]#m@ntul
lor e liber [i neviciat [i le elibe-
reaz# certificatul de divor], f#r# s#
fac# vreo men]iune cu privire la
culpa so]ilor.

 _n cazul divor]ului prin instan]#,
\n ceea ce prive[te competen]a
material#, instan]a competent# este
Judec#toria. Regula este c# instan]a
competent# teritorial care solu]io-
neaz# ac]iunea de divor] este
instan]a ultimului domicilui comun
al so]ilor, dac# cel pu]in unul dintre
so]i mai locuie[te \n circumscrip]ia
acelei judec#torii.

Conceptul divor]ului se reg#se[te
\nc# din antichitate, fiind pe deplin
dezb#tut \n Grecia Antic#. Astfel
o persoan# putea divor]a doar cu
acceptul unui magistrat, c#ruia
trebuia s#-i prezinte motivele sale.
Dac# motivele erau considerate
suficiente, magistratul \i permitea
celui interesat s# realizeze divor]ul
[i separarea.

Cu toate c#, \n zilele noastre,
orice c#s#torie se poate realiza,
pornind de la inten]ia celor doi
so]i de a-[i petrece \ntreaga via]#
\mpreun#, din anumite motive at@t
subiective c@t [i obiective, ea se
poate desface prin divor], dac#
exist# motive temeinice care au
v#t#mat grav raporturile dintre so]i
[i c#s#toria nu mai poate continua.

Real, un divor] nu poate fi nicio-
dat# din vina unei singure p#r]i

din cuplu. _n cazul divor]ului care
se produce, din punct de vedere
legal, cu vina unei singure p#r]i,
\n realitate [i partea victim# are
vina ei, deoarece n-a analizat
corect ce partener de via]# \[i alege
[i n-a g#sit nicio variant# amiabil#
de rezolvare a conflictelor.

Un divor] se poate pronun]a din
culpa exclusiv# a unuia dintre so]i,
din culp# comun#, f#r# a stabili o
culp# atunci c@nd se desf#[oar#
procedura simplificat# a divor]ului
prin acord. Totu[i, \nainte de a
lua decizia ini]ierii unui divor],
analiza]i cu mare aten]ie [i calm
situa]ia \n care v# afla]i!

Decizia asupra unui divor] nu
trebuie luat# niciodat# \n grab#, la
sup#rare. S# nu uit#m c# legiui-
torul, \n Codul Familiei spune c#
familia are la baz# c#s#toria
liber consim]it# \ntre so]i, \n
rela]iile dintre so]i, precum [i \n
exerci]iul drepturilor fa]# de
copii, b#rbatul [i femeia av@nd
drepturi egale.

Privi]i divor]ul mai ales ca pe o
cale de a rezolva probleme majore
\n via]a dumneavoastr#, generate
de c#s#toria \n care v# afla]i! Dac#
printr-o analiz# suficient# a situa]iei
dumneavostr# considera]i c# divor-
]ul este singura cale de a ob]ine o
stare de normalitate, ci nu una de
a ob]ine o r#zbunare, un avantaj
material, atunci pute]i \ncepe de-
mersul privind ob]inerea divor]ului.
Odat# luat# decizia \nceperii divor-
]ului, c#uta]i \ntotdeauna s# ajun-
ge]i la un acord cu so]ul/so]ia dum-
neavoastr# referitor la c@t mai multe
aspecte, [i anume: realizarea di-
vor]ului, custodia copilului (copii-
lor), \ncredin]area lor, \mp#r]irea
bunurilor comune [i alte aspecte.
Ob]inerea acestui acord duce la
evitarea cre[terii efectelor trauma-
tizante inerente divor]ului, precum
[i a multor discu]ii \n contradictoriu

ƒ Numele purtat \n urma \ncheierii c#s#toriei
ƒ Reglement#ri privind desfacerea c#s#toriei

utilitatea sa, putem s# o
dovedim din punct de
vedere al raporturilor in-
terna]ionale, c#ci nume-
rele [i semnele [ahului
familiare juc#torilor din
toat# lumea \ng#duie
oamenilor de limbi [i
na]iuni diferite s# co-
munice \ntre ei, s# se
cunoasc# [i s# se stime-
ze. Am putea zice chiar s# se
iubeasca...”. {ahul nu cunoa[te res-
tric]ii privind limita de v@rst#, nu
cunoa[te anotimp, pasiunea pentru
[ah nu cunoa[te limite. Sportul
care d# suple]e min]ii, ofer#, celor
care-l practic# satisfac]ii de ordin
estetic comparabile cu cele resim-
]ite \n fa]a operelor de art#
autentice. {ahul apar]ine lumii \n-
tregi, nu numai pentru c# l-au ju-
cat NAPOLEON [i VOLTAIRE,
SHAKESPEARE [i BOCCACIO,
TOLSTOI [i GOTHE, ci mai ales
pentru c# [ahul \nseamn# via]#
spiritual# intens#, z#mislit# prin
efortul creator al min]ii.

R#sp@ndirea acestui sport poate
fi o indica]ie asupra st#rii culturale

a unei comunit#]i, a unei na]iuni.
{ahi[tii n-au du[mani, ei au
numai rivali c#rora le str@ng
prietene[te m@na \nainte [i dup#
partid#. Pentru a reliefa rolul [i
importan]a, c@t [i frumuse]ea nea-
semuit# pe care o ascunde mile-
narul joc, \l voi cita din nou pe
marele Mihail Sadoveanu: “{ahul
nu prezint# un interes ardent, el
con]ine \n sine o mare pl#cere,
unit# cu o satisfac]ie pur#, ce
poate fi asociat# unei statui fin
cizelate sau unei poezii sublime”.

Pornind de la aceste premise [i
nu numai, am purces la \nfiin]area
unei sec]ii de [ah \n ora[ul nostru,
structura sportiv# destinat# \n
special copiiilor [i tinerilor din

[colile b#ile[tene. Din
experien]a mea, afirm cu
certitudine c# elevii care
\nva]# [ah de timpuriu au
rezultate mai bune la
\nv#]#tur#, fiind mai dina-
mici, mai aten]i, au rapi-
ditate \n g@ndire [i decizie,
\[i dezvolt# g@ndirea
logic#, au mai pu]ina
emo]ie [i trac la con-

cursurile [colare.
Clubul nostru a pornit \nc# din

2010 la antrenamente [i preg#tire,
avem 20 de copii legitima]i, al]i
15 elevi frecventeaz# cu regula-
ritate cursurile de ini]iere [i perfec-
]ionare. Mul]i dintre ace[ti copii
practic# [ahul de mai mul]i ani,
au deja o preg#tire [i o experien]#
deosebit#,ob]in@nd multe rezultate
pozitive, reprezent@nd cu cinste
ora[ul nostru \n competi]iile de
nivel jude]ean, na]ional [i, mai
nou, interna]ional. Avem trei
campioni jude]eni (b#ie]i - 12 ani,
b#ie]i - 14 ani, fete - 16 ani),
multe locuri frunta[e la alte con-
cursuri individuale, la meciurile
pe echipe. Printr-o implicare

Din tainele g@ndirii juc#torului de [ah
deosebit#, perseverent# [i
continu#, am reu[it s# ob]inem la
nivelul sec]iei de [ah, \n cadrul
proiectului “Prietenii celor 64 de
p#trate” un num#r de 14 compe-
ti]ii cu cofinan]are din fonduri
europene nerambursabile. Acestea
se desfa[oar# \n cadrul proiectului
de colaborare transfrontalier#
rom@no-bulgar#. _n acela[i timp,
sportivii no[tri vor fi implica]i [i
\n alte concursuri interne (inclusiv
finalele campionatelor na]ionale
de copii [i juniori, individuale dar
[i pe echipe).

_n calitatea mea de antrenor-
instructor al acestui club, cunos-
c@nd eforturile [i munca depuse
de mul]i dintre micii no[tri [ahi[ti
de-a lungul timpului, \mi permit
s# trag un semnal de alarm#
referitor la sus]inerea moral#, sti-
mulatoare [i material# de c#tre
organele locale abilitate (stima]i
consilieri, v# informez [i pe
aceast# cale c# ace[ti copii chiar
\[i fac treaba [i \nc# foarte bine,
sunt o oglind# a activit#]ii sportive
desf#[urate \n municipiul nostru!).

Constantin MICU

purtate \n [edin]# public#.
 Dac# p#r]ile nu se \n]eleg, \n

timpul procesului poate ap#rea o
serie de elemente complexe. Art.
614 Cod de procedur# civil# spune
c# \n fa]a instan]elor de judecat#
(la instan]a de fond) p#r]ile se vor
\nf#]i[a \n persoan#, cu excep]ia
situa]iei c@nd unul dintre so]i
execut# o pedeaps# privativ# de
libertate, este \mpiedicat de o boal#
grav#, pus sub interdic]ie sau are
re[edin]a \n str#in#tate. _n aceste
cazuri, p#r]ile se vor putea \nf#]i[a
prin mandatar. Deci, la instan]a
de fond (judec#torie) este obliga-
torie prezen]a p#r]ilor, mai ales a
celui care a introdus o ac]iune de
divor], iar, \n caz de nerespectare
a acestei obliga]ii, cererea va fi
respins# ca nesus]inut#.

 _n prima faz# a procesului poate
interveni \mp#carea p#r]ilor, fapt
care duce la stingerea ac]iunii de
divor]. De asemenea, pe tot par-
cursul judec#]ii la instan]a de fond
se poate renun]a la cererea de divor].

Hot#r@rea de divor] care se pro-
nun]# pe baza acordului ambilor
so]i este definitiv# [i irevocabil#,
astfel \nc@t nu sunt posibile nici
apelul, nici recursul, dar poate fi
atacat# cu apel sau recurs \n ceea
ce prive[te cererile accesorii divor-
]ului.

Data la care s-a desf#cut c#s#-
toria este data c@nd hot#r@rea de
divor] (hot#r@rea prin care s-a pro-
nun]at divor]ul) a r#mas irevocabil#.

Instan]a va comunica din oficiu
hot#r@rea prin care s-a pronun]at
divor]ul serviciului de stare civil#,
pentru a face men]iunea pe mar-
ginea actului de c#s#torie. _n toate
cazurile, hot#r@rea de divor] se
pronun]# \n [edin]# public#.

Revin [i ar#t c# \nscrierea men-
]iunii despre hot#r@rea de divor]
pe actul de c#s#torie constituie o
m#sur# publicitar#, ce are ca scop

de a face opozabil# fa]# de ter]i
desfacerea c#s#toriei.

Din punct de vedere psihic, di-
vor]ul are efecte traumatizante
asupra fo[tilor parteneri, dar, mai
ales, asupra copiilor \n cauz#.
Ace[tia din urm# risc# s# r#m@n#
cu o serie de traume \n urma sepa-
r#rii de unul dintre p#rin]i, inter-
venind un gol rela]ional, chiar [i
complexe de inferioritate social#.
Totu[i, \n multe privin]e, divor]ul
reprezint# ie[irea dintr-o stare de
lucruri anormal#, stare care afec-
teaz# mult mai profund [i uneori
ireversibil dezvoltarea viitoare a
copiilor din respectiva c#s#torie.

De[i e o decizie extrem de im-
portant# [i cu urm#ri profunde,
divor]ul reprezint#, totu[i, o moda-
litate de a \ncepe un nou drum,
atunci c@nd c#s#toria a marcat
intrarea \ntr-o serie semnificativ#
de erori \n cadrul familiei.

Pentru declan[area procedurii de
desfacere a c#s#toriei, trebuie intro-
dus# ac]iunea de divor], care va
cuprinde: numele, prenumele, actul
de identitate cu seria [i num#rul,
cnp-ul, telefon, fax al reclamentului
[i acelea[i date ale p@r@tului; data
[i locul unde a fost \ncheiat# c#s#-
toria; date privind copii, dac# exist#
– numele [i data na[terii acestora –
iar dac# nu exist# se men]ioneaz#
acest lucru; date cu privire la lo-
cuin]#; date cu privire la numele
avut \n timpul c#s#toriei, dac# se
solicit# p#strarea lui sau dac# se
solicit# revenirea la numele avut
anterior \ncheierii c#s#toriei. Se
men]ioneaz# dac# au existat acte
de violen]# moral# sau fizic#, dac#
so]ul p@r@t manifest# dezinteres
pentru via]a de familie, dac# \ntre-
]ine rela]ii extraconjugale, dac# este
consumator de b#uturi alcolice sau
dac# au existat desp#r]iri, etc [i dac#
se solicit# cheltuieli de judecat#.

So]ul reclamant se prezint# per-
sonal la judec#torie, la judec#torul
de serviciu atunci c@nd depune
cererea. Cererea se depune \n dou#
exemplare (unul pentru instan]# [i
altul pentru p@r@t).

Avocat Sorina DUMITRESCU

 Motto:
”{ahul este cel mai minunat mij-

loc de disciplinare a g@ndirii, de
ordonare a domeniilor de cunoa[-
tere [i de recrea]ie a spiritului. Este
un univers comprimat pe 64 de
p#tra]ele. Nicolae Iorga
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Nu ne face pl#cere, dar nici nu
putem s# ascundem faptul c# mul]i
prieteni, dintre care unii foarte
apropia]i, adev#ra]i fra]i, [i al]i
cunoscu]i ne-au recomandat s# nu
mai scriem cronic# fotbalistic#,
\ntruc@t ne “[ifon#m” imaginea,
sc#z@nd \n ochii oamenilor. Sigur c#
\n oarecare m#sur# le-am dat dreptate,
\ns# ne-am ap#rat, spun@ndu-le c#
sportul, \n general, fotbalul \n spe]#,
constituie o latur# deloc de neglijat
a vie]ii spirituale a comunit#]ii iar
oamenii care mai sunt interesa]i de
fotbal trebuie s# fie informa]i, mai
ales fanii care “m#n@nc# fotbal pe
p@ine.”

Oricum, m#rturisim, a[a cum o
f#ceam [i cu alt prilej, c# ne este
foarte greu, \n sufletul nostru d@ndu-
se o lupt# aprig# \ntre omul care
iube[te echipa [i jurnalistul care este
obligat s# fie obiectiv, s# prezinte
situa]ia a[a cum este, nu cum ar trebui
sau ar dori s# fie.

{i spun@nd acestea, n-avem inten-
]ia de a ne victimiza, pentru c# am
deveni ridicoli, dac# ]inem seama c#
ne-am asumat singuri aceast# misiune
care, este drept, p parcurs, din cauza
evolu]iei extrem de slabe a juc#torilor
no[tri, s-a transformat nu numai \ntr-
un risc, ci \ntr-o postur# ap#s#toare,
jenant#. Dar, dup# cum se [tie, orice
asumare are riscurile ei. Bine\n]eles
c# nu ne-am fi a[teptat ca peste tot
s# curg# lapte [i miere, ca totul s#
fie trandafiriu, dar deziluzia actual#
n-am fi b#nuit-o [i, dac# cineva ar fi
prezis-o, \n mod cert, l-am fi
considerat de rea credin]#, motiv
pentru care ne cerem smerit scuze.

_n demersul nostru, vom face
c@teva compara]ii, \n primul r@nd
\ntre primele 6 etape din tur [i
acelea[i etape care, conform hot#r@rii
conduc#torilor AJF Dolj, s-au dis-
putat \n prelungirea turului propriu-
zis, pornind de la ni[te “indicatori
de calitate” care, \n mod normal,
devin [i “indicatori de eficien]#”, dac#
\n situa]ia echipei noastre se poate
vorbi de a[a ceva. De unde eficien]#!?

_n primele 6 etape, echipa b#i-
le[tean# a sus]inut 3 jocuri pe teren
propriu [i tot at@tea \n deplasare. Pe
propriul teren s-au \nregistrat dou#
\nfr@ngeri [i s-a realizat o remiz#,
contabiliz@nd \n clasament un punct,
situa]ia rezultatelor meciurilor din
deplasare fiind identic#. Din cele 18
puncte puse \n joc s-au realizat dou#,
adic# 11,1%!, procent care apare [i
\n dreptul punctelor ob]inute “acas#”
[i \n deplasare. O opera]iune mate-
matic# la \ndem@na oricui eviden-
]iaz# c# dup# primele 6 etape,
forma]ia b#ile[tean# \nregistra un
destul de ap#s#tor minus 16 \n
clasamentul adev#rului.

Referindu-ne la num#rul de goluri
\nscrise, \n aceste etape b#ie]ii no[tri
au \nscris 5 goluri (0,83 goluri/joc),
dintre care 4 pe teren propriu (1,33/
joc) [i unul singur pe terenurile
partenerilor de \ntrecere (0,33/joc!!).
_n acelea[i etape, s-au primit 13 goluri
(2,17/joc), 7 pe teren propriu (2,33/
joc) [i 6 \n deplasare (2/joc).

_n urma acestor rezultate, echipa
noastr#, totu[i, de suflet avea o linie
de clasament greu de b#nuit la
\nceputul campionatului, cu nicio
victorie, dou# meciuri egale [i 4
pierdute, numai dou# puncte, un
minus 16 la “adev#r” [i minus 8 la

golaveraj, situ@ndu-se pe locul al
XV-lea din 16 echipe participante!!

_n mod evident, era o situa]ie mai
mult dec@t neonorant# care, din
p#cate pentru noi, va continua,
trec@nd prin faza de ap#s#toare [i
ajung@nd, dup# cum se va vedea, la
cea de umilitoare, dezonorant#, chiar
catastrofal#.

Dac# \n primele 6 etape, cu chiu
cu vai, am reu[it s# agonisim totu[i
dou# puncte, \n cele 6 runde
corespunz#toare, ne-am v#zut \n
situa]ia incredibil#, aproape de
domeniul neverosimilului de a nu
acumula niciun punct, pierz@ndu-se
at@t cele 3 meciuri de pe teren pro-
priu, c@t [i cele de pe terenurile
adversarilor, \n dreptul num#rului de
puncte ap#r@nd \mpov#r#toarea cifr#
ZERO. _n aceste 6 etape, juc#torii
no[tri au marcat (ca s# nu supere pe
cineva [i mai ales partenerii de
\ntrecere, ca s# facem haz de necaz)
tot 5 goluri, men]in@ndu-se la cota
0,83/joc. Dintre acestea, 3 au fost
\nscrise \n jocurile de “acas#” (1/
joc) [i dou#, \n deplasare (0,66/joc).
La “indicatorul” goluri primite s-a
\ntrecut totu[i m#sura, dat fiind c#
s-au \ncasat nu mai pu]in de 32 de
goluri (5,33/joc!!), 15 pe teren
propriu (5/joc!!!) [i 17 \n deplasare
(5,66/joc!!!). Dup# cum este u[or
de constatat, \n etapele din retur,
disputate \n prelungirea turului,
echipa a \nregistrat 6 \nfr@ngeri din
tot at@tea jocuri, n-a acumulat niciun
punct, “zestrea” fiind de minus 18
la “adev#r” [i minus 27 la golaveraj.
Ce-am mai putea spune? Nimic,
situa]ia ne-a l#sat f#r# cuvinte.

Dac# umilin]a s-ar fi oprit totu[i
aici, parc# am mai fi avut t#ria, ca
echip#, s# mai scoatem capul, dar
dup# cum se va vedea, ea s-a ampli-
ficat [i este greu de descris \n cu-
vinte. Pentru a avea mijloc de com-
para]ie [i a re\mprosp#ta memoria
cititorilor (care sper#m c#-[i g#sesc
pu]in timp s#-[i arunce ochii pe mo-
destele noastre cronici), vom reaminti
c# la \nchierea turului propriu-zis,
adic# dup# 15 etape, echipa noastr#
ocupa ultimul loc, f#r# vreo victorie,
\nregistrase 3 rezultate de egalitate,
acumul@nd trei puncte, adic# 6,66%
din totalul de 45, dou# pe teren
propriu (8,33%) [i unul \n deplasare
(4,76%), \nscrisese 12 goluri, adic#
0,8/joc (“acas#”, 9 – 1,12/joc; \n
deplasare, 3 – 0,43/joc) [i primise
48, adic# 3,2/joc (pe teren propriu,
19 – 2,37/joc, \n deplasare, 29 –
4,14/joc), avea minus 21 la “adev#r”
[i minus 36 la golaveraj.

Lu@nd \n considerare toate etapele
disputate \n anul 2010, vom constata
c# \n cele 11 jocuri disputate pe
teren propriu, echipa noastr# a ob-
]inut dou# remize [i a pierdut 9, din
cele 33 de puncte posibile realiz@nd
dou#, adic# 6,1%, \n timp ce \n cele
10 meciuri din deplasare, a ob]inut
un singur punct, din 30, adic# 3,3%,
a[a \nc@t rezult# c# din cele 63 de
puncte puse \n joc, a reu[it “perfor-
man]a” de a ob]ine 3 (4,76%).

_n urma rezultatelor \nregistrate,
c@nd s-a tras cortina peste meciurile
disputate \n actualul an competi]ional,
echipa b#ile[tean# nu cunoscuse
gustul victoriei, avea \n “palmares”
3 rezultate de egalitate [i 18 \nfr@n-
geri?!!, cu un \mpov#r#tor minus 30
\n clasamentul adev#rului [i cu un

catastrofal minus 63 la golaveraj,
situa]ie extrem de greu de digerat,
oric@t de indulgent ai fi. {i parc# nici
nu ne vine s# credem, echipa b#ile[-
tean# care s-a clasat la finalul celor
21 de etape pe ultimul loc, s-a aflat
\n aceast# ru[inoas# postur# timp de
14 etape, \n etapele a IV-a [i a VIII-
a, dup# care a redevenit “lanterna
ro[ie” \n etapa a X-a [i s-a \nc#p#]@nat
s# n-o mai paseze cuiva p@n# la
sf@r[it, deci 12 etape consecutive.
Trist, dar c@t se poate de adev#rat!

Dac# ne referim la capitolul goluri,
\i inform#m pe cititorii gazetei noastre
c# juc#torii care reprezint# culorile
municipiului au \nscris \n total 17
goluri (0,81/joc) [i au primit 80 (4,71/
joc), dintre golurile marcate, 12 au
fost reu[ite pe teren propriu (1,1/joc)
[i 5 \n deplasare (0,5/joc) \n timp ce
din cele 80 de goluri trecute la pasiv,
34 ?!! au fost primite pe teren propriu
(3,1/joc) [i 46 \n deplasare (4,6/
joc?!!).

Pentru a le r#spl#ti eforturile [i a
eviden]ia inspira]ia lor c@nd s-au aflat
\n fa]a por]ii partenerilor de \ntrecere,
vom nominaliza [i autorii acestei
s#race zestre de 17 goluri: Popa – 4
goluri; Cimpoieru, Baieram, Manea?
– c@te dou#; un gol reu[ind: Mitroi,
Mogoi, Iancu, Marinescu, Tupangiu,
Chiri]#, unul dintre golurile din
deplasare fiind opera unui juc#tor pe
care noi nu-l cunoa[tem, a[a cum nu
ne este familiar nici Manea.

Este dureros c#, \n timp ce echipa
noastr# a \nregistrat 18 \nfr@ngeri [i
a acumulat numai 3 puncte, forma]ii
pe care le consideram inferioare au
reu[it s# aib# o zestre mult mai
bogat#: “Av@ntul” Piele[ti, 5 victorii,
19 puncte; “{tiin]a” Malu Mare, 5
victorii, 16 puncte; “Dun#rea” Bechet,
4 victorii, 13 puncte [i FC Br#de[ti,
3 victorii, 12 puncte, forma]ii care,
\n ordinea prezentat#, \nregistrau la
“adev#r” minus 8; 11; 14; 18, iar la
golaveraj Bechetul ne este egal cu
minus 63 (29 goluri marcate, 92
primite); Malu Mare, minus 41 (17-
58); Br#de[ti , minus 34 (18-52) [i
Pile[ti, minus 20 (27-47).

Sigur c# sentimentul ru[inii [i al
umilin]ei cre[te \n intensitate, dac#
prezent#m [i situa]ia \nregistrat# \n
dreptul echipelor de pe primele patru
locuri, care asigur# participarea la
turneul play-off: CS Sopot – 21
jucate, 18 c@[tigate, 3 nule, 0 pierdute,
84 de goluri marcate, 14 primite
(+70), 57 puncte, +27 la “adev#r”;
FC Podari – 21 14 5 2 56-16 (+40),
47 puncte (+14); CS Ap# Craiova –
21 14 2 5 39-20 (+19), 44 p (+8);
Recolta Ostroveni – 21 13 3 5 40-20
(+20), 42 p (+12). A[a da!

F#r# a considera c# suntem
de]in#torii adev#rului absolut, ne
permitem s# apreciem c# principalele
cauze ale acestei situa]ii f#r# precedent
\n istoria fotbalului b#ile[tean le
constitue: fluctua]ia de juc#tori care
a dus la schimbarea formulei de joc
de la un meci la altul, pe parcursul
celor 21 de etape fiind folosi]i nu
mai pu]in de 37 de fotbali[ti, caz,
credem, unic chiar \n ]ar#; absen]a
de la antrenamente, fiecare venind la
preg#tire c@nd avea chef; indisciplina;
jocul la \nt@mplare, f#r# a avea un
sistem tactic, aceasta [i din cauza
lipsei de omogenitate [i, nu \n ultimul
r@nd, caren]ele de organizare la nivelul
conducerii administrative [i a celei
tehnice. Un clasament al juc#torilor
care au evoluat pe toat# durata celor
90 de minute, adic# integrali[ti, se
prezint# astfel: Balica – 17 jocuri
(80,95%); Mogoi – 11 (52,3%); Iancu
[i Baieram – 10 (47,6%); Popa – 9
(43%); V@rban, Pascu [i Nicoli]# - 8
(38,1%). Dac# am lua \n calcul
num#rul jocurilor \n care au ap#rut
\n forma]ie, indiferent de statutul avut,
situa]ia are configura]ia: Balica – 18
(85,7%); Iancu – 16 (76,2%); Mogoi
– 15 (71,5%); Popa [i Baieram – 14
(66,6%); Bobolocu – 13 (62%);

Becheru [i Nicoli]# – 12 (57,1%);
Iure[ – 11 (52,3%); Marghidan [i
Pascu – 10 (47,6%); V@rban [i
Cimpoieru – 9 (43%).

Ceeea ce se poate repro[a \n mod
special pre[edintelui Constantin
Ciuc# [i antrenorului Mircea Gaciu
este lipsa de fermitate \n aplicarea
unor m#suri disciplinare aupra juc#-
torilor care “au dezertat” de multe
ori [i nu s-au prezentat la jocuri
mai ales \n deplasare. Nu de pu]ine
ori, conduc#torii fotbalului s-au
dovedit mult prea indulgen]i [i i-au
reprimit, introduc@ndu-i \n forma]ie
c@nd ace[tia au avut chef, poate nu
s# joace, ci s# se distreze, l#s@ndu-i
\n afara forma]iei pe cei care au
dovedit ata[ament fa]# de echip# [i
care, \n unele cazuri, s-au descurajat
[i n-au mai venit, v#z@nd c# n-au
fost b#ga]i \n seam# dec@t atunci
c@nd diriguitorilor fotbalului b#ile[-
tean “le-a cr#pat buza.”

{i pentru a ne sus]ine afirma]ia
(dac# mai este nevoie) referitoare la
degringolada, care \mbrac# [i haina
harababurei, din cadrul clubului,
vom mai aminti situa]ia de-a dreptul
inexplicabil#, concretizat# \n faptul
c# putem num#ra pe degetele de la
o m@n# meciurile \n care asisten]a
medical# a fost asigurat# \n timpul
regulamentar. De cele mai multe ori
s-a recurs la tot felul stratageme
pentru a nu se pierde jocurile “la
masa verde” din acest motiv, me-
dicul ajung@nd la stadion cu 15 [i
uneori chiar 20 de minute \nt@rziere,
pun@ndu-i \n pericol de infarct pe
cei cu inima mai slab# [i provoc@nd
nemul]umirea pu]inilor spectatori
care s-au manifestat zgomotos, de
multe ori la adresa unor persoane
care n-aveau nicio vin#. Dar oamenii
nu cuno[teau competen]ele fiec#rui
factor responsabil.

{i pentru c# a venit vorba de spec-
tatori, suntem nevoi]i s# men]ion#m
cu str@ngere de inim# c# tribunele
sunt dezolant de goale, determin@n-
du-ne s# tr#im clipe de nostalgie
dup# timpurile c@nd tribunele erau
ne\nc#p#toare [i echipa avea o ga-
lerie care le d#dea aripi fotbali[tilor,
fie c# este vorba de perioada mai
\ndep#rtat#, c@nd [i noi evoluam pe
dreptunghiul verde, fie de un timp
mai apropiat c@nd se juca fotbal de
calitate [i se ob]ineau rezultate de
r#sunet, \n galerie afl@ndu-se perso-
nalit#]i ale ora[ului, intelectuali
redutabili precum profesorii Valentin
Turcu [i Marian Pirnea, economistul
Dinu Toan#, juristul (mai \nt@i
profesor) Ionic# Toan#, inginerul
Vasile Dulgheru etc., nelipsi]i fiind
directorii [i alte “cadre” de con-
ducere din \ntreprinderile [i institu-
]iile ora[ului. Dar aveau ce vedea,
se juca fotbal spectacol [i cu echipe
care acum activeaz# \n ligile a II-a
[i a III-a sau \n Liga I – “Pandurii”
T@rgu-Jiu. O tempora!

Dat fiind c#, a[a cum spuneam,
am fost [i noi ce sunt fotbali[tii de
azi din echipa b#ile[tean#, \ntotdeanu
am sus]inut ca ei s# fie stimula]i,
remunera]i, pentru c# depun eforturi
[i renun]# (sau ar trebui s# renun]e)
la anumite pl#ceri, \ns# este necesar
ca ei s# [i demonstreze c# merit#
banii primi]i. N-am \n]eles \ns# [i
nici nu putem \n]elege mentalitatea
unora dintre ei care au dezertat,
pretext@nd c# nu [i-au primit to]i
banii la timp [i, f#r# a avea inten]ia
de a-i jigni, le-am aminti c# multe

forma]ii din Liga I, \n care activeaz#
[i fotbali[ti convoca]i la loturile na-
]ionale, au avut [i au \nc# datorii la
juc#tori, restan]ele fiind de dou#, trei
sau chiar mai multe luni. _n cazul
nostru unii devin chiar ridicoli prin
preten]iile exagerate, mai ales c# abia
acum \nva]# abceul fotbalului [i mai
este mult p@n# a avea valoare. Pentru
a-i aduce pe to]i cu picioarele pe p#-
m@nt, le vom spune c# \ntr-o discu]ie
pe care am avut-o cu dl. Gheorghe
Oprescu, primarul comunei Ostroveni,
acesta ne spunea c# juc#torii au o
indemniza]ie de efort de 150 de lei
lunar, la care se adaug# primele pentru
jocurile c@[tigate acas# sau \n depla-
sare [i pentru cele nule din deplasare
sau acas# \n fa]a forma]iilor de top.
{i credem c# [tiu b#ie]ii no[tri c#
echipa din Ostroveni a \ncheiat prima
parte pe pozi]ia a IV-a, pe parcursul
celor 21 de etape afl@ndu-se de patru
ori pe acest loc, de opt ori pe al
treilea [i de [apte ori a ocupat pozi]ia
a doua, ca s# nu mai vorbim de CS
Sopot, care a fost \n permanen]# pe
treapta \nt@i, dar la sf@r[itul primei
p#r]i, b#ie]ii nu-[i primiser# salariile
pe o lun# [i jum#tate \n urm#. {i
pentru a face o glum#, vom spune c#
dac# s-ar proceda ca la Ostroveni,
mul]i dintre fotbali[tii no[tri ar trebui
s# aduc# bani de acas#. Este p#cat [i
periculos c# mul]i dintre fotbali[tii b#i-
le[teni au o impresie prea bun# desprte
ei, nu sunt capabili s# se autoevalueze
obiectiv, nu-[i dau seama c# este o
m#sur# \n toate [i c#, deocamdat#,
nici ei [i nici echipa noastr# n-au va-
loare. Este greu de explicat cum po]i
avea exagerate preten]ii financiare
c@nd echipa a terminat pe ultimul loc,
n-a \nregistrat nicio victorie [i a fost,
ne convine sau nu, “ciuca b#t#ilor.”

Chiar cu riscul de a ne atrage anti-
patia lor, noi am \ncercat, prin acest
comentariu pu]in mai acid dec@t alt#
dat# [i care nu ne caracterizeaz#, s#-
i aducem cu piciorele pe p#m@nt, spre
binele lor, dac# vor s# ajung# juc#tori
aprecia]i, av@nd convingerea c# au
\n]eles bine inten]ia noastr# [i
asigur@ndu-i c#, \n ciuda mentalit#]ii
pe care noi n-o \n]elegem, totu[i \i
pre]uim [i continu#m s# credem \n
mul]i dintre ei.

Regretabil este c#, de[i echipa se
afl# \ntr-o situa]ie mai mult dec@t
jenant#, p@n# \n prezent (17.02.2011)
nu s-a f#cut o analiz# a comport#rii
echipei, \n scopul stabilirii cauzelor care
au generat-o [i al lu#rii unor m#suri
care s# duc# la redresarea situa]iei [i la
evitarea unor \nfr@ngeri la scoruri
umilitoare, av@ndu-se \n vedere c# \n
deplasare s-a pierdut la scoruri aproape
de neconceput – de dou# ori 0-8, de
dou# ori 1-6 [i o dat# 1-4 iar pe teren
propriu: 0-5; 1-5; 2-5!!

_n sinea noastr# ne-am \ntrebat dac#
\n acest moment [tie cineva cu ce
juc#tori se va relua campionatul. Noi
suntem str#ini!

{i dac#, a[a cum a reie[it dintr-un
articol din luna trecut#, [ahi[tii
preg#ti]i de entiziastul, chiar \mp#-
timitul antrenor Constantin Micu, au
ob]inut succese l#udabile la concur-
surile din ]ar# [i din Bulgaria, cu
cheltuieli destul de mici, bilan]ul pe
2010 fiind fructuos, \n cazul fotba-
li[tilor, de[i cheltuielile au fost mult
mai mari, situa]ie fireasc#, de altfel,
bilan]ul lor este dezastruos, situa]ie
care impune momente de medita]ie
profund#.

Gheorge GHEORGHI{AN
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