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Dup# z#pezi consistente [i geruri
cum nu mai fuseser# de ani destui,
B#ile[tiul, ajuns \n martie, spera \ntr-
o prim#var# timpurie... “mai sunt
babele!”, “s-a m#rit ziua!”, ...”nu
mai are putere!”... au venit 1 [i 8
martie... s-au dat m#r]i[oare... s-a
s#rb#torit “Ziua femeii”... “gata cu
iarna!!!”... \[i ascu]eau unii foarfe-
cele s# \nceap# s# taie la vie, ca
anul trecut..., al]ii constatau c# lem-
nele [i c#rbunii s-au cam dus dup#
patru luni de “b#gat pe foc” dar...
gata, ... gata cu scosul cenu[ii, ce
mai... intr# \n concediu securile [i
\[i g#sesc lini[tea sobele, microcen-
tralele... ajunge!!!...

A[adar intraser# \n vederile tuturor
perspectivele prim#verii, s#tui de stat
\n cas#, pe l@ng# foc, agasa]i de
prezen]a l@ng# \ntrarea \n cas# a

Viscole panicarde de martie
lope]ilor de lemn sau
de fier, dup# caz... [i,
totu[i, \n ciuda pre-
viziunilor meteorolo-
gice, oamenii nu mai
credeau \n recidive
ale iernii, \n final de
februarie [i prima ju-
m#tate a lui martie...
[i totu[i... cu energii
neb#nuite au revenit
ninsorile abundente,
cu viscole [i cu blo-
c#ri pe [osele, cu
ma[ini [i c#l#tori \n
imposibilitatea de a

\nainta spre a ajunge la destina]ie...
cu alerte fire[ti ale autorit#]ilor locale
[i jude]ene... cu eforturi umane [i
materiale greu calculabile, exact c@nd
toat# suflarea a[tepta o nou#
prim#var#, cu un oarecare optimism,
dar, vorba lui Bacovia, “O nou#
prim#var# pe vechile dureri”...

P@n# [i capitala intrase \n panic#!
Primarul Oprescu [i cei ai sectoa-
relor se confruntau cu greut#]ile mo-
mentului, dar [i cu cre[terea pre]ului
gigacaloriei [i imposibilitatea sub-
ven]ion#rii apei calde.

Spre deosebire de alte d#]i, \n
B#ile[ti nu a fost cazul invoc#rii
r#bufnirii iernii pe nea[teptate [i pe
nepreg#tite, chiar dac# viscolul [i
cantit#]ile mari de z#pad# au dep#[it
previziunile \n timp record. Prim#ria
[i-a dovedit capacitatea de mobi-

lizare rapid# a tuturor disponibili-
t#]ilor materiale [i umane [i a reali-
zat desz#pezirea la timp precum [i
\mpr#[tierea pe carosabil de material
antiderapant. Pe timp de noapte, pe
cei 87 km de str#zi, la care trebuie
ad#uga]i cei ai satului Balasan, s-a
trecut cu utilajele aflate \n dotare:
autoplugurile [i buldoescavatorul, iar
\n centru z#pada de pe trotuare a
fost \nl#turat# cu freza sau de c#tre
oamenii cu obliga]ii de presta]ie \n
virtutea Legii 416, coordona]i de
func]ionarii Prim#riei.

_n orice caz, se poate afirma c#
municipalitatea [i-a f#cut din plin
datoria, \n ciuda unor clevetiri ale
c@torva cusurgii, ve[nic nemul]umi]i
[i incapabili s# aprecieze ni[te eforturi
consistente [i responsabile.

Situa]iile critice au fost dep#[ite cu
brio, dac# avem \n vedere [i ac]iunile
de desz#pezire din alte spa]ii de
interes public – Gara, Spitalul, alte
institu]ii, accesul la blocuri [i, nu \n
ultimul r@nd, participarea cu oameni
[i utilaje la ac]iunile de desz#pezire
a unor blocaje de pe [oselele
apropiate din jude]...

Nu pot \ncheia aceast# relatare f#r#
mul]umiri c#tre domnii Mihai Ne-
grea [i Mihai Dumitra[cu – consilieri
ai primarului Costel Pistri]u, care ne-
au pus la dispozi]ie cu amabilitate
datele privind aceste ac]iuni deloc
neglijabile!

Valentin TURCU

Tradi]ia m#r]i[orului
Tradiþia rom@neascã oferã, \n prag

de primãvarã, un bun prilej de sãrbã-
torire a naturii, a revenirii la viaþã
– Ziua Mãrþiºorului. Deºi nu este o
sãrbãtoare bisericeascã, ea nu are
nimic tendenþios sau vulgar. Mãrþi-
ºorul este str@ns legat de poporul
rom@n, el \nt@lnindu-se numai \n
spaþiul carpatic ºi \n zonele limitrofe,
la c@teva populaþii \nvecinate, care
l-au preluat de la acesta. Obiceiul
este cu mult anterior creºtinismului,
st@nd \n legãturã cu scenariul ritual
al noului an agrar, celebrat primã-
vara. P@nã \n veacul trecut, mãrþiºo-
rul se dãruia copiilor ºi tinerilor –
fete ºi bãieþi deopotrivã – de 1
Martie, \nainte de rãsãritul soarelui.

{nurul de mãrþiºor, format din douã
fire de l@nã rãsucite, colorate \n alb
ºi roºu, sau \n alb ºi negru, reprezintã
unitatea contrariilor: varã-iarnã, cãl-
durã-frig, luminã-\ntuneric, fertilitate-
sterilitate. {nurul era legat la m@nã,
prins \n piept ºi purtat, dupã zone,
p@nã la Florii, Paºte sau p@nã la
\nflorirea unor pomi fructiferi. Apoi
era agãþat, ca semn benefic, pe ra-
murile \nflorite de mãceº, viþã-de-vie,
viºin, cireº, se punea sub cloºcã ori
se agãþa la icoanã. Ziua scoaterii
mãrþiºorului era marcatã de o petre-
cere numitã ”bãutul mãrþiºorului”. Cu
trecerea timpului de ºnurul bicolor s-
au legat monede de argint [i de aur.
_n ziua de astãzi, de acest ºnur se

at@rnã obiecte artizanale, \ntruchip@nd
diferite animale, flori, litere etc. Unele
legende populare spun cã mãrþiºorul
ar fi fost tors de Baba Dochia, o
veche zeitate agrarã, care, ajunsã la
v@rsta senectuþii, moare ºi apoi renaºte
la echinocþiul de primãvarã..

Mãrþiºorul rãm@ne peste veacuri
“funia anului”, care adunã laolaltã
sãptãm@nile ºi lunile \n cele douã
anotimpuri strãvechi ale calendarului
popular: vara ºi iarna, simbolizate de
ºnurul bicolor. La geto-daci ºi la latini
anul nou \ncepea la 1 martie, aceasta
fiind consideratã prima lunã a anului.
Astfel se explicã numele lunilor
septembrie (luna a ºaptea), octombrie
(luna a opta), decembrie (luna a
zecea). Mãrþiºorul era un fel de
talisman menit sã poarte noroc, oferit
de anul nou \mpreunã cu urãrile de
bine, sãnãtate, dragoste ºi bucurie.

Arheologii rom@ni au gãsit \n aºezarea
preistoricã de la Schela Cladovei,
veche de 8000 de ani, pietre de r@u
cu urme de vopsea albã ºi roºie. _m-
pletirea celor douã culori simbolizeazã
geneza ºi regenerarea vieþii.

Sãrbãtoarea tradiþionalã de 1 Martie,
devenitã cu timpul un prilej de
omagiere a sexului frumos, nu trebuie
\n nici un fel asociatã cu pseudo-
sãrbãtoarea de origine comunistã din
ziua de 8 martie. Aceastã aºa-zisã
”Zi a Femeii” este o inovaþie cu
substrat ideologic, instituitã la noi de
regimul comunist. Adevãrata datã
c@nd femeia ar putea fi omagiatã, ºi
din punct de vedere creºtin, ar trebui
sã fie 25 martie – zi \n care Maica
Domnului a fost aleasã spre a purta
\n p@ntece pe Fiul lui Dumnezeu ºi
M@ntuitorul lumii.

Prof. Ionela CATAN~
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Pentru orice t@n#r prietenii reprezint#,
dup# cum nu este greu de observat, o
a doua familie. Dac# un copil nu are
cum s#-[i aleag# p#rin]ii, \n schimb prie-
tenii [i-i alege. De aceea \ncrederea pe
care le-o acord# este mare, iar afec]iunea
pe care le-o poart# este profund#. Prie-
tenii sunt cei cu care \[i \mparte via]a,
sunt punctele lui de sprijin, sunt cei
al#turi de care cre[te.

Din p#cate, pe c@t de str@ns# poate fi
o prietenie, at@t de mult r#u poate face
copiilor no[tri una nepotrivit#. Universul
tinerilor de ast#zi este foarte diferit de
cel de pe vremea c@nd noi, p#rin]ii,
eram de v@rsta lor.

Ast#zi, destr#b#larea, care st# pe un
soclu de aur, \mbrac# o sumedenie de
forme. De la desfr@nare, be]ie, p@n# la
violen]#, p#catul prilejuie[te o gam# lar-
g# de oferte pentru tineri. Aceste patimi
nu se autoprezint# ca valori negative.
Nu se arat# ca [i cum ar fi resping#toare,
ci ca [i cum ele ar fi adev#ratele valori.
Un t@n#r care nu bea [i nu fumeaz# este
considerat lipsit de personalitate, un t@n#r
care nu \ntre]ine raporturi sexuale cu
prietena lui este considerat anormal.

Diavolii \mbrac# ve[minte atr#g#toare
[i ies \n \nt@mpinarea tinerilor. De cele
mai multe ori uneltele diavolilor sunt
fal[ii prieteni. Ace[tia duc o lupt# de
durat# pentru distrugerea virtu]ilor celor
care \nc# le mai au. Ei au o sete nebun#
de a nimici orice rezisten]# din partea
celor care iubesc cur#]ia [i duc o lupt#
de durat#, care de obicei se termin# cu
\nfr@ngerea tinerilor virtuo[i, singuri \n
fa]a mul]imii celorlal]i.

Este adev#rat c# exist# [i prietenii
folositoare, \n care comuniunea a rodit
a[a cum trebuie, dar ele sunt din ce \n
ce mai rare \n zilele noastre.

Ziarele sunt pline de [tiri, care de
care mai dureroase, despre ce urm#ri
triste au unele “prietenii“. P#rin]ii trebuie
s# fie con[tien]i c#, dac# nu se intere-
seaz# de anturajul copiilor lor, o educa]ie
\ndelungat# se poate transforma \n amin-
tire \n numai c@teva zile, pentru c# pu]ini
tineri au curajul de a fi altfel dec@t
prietenii lor.

Avem datoria de a-i ajuta pe copii
s#-[i aleag# prietenii. Dac#, de exemplu,
c@t sunt mici, \n locul \n care se joac#
sunt mul]i copii prost crescu]i, trebuie
s# facem efortul de a-i duce \n locuri
unde \[i pot face altfel de prieteni -
\ntr-un parc sau unde consider#m c#
este mai bine pentru ei.

Copiii simt nevoia s#-[i consume
energia, simt nevoia s# se joace. Prac-
ticarea unui sport este c@t se poate de
binevenit#. Anticul dicton minte s#n#-
toas# \n corp s#n#tos este valabil [i ast#zi.

Sportul nu numai c# dezvolt# \n copii
abilit#]ile fizice [i le \nt#re[te s#n#tatea,
ci ajut# [i dezvolt#rii lor psihice. C@t#
vreme nu este practicat \n exces, c@t#
vreme performan]a nu devine din pasiune
patim#, nimic nu este \ngrijor#tor.

P#rin]ii au datoria de a \ncuraja aptitu-
dinile pe care le observ# la copiii lor [i
astfel, d@ndu-le o preocupare, \i ajut#
s#-[i g#seasc# [i prieteni pe m#sur#.
Talentul \n domeniul artelor plastice sau
al muzicii se afl# printre \nzestr#rile care
pot fi puse \n valoare.

Cel mai important mediu pentru copiii
no[tri \l constituie [coala. _n [coli sunt
tot mai pu]ine clasele \n care profesorii
intr# cu pl#cere. Apar tot mai mul]i
copii-problem#, copii care chiulesc
pentru c# nu \i intereseaz# [coala, copii
care sunt modele negative pentru ceilal]i.
Ei sunt colegii copiilor no[tri.

_n licee, situa]ia este [i mai trist#.
Liceele risc# s# devin# din institu]ii de
\nv#]#m@nt locuri viciate. Uneori tinerii
reu[esc s#-[i ascund# viciile fa]# de
p#rin]ii lor vreme \ndelungat#, iar p#rin]ii
observ# c#derile lor prea t@rziu. A \nce-
put s# ia propor]ii p@n# [i consumul de
droguri. C@t de repede se schimb#
lucrurile... Au fost de ajuns c@]iva ani
pentru ca un p#cat despre care \nainte se
[tia numai din filme s# se r#sp@ndeasc#
cu o vitez# alarmant#. Majoritatea copiilor
care se drogheaz# nu sunt con[tien]i de
efectele grave ale consumului de droguri.

Mul]i p#rin]i nu-[i dau seama c# si-
tua]ia este din ce \n ce mai grav# [i este
foarte greu ca cineva s# atrag# aten]ia
asupra tuturor aspectelor acestei situa]ii.

Exist# [i excep]ii, exist# [i tineri cu
via]# curat#, tineri binecuv@nta]i de
Dumnezeu. Dar num#rul lor este prea
mic pentru a putea r#m@ne indiferen]i
la pericole.

‚ Idolul desfr@ului
F#r# s#-[i dea seama, o mare parte

din tinerii de ast#zi se \nchin# unuia
dintre idolii popoarelor p#g@ne: necuratul
idol al desfr@ului.

Desfr@ul este c#utat, desfr@ul este g#-
sit. Chiar dac# nu i se mai \nal]# rug#-
ciuni, \n schimb cinstirea lui e foarte
r#sp@ndit#.

Una dintre obsesiile genera]iei de
ast#zi este destr#b#larea. Tinerii vor “s#
fac# dragoste”, s#-[i manifeste sentimen-
tele cu ajutorul trupului. Dar ceea ce
\n]eleg ei prin “dragoste” nu are aproape
nimic \n comun cu dragostea adev#rat#.
Cuv@ntul \nsu[i a fost pervertit. Dra-
gostea curat# dintre un so] [i so]ia sa

este cu totul altceva.
Tinerii cresc \n mentalitatea c# dra-

gostea se \mpline[te numai prin unire
trupeasc#, iar Taina nun]ii nu e de fapt
dec@t pierderea libert#]ii. Dac# “faci
dragoste” cu persoana iubit# este destul,
nu mai ai de ce s# te c#s#tore[ti.

Dac# am putea s# film#m o zi din
via]a unui t@n#r obi[nuit, pentru care des-
fr@narea nu apare ca o patim#, ci ca un
mod de comunicare, [i am proiecta-o cu
cincizeci de ani \n urm# unor tineri,
ace[tia ar r#m@ne foarte surprin[i de
modul \n care a “evoluat” p#catul.

Insist#m asupra ideii c# schimbarea
pozi]iei de pe care este v#zut desfr@ul
influen]eaz# automat vie]ile privitorilor.
_n momentul \n care p#catul nu mai
este considerat p#cat, totul este permis.

Educa]ia sexual# se r#sp@nde[te \n
[coli [i \n licee. Tinerii \nva]# c# “\m-
preunarea trupeasc# este o necesitate
fiziologic# [i, ca orice necesitate, trebuie
satisf#cut#”sau c# “masturbarea este un
mijloc comod de eliminare a surplusului
de secre]ii din organele genitale”. Tinerii
\ncep via]a sexual# pentru a-[i satisface
aceste “necesit#]i biologice”. Nu vom
insista asupra p#catului masturb#rii
(c#ruia \n trecut i se spunea “curvie cu
diavolul”), de[i propaganda care i se
face are “succes la public”(o mare gre-
[eal# este ca p#rin]ii s# nu atrag# aten]ia
asupra urm#rilor acestui p#cat [i, sfiindu-
se s# stea de vorb# cu copiii lor, \i
lipsesc de un necesar semnal de alarm#).

Tinerii simt nevoia de comunicare [i
cred c# “f#c@nd” dragoste \mplinesc o
rela]ie afectiv#. Dar dragostea trupeasc#
\n afara familiei, oric@t de curat# [i de
nevinovat# ar p#rea unora, este p#cat.
Statisticile recente au ar#tat c# majori-
tatea a tinerilor \ncep via]a sexual#
\nainte de c#s#torie. Din acest motiv,
unii dintre tinerii care vor s# tr#iasc#
aproape de Dumnezeu, se \ntreab# dac#
se poate rezista ispitei p#catului.

Bine\n]eles c# da, [i mare va fi cununa
tinerilor care [i-au p#zit fecioria nep#tat#.
Fecioria nu este doar un mit, a[a cum
sus]in iubitorii de desfr@u. Fecioria este
starea r@nduit# de Dumnezeu tinerilor
care nu s-au c#s#torit.

Dar fecioria nu presupune doar
aspectul fiziologic. Fecioria cere tinerilor
nu doar ca p@n# la nunt# s# nu fac#
dragoste, ci mai mult chiar, s# se
fereasc# de \ntinarea prin m@ng@ieri p#ti-
ma[e. Astfel de m@ng@ieri murd#resc
sufletul [i sunt prima etap# preg#titoare
a \mpreun#rii trupe[ti. Este bine ca tinerii

s# fie preveni]i asupra faptului c# astfel
de atingeri care \nfierb@nt# trupul nu
r#m@n f#r# ecou. Dup# c@t#va vreme,
\mpreunarea trupeasc# va veni de la sine.

_ntre multe anormalit#]i la care asis-
t#m ast#zi este a[a-numita “c#s#torie de
prob#“. Tinerii tr#iesc \mpreun# f#r# s#
fie cununa]i. Se spune c# e mai bine s#
se cunoasc# [i trupe[te \nainte de nunt#,
ca nu cumva s# aib# dup# aceea nepl#-
ceri [i s# se despart#. Dar aceasta este
o mare \n[elare.

Sute de ani familiile cre[tine au luat
fiin]# din oameni cura]i la suflet [i la
trup, care nu au pus \naintea nun]ii pro-
blema “potrivirii sexuale”. {i Dumnezeu
i-a ajutat ca \ntre ei s# fie armonie deplin#
[i toat# via]a lor a fost binecuv@ntat#.

Tinerii de ast#zi, invoc@nd c# e bine
s# se cunoasc# [i trupe[te \nainte de
nunt#, cad \n p#cat. {i apoi, descoperind
nepotriviri sau ap#r@nd ne\n]elegeri, se
despart. Nu a[a se ajunge la \mplinire.

P#rin]ii trebuie s#-[i creasc# fiii astfel
\nc@t, la vremea potrivit#, s#-[i \nte-
meieze o familie \n care s# poat# cu-
noa[te dragostea [i bucuria. E bine ca
ei s# duc# grija aceasta, dar nu \n sensul
c# noua familie ar trebui s# corespund#
tuturor exigen]elor p#rin]ilor, ci ca
aceasta s# fie pe placul lui Dumnezeu.

_n afara referirilor la p#catul desfr@-
n#rii b#rbatului cu femeia, nu putem s#
nu ne oprim aici asupra fenomenului
de r#sp@ndire a minorit#]ilor sexuale (ho-
mosexuali, lesbiene). De[i ca cet#]eni
ai unei ]#ri care pare dornic# de integrare
european# ar trebui s# manifest#m tole-
ran]# dus# la extrem fa]# de ace[tia [i
nu am avea voie s# protest#m contra
p#catelor \mpotriva firii, totu[i trebuie s#
fim con[tien]i [i s# afirm#m c# astfel de
p#cate sunt por]i deschise spre iad. Ca
fii ai P#rintelui Ceresc [tim c# desfr@na]ii
nu vor intra \n _mp#r#]ia cerurilor.

E bine s# \i sf#tuim pe tinerii no[tri
ca nu numai s# se fereasc# de aceste
p#cate, ci, la r@ndul lor, s# atrag# aten]ia
prietenilor sau colegilor lor, care se
scald# \n astfel de necur#]ii, c# nimic
nu poate face omul pe ascuns, f#r# s#
fie v#zut de Dumnezeu.

Scopul vie]ii noastre trebuie s# fie
m@ntuirea. Tot ceea ce facem, totul s#
se m#soare \n func]ie de aceasta: dac#
ne apropiem sau nu de Dumnezeu. Peda-
gogia cre[tin# este pedagogia m@ntuirii,
a purt#rii crucii cu credin]a \nvierii.
P#rin]ii care lucreaz# pentru propria lor
m@ntuire, devenind cre[tini adev#ra]i, nu
au nevoie de alt# [tiin]# pedagogic# dec@t

de aceea de a face din copii oameni
asemenea lor \n toate cele bune. Aju-
torul Bisericii Cere[ti, al Maicii Domnu-
lui, al Sfin]ilor [i al _ngerilor este cel
mai puternic ajutor pentru p#rin]ii drept-
credincio[i. Ace[tia trebuie s# foloseasc#
toate momentele prielnice pentru a se
apropia de Dumnezeu [i de Sfin]ii S#i.
Dac# trec pe l@ng# o biseric# \n care
sunt p#rticele din sfinte moa[te, s# nu se
leneveasc# s# intre [i s# se roage. Dac#
pot ajunge la o m#n#stire, s# fac# acest
efort, [i binefacerile vor fi mari. Dac#
aici vor putea vorbi cu vreun c#lug#r
\mbun#t#]it, s# fac# aceasta f#r# [ov#ial#.
Pentru fiecare str#danie, Dumnezeu va
r#spl#ti \nmul]it.

A[a cum orice p#rinte merge la doctor
atunci c@nd este bolnav, a[a ar trebui s#
mearg# [i la preotul duhovnic ori de
c@te ori bolnav \i este sufletul sau ori
de c@te ori are nevoie de sfaturi pentru
c#l#uzirea fiilor s#i. _n situa]ii limit#, \n
care p#rin]ii s-au dovedit neputincio[i,
sfatul primit de la preot a dus la evitarea
unor p#cate de care tinerii erau aproape.

Sunt multe c#derile \n care pot nimeri
tinerii. Dar multe sunt [i c#ile de \ndrep-
tare. P#rin]ii trebuie s# se roage mult,
cu fr@ngere de inim#, pentru m@ntuirea
fiilor lor.

La _nfrico[#toarea Judecat#, fiecare
p#rinte va da socoteal# pentru modul \n
care a purtat grij# de fiii s#i. S# nu ne
fie team# c# fiii no[tri vor fi prea “biseri-
co[i”dac# \i vom \nv#]a s# tr#iasc# \n
prezen]a lui Dumnezeu. S# nu ne fie
team# c#, dac# nu se vor \mp#rt#[i de
mici din pl#cerile vie]ii, vor fi incapabili
s# reziste \n aceast# lume plin# de r#ut#]i
[i de necazuri. Singura posibilitate de a
rezista este tocmai de a tr#i sub acope-
r#m@ntul sfin]eniei. S# nu le fim piedic#
copiilor no[tri pe calea slujirii lui Hristos.

Dac# vom tr#i cu evlavie [i ne vom
cre[te copiii \n fric# de Dumnezeu, vom
dob@ndi bun#t#]ile cele ve[nice.

{i pe noi [i pe fiii no[tri ne a[teapt#
_mp#r#]ia cerurilor. Ne a[teapt# M@ntui-
torul Hristos \nconjurat de cetele \nge-
re[ti [i de Soborul tuturor Sfin]ilor.

Doamne, Dumnezeul nostru, Care
Te-ai \ntrupat din Sf@nta Fecioar# Maria,
binecuv@nteaz#-ne pe noi, pe to]i p#rin]ii
drept-credincio[i [i pe copiii no[tri,
miluindu-ne dup# mare mil# a Ta! Tu
e[ti virtutea noastr#, Tu e[ti sc#parea
noastr# [i izb#vitorul nostru! Ajut#-ne s#
trecem biruitori de ispitele care ne
\nconjoar#, ca s# ajungem \mpreun# \n
_mp#r#]ia cerurilor [i s# ne bucur#m cu
to]i _ngerii [i Sfin]ii de frumuse]ile cele
ve[nice. Amin!

Preot Costel GAVRIL~
Prof. Elena GAVRIL~

Prietenii [i influen]a lor

Inspectoratul {colar Jude]ean Dolj, Casa Corpului Didactic
Dolj, Liceul “Mihai Viteazul” B#ile[ti [i redac]ia revistei de
matematic# “Sfera” au organizat la data de 20 martie 2010
Concursul Interjude]ean de Matematic# “Sfera”, edi]ia a VII-
a, care se adreseaz# elevilor din clasele III-X. La aceast# edi]ie
au participat 250 de elevi din [coli din jude]ele Dolj, Olt, Gorj,
V@lcea [i Hunedoara. Comisia de organizare a fost format# din
domnul prof. univ. dr. George Vraciu de la Facultatea de
Matematic# Informatic# a Universit#]ii din Craiova, pre[edintele
concursului, prof. Gabriel Tica, coordonatorul concursului [i
domnul prof. Dan Panait, director al Liceului “Mihai Viteazul”
din B#ile[ti.

Subiectele au fost alc#tuite de o comisie format# din profesorii
Gabriel Tica (B#ile[ti), D.M. B#tine[u- Giurgiu (Bucure[ti),
C#t#lin Cristea (Craiova), Nicolae Iv#[chescu (Craiova), Doina
Firicel, Marian Firicel (Calafat), Emilia Costea (Timi[oara),
Otilia Dr#gan, Ovidiu Cioponea (Craiova), Dan Nedeianu (Dr.
Tr. Severin), Mihaela Cioplea (B#ile[ti), Victor Cornigeanu, [i
Gheorghe Burdu[el ( Filia[i).

Simultan s-a desf#[urat Sesiunea de comunic#ri metodico-
[tiin]ifice “Matematica modern#-\ntre clasic [i actual”, care se
adreseaz# profesorilor de matematic# [i \nv#]#torilor. Sesiunea a
fost prezidat# de domnul prof. univ. dr. George Vraciu, \m-
preun# cu doamna inspector [colar de matematic# Cristina Un-
gureanu, doamna prof. Mirela Lungulescu [i domnul prof. Nicole
Miu, din partea SSMR – filiala Dolj. La sesiunea de comunic#ri
s-au \nscris 140 de cadre didactice din 12 jude[e adic#, Dolj,
Gorj, Mehedin[i, V@lcea, Arge[, Hunedoara, Olt, Constan[a,

Concursul interjude]ean
de matematic#

“SFERA”
Edi]ia a VII-a, B#ile[ti, 20 martie 2010

Harghita, Bihor, Gala[i [i Giurgiu.
Concursul de matematic# a \nceput la

ora 10 [i a durat dou# ore [i jum#tate,
timp \n care cadrele didactice au participat
la sesiunea de referate [i comunic#ri care
s-a desf#[urat la Centrul de Documentare
Informa[ional# inaugurat \n acest an.

At@t subiectele c@t [i jurizarea au fost
asigurate de organizatori printr-o colabo-
rare deja consacrat# cu cadre didactice

de prestigiu de la [coli de referin]# \n
activitatea de performan]# matematic# din
jude] [i din ]ar#. Ca [i la edi]iile ante-
rioare, organizatorii au preg#tit partici-
pan]ilor diplome de participare [i bro[uri
de prezentare a concursului precum [i
diplome [i premii \n bani laurea]ilor.

At@t valoarea concuren]ilor c@t [i
calitatea con]inutului metodico-[tiin]ific
al materialelor au crescut de la an la an

– fapt eviden]iat [i de aprecierile reflec-
tate \n recenziile ap#rute p@n# acum,
inclusiv \n Gazeta Matematica seria A.

Festivitatea de premiere s-a desf#[u-
rat \n jurul orei 17,00 moment \n care
elevii premia[i au savurat din plin mo-
mentul \mpreun# cu profesorii care \i
preg#tesc.

Prezent#m, \n continuare, lista
laurea]ilor.
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ƒ Aspecte economice
Aspectele economice au dominat

\ntotdeauna existen]a [i activitatea
Uniunii Europene. _ncep@nd cu pri-
mul experiment, cel al integr#rii pro-
duc]iilor de c#rbune [i o]el, f#c@nd
apoi pasul c#tre uniunea vamal#, Po-
litica Agricol# Comun#, stabilizarea
cursului de schimb, pia]a unic# [i
moneda unic#, planurile UE au fost
\n cea mai mare parte motivate de
probleme legate de comer], taxe, pie]e
de desfacere, valute, concuren]# [i
mobilitatea for]ei de munc#. Agenda
integr#rii s-a extins doar de cur@nd
la o mai mare varietate de aspecte,
de la cele sociale la cele privind pro-
tec]ia mediului.

Faptul c# integrarea economic# a
fost prioritar# a fost clar stabilit de
cele trei scopuri principale ale Tra-
tului de la Roma (1958): o uniune
vamal#, o pia]# european# unic# (\n
cadrul c#reia s# se promoveze libera
circula]ie a persoanelor, a capitalului,
a bunurilor [i a serviciilor), [i o
politic# agricol# comun#.

Uniunea vamal# a fost finalizat#
f#r# prea mare tam-tam \n 1968, prin
stabilirea unui tarif extern comun,
\ns# barierele non-tarifare pentru
comer]ul dintre Statele Membre au
r#mas, incluz@nd diferen]e la stan-
dardele tehnice [i de control al
calit#]ii, la standardele de s#n#tate [i
siguran]# \n munc# precum [i la
cotele taxelor indirecte. La mijlocul
anilor ’70, c@nd recesiunea econo-
mic# global# f#cuse ca Statele
Membre s# simt# acut nevoia unei
protej#ri a pie]eor na]ionale, perspec-
tivele unei pie]e unice p#reau impo-
sibile, \ns# programul cre#rii unei
pie]ei unice a revenit \n actualitate la
\nceputul anilor ’80, impulsionat \n
special de nevoia Statelor Membre
de a face fa]# concuren]ei economiilor
americane [i japoneze. Principalul
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Continuare din num#rul anterior
obiectiv a fost \nl#turarea barierelor
non-tarifare din calea liberei circula]ii
a persoanelor, capitalului, bunurilor
[i serviciilor. Aceste bariere erau de
trei categorii: fizice, fiscale [i tehnice.

Pasul cel mai important \n elimina-
rea barierelor fizice l-a constituit sem-
narea \n iunie 1985 a Acordului
Schengen, dar care a fost implemen-
tat abia 10 ani mai t@rziu, \n martie
1995. Statele semnatare ale acestui
acord au eliminat sau vor elimina
controalele la frontierele interne, a[a
\nc@t este (sau va fi) posibil# trecerea
frontierei \ntre oricare dou# asemenea
state f#r# acte [i f#r# opriri pentru
control. P@n# \n prezent, acordul este
implementat \n 25 de state, dintre
care patru (Elve]ia, Liechtenstein,
Norvegia [i Islanda) nu sunt membre
ale Uniunii Europene. _n acela[i timp,
Regatul Unit [i Irlanda, ]ari membre
UE, au optat s# nu implementeze
acordul Schengen pe teritoriul lor,
iar alte trei state membre ale Uniunii,
Rom@nia, Bulgaria [i Cipru [i-au
exprimat inten]ia [i urmeaz# s# fie
admise \n Spa]iul Schengen \ntr-un
viitor apropiat.

_n ceea ce prive[te barierele fiscale,
principala problema a reprezentat-o
existen]a unor cote diferite ale impo-
zitelor indirecte, ceea ce a cauzat
distorsiuni concuren]iale [i diferen]e
de pre] artificiale, afect@nd \n ultim#
instan]# schimburile comerciale. De[i
nu s-a ajuns la stabilirea unor cote
unice ale accizelor [i ale TVA-ului
pentru toate statele membre, s-a con-
venit totu[i asupra unor cote minime.
_n plus, armonizarea programelor \n
ceea ce prive[te s#n#tatea public# [i
protec]ia mediuliului a adus cu sine
[i o armonizare a cotelor accizelor
pentru unele categorii speciale de bu-
nuri cum ar fi produsele pe baz# de
tutun, alcoolul [i carburan]ii, \n
prezent nemaiexist@nd varia]ii semni-
ficative ale pre]urilor acestor produse

pe teritoriul uniunii.
De o importan]# deosebit# pentru

func]ionarea pie]ei unice a fost [i
\nl#turarea barierelor tehnice pentru
o gam# larg# de de domenii, de la
standardele de siguran]# [i de rulare
pentru autovechicule p@n# la con]i-
nutul alimentelor procesate. Comu-
nitatea s-a implicat activ \n concepe-
rea unor standarde europene [i \n
procesul de convingere al statelor
membre de a se conforma acestor
standarde. Sarcina a luat mult timp,
a implicat mult efort [i chiar a avut
consecin]e negative asupra imaginii
Comunit#]ii – aceea a unor eurocra]i
care se amestec# \n toate treburile.
Integrarea noilor state din Europa
R#s#ritean# a constituit poate cea mai
important# provocare din cadrul
acestui proces, nivelul economic mult
mai sc#zut al acestor state, \n mod
special Rom@nia [i Bulgaria, f#c@nd
\n unele cazuri aproape imposibil#
adopdarea de c#tre aceste ]#ri a
standardelor tehnice [i de calitate
elaborate de Comunitate, care s-a
v#zut obligat# s# fac# mai multe
compromisuri ca oric@nd.

ƒ _n interiorul zonei euro
Dintr-un anumit punct de vedere,

putem considera c# toate hot#r@rile
luate de a lungul timpului \n vedrea
cre#rii pie]ei unice au fost doar un
preludiu la cel mai mare [i mai
controversat proiect din istoria inte-
gr#rii europene, [i anume conversia
la moneda unic# european#. _n martie
2002, 12 dintre cele 15 state de atunci
ale Uniunii europene au renun]at la
monedele lor na]ionale [i au adoptat
moneda euro, \n timp ce alte trei –
Marea Britanie, Danemarca [i Suedia
– au ales s# r#m@n# \n afara zonei
euro, cel pu]in pentru o perioad#.

Aceast# mi[care a fost anticipat#
de lansarea \n 1979 a Sistemului Mo-
netar European (SME), atunci c@nd
din dorin]a de a ob]ine stabilizarea

ratelor de schimb [i de a men]ine
infla]ia sub control, a fost creat# o
moned# artificial#, numit# unitatea
monetar# european# (ecu), a c#rei
valoare a fost calculat# ca o medie
ponderat# a valutelor europene, pro-
por]ia fiec#reia fiind stabilit# pe baza
raport#rii la puterea economic# a fie-
c#ruia dintre statele membre. Cursul
de schimb dintre statele membre era
stabilit \n ecu, ele av@nd drept ]el ca
fluctua]ia schimbului s# nu dep#-
[easc# 2,25% conform unei scheme
de regularizare cunoscute sub numele
de mecanismul cursului de schimb
(MCS). Cu toate c# unora dintre
statele membre le-a fost foarte dificil
s# men]in# un curs relativ stabil fa]#
de ecu, acest mecanism a contribuit
la instaurarea unei stabilit#]i a ratei
de schimb \n anii ’80 [i la instaurarea
celei mai lungi perioade de expan-
siune economic# de dup# r#zboi.
Succesul SME [i al sistemului MCS
i-a determinat pe liderii europeni s#
considere viabil# existen]a unei mo-
nede unice. Astfel, la reuniunea de
la Madrid din decembrie 1995,
Consiliul European a decis s# dea
noii monede numele de euro [i s-a
convenit ca introducerea sa s# par-
curg# trei etape. Prima a avut loc \n
mai 1998, c@nd s-a stabilit care ]#ri
erau preg#tite, adic# erau capabile
s# \ndeplineasc# o serie de ”criterii
de convergen]#” considerate cerin]e
esen]iale: 1) un deficit bugetar mai
mic de 3% din PIB; 2) o datorie
public# mai mic# de 60% din PIB;
3) o rat# a infla]iei de consum sta-
bilit# \ntr-o limit# de 1,5% din media
a 3 ]#ri cu cea mai mic# rat#; 4) o

rat# a dob@nzilor pe termen lung
stabilit# \ntr-o limit# de 2% din media
a 3 ]#ri cu cea mai mic# rat#; 5)
men]inerea ratelor de schimb din
ultimii doi ani \ntre limitele de
fluctua]ie aprobate de MTC.

Euroscepticii au ridicat problema
seriozit#]ii cu care statele membre,
doritoare s# adopte moneda unic#,
au tratat aceste criterii de convercen]#,
a c#ror \n]elepciune fusese deja pus#
sub semnul \ntreb#rii de mul]i eco-
nomi[ti, iar situa]ia financiar# actual#
din Grecia, care pune \n pericol
\ntregul proiect al monedei unice,
pare s# le dea \ntr-o oarecare m#sur#
dreptate.

A doua etap# a \nceput la 1 ianua-
rie 1999, c@nd a fost lansat oficial
euro. }#rile participante [i-au fixat
cursurile de schimb, iar noua Banc#
Central# European# [i-a \ncepu
ac]iunea de supervizare a politicii mo-
netare unice. Din acel moment, toate
tranzac]iile sale cu celelalte b#nci
comerciale [i toate ac]iunile sale de
schimb valutar s-au tranzac]ionat \n
euro.

Ultima etap# a \nceput la 1 ianuarie
2002, c@nd toate monedele [i bancno-
tele euro au fost introduse pe pia]#.
Ini]ial s-a convenit ca euro s# circule
\mpreun# cu celelalte monede na]io-
nale timp de 6 luni de la introducerea
sa pe pia]#, \ns# periada a fost redus#
ulterior la numai 2 luni, monedele
na]ionale \ncet@nd s# mai fie valabile
de 1 martie 2002, m#rcile germane,
drahmele, escudos, francii, lirele,
pesetas [i [ilingii devenind istorie.

Con[tiient# fiind c# dezvoltarea
profesional# depinde de actualizarea
eficient# a tehnicilor [i metodelor
de \nv#]are, am participat la unul
dintre cursurile oferite de Programul
de formare continu# Comenius
(LLP). Acest curs mi-a oferit prilejul
l#rgirii orizontului cultural prin utili-
zarea observa]iei [i a reflexiei noilor
strategii didactice, \n vederea unei
actualiz#ri eficiente [i a unei ame-
lor#ri substan]iale a strategiilor de
predare-\nv#]are. Organizat de
Forum Eltern und Schule, Dormund,
Germany, cursul “Individualised
Learning in Inclusive School
System” s-a desf#[urat \n Halden,
Norvegia.

Generos prin problematica [i te-
matica abordat#, cursul intitulat
“Individualised Learning in Inclusive
School System”, ne-a oferit partici-
pan]ilor din Rom@nia, Fran]a, Gre-
cia, Turcia, Germania [i Lituania, po-
sibilitatea de a cunoa[te [i a percepe
cultura ca pe o experien]# unic#.

Cursul s-a concentrat mai ales
asupra activit#]ii extracurriculare,
folosind metode active \n abordarea
conceptelor propuse. Activitatea
cursului a constat at@t \n orele de
curs, \n care au fost prezentate
materiale  interesante care au condus
la \n]elegerea [i aprofundarea con-
ceptelor cursului: identitate na]ional#,
identitate european#, educa]ie inter-
cultural#, incluziune, cet#]enie euro-
pean#, art#, cultur#, democra]ie, ega-
litatea [anselor, c@t [i \n seminarii,
discu]ii constructive pe baza materia-
lelor prezentate, dar [i vizite  la  Os

Primary School, Municipal Health
Centre, Halden Secondary School,
Kindergarden, Universitatea Ostfold.

Activitatea a fost o reu[it# deplin#.
Participarea la cursul Comenius a
avut un puternic impact asupra mea.
Mi-a dezvoltat interesul pentru dis-
ciplinele pe care le predau, permi-
]@ndu-mi accesul la o gam# variat#
de materiale [i metode de predare,
mi-a l#rgit cuno[tin]ele despre alte
]#ri [i culturi, m-a motivat s# particip
\n viitor [i la alte activit#]i de for-
mare, m-a ajutat s# promovez o
larg# dimensiune european#, mi-a
sporit \ncrederea \n noi modalit#]i
de finanare european# pentru diverse
proiecte.

Cu privire la cursurile interna-
]ionale de formare continu# am de
f#cut c@teva preciz#ri foarte impor-
tante:

Formarea profesional# \n context
european trebuie s# \nceap# de la
cunoa[terea foarte bine a unei limbi
de circula]ie interna]ional#, de pre-
ferin]# limba englez#, dac# vrem s#
avem parte de c@t mai multe opor-
tunit#]i.

Trebuie s# ai o bun# preg#tire

profesional# de specialitate, pentru
c#, dac# nu o po]i pune \n valoare,
\nt@mpini dificult#]i [i frustr#ri.

Este deosebit de important# capa-
citatea de a comunica, de a rela]iona,
de a transmite ceea ce ai de spus
despre tema abordat#, despre ]ara
ta, despre poporul t#u, despre tine.
Aten]ie la modul t#u de a te pre-
zenta! Ceilal]i participan]i \[i for-
meaz# o p#rere despre ]ara [i po-
porul t#u prin modul cum te percep
ei pe tine.

Deschiderea european# \]i ofer#
largi perspective. Te \ntrebi care sunt
acelea? Auzi c# ar exista, dar nu
[tii de ele? Achizi]ioneaz# un cal-
culator, conecteaz#-te la Internet [i
apoi singur vei afla. Se impune
concluzia c# trebuie s# ai abilit#]i
de folosire a calculatorului [i
Internet-ului. F#r# ele nu se poate,
dac# vrei s# progresezi.

Un alt punct la fel de important.
Nu neglija informa]ia! Nu degeaba
se spune c# informa]ia \nseamn# pu-
tere. Informa]ia reprezint# cheia par-
ticip#rii active \n societatea de azi.
Informa]ia \]i d# posibilitatea de a
lua deciziile potrivite situa]iilor
zilnice.

Impresii finale – un astfel de curs,
desf#[urat \ntr-o alt# ]ar# european#,
al#turi de colegi din multe alte p#r]i
alte Europei, este o experien]# inedit#.

_ncerca]i! Eu am \nt@lnit oameni
buni, inteligen]i, extrem de implica]i
\n ceea ce au f#cut acolo.

Prof. M#d#lina DOBROGEANU
Grupul {colar “{tefan Anghel” B#ile[ti

O oportunitate oferit# de Comenius

PLEDOARIE COMENIUS-ULUI HALDEN, NORVEGEN
        Motto

“_ntotdeauna viseaz# [i ]in-
te[te mai sus dec@t [tii c#
po]i s# ajungi. Nu te obosi
s# fii mai bun dec@t al]ii.
_ncearc# s# fii mai bun dec@t
tine \nsu]i!”

prezentare de prof. Gabriel TICA
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{edin]a extraordinar# a Consiliului
Local din data de 12 martie, convo-
cat# prin Dispozi]ia 1350/08.03.2010
a Primarului Municipiului B#ile[ti,
a avut la ordinea de zi probleme
vitale ale urbei, fiind vorba de apro-
barea bugetelor de venituri [i chel-
tuieli, care trebuie dezb#tute cu cal-
mitate, maturitate, responsabilitate [i
obiectivitate, \ns#, din p#cate, deza-
m#girea noastr# [i-a f#cut din nou
prezen]a, deoarece uneori “s-a s#rit
calul”, f#c@ndu-[i loc jignirile [i

pentru c# legitima]iile sunt f#cute
pentru CS ”{tiin]a” B#ile[ti. D-na
Violeta Mo]#]#eanu a informat c# s-
au prev#zut 400 de milioane de lei
vechi pentru handbal [i c# se
faciliteaz# astfel mutarea de la clubul
ini]ial la ”Progresul”. Dl. primar,
Costel Pistri]u, s-a declarat nemul]u-
mit de felul cum au decurs discu]iile,
c# uneori se vorbe[te ”de dragul de
a se vorbi” f#r# a se spune ceva
important [i a opinat c# \n acest fel
”nu se ajunge la nimic bun”, iar d-

dl. Ionel Mu[uroi, a ob]inut sufra-
giile tuturor celor 16 consilieri locali
prezen]i.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# bugetul
activit#]ilor autofinan]ate pe anul
2010, se impune precizarea c# a
fost vorba de dou# aspecte diferite
[i c# \n ambele cazuri bugetul se
\ncheie cu deficit.

Primul caz se refer# la venituri \n
sum# de 156 mii de lei, din care 6
mii – fond de rulment – [i 150 de

c# 30 de hectare reprezint# teren
neproductiv, a fost de p#rere c# pe
acestea ar trebui s# se planteze puie]i
pentru p#dure, propun@nd s# se ia
leg#tura cu Romsilva, care poate
oferi puie]i chiar gratuit.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 14 voturi ”pentru”, d-nii S. Gaciu
[i M. M@nz@n# ab]in@ndu-se.

Referitor la proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# bugetul pe 2010
al unit#]ilor de \nv#]#m@nt, fiind
vorba de activit#]ile finan]ate inte-

la suma de 1120 mii lei, subven]ii
de la Prim#ria Municipiului B#ile[ti,
din bugetul local, iar cheltuielile sunt
repartizate astfel: 1008 mii lei –
cheltuieli de personal, din care chel-
tuieli cu salariile \n bani – 798 mii
lei [i contribu]ii – 210 mii lei; 112
mii – cheltuieli materiale (materiale
consumabile – 10 mii; carburan]i –
10 mii; telefon [i internet – 8 mii;
piese de schimb autoturism – 2 mii;
uniforme [i echipament – 5 mii;
deplas#ri – o mie; preg#tire profesio-

chiar atacul la persoan#, ridicarea
tonului, nervii fiind, nepermis, \ntin[i
”la culme”.

Conform uzan]elor, d-na Gilda
Gheorghiu, pre[edintele de [edin]#,
a supus la vot ordinea de zi prezen-
tat# de edilul-[ef, aceasta fiind apro-
bat# \n unanimitate.

Primele trei proiecte de hot#r@re
au fost supuse aten]iei asisten]ei de
d-na Violeta Mo]#]#eanu, director
executiv economic.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re prin care se aprob#
bugetul local pe anul 2010, lista de
investi]ii, bugetul institu]iilor publice,
al activit#]ilor finan]ate par]ial din
venituri proprii [i bugetul veniturilor
[i cheltuielilor eviden]iate \n afara
bugetului, se stipuleaz# c# acestea
s-au fundamentat \n conformitate cu
art. 36, alin. 4, lit. ”a” din Legea
215/2001, Legea Bugetului de Stat
nr. 11/2010 [i Legea Finan]elor
Publice Locale nr. 273/2006.

Preciz@nd c# este vorba de un bu-
get echilibrat \n valoare de 23449 de
mii de lei, at@t la Venituri, c@t [i la
Cheltuieli [i c# \l vom publica \n nu-
m#rul viitor al Gazetei, nu vom mai
face aprecieri referitoare la repartizarea
sumelor pe capitole [i articole, ci vom
insera doar discu]iile purtate, inter-
ven]iile consilierilor locali.

Dl. Ionel Mu[uroi a propus ca la
capitolul 51.02, pozi]iile 11 [i 12
din lista de investi]ii s# se reduc#
cu c@te 10 mii de lei cheltuielile de
reabilitare a celor dou# cimitire ale
municipiului, iar suma de 20 de mii
de lei s# fie transferat# pentru rea-
bilitarea cimitirului din satul Balasan.
Dl. Amza Dumitra[cu a \ntrebat dac#
este necesar ca pentru banii din fon-
dul de rulment \n vederea cump#r#rii
imobilelor din str. Revolu]iei nr. 1
[i Victorie nr. 130 se impune list#
de investi]ii, primind r#spuns afir-
mativ. Dl. Mugurel M@nz@n# a avan-
sat propunerea ca bugetul pentru
echipele de handbal s# se dubleze,
av@nd \n vedere c# \n august, c@nd
\ncep competi]iile oficiale, handbalul
nu va mai avea buget [i a considerat
c# aceast# sec]ie nu trebuie s# mai
depind# de fotbal [i de lupte.
Trebuie s# se aib# \n vedere c# p@n#
\n iunie banii apar \n bugetul Clu-
bului Sportiv ”{tiin]a” B#ile[ti [i a
propus s# se studieze posibilitatea
supliment#rii bugetului Clubului
Sportiv ”Progresul”, g@ndindu-se de
unde ar putea fi luate sumele pentru
suplimentare. Dl. Ioan Negre] a fost
de p#rere c# nu este normal s# se
dezbat# bugetul \ntr-o [edin]#
extraordinar#, bugetul fiind cea mai
important# problem# a CL, iar con-
silierii n-au timp suficient pentru
studierea documentelor. Referindu-
se la handbal, [i-a reiterat pozi]ia c#
n-a fost de acord s# se includ# toate
sec]iile \ntr-un singur club, \ntruc@t
”vor ap#rea situa]ii extrem de deli-
cate”, s-a interesat dac# s-au \nceput
procedurile de legalizare a CS ”Pro-
gresul”, men]ion@nd c#, dac# aceast#
opera]iune nu se face c@t se poate
de repede, echipele de handbal nu
vor putea participa la competi]ii,

na Gilda Gheor-
ghiu a avansat
ideea c# ar fi bine
s# se stabileasc#
timpul maxim pe
care-l poate folosi
un vorbitor, motiv
care l-a determinat
pe dl. I. Negre] s#
afirme c# ”e un
pumn \n gur#, nu
ni se d# dreptul s#
vorbim”, consi-
der@nd absurd s# se
acorde pentru inter-
ven]ie numai dou#
minute, a[a cum s-
a f#cut propunerea.
Dl. M. M@nz@n# a
opinat c# ”faptul c# ne <cert#m> este
benefic, pentru c# trebuie s# lu#m ce
este bun din interven]ia fiec#ruia, spre
a canaliza lucrurile pe o direc]ie
favorabil# comunit#]ii”, consider@nd
c# este d#un#tor [i anormal s# fie
prezentate expunerile de motive [i
s# se treac# imediat la vot. Dl. Sabin
Gaciu a f#cut propunerea ca la
[edin]a urm#toare s# se aduc#
Regulamentul de organizare [i
func]ionare a CL, pre[edintele s#
conduc# [edin]a conform prevederilor
acestuia [i, dac# cineva [i-a exprimat
punctele de vedere, s# nu mai
vorbeasc# de c@te ori vrea la
dezbaterea aceluia[i proiect, ci numai
\n baza dreptului la replic#. ”Proiectul
de buget a fost f#cut de dl. primar,
este bugetul primarului”. A apreciat
c#, \ntr-adev#r, ”bugetul este foarte
bine pus pe h@rtie”, dar a opinat c#
nu se va putea realiza [i a avansat
propunerea ca la ”Protec]ia mediului”
s# se prevad# [i plantarea de p#dure.
D-na Elena Jianu a afirmat c# [i-a
dat seama c# este un buget mai s#rac
[i a \ntrebat cum se fundamenteaz#
bugetul pentru _nv#]#m@nt. A infor-
mat c# \n ultimi ani [colile din B#i-
le[ti au ob]inut rezultate foarte bune
la olimpiade [i la alte concursuri,
exprim@ndu-[i regretul c# nu s-au dat
premii, \n timp ce la Craiova, Consi-
liul Jude]ean a dat bani pentru pre-
mierea olimpicilor, organiz@ndu-se [i
o excursie \n Grecia. A lansat ru-
g#mintea de a se g#si o solu]ie pentru
a se premia [i elevii b#ile[teni. Dna.
Violeta Mo]#]#eanu a informat c# la
prim#rie se primesc bugetele de la
[coli, dar nu se poate prinde \n buget
tot ce se propune, pentru c#, dac# s-
ar \nsuma propunerile [colilor, s-ar
dep#[i prevedrea bugetar# pentru
toate capitolele, preciz@nd c# la
repartizarea pe [coli a sumelor
particip# to]i directorii. Dna. Elena
Jianu a informat c# de 5-6 ani la
liceu nu s-au f#cut igeniz#ri, anul
trecut a fost o igenizare ”de spoial#”,
cu toate c# \n acest local \nva]# peste
600 de elevi. Primul gospodar al
municipiului a cerut informa]ii asupra
num#rului de elevi olimpici [i, afl@nd
c# este vorba de aproximativ 30, a
men]ionat c# ”vom \ncerca s# g#sim
solu]ii pentru a-i recompensa, chiar
[i prin organizare de excursii”.

Supus la vot, proiectul executi-
vului, cu amendamentul propus de

mii – alte venituri, iar la cheltuieli,
1513 mii lei, din care 150 de mii –
bunuri [i servicii – [i 1363 de mii
– cheltuieli de capital, cu un deficit
bugetar de 1357 mii lei. Acest
proiect a fost aprobat \n unanimitate.

Cel de al doilea caz are ca obiect
venituri de 189 mii lei – 40 de mii,
venituri din concesion#ri [i \nchirieri;
20 de mii din utilizarea p#[unilor
comunale; 129 de mii din taxe for-
fetare [i taxe rezervare loc, \n timp
ce la capitolul cheltuieli apar 1354
mii lei – 154 mii la pia]#, din care:
95 mii, cheltuieli de personal [i 59
de mii bunuri [i servicii [i 1200
mii, cheltuieli de capital, deficitul
bugetar fiind de 1165 mii lei. _n
ciuda faptului c# s-au purtat discu]ii
contradictorii, nu s-a ajuns la insulte
[i nervii nu [i-au f#cut apari]ia. Dl.
S. Gaciu [i-a exprimat regretul c#,
de[i la [edin]a pe comisii a solicitat
s# fie prezent \n plen dl. ing. Florea
P@rvulescu, acesta nu este \n sal# [i
a emis p#rerea c# bugetul a fost
f#cut din birou, f#r# a fi bine [i \n
mod responsabil fundamentat. Anul
trecut au ap#rut la venituri 188 de
mii de lei, \n acest an surprinz#tor
doar 189, cu toate c# veniturile ar
trebui s# fie mult mai mari, deoarece
s-a stabilit suma de 150 lei/ha pentru
\nchirierea terenului apar]in@nd
prim#riei. Dac# se au \n vedere [i
p#[unile, taxa de p#[unat pentru ani-
male se va constata c# se ajunge la
o sum# mult mai mare, a[a \nc@t
”bugetul propus nu este \n concor-
dan]# cu realitatea”. _n mod curios,
la pia]# se prevede o sum# inferioar#
celei de anul trecut, situa]ie pe care
n-a considerat-o normal#. Dna. Vio-
leta Mo]#]#eanu a pus accent pe
faptul c# \n [edin]a anterioar# s-a
stabilit c# sunt de \nchiriat 104 ha,
restul fiind atribuite bisericii sau
av@nd alte destina]ii. Calculul s-a
f#cut cu exactitate, s-a ]inut seama
de sumele rezultate din taxele pe
cap de animal [i nimic nu este subdi-
mensionat, afrima]ii care l-au deter-
minat pe dl. S. Gaciu s# \ntrebe
unde este diferen]a p@n# la cele 560
de ha. Dup# ce a apreciat c# [eptelul
de animale a sc#zut, dl. M. M@nz@n#
a precizat c# ”ne batem cu pumnul
\n piept c# trebuie s# facem p#[uni,
dar este mai bine s# plant#m lucer-
niere (baza furajer#)”, iar la interven-
]ia d-nei Mo]#]#eanu care a informat

gral din venituri
proprii, s-a precizat
c# la Venituri s-a
prev#zut suma de
233 mii lei, la
Cheltuieli aceea[i
sum#, repartizat#
astfel: {coala nr. 5
– 8mii lei; {coala
nr. 3 – 10 mii;
Liceul ”Mihai Vi-
teazul” – 35 mii;
Grupul {colar
”{tefan Anghel” –
60 de mii [i Gr#-
dini]a nr. 9 – 120
de mii, ultimele
dou# unit#]i av@nd
cantine.

Proiectul a ob]inut sufragiile
tuturor ale[ilor urbei.

Urm#toarele dou# proiecte de
hot#r@re au fost supuse aten]iei
asisten]ei de dna. Maria Iordache.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re prin care aprob#
bugetul pe anul 2010 al Muzeului
”C@mpia B#ile[tilor”, se stipuleaz#
ca executivul a propus, la capitolul
Venituri, 40 de mii lei, provenite
din subven]ii, iar la Cheltuieli, 27
sunt cheltuieli de personal [i 13 mii,
bunuri [i servicii (pentru \ntre]inere
[i func]ionare – 7 mii; obiecte de
inventar – 2 mii; deplas#ri, deta[#ri
– o mie; protec]ia muncii – 3 mii).

To]i consilierii locali au fost de
acord cu propunerea exedcutivului.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# bugetul
Casei de Cultur# ”Amza Pellea” pe
anul 2010, se men]ioneaz# c# exe-
cutivul a planificat, la Venituri, 440
mii lei, din care 400 de mii –
subven]ii; 23 mii – sponsoriz#ri [i
17 mii – chirii. Din totalul cheltuie-
lilor, 238 de mii sunt cheltuieli de
personal [i 202 mii – bunuri [i ser-
vicii (152 mii – \ntre]inere [i func]io-
nare; 26 mii – obiecte de inventar;
20 de mii – deplas#ri [i deta[#ri [i
4 mii – preg#tire profesional#).

Dl. Gabriel Tica a propus alocarea
unei sume pentru Concursul interju-
de]ean de matematic# ”Sfera”, \n
scopul premierii laurea]ilor, preci-
z@nd c# solicitarea sa este justificat#,
deoarece acest concurs nu este un
eveniment al liceului, ci al localit#]ii,
motiv pentru care a propus un
transfer de la ”Cultur#”, interven]ie
\n urma c#reia dna. Violeta Mo]#]#-
eanu a men]ionat c# \[i pot propune
aceste sume \n bugetul propriu [i
c# nu se poate face tranfer de la un
ordonator ter]iar de credite la altul,
dar la o rectificare de buget se poate
aproba suplimentarea bugetului li-
ceului. Edilul-[ef [i-a exprimat con-
vingerea c#, dac# s-a putut rezolva
situa]ia de la handbal, se poate rezol-
va [i aceast# solicitare printr-un
parteneriat.

Proiectul propus de executiv a fost
aprobat \n uninimitate.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# bugetul Servi-
ciului Public al Poli]iei Comunitare,
prezentat de dna. Vasilica Gaciu, se
precizeaz# c# veniturile se cifreaz#

nal# – 5 mii [i hran# pentru angaja]i
– 71 de mii).

Proiectul a fost votat de to]i ale[ii
locali.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# bugetul
pe 2010 al SPADPP, supus aten]iei
de dl. F#nel Glon]a, [ef serviciu, se
men]ioneaz# c# veniturile, \n sum#
de 495 mii lei sunt aloca]ii bugetare
iar, din 459 de mii de la Cheltuieli,
324 de mii sunt cheltuieli de per-
sonal; 152 mii – bunuri [i servicii;
repara]ii curente – 8 mii; obiecte de
inventar – 3 mii; deplas#ri, deta[#ri
– 2 mii, preg#tire profesional# – 3
mii; protec]ia muncii – 2 mii [i
materiale sanitare – o mie de lei.

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

_n expunerea de motive la Pro-
iectul de hot#r@re prin care se aprob#
bugetul pe anul 2010 al Clubului
Sportiv Municipal ”Progresul”
B#ile[ti, prezentat de dl. Cristian
Cump#t#, se precizeaz# legile care
stau la baza fundament#rii [i c# exe-
cutivul a propus la Venituri suma
de 160 de mii de lei, din care 40 de
mii venituri curente; 40 de mii,
venituri nefiscale; 40 de mii –
v@nz#ri de bunuri [i servicii; 10 mii
– prest#ri servicii [i 30 de mii alte
venituri, dl. S. Gaciu men]ion@nd
c# directorul executiv, Constantin
Ciuc# a avansat propunerea de 120
de mii – subven]ii [i 40 de mii –
venituri proprii, provenite din spon-
soriz#ri [i v@nz#ri de juc#tori. _n
ceea ce prive[te cheltuielile, 90 de
mii reprezint# cheltuieli de personal,
iar 70 de mii – bunuri [i servicii.

Dl. I. Negre] [i-a exprimat con-
vingerea c# noul director executiv
va face multe lucruri bune [i a pro-
pus ca dl. M. M@nz@n# s# fie me-
dicul oficial al echipei, iar acesta a
fost de p#rere c# ”to]i trebuie s#-l
ajut#m pe cel care r#spunde acum de
destinele clubului”. Deoarece s-au
auzit voci care au considerat ca
nerealist# problema sponsoriz#rii, dl.
Cr. Cump#t#, contabilul clubului, a
considerat c# nu trebuie s# se plece
de la idei preconcepute, exprim@ndu-
[i convingerea c#, dac# se depun
eforturi, vor fi ob]inu]i bani din
sponsoriz#ri. Dl. M. M@nz#n# a fost
de p#rere c# bugetul este subdimen-
sionat, dac# se ]ine seama c# din
iunie din acest buget se vor suporta
cheltuielile de la echipa de handbal,
”care este singura competitiv#”, iar
doamna Violeta Mo]#]#eanu a men-
]ionat c# din cele 120 de mii –
subven]ii – 40 de mii sunt special
pentru handbal.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 15 voturi ”pentru” [i o ab]inere,
cea a domnului M. M@nz@n#.

_n ceea ce ne prive[te, n-am \n-
]eles [i nici nu vom putea \n]elege
rostul ”\n]ep#turilor”, al insultelor,
al vocifer#rilor deranjante [i al ata-
cului la persoan#, \n cazul dezbaterii
unor proiecte care sunt apoi aprobate
\n unanimitate, ceea ce impune
\ntrebarea retoric#: ”Ce ne facem
cu principiile [i cu logica” ?!

Gh. GHEORGHI{AN

Ce ne facem cu principiile [i cu logica?!
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_n baza Dispozi]iei 829/15.02.2010
a Primarului Municipiului B#ile[ti, pe
data de 24.02. a.c. s-au desf#[urat lu-
cr#rile [edin]ei ordinare a Consiliului
Local pe luna lui F#urar, la care au
participat to]i cei 17 ale[i ai comu-
nit#]ii.

Invitat de pre[edintele de [edin]#, d-
na Gilda Gheorghiu, edilul-[ef a pre-
zentat ordinea de zi men]ion@nd c#,
din motive \ntemeiate, proiectul de ho-
t#r@re privind aprobarea d#rii \n folo-
sin]# c#tre Muzeul “C@mpiei B#ile[-
tiului” a localului {colii nr. 3 din strada
HCC a fost retras de pe ordinea de zi.
_nainte de a supune la vot ordinea de
zi, pre[edintele de [edin]# a propus o
schimbare \n ordinea de dezbatere a
proiectelor, \n sensul de a se \ncepe cu
proiectul de la punctul al IV-lea, pro-
punere care, ca [i ordinea de zi, au
fost aprobate \n unanimitate.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# pre-
vederea \n bugetul local pe anul 2010
a sumei de 160 de mii de euro pentru
v@nzarea-cump#rarea drepturilor liti-
gioase a imobilelor amplasate \n str.
Revolu]iei, nr. 1 [i Victoriei, nr. 130
[i a contravalorii actelor de v@nzare-
cump#rare, prezentat de dl. primar
Costel Pistri]u, se precizeaz# c#, av@nd
\n vedere c#, prin adresa 6199/2010,
urma[ii proprietarilor aduc la cuno[tin]#
oferta de a vinde drepturile litigioase
care fac obiectul dosarului 468/63/
2005, aflat pe rol la Tribunalul Dolj,
la suma de 160 de mii de euro, iar
prin adresa 6198/2010 Raiffeisen Bank
SA aduce la cuno[tin]# inten]ia de ce-
dare a imobilului pentru suma de 70
de mii de euro, executivul a propus
prevederea \n bugetul local a sumei
totale de 230 de mii de euro [i a sumei
necesare \ntocmirii actelor de v@nzare-
cump#rare.

Doamna avocat Florina Vladu, care-i
reprezint# pe mo[tenitorii-reclaman]i:
Basarab Br\ncoveanu Mihai George
{tefan [i Basarab Br\ncoveanu Constan-
tin Emanoil, a informat c# cei doi au
revendicat imobilele la care s-a f#cut
referire [i c# \n prima faz# s-a c@[tigat,
urm@nd ca Prim#ria s# fie retrocedat#,
iar \n faza a doua [i imobilul b#ncii.
Prim#ria a f#cut recurs la aceast# ho-
t#r@re judec#toreasc# [i litigiul dureaz#
de 5 ani. Mo[tenitorii au dorit ca litigiul
s# se sting# c@t mai repede [i ar fi
cedat sediul Prim#riei, urm@nd ca apoi
s# se rezolve [i situa]ia imobilului fostei
Banci Agricole, dar nu s-a g#sit \n]e-
legere. _n cele din urm#, s-au tranzac-
]ionat numai cl#dirile \n care \[i des-
f#[oar# activitatea Prim#ria, la suma
de aproximativ 10 miliarde lei vechi,
“dar nu s-a votat”. Dl. Ioan Negre] a
men]ionat c# \n aprecierile doamnei
avocat exist# unele neadev#ruri, fiind
\n cuno[tin]# de cauz# ca fost primar
\n dou# legislaturi. Cei doi mo[tenitori
au dat \n judecat# Prim#ria iar dum-
nealui, ca liberal, a respectat dreptul
de proprietate, dar ca primar trebuia s#
respecte legea, preciz@nd c# era nevoie
de o hot#r@re definitiv# [i irevocabil#,
[i c# \n absen]a acesteia, nu putea ne-
gocia. “To]i dorim s# se termine c@t
mai repede procesul, dar s# fie totul
legal, s# nu ne cre#m necazuri.” Jum#-
tate din cl#direa prim#riei este nefunc-
]ional#, fiind \n pericol de d#r@mare la
un nedorit seism. A ob]inut promisiu-
nea urma[ilor prin]ului {tirbei de a ne
vinde imobilul la pre]ul stabilit de un
evaluator. _n replic#, avocatul recla-
man]ilor a men]ionat c# sfaturile pri-
mite de fostul primar de la juri[ti au
fost incorecte [i neprofesioniste, pentru
c# trebuia s# se ajung# la Institu]ia
Tranzac]iei, deoarece, conform legis-
la]iei \n vigoare, drepturile litigioase
pot fi v@ndute sau cump#rate, condi]ia
fiind doar s# se tranzac]ioneze. Dl.
Mugurel M@nz@n# a apreciat interven]ia
d-nei avocat, dar a pus accent pe faptul
c# pledoaria trebuie f#cut# \n limitele
adev#rului. S-a dorit rezolvarea, dar
situa]ia era litigioas#, ceea ce face
obligatorie \ntrebarea referitoare la ce
s-ar fi \nt@mplat dac# mai veneau [i
al]i mo[tenitori. Dl. primar Costel
Pistri]u a pedalat pe faptul c# exist# o
ne\n]elegere la nivelul CL, dar [i-a
exprimat convingerea c# prin ajutorul
doamnei avocat “ne vom l#muri”. _n
cazul celor dou# imobile revendicate,
exist# propriet#]i diferite. Imobilul din
str. Revolu]iei este proprietatea Prim#-

riei iar cel din str. Victoriei apar-
]ine lui Raiffeisen Bank. Imo-
bilul din str. Victoriei nu era \n
patrimoniul Prim#riei. C@nd s-a
stabilit pre]ul de 230 de mii de
euro, bine\n]eles, c# s-a dorit s#
se ob]in# la o sum# mai mic#.
_n plus, Banca Agricol# n-a f#cut
act de proprietate, actul respectiv
f#c@ndu-l Raiffeisen. “Dac# d#m
ni[te bani, este firesc c# trebuie
s# ne folosim de ambele imo-
bile, iar cu 230 de mii de euro
devenim proprietarii celor dou#
imobile, motiv pentru care nu
este \n interesul nostru, al
comunit#]ii s# tergivers#m lu-
crurile. To]i avem interesul s#
ne rezolv#m problemele [i este
inadmisibil s# nu avem o cl#dire
la nivel superior pentru Prim#rie [i
CL.” Dl. Dorin Manciu s-a ar#tat
nemul]umit pentru c# n-a avut la
dispozi]ie documentele pe care s# le
studieze cu aten]ie, spre a fi \n
cuno[tin]# de cauz#, iar dl. I. Negre]
a reiterat hot#r@rea sa de a nu vota
acest proiect \n lipsa unei hot#r@ri
definitive [i irevocabile. _n urma
interven]iei d-lui M. M@nz@n#, care a
men]ionat c# situa]ia imobilului din
str. Revolu]iei este clar# [i nu ridic#
probleme, neclarit#]i fiind la imobilul
din str. Victorie, d-na avocat Vladu a
f#cut precizarea c# Raiffeisen Bank a
\naintat adres# prin care [i-a ar#tat
disponibilitatea de a ceda imobilul
dup# achitarea sumei de 70 de mii de
euro. Personal, a venit cu cele mai
bune inten]ii [i nu dore[te s# \n[ele
sau s# induc# \n eroare pe nimeni,
mai ales c# cei doi mo[tenitori sunt
oameni de mare valoare, iar din partea
dumnealor a fost [i este \n]elegere
total#. Exist# dou# modalit#]i de rezol-
vare – v@nzarea de drepturi litigioase,
dup# care apare ca reclamant Prim#ria
iar juristul care o reprezint# trebuie s#
se declare de acord cu retrocedarea,
dup# care se dau banii [i se prime[te
cl#direa. “Dac# nu ne \n]elegem,
mo[tenitorii \[i iau cl#dirile [i le v@nd
cui le solicit#.” Referitor la imobilul
apar]in@nd Raiffeisen-ului, totul se
rezolv# prin tranzac]ie la primul ter-
men. D-na Cristina S#lceanu s-a ar#tat
nedumerit# de faptul c# se solicit#
prevederea \n bugetul local a sumei
de 230 de mii de euro din moment ce
exist# cele 14 miliarde de lei vechi
da]i de Prefectur#, bani cu care se pot
cump#ra cele dou# imobile. Dl. D.
Manciu a lansat ideea ca dl. secretar
Mihai Barbu “s# se lupte cu avoca]ii”
[i a solicitat un punct de vedere al
acestuia. Dl. M. Barbu a informat c#
prin acest proiect de hot#r@re s-au
urm#rit dou# probleme – prevederea
\n buget a sumei respective [i \mpu-
ternicirea d-lui primar de a face tran-
zac]ia. Solicit@ndu-se opinia directo-
rului executiv economic, d-na Violeta
Mo]#]#eanu a precizat c# bugetul nu
s-a votat, urm@nd a se aproba \n luna
martie, iar cele 14 miliarde de lei vechi
se afl# \n fondul de rulment, care este
fond de investi]ii. Deoarece discu]iile
au dep#[it, \n mod regretabil, din nou
limitele climatului civilizat, ajung@ndu-
se iar#[i la apostrof#ri [i jigniri, d-na
Gilda Gheorghiu a intervenit cu rug#-
mintea de a se reveni la o stare nor-
mal#, pentru c#, a[a cum spunea, “\n]e-
p#turile” nu duc la nimic bun. Dl.
M@nz@n# s-a declarat de acord cu achi-
zi]ionarea celor dou# imobile, preci-
z@nd c# se pot lua bani din fondul de
rulment pentru tranzac]ie iar cu cele
230 de mii de euro se pot face repara]ii,
consolid#ri [i moderniz#ri. A propus
ca achizi]ionarea celor dou# imobile
s# se fac# \n cel mai scurt timp din
acest fond, iar dl. consiler D. Manciu
s#-l \nso]easc# pe dl. primar \n instan]#,
pentru a se convinge de legalitate. _n
mod surprinz#tor [i neonorant, s-au
declan[at certuri, vocifer#ri, jigniri,
cre[terea nefireasc# [i nepermis# a
decibelilor!!! Dl. M. Barbu a men]ionat
c# se poate prevedea suma \n buget [i
a propus s# stipuleze ca domnul primar
s# fie \mputernicit s# fac# tranzac]iile
\nso]it [i de unii consilieri. Edilul-[ef
[i-a exprimat regretul c#, din p#cate,

“unii sunt duplicitari”, iar d-na Gilda
Gheorghiu a propus s# se \ncerce g#-
sirea unei solu]ii, “s# fim cu to]ii cons-
tructivi”, pentru a se adopta cea mai
bun# hot#r@re. Dl. I. Negre] a men]ionat
c# to]i consilierii sunt de acord s# fie
cump#rate imobilele, singura problem#
fiind felul “cum va suna hot#r@rea”.
Personal, s-a declarat adeptul ideii de
a se a[tepta p@n# se termin# judecata,
ceilal]i consilieri fiind liberi s# voteze
dup# cum le dicteaz# con[tiin]a, una
dintre variante fiind cea sugerat# de
dl. secretar. La \ntrebarea d-lui Amza
Dumitra[cu referitoare la momentul
atest#rii dreptului de proprietate pentru
cele dou# imobile, d-na avocat a r#s-
puns c# acest drept se ob]ine la primul
termen de judecat# [i a men]ionat c#
este de acord s# se \ncheie tranzac]ia
cu condi]ia ca banii s# fie pl#ti]i \n
momentul \n care se intr# \n posesia
imobilelor. Edilul-[ef a transmis doam-
nei avocat [i colegei sale scuze pentru
modul cum s-au purtat discu]iile [i
pentru c# au fost nevoite s# asiste la
“ceva nepl#cut, nefiresc, neonorant”.
Dl. Ionel Mu[uroi a avansat propunerea
ca, \nainte de a se trece la vot, dl.
secretar s# spun# dac# hot#r@rea este
legal#, dac# o va contrasemna [i s#
propun# dumnealui formularea hot#-
r@rii. Dl. M. Barbu a propus ca
hot#r@rea s# fie formulat# astfel:

Art. 1 – Se aprob# prevederea \n
bugetul local pe anul 2010 a sumei de
160 de mii de euro pentru tranzac]io-
narea drepturilor litigioase privind imo-
bilele din str. Revolu]iei nr. 1 [i Victo-
riei nr. 130, a sumei de 70 de mii de
euro pentru v@nzarea-cump#rarea imo-
bilului din str. Victorie nr. 130, precum
[i a sumelor necesare \ntocmirii actelor
de v@nzare-cump#rare;

Art. 2 – Se \mputernicesc domnii
Pistri]u Costel, primar, Manciu Dorin
[i Mu[uroi Ionel, consilieri locali, \n
vederea tranzac]ion#rii drepturilor
litigioase, conform legii, pentru imo-
bilele amplasate \n str. Revolu]iei nr.
1 [i Victoriei nr.130 care fac obiectul
dosarului 468/63/2005 la Tribunalul
Dolj, imobile revendicate \n baza Legii
10/2001 [i care sunt necesare desf#-
[ur#rii activit#]ii autorit#]ilor locale;

Art.3 – Plata celor 160 de mii de
euro, reprezent@nd contravaloarea drep-
turilor litigioase pentru cele dou# imo-
bile, se va face dup# ob]inerea dreptului
de proprietate pentru imobilul din str.
Revolu]iei nr. 1.

S-a men]ionat c# domnii Costel
Pistri]u, Dorin Manciu [i Ionel Mu[uroi
vor tranzac]iona direct \n instan]a de
judecat# drepturile de proprietate pentru
cele dou# imobile, dac# situa]ia o
impune.

Supus# la vot, hot#r@rea \n formu-
larea men]ionat# a fost aprobat# cu 16
voturi “pentru”, neob]in@nd sufragiile
domnului I. Negre].

Au fost dezb#tute apoi cele dou#
proiecte de hot#r@re supuse aten]iei de
doamna Violeta Mo]#]#eanu.

_n ceea ce prive[te proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# scutirea de la
plata impozitelor locale pe anul 2010
a unor persoane fizice, se men]ioneaz#
c# \n baza Legii 571/2003, a Legii
343/2006 [i a HG 1861/2006, execu-
tivul a propus scutirea de la plata im-
pozitului pe cl#diri [i pentru p#m@ntul
de l@ng# acestea a urm#toarelor per-
sonae care au solicitat scutirea: Staicu

{tefan – str. M. Viteazul, 96;
Becherescu Costic# – B@lciului,
18; Poenaru Auric# – Carpa]i,
141; Petri[or Marin – Av. P.
Ivanovici, 128A; Poenaru Ma-
rioara – Progresul, 106; Dasc#lu
Elena – M#r#[ti, 69; Pungaru
Marieta – Unirii, 41; Ristea
Florica – Gnrl. Averescu, 21;
Marcu Gheorghe – Victoriei,
189; Ciobanu Costic# - Unirii,
78; Vi]#laru Adrian – Drept#]ii,
87; Duinea Florea – Av. P.
Ivanovici, 127; Rud#canu
Florea – Gnrl. Ghenescu, 8; S#-
p#ceanu Nicolae – V. Alecsan-
dri, 6; Ne]a Gheorghi]a – Gnrl.
Ghenescu, 71; Udri[te Emilia
– Unrii, 85; Florescu Alexandru
– Olteni, 26; Giamba[u Maria

– N. S#ndulescu, 26; St#nuc# Emilia
– N. S#ndulescu, 27.

Proiectul executivului a ob]inut
sufragiile tuturor ale[ilor urbei.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# pre]ul minim de \nchi-
riere a terenului agricol proprietatea
CL, pe anul 2010, se men]ioneaz# c#,
av@nd \n vedere c# posibilit#]ile finan-
ciare nu permit \nfiin]area de p#[uni
pe cele 560,54 ha teren cu destina]ie
izlaz comunal, executivul a propus
\nchirierea prin licita]ie public# de teren
agricol extravilan, \n vederea cultiv#rii
cu plante furajere, iar chiria pentru
personae fizice [i juridice s# fie de
150 de lei/ha [i s# se achite la casieria
prim#riei odat# cu punerea \n posesie.

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

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind aprobarea cesiunii
Contractului de concesiune 4565/2009,
\ncheiat \ntre CL B#ile[ti [i dl. P#du-
re]u {tefan Doru, c#tre SC “Turedu”
SRL, se stipuleaz# c#, lu@nd act de
cererea 4978/09.02.2010 a domnului
P#dure]u {tefan Doru, prin care solicit#
modificarea contractului de concesiune,
privind obiectivul, termenul [i cesiunea
acestuia, precum [i raportul \ntocmit
de dl. Victor Bonci (cu num#rul 6190/
19.02.2010), executivul a propus apro-
barea cesiunii contractului respectiv
c#tre SC “Turedu” SRL, modificarea
termenului de concesiune de la 10 la
25 de ani, calculate de la data cesiunii,
cu posibiltatea prelungirii cu jum#tate
din durat# prin acordul p#r]ilor, rede-
ven]a de 2,35 lei/mp/an, sum# care va
fi indexat# anual func]ie de indicele
infla]iei [i \mputernicirea d-lui primar
de a semna actul adi]ional de modifi-
care a contractului de concesiune din
06.07.2009.

Dl. I. Negre] a pus accent pe faptul
c# ar fi gre[it s# se cread# c#, personal,
ar avea ceva \mpotriv# c@nd este vorba
de a se face un lucru bun cum este
[trandul, dar se mai solicit# o alt# su-
prafa]# pentru un teren de fotbal.
Av@nd \n vedere c# se face referire la
un teren care se afl# \n perimetrul
Parcului Balsan, a considerat c# nu
este normal s# se transforme parcul \n
teren de sport, \n replic# dl. Vasilea
Duinea preciz@nd c# terenul solicitat
nu este \n parc, ci la [trand, “unde
p#[teau caii” [i c# este bine ca terenul
s# fie dat unei singure personae. Dl.
D. Manciu s-a declarat de acord cu
proiectul, dar a consderat c# este nece-
sar s# se analizeze cu maturitate dac#
se impune m#rirea termenului de la
10 la 25 de ani, iar dna. Elena Jianu
a eviden]iat faptul c# la [edin]a pe co-
misii s-a f#cut precizarea c# “se face
pe contractul ini]ial”, primul gospodar
al municipiului f#c@nd men]iunea c#
se poate face modificarea printr-un act
adi]ional. Dl. Ionel Mu[uroi a adus la
cuno[tin]# c# pe cererea depus# n-a
g#sit nicio men]iune referitoare [i la
m#rirea suprafe]ei. A fost de parere c#
este bine c# se \ndreapt# ni[te lucruri
care au fost gre[it interpretate anul
trecut [i a opinat c# se impun unele
modificari \n raportul ata[at la expu-
nerea de motive.

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

_n ceea ce prive[te proiectul de ho-
t#r@re prin care se aprob# trecerea \n
proprietatea privat# a re]elei hidroteh-

nice subterane amplasate pe raza loca-
lita]ii, aferent# sta]iilor de pompare sub
presiune SPP 16 [i SPP 16A [i transmi-
terea acesteia OUAI Mo]#]ei Gar# [i
OUAI “P#dure”, supus# aten]iei de dl.
viceprimar, Paul Mitroi, executivul a
propus trecerea \n proprietatea privat#
a municipiului a re]elei de conducte
\ngropate pentru iriga]ii aferente celor
dou# sta]ii de punere sub presiune [i
transmiterea lor \n folosin]# celor dou#
organiza]ii men]ionate, pe baz# de pro-
tocol \ncheiat \ntre acestea [i comisia
constituit# \n baza Dispozi]iei Prima-
rului Municipiului B#ile[ti 739/2010.
Dl. Paul Mitroi a informat c# expu-
nerea de motive n-are viza de legalitate
a consilierului juridic, iar dl. secretar
M. Barbu a precizat c# exist# unele
confuzii. _n Legea 18 se prevede c#
membrii comisiilor de la fostele CAP-
uri trebuia s# predea bunurile c#tre
prim#rie, dar Legea 213 stipuleaz# c#
re]elele hidrotehnice sunt \n proprie-
tatea statului care trebuie implicat \n
predarea lor. A fost de p#rere c#, dac#
se predau, s# se dea \n folosin]#, nu \n
proprietate, preciz@nd c# acesta a fost
motivul pentru care juristul n-a dat
avizul. “Oricum, noi nu le avem \n
proprietate!”. Dl. S. Gaciu a insistat
asupra faptului c# \n lege se precizeaz#
c# bunurile care au apr]inut CAP-urilor
vor fi predate institu]iei administrativ-
teritoriale de care au apar]inut. Dl.
Ionel Mu[uroi a informat c# CAP-urile
le-au predat la ANIF, \ns# IAS-urile
nu, iar acum se impune \ndreptarea
unei situa]ii, mai ales c# [i oamenii
vor s# se preia pentru iriga]ii. _n acest
proiect, se pune problema re]elei de
{imnic, aflat# pe teritoriul localit#]ii
noastre [i solicitarea este f#cut# de
organiza]iile utilizatorilor de ap# pentru
iriga]ii, ci nu de oameni, afirma]ie care
l-a determinat pe dl. I. Negre] s# apre-
cieze c# “trebuie s# fim foarte aten]i
s# nu se <\ncaiere> oamenii.”

 Proiectul a ob]inut sufragiile tuturor
consilierilor locali.

 Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# schimbarea titula-
turii Bibliotecii Municipale, ]in@nd
seama c# \n expunerea de motive dna.
bibliotecar Janeta Vlad a prezentat
istoricul bibliotecii [i de faptul c#
scriitorul Petre Anghel, \ntr-unul din
cele 14 romane publicate, a f#cut re-
feriri la bibliotec# [i c# este o persona-
litate marcant# a vie]ii culturale a ]#rii,
doctor \n filologie [i \n teologie, c# s-
a n#scut [i a copil#rit \n B#ile[ti, execu-
tivul a propus s# se atribuie bibliotecii
denumirea Biblioteca Municipal#
“Petre Anghel” B#ile[ti.

Dl. M. M@nz@n# a \ntrebat la ce
v@rst# a plecat Petre Anghel din B#i-
le[ti [i a precizat c#, \n ciuda faptului
c# \i este rud#, crede c# nu s-ar impune
s# se dea bibliotecii numele s#u. Dl. I.
Negre] a men]ionat c# s-ar fi a[teptat
s# se fac# o alt# propunere [i a avansat
ideea ca biblioteca s# poarte numele
Patrel Berceanu. Dna. Elena Jianu,
dup# ce a \ntrebat dac# s-a ob]inut
acceptul d-lui Petre Anghel [i a primit
r#spuns pozitiv, [i-a exprimat opinia
c# propunerea este foarte bun#, deoa-
rece, cu tot respectul pentru memoria
lui Patrel Berceanu, acesta a publicat
mai mult eseistic# [i studii de specia-
litate, pe c@nd dl. Petre Anghel are
publicate 14 romane, \n multe f#c@nd
referiri la B#ile[ti, pe l@ng# studiile de
specialitate care au v#zut lumina
tiparului. A fost de p#rere c# este o
onoare pentru noi ca biblioteca s# poar-
te numele universitarului [i apreciatului
scriitor [i om de cultur#, concitadinul
nostru, Petre Anghel.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 14 voturi “pentru”, neob]in@nd acor-
dul consilierilor I. Negre], C#t#lin Ne]a
[i M. M@nz@n#.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# schim-
barea titulaturii {colii cu clase I-VIII,
nr. 4 B#ile[ti, prezentat de dl. Amza
Dumitra[cu, se men]ioneaz# c#, lu@nd
act, c# prin adresa 4297/2010 cadrele
didactice de la [coala men]ionat# aduc
la cuno[tin]# Hot#r@re Consiliului Pro-
fesoral din 28.01.2010, prin care s-a
propus ca [coala s# poarte numele
marelui actor Amza Pellea, executivul
a propus ca unitatea de \nv#]#m@nt s#
aib# denumirea {coala cu clasele I-VIII,
nr. 4 “Amza Pellea” B#ile[ti.
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Se [tie, precum e scris,
C# Eva ar fi poftit,
La-nceput, \n Paradis
{i-a mu[cat din “fruct oprit”...

Nicidecum Adam, s#racul ...!
N-a-n]eles, \n vremea-aceea,
Cum a-mpins-o-n p#cat Dracul
{i-a c#zut \n el femeea ...

BALADA RO{ULUIBALADA RO{ULUIBALADA RO{ULUI

Evenimente [ahistice [i dezleg#ri probleme de [ah
_nceputurile jocului de [ah

dateaz# din timpuri str#vechi, chiar
\nainte de era noastr#. La r#sp@n-
direa acestui joc, originar din Asia
(poate Persia, India sau China), au
contribuit foarte mult arabii.

Legendele care i-au \nv#luit \n-
ceputurile nu fac dec@t s# ilustreze
marea atrac]ie pe care [ahul a exer-
citat-o dintotdeauna asupra spiritu-
lui omenesc. _n zilele noastre, [ahul
se practic# dup# un regulament
unic, stabilit de Federa]ia _nterna-
]ional# de {ah, FIDE. {ahul
constitue, totodat#, un mijloc de
recreere activ#, studiul [i practi-
carea lui fiind accesibile tuturor.

Pe bun# dreptate, acesta este con-
siderat un factor educativ care
contribuie la dezvoltarea g@ndirii
[i a tr#s#turilor de caracter.

_n fond, ce este [ahul? Diverse
defini]ii \l situeaz# \n sfera jocului,
artei, [tiin]ei, luptei, sportului. Ce
are \n comun [ahul cu toate aceste
domenii?

Este un joc datorit# acelui exer-
ci]iu pur al spiritului, care tinde s#
dep#[easc# un adversar \n condi]iile
respect#rii anumitor reguli ce nu au
nimic comun cu hazardul.

Emo]ia estetic# produs# de suc-
cesiunea unor mut#ri, combina]iile
[i ineditul confer# str#lucire crea]iei
[ahiste.

Marele maestru  Aleksandr Alehin,
care a fost un geniu al [ahu-
lui [i un om de mare cultur#
afirma: ”Pentru mine, [ahul
nu este un joc, ci o art#.
Orice [ahist de valoare are
nu numai dreptul, dar chiar
datoria s# se considere artist”.

{ahul este o \nfruntare
\ntre dou# g@ndiri [i voin]e,
cu elemente de tactic# [i stra-
tegie care \[i g#sesc un cores-
pondent \n arta militar#.

Sportul min]ii impune o
anumit# ]inut#: disciplin#,
combativitate, respectarea
unui regulament.

Cum se \nva]# [ahul? Iat# o
\ntrebare la care este greu r#spuns.
Se [tie c# orice metodologie reco-
mand# \nv#]area de la simplu la
complex. _n [ah, \ns#, totul este \n
acela[i timp simplu [i complex. De
unde s# \ncepem deci? Spre exem-
plificare am ales o pozi]ie foarte
cunoscut#, un studiu de Richard Reh,
care, prin extrema lui simplitate [i

prin ingeniozitatea solu]iei, demon-
streaz# c# ceea ce este simplu poate
fi foarte greu [i, pe de alt# parte, c#
din elemente at@t de sumare poate
rezulta o mare satisfac]ie estetic#.

Dup# cum se observ#, regele
negru se afl# \n p#tratul pionului
alb, put@nd s#-i opresc# transfor-
marea sau s#-l captureze, \n timp
ce regele alb este la o distan]# de

dou# c@mpuri \n urma
pionului negru de la h5.
C@[tigul negrului pare
inevitabil. {i totu[i, remiz#!

1. Rg7 h4 2.Rf6 h3 3.
Re7 h2 4. c7 hiDam# 5.
c8 Dam# [ah, sau, dac# 4...
Rb7, atunci 5. Rd8, cu
acela[i rezultat.

Jocul de [ah se bazeaz#
pe principii bine stabilite,
echival@nd cu legile mate-
maticii. S-a ajuns p@n#
acolo \nc@t s# se afirme c#
jocul de [ah este rezolvat
matematic integral.

Calculatoarele realizeaz# [i
func]ioneaz# dup# programe care,
uneori, pot dep#[i inteligen]a
uman#. Dar s# nu uit#m c#, spre
deosebire de om, un calculator nu
posed# imagina]ie.

_n spiritul populariz#rii [i prac-
tic#rii \n ora[ul nostru a acestui
sport, am \nfiin]at o sec]ie de [ah,
unde copiii pot beneficia de o
preg#tire sistematic#, continu# [i
de bun# calitate.

Ne vom str#dui s# ob]inem
rezultate superioare [i constant
bune de c#tre elevii-sportivi ai
sec]iei noastre.

‚ Rezolvarea problemei din nu-
m#rul trecut:

1... Nf1 2. Re1 c3 3. Na
4. N: g2 4. Rf2 Nh1 [i

negrul c@[tig#!
Alb: Rh8, pion c6
Negru: Ra6, pion h5
Albul l mutare, remiz#!

Constantin  MICU

Este purul adev#r
C#-au fost izgoni]i din Rai
{i numai pentru un m#r
Supu[i la vremelnic trai...

Le-o fi fost astfel Ursita?
Cum o fi ar#tat, oare,
Pe-atunci m#rul cu ispita?
Cum o fi fost la culoare?! ...

Ro[u! Dar nu “Jonathan”
{i nici “Parmen auriu”
Sau alt soi contemporan
Ob]inut mult mai t@rziu...

De atunci, precum se vede,
Este ro[u o culoare
Pe care lumea o crede,
Gustativ, \mbietoare...

Tot de-atunci s-a consacrat
_n con[tiin]a omenirii
{i-a r#mas ne\ncetat
Simbolul p#c#tuirii...

_n via]# mereu prezent,
_n mul]imi de situa]ii,
I se acord# frecvent
Bel[ug de semnifica]ii...

E “s@ngele lui Iisus”
Vinul ro[u la cre[tini...
{i de toate mai presus...
De aceea-l bem senini...
E iubire-nfl#c#rat#,
S@nge v#rsat \n zadar
_n crim# premeditat#
Sau masacru ordinar...

S@nge uscat sau v@scos
Pe r#ni de gladiator,
Sau de taur fioros
Pe m@ini de toreador...

Ro[ul aprig de bujor,
Sau calm al florii de mac
Ce-n v@nt tremur# u[or
{i petalele-[i desfac...

Ro[ul din drapel [i stem#,
Sau de crin regal din glastr#
Ro[ul trist de crizantem#
Sau de nalb# din fereastr#...

Sau ro[ul catifelat
De boboc de trandafir,
Peste var# m@ng@iat
C#tre sear# de zefir...

V#d pragmaticii din lume
Ro[ul doar ca importan]e,
Sigur, cu un scop anume –
De a sugera nuan]e...

Buze ro[ii-foc-rujate...
Sau p#r ro[u-ar#miu,
Sau vagaboante ro[cate,
Tricou ro[u-vi[iniu...

Zid ro[u-c#r#miziu,
Bolid ro[u-flamboaiant,
Ten ro[u spre castaniu,
Ro[u strident-enervant...

Demult ro[u-purpuriu
Au creat fenicienii,
Iar \n ro[u-carminiu
Se-mbr#cau patricienii...

Ori[icare moldovean
Se teme de “omul ro[”
Cum e mo]ul de curcan
Sau e creasta de coco[...

”Ro[covan de irlandez”,
”Piei ro[ii” americane,
”Pistrui ro[ii de englez”,
”C@ini ro[ii” pe stadioane...

{i au \n istorie
Comisari [i activi[ti,
Ca-n “Armata Ro[ie”,
Khmerii ro[ii terori[ti...

”Pia]a ro[ie”, odat#,
Centrul Kominternului,
Nu mai e considerat#
Buricul p#m@ntului...

E ro[u ideologic,
Cum ar putea s# nu fie ?!...
Ro[u de nivel politic
{i extins \n ...geografie...

Pe glob s-a cam perimat,
Dar mai e ro[u chinez,
Dar [i ro[u izolat
Corean [i cubanez...

Ro[u nostru comunist
A r#mas \n amintiri;
S-a vopsit ...socialist,
Decorat cu trandafiri...

C@nd va fi s#-o-ntoarc# iar,
De va fi s# vin# anul –
An revolu]ionar –
Pun secera [i ciocanul !!!

{i vor repeta, oricum,
Ce-a fost \n istorie,
Merg@nd pe acela[i drum
De triumf [i glorie...

Ca demult, parc#-a fost ieri,
C@nd, “condu[i de comuni[ti”,
“Am sc#pat de mo[ieri,
Rege [i capitali[ti”...

Ne-a dat Stalin libertate
S# tr#im o via]#-n roz
{i s# fie ro[ii toate,
S# muncim ca la ...Kolhoz...

Vedeai, unde te-ai fi dus,
Dup#-aceea[i teorie,
Cum la multe li s-a spus
Tot “Flamura ro[ie”!!!...:

Uzine cu multe sec]ii,
Orchestre, cooperative,
Pixuri, fabrici de confec]ii,
Asocia]ii sportive...

Iar, pe-atunci umbla repro[u’
Ce n-aveai cum s# nu-l crezi,
Camioane “Steagu Ro[u”
Erau de culoare ...verzi...

_n compensa]ie, poate,
_nro[eau ogoarele
C#ci erau vopsite toate
_n ro[u...tractoarele...

Prin grija Partidului,
Tot b@ntuit de stafii,
”Du[manii Poporului”
Se “ro[eau” \n ...pu[c#rii

Politrucii comuni[ti
_i puneau \n \nchisoare
Pe harnicii securi[ti
S# fac# ...”reeducare”...

{i ei [i-au interpretat
Cu capacitate rolul
{i-n scurt timp i-au decimat
Cu foamea [i cu pistolul...

Din elita rom@neasc#
Foarte pu]ini s-au “ro[it”
Ca s# supravie]uiasc#,
Dar foarte mul]i au murit...

Tot sfid@nd oc@rmuirea,
Al]ii-n “regim izolat”,
Au continuat “ro[irea”
_n “domiciliu for]at”...

N-a prea reu[it “ro[irea”
Nici cu \ntregul popor,
Ci, doar par]ial prostirea
Dorit# de dictator...

N-au avut efect veridic
{edin]ele cu Hau-hau
De \nv#]#m@nt politic
C#ci cursan]ii ...dormitau

A]ipeau pe apucate
_n timp ce citeau – aceia[i –
Ceva din temele date...
Se “ro[ea” cineva?! A[!!!

Un profesor cam pedant
Deranja [edin]ele
C-un ]#c#nit enervant
C@nd \[i t#ia unghiile...

Ca s# ]in# aparen]a
De fapt excep]ional,
C#ci conta numai prezen]a,
Te-aducea [i din ...spital...

Tot \n lumea d#sc#leasc#,
Una, \n spirit partinic,
Era c@t-pe-aci s# nasc#
La ... \nv#]#m@ntul politic...

Altul, c@nd i-a murit mama,
N-a lipsit de la [edin]#,
C#ci a fost cuprins de teama
De ce-ar p#]i-n consecin]#...
...............................................

Sensibilitatea moare,
Fiin]e umane, destule,
Sunt peste tot doritoare
Doar de ...p@ntece  s#tule...

Pu]ini numai, cu sim]ire,
Ro[ul multinuan]at
Sunt \n stare s#-l admire
_n ...gr#dini de zarzavat...

Tinerii, maturii, mo[ii
Pre]uiesc ne\ncetat
Gustul p#tl#gelei ro[ii
Delicios de delicat...

De soiuri nenum#rate,
De toat# lumea m@ncat#,
I-au pus pe nea[teptate
{i numele de “Tomat#”...

Despre ea se presupune
(Care-o fi realitatea?!)
C# nu e-n rela]ii bune
Nicicum cu loialitatea...

C# ar fi duplicitar#,
Ba chiar [i oportunist#!
Din verde-legionar#
Se “ro[e[te” – comunist#...

Cel mai adesea-n salate,
Rapide sau pe-ndelete,
Simple sau sofisticate,
Dup# mul]imi de re]ete,

_n ciorbe, supe [i sosuri,
_n ghiveci [i \n tocane
Sau \n diferite sucuri,
Puse-n sticle [i borcane,

Past# groas# de tomate,
Fel [i fel de bulioane
Sugestiv etichetate,
Ambalate \n bidoane

E la noi, pe timp de var#,
M@ncarea s#racilor
{i iarna, \n orice ]ar#,
Nebunia snobilor...

N-ai cum, dac# numai vezi,
Indiferent cine e[ti,
S# nu vrei s# savurezi
”Luti]#” ca la B#ile[ti...

Oare, c@]i au contemplat,
Toamna, ro[ul de ardei,
C@nd adesea au m@ncat
”Kapia” sau “]#purei”?!...

C#]i n-au devorat, “\n draci”,
_nro[indu-[i ma]ele,
Dou#-trei ciorbe de “raci”
Tot sug@ndu-[i buzele?!...

Sfecla, varza ro[ie
Fac minuni \n mur#turi
{i sunt puse ca s# fie
Garnitur# la fripturi...
...................................

Ori[icare individ,
Dac# e ro[u, e viu;
E r#u dac# e livid,
Sau e ro[u-stacojiu...

_ns#, c@nd \ng#lbene[te,
Dintr-o cauz#-anume,
Cum frunza se vesteje[te,
Se-ndreapt# spre... alt# lume...

Valentin TURCU
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_n num#rul trecut am prezentat
cititorilor G.d.B. primele dou# cicluri
din culegerea de versuri a d-nei
Valentina Ristea “_n lumea albastr#
a timpului”.

_n cele ce vor urma vom \ncerca
prezentarea celorlalte dou# cicluri.
A[adar, ciclul al treilea, intitulat
“Amiaza”, are, ca [i primele dou#,
la \nceput, un distih, de data aceasta
\nchinat soarelui, de fapt un \n#l]#tor
elogiu, ceea ce constituie tema
ciclului.

Poeziile alc#tuitoare sunt pasteluri
cu elemente de medita]ie, dar \n care
nu lipsesc, pe l@ng# accentele de
reverie, cele de elegie, evident efecte
ale delicate]ei ce caracterizeaz# eul
artistic al autoarei: “_n#l]at deasupra
orizontului/De acolo, el, soarele, e
dirijorul p#m@ntului”/

Primul asemenea pastel e “Ne\ndu-
plecat# amiaz#”, \n care acest mo-
ment crucial al zilei descinde \n viziu-
nea autoarei “Din a soarelui putere/
...S#-[i desl#n]uie ardoarea/ Ca un
foc ce nu se stinge.../

Se observ# la o lectur# atent# c#
elementul pictural are efecte sen-
zoriale puternice asupra eroinei lirice
care e departe de a fi numai contem-
platoare de la distan]#.

Aceea[i constatare se impune [i \n
liricele urm#toare “{tie secretul” [i
“S-ascunde aerul”. Prima surprinde
capriciile verii printr-o personificare
inspirat#: “Cheam# v@ntul/Cheam#
ploaia/Cheam# norii/Cheam# v#-
paia.../” [i tumultul universului, iar
\n cea de a II-a ar[i]a amiezei devine
apogeul efervescen]ei naturii, care se
impune firesc existen]ei umane prin
timpul care se raporteaz# la inten-
sitatea tr#irii.

”Amiaza fierbe” e o interesant#
alegorie a amiezei prin evocarea efec-
telor ei asupra vie]ii. Fierberea natu-
ral# [i uman# \[i g#sesc punctul cul-
minant \n “Podul ar[i]ei” care tematic
e o laud# sincer# [i legitim# adus#
bucuriei de a tr#i, sau, altfel spus, un
nou tip de abordare a comuniunii
dintre om [i natur#.

Poezia “_]i mul]umesc!” e un imn
\nchinat amiezii ca poten]atoare a
existen]ei umane. Apoteoza e sincer#
[i direct# – un rezultat al unor
reflec]ii fire[ti.

Dup# cum indic# [i titlul “Soare,
fii mai ponderat”, autoarea d# im-
presia c# se afl# mai aproape dec@t
cititorul de fenomenul evocat. Poezia
e un pastel \n care formele de indi-

cativ, ca elemente ale descoperirii,
se \mpletesc cu cele de imperativ, ca
elemente ale aspira]iilor autoarei de
identificare cu peisajul evocat:
“Spicele-]i \nchin# rug#/ Le-ai crescut
a[a din fug#/ Gurilor or s# le ajung#/
Creasc# p@inea c@t o roat#/ Pe tine
te vor curat#/ C@nd tu dai cu putere/
Ar[i]#, balsam [i miere.”/

Ca [i \n poezia “{tie secretul”, au-
toarea personific# natura [i realizeaz#
\n “Dezl#n]uire de capricii” o alegorie
a ipoztazelor amiazei. Folosirea
formelor de indicativ prezent la
persoana a treia singular sugereaz#
cititorului diversitatea efectelor pro-
duse asupra st#rii elementelor naturii
de orele amiezii.

Apogeul amiezii e evocat \n poe-
ziile “Flac#ra cerului”, “V#paia
chinului” [i “Crucea ar[i]ei”, \ns# ele-
mentelor de pastel autoarea le aso-
ciaz# unele de medita]ie. Punctul cul-
minant al amiezii trimite la acela al
fiin]ei umane – tema paralelismului
destinelor omului [i naturii g#sindu-[i
[i aici cultivarea ca [i aceea a ar[i]ei
amiezilor de var#, \n care arderea
devine simbolul trecerii universale, iar,
\n plan intim, incandescen]a apare ca
generator de energii creatoare.

_n poezia “Uitare” avem de a face
cu o umanizare a amiezii, ca variant#
a motivului comuniunii om-natur#,
prin personificare: “Uneori, c@nd
obose[te,/ Cheam# umbrele s#-i dea/
Pu]in din r#coarea nop]ii/ _nserare de-
o putea/ _[i apleac# fruntea cald#/ Doar
s-o-ndupleca de ea/ Buc#]ele de
r#coare/ Pentru omul ce le vrea.../”

Dac# \n poeziile anterioare \nt@l-
neam un sens identic al destinelor
omului [i naturii, \n “R#t#cit \n
amiaz#” fiin]a uman# ne apare numai
ca o component# trec#toare a naturii
ve[nice, iar, \n “Nev#zut# arz@nd”,
trecerea universal# e ireversibil# [i
implacabil# pentru destinele omene[ti.

“For]a ei” este un pastel al diversi-
t#]ii naturii generatoare de admira]ii
ce exprim# bucuria de a tr#i. Proce-
deul este folosirea de propozi]ii
principale juxtapuse, cu predicatele
la indicativ prezent prin care suge-
reaz# ve[nicia naturii: “Natura cu
for]a ei/ Coace, cre[te ogoarele/
Zburd# c#prioarele/ _n p#duri se-aud

solfegii/ P#s#rile-[i aduc puii/ La
c#ldura mamelor.../”.

Alte ipostaze ale naturii la amiaz#
\nt@lnim \n pastelurile “Totul amor-
]e[te” [i “Lacom# cu-a ei c#ldur#”.
Umanizarea momentului e ilustrat#
prin componente vizuale [i dinamice
– autoarea \mprumut# vie]uitoarelor,
elementelor florei [i reliefului sim]iri
[i atitudini omene[ti precum bucuria,
suferin]a, speran]a, \mplinirea etc.

 Ultimele poezii ale ciclului –
“Salb# sclipitoare”, “S-a amplificat
lumina” [i “Ca o lum@nare aprins#”
sunt tot pasteluri, \n sensul c# se
compun din acelea[i elemente ca [i
cele anterioare, \ns# cu o \nc#rc#tur#
imagistic# poten]at# de accente me-
ditative mai pronun]ate care \mpru-
mut# celor trei poezii caractere de
ode \nchinate bucuriei de a tr#i.

Cel de al patrulea ciclu e intitulat
“Crepuscul” [i autoarea \l define[te,
ca [i pe celelalte \nc# de la \nceput,
dar, dac# primele trei sunt precedate
de un distih, de data aceasta avem
de a face cu un ter]et: “Obosit de-a
sa c#ldur#/ Se opre[te \n amurg/ Ca
un mare demiurg/”

Prima poezie se intituleaz# “Umbra
serii” [i este un pastel \n spirit tradi-
]ional; predomin# picturalul, sugerat
prin imagini vizuale [i dinamice enu-
merate prin propozi]ii afirmative cu
predicatele la indicativ prezent, la per-
soanele a treia singular sau plural,
componentele fiind fenomene spe-
cifice ale naturii, ale microcosmosu-

lui, marcate profund de momentele
\nser#rii.

Alte pasteluri sunt “Gr#besc p#-
s#rile” [i “Vine pe lume un plod” –
primul sugereaz# apropierea amur-
gului, iar autoarea trece de la contem-
plarea momentului la medita]ie asupra
destinelor componentelor la venirea
nop]ii, cu aluzii delicate la noaptea
existen]ial#; al doilea evoc# expresiv
perpetuarea speciilor animale ca
expresie a continuit#]ii vie]ii \n natur#.

O localizare peisagistic# realizeaz#
autoarea \n “Veselie pe-nserate” –
culesul viei ca expresie a mirajului
vie]ii la care, ca erou liric se asociaz#
p@n# la identificare prin folosirea im-
perativului – (parc# ar fi de Sf. Maria-
Mic# prin ]inuturile noastre):
“M@ine-n must se vor preface/ licoa-
re ce nu-]i d# pace/ Veselie fie-n
toate/ Struguri, must [i bun#tate./”

Crepusculul, ca stare natural#, e
perceput ca o aglomerare de mistere
sub protec]ia m#re]iei lumii \n poezia
“R#t#cite raze”, pentru ca \n “S-a
ascuns ziua” elementele cosmice –
luna [i stelele – s# prelungeasc# \nt@l-
nirea dintre zi [i noapte.

Frumuse]ea amurgului e revelat#
\n “Amurgul pe to]i vegheaz#” \n
care cosmicul e asociat cu teluricul
uman sub auspiciile somnului adu-
c#tor de pace care se prelunge[te
asupra vie]uitoarelor \n “{i-a aflat
destinul” – timpul [i natura – infinite,
iar fiin]a uman# - efemer#.

Firescul fenomenului \nser#rii [i
repetabilitatea lui e \n viziunea d-nai
Valentina Ristea expresia armoniei
universale (”_nserarea”).

_n “Apus gr#bit” autoarea se afl#
\n ipostaze contemplatoare [i admi-
ratoare a apusului pentru ca \n paste-
lurile urm#toare – “Caierul nop]ii” [i
“Alia]ii cerului” s# vad# \n noapte
un generator de mistere.

Accentele elegiace estompeaz# en-
tuziasmul contemplativ, fiindc# ele
vin dintr-o certitudine; aceea a con-
[tientiz#rii \n ceea ce prive[te trecerea
perpetu# ireversibil#.

Autoarea se identific# cu natura, e
parte integrant# a acesteia \n poeziile
“S#rut# florile” [i “V#lul \nser#rii”.
_n prima – un fel de rug# – implor#
un echilibru care s# pun# \n eviden]#

frumuse]ile ipostazelor naturii \n
crepusculul nocturn prin folosirea
formelor conjunctivului prezent cu
conota]ii imperative – “s# plou#”, “s#
prefac#”, “s# scalde”, “s# s#rute”, “s#
deschid#” etc, iar \n cea de a doua
\nserarea e personificat# \ntr-un fel
de partener al autoarei \n p#trunderea
tainelor acesteia.

“El schimb# culorile” evoc# m#-
re]ia crepuscular# sub aspect croma-
tic; \n umbrele tainice culorile cap#t#
nuan]e cu totul deosebite de cele de
la lumina zilei, ceea ce le spore[te
evident frumuse]ea: “...pe \nserat se
v#d/ Doar fibre de argint cu nod/ Ce
leag# cerul cu p#m@ntul/ At@t de
str@ns c#-[i iau av@ntul/ _[i schimb#
doar culoarea-nchis#/ Amurgul e-o
cale deschis#/”.

Poeziile “Amurg e \nserare” [i
“Cad destine” v#desc entuziasmul \n
fa]a tainelor \ntunericului [i a pano-
ramei celeste, \n acordurile unei
simfonii a dinamicii universale.

Poezia care \nchide ciclul – “Liniile
timpului” – e o medita]ie \n care
autoarea vede \n timp [i spa]iu di-
mensiunile date universului de divi-
nitate – idee reluat# \n poezia “Ziua”
– un fel de epilog \n care triumful
luminii asupra \ntunericului stimu-
leaz# existen]a omeneasc# [i e mereu
generatoare de speran]e.

La final autoarea adaug# poezii
despre care \ntr-o not# intitulat#
“M#rturisire de mam#” precizeaz# c#
apar]in fiicei d-sale Greta [i le-a g#sit
\ntr-un sertar semnate S.G. Sunt lirice
intime [i, dup# stil, se recunoa[te u[or
alt# autoare. Ele v#desc o sensibilitate
deosebit#, interiorizat# [i resurse
artistice de punere \n eviden]#
originale. Spa]iul nu ne \ng#duie o
abordare mai ampl#, pe m#sura valorii,
totu[i nu putem s# nu cit#m una pentru
ca afirma]ia s# nu r#m@n# gratuit#:
“_n noaptea de-ntuneric [i speran]#/
Vis#m culori de fum trandafiriu/ O
rece [i sumbr# alian]#/ _ntre un suflet
mort [i unul viu...”/ (Visuri)

Despre “_n lumea albastr# a tim-
pului” s-ar putea face comentarii
ample, \ns#, \n loc de considerente
mai mult sau mai pu]in preten]ioase,
\mi permit recomandarea c#r]ii
cititorilor b#ile[teni cu precizarea c#
lecturarea ei le va reg#si aceea[i
doamn# Valentina Ristea, deschis#
prin tot ce a scris pentru concet#]enii
ei [i nu numai [i purt@nd pretutindeni
\n lume nostalgia locului natal.

Valentin TURCU

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

_n ceea ce prive[te proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# schimbarea
destina]iei Centralei Termice din str.
A. I. Cuza, supus aten]iei de dl. Gabriel
Tica, se precizez# c#, ]in@nd seama de
faptul c# imobilul situat \n cvartalul
de blocuri din str. A. I. Cuza, nr. 8, \n
care a func]ionat central# de cartier,
este degradat [i neutilizat, \nc#lzirea
apartamentelor f#c@ndu-se descentrali-
zat prin centrale termice de scar# sau
cu sobe, executivul a propus \nfiin]area
\n aceast# cl#dire a unei s#li de sport
sau transformarea ei \n spa]ii pentru
depozitarea combustibilului solid, ur-
m@nd a fi \nchiriate locatarilor blocului
din vecin#tate, cl#direa fac@nd parte
din domeniul privat al localit#]ii. Dl.
Gabriel Tica a precizat c# unii au intrat
deja \n centrala termic#, dar a venit [i
o adres# de la Clubul Sportiv “Progre-
sul” pentru a fi transformat# \n sal# de
lupte. A fost de p#rere c# ar fi bine s#
fie \ntreba]i [i locatarii de la blocuri,
pentru c# s-ar putea s# fie afectate
activit#]ile din jurul blocului. Spa]iul
este totu]i destul de mic, pentru c#
exist# prea multe materiale depozitate
acolo: cazane, fier vechi, [i se pune
\ntrebarea cine se va ocupa de scoaterea
celor depozitate acolo. Normal ar fi s#
fie luate de prim#rie [i valorificate iar
cu banii ob]inu]i s# se poat# face unele
amenaj#ri. Dl. V. Duinea a fost de

Continuare din pag. 5 Cu blazonul serios [ifonat
p#rere c# acest spa]iu s-ar preta cel
mai bine pentru pia]# de cartier. Dl. I.
Negre] a precizat c# [i-a dat seama c#
este vorba de dou# propuneri – depozit
de combustibil [i sal# de sport – [i a
\ntrebat dac# va fi organizat# licita]ie
pentru dezafectare. Dl. Ionel Mu[uroi,
dup# ce a f#cut men]iunea c# lemnele
se depoziteaz# cel mult 4 luni pe an,
[i-a exprimat p#rerea c# locatarilor
blocului nu le va conveni s# pl#teasc#,
motiv pentru care a propus s# fie dat#
celor care o folosesc permanent. Edilul-
[ef a fost de p#rere c# trebuie g@ndit
bine [i, dac# este posibil, s# se vin# \n
ajutorul tuturor. Dl. S. Gaciu s-a de-
clarat de acord cu schimbarea desti-
na]iei [i a \ntrebat cui se dau \n primire
aceste spa]ii, \n cazul \n care se hot#-
r#s[te s# aib# destina]ia depozit de
combustibil solid.

Dl. secretar M. Barbu a informat c#
propunerea de schimbare a destina]iei
\n sal# de lupte a trecut, ob]in@nd dou#
treimi din voturile consilierilor, fiind
11 voturi “pentru”.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se interzice p#[unatul animalelor
\n zona amplasat# \ntre calea ferat# [i
Balta Cilieni, prezentat de dl. ing.
Florea P@rvulescu, se precizeaz# c#,
\ntruc@t CL de]ine o suprafa]# de
278,47 ha p#[uni naturale [i cultivate,
din care 16,77 ha sunt \n tarlaua situat#

\ntre calea ferat# [i Balta Cilieni, dar
prin protocol cu Regia Na]ional# Apele
Rom@ne s-a luat \n custodie pe o
perioad# de 5 ani amenajarea Lacului
Cilieni, pentru crearea unei baze de
agrement, executivul a propus interzi-
cerea p#[unatului animalelor domestice
pe p#[unea men]ionat#, pe o perioad#
de 5 ani, perioad# \n care pe aceast#
suprafa]# va fi realizat# [i exploatat# o
Baz# de Agrement.

Dl. I. Negre] a afirmat c# n-are certi-
tudinea c# ceea ce se propune este
legal, consider@nd c# aceast# suprafa]#
trebuie scoas# mai \nt@i din circuitul
agricol [i apoi s# se creeze acolo baz#
de agrement. Dl. Sabin Gaciu a \ntrebat
unde sunt p#[unile prim#riei [i dac#
acestea exist#, a[a cum se spune, de
ce ciobanii p#[uneaz# recoltele oame-
nilor. Aceast# suprafa]# are destina]ie
special# de izlaz comunal, motiv pentru
care trebuie s# se fac# urgent demersuri
pentru scoaterea din circuitul agricol.
Edilul-[ef a informat c# sunt alocate
sume pentru \nfiin]area de p#[uni [i
pentru reabilitarea celor existente, c#
nu se impune schimbarea destina]iei [i
c# se fac eforturi s# se schimbe desti-
na]ia din teren arabil a suprafe]elor pe
care sunt p#duri.

Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi
“pentru”, dl. S. Gaciu ab]in@ndu-se.

_n expunerea de motive la Proiectul

de hot#r@re prin care se aprob# \nchirie-
rea suprafe]ei de 12 mp din str.
Victoriei, 78, prezentat, ca [i urm#toa-
rele dou#, de dl. Victor Bonci, se
stipuleaz# c#, d@nd curs cererii 2170/
2010 a d-lui B#nculescu Gabriel, exe-
cutivul a propus \nchirierea prin lici-
ta]ie pe o perioad# de un an a suprafe]ei
solicitate, pre]ul minim de \nchiriere
fiind de 1,25 euro/mp/an, adic# 5,16
lei/mp/an, la cursul valutar de la data
de 19.02, de 1 euro=4,1287 lei.

Proiectul executivului a ob]inut
sufragiile tuturor consilierilor locali.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re referitor la aprobarea pre]ului
minim de plecare a licita]iei pentru
imobilul din str. General I. Ghenescu,
se precizeaz# c#, av@nd \n vedere ra-
portul de evaluare \ntocmit la data de
10.02.2010 de c#tre un evaluator auto-
rizat, executivul a propus ca pre] minim
de pornire a licita]iei 24,85 lei/mp/an,
pentru concesionarea spa]iilor cu
destina]ie cabinete medicale aflate la
adresa men]ionat#.

La \ntrebarea d-lui S. Gaciu privitoa-
re la evaluarea redeven]ei pentru
vechiul contract, dl. V. Bonci a spus
c# a fost de 1 euro/mp/an pentru cei 5
ani, dar dup# aceea s-a procedat la o
alt# evaluare, rezult@nd suma men]io-
nat#. Dl. Ionel Mu[uroi s-a interesat
asupra persoanei care a f#cut raportul

de evaluare [i a \ntrebat cine pl#te[te
evaluarea, primind r#spuns c# evalua-
torul este dl. Cornel Trocan, iar plata
expertizei o suport# prim#ria.

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

Referitor la Proectul de hot#r@re prin
care se aprob# concesionarea suprafe]ei
de 3750 mp, amplasat# \n Parcul Ba-
lasan, proprietate public#, \ntocmirea
studiului de fezabilitate [i pre]ul minim
de pornire a licita]iei, se men]ioneaz#
c#, ]in@nd seama de faptul c# \n urma
m#sur#torilor cadastrale efectuate \n
Parcul Balasan, s-a identificat suprafa]a
de 3750 mp, executivul a propus con-
cesionarea prin licita]ie public#, pe o
perioad# de 25 de ani a acestei supra-
fe]e, pre]ul minim al redeven]ei fiind
de 2,31 lei/mp/an, aprobarea studiului
de oportunitate – raport de evaluare –
aferent acestei suprafe]e [i \mputer-
nicirea primarului municipilui pentru
semnarea contractului de concesionare.

To]i ale[ii locali au fost de acord cu
proiectul propus de executiv.

M#rturisim cu str@ngere de inim# c#
am fost din nou dezam#gi]i [i ne ima-
gin#m cu ce impresie au plecat de la
aceast# [edin]# cele dou# doamne
avocat, obligate s# asiste la aceast#
[edin]# care, \n mod regretabil pe
alocuri, s-a tranformat \ntr-un spectacol
de circ de proast# calitate, situa]ie din
care cu to]ii am ie[it cu blazonul serios
[ifonat. {i este p#cat!

Gh. GHEORGHI{AN
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A[a cum men]ionam \n articolul din
num#rul anterior, antrenorul Mircea
Gaciu a[tepta cu sufletul la gur# \ndrep-
tarea vremii, pentru a disputa jocuri de
verificare \n scopul omogeniz#rii echipei,
al stabilirii tacticii de joc [i al urm#ririi
atente a formei juc#torilor, pentru a se
putea decide asupra celui mai bun ”11”,
pe care s#-l arunce \n lupt# odat# cu
reluarea campionatului.

Dup# primul meci disputat \n deplasare
cu “Dun#rea” Calafat, ocupanta fotoliului
de onoare, de[i jocul s-a pierdut cu 0-3,
antrenorul [i-a exprimat mul]umirea, fiind
bucuros c# [i-a putut face o imagine de
ansamblu asupra valorii [i formei compo-
nen]ilor lotului \n condi]ii de joc, a avut
posibilitatea s# constate unele caren]e
asupra corect#rii c#rora s# insiste. Oricum,
s-a ar#tat optimist asupra viitorului echipei,
consider@nd c# tentativa de a urca c@teva
locuri \n clasament nu este o iluzie de[art#.

Profit@nd de faptul c#, prin grija autori-
t#]ilor locale [i datorit# insisten]elor [i
entuziasmului directorului executiv al clu-
bului, dl. Constantin Ciuc#, terenul a fost
cur#]at de z#pad#, \n urma unor eforturi
l#udabile ale celor desemna]i s# execute
aceast# opera]iune deloc u[oar#, dac# se
]ine seama de cantitatea enorm# de z#pa-
d# a[ternut# pe suprafa]a de joc, tehnicia-
nul a programat trei jocuri amicale pe
teren propriu cu ”Viitorul” Boureni, CS
Sopot [i ”Recolta” Urzicu]a, \n care s-au
ob]inut dou# victorii [i o \nfr@ngere la
limit#, jocuri \n care nu rezultatul conta,
ci comportarea juc#torilor, modul cum
reac]ioneaz# [i respect# indica]iile date.
Era normal# [i posiobil# rularea aproape
a tuturor componen]ilor lotului, \n scopul
urm#ririi calit#]ilor fizice [i tehnice \n
regim de joc.

Meciul cu ”Viitorul” Boureni, c@[tigat
cu scorul de 5-0, a ar#tat o echip#
b#ile[tean#, superioar# la toate capitolele,
o echip# \n care juc#torii s-au mi[cat bine,
au manifestat tendin]a de a juca rapid, cu
pase scurte, alternate cu cele lungi [i pe
diagonal#, pentru a-[i surprinde partenerul
de \ntrecere, \mbucur#toare fiind frecven]a
[uturilor spre poart#, dintre care multe [i-
au atins ]inta, 5 materializ@ndu-se \n goluri,
unul mai frumos dec@t altul. Antrenorul
M. Gaciu s-a declarat mul]umit de disponi-
bilitatea la efort a juc#torilor, de respec-
tarea sarcinilor de joc [i a remarcat acu-
mul#rile pe plan fizic ale celor mai mul]i
dintre cei trimi[i \n teren: Popa M.
(Bentaru) – }epu[i (Bobolocu), Florea,
V@rban (Vi]elaru), Iure[ (Stanciu) – Mogoi
(Becheru), B#l[eanu (Ghera), Pascu
(Sp#imu[), Jidovu – Popa C. (Brezoi),
Fir#. Pentru amatorii de statistici, vom
mai spune c# golurile victoriei au fost
\nscrise de Pascu, B#l[eanu, Popa C.,
Jidovu (2) [i c#, personal, am apreciat
atitudinea juc#torilor care nu [i-au sub-
estimat adversarul [i n-au \ncercat s#-l
ridiculizeze, iar b#ie]ii din Boureni au
depus eforturi l#udabile pentru a se ridica
la nivelul mai valorosului s#u partener de
\ntrecere. O bil# alb# pentru ambele echipe
[i, mai ales, pentru remarca]ii no[tri:
Jidovu (neobosit), Fir# (insistent [i prezent
\n ambele faze ale jocului), Pascu (deose-
bit# clarviziune, calm, bun exemplu pentru
mai tinerii s#i coechipieri prin travaliu).

Con[tient de valoarea adversarului, CS
Sopot afl@ndu-se pe cea de a doua treapt#
a podiumului, antrenorul Gaciu a preg#tit
cu aten]ie jocul, d@nd indica]ii precise
tuturor componen]ilor echipei, individual
[i pe compartimente. A insistat pe dublaj
\n compartimentul defensiv, pe depose-
dare, pe necesitatea de a se da mai multe
alternative mijloca[ilor care s# paseze pe
toat# l#]imea terenului, ci nu s# trimit#
baloane numai \nainte [i la \nt@mplare,

\n ap#rare s# se joace simplu, f#r#
”floricele”. Dintre mijloca[i, B#l[eanu s#
fac# \n primul r@nd faza defensiv#, \n
timp ce Marghidan s#-[i asume rolul de
dispecer, furniz@nd mingi utilizabile celor
dou# v@rfuri, iar Popa C. ”s# stea \nfipt
\n coata ap#r#rii adverse”, la limita
offside-ulul. S# se pun# accent pe combi-
na]ii surprinz#toare, pe sus]inerea omului
aflat \n posesia mingii, iar c@nd se iro-
se[te o faz# de atac prin pierderea ba-
lonului, s# se fac# eforturi pentru recu-
perare, s# se dea dovad# de calm, nervii,
vocifer#rile [i precipitarea fiind piedici
\n reu[itele fiec#ruia. _n opinia noastr#,
juc#torii au respectat \n propor]ie de 70%
recomand#rile antrenorului, ceea ce a stat
la baza celor dou# goluri, \nscrise de
Fir# [i Pascu, la o evolu]ie pe ansamblu
destul de bun#, dar, din p#cate, restul de
30%, coroborat cu unele gre[eli
individuale, facilit@nd victoria oaspe]ilor,
care s-au impus cu 3-2. S# nu uit#m,
\ns#, c# forma]ia din Sopot are \n compo-
nen]# c@teva individualit#]i de cert# va-
loare, la acest nivel, un portar experi-
mentat – Rizan – care d# siguran]#
echipei [i-[i dirijeaz# atent colegii din
ap#rarea imediat#. Consider#m c# nu
gre[im afirm@nd c#, \n ciuda unei u[oare
superiorit#]i a adversarului, a unei condi]ii
fizice superioare, jocul a fost echilibrat,
joc#torii no[tri av@nd reu[ite meritorii,
au g#sit t#ria s# revin# de fiecare dat#,
de la 0-2 \n urma unor erori ale portarului
Popa M., mai puin inspirat \n acest joc,
[i de la 1-3, dovedind c# nu s-au pr#bu[it
psihic [i au avut t#rie de caracter, fapt
care-i onoreaz# [i d# speran]e. F#r# a ne
erija \n ”speciali[ti”, ne permitem s#
exprim#m opinia c# s-a sim]it absen]a
lui Jidovu, o pies# important# \n angre-
najul echipei, juc#tor cu un travaliu
remarcabil la mijlocul terenului, autor al
unor pase precise pe diagonal# [i cu
apari]ii surprinz#toare la finalizare. Pentru
acest meci, antrenorul Gaciu a acordat
credit juc#torilor: Popa M. (Bentaru) –
Mogoi (Sp#imu[), V@rban, Florea, Iure[
(Balica) – }epu[i (Vi]elaru), Marghidan
(Ghera), B#l[eanu (Pascu), Stanciu –
Popa C. (Bobolocu), Fir#.

_n ultimul joc de verificare \n com-
pania ”Recoltei ” Urzicu]a, s-a urm#rit
punerea \n aplicare a unor scheme tactice
preconizate pentru prima cinfruntare din
campionat, c@nd se \nt@lnea o forma]ie
\n suferin]# ca [i noi, din coada clasa-
mentului, cu trei puncte mai pu]in dec@t
forma]ia b#ile[tean#. _n aceste condi]ii,
juc#torii s-au mobilizat, au r#spuns
mul]umitor [i uneori bine [i foarte bine
la indica]iile antrenorului [i s-au impus
cu scorul de 3-1. Dac# ar fi s# repro[#m
ceva, aceasta ar consta \n faptul c# nu s-
a putut evita nici de acest# dat# primirea
unui gol, aceasta mai cu seam# dac# se
are \n vedere c# \n cele 23 de etape
disputate din acest campionat s-au primit
nu mai pu]in de 62 de goluri!!

{i iat# c# a venit [i ziua cea mare, ziua
relu#rii campionatului, a[teptat# cu febri-
litate de juc#tori [i de spectatori, o zi a
speran]elor [i a ”adev#rului”, a hot#r@rii
m#rturisite de a se evada din zona [ifona-
bil# a retrograd#rii. Pentru mul]i se anun]a
un joc u[or, care se credea c# va fi c@[tigat
”la pas”, av@nd \n vedere c# partenerul
de \ntrecere – ”Energia” Craiova – se
afla pe locul al XV-lea, cu numai 17
puncte. Cei care g@ndeau a[a nu ]ineau
\ns# seama c# \n pauza competi]ional#,
echipa craiovean# s-a \nt#rit sim]itor,
p#str@nd \n lot doar 4 dintre vechii juc#tori
[i, deloc lipsit de importan]#, \n opinia
noastr#, a beneficiat de un stagiu de
preg#tire centralizat#, un cantonament \ntr-
o sta]iune, \n care juc#torii au f#cut

antrenamente diversificate, de dou# ori pe
zi, preg#tire la sala de for]#, cu efecte
pozitive asupra evolu]iei individuale [i de
ansamblu, perioade cu efecte benefice, mai
ales \n ceea ce prive[te condi]ia fizic#.

Cu o singur# excep]ie, care va reie[i
din aprecierile noastre, avem certitudinea
c# antrenorul Mircea Gaciu a fost destul
de inspirat \n alc#tuirea echipe, ”arunc@nd
\n aren#” forma]ia: Popa M. – Mogoi,
V@rban, Florea, Iure[ (Cioroianu ’51) –
}epu[i (Iancu ’70), Marghidan, B#l[eanu,
Jidovu – Popa C. (Stanciu ’70), Fir#, cu
acelea[i sarcini ca [i \n meciul cu CS
Sopot. Juc#torii b#ile[teni au \nceput mai
bine jocul, l-au controlat \n special \n
primul sfert de or#, perioad# \n care au
folosit pase scurte, pe jos [i cu adres#,
au practicat un joc \n vitez#, l#s@nd
impresia c# se vor impune cu u[urin]#,
mai ales c# au jucat contra v@ntului, iar
p@n# \n min. 20 oaspe]ii nu expediaser#
niciun [ut pe poart# [i nu-[i creaser# nicio
ocazie clar#, \n timp ce, \n urma unei
combina]ii rapide, spectaculoase, Fir# a
[utat violent, expediind ”o bomb#”, pe
care scria gol, dar, din p#cate, mingea s-
a \nc#p#]@nat s# treac# cu c@]iva centimetri
pe l@ng# st@lpul din st@nga al por]ii
adverse. Curat ghinion [i lips# de [ans#,
cu implica]ii pe plan psihologic, mai ales
c# venea la numai un minut dup# ce
oaspe]ii, contrar cursului jocului, deschi-
seser# scorul dintr-o lovitur# de la 11
metri, corect acordat#, \n urma unui fault
evident (joc periculos cu ambele picioare
\nainte) al portarului Popa M. _n ciuda
acestei turnuri nea[teptate, eram totu[i
bucuro[i [i \ncrez#tori pentru c# b#ie]ii
no[tri se acomodaser# mai bine dec@t
partenerii de \ntrecere la condi]iile
meteorologice vitrege – o vreme c@inoas#,
cu un v@nt puternic [i rece – care \[i
punea negativ amprenta asupra controlului
mingii. Spre regretul nostru, ap#sa]i
probabil [i de golul primit, \ntre minutele
30 [i 40, juc#torii favori]i n-au mai folosit
recomandatele pase pe jos, au abordat
jocul cu mingi lungi care nu [i-au atins
]inta [i din cauza v@ntului, ceea ce a
f#cut s#-[i piard# din luciditate. _n aceste
condi]ii, au ap#rut mici inexactit#]i [i chiar
b@lb@ieli \n ap#rare, o oarecare lips# de
inspira]ie a mijloca[ilor, ceea ce a f#cut
ca jocul s# nu mai aib# coeren]# iar pasele
s# fie previzibile. F#r# a se dovedi
periculo[i, oaspe]ii au jucat totu[i bine,
economicos [i pe alocuri chiar inteligent
la mijlocul terenului, iar \n min. 38 [i-au
m#rit avantajul, \n urma unei lovituri
libere de la 17 metri, cu concursul
nefericitului nostru portar, care nu [i-a
dirijat bine zidul. Mai mult, s-a plasat \n
spatele acestuia, pe col]ul ap#rat de zid,
l#s@nd absolut liber cel#lalt col], facilit@nd
astfel \nscrierea golului din aceast#
lovitur# bine executat#, dar parabil, dac#
goalkeaper-ul nostru se plasa corect. Ne
permitem s# afirm#m c#, \n mod sigur,
conteaz# foarte mult \ntr-o echip# un
portar de valoare, idee pe care am pedalat
\n articolul din num#rul anterior, c@nd
afrimam c# se impune achizi]ionarea
urgent# a unui portar de clas#, bin\n]eles
la nivelul competi]iei \n care activeaz#
echipa noastr#. Un portar talentat [i
inspirat d# siguran]# coechipierilor [i nu
de pu]ine ori contribue la c@[tigarea
jocului sau la ob]inerea unui rezultat de
egalitate, iar, \n situa]ii c@nd adversarul
este cu mult peste valoarea propriei
forma]ii, poate limita propor]iile scorului.

De[i erau condu[i cu 2-0, spre meritul
lor, b#ie]ii no[tri [i-au revenit, au controlat,
am putea zice, cu autoritate jocul, \n
ultimele 6-7 minute cre@ndu-[i ocazii, una
clara ca lumina zilei, ratat# de Popa C., \n
min. 41, juc#tor care, spre surprinderea
noastr# nu s-a aflat \n ”apele lui” \n acest
meci, s-a dovedit lent [i n-a mai fost a[a
de inspirat ca \n alte jocuri, c@nd se afla
la locul potrivit [i \nscria multe goluri.

B#ie]ii no[tri au ie[it de la cabine
hot#r@]i s# \ntoarc# soarta partidei, \ns#
la numai un minut [i jum#tate de la
reluare, s-a produs ireparabilul. La un
[ut f#r# nicio speran]#, de la 36-37 de
metri, portarul nostru, derutat [i de v@nt,
n-a calculat bine traiectoria balonului, a
\ncercat s# prind# mingea, dar a c#zut cu
ea \n poart#, primind un gol stupid (am
zice chiar un autogol) care a turnat plumb
\n picioarele coechipierilor s#i, circa 10
minute jocul acestora suferind, f#c@ndu-
[i apari]ia precipitarea [i haosul, mai ales
la mijlocul terenului. Treptat-treptat,
b#ile[tenii, d@nd dovad# de t#rie de
caracter, [i-au revenit, au luat-o de la
cap#t, dar n-au mai respectat \n totalitate

indica]iile antrenorului, au abuzat de
mingi lungi, de multe ori f#r# adres#, au
driblat prea mult, u[ur@nd astfel sarcina
adversarului. Cu toate acestea, ocaziile
s-au \nmul]it la poarta craiovenilor [i,
dac# ace[tia au expediat \n tot meciul 4
[uturi pe poart# din care au \nscris 3
goluri, b#ie]ii no[tri au ratat 5 ocazii
clare, din care 3 prin Mogoi, acesta av@nd
totu[i meritul c# s-a aflat pe faz#, dar a
fost lipsit de noroc [i de [ans#, izbindu-
se cel pu]in o dat# de interven]ia aproape
miraculoas# a portarului advers. La 1-3,
cu c@t s-a \ncheiat partida, c#ci \n min.
80, Jidovu a \nscris direct din corner,
cine n-a v#zut meciul ar putea trage
concluzia c# oaspe]ii au fost superiori.
Nimic mai gre[it! F#r# a fi subiectivi,
apreciem c# b#ie]ii no[tri s-au aflat mai
mult la c@rma jocului, dar au evoluat
sub presiunea scorului nefavorabil, [i-au
pierdut luciditatea, pentru c#, orice s-ar
spune, sunt [i ei oameni, cu calit#]i [i cu
limite. De[i pierdut, meciul a ar#tat c#
suntem \ndrept#]i]i s# avem speran]e,
\ntruc@t se contureaz# deja o idee de joc,
s-au f#cut progrese vizibile \n privin]a
organiz#rii jocului, s-au realizat pa[i
\nainte \n ceea ce prive[te omogenizarea
forma]iei [i perfec]ionarea rela]iilor de
joc. Deocamdat#, nu este cazul s#
disper#m, c#ci timpul le va rezolva pe
toate, dac# vom avea t#ria s# \nv#]#m
din gre[eli. Marele regret este c# echipa
craiovean# a urcat peste noi \n clasament.
A pune \nfr@ngerea numai pe seama
erorilor portarului Popa M. este periculos
[i nu folose[te nim#nui. C# a gre[it
portarul nostru [i a fost \n mare m#sur#
vinovat de acest e[ec nea[teptat [i, mai
ales, nedorit este ne\ndoielnic, dar trebuie
s# avem t#ria [i s# recunoa[tem c# n-a
fost singurul ”autor” al \nfr@ngerii. Este
omene[te ca un fotbalist s# prind# o zi
slab#, s-a \nt@mplat [i la case mai mari,
ultimele cazuri care ne vin acum \n minte
sunt cel al dinamovistului Emilian Dolha,
la Cluj, [i cel al lui Palop, care a
”\ngropat” Sevilla. Important este ca zilele
slabe s# nu fie prea frecvente.

F#r# a avea inten]ia de a ”dojeni” sau,
cu at@t mai pu]in, de a sup#ra pe cineva,
obiectivitatea ne \ndeamn# s# spunem c#
\n anumite momente ale jocului, dup# 0-
3, unii juc#tori [i-au pierdut cump#tul, au
confundat jocul b#rb#tesc, la minge, cu
cel periculos, ceea ce a dus la lovituri
libere, dar mai ales la fragmentarea jocului,
ajut@ndu-i pe partenerii de \ntrecere \n
tentativa lor de tragere de timp, precum
[i la primirea a 3 cartona[e galbene.

_n circumstan]ele date, nu putem spune
c# a ie[it \n eviden]# \n mod special
vreun juc#tor, cu presta]ie l#udabil#, peste
media echipei, totu[i se cuvin aprecieri
pentru siguran]a [i curajul \n joc al
juniorului Cioroianu care, \n ciuda celor
numai 16 ani, a probat o surprinz#toare
personalitate.

Cu toate c# echipa noastr# favorit# a
p#r#sit \nvins# terenul, nu se poate repro[a
nimic brig#zii de arbitri, cu Cristinel
Chirea la centru [i aisten]ii Florin Oac#
[i Daniel Mihai, superviza]i de exigentul
observator Lucian Ene, experien]a [i
valoarea centralului [i-au spus cuv@ntul,
brigada conduc@nd jocul \n litera [i \n
spiritul regulamentului, componen]ii ei
respect@ndu-[i blazonul. _n aceast# ordine
de idei, dorin]a noastr# expres# este ca [i
\n jocurile din deplasare, echipa s#
beneficieze de asemenea arbitraje de
calitate, corecte [i nep#rtinitoare. Personal,
ne pare r#u c# visul nostru de a c@[tiga
toate jocurile, av@nd \n vedere programul
mai mult dec@t favorabil, s-a spulberat,
c# debutul oficial pe banca tehnic# al
antrenorului Gaciu [i la conducerea
clubului a directorului Constantin Ciuc#
nu s-a soldat cu un succes, dorit cu
ardoare de to]i, dar ne consol#m cu faptul
c# s-a pierdut doar o b#t#lie, nu un r#zboi.

Ne exprim#m convingerea c# la Bechet
b#ie]ii vor face tot ce le st# \n putin]#
pentru a recupera cele trei puncte, a-[i
preg#ti ascensiunea dorit# de fanii
\nfl#c#ra]i [i pentru ”a lua pe pere ce au
dat pe mere”. _nainte de orice, ne punem

\ntrebarea dac# am@narea etapei din
13.03, din cauza timpului nefavorabil,
ne-a avantajat sau dimpotriv#. Dup#
spusele martorilor oculari, m#sura luat#
de diriguitorii AJF Dolj a fost benefic#
din dou# motive – juc#torii au avut mai
mult timp s#-[i analizeze cu luciditate
presta]ia din prima etap#, iar antrenorului
i s-a dat posibilitatea s# corecteze unele
erori din jocul echipei, s# pun# la punct
anumite scheme tactice [i s# urm#reasc#
acumul#rile pe toate planurile. _n aceste
condi]ii putem aprecia c# s-au \nregistrat
progrese [i s# afirm#m cu toat# obiecti-
vitatea c# rezultatul jocului (2-1 pentru
gazde) este unul nedrept [i ”mincinos”,
departe de realitatea din teren, mai ales
dac# avem \n vedere repriza a doua.

Meciul, de care se legau mari speran]e,
a fost abordat cu formula de echip#:
Bentaru – }epu[i, V@rban, Florea, Stanciu
– Cafadaru, B#l[eanu, Marghidan (Iancu),
Jidovu (Firan) – Fir#, Cioroianu (Iure[),
\n care au ap#rut dou# nout#]i – Cafadaru
[i Firan. _n prima repriz#, b#ie]ii no[tri
n-au putut s#-[i fac# jocul, \n primul
r@nd din cauza jocului dur, la intimidare
al oaspe]ilor, tolerat \n mod nepermis de
arbitrul de centru, la care am ad#uga [i
gafa portarului Bentaru care a primit un
gol parabil, plasamentul defectuos
juc@ndu-i feste. Dup# pauz#, poate [i \n
urma discu]iilor de la pauz# ale arbitrului
cu oficialii celor dou# echipe, arbitrajul
s-a schimbat \n bine \n ceea ce prive[te
stoparea jocului dur. _n aceste condi]ii,
b#ile[tenii s-au aflat la c@rma jocului, au
practicat un fotbal de calitate, cu pase
multe [i derutante, au dominat pe alocuri
categoric, pe fondul c#derii fizice a
gazdelor. S-au creat ocazii de gol, dintre
care 4-5 clare, dar, spre regretul tuturor,
golul a c#zut tot \n poarta noastr# [i a
avut la baz# o nou# eroare de portar,
ceea ce face ca forma acestora s# \nceap#
a-i obseda pe coechipieri, pe antrenor [i
pe to]i cei care iubesc echipa. F#r# a se
resemna, b#ie]ii no[tri au evoluat pe
alocuri foarte bine, au prestat un joc
spectaculos, au redus diferen]a prin reu[ita
spiridu[ului Fir# [i au marcat apoi un
gol, anulat \n mod eronat, asistentul
ridic@nd fanionul dup# ce mingea intrase
deja \n plas#. Ca s# nu mai vorbim c#
la baza golului a stat o pas# venit# de la
adversar! Se poate aprecia c# acesta a
fost momentul psihologic al meciului,
dac# se ]ine seama c# mai erau doar 6-
7 minute de joc, juc#torii b#ile[teni
”\nghesuindu-[i” partenerul de \ntrecere,
etal@nd un joc de calitate, cu virtu]i
tehnice, apreciat [i aplaudat de spectatori,
care, spre meritul lor, au dat dovad# de
sportivitate [i fair play, dovedindu-se
cunosc#tori ai jocului de fotbal. Este o
atitudine care \ndeamn# la medita]ie.

Sigur c# este nepl#cut, pentru c# \n
urma acestei nereu[ite, echipa noastr# a
f#cut rocada cu Bechetul, trec@nd pe
ultimul loc \n clasament, un loc nemeritat
dup# calitatea jocului practicat. Cu toate
c# nu obi[nuim s# critic#m arbitrajul,
pentru c# nu le facem bine juc#torilor,
ne vedem obliga]i s# spunem cu
obiectivitate c# \ntre calitatea [i
corectitudinea arbitrajului prestat de
brigada care a oficiat la B#ile[ti \n prima
etap#, c@nd s-a pierdut jocul cu 1-3, [i
cea a brig#zii de la Bechet este o diferen]#
ca de la cer la p#m@nt, apreciind cu
m@na pe inim# c# rezultatul a fost
influen]at, dac# nu chiar viciat, de cei
chema]i s# \mpart# dreptatea. {i este p#cat
at@t pentru echip#, c@t [i pentru arbitrii
\n[i[i, b#ie]i tineri c#rora nu le prevedem
un viitor prea str#lucit, dac# vor continua
cu asemenea presta]ii, amintindu-le c#
tinere]ea \n sine nu este o virtute.

Ce s-ar mai putea spune? Dureros [i
nemeritat, istoria s-a repetat, numai
”eroii” s-au schimbat! Este un adev#r
axiomatic c# misiunea portarilor este grea,
chiar ingrat#, gre[elile lor nimeni nu le
mai poate repara. Le-o spunem ca s#-i
stimul#m, nu s#-i incrimin#m sau s#-i
blam#m. _nc# nu ne-am pierdut definitiv
\ncrederea \n ei.

Gh. GHEORGHI{AN
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