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Pentru b#ile[teni 7 aprilie e o dat#
foarte important# – s-a n#scut Amza
Pellea – \n 1931 – ar fi \mplinit 78
de ani... dac# nu s-ar fi gr#bit s#
plece \n culisele timpului la 52 de
ani, c@nd devenise o celebritate artis-
tic# [i-ar mai fi jucat [i acum \nc#
mult [i bine, precum unii colegi de
promo]ie – Victor Rebengiuc [i Mir-
cea Albulescu.

Pentru cinstirea memoriei marelui
actor, emblema spiritualit#]ii b#ile[-
tene, autoritatea comunit#]ii, Prim#ria,
a ini]iat mar]i 7 aprilie 2009 o dep-
lasare la Bucure[ti la Cimitirul Bellu...

Circula]ie aglomerat#... 25 de
b#ile[teni \n 5 ma[ini s-au mai r#t#cit
unii de ceilal]i, apoi s-au regrupat [i,
\n cele din urm#, la ora 11.00, la
morm@ntul marelui b#ile[tean, con-
cet#]enii lui au fost \nt@mpina]i de

dou# dintre surorile sale – Irina [i
Ileana – prilej de evocare cu pietate
a personalit#]ii celui plecat cu peste
25 de ani \n urm#.

P#rintele paroh C#t#lin Neac[u a
oficiat slujba de pomenire, dup# care
“s-au \mp#r]it” trec#torilor coliv# [i
cele cuvenite, de post, [i Zaib#rul
b#ile[tean at@t de sugestiv evocat de
cel comemorat.

Au ]inut s# ia parte la acest# mani-
festare de suflet [i doi b#ile[teni-bu-
cure[teni – avocatul Paul Mitroi [i
actorul Daniel Tudoric#.

Cele dou# surori ale marelui actor
au mul]umit comunit#]ii b#ile[tene
pentru ata[amentul sincer dovedit prin
cinstirea memoriei fratelui lor, \n c#l-
duroase cuvinte adresate celor doi re-
prezentan]i ai puterii locale Costel
Pistri]u – primar [i Paul Mitroi –

viceprimar, \ntre]in@ndu-se cordial cu
ceilal]i participan]i; au f#cut preci–zarea
c# actri]a Oana Pellea a fost nevoit#
s#-l comemoreze pe tat#l ei de ziua lui
\n avans, fiindc# pe 7 aprilie profesia
o oblig# s# fie \n alt# parte.

B#ile[tenii s-au sim]it m@ndri [i ono-
ra]i c# pot s#-[i comemoreze eroul;
un trec#tor bucure[tean distins, destul
de \n v@rst# le-a confirmat-o c@nd a
aflat despre ce e vorba printr-o \ntre-
bare exclamativ#: “c@]i concet#]eni ai
personalit#]ilor \nmorm@ntate \n veci-
n#tatea lui Amza Pellea au venit din
str#funduri de provincie s#-[i pome-
neasc# celebrit#]ile?!”

Amintim dintre acestea doar pe Sil-
via Popovici, Gheorghe Cozorici, Ioan
Luchian Mihalea, Ioana Radu, Jean
Georgescu, Maria T#nase, Grigore
Vasiliu Birlic...

Comemorarea n-ar fi fost deplin#
dac# \n B#ile[tiul natal Casa de
Cultur# [i Gr#dini]a nr. 9, institu]ii
care \i poart# numele [i {coala
Balasan, nu ar fi organizat ac]iuni
\nc#rcate de sim]ire sufleteasc# \n
dou# locuri semnificative: bustul
[i troi]a care \i cinstesc perso-
nalitatea pentru ve[nicie.

O dramatizare dup# texte ale
marelui interpret [i creator al lui
“Nea M#rin”, c@ntece [i reprodu-
cerea unor citate ale lui Amza
Pellea despre B#ile[ti precum [i
evoc#ri ale prestigioasei sale
personalit#]i, jerbe [i coroane de
flori au \mpodobit bustul [i troi]a
\n semn de ve[nic# aducere aminte,
iar la troi]# s-a p#strat un moment
de reculegere \n memoria marelui
disp#rut.

Valentin TURCU

Fie ca Sfintele S#rb#tori Pascale
s# v# aduc# lumin# \n suflete,
speran]# de mai bine, o via]# plin#
de bucurii [i \mpliniri, lini[te \n
familie \mpreun# cu to]i ce dragi,

Hristos a \nviat!
Primar Costel PISTRI}U
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A[a cum am promis, \n acest num#r
vom \ncepe abordarea instu]ie c#s#toriei,
\mbin@nd perspectiva juridic# cu cea
social#. Vom parcurge etapele  care stau
la baza \ncheierii c#s#toriei, vom ar#ta
efectele c#s#toriei precum [i cauzele
care pot determina desfacerea  acesteia.

_n primul r@nd, c#s#toria \nseamn#
actul juridic pe care \l \ncheie cei ce
vor s# se c#s#toreasc#. Pentru \ncheie-
rea c#s#toriei este necesar acordul de
voin]# al viitorilor so]i, dar, odat# \n-
cheiat#, ea devine independent# de
acest acord de voin]# pentru a fi c@r-
muit# \n \ntregime de normele legale.
A[adar, prin \ncheierea c#s#toriei,
viitorii so]i consimt s# li se aplice re-
gimul legal al c#s#toriei, f#r# a avea
posibilitatea de a-l modifica.

_n raport de rolul voin]ei p#r]ilor ac-
tului juridic \n dinamica form#rii ra-
portului juridic, actele juridice se cla-
sific# \n acte juridice subiective [i
acte juridice-condi]ie. C#s#toria este
considerat# c# apar]ine acestei din
urm# categorii, deoarece numai p#r]ile
pot decide ca dispozi]iile legale care
stabilesc statutul legal al c#s#toriei s#
li se aplice ori nu, f#r# posibilitatea de
a le modifica. Codul familiei folose[te
termenul de c#s#torie \n sens de act
juridic \n art. 1 (”c#s#toria liber con-
sim]it#”), \n art. 16 (”c#s#toria se \n-
cheie prin consimt#m@ntul viitorilor
so]i”), \n art. 19 (care dispune c# este
”nul# c#s#toria \ncheiat# cu \nc#lcarea
dispozi]iilor...”).

_n al doilea r@nd, c#s#toria \nseamn#
situa]ia juridic#, \n principiu perma-
nent#, a celor c#s#tori]i. Aceast# situa]ie
juridic# este determinat# de reglemen-
tarea legal# privind c#s#toria, care de-
vine aplicabil# prin \ncheierea actului
juridic al c#s#toriei, [i exist# pe tot
timpul c@t dureaz# raportul de c#s#torie.
_n acest sens, Codul familiei folose[te
termenul de c#s#torie \n art. 28, po-
trivit c#ruia so]ii sunt obliga]i s# poarte
un anumit nume “\n timpul c#s#toriei”,
[i \n art. 30, care stabile[te regimul
juridic al bunurilor dob@ndite ”\n timpul
c#s#toriei”. Tr#s#turile principale ale
ambelor sensuri ale c#s#toriei urmeaz#
a fi cuprinse \n defini]ia acesteia.

C#s#toria este uniunea liber consim-
]it# \ntre un b#rbat [i o femeie, \ncheiat#
potrivit dispozi]iilor legale, cu scopul
de a \ntemeia o familie, [i reglementat#
de normele imperative ale legii. Actul
juridic prin care se \ncheie c#s#toria
nu poate fi considerat un contract. _ntre
acestea exist# mai multe deosebiri: \n
cazul contractului, fiecare parte urm#-
re[te un scop diferit de al celeilalte p#r]i,
pe c@nd \n cazul c#s#toriei ambele p#r]i
urm#resc un scop comun, care este
\ntemeierea unei familii. Efectele juri-
dice ale contractului sunt determinate
de p#r]i, \n anumite limite stabilite de
lege (art. 5, 963, 968 Cod civil), put@nd
\mbr#ca cele mai diferite aspecte, \n
timp ce efectele c#s#toriei sunt presta-
bilite de lege, voin]a p#r]ilor neav@nd
dec@t rolul de a determina aplicarea sta-
tutului legal al c#s#toriei, f#r# posibili-
tatea de a-l modifica \n vreun fel. Cei
care se c#s#toresc au, deci, numai posi-
bilitatea de a accepta ori nu statutul legal
al c#s#toriei, a[a cum este el stabilit prin
lege; \n principiu, contractul poate fi
susceptibil de modalit#]i (condi]ia, ter-
menul), pe c@nd c#s#toria nu poate fi
afectat# de asemenea modalit#]i Con-
tractul, fiind stabilit prin voin]a p#r]ilor
(mutuns consensus), poate \nceta prin
acordul lor de voin]# \n acest sens

(mutuus dissensus), pe c@nd c#s#toria
nu poate lua sf@r[it prin acordul de
voin]# al so]ilor, \n cazul contractului
cu durat# nedeterminat# se admite c#
acesta poate \nceta, \n principiu, prin
voin]a unilateral# a uneia din p#r]i, pe
c@nd c#s#toria, se \n]elege, nu poate
\nceta \n asemenea mod. _n sf@r[it,
contractul poate fi modificat de c#tre
p#r]i, prin acordul lor, ceea ce nu este
posibil \n cazul c#s#toriei; \n cazul
contractului, dac# o parte nu-[i execut#
obliga]iile, cealalt# parte poate cere
rezolu]iunea, pe c@nd c#s#toria poate fi
desf#cut# prin divor] \n mod excep]io-
nal, \n condi]iile stabilite de lege. Nulit#-
]ile c#s#toriei prezint# anumite particu-
larit#]i fa]# de cele ale contractului [i
ale celorlalte acte juridice.

Din defini]ia c#s#toriei rezult# c#
aceasta are mai multe caractere.

„ 1. C#s#toria este o uniune dintre
un b#rbat [i o femeie. Aceast# uniune
se \ntemeiaz# prin consim]#m@ntul
celor ce se c#s#toresc [i, odat# \ncheia-
t#, este reglementat# de normele legale,
devenite aplicabile prin asemenea con-
sim]#m@nt. C#s#toria se \ncheie \ntre
b#rbat [i femeie.

„ 2. C#s#toria este liber consim]it#.
Exprimarea consim]#m@ntului liber al
celor ce se c#s#toresc este garantat#
prin dispozi]iile legale [i prin condi]iile
economice create \n ]ara noastr#, care
permit \ncheierea c#s#toriei bazat#
numai pe afec]iunea reciproc#, f#r# ca
vreun factor extern s# influen]eze
voin]a viitorilor so]i.

„ 3. C#s#toria este monogam#. Acest
caracter decurge \n mod firesc din fun-
damentul c#s#toriei, [i anume afec]iunea
reciproc# a so]ilor. Caracterul exclusivist
al dragostei implic# monogamia.

„ 4. C#s#toria se \ncheie \n formele
cerute de lege. Ea are deci un caracter
solemn. Acest caracter se exprim#,
printre altele, prin aceea c# se \ncheie
numai \ntr-un anumit loc, \n fa]a unei
autorit#]i de stat, \ntr-o zi dinainte
fixat# [i \n prezen]a efectiv# [i conco-
mitent# a ambilor viitori so]i, cu posi-
bilitatea pentru public de a asista.

„ 5. C#s#toria are caracter civil. _n-
cheierea [i \nregistrarea c#s#toriei sunt
de competen]a exclusiv# a autorit#]ii de
stat. Potrivit dispozi]iilor constitu]ionale
care garanteaz# tuturor cet#]enilor li-
bertatea con[tiin]ei [i libertatea exer-
cit#rii cultului religios, so]ii au posi-
bilitatea s# procedeze [i la celebrarea
religioas# a c#s#toriei, dar aceasta numai
dup# \ncheierea c#s#toriei \n fa]a
autorit#]ii de stat. Aceast# celebrare reli-
gioas# nu produce nici un efect juridic.
Tot astfel, uniunea \ncheiat# numai
religios nu are valoare juridic#.

„ 6. C#s#toria se \ncheie pe via]#.
_n principiu, leg#tura c#s#toriei este
menit# s# d#inuiasc# \ntre so]i pe tot
timpul vie]ii lor. C#s#toria nu se poate
desface prin consim]#m@ntul mutual
al so]ilor [i cu at@t mai pu]in numai
prin consim]#m@ntul unuia din ei.
C#s#toria se poate desface,  \n cazuri
excep]ionale, prin divor].

„ 7. C#s#toria se \ntemeiaz# pe de-
plina egalitate \n drepturi \ntre b#rbat
[i femeie. Aceast# egalitate se refer#
at@t la condi]iile \n care se \ncheie c#s#-
toria, c@t [i la rela]iile dintre so]i sau
dintre ace[tia [i copiii lor. Egalitatea
dintre b#rbat [i femeie dep#[e[te sfera
rela]iilor de familie, exist@nd \n toate
domeniile vie]ii sociale.

„ 8. C#s#toria se \ncheie \n scopul
\ntemeierii unei familii. C#s#toria este
ocrotit# de lege, deoarece constituie ba-
za familiei. _ntemeierea rela]iilor de
familie constituie con]inutul c#s#toriei,
cauza necesar# [i determinat# a acesteia.

Pentru \ncheierea c#s#toriei este
necesar# \ndeplinirea unor condi]ii de
fond, dar [i de form#, \ns# [i lipsa im-
pedimentelor la \ncheierea c#s#toriei,
aspecte pe care le vom trata pentru
\nceput, pe scurt, urm@nd ca \n num#-
rul urm#tor s# le dezvolt#m.

ƒ Condi]iile de fond [i impedi-

mentele la c#s#torie.
_n \n]eles restr@ns, condi]iile de fond

se \nf#]i[eaz# sub form# pozitiv#, adic#
trebuie s# existe pentru a se putea
\ncheia c#s#toria. Condi]iile de fond
sunt: diferen]a de sex; v@rsta legal#
pentru c#s#torie; consim]#m@ntul la
c#s#torie; comunicarea reciproc# a
st#rii s#n#t#]ii viitorilor so]i.

Impedimentele la c#s#torie, \n sens
restr@ns, sunt \mprejur#rile de fapt sau
de drept a c#ror existen]# \mpiedic#
\ncheierea c#s#toriei. Impedimentele la
c#s#torie pot fi deci considerate condi]ii
de fond negative, deoarece c#s#toria se
poate \ncheia, dac# ele nu exist#. Impe-
dimentele la c#s#torie sunt: existen]a
unei c#s#torii nedesf#cute a unuia dintre
viitori so]i; rudenia; \nfierea; tutela;
aliena]ia [i debilitatea mintal#; lipsa
autoriza]iei legale pentru c#s#toria unui
cet#]ean rom@n cu un str#in.

Aceast# clasificare prezint# interes
practic, [i anume \ndeplinirea condi-
]iilor de fond trebuie dovedit# de c#tre
viitorii so]i, iar impedimentele se in-
voc# de c#tre cel de-al treilea, \mpotriva
celor ce vor s# se c#s#toreasc#, pe calea
opozi]iei la c#s#torie sau de c#tre
delegatul de stare civil# prin \ntocmirea
unui proces-verbal \n care se arat#
cauzele constatate de el personal care
se opun la \ncheierea c#s#toriei.

No]iunea juridic# de impediment la
c#s#torie, \n sens restr@ns, este consa-
crat# de art. 13 [i 14 C. fam. sub denu-
mirea de piedic# legal# la c#s#torie.

Condi]iile de fond ale c#s#toriei se
opun celor de form# [i cuprind at@t pe
cele pozitive, c@t [i pe cele negative,
adic# impedimentele la c#s#torie.

Dup# caracterul lor, condi]iile de fond,
\n acest sens, se clasific# \n urm#toarele
categorii: a) condi]ii privitoare la aptitu-
dinea fizic# de a \ncheia c#s#torie; b)
condi]ii menite s# asigure o c#s#torie
liber consim]it#; c) condi]ii privitoare
la aptitudinea moral# de a \ncheia
c#s#toria.

Din prima categorie fac parte urm#-
toarele condi]ii de fond: diferen]a de sex;
v@rsta legal# pentru c#s#torie; s#n#tatea
fizic# a viitorilor so]i, care sunt obliga]i
s#-[i comunice reciproc starea s#n#t#]ii
lor, iar cei bolnavi de anumite boli nu
se pot c#s#tori.

Din cea de-a doua categorie, fac parte
condi]iile de fond care privesc: existen]a
consim]#m@ntului; caracterele consim]#-
m@ntului (lipsa de vicii ale consim]#-
m@ntului, actualitatea acestuia etc).

Din cea de-a treia categorie fac parte
condi]iile de fond: care opresc bigamia;
care opresc c#s#toria \ntre rude; care
opresc c#s#toria pentru motive de
\nfiere; care opresc c#s#toria pentru
motive de tutel#; condi]iile privind
c#s#toria cet#]enilor rom@ni cu str#ini.

Aceast# clasificare are un caracter
relativ, deoarece unele condi]ii de fond
ale c#s#toriei pot s# fie \ncadrate, \n
acela[i timp, \n mai multe categorii.
Astfel, v@rsta legal# pentru c#s#torie
este prev#zut# de lege nu numai \n
considerarea asigur#rii aptitudinii fizice
a viitorilor so]i, ci [i \n considerarea
unor ra]iuni privind dezvoltarea intelec-
tual# [i moral# a viitorilor so]i; condi-
]iile privind bigamia [i oprirea c#s#to-
riei \ntre rude sunt prev#zute de lege
nu numai pentru considera]ii de ordin
moral, ci [i pentru ra]iuni de eugenie;
condi]ia privitoare la s#n#tatea mintal#
a viitorilor so]i are ca scop nu numai
s# asigure consim]#m@ntul con[tient al
viitorilor so]i, ci [i o comuniune intelec-
tual# [i moral# \ntre so]i, precum [i
descenden]i s#n#to[i.

_ncheierea c#s#toriei este supus#
acestor cerin]e legale \n scopul \nte-
meierii unei familii trainice, s#n#toase,
at@t din punct de vedere fizic, c@t [i
moral, care s#-[i poat# \ndeplini func]iile
ce-i revin \n cadrul societ#]ii.

De aceea, legea permite \ncheierea
c#s#toriei numai acelor persoane care
au aptitudinea fizic# [i moral#, de a
\ntemeia o familie. _n sf@r[it, cerin]ele
legale pentru \ncheierea c#s#toriei mai
sunt menite s# asigure exprimarea unui
consim]#m@nt liber [i con[tient al
viitorilor so]i.

Avocat Irinel-Codru] MU{UROI

C#s#toria
Cea mai mare, mai \nsemnat#, mai

sf@nt# [i mai \mbucur#toare s#rb#-
toare de peste an, dup# spusele ro-
m@nilor de pretutindeni, e s#rb#toarea
Pa[telor, Pa[tele sau _nvierea Dom-
nului, pentru c# \n aceast# zi “Hristos
a \nviat din mor]i cu moartea pre
moarte c#lc@nd [i celor din morminte
via]# d#ruindu-le”, iar pre cei vii
r#scump#r@ndu-i de sub jugul
p#catului [i \mp#c@ndu-i cu Dum-
nezeu. Ea cade totdeauna la \ncepu-
tul prim#verii, anotimpul cel mai fru-
mos [i mai pl#cut, c@nd toate \n
natur# \nvie. Rom@nii a[teapt# s#r-
b#toarea aceasta, dup# un post \nde-
lungat, cu mare dor [i bucurie, [i
caut# \n acela[i timp ca locuin]ele
lor s# fie curate [i cu toate preg#ti-
rile f#cute \n cea mai bun# r@nduial#.

 B#rba]ii, care p@n# \n Joia mare
din S#pt#m@na Patimilor lucreaz# de
regul# la c@mp, din ziua aceasta
r#m@n pe l@ng# cas#, s# o cure]e [i
s# se \ngrijeasc# de ea, repar# gar-

S#rb#torile la rom@ni
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durile, ar# gr#dina, junghie mieii de
Pa[te [i aduna cele trebuincioase
s#rb#torii.

 Femeile, tot din Joia mare sau
cu c@teva zile \nainte, \ncep a dere-
tica prin case, a v#rui, a sp#la, a
ro[i ou#le, a coace pasca [i alte
copturi.

 Fetele cele mari precum [i multe
neveste tinere \ncep a coase c@te o
c#ma[# nou# precum [i alte haine,
ca fiecare s# aib# pentru ziua de
Pa[te, m#car o c#ma[# nou#.

 Fiecare are partea sa de ocupa]ie
[i grij#, fiecare caut# s# nu rãm@n#
\n urma altora, iar sfintele Pa[te
s#-l surprind# ca pe un neom \ntre
oameni.

 Cea mai \nsemnat# coptur# pe
care o m#n@nc# rom@nii \n decursul
s#rb#torii Pa[telor este pasca.

Dup# o legend# din Bucovina pas-
ca se face, pentru c# Iisus, \nainte de
a fi prins [i r#stignit pe cruce, zice
\nv#]#ceilor s#i, c# p@n# atunci au
m@ncat cu to]ii copturi nedospite [i
nes#rate, adic# turte sau azime, de
acum \nainte vor m@nca copturi dos-
pite [i s#rate care se vor numi pa[te.

Pasca se face dintr-un aluat bine
dospit \n care se pune sare [i lapte
dulce. Forma este rotund#, grosimea
e cel mult de un lat de deget cu
\mpletituri (sucituri) pe margini [i
cele de la mijloc \n form# de cruce,
care semnific# crucea pe care a fost
M@ntuitorul r#stignit. _ntre \mpletituri
se pune de regul# br@nz# de vaci
dulce, fr#m@ntat# cu ou [i zah#r,
uns# deasupra cu g#lbenu[ de ou [i
\mpodobit# cu stafide. Pasca se face

fie \n Joia mare, fie \n  S@mb#ta
mare. _n afar# de pasc#, cele mai
multe rom@nce mai fac [i alte copturi
ca: babe, mo[i, cozonaci rotunzi sau
lung#re]i (ca sicriul \n care a fost
\ngropat Iisus), colaci.

 Tot de Pa[te friptura cea mai
\nsemnat# este cea de miel, numit
mielul Pa[telor, sau de purcel, care
se frig \ntregi [i care se duc \n ziua
de Pa[te \mpreun# cu pasca la sfin]it.
Mielul \nseamn# Domnul nostru
Iisus, iar \n Banat este datina ca
oasele [i celelalte r#m#[i]e ale aces-
tuia s# se \ngroape la un altoi de
m#r sau p#r s#n#tos, anume ca [i
familia aceea s# fie tot anul s#n#toas#.

 Ou#le ro[ii se fac tot \n Joia mare.
O legend# spune c#:

 “Zice c# pe c@nd se afla Domnul
nostru Iisus r#stignit pe cruce, Maica
Domnului a luat o co[arc# plin# de
ou# [i se duse cu d@nsa la jidovi [i
\nchin@ndu-le-o \i rugã s# \nceteze
a-l chinui [i nec#ji pe Iisus. Maica

Domnului puse co[arca cu ou# l@ng#
cruce [i \ncepu a pl@nge. St@nd
co[arca l@nga cruce [i curg@nd din
m@inile [i picioarele lui Iisus s@nge,
\n scurt timp o parte din ou# se
\nro[ir#, ca [i c@nd ar fi fost vopsite.
Domnul Iisus v#z@nd ou#le umplute
de s@nge, \[i arunc# privirile c#tre
cei de fa]# [i le zise:

- De acum \nainte s# face]i [i voi
ou# ro[ii \ntru aducere aminte de
r#stignirea mea, dup# cum am f#cut
[i eu ast#zi!”

Dup# ce a \nviat Domnul nostru
Iisus, Maica Domnului a fost cea
dint@i care a f#cut ou# ro[ii [i pasca
[i a dat fiec#rui om pe care l-a
\nt@lnit c@te un ou ro[u [i c@te o
p#scu]# [i i-a zis “Hristos a \nviat!”

 Ou#le sunt alese cu grij#, numai
de gain#, se fierb, se pun \n culoare,
apoi se las# la uscat [i se [terg cu
gr#sime de porc, ca s# aib# luciu.

C@nd c@nt# coco[ii de miezul
nop]ii, rom@nii cura]i [i \mbr#ca]i,
dup# ce spun rug#ciunile, iau pasca
pentru sfin]ire [i ou# ro[ii [i pornesc
spre biseric#.

 Sosind preotul \n biserica deja
plin# de lume, intr# \n altar se \m-
brac# \n od#jdiile cele mai frumoase,
scoate u[a \mp#r#teasc# sau u[a
raiului din ]@]@ni [i o a[az# de o
parte l@ng# perete, iese \n naos, i-a
sf@ntul epitaf  de pe postamentul
unde a stat,  \l scoate afar#, \ncon-
joar# cu d@nsul biserica [i \l duce
apoi \n altar pe masa cea sf@nt#,
unde st# p@n# miercuri \nainte de
_nal]area Domnului la cer.
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_n prezen]a unei asisten]e selecte [i
diversificate, de la pre[colari p@n# la cei
afla]i la v@rsta senectu]ii, oameni de
diferite profesii [i cu preocup#ri diverse,
\n ziua de 02.04.2009 au \nceput ma-
nifest#rile culturale dedicate institu]iei care
\mpline[te 83 de ani de existen]#, mani-
fest#ri complexe care s-au desf#[urat \n
perioada 02-08.04.2009, \n organizarea
Bibliotecii Municipale, a Prim#riei, Consi-
liului Local [i a Editurii “Scrisul Rom@-
nesc” Craiova, av@nd ca parteneri [colie
nr. 3,5,6, Gr#dini]a nr. 9, Liceul “Mihai

Viteazul” [i Grupul {colar “{tefan
Anghel” din localitate.

_n deschiderea activit#]ii, d-na biblio-
tecar Janeta Vlad a punctat importan]a ma-
nifest#rii, aflat# la edi]ia a VII-a, a f#cut
o succinct# prezentare a institu]iei
s#rb#torite [i [i-a exprimat bucuria de a
avea ca oaspe]i personalit#]i de marc# ale
vie]ii culturale craiovene, present@ndu-i pe
cei care au dat curs invita]iei [i au onorat
aceast# manifestare de suflet: prof. univ.
dr. Florea Firan – directorul Editurii
“Scrisul Rom@nesc” – redutabilul magis-
trat, scriitorul Ion Floricel, Jean B#ile[-
teanu – scriitor, editor, directorul Editurii
MJM – prof. Petre Ciobanu – cunoscut [i
apreciat critic literar – Valentin Baz#verde
– secretar literar al Revistei “Ramuri” –
ilustrul artist plastic Marcel Voinea, fiu al
ora[ului [i Cet#]ean de Onoare al Munici-
piului B#ile[ti, Vasile B#rbu]i – directorul
Centrului de Libr#rii “Novus” Craiova.

Mul]umindu-le oaspe]ilor pentru prom-
titudinea [i generozitatea cu care au r#s-
puns invita]iei, l-a rugat pe dl. Florea Fi-
ran s# fac# oficiile de moderator, iar dis-
tinsul om de cultur# s-a dovedit, a[a cum
de fapt ne a[teptam, un moderator dinamic
[i inspirat care a fascinat asisten]a prin
expresia aleas#, prin darul s#u oratoric [i,
mai ales, prin competen]a cu care a f#cut
aprecieri asupra c#r]ilor lansate, profe-
sionalismul [i rigoarea univesitarului cra-
iovean captiv@ndu-i pe cei prezen]i [i intro-
duc@ndu-i \n lumea fascinant# a c#r]ilor.

Cu puritatea [i cu candoarea specific#
v@rstei, c@]iva pre[colari de la Gr#dini]a
nr. 9, \ndruma]i de educatoarea Mihaela
Toni]a, au oferit flori, simbol al prim#verii
[i al bucuriei, a[a cum au spus cu emo]ie
\n glas [i au prezentat un scurt moment
de muzic# [i poezie, primit cu aplauze
meritate de c#tre asisten]#, moment artistic
care l-a determinat pe moderator s# ex-
clame cu emo]ie [i sinceritate: Iat# cine
salveaz# \nv#]#m@ntul rom@nesc!.

Prelu@ndu-[i prerogativele, dl. Florea
Firan a salutat prezen]a d-lui viceprimar
Paul Mitroi, a f#cut elogiul bibliotecii
b#ile[tene, exprim@ndu-[i bucuria c# a
avut privilegiul de a participa la acest
moment aniversar, mai ales c# biblioteca
este o intitu]ie vie, un l#ca[ de cultur# cu
caracter educativ [i formativ. F#c@nd c@te-

va aprecieri asupra unora dintre invita]i,
a remarcat faptul c# Jean B#ile[teanu este
un prozator de excep]ie care porne[te din
“v@na” lui Marin Preda, publicist, \nte-
meietor de gazet#, str#lucit editor care
“\ntinde o m@n#” scriitorilor tip#rindu-le
c#r]ile la pre]uri incredibil de mici, \ncu-
raj@nd \n acest fel literatura rom@n#. Ca
scriitor are darul povestirii \n tradi]ia ma-

rilor  prozatori,
pu]ini fiind acum
cei care mai scriu
o astfel de litera-
tur#, motiv pen-
tru care a [i atras
aten]ia marilor
creatori de proz#.

A f#cut apoi
c@teva conside-
ra]ii privind Re-
vista “Scrisul
Rom@nesc” care,
\n semn de pre-
]uire pentru B#i-
le[ti [i pentru

acest adev#rat titan al scenei rom@ne[ti –
Amza Pellea – a ilustrat \n paginile sale
aspecte din manifest#rile prilejuite de Zilele
B#ile[tiului, desf#[urate sub inspiratul
generic “Acas# la Nea M#rin”, un loc
aparte ocup@nd cele de la Casa Memorial#
“Amza Pellea”. Revista ilustreaz# spiritua-
litatea oltean# [i rom@neasc#, av@nd co-
laboratori de prestigiu din ]ar# [i de peste
hotare, \n special din SUA.  A f#cut [i o
prezentare a Editurii “Scrisul Rom@nesc”,
exprim@ndu-[i bucuria c# la aceast# editur#
au debutat, printre al]ii, Jean B#ile[teanu,
Ion Floricel, regretatul Patrel Berceanu –
poet de rar# sensibilitate, mul]i ani secretar
literar al prestigiosului na]ional craiovean,
Marcel Voinea, o redutabil# personalitate
\n lumea artelor plastice. A elogiat apoi
harul de povestitor al scriitorului Ion Flo-
ricel al c#rui roman “Trec#torul” a ap#rut
timp de 2 ani \n Revista “Scrisul Rom@-
nesc”, \n aceast# zi fiind, de fapt, o relan-
sare  a acestui roman de valoare deosebit#.
Spre a eviden]ia pasiunea pentru scris a
autorului-magistrat, a prezentat asisten]ei
o carte manuscris de dimensiuni impresio-
nante, care pune \n lumin# munca de
Sisif a autorului, manuscrisul fiind, \n
opinia Domniei Sale, o adev#rat# Biblie,
at@t ca dimensiuni c@t [i ca valoare \n
sine. Deoarece este [i scriitor [i editor, a
prezentat \ntr-o manier# cuceritoare c#r]ile
lansate cu acest prilej – “Jurnal inedit”,
\n dou# volume, de M. Sorescu, “Jurnalul
unui jurnalist f#r# jurnal” de I. D. S@rbu,
primul jurnal de sertar ap#rut dup# Revo-
lu]ie, prilej cu care a evocat  personalitatea
autorului, fost asistent al lui Lucian Blaga.
Dup# aceasta, a vorbit cu modestie [i
despre cele dou# c#r]i ale Domniei Sale:
“Oltenia – studii [i cercet#ri” [i “Tudor
Arghezi, treptele devenirii”, o carte despre
poetul oltean pe care \l consider# cel mai
mare poet rom@n dup# Eminescu, m#r-
turisind c# pentru scrierea acestei opere a
str@ns documente timp de 20 de ani.

Pentru prezentarea romanului “Trec#to-
rul” al lui Ion Floricel, l-a invitat pe apre-
ciatul critic Petre Ciobanu, unul dintre cei
mai autoriza]i [i redutabili exege]i ai operei
lui Ion Floricel, care a \nceput prin a m#rtu-
risi c#, de[i este unul dintre apropia]ii
scriitorului, n-a avut cuno[tiin]# de aceast#
Biblie, de laboratorul de lucru al roman-

cierului, care este cu adev#rat impresionant
[i-l onoreaz#. A m#rturisit c# a urm#rit cu
aten]ie periplul romanesc al scriitorului ale
c#rui romane constituie o fresc# a lumii
prezentate, autorul impun@nd \n literatur#
zona [i lumea Teicanilor. _n cartea relan-
sat#, scriitorul schimb# registrul tematic,
\n roman se \ntoarce c#tre sine [i \ntr-un
amplu monolog \[i prezint# destinul. Titlul
romanului are mai multe conota]ii. Ro-
manul pune, ideatic [i psihologic, problema
c#ut#rii, a redescoperiri a ceea ce fusese
uitat de mult# vreme. Personajele de refe-
rin]# trimit la o realitate populat# de carac-
tere, mentalit#]i, atitudini diverse, reprezen-
tative pentru o existen]# contradictorie,
anost#. La Muntele Athos descoper# o lume
anume, romanul c#p#t@nd note filozofice,
dar discu]iile de acolo nu-i schimb# nici
p#rerile, nici atitudinea. Criticul a ilustrat
cu c@teva citate edificatoare, care constituie
m#rturisiri cutremur#toare, faptul c# scrisul
nu este un hobby, ci este tr#ire, ardere.
Criticul a ajuns la concluzia c# “Strategiile
redact#rii sunt con[tientizate, roman-
cierul Ion Floricel prob@nd un real rafi-
nament \n arta compozi]iei [i \n re-
levarea subtilit#]ilor psihologice, oferind
c#r]ii o proasp#t# modernitate”.

Pentru diversificare [i spre a oferi in-
vita]ilor de onoare binemeritate clipe de
respiro, elevi de la {coala nr. 5, \ndruma]i
de d-na prof. Ileana C@rciumaru, au pre-
zentat un moment poetic, r@nd pe r@nd
lectur@nd cu emo]ie artistic# [i sensibilitate
versuri din crea]ia lui Arghezi [i Sorescu.

Cuceritorul moderator a predat [tafeta
romancierului Ion Floricel, pe care l-a
numit “[eful caravanei scriitorilor olteni”,
iar acesta, cu emo]ia, delicate]ea [i sensi-
bilitatea cunoscute, \n cuvinte alese [i
pline de bun-sim], a adus mul]umiri celor
care l-au \naso]it, rostind c@te o “vorb#”
de pre]uire pentru fiecare [i l-a “provocat”
pe artistul plastic Marcel Voinea s# \ntoc-
measc# schi]e de portret pentru ilustrarea
viitorului s#u roman “M@rlanii”. A m#r-
turisit c# atunci c@nd a \nceput s# scrie,
\n mintea sa st#tea la loc de cinste realis-
mul, “singura tr#s#tur# de a capitaliza
orice carte” [i a precizat c# \n trilogia sa
se vorbe[te despre bine [i r#u, despre
justi]ie [i injusti]ie. Dup# un timp, a sim]it
nevoia de a trece la simbol, “Trec#torul”
fiind un simbol, un “trec#tor” care vede
sau mai bine zis reprezint# o lume care
dezam#ge[te, o lume dezavuzat#, lumea
\ns#[i fiind o trecere.

_ncep@ndu-[i interven]ia cu o inspirat#
similitudine \ntre situa]ia Domniei Sale [i
cea a melcului din poemul lui Ion Barbu
“Dup# melci”, dl. Jean B#ile[teanu a m#r-
turisit c#, asemenea melcului care, d@nd
curs desc@ntecului copilului, a p#r#sit co-
chilia [i a fost r#pus de frigul prim#verii
timpurii, s-a l#sat p#c#lit de vremea \n[el#-
toare, motiv pentru care se vede nevoit
s# tremure [i [i-a cerut scuze pentru ca-
litatea vocii. A dat glas unei certitudini,
afirm@nd c# mai crede \n ve[nicia c#r]ii [i
m#rturisind c# nu i-a disp#rut \nc# mirosul
de cerneal# al c#r]ilor copil#riei [i adoles-
cen]ei sale. A adus un cald elogiu biblio-
tecii ca institu]ie de prestigiu, preciz@nd c#
marile realiz#ri s-au f#cut prin cuv@nt, “prin
cuv@ntul scris, nu prin pu[c# [i sabie”.

Dl. prof. univ. dr. Florea Firan a adresat

calde felicit#ri organizatorilor – colecti-
vului bibliotecii, personalului [i directo-
rului Casei de Cultur# – pentru modul
exemplar \n care au organizat aceast#
s#rb#toare a bibliotecii, institu]ie pe care
o socote[te “un sanctuar, o adev#rat# bise-
ric#” [i a mul]umit oficialit#]ilor locale,
personal d-lui viceprimar Paul Mitroi,
pentru implicarea \n impulsionarea vie]ii
spirituale a urbei.

Dl. Paul Mitroi [i-a exprimat marea
bucurie generat# de faptul c# astfel de
evenimente de ]inut# sunt din ce \n ce
mai numeroase, c# \n acest fel se deschide
inima spre cultur#, aceasta fiind [ansa
noastr# \ntr-o perioad#, regretabil, domi-
nat# de vulgaritate. Oltenia este o zon#
cu oameni sensibili, talenta]i [i inspira]i.
Meritul pentru aceste pl#cute momente
este al Bibliotecii Municipale [i al Casei
de Cultur#, institu]ii care \[i pun amprenta
pe via]a spiritual# a comunit#]ii. A mul]u-
mit invita]ilor [i a transmis tuturor crea-
torilor inspira]ie [i putere de munc# pentru
a da via]# unor noi valori.

 Cu ocazia lans#rii romanului “A fost o
lume”, spuneam, parafraz@ndu-l pe \nte-
meietorul criticii literare, Titu Maiorescu,
c# dl. Ion Floricel este un scriitor \n
adev#ratul \n]eles al cuv@ntului. Citindu-i
mai multe c#r]i [i merg@nd pe aceea[i
linie, \ndr#znim acum s# spunem c# este
un scriitor mare [i c#, cel pu]in \n ceea ce
prive[te romanul
ciclu, \[i are un
loc meritat \n ga-
leria \nainta[ilor
Duiliu Zamfires-
cu [i Hortensia
Papadat-Benges-
cu, ca s# ne re-
ferim numai la
aceste dou# nu-
me. Am remar-
cat aceea[i mo-
destie, care ar
trebui s#-i molip-
seasc# [i pe al]i
creatori, [i nu
numai, precum [i noble]ea sa sufleteasc#,
respectul fa]# de urbea \n care a tr#it o
perioad# [i a l#sat urme, faptul c# vine cu
pl#cere aici [i se simte onorat c# B#i-
le[tiul l-a adoptat ca pe un fiu al s#u. Sunt
aspecte care-i augumenteaz# personalitatea,
iar faptul c# a oferit gratuit romanul [i a
dat cu pl#cere autografe este o dovad# de
caracter, de noble]e [i de pre]uire a iubi-
torilor de literatur# [i de frumos.

Scriitorul Ion Floricel este un romancier
de calibru, iar ca membru al Cet#]ii, Ion
Floricel este un om de o mare omenie,
un caracter puternic, dublat de o bun#tate
[i de o generozitate rar \nt@lnite, un spirit
ales [i, vorba lui Camil Petrescu, un om
\ntre oameni. Este o p#rere pe care ne-
am format-o \n timp [i \i asigur#m pe
cititorii no[tri c# nu este nici exagerat#,
nici de circumstan]# [i nici pornit# dintr-
un p#gubos subiectivism.

Cea de a doua zi a fost consacrat#
comemor#rii Elenei Cuza, de la a c#rei
moarte s-au \mplinit 100 de ani, printr-
o sesiune de comunic#ri [i referate, figura
luminous# a Elenei Doamna fiind evocat#
printr-o comunicare inspirat#, documen-
tat# [i de \nalt# ]inut#, prezentat# \ntr-o
form# care a captivat, de d-na prof.
Elisabeta Coman, care a insistat asupra

profilului moral [i spiritual al celei evo-
cate, pe puternicul s#u caracter. Referindu-
se [i la aspecte din domnia lui A. I.
Cuza, a eviden]iat faptul c#, prin echili-
brul, bl@nde]ea [i \n]elepciunea sa, Elena
Doamna a asigurat lini[tea sufleteasc# a
domnitorului, fiindu-i de un pre]ios sprijin
\n acele momente deloc u[oare pentru
Principatele Unite. Preg#tite [i \ndrumate
de aceea[i profesoar#, c@teva eleve din
clasa a X-a Filologie de la Liceul “Mihai
Viteazul” au prezentat referate interesante
prin care au completat personalitatea de-
licatei Doamne cu aspecte din diferite
perioade ale vie]ii: B#lun# Raluca – co-
pil#ria [i adolescen]a – Gabroveanu Ra-
luca – tinere]ea, maturitatea [i aspecte
din timpul domniei lui Cuza – Mateescu
M#d#lina – perioada de dup# detronarea
domnitorului. Manifest#rile au continuat
luni 06.04, c@nd, \n cadrul \nt@lnirii lunare
a membrilor Clubului Seniorilor, d-na
Janeta Vlad a prezentat un istoric al bi-
bliotecii, moment completat fericit cu un
program artistic sus]inut de Trupa
“Millenium” de la Grupul {colar “{tefan
Anghel”, coordonat# de prof. Maria Lucia
Ninu, sprijinit# de prof. Maria Hu]anu,
director educativ. Asisten]a a avut
posibilitatea s# aprecieze gra]ia, dinamis-
mul [i sincronizarea mi[c#rilor \n inter-
pretarea de c#tre Criveanu Alina [i Bratu
Ana-Maria a unui dans modern, aten]ia la
nuan]e [i jocul inspirat cu care au fost
interpretate scenete dramatizate dup# proza
lui Caragiale: “Bubico” – Coad#lat#
Carmen, Matei M#d#lin, Donea Dumitru

–  “Five o’clock” – Burtea Carmen,
Beleuzu {tefania, Firan Marinela, G@rleanu
Victoria, Dobre Alexandru, V#deanu
Corina – ori savuroasa “Nea M#rin [i Ziua
Femeii”, interpretat# cu har de Avram
Cristian [i Dec# Simona.

_n cadrul momentului aniversar Amza
Pellea, biblioteca a avut invita]i elevi de
la {c. cu cls. I-IV Balasan, \ndruma]i de
\nv#]#toarea Elisabeta Dunav#]u, care au
prezentat momente din crea]ia marelui
actor, cu nemuritoarele [i cuceritoarele
sale personaje: M#rin, Veta, Suc#, Coana
Reta, Sache a lu’ Z#p#citu.

Zilele Bibliotecii B#ile[tene s-au
\ncheiat fericit cu un reu[it simpozion,
sub genericul “Ziua bibliotecarului din
Rom@nia”, \n cadrul c#ruia prof. Sorina
Budirinc#, Vlad Co[ereanu, de la {c. nr.
3, au prezentat comunic#ri inspirate [i
decumentate, iar elevi de la aceea[i [coal#
– Dinc# Daniela Elena, Mitu Diana-Maria,
Mitric# M#d#lin Ionu], Geamba[u Diana
[i Vi[an Daniel Marius – au ilustrat
valoarea c#r]ii prin inspirate citate
apar]in@nd unor mari personalit#]i ale
culturii rom@ne[ti [i universale.

Toate activit#]ile au fost un triumf!

Gh. GHEORGHI{AN

“Zilele Bibliotecii B#ile[tene”,
un triumf

Ora[ul nostru, \n ultima vreme, cu-
noa[te un reveniment. Primarul Costel
Pistri]u se lupt# cu d#ruire, \n aceast#
perioad# de criz#, cu rezolvarea noia-
nului de probleme ale ora[ului. {i, dac#
a reu[it s# creeze sau este \n curs de a
crea condi]ii de via]# civilizat# locui-
torilor B#ile[tiului, n-a r#mas indife-
rent, insensibil, nici la actul de cultur#.

Astfel, pictori]a [i profesoara de la
Liceul de Arte din Bucure[ti, Victoria
Ileana Dragomirescu, a c#rei mam#
este originar# din B#ile[ti, a dorit din
tot sufletul s# organizeze o expozi]ie
cu crea]iile unor mari arti[ti [i \n ora[ul
nostru. _n acest scop a primit tot spri-
jinul din partea d-lui primar Costel Pis-
tri]u [i din partea directorului Casei
de Cultur# “Amza Pellea”, dl. Marcel

Bo]a.
Vernisajul a avut loc pe 12 aprilie

2009 \n foaierul Casei de Cultur# [i
expozi]ia poate fi vizitat# p@n# pe 27
aprilie 2009.

Arti[tii care-[i prezint# crea]iile sunt
de mare valoare. Au avut zeci de
expozi]ii \n ]ar#, dar [i \n str#in#tate:
\n Fran]a, Italia, Germania, Polonia,
Ungaria, Liban.

Victoria Ileana Dragomirescu a
pictat tablouri foarte frumoase [i
extrem de multe icoane pe sticl#, pe
care atunci c@nd le prive[ti \]i aduc
lini[te \n suflet, gamele cromatice au
fie rafinamentul unor sensibile mo-
nocromii, fie polarit#]i complementare
– rozuri violacee – ce se \nt@lnesc cu
nuan]e de verde cald, griurile sunt toate

rafinate. Autoarea se dovede[te o bun#
desenatoare prin felul \n care-[i orga-
nizeaz# suprafe]ele compozi]ionale cu
spontaneitate [i originalitate.

Ioana Stepanov Mitroi (so]ia fostu-
lui avocat al poporului, b#ile[teanul
nostru), de[i la \nceputul carierei \n-
clina spre sculptur#, a f#cut o \ntoar-
cere spre ceramica de mici dimensiuni.
Octavian Barbosa o caracteriza \ntr-
un articol din “Cotidianul”: “Voca]ia
sculptural# este f#r# echivoc, viziunea
[i concep]ia sunt statuare, \n tot ce face,
astfel \nc@t obiectele, de acum, mi[-
c@ndu-se \n sfera decorativului pur au
o valoare intrinsec#, benefic# \n toate
privin]ele”.

_ntr-un alt articol, Maria Magdalena
Cri[an arat# c# Iona Stepanov Mitroi

este “unul dintre arti[tii pentru care
exerci]iul asupra materialului ceramic
nu a \nsemnat o exacerbare a calit#]ilor
decorative. Volume simple, o cromati-
c# ce nu coloreaz#, ci nuan]eaz#, pun
\n valoare dou# elemente pe care ea
le-a exploatat de-a lungul anilor:
geometria, forma, \ntr-un cuv@nt –
arhitectura – iar pe de alt# parte mo-
delajul, acea plasticitate pe care ma-
terialul o con]ine \naintea procesului
de ardere.” Autoarea articolului con-

cluzioneaz#: Ioana Stepanov dup#
c@teva decenii de exerci]iu a reu[it s#
dea materialului ceramic o expresie
personal#, s# creeze o lume care \i este
proprie, prin care aspir# s# treac#
dincolo de impactul cu suprafa]a.
Lucr#rile sale sunt arhitecturi, volume
ce ni se impun prin acurate]e, sobrietate
[i de multe ori o problematic# nespe-
cific# ceramicii”.

Continuare \n pag. 5

O pat# de culoare –
o raz# de cultur#
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_n baza Dispozi]iei 1209/18.03.2009,
\n ziua de 27.03.2009 s-au desf#[urat lu-
cr#rile [edin]ei ordinare pe luna lui M#r-
]i[or, prima lun# de prim#var# autentic#.

Pre[edintele de [edin]#, dl. Ionel Mu-
[uroi, a adresat d-lui primar Costel Pistri]u
rug#mintea de a prezenta ordinea de zi,
pe care au figurat 11 proiecte de hot#r@re.

Prelu@ndu-[i prerogativele, pre[edintele
de [edin]# a supus la vot ordinea de zi,
aprobat# \n unanimitate.

_n expunerea de motive la Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# studiul de
fezabilitate pentru crearea “Sistemului de
supraveghere urban#”, prezentat de dl.
Victor Bonci, care a supus aten]iei [i
urm#toarele trei proiecte de hot#r@re, se
men]ioneaz# c# Programul Opera]ional
Regional 2007-2013 cuprinde Axa prio-
ritar# 1 – “Sprijinirea dezvolt#rii durabile
a ora[elor, poli urbani de cre[tere” care
se refer# la calitatea vie]ii cet#]enilor prin
reabilitarea infrastructurii urbane, \mbu-
n#t#]irea serviciilor urbane [i a celor so-

a lucr#rilor de interven]ie” privind moder-
nizarea str#zilor, trotuarelor [i \nfiin]area
de parc#ri auto, s-a men]ionat c# circula]ia
rutier# \n municipiu se desf#[oar# pe o
re]ea stradal#, \n general regulat#, rectan-
gular# care cuprinde str#zi de categoria a
III-a [i a IV-a, arterele de circula]ie de
acest tip av@nd dou# benzi [i carosabilul
de 7 m. Pentru \mbun#t#]irea circula]iei
\n zona central#, pe str#zile principale
precum [i pentru crearea unor zone de
parcare pentru autoturisme, executivul a
propus \ntocmirea “Documenta]iei de
avizare a lucr#rilor de interven]ie pentru
modernizare”, prin care cre[te gradul de
siguran]# a circula]iei pietonale. Dl. primar
Costel Pistri]u a informat c# pentru aceast#
activitate este prev#zut# o sum# foarte
mare – 308,5 miliarde lei vechi – se vor
asfalta 22-24 km de str#zi, contribu]ia
municipiului fiind de 5,6 miliarde lei. _n
cuv@ntul s#u, dl. Vasile Duinea a precizat
c# [i-a dat seama c# aceasta este doar
prima faz# [i a \ntrebat dac# va urma [i

a doua. S-a ar#tat surprins c# partea de
sud a ora[ului nu se reg#se[te \n proiect.
Pe strada Revolu]iei exist# canalizare, dar
este \ntrerupt# pe unele tronsoane. Canali-
zarea s-a f#cut pe un strat de nisip foarte
mi[c#tor, deoarece, din motive cunoscute
de to]i, \n regimul de trist# amintire nu
s-a aprobat canalizarea pe strat de beton.
R#spunz@ndu-i, edilul-[ef a men]ionat c#
a luat \n calcul ridic#rile topo pentru ca
valoarea s# fie mai mic#, motiv pentru
care s-a rezumat la unele str#zi, fiind
vorba de? din suprafa]a str#zilor. P@n# \n
urm# cu trei zile, nu era prins# canalizarea
pe anumite tronsoane, dar, spre bucuria
sa, a fost ob]inut# [i reabilitarea acestora.
Av@nd \n vedere progresele tehnice din
ultimul timp, nu va mai exista canalizare
prin c#dere liber#.

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

_n expunerea de motive la Proiectul de
hot#r@re privind asumarea Proiectului
Integrat de Dezloltare Urban# (PIDU) a
municipiului [i a cheltuielilor legate de
acest proiect, se stipuleaz# c# pentru atin-
gerea obiectivului general al dezvolt#rii
regionale, strategia vizeaz# printre alte
obiective specifice: cre[terea rolului eco-
nomic [i social al centrelor urbane printr-
o abordare policentric#, spre a stimula
dezvoltarea mai echilibrat# a regiunilor;
cre[terea calit#]ii infrastructurii sociale;
cre[terea competitivit#]ii regiunilor ca
loca]ii pentru afaceri; cre[terea contribu]iei
turismului la dezvoltarea regiunilor.
PIDU-rile, prin obiectivele lor, reprezint#
cre[terea calit#]ii vie]ii [i crearea de noi
locuri de munc# \n ora[e, prin reabilitarea
infrastructurii urbane [i \mbun#t#]irea ser-
viciilor urbane, inclusiv a celor sociale.
Principalele categorii de opera]iuni [i acti-
vit#]i eligibile sunt: reabilitarea infrastruc-
turii urbane [i \mbun#t#]irea serviciilor
urbane, inclusiv transportul urban (infras-
tructura public# urban#; transport [i mo-
bilitatea popula]iei; pa-trimoniu cultural
mondial – UNESCO – na]ional [i local
din mediul urban); „ dezvoltarea dura-
bil# a mediului de afaceri; „ reabilitarea
infrastructurii sociale.

Pornind de la cele men]ionate, executi-
vul a propus asumarea
PIDU, pentru a accesa
fonduri \n cadrul Pro-
gramului Opera]ional
Regional 2007-2013.

Dl. primar Costel Pis-
tri]u a eviden]iat im-
portan]a proiectului,
pun@nd \n eviden]# fap-
tul c# nu este posibil s#
se ob]in# fonduri dec@t
prin PIDU. Noi am
primit bani de la buget
\n func]ie de gradul de
colectare a impozitelor
[i taxelor locale. S-a reu-
[it s# se ia cofinan]are
de la stat, pentru a nu
se greva bugetul local,
deoarece suma de 7,81
miliarde lei vechi dep#-
[e[te ce avem aprobat.

To]i consilierii locali
a fost de acord cu
proiectul propus de
executiv.

_n ceea ce prive[te
Proiectul de hot#r@re re-
feritor la aprobarea exe-
cut#rii studiului de feza-
bilitate [i a proiectului
tehnic pentru reabili-
tarea [i extinderea Par-

cului Balasan, supus aten]iei asisten]ei de
dl. Firu Must#]a, se precizeaz# c# s-a
adoptat Hot#r@rea 43/26.03.2008 a CL
prin care a fost aprobat Programul de
extindere a spa]iilor verzi \n dou# etape:
\n perioada 01.01.2008-31.12.2010, se
prevede o cre[tere cu 179.785 m2, iar \n
perioada 01.01.2011-31.12.2013, cre[terea
va fi de 120.000 m2, suprafe]e care ad#u-
gate la cea existent#, vor asigura o supra-
fa]# de 521.893 m2, adic# 26 m2/locuitor.
Av@nd \n vedere c# zona care d# posibi-
litatea atingerii pragului de 26 m2/loc.
este cea care se \ntinde de-a lungul P@-
r@ului Balasan, executivul a propus apro-
barea \ntocmirii studiului de fezabilitate
[i a proiectului tehnic pentru “Reabilitarea
[i extinderea Parcului Balasan”.

Dl. primar Costel Pistri]u a informat c#
pentru reabilitarea [i extinderea Parcului
Balasan, ora[ul nu particip# cu nimic la
cofinan]are, ci doar se pl#te[te studiul de
fezabilitate [i proiectul tehnic, urm@nd ca
banii s# fie restitui]i, dac# se prinde proiec-

tul. La \ntrebarea d-lui Ionel Mu[uroi dac#
se face extindere pe ambele p#r]i ale p@-
r@ului, edilul-[ef a precizat c# va fi finan-
]at tot ce se poate face pe ambele maluri
ale p@r@ului. Se vor realiza alei [i b#ncu]e,
se va asigura supravegherea, dar nu se vor
executa f@nt@ni arteziene. Dl. Vasile Duinea
a pedalat pe faptul c# la intrarea \n acest
parc este o tonet# de mai mari dimensiuni
[i nu [tie cui apar]ine, \ns# oricum ea ar
trebui pus# \n valoare, interven]ie la care
edilul-[ef a informat c# a f#cut deja cu-
noscut persoanei care o de]ine s# [i-o ridice,
iar dac# nu se conformeaz#, o va ridica
prim#ria [i va amenaja acolo spa]iu verde.
La \ntrebarea d-lui Amza Dumitra[cu dac#
\n cadrul extinderii [i reabilit#rii este prins
[i [trandul, dl. primar a r#spuns c#,
deocamdat#, nu, dar se poate face cu bani
de la bugetul local.

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

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# principalele manifest#ri cul-
tural-artistice [i educative pe trim. al II-
lea 2009, dl. Marcel Bo]a, directorul Casei
de Cultur# [i d-na bibliotecar Janeta Vlad
au prezentat principalele activit#]i care vor
fi organizate, detaliind unele dintre aces-
tea, iar dl Marcel Bo]a a solicitat s# se
aprobe cuplarea manifest#rii dedicate co-
memor#rii aviatorului Petre Ivanovici, pro-
gramat# pe 04.04.2009 cu cea programat#
pe 23.04.2009, ziua patronului spiritual
al municipiului.

Dl. Amza Dumitra[cu a apreciat c# pro-
gramul este variat [i bine g@ndit, dar parc#
este prea \nc#rcat de protocolar, propu-
n@nd s# fie aduse forma]ii artistice profe-
sioniste. Este adev#rat c# travers#m o pe-
rioad# grea, de criz#, dar b#ile[tenii au
nevoie [i merit# s# se [i delecteze prin
programe artistice de calitate. Dl. Mugurel
M@nz@n# a fost de p#rere c# nu este bine
ca \n programul bibliotecii dedicat come-
mor#rii marelui Amza Pellea s# fie impli-
ca]i pre[colarii. Dl. primar a asigurat asis-
ten]a c# activit#]ile dedicate memoriei
ilustrului Amza Pellea se vor situa la nivel
superior, pe m#sura personalit#]ii de ex-
cep]ie a acestui titan al scenei rom@ne[ti.
D-na Elena Jianu a fost de p#rere c# ar fi

bine s# se stabileasc# un parteneriat cu
Teatrul Na]ional “Marin Sorescu” Craiova,
spre a se evita situa]ii ca cea care se va
petrece chiar a doua zi, c@nd elevi de la
Liceul “Mihai Viteazul” merg la Craiova
la o pies# de teatru, dar sunt obliga]i ca pe
l@ng# cei 10 lei, c@t cost# biletul, s# mai
pl#teasc# al]i 15 lei, transportul. Pentru
parteneriatul propus este bine s# se fac# [i
contracte cu [colie spre a asigura spec-
tatori. Dl. primar a fost de p#rere c# ar fi
bine ca teatrul s# se deplaseze o dat# pe
lun#, iar noi s# le asigur#m dou# spectacole,
unul cu elevii [i altul cu adul]ii, dup# cum
ar fi bine ca [i Casa de Cultur# s# aib#
forma]ii de teatru. Dl. Marcel Bo]a a
informat c# a avut permanent \n aten]ie
aceast# problem#, dar deplasarea este greu
de realizat, deoarece unele piese, av@nd
decor preten]ios, necesit# mijloc de
transport care poate costa mai mult dec@t
se \ncaseaz#, iar altele nu pot fi prezentate
pe scena noastr# care este mic#.

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

unanimitate.
_n expunerea de motive la Proiectul de

hot#r@re prin care se aprob# trecerea \n
patrimoniul public al localit#]ii a unor
terenuri intravilane, se precizeaz# c# exe-
cutivul a propus modificarea Anexei la
Hot#r@rea CL 19/1999, prin trecerea \n
patrimoniul public a terenurilor din str.
Meseria[i nr. 287 – 896 m2 – [i din str.
Meseria[i nr. 223 A – 898 m2.

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

_n ceea ce prive[te Proiectul de hot#r@re
referitor la luarea unor m#suri de gospo-
d#rire a localit#]ii precum [i de constatare
[i sanc]ionare a faptelor ce constituie
contraven]ii, prezentat de dl. viceprimar,
Paul Mitroi, se men]ioneaz# c#, av@nd \n
vedere c# la nivelul localit#]ii se constat#
nerespectarea normelor legale privind
asigurarea cur#]eniei [i salubriz#rii, nu este
protejat domeniul public [i privat, nu sunt
respectate normele de protec]ie a mediului,
ordinea [i lini[tea public#, de fluidizare a
circula]iei, executivul a propus actualizarea
[i completarea Hot#r@rii CL 11/30.07.2004,
pentru stabilirea faptelor care constituie
contraven]ii – hot#r@re pe care o prezent#m
\n acest num#r al ziarului nostru.

Dl. primar Costel Pistri]u a dat infor-
ma]ii referitoare la ra]iunea acestui proiect,
Poli]ia municipal# [i Poli]ia Comunitar#
neav@nd instrumentele necesare pentru a
da amenzi \n cazul ma[inilor particulare
de v@nzare aflate \n parc#ri. De multe
ori, anumi]i cet#]eni fac ce vor, chiar dac#
\ncalc# legea, iar prin aceast# hot#r@re se
pune stavil# unor astfel de abateri. Se
impune, \ns#, ca aceste m#suri s# fie
monitorizate, motiv pentru care a f#cut
apel la consilieri s#-l sprijine \n ac]iunea
de depistare a celor care \ncalc# preve-
derile hot#r@rii ce se va lua. Dl. Vasile
Duinea a fost de p#rere c# este bine ca
fiecare consilier s# aib# o legitima]ie [i o
\mputernicire, pentru a putea atrage aten]ia
cet#]enilor care \ncalc# prevederile hot#-
r@rilor CL. Dl. Amza Dumitra[cu, dup#
ce a precizat c# la fostul ICIL este o zon#
foarte murdar#, a \ntrebat cui apar]in acum
imobilul [i terenul aferent. Gardul este
c#zut [i arat# r#u. Trebuie salubrizat# [i

aceast# zon#. Sunt multe
materiale de construc]ie
depozitate pe trotuar,
motiv pentru care este
necesar s# se intre \n
legalitate [i s# se \ncheie
parteneriate cu agen]ii
economici, prin care s#
se satbileasc# unde au
dreptul s#-[i depoziteze
materialele. A propus ca
salaria]ii de la Urbanism
s# inventarieze locurile
unde a fost spart asfaltul
[i s# se ia m#suri ca cei
care au f#cut-o s# repare.
Edilul-[ef a fost de p#-
rere c# trebuie monito-
rizate hot#r@rile pentru a
impune respect fa]# de
domeniul public, mai
ales c# prin aceast# hot#-
r@re avem la \ndem@n#
[i instrumentul necesar.
Dl. C#t#lin Ne]a a pe-
dalat pe faptul c#, deoa-
rece Parcul Balasan este
des plin de cai, s-ar im-
pune s# se propun#
amenzi mai mari, spre a
preveni acest fenomen,
iar edilul-[ef a precizat
c#, dac# se aprob# pro-

iectul pentru Parcul Balasan, \n mod sigur
acesta va fi \mprejmuit cu gard. Dl. Ionel
Mu[uroi a opinat c# ar fi foarte bine s#
se implice mai mult institu]iile abilitate,
dar la fel de bine [i de necesar ar fi s#
se implice [i to]i consilierii. S-a ar#tat
nepl#cut surprins de faptul c#, de[i la
p#durea ]#r#neasc# paza este asigurat# de
Poli]ia Comunitar#, p#durea este plin# de
gunoie. A propus ca hot#r@rea \n discu]ie
s# fie popularizat# special [i prin Gazeta
de B#ile[ti. Dl. Amza Dumitra[cu a avansat
propunerea de a fi invita]i la unele [edin]e
ale consiliului parlamentarii din Colegiul
B#ile[ti, pentru a cunoa[te problemele
stringente ale municipiului [i pentru a se
implica [i a ne ajuta \n dep#[irea acestora.
S# facem o adres# oficial# prin care s# le
lansam invita]ia, fiindc#, \n acest fel, \i [i
responsabiliz#m.

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

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# reformularea art. 1 al Ho-

Maturitate, echilibru, responsabilitate
ciale. _n scopul cre[terii siguran]ei [i al
prevenirii criminalit#]ii, executivul a pro-
pus aprobarea studiului de fezabilitate
pentru crearea sistemului de supraveghere.

Dl. primar Costel Pistri]u a oferit infor-
ma]ii suplimentare, insist@nd pe faptul c#
din valoarea total# a proiectului de 12,5
miliarde lei vechi, Consiliul Local va su-
porta doar suma de 261,8 milioane lei
vechi, TVA-ul fiind pl#tit de stat. _n cu-
v@ntul s#u, dl. Amza Dumitra[cu a soli-
citat informa]ii asupra locului unde vor
fi instalate cele 42 de camere de luat
vederi [i a \ntrebat dac# va fi nevoie de
personal specializat, interven]ie \n urma
c#reia edilul-[ef a precizat c# vor fi ins-
talate camere de luat vederi la institu]iile
cu grad mare de periculozitate [i c# nu
va fi angajat personal specializat, respon-
sabilitatea revenind Poli]iei Comunitare.

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

_n ceea ce prive[te Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# studiul de fezabilitate
pentru “Modernizarea [i extinderea Par-
cului Tineretului”, se precizeaz# c#, av@nd
\n vedere c# aspectul peisagistic al spa-
]iilor [i zonelor verzi amenajate de-a lun-
gul st#zilor [i \n cele dou# parcuri – Parcul
Balasan [i Parcul Tineretului – este do-
minat de arbori care prezint# pericol de
producere a accidentelor \n cazul situa-
]iilor meteo deosebite, pentru \mbun#t#-
]irea [i cre[terea suprafe]ei de spa]ii verzi
\n zona central#, executivul a propus \n-
tocmirea studiului de fezabilitate pentru
“Modernizarea [i extinderea Parcului
Tineretului”. Pentru edificarea consilierilor
privind felul cum va ar#ta parcul, s-a
proiectat un film, comentat de edilul-[ef,
film care prezenta imaginea parcului mo-
dernizat [i extins. Din primele imagini
reie[ea clar c# actualul parc este \mb#tr@-
nit, motiv pentru care s-a propus realizarea
unui parc european. _n prelungirea
parcului se va amenaja un mini parc \n
zona serelor, prin care se va face leg#tura
parcului modernizat cu strada M#r#[e[ti.
Se vor planta 68 de stejari [i multe mag-
nolii [i se vor construi f@nt@ni arteziene,
iar pomii nu vor mai fi delimita]i prin
borduri, ci prin gard viu.

Dl. Mugurel M@nz@n# a apreciat c#
proiectul este superb, dar a fost de p#rere
c# a[a cum au fost prezentate diferitele
p#r]i ale parcului, se dep#[e[te suprafa]a
total# de 17.638 m². A \ntrebat dac# s-a
f#cut comand# de material s#ditor  [i a
aten]ionat s# se ]in# seama de faptul c#
nu to]i arborii planta]i se prind. R#spun-
z@ndu-i, primul gospodar al municipiului
a informat c# suprafa]a real# a parcului
dep#[e[te 20000 m² [i c# a f#cut de-
mersuri pentru a se aproba modificarea
suprafe]ei prntr-un act official. Referitor
la plantarea pomilor, aceast# opera]iune
intr# \n sarcina executantului lucr#rii, care
\n mod sigur \[i va lua m#suri de precau-
]ie. Dl. C#t#lin Ne]a a pedalat pe faptul
c#, prin deplasarea parc#rilor spre dreapta,
trotuarul respectiv de pe str. Lt. Beche-
rescu se \ngusteaz#  [i a \ntrebat dac#
sunt [anse s# se c@[tige acest proiect.
Primarul municipiului a precizat c#, \n
mod normal, trotuarul trebuie s# aib# 1,5
m, iar \n cazul nostru acesta va fi de cel
pu]in 2 m. _n mod sigur proiectul va fi
c@[tigat, iar pentru a afla [i alte am#nunte,
i-a invitat pe cei interesa]i s# acceseze
site-ul Prim#riei.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat cu
14 voturi “pentru”, d-na consilier Cristina
S#lceanu ab]in@undu-se.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# “Documenta]ia de avizare

t#r@rii CL 7/2009, supus# aten]iei de dl.
Mihai Barbu, se men]ioneaz# c#, \n urma
controlului de legalitate de c#tre Institu]ia
Prefectului, a fost \ntocmit referatul 1957/
2009 prin care se solicit# reformularea
articolului men]ionat, motiv pentru care
executivul a propus formularea: “Se \ntoc-
me[te Raportul de evaluare a secretarului
unit#]ii administrativ-teritoriale de c#tre
primar, pentru perioada 01.12.2007-
31.12.2008, pe baza propunerilor Consi-
liului Local”.

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

_n expunerea de motive la Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# alegerea pre-
[edintelui de [edin]# pentru lunile aprilie,
mai, iunie 2009, dl. Mihai Barbu a precizat
c#, \ntruc@t mandatul actualului pre[edinte,
ales \n ziua de 30.12.2008, a expirat, exe-
cutivul a propus alegerea pre[edintelui de
[edin]# pentru perioada men]ionat#.

Dl. Elena Jianu a propus pentru aceast#
calitate de onoare, dar [i de respon-
sabilitate pe dl. Paul Mitroi, propunere
supus# la vot [i aprobat# \n unanimitate.

S-a dezb#tut apoi Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# plata drepturilor sa-
lariale restante, ob]inute de salaria]ii pri-
m#riei \n urma unor hot#r@ri judec#tore[ti,
prin e[alonarea acestora pe o perioad# de
maximum 24 de luni.

Dl. primar Costel Pistri]u a f#cut o
evaluare obiectiv#, pertinent# a situa]iei,
men]ion@nd c# \n prezent 12 prim#rii din
jude] sunt nevoite “s# pun# lac#tul la u[#”
din cauza situa]iei bugetului na]ional [i
local. B#ile[tiul are 3,5 miliarde lei vechi
cheltuieli lunare cu personalul, reprezen-
t@nd 83% din buget. “Ce mai r#m@ne
pentru investi]ii?” s-a \ntrebat retoric. A
considerat c# nu se poate sacrifica o urbe
pentru salaria]ii respectivi, solicit@nd o
echilibrare  a situa]iei, \n sensul de “a
l#sa ceva” [i salaria]ii [i CL. Trebuie s#
chibzuim banii, pentru a nu se ajunge la
blocarea conturilor, \ncerc@ndu-se chiar o
reducere de personal de cca 10%. D-na
Elena Jianu, dup# ce a men]ionat c# este
firesc ca dl. Nicolae Florescu, \n calitate
de lider sindical, s# apere interesele oa-
menilor [i a \ntrebat retoric ce este prioritar
– locul de munc# al salaria]ilor sau dorin]a
de a primi c@t mai repede ace[ti bani. Dl.
N. Florescu a men]ionat c# a dorit demisia
de onoare a directorului economic, Violeta
Mo]#]#eanu, care n-a f#cut ce trebuia la
momentul respectiv, dar  constat# cu regret
c# nici acum nu-[i depune demisia. _n
cele 3,5 miliarde lei sunt cuprinse [i su-
mele pentru \nv#]#m@nt. A fost de p#rere
c# hot#r@rea care se va lua este nelegal#
[i a asigurat c# va fi atacat# \n Conten-
ciosul Administrativ. Dl. primar a men]io-
nat c# a analizat foarte bine ce se \nt@mpl#
\n prim#rie, privitor la situa]ia bugetului.
N-a \n]eles \n numele cui a f#cut dl.
Florescu adresa, pentru c# a folosit antetul
prim#riei ceea ce nu este normal, adresa
trebuind s# fie f#cut# din partea sindica-
tului. A aflat chiar \n ziua [edin]ei de
aceast# adres# [i a precizat c# drepturile
solicitate nu se pot pl#ti din cotele defal-
cate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale, ace[ti bani av@nd alte destina]ii,
pe cale le-a [i nominalizat. L-a rugat pe
dl. Florescu s# spun# de unde crede c# se
pot lua cele 10 miliarde de lei vechi nece-
sare pentru plata drepturilor c@[tigate. Dl.
Amza Dumitra[cu a insistat pe faptul c#
trebuie s# existe o oarecare flexibilitate
din partea salaria]ilor, a pus \ntrebarea
fireasc# de unde ar putea fi lua]i banii,
concluzion@nd c#, fiind o situa]ie
de criz#, ar trebui o mai mare
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deschidere din partea tuturor.
Demisia este un act unilateral, a[a

\nc@t omul nu poate fi obligat s# [i-o
dea. A opinat c# era totu[i necesar ca d-
na Mo]#]#eanu s# fie prezent# pentru a
da explica]ii, absen]a dumneaiei \ncura-
j@ndu-i pe solicitan]i. Se impune o eva-
luare corect# a fiec#rui salariat, av@nd \n
vedere c# mul]i consilieri [i primari au
fost schimba]i, iar salaria]ii au r#mas fie
c# sunt eficien]i, fie c# nu-[i justific#
salariul. Dl. Vasile Duinea a fost de p#rere
c# sunt dou# situa]ii diferite, plata drep-
turilor [i demisia directorului economic
cerut# de dl. Florescu. Este bine s# se
fac# o \nt@lnire cu salaria]ii, s# li se explice
situa]ia [i crede c# ace[tia vor \n]elege-o
mai bine dec@t liderul sindical. Fiec#ruia
s# i se dea banii restan]i \n 3-4 tran[e. La
aceast# idee a subscris [i dl. Mugurel M@n-
z@n#, care a fost de p#rere c# liderul de
sindicat \[i sus]ine propriul interes. Pro-
blema trebuie rezolvat# pe cale amiabil#.
Dl. Paul Mitroi a fost de p#rere ca \nainte
de prezentarea bugetului s# se discute cu

De vreo dou#zeci de
ani, de c@nd ne pretin-
dem democra]i verita-
bili, to]i factorii, care
alt#dat# ]ineau de pro-
pagand#, explic# ritmul
[i direc]iile mersului
societ#]ii noastre prin
orient#rile unei concep-
]ii denumite cam arti-
ficial “Voin]a politic#”.

S-a ajuns chiar la
exager#ri privind im-
portan]a esen]ei acestei
sintagme care e folosit#
mereu \n discursurile,
interviurile [i scrierile oamenilor po-
litici. Uneori, de fapt, voin]a politic#
se dovede[te superficial#, dac# nu go-
lit# de un con]inut fundamentat doar
teoretico-demagogic, iar goliciunea de-
curge din caracterul oscilant al oame-
nilor politici, cei mai mul]i dependen]i
de pozi]ii, func]ii sau avantaje de mo-
ment sau \n perspectiv#; \ns#[i “im-
plementarea voin]ei politice” se cu-
pleaz# repede \n func]ie de rela]iile
interumane (matrimoniale, cu nun]i cu
dar mare, divor]uri, botezuri, partaj etc.)
de afaceri, beneficii, clienteism etc.

Dar, oare, chiar orice se face cu
voin]# politic#?! Nu! Timpul \[i ur-
meaz# drumul lui ireversibil...; se
schimb# anotimpurile, \n ciuda globali-
z#rii [i, vr@nd-nevr@nd, a venit prim#-
vara, una capricioas#, cu “Babe” ur@te
(mai multe) [i  mai rar frumoase, de[i
sintagma “bab# frumoas#” are o semni-
fica]ie cu \nc#rc#tur# utopic#, ba chiar
cu numeroase tentative de re\ntoarcere
a iernii, de aici cu rebufniri ale
locuitorilor unui B#ile[ti suprasaturat
de o iarn# care nu era s# mai plece,
\n ciuda previziunilor meteorologice
c# va fi una bl@nd# [i c# vom avea o
prim#var# timpurie. Dar n-a fost a[a
pentru locuitorii dornici s# nu mai stea
\n cas# dup# at@tea luni de iarn#.

Odat# cu zumzetul albinelor, pri-
mele flori, dar [i urzicile [i dragaveiul
au ap#rut semne palpabile noi ale
crizei mondiale, \ns# cu toate greut#-
]ile [i lipsurile, via]a trebuie s# mearg#
\nainte.

Anotimpul primenirii care e pri-
m#vara \ncepe dintotdeauna cu o cu-
r#]enie general# la nivelul fiec#rei
gospod#rii, cartier [i localit#]i. Privind
\n profunzime, concluzia este c@t se
poate de clar#: \n fiecare cas# [i curte
e vorba de voin]# individual# [i fami-
lial#, iar \n orice localitate de o voin]#
nicidecum “politic#”, ci de una civic#,
fiindc# nu putem c#dea “\n extremis”,
ca \n socialism, c@nd toate aveau “ca-
racter politic”, cobor@te p@n# la colec-
tarea de maculatur#, spice, sticle [i
borcane, fier vechi, mu[e]el etc. de
c#tre pioneri [i [colari.

_n B#ile[tiul prim#verii lui 2009 s-
a manifestat din plin voin]a civic# [i
spirit responsabil \ntemeiat pe m#suri
adecvate, \n urma analizei realit#]ii,
cu stabilirea priorit#]ilor.

Toate informa]iile \n leg#tur# cu
tot ce s-a realizat sau urmeaz# s# se
realizeze ne-au fost furnizate cu ama-
bilitate de d-nii Mihai Negrea [i Mihai
Dumitra[cu, consilierii primarului.

Nimic realizat sau \n proiect la \n-
t@mplare; totul cu consultarea unor spe-
ciali[ti \n domeniu, de[i n-au lipsit
(nici nu se putea altfel!) comentarii [i
b@rfe pornite din ranchiun# sau igno-
ran]# (“Ce, s-au pus #[tia s# taie to]i
pomii din Parc [i de pe Strada
Mare?!”).

_n realitate au fost t#ia]i cei afla]i
\ntr-o stare avansat# de degradare bio-
logic# [i deveni]i poten]iale pericole

Voin]a civic# [i efortul
responsabil ca factori de progres

salaria]ii, iar directorul economic s# le
explice ra]iunea e[alon#rii. Dl. Mihai Barbu
a precizat c# n-a auzit pe cineva care s# nu
fie de acord cu e[alonarea, peste 90%
accept@nd, de aceea discu]ia este absolut
necesar#. Dl. Sabin Gaciu a precizat c#
orice hot#r@re judec#toreasc# se pune \n
aplicare de ordonatorul de credite. Sumele
c@[tigate nu se pot pl#ti dec@t prin
e[alonare. Primarul municipiului are
dreptate, dar sindicatul for]eaz# nota. O
discu]ie cu salaria]ii ar clarifica situa]ia.
Dl. primar Costel Pistri]u a men]ionat c#
pentru moment trebuie aprobat# e[alonarea
[i apoi se va vedea cum se va proceda [i
ce m#suri se vor lua.

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

Lucr#rile [edin]ei au demonstrat c# se
poate [i altfel, iar maturitatea, echilibrul,
responsabilitatea cu care “parlamentarii
locali” au abordat problemele stringente
ale urbei [i absen]a patimilor, a r#fuielilor
personale ne-a adus prim#var# \n suflet.

Gh. GHEORGHI{AN

pentru ma[ini [i pietoni.
Pe strada Victoriei – \n \ntregime,

adic#, de la intrarea dinspre Craiova
p@n# la Cimitirul “Eternitatea” au fost
toaleta]i to]i pomii [i s-au f#cut plant#ri
de gazon [i flori. Pe aceast# cale se
face apel c#tre to]i locuitorii de a
manifesta aten]ie \n travers#ri pentru a
evita c#lcarea ronturilor sem#nate.

Din dorin]a de a realiza c@t mai
mult# vegeta]ie, \n ac]iunea de eco-
logizare, se afl# \n curs de plantare
arbu[ti ornamentali, \n locul celor
t#ia]i din necesitate; s-au plantat peste
cinci sute de tei, arbori ornamentali
cu frunza ro[ie, o sut# de mesteceni
[i urmeaz# s# fie adu[i [i planta]i
puie]i dintr-o specie de conifere.

O realizare deosebit de important#
este ridicarea gunoaielor ce persistau
de c@]iva ani \n locuri detestate una-
nim, \ns# rezultatul indiferen]ei unor
locuitori [i respingerii igienei [i civi-
liza]iei de c#tre al]ii (imaginile ce se
puteau vedea din tren sau de pe {o-
seaua Rastului erau pur [i simplu dezo-
lante!). Unde z#ceau cantit#]i imense
de gunoaie – veritabile focare de infec-
]ie – s-au plantat o mie o sut# de
salc@mi, \n speran]a unei ecologiz#ri
reu[ite; edilii ora[ului au mizat pe
trezirea \n acest fel a con[tiin]ei civice,
pentru a evita repetarea experien]elor
dintr-un trecut apropiat \n care destui
cet#]eni \[i f#ceau curat \n propriile
gospod#rii, \ns#, dintr-o cras# incon-
[tien]#, catadixeau s#-[i duc# mizeriile
cu c#rucioarele sau sacii la [coli, gr#di-
ni]e, \n parcuri sau pe alte str#zi, \ntr-
un dispre] total fa]# de starea igienic#
a ora[ului cu care, de fapt ori[icare
pretinde c# se m@ndre[te.

Se fac \n prezent plant#ri de salc@mi
[i \n alte puncte din extremit#]ile mu-
nicipiului, cum ar fi zonele Ana Ip#-
tescu, Meseria[i, Groapa de gunoi din
spatele Cimitirului. Au fost planta]i
trandafiri \n zona Casei de Cultur# [i
a Liceului “Mihai Viteazul”.

_n parcurile B#ile[tiului se afl# \n
plin# desf#[urare ac]iunea de \mbu-
n#t#]ire a designului peisagistic, \n
scopul atragerii tineretului la petrece-
rea timpului liber \ntr-un cadru adec-
vat. E o necesitate ca adolescen]ii [i
tinerii s# respire c@t mai mult aerul
purificat de vegeta]ie, ca acum c@teva
decenii [i nu s# plece de acas# aproa-
pe de miezul nop]ii pentru a se \m-
b@csi de alcool [i fum de tutun \n
discoteci cu muzic# infernal# [i jocuri
de lumini epuizante. E regretabil c#
tinerele genera]ii nu [tiu s# se plimbe
\n aer liber, ci prefer# s# alerge prin
parcuri la anumite ore, dup# cum au
v#zut prin filme... (chiar suntem o
na]ie de imitatori?!).

Pentru toate v@rstele s-a avut \n ve-
dere sporirea diversit#]ii florale; \n Par-
cul Tineretului sunt reparate b#ncile [i
sunt amenajate altele noi; la fel gr#-
dini]ele de pe l@ng# blocuri [i \n alte
spa]ii verzi, iar pentru Parcul Balasan,
Consiliul Local a adoptat o Hot#r@re

de a realiza un Studiu de
fesabilitate [i Proiectul
Tehnic respectiv pentru
reamenajarea spa]iului ver-
de, cu fonduri de la Mi-
nisterul Mediului, \n cadrul
“Programului Na]ional de
_mbun#t#]ire a Calit#]ii
Mediului prin Realizarea
de Spa]ii verzi din Loca-
lit#]i”, instituit prin “Or-
donan]a de Urgen]# a
Guvernului nr. 59/2007.

Prim#ria a luat m#suri
concrete de sprijinire a [co-
lilor gimnaziale [i liceelor

\n ac]iunea de ecologizare a mediului
prin plant#ri de pomi ornamentali, flori
[i prin cosmetizarea ambientului.

Peisajului, \n ansamblu, i se vor
ad#uga parcuri [i spa]ii verzi; pe B-
dul Lt. Becherescu [i pe strada Av.
Petre Ivanovici, la intersec]ia cu strada
Victoriei. Se afl# \n plin proces de
reamenajare str#zile Revolu]iei [i Lt.
Becherescu, de la un cap#t la altul, de
asemenea, intr#rile \n B#ile[ti de pe
starda Eroilor [i Drept#]ii, pentru ca
trec#torul str#in s#-[i fac# o imagine
pl#cut# asupra locului.

S-au debarasat de gunoaie cimitirele
[i se vor planta \n jurul fiec#ruia arbori
ornamentali [i salc#mi, iar p@n# la
Pa[ti, se vor reface marcajele pietonale,
vor fi v#rui]i pomii [i se va planta
ieder# pe l@ng# fiecare pentru ca, \n
scurt timp, s# se \mbrace \n verdea]#.

Dac# ad#ug#m c# “Serviciul Public
de Administrare a Domeniului Public
Privat” al Consiliului Local al Munici-
piului B#ile[ti a introdus pubele pentru
gunoiul menajer din fiecare gospo-
d#rie, cu colectare s#pt#m@nal# avem
o imagine cvasicomplet# a ini]iativei
[i efortului autorit#]ii locale pentru
un B#ile[ti mai curat, mai aproape de
ceea ce trebuie s# fie un municipiu,
chiar dac# la noi la rom@ni citadinul
a stat totdeauna \n urma ruralului;
\nsu[i Bucure[tiul, exact cu un secol
\n urm#, \n anul 1909 era un “sat
mare”, cum \l descrie G. C#linescu
\n primele pagini din “Enigma Oti-
liei”, mai are ceva de sat [i azi la
periferie, unde locuitorii “t#inuie” pe
banc# la poart# cu aere de bucure[teni,
mai ales \n rela]iile cu cei din
“provincie”, ba mai mult, chiar \n
centru, unde Becali [i-a luat la “palat”
oile... ([i c@nd te g@nde[ti c# palatul
e \n buricul capitalei [i fosta cas# a
marelui industria[ interbelic Max
Auschnitt [i, pe unde are oile au trecut
Carol al II-lea, Armand C#linescu,
Octavian Goga, Cezar Petrescu [i alte
nume nicidecum oarecare, po]i crede
cu u[urin]# c# lumea e \n involu]ie
evident#...).

A[adar, cu toat# criza, B#ile[tiul
poate ar#ta astfel – mai frumos – prin
preocuparea intens# a edililor s#i [i
prin valorificarea eficient# a resurselor
disponibile, materiale, financiare [i
umane.

Beneficiarii Legii 416 bine coor-
dona]i i-au schimbat fa]a, \mpreun#
cu angaja]ii Prim#riei, \ns# mai r#-
m@ne ca to]i locuitorii, fiecare la poar-
ta lui, s# se ridice la acela[i nivel,
dar, mai ales, starea aceasta de cur#-
]enie [i \ngrijire s# fie p#strat# cu
aten]ie [i spirit de r#spundere.

E imperios necesar s# ne al#tur#m
cu convingere ac]iunii de primenire a
localit#]ii [i s# demonstr#m fiecare
c# voin]a civic# [i efortul responsabil
sunt factori de progres, cu certitudine,
fapt ce \ntr-un viitor apropiat ar putea
deveni o deviz# a comunit#]ii.

Gazeta de B#ile[ti

Teodora Coltofeanu este caracte-
rizat# de conferen]iarul universitar pic-
tor Viorel Grimalschi ca f#c@nd parte
“dintre  acei arti[ti de profunzime [i
discre]ie ce nu suport# etalon#rile su-
perficiale [i zgomotoase de imagine
proprie. Se manifest# complex \n com-
pozi]ii, portrete, naturi statice, peisaje,

O pat# de culoare –
o raz# de cultur#

etc, \n viziunea clasic# cercet@nd [i
sco]@nd aspecte noi de proasp#t# auten-
ticitate. Lupt@nd cu stereotipurile vre-
murilor, Teodora se consacr# expresiei
\n art# ca vehicol pentru o finalitate
spiritual#”.

Despre Oana May Isar, D. Ciobanu
spune: “_nzestrat# cu un real talent [i
un remarcabil sim] al materialelor, ea
are acea rar# capacitate de a face s#
coexiste [i s# vibreze \ntr-un mod c@t
se poate de armonic, simbolic,
materialele at@t de diferit: fibra veg-
etal#, metalul, piatra sau ceramica prin
intermediul unui singur indestructibil
liant: harul artistic”. Corneliu Antim
o caracterizeaz# astfel: “Ea vine dintr-
un misterios teritoriu de simboluri [i
\nsemne ritualistice, ce evoc# str#vechi
religii sau forme disimulate ale
sacralit#]ii”.

La Anca {esan foarte importat pare
a fi discursul \n culoare unde perfor-

man]a artistei atinge maximum de
expresivitate: gama tonalit#]ilor folosite
\n structuri ample [i bine ritmate, amin-
tind de raporturile valorice de culoare
ale picturii de [evalet. Anca {esan rea-
lizeaz# ni[te subtile racorduri de galben,
ocru, verde [i brun ce evoc# splendoa-
rea toamnelor ruginii prin linie [i pat#.

Sanda Bu]iu ne propune cu since-

ritate [i delicate]e \n dou# tehnici
complet diferite: tempera pe lemn pentru
icoane [i pictura \n ulei pe p@nz#.

Lidia Stare[ extrage din \ns#[i teh-
nologia ]esutului (urzeala firelor), noi
virtu]i expresive, n#zuind s# creeze o
atmosfer# de stranie poezie, prin struc-
turile ei str#vezii, unde elementele cu
propria lor greutate aparent# alc#tuiesc
nuclee volatile, ce dau o senza]ie de
ascensiune, \ntr-o continu# aspira]ie
c#tre puritate [i transceden]#.

Le mul]umim acestor creatoare de
valori culturale pentru efortul at@t de
mare pe care l-au f#cut venind de la
Bucure[ti [i organiz@nd aceast# expo-
zi]ie \n S#pt#m@na Patimilor, aduc@nd
o raz# de lumin# \n sufletul nostru [i
poate c# v#z@nd aceste crea]ii ne mai
purific#m [i noi pu]in sufletul.

Invit, cu st#ruin]#, pe c@t mai mul]i
b#ile[teni s# viziteze aceast# expozi]ie.

Vivi IGNAT

Continuare din pag. 3
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R#spunz@nd apelului d-lui consilier Ionel
Mu[uroi, public#m Hot#r@rea Consiliului
Local cu privire la luarea unor m#suri de
gospod#rire a localit#]ii, de constatare [i
sanc]ionare a faptelor care constituie
contraven]ii.

CAPITOLUL I – ACTIVIT~}I EDILI-
TAR GOSPOD~RE{TI:

Art. 1. Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

„ Ne\ntre]inerea fa]adelor de la magazi-
ne, chio[curi sau tonete, prin lucr#ri de re-
para]ii, zugr#vire sau vopsire; „ Neasigu-
rarea condi]iilor de igen# prin opera]ii de
cur#]ire, dezinsec]ie [i deratizare a locuin-
]elor individuale, blocurilor de locuin]e ori
\n jurul spa]iilor \n care \[i desf#[oar# acti-
vitatea; „ Nemontarea [i ne\nlocuirea
jgheaburilor, burlanelor uzate, ]iglelor, ola-
nelor [i a geamurilor sparte precum [i a
firmelor uzate sau deteriorate; „ Ne\mprej-
muirea [i nesalubrizarea terenurilor de]inute
cu orice titlu; „ Neafi[area la loc vizibil a
num#rului imobilului, blocului [i sc#rii de
c#tre proprietar ori de c#tre asocia]iile de
locatari sau de proprietari; „ Neafi[area la
loc vizibil de c#tre asocia]iile de locatari
sau de proprietari la parterul fiec#rei sc#ri
de bloc a tabelului cu to]i proprietarii sau
chiria[ii, precum [i a num#rului de persoane
din fiecare apartament; „ Neafi[area la loc
vizibil de c#tre asocil]iile de locatari sau
de proprietari a graficului cu orele de
odihn#, c@nd sunt interzise activit#]ile care
pot deranja lini[tea [i odihna locatarilor; „
Ne\ntre]inerea cl#dirilor [i instala]iilor afe-
rente imobilelor de c#tre asocia]iile de lo-
catari sau de proprietari; „ _mprejmuirea
sau rezervarea unor suprafe]e apar]in@nd
domenului public f#r# autoriza]ie legal#;
„ Amenajarea de terase pe domerniul
public f#r# autorizare legal# sau pe supra-
fe]e mai mari dec@t cele aprobate; „ Ne\n-
dep#rtarea imediat dup# oprirea intempe-
riilor, a z#pezii [i ghe]ii de pe trotuare, din
fa]a imobilelor \n care locuiesc sau \[i
desf#[oar# activitatea: nepres#rarea de nisip,
rumegu[ sau alte materiale antiderapante
pe trotuare, \n fa]a imobilelor de]inute cu
orice titlu \n caz de polei; „ Depozitarea
pe domeniul public a materialelor de
construc]ii, a altor materiale [i ambalaje
f#r# autorizare legal#; „ Scuturatul sau ba-
tutul covoarelor \n cur]ile interioare ale
blocurilor de locuin]e \ntre orele 2000 [i
0900 [i \ntre orele 1300 [i 1600.

CAPITOLUL II – AMENAJAREA
TERITORULUI, URBANISM {I ACTI-
VITATEA DE CONSTRUC}II:

Art. 2. Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 600
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

„ Ne\mprejmuirea incin]elor santierelor
de construc]ii ori a punctelor de lucru [i
neinstalarea panourilor de avertizare [i in-
dentificare; „ Nesemnalizarea corespun-
z#toare conform dispozi]iilor legale a
punctelor de lucru at@t pe timp de zi c@t [i
pe timp de noapte pentru evitarea acciden-
telor; „ Neasigurarea cur#]eniei exterioare
a autovehiculelor sau vehiculelor de orice
fel la ie[irea din sta]ii de betoane precum
[i din alte locuri; „ Nemen]inerea ordinii
[i cur#]eniei \n [antiere precum [i \mpre-
jurul acestora; „ Executarea de marcaje
stradale de c#tre persone neautorizate; „
Neanun]area organelor de specialitate din
prim#rie despre lucr#rile de construc]ii,
repara]ii sau intervene]ii \n carosabil.

CAPITOLUL III – ADMINISTRA-
REA DOMENIULUI PUBLIC

Art. 3. Constituie contravene]ie si se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

„ Sp#larea autovehiculelor pe domeniul
public; „ Abandonarea pe domeniul public
de aparate de orice fel, utilaje defecte, to-
nete, chio[curi, construc]ii metalice; „
Montarea pe domeniul public de mobilier,
chio[curi, corturi pentru nun]i, tonete pentru
parcuri de distrac]ie, circuri sau alte mani-
fest#ri f#r# autoriza]iile legale; „ Expunerea
pentru reclam# publicitar# sau v@nzare pe
domeniu public a unor autovehicule, utilaje,
aparatur# sau m#rfuri f#r# autoriz#rile le-
gale; „ Ocuparea domeniului public cu
orice construc]ii provizorii sau materiale
f#r# autorizare [i achitarea taxelor legale;

„ Sc#ldatul [i sp#latul de c#tre persoanele
fizice a covoarelor \n f@nt@ni arteziene [i
lacuri amenanjate pe spa]iile verzi, parcuri
[i gr#dini publice; „ Folosirea f#r# apro-
bare a locurilor publice apar]in@nd Con-
siliului Local pentru exercitarea unor acti-
vit#]i comerciale sau amplasarea unor
construc]ii temporare, chio[curi, tonete.

CAPITOLUL IV – ADMINISTRA-
REA FONDULUI LOCATIV PUBLIC:

Art. 4. Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i
juridice:

Ocuparea de c#tre orice persoan# a unei
locuin]e f#r# contract de \nchiriere; „
Depozitarea \n spa]ii apar]in@nd fondului
locativ public, de c#tre ocupan]ii legali, de
materiale sau obiecte nefolositoare, \n
condi]ii insalubre; „ Distrugerea sub orice
form# a fondului locativ public de c#tre
de]in#torii de contract, dac# nu \ndeplinesc
elementele constituitive ale unei infrac]iuni;
„ Lipirea, scrierea sau expunerea de
anun]uri \n alte locuri dec@t pe panourile
de afisaj de c#tre proprietar, alte persone
fizice sau juridice.

CAPITOLUL V – CANALIZARE,
ALIMENTARE CU AP~ {I EPURAREA
APELOR UZATE:

Art. 5 Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

„ Racordarea ilegal# la re]elele de ap#;
„ Deteriorarea voluntar# a aparatelor de
m#sur# [i control sau a sigiliilor acestora;
„ Deteriorarea voluntar# a capacelor, rame-
lor metalice [i a gr#tarelor de la re]elele de
ap# [i canalizare, ori a caminelor acestora,
dac# nu \ntrune[te elementele constituitive
ale unei infrac]iuni; „ Achizitionarea de
capace, rame metalice, gr#tare sau frag-
mente ale acestora, provenite de la re]elele
de ap# [i canalizare, de la persone fizice
sau juridice, altele dec@t de]in#torii de drept;
„ _nfundarea gurilor de scurgere la cana-
lizare prin aruncare sau depozitare de p#-
m@nt sau alte reziduuri; „ Manevrarea
neautorizat# a vanelor [i robinetelor din
c#minele de manevr# precum [i folosirea
hidran]ilor publici de personal neautorizat;
„ Deversarea de ape menajere de orice fel
pe domeniul public; „ Deteriorarea f@nt@-
nilor cu picior [i a ci[melelor de b#ut ap#;
„ Colectarea \n cinsterne particulare a apei
potabile de la sursele publice.

CAPITOLUL VI – PUBLICITATEA
PE DOMENIUL PUBLIC:

Art. 6. Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
–1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

Lipirea afi[elor, posterelor sau anun]u-
rilor publicitare \n alte locuri dec@t cele
autorizate; „ Montarea de panouri plubli-
citare sau benere f#r# autorizare; „ Ne\ntre-
]inerea panourilor de afi[aj sau de publi-
citate de c#tre utilizatorii sau de]in#torii
legali; „ Neschimbarea materialelor de pu-
blicitate uzate sau deteriorate de c#tre de]i-
n#torii legali ale acestora; „ Desf#[urarea
activit#]ii de c#tre agen]i economici f#r#
montarea firmelor de indentificare care s#
cuprind# num#rul certificatului unic de \n-
registrare [i codul fiscal; „ Folosirea mij-
loacelor de transport \n scopuri publicitare
f#r# autorizare [i achitarea taxelor legale.

CAPITOLUL VII – CIRCULA}IA PE
STR~ZILE MUNICIPIULUI:

Art. 7. Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 700
–1200 lei pentru persoanele fizice [i 900 –
1500 lei pentru persoanele juridice:

„ Oprirea [i sta]ionarea autovehiculelor
pe zonele verzi, scuaruri, pe trecerile de
pietoni [i pe benzile de circula]ie semnali-
zate [i marcate corespunz#tor; „ Oprirea
[i sta]ionarea autovehiculelor pe trotuare
dac# nu r#m@ne liber un culoar de minim
1,5 m l#]ime pentru circula]ia pietonilor;
„ Rezervarea locurilor de parcare pe
carosabil sau domeniul public f#r#
aprobarea Consiliului Local [i semnalizarea
acestora cu altfel de \nsemne, marcaje sau
dispozitive dec@t cele agreate; „ Accesul
[i circula]ia vehiculelor cu trac]iune

animal# \n interiorul perimetului: strada
Victoriei, strada Tab#cari, bulevardul Lt.
Becherescu, bulevardul Revolu]iei; „
Organizarea de curse neautorizate auto,
moto [i vehicule cu trac]iune animal#; „
Circula]ia cu biciclete, motorete, scutere,
motoscutere [i motociclete \n parcuri, pe
trotuare sau alte locuri de joac# pentru copii
prezent@nd pericol pentru accidentarea
acestora; „ Distrugerea sau degradarea
\mbr#c#mi]ii asfaltice a str#zilor sau a
stratului de piatr# de pe str#zi, alei, dru-
muri neasfaltate prin folosirea unor auto-
vehicule cu \nc#rc#tur# ce dep#[este greu-
tatea admis# pe osie, autovehiculelor cu
[enile sau defec]iuni \n bandaje(ro]i) sau
prin tractare direct# pe partea carosabil# a
materialului lemons sau alte materiale.

CAPITOLUL VIII – SALUBRIZA-
REA MUNICIPIULUI:

Art. 8. Constituie contravene]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

„ Neefectuarea cur#]eniei str#zilor, par-
curilor [i a altor zone publice de c#tre ser-
viciul public autorizat pentru efectuarea
acestor lucr#ri; „ Neasigurarea manipul#rii
corespunzatoare a pubelelor [i a co[urilor
de gunoi stradale [i a celor amplasate pe
zona verde de c#tre personalul serviciului
public pentru a evita deteriorarea sau dis-
trugerea acestora; „ Neridicarea gunoaielor
menajere [i nemenajere din depozitele
constituite abuziv pe domeniul public; „
Depozitarea gunoaielor [i a resturilor me-
najere, h@rtie sau alte de[euri, \n alte locuri
dec@t cele amenajate \n acest scop, co[uri
pentru h@rtii instalate pe trotuare, parcuri,
locuri de agrement sau alte locuri publice,
\n tomberoanele sau pubelele aflate pe
plaformele de gunoi situate \n cartierele
blocurilor de locuin]e; „ Arderea de[eurilor
menajere sau altor materiale \n containere
aflate pe platformele de gunoi sau a co[u-
rilor pentru h@rtii; „ Depozitarea p#m@ntu-
lui rezultat din excava]ii, moluz, de[euri
sau alte materiale pe partea carosabil# a
str#zilor, pe trotuare, spa]ii verzi sau alte
locuri apar]in@nd domeniului public [i
privat al Consiliului Local care nu sunt
amenajate ca locuri de depozitare a unor
astfel de materiale; „ Circula]ia pe drumu-
rile publice din municipiul B#ile[ti cu
autovehiculele care au defec]iuni la caro-
serie, permi]@nd \mpr#[tierea acestor ma-
teriale pe partea carosabil# a str#zilor sau
drumurilor; „ Nerespectarea graficelor
pentru ridicarea gunoaielor [i resturilor
menajere de la locurile de depozitare
existente \n zona blocurilor de locuin]e,
de c#tre SPADPP, \n baza unor contracte
de prest#ri servicii.

CAPITOLUL IX – ASIGURAREA
ORDINII {I LINI{TII PUBLICE _N PIE-
}E, T^RGURI {I OBOARE, PUNCTE
DE COMERCIALIZARE

Art. 9. Constituie contraven]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

„ Persoane fizice [i juridice care desf#-
[oar# activit#]i comerciale \n pia]a muni-
cipiului B#ile[ti au oblige]ia: S# de]in# [i
s# prezinte la control documentele prin care
s# justifice provenien]a produselor [i c#
acestea corespund din punct de vedere cali-
tativ, pentru a fi comercializate, \n cazul pro-
duselor pentru care legea prevede acest
lucru; „ S# respecte regulile stabilite de Ad-
ministra]ia Pie]ei privind cur#]enia [i ordi-
nea pie]ei; „ S# dea dovad# de compor-
tament civilizat \n rela]ia cu clien]ii [i ceilal]i
comercian]i din pia]#, av@nd o ]inut#
decent#; „ S# p#streze [i s# comercializeze
produsele \n condi]ii igenico-sanitare; „ S#
nu ocupe locurile publice de pe platformele
din pie]e f#r# acordul prim#riei, sau ocu-
parea meselor existrente \n pia]#, f#r# plata
anticipat# a suprafe]elor respective; „ S#
nu ocupe suprafe]e din domeniul public
sau privat al municipiului mai mare dec@t
cea prev#zut# \n acorduri, contracte de
\nchiriere, concesiune sau pentru care s-a
pl#tit taxa anticipat#; „ S# c@ntareasc#
corect produsele comercializate [i s#
permit# clien]ilor s# verifice dac# produsele

au fost c@nt#rite exact; „ S# foloseasc#
numai c@ntare verificate, omologate [i
\nregistrate la Administra]ia Pie]ei; „ S#
achite taxele stabilite de Administra]ia
Pie]ei pentru produsele pe care le
comercializeaz#, s# p#streze chitan]ele p@n#
la plecarea din pia]# [i s# le prezinte la
control; „ S# ridice marfa nev@ndut# [i s#
depoziteze ambalajele [i alte obiecte numai
\n locuri special amenajate; „ S# afi[eze
la loc vizibil datele de indentificare [i
pre]urile practicate; „ S# nu comercializeze
produse agro-alimentare sau de alt# natur#
din mers, pe trotuare, alei sau \n alte locuri
dec@t cele special amenajate [i repartizate
comercian]ilor de c#tre Administra]ia
Pie]ei; „ S# respecte programul de
func]ionare a pie]ei [i a t@rgului; „ S#
respecte programul de acces pentru
aprovizionare al autovehiculelor [i de
sta]ionare a acestora pe o perioad# de
maxim 30 minute(timpul legal de \nc#rcare
[i desc#rcare a m#rfurilor); „ S# nu distru-
g#, degradeze sau modifice amplasamentul
pentru mijloacele fixe sau obiectele de
inventar ce apar]in de Administra]ia Pie]ei.

Constituie contraven]ie [i se sanc]io-
neaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500 – 1500
lei pentru persoanele fizice [i 1000 – 2500
lei pentru persoanele juridice;

„ Desfacerea \n locuri publice a altor
m#rfuri dec@t cele prev#zute \n acordul
eliberat de prim#rie sau desfacerea acestor
produse \n alte locuri dec@t cele prev#zute
\n acord; „ _mpiedicarea posesorilor
certificatelor de produc#tor valabile de a-
[i desface produsele cuprinse \n certificat
\n pia]a agro-alimentar# din municipiul
B#ile[ti; „ Cump#rarea unor produse agri-
cole direct de la produc#torii agricoli sosi]i
s# expun# aceste produse la v@nzare prin
determinarea acestora s# le v@nd# la pre]uri
inferioare celor practicate \n pia]# pentru
produsele respective; „ Neasigurarea cur#-
]eniei la locurile de desfacere a produselor
\n pie]e, t@rguri, oboare, puncte de comer-
ciale, precum [i pe trotuarele din fa]a ma-
gazinelor de desfacere de c#tre persoanele
care au folosit aceste locuri; „ Produc#torii
agricoli au obliga]ia s# expun# produsele
agricole numai pe mesele existente \n pia]#
[i pe gr#tarele de sub mas#, fiind interzis#
expunerea acestora direct pe platformele
din pia]# sau pe aleile de acces dintre mese;
„ Este interzis# practicarea jocurilor de
noroc de c#tre persone neautorizate sau
practicarea unor jocuri de noroc interzise
de lege \n pie]e, t@rguri [i oboare.

CAPITOLUL X – _N PRIVIN}A
PROTEC}IEI DOMENIULUI PUBLIC
{I A MEDIULUI _NCONJURATOR:

Art. 10. Constituie contraven]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice [i 1000
– 2500 lei pentru persoanele juridice:

P#[unatul animalelor pe domeniul public
al municipiului B#ile[ti, \n parcuri, spa]ii
verzi, planta]ii flori, arbori, arbu[ti, aliamente
str#zi, cimitire, c@t [i \n alte locuri care nu
sunt organizate ca p#[uni; „ Cositul masei
verzi din parcuri, spa]ii verzi [i alte locuri
publice de c#tre persone fizice f#r# apro-
barea Consiliului Local sau de c#tre socie-
t#]i comerciale care nu au \nchieat contracte
de prest#ri servicii cu Consiliului Local; „
Circula]ia sau sta]ionatea autovehiculelor sau
vehiculelor \n parcuri sau pe zone verzi; „
_nsu[irea arborilor dobora]i \n urma unor
fenomene naturale sau arborilor care au fost
t#ia]i, sco[i din r#d#cini \n cadrul unor lucr#ri
specifice, f#r# aprobarea serviciului de
specialitate din cadrul prim#riei municipiului
B#ile[ti; „ Aplicarea unor tratamente cu
pesticide f#r# autorizare; „ T#ierea, ruperea
sau distrugerea florilor, arborilor, arbu[tilor
sau gardului viu situate pe domeniul public
sau privat al Consiliului Local; „ Recol-
tarea de flori pentru comercializare sau
pentru str@ngerea semin]elor din parcuri,
spa]ii verzi [i alte locuri, f#r# aprobare; „
Depozitarea unor materiale de orice fel pe
spa]iile verzi dintre blocuri, din parcuri sau
alte locuri de agrement precum [i pe partea
carosabil# a str#zilor sau a trotuarelor cu
excep]ia desc#rc#rii unor materiale de
construc]ii sau material combustibil pe timp
de maxim 48 ore, f#r# a obstruc]iona cir-

cula]ia rutier# sau pietonal#; „ Practicarea
unor jocuri sportive (tenis, fotbal, etc.) \n
parcuri, spa]ii verzi sau alte locuri publice
neamenajate pentru activit#]i sportive; „
Neaducerea la starea ini]ial# a \mbr#c#-
min]ii asfaltice sau a terenului \n urma
efectu#rii unor lucr#ri subterane efectate
de c#tre persone fizice sau societ#]i comer-
ciale; „ Deversarea sau aruncarea unor pro-
duse petroliere pe str#zi, trotuare, parcuri,
spa]ii verzi sau \n receptoarele canalelor
fluviale; „ Murd#rirea, distrugerea sau de-
gradarea mobilierului urban (b#nci, st@lpi,
corpuri de iluminat, co[uri de h@rtii, tom-
beroane, pubele, chio[curi sau tonete) am-
plasate pe trotuare, zone verzi, parcuri, pie]e
sau alte locuri publice de pe raza munici-
piului B#ile[ti; „ Incinerarea sau abando-
narea cadavrelor de animale [i p#s#ri pe
domeniul public.

CAPITOLUL XI – _N DOMENIUL
ASIGUR~RII ORDINII {I LINI{TII
PUBLICE

Art. 11. Constituie contraven]ie [i se
sanc]ioneaz# cu amend# cuprins# \ntre: 500
– 1500 lei pentru persoanele fizice:

„ Intrarea persoanelor fizice \n sediul
institu]iilor publice \nso]ite de c@ini sau alte
animale; „ Deplasarea persoanelor fizice
pe str#zi sau \n alte locuri publice \nso]ite
de c@ini f#r# les# [i botni]#; „ Ad#postirea
c@inilor \n apartamente situate \n blocurile
de locuin]e sau \n casa sc#rilor de la aceste
blocuri pentru a preveni transmiterea unor
epidemii, deranjarea vecinilor c@t [i prote-
jarea persoanelor care locuiesc sau viziteaz#
blocul respectiv, cu excep]ia unor c@ini de
ras# superioar# pentru care se de]in fi[e
matricole sau certificate de s#n#tate, cu
acceptul locuitorilor de pe scar#; „ Este
interzis persoanelor fizice care locuiesc la
case proprietate personal# (\n afara blocu-
rilor) s# permit# ie[irea c@inilor din cur]i,
prezent@nd astfel pericol pentru trec#tori;
„ L#sarea liber# a p#s#rilor [i animalelor
pe domeniul public [i privat al cet#]enilor;
„ _mpiedicarea desf#sur#rii normale a ac-
tivit#]ii func]ionarilor din institutiile publice
de c#tre persoane fizice turbulente sau
aflate sub influen]a alcoolului, sosite \n
aceste institu]ii pentru rezolvarea unor pro-
bleme personale; „ Ocuparea b#ncilor
existente \n parcuri sau alte locuri de agre-
ment cu bagaje sau alte obiecte, c@t [i
dormitul pe aceste b#nci.

CAPITOLUL XII – PROCEDURA DE
CONSTATARE A CONTRAVENTIILOR:

Art. 12. _n cazul \n care contravenientul
nu respect# oblige]ia de a \nl#tura situa]ia
creat# prin s#v@r[irea contravene]iei,
organul constatator poate aplica, \n mod
repetat, dup# fiecare soma]ie la care
contravenientul nu se conformeaz# o nou#
amend# pentru contravene]ia s#v@r[it#.

La societa]ile comerciale [i institu]ii,
sanc]iunea se aplic# conduc#torului aces-
tora, patronului sau persoanei care a avut
sarcina de a urm#rii \ndeplinirea obliga]iilor
respective.

Agentul constatator stabile[te amenda \n
procesul verbal de constatare a contra-
ven]iei.

_n afara sanc]iunilor prev#zute, agentul
constatator va stabili \n cuprinsul aceluia[i
proces-verbal, c@nd va fi cazul, valoarea
pagubei produse prin contraven]ie. Dup#
caz, agen]ii constatatori vor fotografia sau
filma faptele care constituie contraven]ie,
preciz@nd \n mod expres data [i ora
s#v@r[irii faptei.

Art. 13 Contravenientul poate achita \n
termen de cel mult 48 de ore de la data
\nchierii procesului verbal ori, dup# caz,
de la data comunic#rii acestuia, jum#tate
din minimul amenzilor prev#zute \n
prezentul regulament, agentul constatator
f#c@nd men]iunea despre aceast# posibi-
litate \n procesul verbal. Termenele stator-
nicite pe ore \ncep s# curg# de la miezul
noptii zilei urm#toare, iar termenul care se
sf@r[e[te \ntr-o zi de s#rb#toare sau c@nd
serviciul este suspendat se va prelungi p@n#
la sf@r[itul primei zile de lucru urm#toare.

Art. 14 Pagubele pricinuite prin s#v@r-
[irea contraven]iilor se recupereaz# \n
conformitate cu prevederile legale.

Constatarea [i sanc]ionarea contraven-
]iilor se face de c#tre: Primar [i \mputer-
nici]ii acestuia; „ Ofi]eri [i agen]i de po-
li]iei din cadrul I.P.J. Dolj; „ Ofi]eri [i
subofi]eri din I.J.J. Dolj; „ Func]ionarii
publici din Poli]ia Comunitar# B#ile[ti.

Hot#r@re a Consiliului Local
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C@nd l-a gonit din Rai, Domnul cel Sf@nt
Pe omul p#c#tos, s#tul de prea mult bine,
L-a h#r#zit s# p#timeasc# pe P#m@nt
{i mereu s#-i lipseasc# multe sau pu]ine...
I-a ursit pe mul]i destul s# nu aibe de m@ncare,
_mbr#ca]i din c#p#tat [i-nc#l]a]i de m@ntuial#,
Cu case ca vai de lume sau pl#tind chirie mare
{i datori [i dup# moarte la banii de cheltuial#...
Cu lipsuri, dar altele, [i destui din cei boga]i,
Nu precum s#racii, deci, nu lipsuri materiale;
{efi de state, dictatori, principi, regi [i \mp#ra]i
Au [i ei lipsuri destule, dar... sentimental-morale...
Pe omul “s#rman cu duhul” semenii, dintotdeauna,
L-\n]eleg [i zic c# \i “lipse[te ceva la cap”;
Pentru r#i [i pentru duri sunt “Nebunul” sau “Nebuna”,
Iar \n limbaj academic “lipsei” \i zic “Handicap”...
C@nd se \n]elege c# o “lips#” se-accentueaz#,
Oamenii de pretutindeni, \n ultim# analiz#,
Dup# ce se conving to]i c# ea se perpetueaz#,
Concluzioneaz# c# au de-a face cu o CRIZ~...
Sunt crize dintotdeauna, [i multe [i diferite:
De m@ncare, b#uturi, sau la bolnavi, prin spitale,
De nervi sau politice – tenden]ios definite –
Locale, na]ionale [i chiar crize mondiale...
Presa vremii a scris despre cea din secolul trecut:
Recesiune, [omaj, sinucideri, falimente,
Crah la Burs#, dispari]ii, colaps bancar absolut
Cu sechele [i cu greve [i efecte aferente...
{i pe la noi au fost crize – toate un cumplit supliciu –
Cu foame [i \mprumuturi, umiliri [i surogate,
Cu concedieri \n mas# [i “curbe de sacrificiu”,
Cu mi[c#ri de strad# [i proteste \ns@ngerate...
Cei ce comenteaz# criza, din orice pozi]ie,
{i-i caut# \ndelung o sintagm# potrivit#,
O sinonimie clar#, chiar o defini]ie,
Constat# c# e, de fapt,... s#r#cie... lustruit#...
De c@nd n-am mai v#zut criz#? dintr-o epoc# neroad#,
Pe c@nd ne conducea Cea[c# [i-ai lui “factori de resort”;
C@nd ne luam: “Ra]ia” st@nd ceasuri \ntregi la... coad#,
Fiindc# produsele toate erau date la... export...
P@ine, zahar [i ulei se d#deau doar “pe tichet”
Cum s-a hot#r@t “De Sus”, dup#-o “ampl# analiz#”:
“Ra]ia” [i na[terile s-au rezolvat prin “Decret”,
C#ci “EI” constataser# c# [i de copii e... criz#...
B#t#i la Mili]ie, procese [i condamn#ri,
Moa[e, doctori la P@rnaie, pe ani mul]i, s#rmani de ei!,
Femei traumatizate de-at@tea “interog#ri”
Sau moarte la na[tere, d@nd Patriei... “decre]ei”!...
Lapte pentru ei, de unde?!... cozi interminabile,
“_ntemeiate” de seara; ce cumplit# s#r#cie
Pe-o na]ie suferind# de boli incurabile,
Cu copiii afla]i \n... criz# de copil#rie!!!
Criz# de unt [i br@nzeturi, criz# de ou# [i carne...;
De citrice [i cafea se tot prelungea... nevoia...;
Cei “De Sus” m@ncau v@nat cu pene, cu p#r [i coarne,
Caviar [i trufandale; cei mul]i – nici salam cu...  soia...
Omul simplu de la noi, cam din ori[icare loc
N#zuia numai s# aib# m@ncare pe s#turate,
S#-i “dea” o garsonier# sau apartament la bloc
{i s#-[i ia [i mobil# [i televizor... “\n rate”...
Bietul viitor “Om nou”, se mul]umea cu pu]in,
Anume intoxicat de \ndroctinare-n [coal#;
_ntr-o via]# mai frumoas# spera “\n anii ce vin”,
F#r# s# priceap# c# e-n mizerie moral#!!!
La haine [i-nc#l]#minte se “\nlocuia” din plin...;
_nlocuitori de l@n#, \nlocuitori de piele...
Da, “fibre sintetice”, “duroflex” [i “vinilin”,
Mu[ama [i cauciuc [i-altele, ca vai de ele!!!
Prin c@rciumi [i magazine – b#uturi falsificate,
Bine\n]eles pe baza de \nlocuitori,
Monstruos, iresponsabil [i cinic etichetate,
Produse rudimentare din tot soiul de scursori...
Era “}uic# de Pite[ti” – zis# “Ochii lui Dobrin”,
Se bea [i “}uic# b#tr@n#” – de una sau dou# luni! –
{i era [i “Vinul Casei”(?)...”de Regiune”, “Pelin”,
F#r# s# aib# de-a face cu vre-o vie sau cu pruni...

S-au \nmul]it alarmant b#utorii de “spirtoase”:
“Rom”, “Vodc#” [i “Rachiu alb”, “{libovi]#” [i “Coniac”;
To]i sl#beau v#z@nd cu ochii de-ajungeau piele [i oase
{i cur@nd de tot “t#ria” le venea la mul]i de hac...
Pentru p@rli]i vermutul avea orc@nd c#utare,
Dar [i bitter sau lichior [i-altele dulci la gust;
S-ar fi cl#tit [i cu bere, \ns# era criz# mare...;
“Se d#dea”  doar la-nt@i Mai sau 23 August...

Se v@nd [i se cump#r# droguri [i arme furate
{i copii pentru cer[it sau “prelev#ri de organe”,
B#rba]i buni de munc#, du[i ca sclavi \n str#in#tate
{i fete trimise-apoi \n Italia - ... “puttane”...

Dreptul de-a iubi partidul [i pe-ai lui conduc#tori,
De-a-njura capitalismul [i pe imperiali[ti,
Dreptul de-a-]i turna colegii ca du[mani [i sabotori
{i dreptul de-a respecta pe [efi [i pe activi[ti...,
Dreptul de-a nu pleca s# vezi ce e-n alte ]#ri,
De-a nu vorbi cu str#ini, de-a nu de]ine valut#,
Dreptul de-a nu comenta priva]iuni [i frustr#ri
{i-n caz de alte lez#ri, la t#cere absolut#...
De-a nu avea p#m@nt sau “spa]iu excedentar”,
Sau idei ce-ar denigra “Ordinea socialist#”;
{i dreptul de-a nu-ntina “Idealul proletar”
De-a dob@ndi mai cur@nd fericirea comunist#...
A fost stimulat# criza de credin]#-n Dumnezeu
{i s-au d#r@mat biserici – “l#ca[uri de misticism”;
_n statul totalitar se tot invoca mereu
Dreptul la cunoa[tere bazat# pe ateism...
Criza mai legifera [i-alte drepturi – o gr#mad# -
Printre care era cel de-a crede-n al]i dumnezei
Pe care s#-i por]i, \n poz#, \n s#rb#tori, la parad#:
Marx, Lenin [i Ceau[escu [i al]ii la fel ca ei...
................................................................
_ntr-o iarn#, de Cr#ciun, a c#zut “Tov#r#[ia”
{i abia atunci ne-am luat “Ra]ia de libertate”,
Dar, de dou#zeci de ani, de c@nd s-a \ntors “Domnia”,
Suntem \ntr-o permanent# criz# de moralitate...
“Constitu]ia” e-n criz# - o oarecare bro[ur#.
Ce declam# desuet \n coper]i cu tricolor
Articole cu detalii, multe-atinse de uzur#,
Dar patetic invocate mereu la televizor.
Dac# \n socialism se [tia numai de fric#,
Bunacredin]# acum se-ad@nce[te \n abis,
Iar \ncrederea \n oameni din lun#-n lun# se stric#;
De v@ndut [i cump#rat este ori[ice permis...

Sunt, oare, prea sceptic eu, pesimist incorigibil,
C# \n vremea de acum numai “minusuri” invoc?!
Da! Fiindc# avem [i “plusuri” [i cred c#-ar fi imposibil
S# le-acop#r cu t#cerea!!! p#i, cum s# nu le evoc?!...

Motto:
“Dac# n-ai bani cu valiza,
M@ine te omoar# CRIZA”

(Folclor actual)

Se v@nd [i se cump#r# tot soiul de f#c#turi –
Falsuri, imita]ii, Kichuri - }ara e un vast talcioc;
Pe muzic# de manele, tare, f#r# partituri,
Se-nv@rtesc afaceri ca tiribomba-n iarmaroc...
_nainte, diplome \[i luau pe u[a din dos
Doar tovar#[ii afla]i \n “munci de r#spundere”...;
Azi se cump#r#, chiar dac# sunt sau nu de vreun folos,
C#ci \nv#]#tura e luat#-n der@dere...

Universit#]i-fantom#, de stat sau particulare,
Care cu academismul [i cu [tiin]a n-au vreo treab#,
Pentru sume barosane, au... diplome de v@nzare...;
Poate cump#ra oricine... ca \n pia]#, la tarab#...
Ce dac# n-are liceul sau bacalaureatul?!
_[i cump#r# diplom# [i \[i ia [i de licen]#
{i tot cam a[a se v@nd masterul [i doctoratul
{i tot astfel cump#rate, dar, la pre] e diferen]#...

E o mod#-acum la noi – cu caracter trec#tor –
{i-un astfel de adev#r chiar c# nu s-a mai v#zut:
Cei mai mul]i doctori \n [tiin]e pe cap de locuitor,
S#-l omologheze “Guiness” ca un record absolut...
..................................................................

S-a emis [i ipoteza, dup# mai mul]i anali[ti,
Exper]i autoriza]i \n treburi contabile,
C#-am avea o criz# bl@nd#; s# fim cu to]i optimi[ti!,
Doar o criz# cu efecte u[or suportabile...
N-a contat c# vine criza...; oare, chiar nu s-a [tiut,
C@nd f#ceau partidele campanii electorale,
{i cele ce-au c@[tigat [i cele care-au pierdut,
Cu discursuri zgomotoase [i promisiuni banale?!...

Cereale, carne [i icre negre [i lactate,
“Cotnari”, “Odobe[ti”, “Segarcea”, “T@rnave” [i “Murfatlar”,
Cu trenul [i cu vapoare, plecau \n str#in#tate,
S# ne pl#tim “datoria” \n valut#-numerar...
Criz#-accentuat# de butelii de aragaz
Cu acelea[i cauze ale crizei de benzin#
{i-ale cozilor enorme f#cute c@nd “se da gaz”
{i cu ni[te griji \n plus pentru cine-avea ma[in#...
Biata na]ie-a-ndurat persifl@nd crizele toate,
_njura [i spunea bancuri politice cu toptanul
{i-a suportat cinci decenii [i criza de libertate,
Peste care permanent veghea vigilant “Organul...”
{i ce dac# erau crize? c# erau [i multe drepturi;
Dreptul de a avea “spirit critic [i autocritic”,
Dreptul de-a striga lozinci din milioane de piepturi
{i dreptul la munc# mult# [i la-nv#]#m@nt... politic...

Ea ar fi o catastrof# sau un monstru mondial
Care p@rjole[te-n cale [i le distruge pe toate;
Cu economiile are un impact fatal,
Amenin]# \ns#[i via]a; scap# numai cine poate!!!
Animal apocaliptic; se comprim# [i love[te,
Spintec# halucinant, strive[te total, \mpunge;
Fenomen paralizant, imparabil omene[te,
Dar izbe[te doar la al]ii, iar la noi nu va ajunge!!!

“M#rim lefurile – toate – [i “punctul de pensie”!
“Facem kilometri – sute – de drumuri [i de [osele”!...
{i-au r#mas, dup# alegeri, toate... \n suspensie...
Pe motiv c# vine criza [i, cu ea, numai... belele...

_ntradev#r a venit cu [omaj, restructur#ri,
Diminu#ri de salarii, reconversii, preavize,
Reduceri de personal sau disponibiliz#ri
{i-a perpetuat deodat# [i \nc# [i alte... crize...
Lipsei de bani i se zice “criz# de lichidit#]i”
{i din ea se las# cu o criz# de alimente,
Cu major#ri la impozit [i \nt@rzieri de pl#]i
{i cu scumpiri la benzin#, gaze [i medicamente...
Crize \n politic#, crize \n Justi]ie,
_n administra]ie, \n cultur# [i \n [coal#,
Crize \n guverne [i \n Sport [i-n Poli]ie!
Dar de ce nu avem criz#, c@nd e CRIZ~ GENERAL~?!

Pentru guvernan]i e simplu; “ce-am Avut [i ce-am pierdut?!”
To]i au ocolit esen]a [i “n-au pus punctul pe i”,
S-au b#tut cu pumnii-n piept c# nu facem \mprumut...
{i-acum ne-au \ndatorat prin contract cu F.M.I.!

Cine crede c# n-avem surplus de... corup]ie,
Ho]i cu studii, guler alb, cu cravat# [i m#nu[i,
C# nu are parazi]i orice institu]ie
{i nu sunt mo[tenitori de averi de la... m#tu[i?!...

Nu Vor mai fi pro[ti, cu pile, diploma]i peste hotare,
Para[ute-n Parlament, roiuri de p#duchi \n sport,
Pa]achine cu “succesuri” – europarlamentare
{i mini[tri agrama]i?! vor fi [i pentru export!!!
P#i, ce, n-a f#cut Guvernul pertinent# expertiz#
Soldat# cu plusuri de impozite, taxe, d#ri?!
El chiar a g#sit o cale de a ne salva de Criz#,
Cu “cre[terea de accize la b#uturi [i ]ig#ri!!!...
Criza n-ar fi dep#[it# prin impozit c#tre Stat
Pe to]i care au brichete?, chiar dac# e de tot hazul -,
{i pe-nregistra]ii din “Declara]ii de... fumat?!
A[! din banii \ncasa]i, achit#m ru[ilor gazul?!
Ce, mai crede cineva c# Guvernul nu vegheaz#
S#n#tatea noastr# [i prive[te cu nesim]ire
Cum se-mboln#vesc [i mor to]i acei care fumeaz#
{i n-au r@nd la Crematoriu sau locuri \n cimitire...
Pentru un ins, fie beat, fie el cu mintea treaz#,
Oricine-ar fi, se ridic# ni[te semne de-ntrebare:
Taxa pe fumat se duce la cei care nu fumeaz#
Sau trece-n anume conturi pentru... sume... forfetare?!
.....................................................................

Criza nu se vindec# [i, la fel, infla]ia;
Nu-i fac doctorii injec]ii, perfuzii [i dializ#...
C@t o s# fie de r#u? o s# moar# na]ia?
Nu! c#-i d#m mereu cu tifla... d#-o dracului de... Criz#!!!

_nchinare
Cititorule, de Pa[te, ]i-ofer \n chip de surpriz#
Urarea de-a fi senin, iar, c@nd te a[ezi la mas#,
S# petreci ca totdeauna, s# nu-]i aminte[ti criz#,
De nevoi [i de necazuri [i de tot ce te apas#!!!

Fabrici, p#m@nt, case, flot# s-au cump#rat de la Stat...
Cine? p#i, cine-a putut [i la pre]uri modice,
Adic# mai pe nimic [i-astfel s-a edificat
Noua aristocra]ie a... clasei politice...

N-ar mai surprinde pe nimeni c#, de-at@ta elitism,
Statul rom@n, \n cur@nd, va oferi, spre v@nzare,
Fie printr-o “Agen]ie” sau astfel de “Organism...”
S#-[i cumpere-mbog#]i]ii [i... titluri... nobiliare

 Dup# aceea, lu@nd sf@nta cruce [i
sf@nta evanghelie, iar epitropii bisericii
lu@nd o cruce mare, praporele [i
sfe[nicele aprinse cu f#clii, ies din
biseric# afar# [i se a[az# \naintea
acesteia, unde se afl# pus analogionul
cu icoana _nvierii lui Iisus pe d@nsul.

 _n urma preotului iese [i poporul
afar# [i cantorii bisericii care c@nt#,
av@nd fiecare c@te o lumin# de cear#
aprins# \n m@n#.

 Preotul \ncepe a c@nta tropariul
\nvierii, se trag clopotele [i se bate
toaca.

 Dupa aceasta intr# iar#[i cu to]ii \n
biseric# [i preotul continu# actul
_nvierii, precum [i serviciul sfintei
liturghii.

 _n ziua _nvierii, fiecare ins care ia
parte la _nviere, trebuie s# aduc# cu
sine [i o lumin#, pe care o ]ine aprins#

\n tot timpul s#v@r[irii sfintei _nvieri
de c#tre preot. Dup# _nviere fiecare se
\ntoarce cu lumina aceasta aprins#
acas#. Dup# ce ajung acas# [i p#[esc
peste pragul tinzii, \ncep a se \nchina,
apoi intr@nd \n cas# sting lumina \n
grind#, afum@nd-o pe aceasta \n
semnul crucii. Dup# ce fac semnul
crucii, o sting [i o p#streaz# apoi tot
anul, spre a o avea [i a o putea aprinde
la \nt@mpl#ri primejdioase, la v#rs#ri
mari de ape, la grindin# (sau piatr#),
la tunet, fulger [i tr#snet.

Aprinz@nd-o, zic:
    “Fugi]i necura]i,
   Fugi]i, voi spurca]i.
   De casa noastr#
   Nu v-apropia]i.”
Rom@nii mai \ntrebuin]eaz# lumina

_nvierii spre a afuma vitele cu d@nsa.
 _n ziua _nvierii, dup# ce s-a sf\r[it

sf@nta liturghie, [i anume \ntre 7-8

diminea]a, se sfin]e[te pasca [i ce s-a
mai adus la biseric#.

 Dupa sf@r[irea _nvierii, a leturghiei
[i a sfin]irii pasc#i, unul sau dou# dintre
ou#le sfin]ite se dau preotului, care le-
a sfin]it, iar restul se aduce acas#.
Sosind acas#, to]i se a[az# la mas# [i,
gust@nd mai \nt@i din pasc#, din ou#
[i celelalte bucate, \ncep a m@nca.
Dup# ce s-au s#turat de m@ncat, prind
a ciocni cu ou# ro[ii, [i anume mai
\nt@i so]ii, apoi copiii cu p#rin]ii [i
p#rin]ii cu celelalte neamuri [i
cunoscu]i. F#c@nd aceasta, cred c# cei
ce ciocnesc unul cu altul se vor vedea
pe lumea cealalt#.

_n ziua dint@i, adic# \n ziua de Pa[te,
se ciocne[te numai cap cu cap. A doua
zi, adic# luni dupa Pa[te, se poate
ciocni [i cap cu dos, iar \n cele
urmatoare chiar [i dos cu dos.

 Cel mai mic de ani ]ine oul cu
capul \n sus, iar cel mai mare ciocne[te
cu oul s#u, [i anume tot cu capul,
zic@nd : “Hristos a \nviat!”, iar cel
mic r#spunde : “Adev#rat c-a \nviat!”.

 _n majoritatea regiunilor ]#rii este
datina a se da \n ziua de Pa[te ca de

BALADA
CRIZEI

BALADA
CRIZEI

BALADA
CRIZEI

sufletul mor]ilor: colaci, miel, ou# ro[ii
precum [i alte bucate aflate \n cas#.

_n Transilvania, cum se z#re[te de
ziu# prind a umbla b#ie]ii cu ou# ro[ii
pe la neamuri [i vecini, iar gazda le
d#ruie[te ou# ro[ii [i p#scu]e. Tot aici
feciorii cu flori la p#l#rii  [i fetele fru-
mos g#tite se adun# dup# pr@nz \naintea
bisericii, to]i  cu ou# ro[ii, unde r@d,
glumesc, petrec [i ciocnesc \mpreun#:
oul cel tare c@[tig# pe cel slab.

 _n Moldova “fetele [i fl#c#ii \n ziua
de Pa[te se suie \n clopotni]# [i toac#
toat# ziua, ca s# creasc# c@nepa
frumoas# [i moale ca m#tasea”.

 _n unele locuri din Bucovina [i
Transilvania, este datina ca luni dup#
Pa[te, feciorii s# ude pe fete [i b#ie]ii
pe copile. Iar mar]i dup# Pa[te ud#
fetele pe feciori [i copilele pe b#ie]i.
Fetele, dup# ce au fost udate, invit#
pe cei ce le-au udat la mas#, [i le dau
drept suvenir c@te un ou mai frumos.

 _n Transilvania, a doua zi de Pa[te,
dup# amiaz# \nainte de vecernie,
credincio[ii satului se adun# la Pr@nzul
Pa[telor. La acest pr@nz se bea [i se
man@nc# de sufletul mor]ilor [i se

c@nt# felurite c@ntece sau versuri ale
_nvierii.

 Dup# ce au stat cei aduna]i la mas#,
se c@nt# Irmosul de mas#, apoi intr#
to]i \n biseric#, s# asiste to]i la vecernie,
iar apoi merg [i se veselesc p@n# la
\nserat la oamenii cei mai ale[i.

 _n cele mai multe comune din
Banat, \n locul pr@nzului descris mai
sus este datina ca luni dup# Pa[te s#
mearg# preo]ii cu litia la morminte [i
aici s# fac# rug#ciuni pentru sufletele
r#posa]ilor.

 Dac# Pa[tele cade la sf@r[itul lui
Martie [i ]#ranii nu au ie[it cu s#m@n]a
la c@mp, atunci se duc luni dup# Pa[ti
[i cu m@na, nu cu sapa, pun \n p#m@nt
semin]e ca s# le rodeasc# anul acela
c@mpul.

 S#pt#m@na \nt@i dupa Pa[te, la ro-
m@ni se nume[te S#pt#m@na Luminat#,
pentru c# \nviind \n ajunul ei, Domnul
nostru Iisus a luminat-o prin \nvierea
sa din mor]i [i pentru c# \n aceast#
s#pt#m@n# toate se lumineaz#, adic#
toate \ncep s# \nfloreasc# [i s# se
\nnoiasc#.

Prof. Cristian }IBREANU

S#rb#torile la rom@ni

      – PA{TELE –
Continuare din pag. 3

De la o vreme, \n lume, tot colind# o stafie
{i-mpr#[tie prin ziare, radio, televizor
O veste cumplit#, cu panic# [i isterie,
Un }sunami economic...; Vine “Criza crizelor”!!!

Valentin TURCU

Dac# ]iganii au rege – unii – [i-a]ii \mp#rat,
Noi de ce s# nu avem prin]i, marchizi, con]i [i baroni?!
Apusul, conservator, titlurile le-a p#strat,
Dar, la noi, invariabil, la global sunt to]i... “patroni”!

Patron este [i st#p@nul unei biete frizerii...;
El tunde [i b#rbiere[te [i e [i... m#tur#tor;
Tot patron este [i cel cu... ni[te... rafin#rii...
P#i, e drept?! sigur c# nu, ba, e chiar revolt#tor!!!...
Ce, noi n-am putea avea un “Marchiz de Afuma]i”,
Sau o familie de “Principi de Port#re[ti”,
Un conte, cam sclifosit, cu castel la... At@rna]i,
Sau un baron cultivat de Balasan & B#ile[ti?!...
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"S# nu d#m cu pietre!"

Nr. 4
aprilie 2009

A[a cum spuneam \n num#rul anterior,
dup# disputarea primelor dou# etape ale
returului, echipa b#ile[tean# a acumulat 6
puncte, dintre care 3, am spune de aur,
\n deplasarea de la Urzicu]a, unde a \n-
t@lnit o forma]ie care de ani buni se afl#
\n acerba lupt# pentru promovarea \n
Divizia “D”, rezultate \n urma c#rora s-
a intalat comod pe locul I, la o diferen]#
de 5 puncte de urm#ritoare. Bucuria este
mare, dar componen]ii echipei ca [i staful
tehnic [i cel administrativ au \mbinat
entuziasmul cu realismul [i maturitatea,
con[tien]i c# urmau dou# jocuri de foc \n
care forma]ia noastr# de suflet d#dea piept
cu dou# echipe de top – acas# cu
“Recolta” Cer#t (locul IV) [i \n deplasare
la “Dun#rea” Bistre], aflat# pe trepta a
III-a a podiumului.

Con[tien]i de importan]a [i de dificul-
tatea meciului cu “Recolta” Cer#t, b#ie]ii
s-au preg#tit cu aten]ie [i au intrat pe
teren hot#r@]i s# ob]in# victoria, a[a \nc@t
\n prima repriz# am admirat o echip#
mobilizat#, juc#tori cu mentalitate de
\nving#tori, deci[i s# nu lase nicio [ans#
partenerului de \ntrecere. Ceea ce a fost
\mbucur#tor \n prima parte a jocului a
fost faptul c# juc#torii au respectat sche-
mele tactice exersate la antrenamente, au
\nceput meciul \n tromb#, sufoc@ndu-[i
adversarul, care a f#cut eforturi meritorii
s# se ridice la \n#l]imea adversarului, dar
f#r# mari sor]i de izb@nd#, a[a \nc@t dup#
prima jum#tate de or#, imaginara tabel#
de marcaj ar#ta un confortabil 3-0, prin
dou# goluri \nscrise de “c#pitanul”, mereu
t@n#rul Pascu [i de funda[ul central Florea,
un juc#tor de mare valoare, foarte util
echipei, cu interven]ii sigure \n propriul
careu [i cu apari]ii surprinz#toare, \n ca-
reul advers, \n special la fazele fixe. _m-
bucur#tor este c# primele dou# goluri au
venit \n urma unor faze fixe, primul, de o
deosibit# frumuse]e, reu[it de Pascu printr-
un voleu uciga[, \n urma unei lovituri de
col] iar al doilea dup# o lovitur# liber#
bine executat# [i finalizat# de funda[ul
aflat pe faz#. Dac# ad#ug#m la golurile
\nscrise cele trei mari ocazii ratate de v@rful
Popa C., care s-a demarcat cu abilitate [i
a ajuns singur \n fa]a portarului advers,
dar n-a reu[it s#-l \nving#, lu@ndu-l la ]int#
pe acesta, c@nd to]i vedeau mingea \n
plas#, avem imaginea unei reprize cu b#i-
le[tenii afla]i decisiv la pupitrul de co-
mand#. P#str@nd propor]iile, jocul lui Popa
ni l-a readus \n memorie pe stelistul Florea
Voinea, un juc#tor ingenios, imprevizibil,
autor al unor rat#ri monumentale. Jocul
reu[it, cu pase precise, surprinz#toare, \n
care mijloca[ii s-au dovedit un adev#rat
laborator de crea]ie, filtr@nd inteligent ba-
loanele [i trimi]@ndu-le spre cele dou#
v@rfuri deosebit de periculoase, i-a mul-
]umit pe spectatori, este drept destul de
pu]ini, ace[tia aplaud@nd acurate]ea paselor
[i ritmul rapid impus de juc#torii no[tri.

Dar, pentru a fi absolut cinsti]i, a[a
cum \i st# omului bine, trebuie s# remar-
c#m [i contribu]ia oaspe]ilor la realizarea
unui spectacol de calitate, deoarece dup#
30-35 minute, jocul s-a echilibrat [i s#

remarc#m unele inexactit#]i care au ap#rut
\n zona central# a ap#r#rii noastre, \n
prima repriz#, [i pe flancul drept, \n cea
de a doua.

{i pentru c# am ajuns deja la repriza
a II-a, obiectivitatea ne obilig# s# spunem
c# aceasta a \nceput neconving#tor, atribut
care, cu mici excep]ii, s-a men]inut pe
toat# durata acesteia, ea fiind o prelungire
a ultimelor minute ale primei reprize,
c@nd, \n ’42, \n urma unei neglijen]e \n
ap#rare, v@rful oaspe]ilor, singur cu
portarul Popa a lobat mingea peste acesta,
dar a intervenit providen]ial funda[ul

Florea [i a scos-o de pe linia por]ii,
evit@nd un gol gata f#cut. Analiz@nd la
rece jocul din partea a doua, am constatat
c# n-a fost vorba de caren]e privind con-
di]ia fizic#, ceea ce este \mbucur#tor, ci
de schimbare de mentalitate, ceea ce nu
este nici normal, nici permis, juc#torii, la
umbra acelui 3-0, oprind motoarele [i
l#s@nd \n unele momente impresia de
automul]umire. De aceast# situa]ie au
profitat oaspe]ii, care au \nscris \n ’56 [i
puteau s# determine o \ntors#tur# a rezul-
tatului, dac# la o alt# gre[al# \n ap#rare,
de data aceasta tot pe flancul drept, por-
tarul Popa nu avea o interven]ie mira-
culoas#, evit@nd un 3-2, care ar fi dat,
probabil, aripi partenerului de \ntrecere.

{i cum totul este bine c@nd se termin#
cu bine, \n ultima jum#tate de or#, b#ie]ii
no[tri [i-au revenit, au trecut din nou la
c@rma jocului, este drept nu a[a de au-
toritar ca \n primele 35-40 de minute, iar
v@rful Fir#, un juc#tor tehnic [i cu calit#]i
deosebite, a \nscris de dou# ori, \n ’63 [i
’76, ridic@nd scorul la 5-1, un scor meritat,
dar, dac# este s# fim corec]i, la care nu
speram dup# jocul din prima parte a mi-
tanului al doilea. _n acest joc, \n care
b#ile[tenii au fost f#r# niciun dubiu su-
periori, \n absen]a antrenorului Ionel Du-
nav#]u, directorul clubului Florin Duinea,
care a condus echipa de pe margine, [i
antrenorul-juc#tor C#t#lin Pascu au acordat
credit formulei: Popa M. (Bentaru) –
Vi]elaru (Ciobanu), Negu], Florea, Becea
(Becheru) – R#du], Iure[ (Moand#), Pascu,
Balica – Popa C., Fir# (Bobolocu).

Ne exprim#m convingerea c# juc#torii
no[tri vor trage concluziile care se impun,
c# antrenorii vor face o analiz# lucid# a
jocului fiec#rui component al echipei [i
vor lua m#suri pentru corectarea unor erori
– este drept nu de prea mari dimensiuni
– care au ap#rut \n anumite momente \n
jocul de ansamblu al echipei [i \n evolu]ia
unor juc#tori, c# va fi valorificat factorul
pozitiv, a[a \nc@t viitoarele evolu]ii s# fie
pe m#sura calit#]ilor juc#torilor, iar echipa
ca ansambu s# fie o sum# a individuali-
t#]ilor care o compun.

Din p#cate, \n jocul din deplasare cu
“Dun#rea” Bistre] n-am putut s# ne d#m
seama dac# s-au tras concluziile de care

aminteam, \n primul r@nd din cauza
faptului c#, din motive pe care nu le
cuno[tem, din forma]ia aliniat# au lipsit
patru piese de rezisten]# - v@rfurile de
atac Popa C. [i Fir# [i funda[ii Negu] [i
Flueran. Sigur c# unii c@rcota[i ar putea
spune c# absen]a acestora n-ar fi trebuit
s# conteze, dar ne permitem s#-i
contrazicem cu delicate]e, dar [i cu
argumente, credem noi, conving#toare.
Dac# absen]a unor juc#tori de baz#
conteaz# [i la “case mai mari”, cum ar fi
“Steaua”, “Dinamo” sau “CFR” Cluj, ca
s# nu mai vorbim de echipa na]ional#,

c@nd absen]a lui Mutu este v#zut# ca o
adev#rat# dram#, iar, dac# acestuia i se
adaug# [i Chivu, se induce o atmosfer#
de adev#rat# tragedie, este firesc c# avem
dreptate s# sus]inem c# cele patru absen]e
au c@nt#rit mult \n exprimarea pe teren a
echipei, c# \ntregul registru tactic a fost
dat peste cap, for]a \n atac, major
diminuat#, cei patru fiind juc#tori cu
experien]# competi]ional#, \n m#sur# s#
decid# calitatea jocului [i, implicit,
rezultatul confrunt#rii.

_n aceste condi]ii, s-a acordat credit
formulei de echip#: Popa M. – Vi]elaru,
C#lin, Florea, Becea – R#du], Mogoi,
Pascu, Balica – Ciobanu (Becheru), Iure[
(Bobolocu), pe banca de rezerve mai
afl@ndu-se portarul Bentaru.

Simpla lecturare a echipei justific#
afirma]iile noastre [i pune \n eviden]#
dificult#]ile antrenorilor, care au fost
obliga]i s# foloseasc# o echip# oarecum
defensiv#, mai ales c# adversarul, dup#
cum se a[teptau, era unul redutabil din
moment ce se afla pe treapta a treia a
podiumului, fiind vorba de un derbi \n
care gazdele d#deau piept cu ocupanta
fotoliului de onoare [i \ncercau s# r#zbune
acel 4-0 cu care pierduser# la B#ile[ti.
Jocul nu s-a ridicat la nivelul a[tept#rilor
spectatorilor, at@t pentru c# B#ile[tiul a
aliniat o forma]ie “ciuntit#”, c@t [i pentru
c# echipa local# s-a dovedit de data
aceasta destul de modest#, departe de ceea
ce ne-am fi a[teptat, dac# se ]ine seama
de pozi]ia sa \n clasament [i de faptul c#
acumulase 43 de puncte, ca urmare a 13
jocuri c@[tigate,  patru nule [i trei pierdute
[i cu un golaveraj de +21.

A[a cum ne m#rturisea prof. Florin

Duinea, nu sunt multe de spus dup# un
joc mai pu]in conving#tor al echipei
noastre, \n circumstan]ele deja men]ionate,
dar s-a ar#tat mul]umit de d#ruirea celor
trimi[i \n teren, de ardoarea cu care au
ap#rat culorile echipei, de mentalitatea
lor [i, de[i, \n general, nu obi[nuie[te s#
fac# eviden]ieri individuale, ci s#
vorbeasc# de jocul de ansamblu al echipei,
s-a ab#tut de la acest principiu, vorbind
laudativ despre portarul Popa M., care a
avut c@teva interven]ii de efect, f#c@nd ca
tebela de marcaj s# se men]in# la sf@r[itul
meciului ca [i la \nceputul acestuia: 0-0.

_n general, jocul a fost echilibrat, cu
momente egale de dominare, echilibru
ilustrat [i de num#rul ocaziilor clare de
gol (2-2). Nu este mai pu]in adev#rat c#
[i terenul, cu multe denivel#ri, a pus
probleme echipei mai tehnice, care \[i
bazeaz# jocul pe construc]ie, pe pase la
firul ierbii, pe un ritm mai rapid, la care
se adaug# [i adev#rul de necontestat c#
lipsa celor dou# v@rfuri - Popa C [i Fir#
- a c@nt#rit foarte mult \n ceea ce prive[te
for]a echipei, pun@ndu-[i negativ amprenta
asupra finaliz#rii. Oricum, bine totu[i c#
nu s-a primit gol iar punctul ob]inut
c@nt#re[te mult \n configura]ia clasamen-
tului, av@nd \n vedere c#, [i prin jocul
rezultatelor, se p#streaz# distan]a de 5
puncte fa]# de principalele urm#ritoare.
Echipa din Bistre], cu dou# individualit#]i
de cert# valoare, s-a dovedit o forma]ie
cuminte care, spre meritul juc#torilor, [i-
a v#zut de joc, s-a zb#tut c@t i-a stat \n
putin]#, numai \n limitele regulamentului,
edificator \n acest sens fiind faptul c#,
de[i a fost un meci derbi, nu s-a acordat
niciun cartona[ galben, situa]ie cu at@t
mai mult de aplaudat, dac# se ]ine seama
c# “centralul” Adrian Stroe este un arbitru
pe c@t de valoros, pe at@t de exigent.
Ceea ce este cel mai demn de remarcat
– [i o facem cu mare pl#cere – este faptul
c# un num#r mare de spectatori a venit
s# vad# la lucru echipa de pe locul I, dar,
mai ales, c# cei prezen]i au avut o
comportare civilizat#, am putea spune
chiar exemplar#, \ncuraj@ndu-[i \n limitele
decen]ei juc#torii favori]i [i aplaud@nd
fazele frumoase create de ambele forma]ii.
Iat# c# se poate [i a[a! Pentru comportarea
lor, cinste spectatorilor! Ce bine ar fi ca
exemplul acestora s# fie urmat [i de al]ii
[i to]i s#-[i \nsu[easc# acest# lec]ie de
sportivitate \ntr-o perioad# \n care, \n mod
regretabil, pe stadioanele noastre domin#
vulgaritatea, trivialitatea [i violen]a.

Pentru a nu face rabat de la exigen]#
[i spre a nu-[i face apari]ia subiectivismul
p#gubitor care, vr@nd-nev@nd, guverneaz#
totu[i fiin]a uman#, am comsemnat “la
cald” considera]iile asupra meciului de
pe teren propriu cu “Viitorul” Afuma]i,
partid# \n care jocul b#ie]ilor no[tri ne-a
l#sat, pe unele locuri, un gust amar [i ne-
a readus \n memorie acel meci de trist#
amintire din turul campionatului, pierdut
cu 0-2 \n fa]a lui “Inter” Boureni. Dup#
joc am auzit p#reri diferite, unii sus]in@nd
c#, de fapt, scopul scuz# mijloacele,
fiindc# \n final s-a ob]inut victoria cu 2-
1, cei care emiteau aceast# p#rere
invoc@nd proverbul potrivit c#ruia “Totul
este bine c@nd se termin# cu bine”, dar
nu ]ineau seama de un alt mare adev#r,
izvor@t tot din \n]elepciunea popular# c#
“Ulciorul nu merge de multe ori la ap#”.

Nou#, care suntem mereu aproape de
echip#, ne-a fost greu s# ne explic#m
jocul mai pu]in conving#tor al favori]ilor
no[tri dou# etape consecutive. Dac# \n
meciul de la Bistre] a contat mult absen]a
celor patru juc#tori de baz# [i \n special
a v@rfurilor de atac, ceea ce a sl#bit for]a
acestui compartiment, de data aceasta at@t
Popa C., c@t [i Fir# au fost \n teren [i cu

toate aceastea atacul nu s-a dovedit totu[i
prea productiv. De asemenea, ne este
destul de greu s# ne explic#m cum a fost
posibil s# se chinuie b#ie]ii s# \nscrie
dou# goluri dintre care unul chiar \n
prelungiri echipei din Afuma]i, aflat# pe
locul al zecelea, c@nd tot pe teren propriu
au \ngenuncheat forma]iile de top –
Urzicu]a (7-4), Goicea (6-1), Bistre] (4-
0), Cer#t (6-1). S# se fi molipsit juc#torii
no[tri de la cei ai lui “Dinamo” Bucure[ti
ori a fost vorba de atitudine, de
mentalitate, de o oarecare desconsiderare
a adversarului?

_n mod surprinz#tor [i, zicem noi,
inexplicabil, juc#torii trimi[i \n teren de
antrenorul Dunav#]u: Popa M. – R#du],
C#lin, Florea, Vi]elaru – Iure[ (Ciobanu),
Mogoi, Pascu, Balica – Popa C., Fir# n-
au mai practicat acel joc laborious, cu
pase rapide [i surprinz#toare, cu p#trunderi
at@t pe flancuri c@t [i pe centru [i cu
[uturi la poart#, cu care ne obi[nuiser#,
ci, \n mod impardonabil, s-au angrenat \n
jocul adversarului, juc@nd cu mingi lungi
[i f#r# adres#, de la linia de fund pasele
(dac# se pot numi a[a) au trecut peste
linia de mijloc. _n acest joc nici mijloca[ii
n-au mai fost motorul echipei, compar-
timentul de construc]ie, [i, din p#cate, a
lipsit mintea limpede care s# ordoneze
jocul echipei. Mai cu seam# la \nceputul
partidei, s-a practicat un joc desl@nat, f#r#
orizont, destul de lent [i pe alocuri chiar
haotic. _n aceste condi]ii, au ap#rut, poate
\n mod firesc, ezit#ri \n ap#rare, funda[ii
au fost surprin[i de contraatacurile echipei
din Afuma]i, care a avut doi juc#tori de
vitez#, chiar dac# oarecum rudimentari la
capitolul tehnic, [i pe fondul unui marcaj
aproximativ [i al dublajului defectuos,
inevitabilul s-a produs, oaspe]ii deschiz@nd
scorul \n ’24. De unde cu to]ii ne a[tepta-
ser#m chiar la un scor fluviu, care n-ar fi
surprins pe nimeni, [i cu toate c# dup#
acest du[ rece b#ie]ii no[tri s-au trezit [i
au \nceput s#-[i impun# jocul, fiind supe-
riori la toate capitolele o bun# perioad#
de timp, egalarea s-a produs abia \n
ultimul minut al reprizei, c@nd Fir# a adus
c@t de c@t lini[tea [i speran]a \n teren [i
\n tribune. Am fi nedrep]i dac# n-am
spune c#, \n ciuda jocului mai pu]in
inspirat, n-au fost [i faze de fotbal autentic
[i n-au lipsit ocaziile de gol, favori]ii
no[tri rat@nd cu non[alan]# cel pu]in patru
situa]ii clare, mai ales \n prima repriz#,
autorii acestor rat#ri fiind Popa C., Mogoi,
Fir# [i Balica.

_n repriza a II-a jocul echipei noastre
a crescut \n calitate, s-a pasat mai mult
[i mai atent, oaspe]ii fiind pu[i de multe
ori pe picior gre[it, iar tehnicitatea
b#ile[tenilor a ie[it \n eviden]#, ei cre@nd
c@teva faze de fotbal autentic. Totu[i,
pentru c# prietenul adev#rat este cel care
\]i arat# gre[elile nu cel care \]i laud#
“nebuniile” [i fiindc# \i pre]uim mult pe
b#ie]i, le-am repro[a faptul c# n-au fost
receptivi tot timpul la indica]iile antre-
norului, au abuzat de driblinguri de multe
ori inutile. _mbucur#tor este c# n-a lipsit
d#ruirea, dorin]a de victorie, dar, regre-
tabil, \n acest meci realiz#rile nu s-au
ridicat \ntotdeauna la nivelul inten]iilor [i
uneori, la unii componen]i ai echipei s-
a constatat o oarecare lips# de concen-
trare, care, din fericire, n-a \mbr#cat haina
superficialit#]ii. {i pentru c# exist# un
Dumnezeu \n cel de al patrulea minut al
prelungirilor s-a f#cut dreptate pentru c#,
\n ciuda jocului mai pu]in inspirat, b#ile[-
tenii au fost totu[i mult peste adversarul
lor, acela[i adulat al spectatorilor – Fir#
- a \nscris golul unei victorii pe deplin
meritate, dar, s# recuno[tem, la care mul]i
nu mai sperau.

Juc#torii no[tri au \nvins, chiar dac# n-
au convins [i nu s-au ridicat la valoarea
lor adev#rat#, probat# \n majoritatea
jocurilor, dar este bine s# fim \n]eleg#tori
[i “s# nu d#m cu pietre”.

Gh. GHEORGHI{AN

{ahul este un joc al inteligen]ei,
care \nm#nuncheaz# deopotriv# spor-
tul, [tiin]a, arta... [i poate tocmai \n
aceasta const# frumuse]ea f#r# sea-
m#n, plin# de for]# [i descoperiri
neb#nuite ale tainelor g@ndirii. {ahul
formeaz# caracterele \n focul luptei
sportive, al celei mai frumoase [i
spirituale \ntreceri, gener@nd tr#iri
estetice [i emo]ionale la cele mai
\nalte voltaje. Nu este exagerat# afir-
ma]ia c#, privind “Gioconda” a lui
Leonardo da Vinci, ascult@nd “Sona-
ta lunii” a lui Bethoven sau urm#rind
o partid# a lui Fisher, po]i \ncerca
emo]ii [i satisfac]ii estetice asem#-
n#toare. Pentru a \n]elege frumuse]ea
unei partide de [ah nu este neap#rat
necesar s# fii un mare juc#tor, dup#
cum, asemenea iubitorului de mu-
zic#, pentru a asculta [i \ndr#gi o
partitur# celebr#, nu este obligatoriu
s# fii compozitor!

O partid# de [ah se na[te \n plin#
b#t#lie a \ntrecerilor, a competi]iilor
[i campionatelor, \n coliziunea pro-
dus# de propriile sentimente, g@ndire,
voin]# [i cele ale adversarului, prezent
[i el cu \ntregul s#u bagaj de cuno[-
tin]e [i calit#]i. De aici [i impresia de
miniatur# a vie]ii pe care o las# par-
tidele de [ah.

Avem \n vedere nu numai ac]iunea
pieselor pe tabla cu p#trate albe [i
negre, ci [i caracterul complex al
luptei dintre dou# personalit#]i.

Gr#itoare \n acest sens este afirma]ia
lui Cervantes, autorul celebrului “Don
Quijote”, “{ahul este via]#”.

Sportul min]ii, ca proces de crea]ie
[i tr#ire \n fa]a tablei cu 64 de p#-
tr#]ele, include \n sine o gam# variat#
de aspecte care, prin scop, finalizare
[i armonie, constituie una dintre cele
mai minunate forme ale culturii, jus-
tific# pe deplin spusele marelui g@n-

ditor francez Vltaire: “{ahul face
cinste spiritului omenesc!”
Alb: R a 4, D c 2, C a 6;
Negru: R a 2, N a 1, C c 6, pion
b 2;
Albul mut# [i d# mat \n dou# mut#ri!

Solu]ia problemei din num#rul
trecut al gazetei:
1. C d 4 [i la 1... T: d 4 2. D c 7
mat sau 1... N: d 4 2. D a 2 mat
Pre[edintele Asocia]iei locale de [ah,

Constantin MICU


