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Reporter. A[adar, d-le primar,
care au fost m#surile luate de Pri-
m#ria B#ile[ti \n 2009 – m#suri pe
care a fost fundamentat Bugetul Mu-
nicipiului pe 2010?

Primar. La \nceput de an 2010,
autoritatea local#, prin scrisoarea
primarului c#tre cet#]enii B#ile[tiu-
lui, \ncerca s# fac# cunoscute, m#su-
rile luate \n anul 2009, ce au dus la
bunul mers al administra]iei munici-
piului B#ile[ti.

Acestea au fost: „ emiterea unui
num#r de 2123 \n[tiin]#ri de plat#;
„ emiterea unui num#r de 3196 so-
ma]ii de plat#; „ emiterea unui
num#r de 3196 de execut#ri silite,
pentru recuperarea debitelor.

_n aceast# scrisoare, erau men]io-
nate [i principalele activit#]i de inte-
res public, dar [i ac]iunile derulate
de Prim#rie \n anul 2009.

Bugetul municipiului B#ile[ti \n
anul 2009 a fost de 23.206.000 lei
RON (232.060.000.000 lei ROL),
fiind constituit din: „ sume primite
de la bugetul de stat pentru plata
salariilor profesorilor [i pentru anu-
mite cheltuieli sociale, reprezent@nd
44,80% din bugetul total; „ cota de
47% defalcat# din impozitul pe
venitul popula]iei, reprezent@nd
10,60% din bugetul total; „ venitu-
rile proprii din taxe [i impozite lo-
cale, respectiv valorificarea de
bunuri, reprezent@nd 44,60% din
bugetul total.

Din totalul cheltuielilor, 44,10% s-
au cheltuit pentru \nv#]#m@nt, 13,90%
pentru serviciile publice (salubrizare,
\ntre]inere zone verzi, iluminat public,
\ntre]inere str#zi), 20,70% pentru
finan]area autorit#]ilor publice, 5,10%
pentru func]ionarea unor servicii [i
institu]ii sociale, 4,70% pentru ac]iuni
[i institu]ii de cultur#, sport, religie
[i s#n#tate, 0,00001% pentru dob@nzi
[i rambursare de credit.

Din totalul de cheltuieli, 62% au
reprezentat cheltuielile de personal
(personalul din \nv#]#m@nt, din
administra]ie, asisten]i sociali pentru
persoanele cu handicap), 15,10%
pentru cheltuieli materiale (\ntre]i-
nere, repara]ii, dot#ri, servicii publi-
ce, materiale) [i 7,10% pentru chel-
tuieli de capital (investi]ii, achizi]ii
bunuri, studii [i proiecte).

Reporter. Care au fost principa-
lele ac]iuni derulate de Prim#rie \n
anul 2009?

Primar. Princi-
palele ac]iuni deru-
late de Prim#ria
municipiului B#i-
le[ti \n anul 2009:

1. S-a depus pro-
iectul POS Mediu
(Programul Opera]io-
nal Sectorial de Me-
diu), pentru investi]ii
prioritare \n domeniul
apei [i apelor uzate
care va fi finan]at din
fondul de Coeziune
al Uniunii Europene.

Pentru acest proiect, municipiul
B#ile[ti are alocat# suma de 12,1
milioane euro, reprezent@nd: „ reabi-
litare [i extindere front captare; „
modernizare gospod#rie de ap# cu
instala]ie de tratare a apei; „ reabili-
tare re]ele de alimentare cu ap# circa
5,6 km; „ extindere re]ele de alimen-
tare cu ap# circa 6 km; „ extindere
re]ea de canalizare circa 38 km; „
5 sta]ii de pompare ape uzate.

2. S-a depus un proiect integral
PIDU (plan integrat de dezvoltare
urban#) pe POR (programul opera-
]ional regional) Axa 1 Infrastructur#
urban#. Acest Plan Integrat de
Dezvoltare Urban# are alocat# suma
de 9,5 milioane euro [i con]ine ur-
m#toarele proiecte:

„ modernizare [i reabilitare str#zi,
trotuare [i \nfiin]#ri de parc#ri auto
\n municipiul B#ile[ti. Acest proiect
reprezint# cel mai amplu program
de modernizare de str#zi, dar [i
construc]ia de parc#ri auto de dup#
1989, av@nd un num#r de 25 de
str#zi cu un total de 22,9 kilometri.

Str#zile incluse \n acest proiect
sunt: Victoriei, Revoltei, Meseria[i,
Independen]ei, Amza Pellea, T#b#-
cari, Oituz, M#r#[ti, Mare[al Ave-
rescu, Teilor, Bucegi, Cr@ngului,
Gheorghe Doja, Ana Ip#tescu, Ga-
broveni, Dimitrie Bolintineanu, Nico-
lae B#lcescu, Panduri, Carpa]i, Lt.
Becherescu, M#r#[e[ti, Br@ncoveni,
Petru Cercel, Solomon, Depozitelor.

„ modernizare [i extindere Parcul
Tineretului \n municipiul B#ile[ti.

Prin acest proiect se va realiza un
nou concept de parc cu multe spa]ii
verzi, cu schimb#ri radicale \n ceea
ce prive[te at@t aleile c@t [i peisagis-
tica, dar [i dotarea acestuia cu mo-
bilier urban, iluminat, f@nt@ni arte-
ziene, iar pentru tineri posibilitatea

acces#rii internetului gratuit \n orice
punct al parcului.

„ sistem de supraveghere urban
\n municipiul B#ile[ti.

Acest proiect are drept scop pre-
venirea infrac]ionalit#]ii \n ora[ul
nostru, av@nd un num#r de 43 de
camere de luat vederi. Prin monito-
rizarea acestor obiective de c#tre
Poli]ia Comunitar# se va putea pre-
veni [i combate infrac]ionalitatea \n
ora[ul nostru.

„ construc]ia unei zone pietonale
(pia]a civic#), [i extinderea parcului
Tineretului \n zona str#zii Lt. Beche-
rescu, dar [i \n zona str#zii M#r#[e[ti.

Prin construc]ia acestei zone se va
putea crea un centru civic a[a cum
au toate marile ora[e care se respect#.

3. S-a depus la Ministerul Mediu-
lui proiectul ”Reabilitarea [i extin-
derea Parcului Balasan \n municipiul
B#ile[ti, av@nd o valoare de 10 mi-
liarde lei vechi.

Prin acest proiect, se va moderniza
[i extinde parcul din jurul Insulei
Balasan, prin crearea zonelor verzi,
dar [i dotarea cu mobilier urban
(b#nci, iluminat, co[uri gunoi).

4. S-au depus la Ministerul Comu-
nica]iilor, urm#toarele proiecte:

„ _mbun#t#]irea circuitului docu-
mentelor [i reducerea timpilor de r#s-
puns \n rela]ia dintre Prim#ria B#il[ti
[i serviciile deconcentrate, proiect ce
are o valoare de 10 miliarde cinci
sute de milioane de lei vechi.

„ Eficientizarea comunic#rii dintre
Prim#ria B#ile[ti [i cet#]eni, prin
implementarea de servicii on-line,
proiect ce are o valoare de 10 miliar-
de cinci sute de milioane de lei vechi.

5. S-au ref#cut parcurile [i zonele
verzi din municipiu, s-a decolmatat
cu for]e proprii prima parte a P@r@u-
lui Balasan, s-au montat co[uri de
gunoi, s-au plantat arbu[ti ornamen-

tali, s-au \nceput aleile din
cele dou# cimitire.

6. S-a achizi]ionat un
utilaj multifunc]ional
(buldoexcavator), dar [i
dou# utilaje de dez#pe-
zire, urm@nd \n anul
2010 achizi]ionarea unei
autospeciale cu bra] ridi-
c#tor cu nacel#, necesar
pentru public dar [i
pentru t#ierea ramurilor
de la copaci.

7. S-a modernizat sen-
sul giratoriu din centrul ora[ului, iar
Monumentul “Re\ntregirea” din
centrul ora[ului a fost iluminat.

8. S-a implementat programul de
colectare a de[eurilor pe raza muni-
cipiului B#ile[ti, iar groapa de gunoi
pe care o aveam pe DJ 561 D
(drumul Rastului) a fost \nchis#
conform cerin]elor europene.

9. S-a aprobat proiectul privind
conducta de transport gaze naturale
Craiova – Segarcea – B#ile[ti –
Calafat. Implementarea acestui
proiect se va realiza \n anul 2010
de c#tre S.N.T.G.N. Transgaz Me-
dia[, iar ora[ul nostru va fi pe jum#-
tate \nconjurat de aceast# conduct#
(intr# pe teritoriul B#ile[tiului
dinspre Boureni [i p#r#se[te teri-
toriul pe direc]ia Rast).

10. S-a c@[tigat proiectul ”Sal#
de sport cu nivel de practic# spor-
tiv# competi]ional# local# – teren
de handbal, baschet [i volei, av@nd
un num#r de 150 de locuri pentru
spectatori” \n zona t@rgului, din
fonduri europene, prin Compania
Na]ional# de investi]ii.

_n luna iunie a acestui an, proiectul
POS Mediu (Programul Opera]ional
Sectorial de Mediu), pentru investi]ii
prioritare \n domeniul apei [i apelor
uzate care va fi finan]at din fondul de
Coeziune al Uniunii Europene – mai
pe \n]elesul nostru ”canalizare \n ora[ul
nostru” a fost c@[tigat, suma acestui
proiect fiind de 12,1 milioane euro.

Tot \n aceast# perioad#, a mai fost
c@[tigat [i proiectul integrat PIDU
(plan integrat de dezvoltare urban#)
pe POR (programul opera]ional
regional) Axa 1 Infrastructur# urban#,
suma alocat# este de 9,5 milioane
euro [i con]ine urm#toarele proiecte:
„ modernizare [i reabilitare str#zi,
trotuare; „ \nfiin]#ri parc#ri auto (strada
Victoriei [i Lt. Becherescu; zona
blocurilor); „ modernizare [i extindere
Parcul Tineretului; „ sistem de
supraveghere urban; „ construc]ia unei
zone pietonale (pia]# civic#), [i
extinderea Parcului Tineretului \n zona
str#zii Lt. Becherescu, dar [i \n zona
str#zii M#r#[e[ti.

Aceste proiecte se afl# acum \n pe-
rioada precontractual#, urm@nd ca \n
maxim dou# luni, s# se semneze ce-
rerile de finan]are (sumele pentru finan-
]area acestor proiecte vin de la Co-
munitatea European#) [i s# se treac#
la etapa de licita]ii publice pentru lucr#-
rile ce se execut# \n aceste proiecte.

Reporter. D-le primar, V# mul]u-
mesc \n numele Redac]iei [i vin cu
rug#mintea ca \n num#rul viitor, \ntr-
un alt interviu, s# detalia]i pentru
cititorii G.d.B despre aceste proiecte
– derularea lor [i perspectivele B#ile[-
tiului prin finan]area acestora.

Valentin TURCU

Interviu cu d-l Costel Pistri]u, primarul municipiului B#ile[ti

Un viitor pentru localitatea noastr# B#ile[ti

Nota redac]iei
Referitor la articolul “Agenda cultural#” publicat \n num#rul

5 din luna mai al Gazetei de B#ile[ti, men]ion#m c# la
expozi]ia de art# plastic# organizat# de Casa de Cultur# “Amza
Pellea” B#ile[ti \n colaborare cu U.A.P.R., expozi]ie vernisat#
la data de 23 aprilie 2010, cu prilejul s#rb#toririi Patronului
Spiritual al localit#]ii, Sf. Gheorghe, la ini]iativa consilierului
Ioan Negre], dintr-o regretabil# eroare, pentru care ne cerem
scuze at@t cititorilor, c@t [i arti[tilor plastici expozan]i, a omis
c@teva nume.

V# prezentãm numele tuturor arti[tilor care au expus:
Ileana Victoria Dragomirescu, Teodora Coltofean, Sanda

Bu]iu, Cristiana Fodor, Anca {esan, Oana Isar, Iuri Isar,
Traian Oancea, Veronica Oancea [i Mihai S\rbulescu, to]i
membri ai U.A.P.R.
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Este recunoscut faptul cã \n Bãi-
leºti s-au stabilit numeroase familii
de bulgari \ntr-un interval de timp
de vreo 50 de ani, mai precis \ntre
1774 (dupã semnarea Tratatului de
Pace de la Kucik-Kainargi) ºi 1830.
O informaþie preþioasã ne oferã \n
aceastã privinþã Maksim Sl. Mla-
denov \n lucrarea “Graiurile bulgã-
reºti din Rom@nia”, Sofia, 1993. Emi-
graþia bulgãreascã la nord de Dunãre
a fost cauzatã de \nãsprirea condiþiilor
de trai din timpul ocupaþiei turceºti.
Astfel, \ncep@nd cu 1793 ºi conti-
nu@nd \n primele decenii ale secolului
al XIX-lea, aproximativ 40 de mii
de persoane au emigrat \n Þara
Rom@neascã ºi Basarabia. Se ajunsese
sã se considere cã “Bulgaria de nord,
de la Vidin la T@rnovo, a fost consi-
deratã teritoriu nepopulat” (p. 8).

Afirmaþia are \n vedere faptul cã au
existat sate \ntregi care au emigrat,
uneori oamenii lu@nd cu ei ºi anima-
lele din bãtãturã. Din surse bulgãreºti
ºi rom@neºti aflãm cã numai \n Dolj
s-au stabilit 921 de familii. Acelaºi
Mladenov, p. 34, ne \ncredinþeazã
cã \n 1838 existau \n Bãileºti 169 de
familii de bulgari (cifrã exagerat de
mare). Dar autorul rãm@ne tributar
curentului naþionalist bulgar atunci
c@nd afirmã cã \n 1969 erau \n
Bãileºti peste 500 de familii de bul-
gari, amestecate cu familii de rom@ni.

Un puternic val de emigranþi a
existat \n 1829-1830. Nu toþi emi-
granþii au rãmas definitiv la nord
de Dunãre, mulþi s-au re\ntors la
casele lor, dar cei care au rãmas
reuºiserã sã se integreze \n viaþa
satelor pe unde se stabiliserã, bene-
ficiind ºi de \nlesniri fiscale din
partea statului.

La recensãm@ntul (catagrafia) din
1831, emigranþii bulgari se bucurau
de aceleaºi drepturi ca oricare ro-
m@n. Astfel, la Bãileºti, Oprea sin
ª tefan (numele scrise cu literã
groasã reprezintã nume de familie

actuale din Bãileºti), bulgar, este
scutit de obligaþii militãreºti, Pavel
sin Nenu ºi Þonea Dunãrinþu, bulgari
bãjenari din 1830, sunt scutiþi de
impozit pe trei ani. Bãtr@nii ºi sufe-
rinzii se bucurã de acelaºi tratament
cu al rom@nilor: Stanciu sin Ivan
Dulgheru, pentru bãtr@neþe, Iancu
Ologu, pentru infirmitate. La fel se
petrec lucrurile cu vãduvele unor
emigranþi bulgari, care se stabiliserã
în Bãileºti: Stana lui Petcu, Dafina
lui Iovan, Nica a lui Iovan, Pãrva
a lui Lilea Viþelaru.

_n Bãileº ti, se stabiliserã de-a
lungul timpului multe familii de ro-
m@ni ºi bulgari, care beneficiaserã
de \nlesniri fiscale pe perioade limi-
tate. _n catagrafie, aceºtia sunt trecuþi
la rubrica “Birnici streini”. Numãrul
birnicilor streini se ridica la Bãileºti,
\n 1831, la 313. _ntre aceºtia sunt ºi
bulgari, \n dreptul cãrora este
menþionatã originea etnicã : Petcu
Boabã, Nenu sin Iovan, Stoian sin
Bojin, Þeca sin Peºa, Naidin sin
Þecu, Dumitru sin Þolea Crãciun,
Zdravcu sin Stanciu, Þecu sin
Monea, C@rstea sin Neºa, Neºa

S@rbu Unchiaºu, Bojin sin V@lcea,
Sfetcu sin Naidin Lungu, Coicea
S@rbu Dulgheru, Dobre sin Iovan
Dulgheru. _n dreptul altor persoane
nu se face aceastã menþiune, dar
numele purtate le trãdeazã originea
(Nicola sin Iovan, Naidin sin Peºa,
C@ciu sin Bilu, Þecu sin Neºa, Ioþa
sin Neºa etc.). Ei sunt consideraþi
ca aparþin@nd deja comunitãþii rom@-
neºti, cã s-au integrat acesteia. Sin-
gurul lucru care le trãdeazã originea
este numele pe care \l poartã, care
s-a transmis prin tradiþie. Pe mãsurã
ce populaþia de origine bulgãreascã
era asimilatã pe cale naturalã de po-
pulaþia rom@neascã \n mijlocul cãreia
trãia, ºi numele purtate de diferite
persoane, menþionate \n catagrafie,
aratã o trecere, treptatã, de la con-
diþia de cetãþean de origine bulgarã
la cea de cetãþean rom@n. Unele
porecle sau chiar nume calendaris-
tice atribuite s-au transmis urmaºilor,
ele au devenit cu timpul nume de
familie, despre care nimeni nu mai
poate sã spunã cã cel dint@i care a
purtat acest nume \n Bãileºti a fost
un bulgar: Neºa S@rbu Unchiaºu,
Sfetcu sin Naidin Lungu, Dumitru
sin Þolea Crãciun etc.

_n numele Nicola sin Ioncea, numai
Nicola este antroponim bulgãresc,
corespuzãtor lui Nicolae. _n ono-
mastica bulgãreascã nu existã numele
Ioncea, acesta fiind un derivat
rom@nesc cu suf. – cea de la Ion.

_n onomastica bulgarã, de la antro-
ponimul-bazã Dimitri a rezultat o
\ntreagã familie de cuvinte, la fel
ca \n limba rom@nã de la Dumitru.
Aºadar, \n exemplul Coþa brat
Dumitru Ioncea se \nt@lnesc un
nume neaoº bubgãresc, Coþa (hipo-
coristic de la Kosto), ºi unul rom@-
nesc, Dumitru. Bãnuim cã Ioncea
ºi-a numit copiii respect@nd o tradiþie
localã, cum e aceea de a atribui
noului nãscut numele naºului, iar
pentru unul dintre copii acest nume
era bulgar.

Cãsãtoriile mixte au generat tot-
deauna un amestec de antroponime
de origini diferite. Aºa se explicã,
\n bunã parte, de ce \n antroponimia
rom@neascã sunt foarte multe nume
de familie de origine slavã, cu precã-
dere bulgãreascã (vezi Iorgu Iordan,
Dicþionar al numelor de familie
rom@neºti). Predominã hipocoristi-
cele, pentru cã ele au reprezentat,
de cele mai multe ori, numele activ
purtat de o persoanã. Dau un exem-
plu pentru limba rom@nã: copilul
era botezat Dumitru, dar i se spunea
Mitru. Acest nume s-a transmis de
la o generaþie la alta, ajung@nd mai
t@rziu numele de familie Mitru.
Studiul numelor de persoane com-
pleteazã, dintr-un alt punct de
vedere, studiul istoriei limbii, al
contactelor directe dintre vorbitori
de limbi diferite.

Prof. univ. dr. Teodor OANC~

S# scriu despre Carol al II-lea,
da]i-mi voie s# consider, c# este o
mare provocare pe care, \ns#, o
primesc cu pl#cere pentru c# este
un subiect incitant [i deseori evitat,
tocmai din cauza controverselor pe
care acest personaj le-a creat [i le
creeaz# \nc# \n jurul s#u. De ce a[
face acest lucru acum? Pentru c# pe
8 iunie 1930 devenea rege al
Rom@niei cel  mai contestat membru
al Casei Regale, cel care, prin m#-
surile pe care le-a luat \n cei zece
ani de domnie, a instaurat pentru
prima dat# pe meleagurile mioritice
un regim autoritar.

Dar cine a fost Carol al II-lea?
Primul fiu al cuplului regal al Ro-

m@niei, al regelui Ferdinand [i al
reginei Maria. S-a n#scut la 3/15
octombrie 1893 \n Sinaia, fiind
primul membru al dinastiei Hohen-
zollern care a venit pe lume \n ]ara
noastr# [i a fost botezat \n religia
ortodox#, conform constitu]iei.
“Copil frumos cu bucle aurii ”, cum
\l descrie mama sa, prime[te o edu-
ca]ie aleas# de la \nsu[i regele Carol
I, bunicul s#u, precum [i de la pe-
dagogi adu[i din str#in#tate, dove-
dindu-se a fi un elev silitor [i ascul-
t#tor. Carol iube[te cartea, vorbe[te
limbi str#ine [i este, \n acela[i timp,
carismatic. O copil#rie fericit# al#turi
de cei 5 fra]i ai s#i, Nicolae, Mircea,
Elisabeta, Ileana [i Maria, pe par-
cursul c#reia se preg#te[te s# devin#
un bun monarh.

Carol \ncepe serviciul militar, \n
timpul primului r#zboi mondial, la
cererea tat#lui s#u, la Scrovi[te-Peri[,
unde se afl# cartierul general al _nal-
tului Comandament de R#zboi. Am
putea spune c# din acest moment
\ncepe via]a tumultuoas# a celui pe
care mul]i istorici l-au numit regele-
playboy. Situa]ia de pe front, la fine-
le anului 1916, impune retragerea
\n Moldova. _n toamna lui 1917,

Carol al II-lea
*8 iunie 1930

ani, amanta prin]ului mo[tenitor
(ulterior va divor]a de so]ul ei). Pentru
ea, renun]# a treia oar# la tronul
Rom@niei \n decembrie 1925. Parla-
mentul ia act de aceast# decizie [i
\l nume[te prin] mo[tenitorul pe
Mihai. _n anii care au urmat s-a
stabilit la Paris, al#turi de Elena Lu-
pescu, sub numele de Carol Carai-
man. A \ncercat chiar s# ob]in# di-
vor]ul, dar nu a reu[it p@n# \n 1928.
_n 1927, tat#l s#u, regele Ferdinand,
moare, iar fiul s#u Mihai \ncepe
prima domnie, sub o regen]#. Cum
[i principalul opozant politic, Ionel
Br#tianu trece la cele ve[nice, Carol
se g@nde[te tot mai serios s# revin#
pe tronul ]#rii. Reu[e[te acest lucru,
dup# cum spuneam, la 8 iunie 1930.
Una dintre condi]iile care i s-au pus
la \ntoarcerea \n ]ar# a fost s# re-
nun]e la Elena Lupescu. Nu numai
c# nu a f#cut acest lucru, dar i-a [i
permis acesteia s# se amestece [i \n
problemele statale.

Rela]iile cu familia sa devin tot
mai distante [i reci

Domne[te 10 ani [i reu[e[te, dup#
cum \i era vrerea, s# instaureze un
regim de autoritate personal#, de care
m# voi ocupa \n num#rul urm#tor.

Evenimentele anului 1940 \l silesc
s# abdice \n favoarea fiului s#u
pentru a doua oar# [i s# \ncredin]eze
conducerea guvernului generalului
Antonescu. P#r#se[te \n septembrie
]ara, \mpreun#, evident, cu Elena
Lupescu. Temporar a stat \n Elve]ia,
Spania [i Portugalia, iar atunci c@nd
americanii i-au refuzat viza, s-au
stabilit \n Brazilia.

Se c#s#tore[te cu Elena, pe 3 iulie
1947, [i se stabile[te \n Portugalia,
unde avea s# [i moar# pe 3 aprilie
1953. A fost \nmorm@ntat \n Pan-
teonul regal a bisericii Sf. Vicente.

Va urma

Carol si Elena Lupescu in 1940

O nou# [edin]# a
Cenaclului literar

“Speran]a”

Carol se \m-
boln#ve[te
de g#lbinare [i \[i termin# conva-
lescen]a la Ia[i. Se \ndr#goste[te de
Zizi Lambrino (Ioana Maria Valen-
tina Lambrino), Profund nemul]umi]i
de alegerea lui Carol, Ferdinand [i
regina Maria \ncearc# s#-l despart#
de Zizi. Carol \[i reia activitatea,
trimis \n misiuni militare grele, \ns#
nu renun]# la cea pe care o iubea.
_n ianuarie 1918, guvernul Br#tianu
insist# pentru \nceperea tratativelor
de pace. _n haosul existent \n ]ar#,
Carol reu[e[te s# treac# frontiera [i
ajunge la Odessa cu Zizi, cu care se
c#s#tore[te. La insisten]ele regelui
[i ale mamei sale de a renun]a la
aceast# c#s#torie, Carol r#m@ne ne-
clintit. _n luna noiembrie a aceluia[i
an, Curtea Suprem# a Rom@niei
hot#r#[te c#s#toria prin]ului mo[te-
nitor cu Zizi Lambrino neconstitu-
]ional# [i ilegal#, fiind declarat# nul#
[i neavenit#. Cu toate acestea, din
leg#tura celor doi se na[te Mircea
Gregor Carol Lambrino, iar Carol
al II-lea renun]# de dou# ori la tron,
\n 1918 [i 1919, pentru iubirea lui.

Dar eforturile p#rin]ilor lui nu
r#m@n f#r# roade. _n cele din urm#,
renun]# la Zizi (care cu fiul s#u se
stabile[te la Paris) [i se c#s#tore[te
cu fiica regelui Greciei, principesa
Elena. La 10 martie 1921, \n Cate-
drala Metropolitan# din Atena se
celebreaz# cununia celor doi. Rela]ia
lor a fost binecuv@ntat# cu un fiu,
viitorul rege al Rom@niei, Mihai.
Mariajul celor doi nu este unul
fericit, \ntruc@t prin]ul mo[tenitor
\nt@lne[te o femeie durdulie, dar cu
forme, ro[cat#, cu ochi verzi, jovial#
[i plin# de via]#. Era Elena Lupescu,
cea care avea s# \i domine via]a [i
deciziile. C#s#torit# cu ofi]erul T@m-
peanu, Lupeasca, cum \i spuneau
contemporanii, sau Duduia, cum o
alinta Carol, devine oficial, la 26 de

{tia]i c#...

„ A \ncercat o nou# revenire pe
tron \n timpul celui de-al Doilea
R#zboi Mondial, precum [i \n
perioada postbelic#, dar nu a mai
avut sus]in#tori dec@t \n persoana
lui Gh. T#t#r#scu ?

„ Carol a mai avut un fiu cu o
necunoscut#, Maria Martini?

Motto:
   “S# vin# salvatorul!”

Lozinca curentului carlist

Miercuri 9 iunie a.c., la Biblio-
teca Minicipal# “Petre Anghel” B#i-
le[ti a avut loc [edin]a a Cena-
clului literar “Speran]a”, care acti-
veaz# \n cadrul acestei importante
institu]ii de cultur#.

Au participat elevi de la {colile
nr. 3 [i nr. 5 “Aviator Petre Ivano-
vici”, membri ai cenaclului.

A fost prezent# [i doamna biblio-
tecar Janeta Vlad, iar invitat# de
onoare a fost doamna Doina }enea.

Au citit din crea]iile proprii elevii:
Claudiu C@rceanu, Raluca Ghi]ules-
cu, Georgeta Boia, Cristi Dumi-

trescu, Andreea Dinc#, Anca Goto-
van ({c. nr. 3), Beatrice Alni]ii,
Bianca Enea, Bianca Gheorghi[an
({c. nr. 5).

Participan]ii au avut bucuria de
a admira valoarea poeziilor citite
de doamna Doina }enea, crea]ii
proprii ale Domniei Sale, unele
scrise \n perioada liceului, altele,
\n ultimii anii.

La sf@r[itul [edin]ei, membrii
cenaclului au stabilit data [i tema
viitoarei \nt@lniri.

Prof. Drago[ CO{EREANU
{c. nr. 3 B#ile[ti

„ Ultimele cuvinte ale Elenei
Lupescu deasupra tronului so]ului
ei au fost: “Adio, dragostea vie]ii
mele!”?

„ Principele Paul este fiul lui Mircea
Lambrino, c#s#torit cu principesa
Lia cu care are un fiu; a intentat
un proces prin care s# i se re-
cunoasc# titlul de Alte]# Regal#
[i dreptul de succesiune la tron
care \n prezent revine fiicei celei
mari a regelui Mihai, principesa
Margareta?

Prof. Claudia SURCEL

„ Elena Lupescu a \ncetat din via]#
la 7 iulie 1977, fiind înmorm
@ntat# l@ng# Carol \n Portugalia?

„ Osemintele regelui au fost aduse
\n Rom@nia \n 2003 [i re\nhumate
la Curtea de Arge[, iar ale Elenei
Lupescu se afl# la 450 de metri
de cele ale so]ului ei?

„ Regele Mihai nu a participat la
ceremonie, fiind reprezentat de
fiica sa cea mare, Alte]ea Sa
Margareta [i so]ul ei, Principele
Radu?

„ Carol a murit \n urma unui atac
de cord ?
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(Va urma)
din Fa]a neagr# a Rom@niei sau Fals

tratat pentru uzul chibi]ilor politici
de Dorin BULDUR

continuare din num#rul anterior

Fa]a  neagr#  a  Rom@niei- Cei de fa]# s-au privit \ncurca]i.
Da, n-ai cum s# justifici barbaria! a
\nt#rit Prin]ul. Concomiten, minerii au
invadat [i Institutul de Arhitectur# “Ion
Mincu”, unde au procedat la fel...

Ulterior, f#c@ndu-se o evaluare
riguroas#, s-a constatat c#, \n cele
dou# impozante a[ez#minte, au
deteriorate mobilierul, au nenorocit
aparatura din laboratoare [i colec]iile
de roci sau de minerale, au stricat
microscoapele, aspectomatele, cal-
culatoarele etc ...

- Ce explica]ii au dat mai t@rziu?
- Unele stupide!... Au pretextat –

cum amintii [i mai \nainte – c#
umblau dup# arme, dup# valut# [i
dup# stupefiante... _n fond, [i-au
urmat instinctele bestiale: au agresat,
au profanat, au jecm#nit, s-au \mb#tat,
au urinat [i au defecat \n s#li...

Ce mai, s-au dedat la lucruri ur@te
de tot!

- Fugi de-aici, c# exagerezi! S-a
ar#tat Famenul ne\ncrez#tor.

- Nicidecum! I-a replicat Prin]ul...
Dar culmea este c# la brutalizarea
student]ilor au participat [i civilii
“revolta]i” de pe strad#!

- “O sancta simplicitas!” ... A[a
s-a \nt@mplat?

- Da, \ntr-adev#r, o parte din bucu-
re[teni i-au \ncurajat pe “cavalerii
huilei” [i au jubilat c@nd ‘betonierele
\nc#rcate cu invadatorii r#zbun#tori”
zburau pe marile bulevarde \n urm#-
rirea “golanilor \n[coli]i”, a ]iganilor
[i sini[trilor conduc#tori ai ]#r#ni[-
tilor sau ai liberalilor, care veniser#,
cu neru[inare, ca s# ne cumpere!...

Dar a mai existat [i un alt aspect
reprobabil: studen]ii grav r#ni]i [i
transporta]i la spital au fost nepl#cut
impresiona]i de indiferen]a sau chiar
de ostilitatea medicilor!

- Extraordinar!... A[adar, popula]ia
capitalei s-a comportat execrabil

- Am spus “o parte”! a repetat
Prin]ul... Minerii s-au dat [i la oa-
meni pa[nici de pe strad#, mai precis

la intelectuali: cei cu ochelari, cei
cu barb# sau cu plete, femeile tinere
[i \mbr#cate modern au c#zut vic-
time nevinovate acestor hoarde dez-
l#n]uite... Pe un t@n#r firav l-au
\ncol]it zece-cinsprezece zdrahoni [i
l-au lovit cu piciorele,cu pumnii, cu
lan]urile sau cu r#ngile!... Exist#
m#rturii filmate!... Ce scen# mai
monstruoas# v-a]I putea imagina \n
mintea vostr#?!

- Dar care ar fi legitimitatea inter-
vene]iei \n for]# a minerilor lui
Miron Cozma?

- Nici una!... De la \nceput, ei au
\nc#lcat legile ca infractorii cei mai
periculo[i!... _n drumul lor, au distrus
c@rciumi, buticuri [i g#ri, la Petro-
[ani, la T@rgu-Jiu sau la Craiova.
Apoi, [i-au finalizat opera distructiv#
\n Bucure[ti... Ei, \ntreaga desf#-
[urare a acestei ac]iuni a c#p#tat
denumirea de “mineriad#”... Vom
fi unici \n lume [i vom \mbog#]i
terminologia de specialitate cu no-
]iunea respective#, al#tur@nd-o altora
maicelebre, ca: jocqueria, frondele
sau intifada!

- Organele care se ocupau cu or-
dinea nu-i puteau opri?

- Ba da, dar au \nchis ochii sau
chiar au cooperat cu ei... Miron
Cozma a ar#tat clar, la anchet#, c#
pe mineri i-a chemat la Bucure[ti
Ion Iliescu!... A avut dreptate Adrian
Severin c@nd a zis: “Miron Cozma
este autorul unui scenariu scris de
al]ii”, adic# de Iliescu, de secure[tii
[i de poli]i[tii lui. Mineriada din 1990
r#m@ne ilegal#, dar au trecut at@]ia
ani de la consumarea tragediei [i pe
Ion Iliescu sau pe haid#ii lui nu i-a
tras nimeni la r#spundere!... A[a cum
a promis \n campania electoral#,
Conven]ia Democratic# trebuia s#
dovedeasc# urm#toarele aspecte: cum

i-a chemat Iliescu, disperat c# \[i
pierde scaunul, pe cavalerii huilei
la Bucure[ti (exist# materiale audio-
vizuale pe care le cunoa[tem [i noi);
cum le-a facilitate venirea \n capital#
cu garnituri speciale (conducerea
c#ilor ferate are probabil acte \n
regul# privind deplasarea lor cu
trenul); cum le-a asigurat cazarea,
cum le-a dat de b#ut [i de m@ncat
(am v#zut filme cu asemenea scene
“domestice”); cum i-a str@ns [i le-a
mul]umit pentru “ajutor”, la plecare,
f#r# s# le repro[eze ceva (printer
altele, minerii care veniser# “s#
vegheze” la lini[tea ]#rii au [i jefuit
popula]ia ca \n codru: un ortac,de
pild#, a ap#rut \mbr#cat \ntr-o
excentric# hain# de vulpe argintie!).
Ar trebui ancheta]i to]i cei care au
s#v@r[it abuzuri grave de-a lungul
zilelor de 13, 14 [I 15 iunie 1990,
adic# poli]i[tii, securi[tii  [i minerii,
care au participat la reprimarea
mi[c#rii ini]iate de “golani”... Minerii
au declarat deseori c# n-au fost numai
ei la Bucure[ti, ci [i ni[te “str#ini”
\mbr#ca]i \n haine de ortaci, dar care
aveau tenul curat, m@inile fine [i

care cuno[teau bine capitala, sediile
partidelor din opozi]ie sau locuin]ele
unor lideri indezirabili...

- Aha, Virgil M#gureanu, machia-
velicul [ef al securit#]ii, ar trebui s#
fac# ni[te dezv#luiri interesante
acum, dup# ce [i-a dat demisia [i ar
putea fi chemat \n fa]a justi]iei! A
strigat atunci Rotofeiul.

- Dar [i cei \nchi[i [i b#tu]i \n
1990 au oblige]ia moral# de a-I de-
masca pet or]ionari [i de a vorbi
despre condi]iile inumane pe care
le-au suportat, s#pt#m@ni [i luni
\ntregi, la Jilava sau \n alte locuri
unde au fost re]inu]i! a completat
Petric# Blajinul.

- Victimile acelei criminale mine-
riade au cerut treaba asta, dar lucru-
rile au trenat la infinit, a precizat
Prin]ul... “Golanii” au ajuns [omeri
sau au plecat \n str#in#tate, a[a c#
nu ma exist# nici o [ans# de a li se
face dreptate... Dosarul lor l-au trecut
pe linie moart#...

- Dar poporul sau opinia public#
- dup# consumarea evenimentelor
din 13-15 iunie 1990 – n-au avut
niciun cuv@nt de spus? A intervenit
[i Mila[ Frumosul.

- A, poporul a devenit foarte
ne\nsemnat [i \n ochii noilor st#p@ni!
A explicat Prin]ul. Nici \nainte nu-
l b#ga nimeni \n seam#, dar se
r#zbuna [i el f#c@nd bancuri
inteligente. Acum [i glumele sunt
rare. Am auzit doar c@teva: minerii
i-au onorat pe cei din Bucur[ti cu
spectacolul de dansuri “Leap[a
ortacului” sau “B#tuta pe loc”; au
vizitat capitala, dorind s# rescrie
crea]ia arghezian# “Cu bastonul prin
Bucure[ti”... Unii c#rturari s-au
pretat [i ei la ironii, poante s-au
r#ut#]i inofensive, cum ar fi Dorin
Tudoran, care a scris undeva:

“Minerii veni]i s# planteze flori \n
fa]a Na]ionalului bucure[tean s-au
apucat mai \nt@i de plivit zona liber#
de comunism”...

- Rom@nii mai au, totu[i, puterea
s# mai fac# [i haz de necaz! A zis
Inginerul.

- Mai au, dar uit# c# z@mb#re]u
cioclu al revolu]iei din decembrie
1989, “tovar#[ul” Ion Iliescu, i-a
instigat pe mineri la brutalitate, la
distrugere [i la crime \n iunie 1990,
i-a replicat Profesorul. Pentru o
asemenea vin#, dac# doream s# se
fac# dreptate, trebuia demult s# fie
chemat \n fa]a justi]iei, ca s# dea
seam# conform legilor \n vigoare...

- A[a cum a dat [i Nicolae Ceau-
[escu?! A \ntrebat Rotofeiul.

- Da, a r#spuns Prin]ul \n locul
Profesorului. Ce ]i se pare anormal?
Chiar Nicu ceau[escu s-a pronun]at
clar: “Locul lui Iliescu este l@ng# tata,
iar al lui Petre Roman – l@ng# mine!”...

- Doar nu i-o fi fost gura aurit#
lui Nicu! A exclamat {mecherul.
Ar fi posibil s# avem un nou process
\n stil t@rgovi[tean?!

- Nu cred! A zis Profesorul. Culpa
lui Iliescu r#m@ne [i ea s-a agravat
mult \n cei [apte ani care au urmat,
cumul@nd  deficien]ele manifestate
\n toate direc]iile activit#]ii social-
politice...

- Dar dac# Iliescu trage acum
ponoasele [i pentru p#catele altora?
A intervenit Lunganul.

- Nu! L-a contrazis profesorul...
“Relele” au fost mo[tenite de la ve-
chiul regim, cum a tot \ncercat “t#tu-
cul” ( ca [i Emil Constantinescu, mai
t@rziu) s# se justifice, ci au proliferate
sub conducerea lui!... din aceast#
cauz#, afrima]ia “Dup# mine, poto-
pul!” ar fi mai potrivit# pentru Iliescu,
dec@t pentru Ludovic al XV-lea!

{i tot ce s-a construit cu migal# s-a
n#ruit \n 3-4 minute, c@nd, \n urma unor
gre[eli inadmisibile, greu de explicat,
\n centrul ap#r#rii, oaspe]ii nu numai c#
au deschis scorul, ci l-au [i majorat la
2-0, prin golutile \nscrise de abilul
Pan]ucu care a stat ca un vulpoi la
p@nd#, aduc@nd bucuria \n tab#ra
adversarului [i \n tribune. Dup# iure[ul
b#ile[tean de circa 15 minute, jocul a
fost echilibrat, cu perioade alternative
de dominare, iar \n ultimul minut al
reprizei, Pascu a \nscris cu capul,
aduc@nd speran]e \n tab#ra noastr#.

 Repriza secund# a \nceput \n aceea[i
atmosfer# de echilibru, iar golul \nscris
\n min. 49 de }epu[i a adus nu numai
egalarea ci [i rena[terea speran]elor. Pe
acest fond de joc frumos, cu virtu]i
tehnico-tactice etalate de ambele
forma]ii, a venit lovitura de la 11 metri,
acordat# de centralul Adrian Stroe \n
urma unui [ut trimis de aproape \n m@na
unui funda[ b#ile[tean, [i acela[i inimos
Pan]ucu a transformat precis, ned@ndu-
i nicio speran]# lui Bentaru. Spre lauda
lor, b#ie]ii no[tri nu s-au descurajat [i
nici nu s-au enervat, [i-au v#zut de joc,
dar, spre regretul nostru [i bucuria parte-
nerului, a intrat ”\n scen#” t@n#rul portar
Mirea, n#scut \n 1992, care a f#cut

adev#rate minuni
p@n# la finalul me-
ciului, sco]@nd cel
pu]in trei mingi pe
care scria gol, \n
urma unor inter-
ven]ii de excep]ie,
cu reflexe de mare
portar, contribuind
decisiv, \n opinia
noastr#, la ob]i-
nerea unei victorii
muncite, de[i, tot
dup# umila noastr#
p#rere, la sf@r[itul
celor 90 de minu-

te, un rezultat de egalitate era mai
echitabil. B#ile[tiul putea egala, dar \n
min. 85 Iancu, ajuns fa]#-n fa]# cu
portarul a ratat incredibil ”lu@ndu-l la
]int# pe acesta” [i putea chiar c@[tiga,
dac# \n ultimul minut al prelungirilor,
acela[i brav portar nu avea un reflex
extraordinar prin care a scos de sub
bar# ”bomba” expediat# cu capul de
Popa. {i a[a s-a scris istoria acestui
meci care a avut de toate. Suntem cu
to]ii m@hni]i c# am pierdut, dar trebuie
s# recunoa[tem cu b#rb#]ie c# ”am pierut
pe m@na noastr#” sau cum spun al]ii
ne-am b#tut singuri. Regret#m c# nu s-
a c@[tigat r@vnitul trofeu, dar oricum,
comparativ cu cea din campionat,
evolu]ia echipei noastre s-a ridicat la
\n#l]ime ceea ce este \mbucur#tor. Dac#
n-am avut satisfac]ia primirii cupei, am
tr#it totu[i momente de m@ndrie,
generate de onorantul trofeu de cel mai
bun juc#tor al competi]iei, acordat
talentatului Jidovu, un juc#tor remarcat
de multe ori \n cronicile noastre, [i care,
al#turi de Fir#, Marghidan [i B#l[eanu,
este una dintre feble]ele noastre.

 Una peste alta, a fost destul de bine,
de[i cu pu]in# [ans#, putea fi [i mai
bine. Felicit#ri tuturor celor implica]i \n
aceast# edi]ie a Cupei Ligii Doljene.

Gh. GHEORGHI{AN

Chiar
dac# se
putea [i

Chiar
dac# se
putea [i

Chiar
dac# se
putea [i

Continuare din pag. 8

Cura de miere de albine
Mierea  este un tonic ideal, cu o mare valoare nutritiv#. Potrivit celor

mai avizate opinii, mierea con]ine hidra]i de carbon, fosfor, magneziu,
clor, sodiu, vitamine, s#ruri minerale (fosfa]i, s#ruri de calciu [i fier).
Vitaminele din miere, de[i sunt \n cantitate mic#, comparativ cu cea
con]inut# de fructe, sunt importante datorit# variet#]ii acestora. O cantitate
de 45 de grame de  miere pe zi este suficient# pentru a acoperi cantitatea
necesar# unui adult de vitamine B1, B2, B6, C, K, PP, B12. Se crede
c# vitaminele din miere \[i au originea \n granulele de polen  pe care
aceasta le con]ine. Dar calit#]ile mierei se datoreaz# [i mineralelor pe
care le adun# \n compozi]ia sa. O lingur# de miere ofer# organismului
60 Kcal ce se transform# \n energie mult mai repede dec@t la alte
alimente. Rinichii suport# foarte bine mierea care este recomandat# \n
prevenire afec]iunilor renale, chiar din vremea lui Hippocrate.

_n anotimpul rece, speciali[tii recomand# s# se consume o cantitate
mai mare de miere dec@t \n restul anului. Mierea poate fi consumat# [i
\n combina]ii cu fructe rase, gr@u \ncol]it, p@ine de cereale, respent@ndu-
se o condi]ie esen]ial#: acestea s# nu fie prea calde \n momentul c@nd
se combin# cu mierea. _mbucur#tor, mierea poate fi consumat# [i de cei
care sufer# de gastrite hipoacide. _n acest caz, bolnavii trebuie s# amestece
mierea cu ap# fiart# [i r#cit#. Datorit# glucozei pe care o con]ine, mierea
\mbun#t#]e[te circula]ia s@ngelui [i combate hipertensiunea arterial#.

Pentru cei care sufer# de tuberculoz#, speciali[tii recomand# 3 linguri
de miere amestecate cu hrean. De asemenea, mierea poate s# combat#
insomniile, afec]iunile hepatice, virozele [i gripele, anemiile etc.

Trebuie s# mai facem o precizare: mierea nu \ngra[# dac# este consumat#
moderat. Ea este introdus# cu succes \n curele de sl#bire ( cu condi]ia
s# se \ncadreze \n “num#rul” maxim de calorii premise) [i pentru faptul
c# protejeaz# [i stimuleaz# mu[chiul cardiac.

Cele mai rele calorii
Dac# \ncerci s# scapi de c@teva kilograme, cea mai important# schimbare

pe care trebuie s# o faci \n diet# este s# renun]i la orice b#utur# \ndulcit#
cu zah#r. Caloriile din alimente (lichide sau solide) se depun oricum,
numai c# un studiu a dovedit c# cea mai semnificativ# sc#dere \n greutate
se ob]ine prin renun]area la b#uturile \ndulcite, spune coordonatorul proiec-
tului, dr. Benjamin Caballero, profesor la Universitatea American# John
Hopkins. Dac# elimini o singur# b#utur# \ndulcit# din dieta zilnic#, po]i
sl#bi cu 500 de grame \n [ase luni, suficient c@t s# deprinzi un obicei
s#n#tos [i s# bei numai ap# sau suc natural de fructe. De ce b#uturile
\ndulcite \ngra[# mai mult? Corpul nu pare s# \nregistreze lichidele la fel
ca solidele, spun cercet#torii. A[adar, nu o mai lua de la cap#t cu consumul
acestora!

Prof. Elisabeta B~L}OI

Umor
_n camera de disec]ie se desf#-

[oar# un examen. Unui student i
s-a cerut s# extrag# splina. Acesta
a trecut testul, iar c@nd profesorul a
vrut s#-i dea nota, a v#zut c# el
continua disec]ia.

- Ce faci acolo?, l-a \ntrebat
profesorul.

- O caut [i pe cealalt#, i-a r#spuns
candid studentul.

Anun]uri
La un t@rg de animale:
Programul de desf#[urare a unei

expozi]ii agricole:
Ora 10,00 – prezentarea invita-

]ilor;
Ora 12,00 – prezentarea anima-

lelor;
Ora 14,00 – masa comun#.
La croitorie:
“Fustele se ridic# zilnic \ntre

orele 10,00 [i 14,00”
“Avem ciorapi de femei lungi”
“Croim rochii pentru dame de

lux”
La restaurant:
“Servim o varietate de ciorbe [i

m@nc#ruri g#tite”
“Consuma]i cu \ncredere supa de

pas#re vegetarian#”
“Servim cu fri[c# clientela bine

b#tut#”
“Nu servim \n stare de ebrietate”.
Alte anun]uri:
“Lenjeria de corp nu se schimb#”
“Confec]ionez paturi pentru copii

de fier”.
Prof. Elisabeta B~L}OI
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M#rturisim cu sinceritate [i onesti-
tate c# am avut ezit#ri [i ne-am
a[ezat cu str@ngere de inim# la masa
de scris pentru a redacta acest articol,
cuprin[i de teama c# nu vom g#si
cuvinte pe m#sura emo]ionantului
eveniment cultural organizat de Bi-
blioteca Municipal# “Petre Anghel”
\n parteneriat cu Prim#ria Munici-
piului, [i, mai ales, a complexit#]ii
personalit#]ii care s-a aflat \n centrul
acestuia, omul polivalent, Petre
Gigea-Gorun, personalitate ale c#rei
dimensiuni le-am evocat de c@teva
ori \n gazeta noastr#. Ne-am pus
sufletul pe mas# [i ne-am confesat
nu pentru a ne scuza dac# demersul
nostru nu va fi pe placul tuturor, ci
pentru a respecta adev#rul, condu[i
de ideea c# este mult mai u[or s#
scrii frumos dec@t s# te plasezi \n

juc#u[#, iar \n poezie realizeaz#
metafore surprinz#toare prin frumuse-
]ea [i ineditul lor, s-a adresat asisten]ei
neprotocolar, cu simplitatea [i bunul-
sim] caracteristice spiritelor alese,
“primarului [i prietenilor b#ile[teni”,
m#rturisind c# s-a sim]it foarte bine
de c@te ori a venit la B#ile[ti, cople-
[indu-l atmosfera intim#, de neuitat
[i men]ion@nd c# \l emo]ioneaz# pre-
]uirea [i spiritul deschis, sincer cu care
a fost [i acum \nt@mpinat. Toate
\nt@lnirile i-au creat o stare de confort
sufletesc, d@ndu-i garan]ia c# n-a \n-
[elat a[tept#rile acelora la a c#ror invi-
ta]ie a dat curs. {i-a exprimat bucuria
c# operele sale au ajuns la sufletele
b#ile[tenilor, dovada constituind-o
c#r]ile expuse [i, mai ales, informa]ia
primit# de la organizatori c# cele mai
multe dintre c#r]ile donate au fost citite

pus bazele Parcului Romanescu, parc
cu o suprafa]# de 88 de hectare, unul
dintre primele patru mari parcuri ale
Europei, al#turi de cele din Londra,
Roma [i Paris. Ca primar, a f#cut
sacrificii imense, a luat bani din
banc#, iar pentru restituirea sumei [i
plata dob@nzilor a f#cut un gest
impresionant, aproape incredibil,
v@nz@ndu-[i mo[ia de la Mo]#]ei. Cu
emo]ie \n glas, invitatul de onoare a
f#cut cunoscut c# \n preajma mor]ii,
ilustrul primar i-a cerut, printre altele,
fiului s#u s#-l \ngroape \n picioare,
ca s# poat# supraveghea \n continuare
urbea. _n semn de respect [i superla-
tiv# pre]uire, merge des la morm@ntul
acestuia pentru a aprinde o lum@-
nare, m#rturisind c# are un adev#rat
cult pentru cimitire [i peste tot pe
unde l-au purtat pa[ii, a mers s# vi-

c@t mai are de tr#it [i a primit
aparent lini[tit vestea c# era vorba
de aproximativ [ase luni. Aceasta a
fost marea dram# a actorului total
[i chiar a rom@nismului. Dl. Petre
Gigea a profitat de acest moment
spre a-l felicita pe primarul Costel
Pistri]u pentru inaugurarea Casei
Memoriale “Amza Pellea”, eveni-
ment c#ruia i-a rezervat mai multe
pagini. _n concep]ia fostului ministru
de Finan]e [i ambasador a Rom@niei
la Paris, “dac# nu vorbim de trecut,
n-avem viitor.”

Pe Gheorghe Ghi]u \l consider#
un idol al s#u, fiind primar al
Craiovei, profesor universitar, mi-
nistru al Finan]elor [i al Instruc]iunii
Publice, o personalitate impun#toare
care a l#sat urme pe unde a trecut [i
[i-a pus amprenta pe multe ac]iuni

conduc#tori. Cu emo]ie, a dat glas
bucuriei c# este jum#tate, dac# nu
chiar 51%, b#ile[tean, so]ia n#sc@ndu-
se \n B#ile[ti ([i se cunoa[te ce rol
are femeia [i, mai cu seam# olteanca,
\n via]a familiei), a f#cut m#rturisirea
c# toat# via]a l-a Domnia Sa “u[a [i
inima au fost [i sunt permanent des-
chise” [i a relatat un fapt de a dreptul
emo]ionant. _n vizita la Craiova,
Jacques Chirac i-a d#ruit so]iei sale
o floare pe care regretata pereche a
Domniei Sale a \ngrijit-o cu mare
aten]ie, “vorbea cu ea ca [i c@nd ar
fi fost un copil.” Plecat# pentru o
perioad# de acas#, floarea s-a ofilit,
iar la c@teva zile de la \ntoarcerea
so]iei, aceast# floare [i-a revenit, ceea
ce l-a determinat s# cread# c# “florile
vorbesc”. Aceast# m#rturisire [i felul
cum a spus-o, ne-a determinat s#

Un eveniment cultural de \nalt# ]inut#
[i a m#rturisit cu
sinceritate c# cea
mai mare satisfac-
]ie a unui scriitor
este ca fructul crea-
]iei sale s# fie lec-
turat din pasiune,
nu din obliga]ie. _n
acest an i-au ie[it
de la tipar patru
c#r]i, peste 1500
de pagini \n care a
abordat teme di-
verse, a prezentat
personalit#]i ale
lumii contempo-
rane, a revenit \n
copil#rie, v@rsta
fericit# [i lipsit# de
griji, cum bine
spunea Creang#, a prezentat momente
din via]a de elev, toate acestea
ancorate \n context social, puse \n
leg#tur# cu anumite evenimete, a[a
\nc@t, \ndr#znim s# spunem, fiecare
carte devine o fresc# a societ#]ii \ntr-
o anumit# etap# a evolu]iei sale.
Dup# ce a \ntrebat cu o mare doz#
de candoare c@te minute i se acord#
[i a primit asigurarea c# timpul pe
care-l are la dispozi]ie este nelimitat,
domnul Petre Gigea a f#cut o suc-
cint# prezentare a celor patru opere
ap#rute \n acest an: Personalit#]i ro-
m@ne[ti \n con[tiin]a vremii; _nt@lniri
[i convorbiri cu [efi de stat, prim-
mini[tri [i alte personalit#]i ale lumii
contemporane; Amintirile unui elev
de liceu; Uli]a copil#riei mele. Pre-
zentarea fiec#rei c#r]i a fost deosebit
de captivant#, \ntr-o form# \ngrijit#,
elevat#, evit@nd \ns# pre]iozitatea cu
orice pre]. Autorul i-a purtat pe par-
ticipan]i pe aripile reveriei, a[a \nc@t
nici nu ne-am dat seama c# autorul
ne-a introdus \n universul celor patru
crea]ii timp de peste 90 de minute,
dar m#rturisim c# am fi dorit ca
aceast# deosebit de pl#cut# prezen-
tare a c#r]ilor [i confesare a autorului
lor s# nu se mai termine, regretul
\ncheierii acestui moment fiind greu
de descris \n cuvinte, datorit# since-
rit#]ii, talentului [i capacit#]ii de evo-
care ale invitatului. _n prima carte
sunt evocate [i aduse \n memoria
cititorului cele patru personalit#]i
extrem de dragi aceluia care le-a dat
via]# \n cartea sa – Nicolae Roma-
nescu, Amza Pellea, {tefan {tef#-
nescu, cons#tean cu autorul, academi-
cian, istoric redutabil, [i Gheorghe
Ghi]u, prezentatorul pun@nd accent
pe punctele de rezisten]# ale fiec#ruia.
_n concep]ia marelui om de cultur#,
Nicolae Romanescu este ctitorul
Craiovei moderne, primar al Cet#]ii
Banilor de patru ori, omul care a

ziteze cimitirile, men]ion@nd c# \n
Portugalia sau \n Israel oamenii se
dus la cimitir ca [i c@nd ar merge la
un muzeu.

Amza Pellea i-a fost bun prieten,
iar plecare sa prea devreme \n lumea
f#r# \ntoarcere l-a deprimat, revenin-
du-[i cu mare greutate, mai ales c#,
pe l@ng# calit#]ile sale alese, era [i
oltean. A evocat cu emo]ie momentul
c@nd s-a deplasat la Bucure[ti pentru
a-l convinge s# preia direc]ia Teatru-
lui Nas]ional din Craiova, discu]ia
prelungindu-se de la orele dimine]ii
p@n# la ora 22, c@nd a reu]it s#-l
conving# [i a m#rturisit c# a consi-
derat o mare cinste pentru Domnia
Sa prietenia cu acest prin] al teatrului
[i al cinematografiei rom@ne[ti.
Vestea bolii sale groaznice i-a adus-
o numai mai pu]in celebrul actor Ion
Besoiu cu c@teva luni inainte de tre-
cerea \n eternitate a acestui adev#rat
titan, fiu al B#ile[tiului cu care s-a
m@ndrit. Marele actor a mers la medic
pentru a-i solicita o adeverin]# din
care s# rezulte c# san#tatea nu-i
permite s# fac# parte din comisia de
admitere la IATC. Acest “[iretlic” a
fost generat de un act de mare
moralitate, specific# actorului, dat
fiind c# \n anul respectiv erau 25 de
candida]i pe 5 locuri [i to]i puneau,
prin diferite modalit#]i, presiune pe
membrii comisiei, \n sensul c#,
balcanici fiind [i apoi rom@ni, fiecare
candidat “avea pile”. Venind pentru
acest, s#-i zicem “fleac”, medicul i-
a propus s# fac# totu[i un control
complex, iar diagnosticul a fost de-
a dreptul zdrobitor – cancer
pulmonar. Cu demnitate [i b#rb#]ie,
cel care a dat certificat de stare civil#
unor personaje celebre ca Decebal
[i Mihai Viteazul, spre a ne referi
numai la ace[ti eroi ai neamului,
cel cu care b#ile[tenii [i to]i rom@nii
se m@ndresc, l-a \ntrebat pe medic

de modernizare a
Craiovei [i a Ro-
m@niei. _l leag# de
aceast# impun#-
toare personalitate
o serie de coinci-
den]e, fapte petre-
cute la o distan]#
de o sut# de ani.
Astfel, dac# \n
1864, Gheorghe
Ghi]u era numit
primar al Craiovei,
\n 1964 Domnia
Sa a primit aceast#
func]ie de respon-
sabilitate \n admi-
nistra]ie; tot la o
distan]# de o sut#
de ani: 1870-1970

cei doi au ajuns profesori univer-
sitari; \n 1877 se publicau primele
c#r]i ale lui Gheorghe Ghi]u, iar \n
1977 vedeau lumina tiparului [i pri-
mele c#r]i ale invitatului. Celor dou#
personalit#]i le-au fost acordate por-
tofoliile la Finan]e tot la o distan]#
de o sut# de ani, primului \n 1881,
celuio de-al doilea \n 1981.

_ntr-un moment de “respiro”, eleva
Enea Bianca de la {coala Nr. 5 a
citit cu sensibilitate [i cu o dic]ie
demn# de invidiat dou# rondeluri din
crea]ia poetului Petre Gigea-Gorun,
iar acesta, vizibil mi[cat de acest mo-
ment, a promis c#-i va trimite elevei
un volum de rondeluri cu autograf.
Sigur c# cei mai mul]i dintre par-
ticipan]i au fost impresiona]i, afl@nd
c# p@n# \n prezent invitatul de onoare
a publicat 39 de volume, \nsum@nd
peste 18 000 de pagini [i au apreciat
unanim adev#rata profesiune de
credin]# a acestuia: “cultura se face
numai citind, iar ceea ce lu#m de pe
internet este informa]ie, nu cultur#.”

_n cea de a doua carte a rememo-
rat \nt@lnirile [i convorbirile cu [efi
de stat [i \nal]i demnitari, preciz@nd
c# \n decursul carierei sale profe-
sionale a avut \nt@lniri oficiale [i a
stat la mas# cu 43 de [efi de stat, cu
ambasadori, prim-mini[tri, mini[tri de
externe, caracteriz@ndu-i pe c@]iva
dintre ei, a avut bucuria de a aduce
la Craiova doi pre[edin]i ai Fran]ei –
Charles de Gaulle [i Jacques Chirac
– vizite care au contribuit la cre[-
terea prestigiului Craiovei, iar \n
calitate de pre[edinte al Federa]iei
Romane de {ah, a adus la Bucure[ti
campionul mondial Valeri Karpov
[i pre[edintele Federa]iei Interna-
]ionale de {ah. Abord@nd problema
controversat# a liderului, a precizat
c#, \n opinia sa, primul lider este
mama, apoi \nv#]#toarea [i profesorii,
dup# care vin liderii politici [i al]i

limitele stricte ale adev#rului.
Evenimentul la care ne referim s-

a desf#[urat \n cadrul activit#]ii lu-
nare a Clubului Seniorilor [i a avut
invita]i de onoare, pe l@ng# ambasa-
dorul Petre Gigea, a[a cum i se adre-
seaz# to]i cei care-l cunosc bine sau
mai pu]in bine, pe edilul-[ef Costel
Pistri]u care, ca de fiecare dat# a
r#spuns cu amabilitate invita]iei, pe
domnul Liviu Sarchiz, [eful Admi-
nistra]iei Finan]elor Publice B#ile[ti,
dl. Emil L#z#rescu, director general
al revistei “Ra]iunea”, dl. prof.
Drago[ Co[ereanu [i, nu \n ultimul
r@nd, pe dl. ing. Vasile Dulgheru,
ini]iatorul \nfiin]#rii acestui club [i
primul s#u pre[edinte p@n# la plecarea
nedorit#, dar pe deplin omeneasc# [i
justificat#, la Craiova. De la \nceput
a ie[it \n eviden]# atmosfera de
solemnitate, asigurat# [i de inspirata
expozi]ie cu o parte din c#r]ile perso-
nale donate de “protagonistul” acestei
manifest#ri, expozi]ie c#reia, prin
aten]ie la nuan]e, cei doi organizatori,
dna Janeta Vlad [i dl. Constantin
Micu, i-au augmentat latura estetic#,
\mbin@nd frumosul [i pl#cutul cu
utilul, a[a \nc@t totul era preg#tit pen-
tru o activitate de excep]ie, mani-
festare de suflet, cum s-a [i dovedit.

Prima “intrare \n scen#”, primul
moment emo]ionant! Din partea
Clubului Seniorilor, dna. Mioara
{tef#nescu a oferit domnului Petre
Gigea, \n semn de aleas# pre]uire, o
superb# floare, gest \nso]it de cuvinte
aparent simple, dar pline de semni-
fica]ie, ceea ce l-a emo]ionat profund
pe invitat [i am sim]it c# ritmul
b#t#ilor inimii sale s-a accelerat. La
r@ndul s#u, oaspetele de onoare,
dup# ce a mul]umit pentru superbul
dar [i i-a asigurat pe “seniori” de
respectul Domniei Sale, a m#rturisit
c# “se va \mprieteni” cu acest#
floare, o va a[eza \n r@ndul celor
dou#zeci de alte exemplare de flori
la fel de frumoase, dar aceast# mi[-
c#toare aten]ie “va fi regina florilor
din apartamentul meu.”

{i dup# aceste momente, s# le
zicem de protocol, s-a derulat ceea
ce am fi vrut s# nu se mai termine
[i care, dac# ne g@ndim bine, nici nu
s-a terminat, manifestarea continu@nd
s# r#m@n# \n memorie [i se va
prelungi ca un factor izb#vitor o bun#
bucat# de timp. Omul care a ocupat
\nalte func]ii \n administra]ie, finan]e
[i diploma]ie, profesorul universitar
apreciat [i respectat de studen]i [i de
colegi, scriitorul cu realiz#ri notabile,
unele chiar de excep]ie \n poezie [i
\n proz#, cu un stil inconfundabil,
\n proza c#ruia se \mbin# fericit fraza
lung# cu cea scurt#, sprin]ar#, aproape

ajungem la concluzia c# afirma]ia
potrivit c#reia delicate]ea [i sensibi-
litatea sunt calit#]i pur feminine se
constitue deja \ntr-o prejudecat#.

Peste m#sur# de impresionat de
adev#ratul “spectacol” oferit de
valorosul om de cultur#, dl. primar
Costel Pistri]u, implicat decisiv \n
acest moment cultural de excep]ie,
a m#rturisit cu sinceritate c# este
deosebit de greu s# “\nchege” c@teva
fraze care s# se ridice la nivelul
prezent#rii at@t de interesante [i de
captivante, cu puternice valen]e
instructive [i educative. A m#rturisit
c# pentru Domnia Sa este o cinste
deosebit#, un mare privilegiu s# fie
p#rta[ la o manifestare de asemenea
dimensiune, care a avut \n centru
un om de excep]ie c#ruia \i poart#
un deosebit respect. _[i aminte[te cu
mare pl#cere clipa c@nd a ]inut \n
m@n# o bancnot# de 25 de lei pe
care era semn#tura dlui Petre Gigea,
ministru de finan]e din acei ani ai
copil#riei sale, moment care i-a r#mas
\ntip#rit \n memorie [i \i va crea
clipe deosebit de pl#cute de c@te ori
va fi pus \n situa]ia s# [i-l aminteasc#
pe cel care, \n acest fel, i-a fascinat
copil#ria. _n orice caz, a considerat
aceast fapt o amintire scump#
sufletului s#u de copil, dar [i acum
\n anii deplinei maturit#]i. _ntr-un
moment de mare sinceritate, a
afirmat c# [i-ar fi dorit cu ardoare
s# fi avut un sfetnic pe m#sura invi-
tatului at@t de agreabil [i, parc#
pun@ndu-[i sufletul pe mas#, a
\ncheiat alocu]iunea cu aceast#
dorin]#: “S# dea Dumnezeu s# v#
mai avem al#turi mult timp!”

_n stilul s#u caracteristic, cu o ex-
primare impecabil#, cu un “discurs”
de cuceritoare acurate]e, a[a cum, de
fapt, ne-a obi[nuit [i continu# s# ne
\nc@nte cu orice prilej, dna. prof. Va-
lentina (Vivi) Ignat, a m#rturisit c# a
fost pur [i simplu impresionat# de
presta]ia pilduitoare a dlui Gigea, pe
care \l cunoa[te de mul]i ani, ex-
prim@ndu-[i pre]uirea superlativ#
pentru aceast# personalitate de
excep]ie, care \i aduce aminte de
cunoscuta zical#: “A fi domn e o
\nt@mplare, a fi om e lucru mare.”
A afirmat c# este pur [i simplu
uimit# [i cople[it# de cultura, de
comportamentul [i de omenia invita-
tului Clubului Seniorilor. De c@nd a
plecat din Goicea [i a ajuns “mare”,
a f#cut at@ta bine. A dat [i d# dovad#
de tact, delicate]e [i ging#[ie. _ntr-
o perioad# c@nd nu se d#dea niciun
fel de aprobare pentru construirea
de edificii, a avut amabilitatea, dar
mai ales curajul, de a-[i pune sem-
n#tura pe aprobarea construirii
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cl#dirii Palatului Justi]iei. B#i-
le[tiul \i datoreaz# enorm de

mult acestui ales fiu al Goicei cu
care se m@ndre[te. Este f#r# \ndoial#
c# prin c#r]ile prezentate [i prin cele
donate, scrie o alt# fa]# a istoriei. S-a
declarat pur [i simplu uimit# nu
numai de bog#]ia informa]iei, c@t [i,
mai cu seam#, de vasta cultur# a
celui care, de[i se afl# la o v@rst#
venerabil#, “mai are putere [i resurse
pentru a l#sa posterit#]ii ceva [i de
a d#rui tot ce are mai bun poporului
s#u, o oper# de valoare inestimabil#.”

O impresie aparte a l#sat “inter-
ven]ia” dlui Emil L#z#rescu. Chiar
dac# n-am fi fost informa]i c# este
director de revist#, \nc# de la
\nceput, datorit# frazei sale “tempe-
rate”, la obiect [i pe \n]elesul tuturor,
caracteristica fundamental# a stilului
publicistic, ne-am dat seama c# ne
afl#m \n fa]a cazului din ce \n ce
mai rar al jurnalistului autentic, al
jurnalistului “de ras#”, de la care ar
fi bine s# ia exemplu jurnali[tii de
scandal, dornici numai de succese
facile. Directorul general al revistei
“Ra]iunea” a m#rturisit cu onestitate
c# a fost profund impresionat de
atmosfera acestui eveniment cultural
ales. Cu o sear# \nainte, a fost invitat
de domnul ambasador [i nu l-a putut

refuza, preciz@nd c#, pe l@ng# pre-
]uirea incomensurabil# fa]# de “per-
sonajul central” al activit#]ii, l-a
determinat s# vin# respectul pentru
B#ile[ti [i pentru oamenii s#i pe
care i-a cunoscut bine din perioada
c@nd lucra la ziarul “_nainte”, redac-
tor la rubrica de agricultur#, c@nd
avea o mare bucurie s# primeasc#
ordin de deplasare la B#ile[ti. La
toate acestea se adaug# [i prietenia
sa cu marele disp#rut, Patrel Ber-
ceanu. F#c@nd o “caracterizare” a
autorului celor patru c#r]i lansate, a
scos \n aviden]# c# este “o perso-
nalitate de mare notorietate, scriitor
ale c#rui c#r]i sunt citite cu interes.
Domnia Sa lucreaz# la scara 1/1,
raport@ndu-se la realitate, nu ca unii
care apeleaz# numai la fic]iune,
dispune de o cultur# vast#, inclusiv
\n domeniul politic. A trecut prin
politic# [i a luat din ea numai ce a
trebuit. A fost ambasador \ntr-una
din capitalele culturii lumii, [i indi-
ferent de context, de la dumnealui
po]i \nv#]a multe.” A f#cut apoi
aprecieri la adresa primarului Costel
Pistri]u, “un t@n#r entuziast care vrea
s# fac# multe”, ajung@nd la conclu-
zia c# “acolo unde primarul respect#
oamenii, este imposibil s# nu se fac#
lucruri deosebite”, exprim@ndu-[i

Joi, 27 mai, ora 10, la Liceul
”Mihai Viteazul”, Promo]ia 1960 a
aniversat o jum#tate de secol de la
absolvire, fiind prima de la re\nfiin-
]area, \n 1956.

Emo]ii fire[ti cu lacrimi [i cascade
de r@s, \mbr#]i[#ri, glume p@n# la
solemnitatea festivit#]ii la care au
participat fo[ti elevi [i doi profesori
– Maria-Jana C#linescu [i Dumitru
Firu care au f#cut [i oficiul de
dirigin]i. S-au p#strat momente de
reculegere \n memoria celor pleca]i
dintre cei vii, dup# cum urmeaz#:

„ directorii Petre Nacu, Emilia
Jifculescu-Popescu, C-tin [i Petre
Vasile;

„ profesorii Aurelia Stoenescu,
Elena B#z#van, Tatiana Savici,
Antoaneta Cucu, Aurelia Dasc#lu,
Siliviu Georgescu, Alexandru Dinu,
Constantin Stroe, C#lin St#nescu-Olt,
C-tin Plo[teanu, C-tin {erb#nescu,
Jan M#lin, Ion Gheorghe;

„ secretar Petre Stoicescu;
„ contabil C-tina Bivolan;
„ elevii Dr#goi Nicolae, Dun#rea-

nu Lelia, Gheorghi[an Lucia, Ivancov
Anatolie, Iure[ Valeria, Mor#rescu
Gabriel, }alea Iulian, Catan# Chiri]#,
Chichicea Valeriu, Marcu Gica,

cativ al liceului, iar \n numele cole-
gilor, marcat profund de solemnita-
tea momentului, a r#spuns printr-o
cald# cuv@ntare elevul {tefan Popa.

Cei prezen]i au fost legitim impre-
siona]i de cele dou# poeme \nchinate
colegilor [i profesorilor, scrise [i citite
asisten]ei de c#tre fostul elev Petre
Becherescu, din care, din lips# de
spa]iu, citez doar o strof#:

“Pentru fiecare-n parte,
Tot respectu-l port [i-acum
{i-l p#stra-voi mai departe
C@t mai pot s#-mi v#d de drum...”
_n continuare – fotografii, film#ri,

masa [i dansul \n Restaurantul din
localul fostului cinematograf, \ntr-o
ambian]# colegial# [i prieteneasc#.

Pentru a \ncheia \ntr-o not# opti-
mist#, men]ionez un am#nunt sem-
nificativ:

Mai multe perechi de colegi [i
colege au ]inut s# danseze chiar pe
locul unde era acum cincizeci de
ani, \n sala de cinema de atunci
r@ndul rezervat... Partidului, medi-
t@nd cu nostalgie ”Sic transit Gloria
Mundi!!!”.

Aceea[i institu]ie [colar#, dup# trei
s#pt#m@ni, respectiv 19 iunie – alt#
revedere de suflet, \ns# a unor tineri
frumo[i [i entuzia[ti, la 10 ani de la
absolvire.

Evident c# la cei care aniversau
50 de ani rare au fost momentele de
exhuberan]#, spre deosebire de cei la
care aceast# \nsu[ire e proprie v@rstei.

Revederi emo]ionante
Poajg# Elena.

Moderatorul festivit#]ii a fost elevul
de acum 50 de ani Marian Pirnea,
care a avut [i inspirata ini]iativ# de
a invita o delega]ie de elevi din clasa
a XII-a, viitori candida]i la BAC-
2010, altfel spus, a organizat o
\nt@lnire \ntre promo]ia Nr. 1 [i cea
cu Nr. 51.

Derularea acestor momente a avut
o maxim# \nc#rc#tur# afectiv#, de
aceea \mi permit s# citez integral
alocu]iunea prof. Marian Pirnea:

“Dragi colegi (mult) mai tineri, ...
v# vorbesc \n numele colegilor mei,
care \n urm# cu o jum#tate de veac,
absolveam liceul pe care \l termina]i
voi acum...

Era la pu]in timp dup# r#zboi, ma-
joritatea proveneam din familii
modeste, din ora[ [i \mprejurimi.
Eram \ns# anima]i de dorin]a de a
cuceri lumea [i de a ne av@nta \n
via]#. Nu cuno[team pe atunci ver-
surile premonitorii din poezia lui
Eminescu <Dintre sute de catarge>,
dar ne-am av@ntat totu[i \n via]# cu
ambi]ie [i speran]#. Cei mai mul]i
au ajuns la liman [i au devenit me-
dici, profesori, juri[ti, ingineri, teh-
nicieni, asisten]i medicali, economi[ti

etc. Pu]ini, foarte
pu]ini dintre noi au
r#mas doar cu stu-
diile liceale. Apoi,
pe nesim]ite, am
devenit p#rin]i, bu-
nici [i pensionari.
Colega noastr# Jana
Florescu are un
nepot printre voi.

Din p#cate, unii
dintre noi au c#zut,
lovi]i de valuri [i
v@nturile vie]ii, l#-
s@nd \n urm# doar
amintiri. Asta e!
Fie-le amintirea
ve[nic#!

Acum, la cinci-
zeci de ani de la
absolvire, \nchin#m
un g@nd de recu-
no[tiin]# pu]inilor [i
bravilor no[tri das-
c#li \n via]#, aici, [i
pioase amintiri celor
care s-au stins.

{i v#z@ndu-v#
a[a de tineri [i fru-
mo[i, ne reamintim
de propria noastr#

adolescen]# [i retr#im parc# aievea
elanurile \ndep#rtatei noastre tinere]i.
Resim]im parc# emo]iile apropierii
bacalaureatului [i ale admiterii la
facultate!

De aceea, v# adres#m vou#, mai
tinerii no[tri colegi, \ndemnul de a
continua bunele tradi]ii ale acestei
[coli, a[a cum au fost ele statornicite
de noi. V# dorim s# v# av@nta]i cu
curaj pe c#r#rile vie]ii, av@nd acum
alte perspective dec@t noi.

{i, \n final, o rug#minte: noi
suntem Promo]ia Nr. 1, voi cea cu
Nr. 51.

V# cerem s# r#m@ne]i \n continua-
re colegi [i prieteni, s# duce]i mai
departe spiritul acestei v@rste [i s#
cultiva]i rarele valori ale prieteniei.
S# v# revede]i periodic, a[a cum am
f#cut [i noi, iar \n anul 2060, c@nd,
ca [i noi acum, ve]i avea a cincizecea
aniversare a absolvirii liceului, s# v#
\nt@lni]i cu promo]ia acelui an, Nr.
101, c#reia s#-i transmite]i mesajul
nostru de colegi [i prieteni. Va fi,
astfel, revolta [i triumful nostru
\mpotriva scurgerii implacabile a
timpului, iar voi ve]i avea privilegiul
s# fi cunoscut dou# promo]ii reper
de absolven]i b#ile[teni, cea cu Nr. 1
[i cea cu Nr. 101, [i prin voi, \n anul
2060, vom participa, simbolic, [i noi
la acel evenimet istoric.

La mul]i ani!”
Grupul de elevi a fost \nso]it de d-

na prof. Iulia Durac, consilier edu-

A[adar, alt# atmosfer#, f#r# regrete
[i momente de reculegere, \ns#... cu
anumite re]ineri datorate faptului c#
din peste 100 de absolven]i au venit
la \nt@lnire 40, altfel spus o treime.
Cauzele! Multe [i detoate, generate
de neajunsurile vremurilor de acum:
foarte mul]i pleca]i departe s#-[i caute
un rost prin Europa sau peste Ocean,
iar mul]i din cei care au r#spuns
“prezent!” au subliniat cu sinceritate
c#, de[i s-au preg#tit temeinic \n
facult#]i, cum \i [tiam din liceu, \[i
c@[tig# existen]a muncind \n alte do-
menii complet diferite de calific#rile
ob]inute prin studii universitare.

Tineri frumo[i, plini de delicate]e
sufleteasc# au tr#it evenimentul cu
mare \nc#rc#tur# emo]ional# [i [i-au
\nconjurat fo[tii dasc#li cu aten]ia
cuvenit#, rememor@nd chiar momente
dintr-un trecut nu prea \ndep#rtat, cu
detaliile semnificative, motivate
afectiv, [i nu numai.

Dup# strigarea cataloagelor [i
lu#rile de cuv@nt ale celor prezen]i,
evident c# nu puteau lipsi florile,
[ampania, fotografiile de grup [i masa
festiv# la clubul ”Zorillos”, cu dans
[i veselie molipsitoare, f#r# exager#ri,
dar p@n# la epuizare fizic#.

Absolven]ii de acum 10 ani s-au
conformat \ntrutotul devizei din
aforismele lui Constantin Noica
”Omul este propriul lui prezent. El
este propriul lui viitor.”

Valentin TURCU

speran]a c# B#ile[tiul \[i va c#p#ta
locul pe care-l merit# [i ur@ndu-i
succes edilului-[ef \n realizarea
obiectivelor pe care [i le-a propus.

Dl. Ion Nicolae, fost contabil [ef
al Sfatului Popular Raional B#ile[ti
[i [ef al Sec]iei Financiare a ora[ului,
a insistat asupra ajutorului primit
de la dl. Petre Gigea \n toate dom-
eniile, dar mai ales \n perioada c@t
a fost ministru de Finan]e. M#rturie
c# a iubit B#ile[tiul [i c# a venit
destul de des aici st# [i o fotografie,
pe care i-a \nm@nat-o invitatului, iar
acesta, v#dit emo]ionat, a contem-
plat-o cu emo]ie [i a promis c# o va
a[eza la loc de cinste \ntr-una dintre
viitoarele sale c#r]i de amintiri. Dna.
prof. Elisabeta B#l]oi a m#rturisit c#
a savurat c#r]ile dlui Petre Gigea-
Gorun, a lecturat multe dintre acestea
[i a precizat c# ele se citesc cu mare
pl#cere, fiind “ambasadoare” fidele
ale personalit#]ii [i structurii sufle-
te[ti a autorului lor. I-a urat s#n#tate
[i putere de munc#, pentru a scoate
la iveal# noi comori care s# ne fas-
cineze [i s# ne creeze acea stare de
confort sufletesc “de care avem ne-
voie \n aceste vremuri de oarecare
cump#n#”. Dup# ce a f#cut succinte
referiri la “personalitatea complex#,
monumental#” a invitatului de onoa-

re, dna. biolog Doina }enea a citit
c@teva poezii, crea]ii proprii, scrise
\n perioada liceului, dintre care una
dedicat# lui Eminescu, poezii apre-
ciate de asisten]#, \n special de dnii.
Petre Gigea [i Emil L#z#rescu, cel
din urm# solicit@nd aceste poezii,
ca [i altele, spre a le publica \n
revista pe care o conduce.

_n ceea ce ne prive[te, av@nd \n
vedere ce am scris [i cu alte prilejuri
\n Gazet#, credem c# este de prisos
s# mai insist#m asupra faptului c#
avem un adev#rat cult pentru dl.
Gigea, un model demn de urmat,
mai ales de tinerele genera]ii. L#s@nd
la o parte vasta cultur# [i realiz#rile
notabile \n domeniul literaturii,
consider#m c# principala tr#s#tur#
care emo]ioneaz# la acest OM este
modestia, o calitate a spiritelor alese
care, din p#cate, \ncepe s# se vad#
din ce \n ce mai rar. Este un om de
o aleas# omenie, un om “bun ca
p@inea cald#”. Are meritul c# n-a
uitat de unde a plecat, se \ntoarce cu
pl#cere [i emo]ie la Goicea, pe care
o idealizeaz#, a[a cum face Creang#
cu Humule[tiul s#u, tr#ind nostalgia
anilor copil#riei [i av@nd un adev#rat
cult pentru p#rin]i, un mare respect
pentru cei care au plecat de aici [i
au ajuns personalit#]i ale vie]ii

[tiin]ifice, ale artei [i culturii
rom@ne[ti. Te cucere[te prin faptul
c# este o personalitate de o prestan]#
lini[tit# care se impune tocmai prin
simplitatea, sinceritatea [i firescul
comportamentului. A mers, datorit#
func]iilor pe care le-a de]inut, \n
foarte multe ]#ri ale lumii, dar a
r#mas rom@n adev#rat. Ne-a emo]io-
nat faptul c#, \ntreb@ndu-l dac# a
f#cut vreodat# r#u cuiva, ne-a r#spuns
f#r# rezerve c#, \n orice caz, cu bun#-
[tiin]# nu, dar dac# prin rico[eu,
cineva s-a sim]it lezat [i nedrept#]it,
folose[te acest prilej pentru a-[i cere
scuze. Ca om este mai mult dec@t
agreabil iar ca scriitor a abordat specii
literare diferite at@t din genul epic,
c@t [i din cel liric. F#r# a fi consi-
dera]i lipsi]i de modestie, \ndr#znim
s# credem c# \ntrebarea noastr#
retoric#: Cine mai scrie azt#zi poezie
cu form# fix#, cu rigorile ei stricte –
sonet, rondel, gloss# - spune multe
despre dimensiunile poetului Petre
Gigea-Gorun.

Felicit#rti organizatorilor pentru
acest eveniment cultural de \nalt#
]inut#, un prestigios moment de
primenire sufleteasc# ceva r#m@ne
mult timp \n memoria celor care au
avut privilegiul s# fie martorii lui.

Gh. GHEORGHI{AN
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Spunea un savant c@ndva,
C# sunt [i-n Istorie,
Chiar scuzabile, cumva,
Pierderi de memorie...,
_n timp ce mitologia
Adev#ru-a ocolit,
Iar tainele [i magia
Tot mai mult l-au ad@ncit...
Dac# nic#ieri nu scrie,
Ast#zi nimeni nu mai poate
Mare lucru s# mai [tie
Despre multe [i detoate...,
C#ci nu m#-ntreb numai eu
Din suflarea omeneasc#
Cum a putut Dumnezeu
Pe str#buni s#-i izgoneasc#...
Din Paradisul etern,
Pe P#m@nt s#-i izoleze,
Doar printr-un Ordin Intern,
F#r# s#-i ...avertizeze?!
A zis doar un derbedeu
C#-ar fi fost prea exigent
{i n-a [tiut Dumnezeu
Ce e un avertisment...
_ntr-adev#r n-a [tiut,
Fiindc# printre componente,
_n lumea de la-nceput
N-au fost [i avertismente...
Oamenii le-au n#scocit,
Peste vreme, mai t@rziu,
Dar, de c@nd le-au folosit,
Nici istoricii nu [tiu...
De se-ntreab#, ori[icine,
Ce e un avertisment
{i caut# mult [i bine,
Ca sens, un echivalent...
P@n-la urm# \l g#se[te,
Ca r#spuns la \ntrebare:
Avertisment – omene[te –
_nseamn#... amenin]are
........................................
A zburat avertizarea
{i s-a diversificat,
Iar, p#m@ntul, c@t e zarea,
E chiar el avertizat...
C# omenirea, cur@nd,
Uscatul, Cerul [i Marea
Se vor topi r@nd pe r@nd,
C@nd vine GLOBALIZAREA...

Demult, \n antice timpuri,
Erau sclavii – amenin]a]i
De st#p@ni c#-i pun \n lan]uri
{i-apoi vor fi sp@nzura]i,
Dac#-ar \ndr#zni, cumva,
S# g@ndeasc# [i s# strige,
Sau s-ar r#scula, c@ndva,
Libertatea s#-[i c@[tige...
Apoi grele-avertiz#ri,
_n cumplita iob#gie,
Pentru orice \ncerc#ri
De fug# de pe mo[ie...
Se avertiza pe-atunci
Cu chinuri de schilodire,
Cu punerea \n butuci
{i-at@rnarea \n cinghire...
Capitalismul s#lbatic
_[i exercit# puterea
C-un avertisment pragmatic,
Acela[i – concedierea...
{i-a putut lumea s# vad#
Greve [i represiuni,
Incendii, lupte de strad#
{i-alte repercusiuni...
Pe b#tr@na noastr# Terra,
_n cele mai multe ]#ri,
S-a \mb@xit atmosfera
De-at@tea avertiz#ri
Timp de multe secole
R#zboinice-avertismente
Anun]au pericole
Pe toate cinci continente...
Dar prin politici de stat
{i prin manevre subtile,
_n timp, s-au mai estompat
{i-au devenit instabile...
China la americani,
Cu expresii violente,
Le-au dat \n doar c@]iva ani
Sute de ...avertismente
Azi, r#zbionicii de ieri,
Fo[tii comuni[ti chinezi,
Sunt afaceri[ti prosperi
{i pretutindeni \i vezi...
La noi, \n Socialism,
La fel ca [i-n alte ]#ri,
Ne-ndreptam spre Comunism,
Cu destule-avertiz#ri...

La Partid, sanc]ionarea
Cu ”Ultim avertisment”
_nsemna stigmatizarea
{i – Adio, trai decent!!!
Fiindc# cel sanc]ionat,
Cu praful [i pulberea
Se-alegea [i-avertizat
C# urma...”Excluderea”...
Acum dou#zeci de ani –
Nu mi-e greu s#-mi amintesc –
Ce-nsemna pentru ]#rani
”Furt din avutul ob[tesc”...

O hain# mai dichisit#
A-mbr#cat avertizarea,
Dar repede ponosit#
A fost ”Aten]ionarea”
Erau aten]iona]i
Nici bancuri s# nu mai spun#
To]i mucali]ii dota]i
Ca s# nu se mai ”expun#”...
Dar la pia]# [i pe strad#,
Lipsi]i de p@ine destul#,
La c@rcium# sau la coad#,
N@scoceau bancuri cu...Bul#,
Sau despre-acel fost c@rpaci,
Ajuns activist, apoi,
_n final unic c@rmaci
Cu tovar#[a CODOI...
Se-aten]iona tacit
C# f#r# vorb# prea mult#
Ia cinci ani [i, implicit,
Patru cei care ascult#...
Evident c# de-nchisoare,
F#r# ca s# mai existe
Alt# aten]ionare
De la cadre ...securiste...
Ca umfla]i de pu[c#rie
{i b#t#i pe s#turate,
Pentru tot restul s# fie
Pilde de vie]i ratate...
...................................
Manta de avertiz#ri
Are azi societatea
Cu fel [i fel de urm#ri
Ce-i v#desc complexitatea...
Pe str#zi, \n parc, pe [osele,
_n p#duri, pe unde treci,
Pretutindeni dai de ele,
Iar, \n mun]i, chiar pe poteci...

Destule avertismente,
Cu amenzi [i \nchisoare
Nu mai au actualmente
Consisten]#, nici crezare...
C#ci privitor la gunoi,
Dup# cum se vede treaba,
Avertismente la noi
Au fost date cam degeaba...
C@]i din cei sanc]iona]i
Amenzile au pl#tit ?! ...
Mai nimeni, dac#-ntreba]i
{i vre]i un r#spuns cinstit! ...
Ast#zi, de c@nd suntem liberi,
Cei mai mul]i – eminamente,
Am ajuns aproape lefteri
Cu fluviu de-avertismente...
Cu avertiz#ri fiscale,
C#-au umflat impozitele,
Dar [i guvernamentale
C# taie salariile...
Pensia avertizat#
Va fi cur@nd amintire,
Iar v@rsta \naintat#
La coad# la ...cimitire...
C#ci de sus ne-avertizeaz#
Cineva precum babaul
C# poate se majoreaz#
_n cur@nd [i T.V.A –ul
Aproape pe fiecare
Dintre tineri \l apas#
Avertismente bancare
C# [i-a cump#rat o cas#...
Dac# leafa \i ciunte[te,
Cu ce s# mai fac# plata,
C#ci pe bancheri \i prive[te
Numai s#-[i achite rata ?!
Mul]imi de avertismente
Poli]i[tii dau [i ei,
Protej@nd de accidente
Fluxul circula]iei...

D@nd curs Dispozi]iei 1888/23.04
a Primarului Municipiului B#ile[ti,
ale[ii urbei [i-au dat \nt@lnire pe data
de 26.05 \n [edin]a ordinar# pe luna
mai a Consiliului Local, la care au
fost prezen]i 16 din cei 17 reprezenta]i
ai comunit#]ii.

Pre]edintele de [edin]#, dl. Sabin
Gaciu, l-a consultat pe domnul primar
Costel Pistri]u cu privire la con]inutul
[i dimensiunea ordinii de zi, edilul-
[ef preciz@nd c# nu are nimic de ad#u-
gat. Dl. viceprimar Paul Mitroi a pro-
pus ca pe ordinea de zi s# fie intro-
dus un proiect de hot#r@re prin care
s# se aprobe suma de 2000 de lei
pentru premierea c@[tig#torilor compe-
ti]iilor sportive [i culturale organizate
cu prilejul zilei de 1 Iunie, iar dl.
Vasile Duinea a solicitat introducerea
unui proiect de hot#r@re pentru acor-
darea titlului de Cet#]ean de Onoare
handbalistei Adriana Nechita. Edilul-
[ef a fost de p#rere c# este mai bine
ca acordarea acestui titlu s# se fac# \n
cadrul manifest#rilor prilejuite de
“Zilele B#ile[tiului”, motiv pentru care
a considerat util ca acest proiect s# fie
supus dezbaterii \n luna viitoare, mai
ales c# nu va fi singura c#reia i se va
acorda acest titlu. Supuse la vot, prima
propunere a fost aprobat# \n unani-
mitate, ca [i ordinea de zi ini]ial#,
completat# cu acest amendament.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind rectificarea buge-
tului local, prezentat de dna. Violeta
Mo]#]#eanu, director executiv econo-
mic, se stipuleaz# c#, av@nd \n vedere
adresa 371361 a Ministerului Finan-

Pompierii-avertiz#ri
Fac frecvent ca s# previn#
Incendii cu devast#ri
C#-i mai greu s# intervin#...
Cu spum# de extinctoare
{i autospeciale
La temperatur# mare,
_n condi]ii anormale...
Avertiz#ri [i-n armat#
Pentru fiecare arm#
{i multe-n Calea Ferat#
Cu ”Semnalul de alarm#”...
C@nd [i cum trebuie tras,
Ca, \n circula]ie
S# nu fac#-n plus un ceas
P@n-la destina]ie...
”P#stra]i lini[tea \n Gar# !”
{i ”Nu scuipa]i \n vagon!”
”Nu v# pleca]i \n afar#!”
”Lua]i bilet de peron!”
Ni se pare azi grotesc,
Uneori chiar fatalmente,
C# peste tot se hlizesc
La noi to]i ... ”Avertismente”:
Avertismente vamale,
Meteorogice
Ba chiar [i electorale,
Hidro-ecologice,
Sau de electrocutare,
Cu-o h@rc# [i dou# oase
{i agroalimentare
De falsuri periculoase,
Frecvent v#d avertismente
S#li de sport [i stadioane
Pentru gesturi violente
{i-ar#tate cu cartoane...
{i-alte multe-avertismente
Ne umplu via]a [i casa
{i sc#p#m, literalmente,
C@nd vine Doamna cu coasa...
C#ci ne-ntoarcem \n P#m@nt
{i ne lu#m astfel plata,
Iar de c@te un morm@nt
Are grij# ...Coco[ata...

Valentin TURCU

BaladaBaladaBalada
avertismenteloravertismenteloravertismentelor

Lui Sandu PIRNEA

]elor Publice, prin care se comunic#
suplimentarea bugetului cu suma de
69.000 de lei, la capitolul 11.02.02 –
sume defalcate din TVA pentru
finan]area cheltuielilor de personal din
\nv#]#m@ntul preuniversitar, [i HG
417/2010, prin care se suplimenteaz#
bugetul cu suma de 50.000 de lei la
capitolul 11.02.06 – sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale, executivul a propus rectificarea
bugetului local, dup# cum urmeaz#:

La partea de Venituri:
- sume defalcate din TVA pentru

finan]area cheltuielilor de personal din
\nv#]#m@ntul preuniversitar de stat +
69.000 de lei;

- sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale + 50.000
de lei.

La partea de Cheltuieli:
- Cap. 65.02 “_nv#]#m@nt”, cheltuie-

li de personal +69.000 de lei;
- Cap. 74.02 “Mediu”, cheltuieli

investi]ii “Decolmatarea p@r@ului Bala-
san” +50.000 de lei.

_n urma acestei rectific#ri, bugetul
local pe 2010 se cifreaz# la suma de
23.568.000 de lei, la ambele p#r]i.

Deoarece dl. Dorin Manciu a \ntre-
bat \n care parte a p@r@ului se va face
decolmatarea, edilul-[ef a informat c#
s-a semnat un contract cu Apele Ro-
m@ne pentru decolmatare [i se va
stabili unde se execut#, dup# ce se
discut# cu reprezentan]ii Apelor
Rom@ne. Dl. S. Gaciu, dup# ce a pre-
cizat c# \ntr-o discu]ie cu directorul
liceului acesta i-a adus la cuno[tin]#
c# are nevoie de ni[te bani pentru

refacerea picturilor, a \ntrebat dac#
nu s-ar putea repartiza o parte din
cele 69.000 de lei \n acest scop, dl.
primar preciz@nd c# nu este posibil,
deoarece suma respectiv# este cu
destina]ie special#.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut
sufragiile tuturor ale[ilor urbei. Pentru
a nu mai repeta la fiecare punct, men-
]ion#m c# [i celelalte 20 de proiecte
de hot#r@re dezb#tute au fost aprobate
\n unanimitate.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# organi-
grama [i statul de func]ii pentru activi-
t#]i autofinan]ate, prezentat de dl.
primar Costel Pistri]u, se men]ioneaz#
c#, ]in@nd seama de situa]ia de criz# [i
de restric]iile privind cheltuielile bu-
getare, s-au identificat oportunit#]i de
colectare a unor venituri pentru buge-
tul local prin taxarea at@t a spa]iilor de
v@nzare din pia]#, c@t [i a parc#rilor
din preajma acesteia. Analiz@nd situa]ia
[i f#c@nd un calcul economic riguros,
s-a considerat c#, fiind vorba de o
activitate autofinan]at#, ar trebui supli-
mentat num#rul de personal, pentru a
putea acoperi aceast# activitate din
punctul de vedere al tax#rii efective,
al \ntre]inerii [i moderniz#rii pie]ei [i
parc#rilor. Lu@nd \n considera]ie cele
men]ionate, executivul a propus \nfiin-
]area Serviciului Administrarea Pie]elor
[i Parc#rilor [i aprobarea organigramei
\n care apar: un [ef serviciu; 6 posturi
la Compartimentul Administrare Pie]e
[i 8 la Administrare Parc#ri, \n statul
de func]ii fiind prev#zute ca \ncadrate
4 posturi, toate la Administrare Pie]e,
restul de 11 fiind vacante – [ef serviciu;
dou# posturi la Administrare Pie]e [i 8
la Administrare Parc#ri. Dl. primar a
mai precizat c# mul]i cet#]eni, \n special
cei din afara localit#]ii, nu-[i achit#

taxa de parcare de 2 lei [i a informat
c# \n duminica precedent# [edin]ei a
num#rat 330 de autovehicule parcate
[i c#, dac# s-ar \ncasa taxa auto, s-ar
realiza o sum# cel pu]in egal# cu tot
ce se realizeaz# din taxa perceput#
pentru desfacerea produselor alimen-
tare pe mesele din pia]#.

Dl. S. Gaciu a men]ionat c#, fiind
vorba de activitate autofinan]at#, s-a
stabilit [i s-a votat un buget al pie]ei.
Acum se propune o suplimentare a
num#rului de posturi de la 5 la 15,
ceea ce “ne determin# s# ne \ntreb#m
de unde se iau bani pentru plata
salariilor [i dac# este legal# \nfiin]are
acestui serviciu”. Dl. secretar Mihai
Barbu a precizat c# este un serviciu
nou, care trebuie s# aib# [i un regu-
lament de func]ionare. Se consider#
un serviciu nou, pentru c# este inclus#
administrarea parc#rilor, care n-a exis-
tat p@n# acum, \n timp ce adminis-
trarea pie]elor figura \n organigram#.
Dl. primar a fost de p#rere c# nu
este normal ca o prim#rie care are
activit#]i de pia]# [i parcare s# nu
aib# un serviciu specializat [i a pre-
cizat c# \n prezent organigrama pro-
pus# nu este sus]inut# financiar. Per-
sonal, face eforturi mari pentru c#
este nevoie de bani, av@nd \n vedere
\ncas#rile destul de mici de la pia]#
din luna martie [i chiar aprilie, asigu-
r@ndu-i pe consilieri c# se vor ob]ine
sume superioare prin taxele de parcare
[i a f#cut precizarea c# p@n# la 31.12.
2010 nu se poate angaja nicio persoa-
n#. Dl. Dorin Manciu a f#cut referiri
la parcarea de pe str. T#b#cari. S-a
votat interzicerea parc#rii pe aceast#
strad#, \n zilele de pia]# \ntre orele 7
[i 12, dar lan]ul pus la intrarea pe
strad# “deranjeaz# ochiul”, este o
situa]ia inestetic#, normal fiind s# se

pun# semne vizibile. S-a declarat
deranjat de faptul c#, dac# \[i cump#r#
un sac de cartofi, de exemplu, trebuie
s#-l care \n spate p@n# la locul parc#rii
autoturismului. A apreciat m#sura pro-
pus# de dl. primar, deoarece, oamenii
neav@nd unde parca, se pierd mul]i
bani [i a propus ca Poli]ia Comunitar#
s#-[i fac# datoria [i s# dirijeje condu-
c#torii auto spre locurile de parcare.
Intervenind \n discu]ie, edilul-[ef a
informat c# la intrare se va face un
g#rdule] [i c# societ#]ile care cump#r#
marf#, pot intra cu ma[ina s-o ridice
prezent@nd factura. De asemena, a
men]ionat c# a f#cut referire numai la
parc#rile de la pia]# [i la cele din
preajma pie]ei [i [i-a exprimat speran]a
\ntr-o colaborare fructuoas# cu Poli]ia
Municipal#. Dl. C#t#lin Ne]a a pus
accent pe faptul c# “practic autogara
s-a mutat la Profi” [i a propus s# se
ia m#suri ca [oferii s# parcheze \n alt
loc, nu la col]ul str#zii A.I. Cuza, inter-
ven]ie \n urma c#reia primul gospodar
al municipiului a informat c# s-au
purtat discu]ii ca transportatorii \n co-
mun s#-[i stabileasc# un loc unde s#
sta]ioneze [i s# trag# la locul de parcare
cu pu]in timp \nainte de plecarea \n
curs#. Dl. V. Duinea, dup# ce [i-a
exprimat p#rerea c# taxa de parcare
de 2 lei este prea mic#, a \ntrebat c@t
reprezint# cheltuielile cu salariile din
\ncas#rile f#cute. Dl. primar a men]io-
nat c# \n prezent salaria]ii de la pia]#
sunt ajuta]i de persoane angajate la
Serviciul Taxe [i Impozite Locale. Dl.
D. Manciu a pedalat pe faptul c#, \n
opinia sa, ideea c# se aduc bani \n
plus prin acest serviciu se anuleaz#,
pentru c# “banii care se consider# c#
se vor ob]ine vor fi, de fapt, salariile
celor angaja]i \n plus”. Dna.
Violeta Mo]#]#eanu a \ncercat [i

Se poate [i a[a...

Pentru dou# drugi sau trei
_i p@ndea avertizarea,
Ca [i pentru cinci ardei –
Pedeapsa cu \nchisoarea...
Din cei prin[i [i aresta]i
Unii [i azi mai spun c#
Destui din cei condamna]i
”F#ceau la locul de munc#”...
Circula chiar un slogan –
C# C.A.P-ul e ”Rai”
{i-ndemna orice ]#ran –
”Fur#, dac# vrei s# ai!”
_n ciuda avertiz#rii,
Furau doar de s#r#cie;
”Raiul Colectiviz#rii”
_i alunga de pe Glie...
Alte multe avertismente –
Cine [tie c@te-au fost? –
{tiu c# erau realmente
{i cu..., dar [i f#r# rost...
P#i, s-au respectat vreodat#
Cele cu salubritatea,
De a fost periclitat#
Implacabil s#n#tatea ?!
Erau luate-n b#[c#lie
Ori[ice avertiz#ri,
Doar fiindc# la pu[c#rie
Nu se d#deau condamn#ri...
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actelor adi]ionale, executivul a propus
prelungirea perioadei de concesionare
la 49 de ani pentru a facilita realizarea
unor lucr#ri de modernizare a cabine-
telor medicale care func]ionaz# \n imo-
bilul din str. Victoriei, 164. Conform
Actului adi]ional nr. 1/2010, situa]ia
noilor contracte se prezint# astfel: dr.
Marin S@rbu – teren 49,56 mp, rede-
ven]# 40,33 lei/an; cabinet medical,
70,40mp, redeven]# 264,528 lei/an,
total redeven]# 304,888 lei/an; dr.
Cristina Nincu – teren 44,97 mp, re-
deven]# 36,59 lei/an, cabinet medical
63,88 mp, redeven]# 240,028 lei/an,
total redeven]# 276,619 lei/an; dr. Ta-
mara Dun#reanu – teren 49,81 mp,
redeven]# 40,53 lei/an, cabinet medical
70,76 mp, redeven]# 265,88 lei/an,
total redeven]# 306,41 lei/an;dr.
Natalia Bendescu – teren 30,64 mp,
redeven]# 24,97 lei/an, cabinet medical
43,60 mp, redeven]# 163,82 lei/an,
total rtedeven]# 188,79 lei/an. Plata
redeven]ei se va face bianual \n dou#
p#r]i egale, p@n# la 15 iunie, respectiv,
15 decembrie ale fiec#rui an, iar va-
loarea redeven]ei se va indexa cu
indicele de infla]ie. De asemenea, s-a
propus \mputernicirea dlui primar pen-
tru a semna actele adi]ionale de mo-
dificare a contractelor de concesiune.

Dl. D. Manciu [i-a exprimat p#rerea
c#, la redeven]a stabilit#, \n mod sigur
niciun medic nu va cump#ra cabinetul
[i a propus m#rirea redeven]ei la 100
de lei pe lun#. Edilul-[ef a precizat
c# datoria sa era s# aduc# la cuno[tin]a
c# acest imobil este prins la inventar
\n domeniul public, iar pentru a-l
vinde trebuie trecut \n domeniul privat
[i c# a f#cut propunerea respectiv#
pentru a nu \nc#lca legea. Dl. Ionel
Mu[uroi a opinat c# ceea ce se propune
este ilegal, av@nd \n vedere c# \ntr-o
hot#r@re a CL se prevedea c# se poate
prelungi contractul doar cu jum#tate
din durata sa, contractele aveau termen
11-15 ani iar acum se fac pe 49,
interven]ie \n urma c#reia dl. primar i-
a asigurat pe consilieri de legalitatea
m#surii, deoarece \n prezent se poate
prelungi la 49 de ani prin act adi]ional,
iar vechile contracte au fost \ncheiate
pe regim special. _n plus nu este vorba
de prelungire, pentru c# n-a expirat
durata contractelor. Dl. Irinel Mu[uroi,
avocat de profesie, a \nt#rit cele
afirmate de dl. primar, preciz@nd c#
aceste contracte, fiind \n derulare, se
poate m#ri durata prin act adi]ional,
conform legisla]iei actuale \n viguare.
Dl. D. Manciu a reiterat propunerea
de m#rire a chiriei la 100 de lei pe
lun#, propunere care a ob]inut sufragiile
tuturor consilierilor, proiectul fiind
aprobat cu acest amendament.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# rezilierea
contractului de concesiune 24090/2006,
se precizeaz# c#, d@nd curs cererii
2180/26.03.2010 a dlui P#dureanu Ion
Iancu, prin care solicit# rezilierea
contractului de concesiune a suprafe]ei
de 1000 mp din zona Protec]ia
plantelor, executivul a propus emiterea
unei hot#r@ri \n acest sens. Dl. V. Bonci
a informat c# pentru anul 2009 rede-
ven]a a fost achitat# \n totalitate, dar
pentru 2010 nu s-a pl#tit nimic.

Referitor la proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# \nchirierea prin
licita]ie public# de teren intravilan
proprietate public#, \n str. Victoriei,
nr. 5, se men]ioneaz# c# din cele 32
de suprafe]e de teren pe care sunt
construite garaje, 25 sunt concesionate,
iar 7 sunt utilizate f#r# documente de
folosin]#. D@nd curs cererilor depuse
de dnii: Grofu Dorel, Stamin Paul,
Panduru Gheorghe, Florea Mihai,
B#di]# F. Ion [i de dna. Petrescu
Floarea, executivul a propus atribuirea
contractului de \nchiriere prin licita]ie
deschis#, pe o perioad# de 5 ani cu
pre] minim de \nchiriere 0,875 lei/
mp/lun# [i \mputernicirea dlui primar
de a desemna comisia de atribuire a

contractului de \nchiriere [i de a
\ncheia [i semna contractul respectiv.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# \nchi-
rierea prin licita]ie public# de teren
intravilan din str. General Iancu
Ghenescu nr. 4, se stipuleaz# c#, av@nd
\n vedere cererea 9814/07.04.2010 prin
care dl. Cruceru Mihai solicit# re\nnoi-
rea contractului de \nchiriere 9070/
15.04.2004 pentru suprafa]a de 52 mp,
teren \n incinta Gr#dini]ei nr. 9, unde
are construit# o magazie, executivul
a propus \nchirierea prin licita]ie pu-
blic# a acestei suprafe]e pe o perioad#
de 3 ani, cu pre]ul minim de \nchiriere
de 1 leu/mp/ lun# [i \mputernicirea
dlui primar de a desemna comisia de
atribuire a contractului de \nchiriere,
de a \ncheia [i a semna acest contract.

Deoarece dl. Vasile Duinea n-a fost
de acord cu \nchirierea, iar dl. S.
Gaciu a aprobat propunerea conside-
r@nd c# este normal, fiindc# la fel s-
a procedat [i \n cazul locatarilor blocu-
rilor de la gar#, dl. primar Costel
Pistri]u a clarificat lucrurile, men]io-
n@nd c# \n aceast# [edin]# se discut#
[i se solicit# aprobare numai pentru
scoaterea la licita]ie a terenului.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# documen-
ta]ia de executare a unor categorii de
lucr#ri \n cimitire, se men]ioneaz# c#
\n lista de investi]ii pe 2010 sunt
prev#zute lucr#ri de construc]ie la
cimitire, iar \n baza acesteia executivul
a propus aprobarea documenta]iei de
executare cu personal angajat \n baza
Legii 76/2001, dup# cum urmeaz#:

„ la cimitirul Eroilor – alee beto-
nat# \n suprafa]# de 330 mp [i \mprej-
muire \n lungime de 270 ml;

„ la cimitirul Eternit#]ii – alee
betonat# \n suprafa]# de 1040 mp,
\nlocuirerea \mprejmuirii pe o lungime
de 160 ml;

„ la cimitirul Balasan – \mprej-
muire pe o lungime de 100 ml, pe
latura c#tre str. 1 Decembrie.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# documenta]ia pentru
executarea categoriilor de lucr#ri cu
personal angajat \n baza Legii 76/2001,
se precizeaz# c# executivul a propus
spre aprobare executarea cu acest per-
sonal a urm#toarelor lucr#ri: repara]ii
parc#ri auto; reparat alei pietonale
(borduri, pavele); montat b#nci [i co[uri
pentru gunoi; montat echipamente de
joac# pentru copii; sem#nat gazon [i
plantare de flori (crearea de zone verzi);
montat pergol# din lemn la f@nt@na
artezian# din fa]a g#rii; refacere hidro-
izola]ie [i montat t@mpl#rie termopan;
reparat racord ap#-canal, compartimen-
tarea spa]iului \n func]ie de natura
produselor ce urmeaz# a fi comercia-
lizate, precum [i repararea pere]ilor [i
a pardoselelor la spa]iul din str.
M#r#[e[ti, nr. 2.

Dl. Gabriel Tica a solicitat ca [i \n
zona imobilului repartizat pentru spor-
tivi s# se planteze flori, s# se ampla-
seze c@teva b#nci [i s# se amenajeze
un spa]iu de joac# pentru copii, iar
dna. Elena Jianu a adresat rug#mintea
ca [i \n curtea liceului s# se amplaseze
10 b#nci [i 4 mese turnate de tenis.
Dl. C#t#lin Ne]a a informat c# pe str.
Muncitori, vizavi de Biserica “Izvorul
T#m#duirii”, de la ultima groap# de
canal, l@ng# astfalt, p@n# la balt# este
un [an] descoperit pe care circul# ap#
cu un miros \ngrozitor, din cauza
materiilor fecale aruncate [i a solicitat
s# se foloseasc# o sum# din banii
aloca]i pentru decolmatarea Balasa-
nului, propun@nd s# se sape un [an]
paralel cu cel \n cauz# [i s# se
monteze o conduct# special# pe acea
por]iune de 50 m.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# rezi-
lierea contractelor de concesiune
12675/2006 [i 12828/2006, se stipu-
leaz# c#, d@nd curs cererii 13748 din
14.05.2010 prin care dl. Vulturu Florin

Alin a solicitat rezilierea celor dou#
contracte \ncheiate cu CL pentru parce-
lele 80 [i 25, situate \n str. Eroilor, \n
suprafa]# de 300 mp fiecare, executivul
a propus emiterea unei hot#r@ri prin
care s# se aprobe rezilierea. Dl. V.
Bonci a informat c# redeven]a aferent#
anului 2009 a fost achitat#.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# darea \n
administrare a imobilului din str. Lt.
Becherescu nr. 14, proprietate public#,
se men]ioneaz# c#, av@nd \n vedere c#
prin HCL 13/31.03.1999, Casa de
Cultur# a fost trecut# \n categoria bunu-
rilor care apa]in domeniului public al
municipiului [i c# acest imobil \ndepli-
ne[te condi]iile pentru desf#[urarea de
spectacole, organizarea expozi]iilor de
pictur#, a lans#rilor de carte, a conferin-
]elor etc, executivul a propus darea \n
administrare Casei de Cultur# “Amza
Pellea” a imobilului men]ionat.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# darea \n administrarea
Clubului Sportiv Municipal “Progresul”
a Stadionului Municipal, se precizeaz#
c# echipa de fotbal beneficiaz# de un
stadion care are \n dotare teren de
forbal, cl#dire [i vestiare pentru juc#tori,
c# activitatea sportiv# are un grad
mediu de desf#[urare, ramurile sportive
care se bucur# de participare mai
numeroas# fiind fotbalul, handbalul [i
luptele. Suprafa]a de teren ocupat# de
stadion este de 14.742 mp. _n vederea
demar#rii unor lucr#ri de investi]ii
pentru \mbog#]irea activit#]ii sportive
[i recuperarea e[alonat# a cheltuielilor,
executivul a propus emiterea unei
hot#r@ri prin care s# se dea \n
administrarea CSM “Progresul”
stadionul din str. Ana Ip#tescu nr. 1,
care este proprietate public#.

_n expunearea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# darea
\n administrare a imobilului proprietate
privat#, amplasat \n str. Carpa]i nr.
32A, Muzeului “C@mpia B#ile[tilor”,
se stipuleaz# c#, d@nd curs adresei
5818/2010 a conducerii muzeului, prin
care solicita un spa]iu \n care s#-[i
desf#[oare activitatea muzeografic# [i,
av@nd \n vedere c# \n prezent obiectele
de patrimoniu ale muzeului se afl#
\ntr-o loca]ie improprie, pentru care
urmeaz# a se pl#ti chirie, imobil
amplasat \n str. Victoriei nr. 124, exe-
cutivul a propus darea \n administra-
rea unit#]ii a imobilului din str. Carpa]i
nr. 32A, proprietate privat# a CL, \n
scopul mut#rii patrimoniului [i al
conserv#rii acestuia \n condi]ii optime.

Dl. S. Gaciu a informat c# la [edin]a
comisiei dl. Irinel Mu[uroi [i-a
exprimat p#rerea c# ar fi mult mai
bun localul din str. Amza Pellea, unde
func]ioneaz# o grup# de pre[colari,
iar dl. Ioan Negre] a apreciat c# nu
este cazul s# fie mutat muzeul, mai
ales c# mo[tenitorii pot c@[tiga \n
instan]# [i, “trambal@ndu-se mereu,
obiectele de patrimoniu se distrug.”
Edilul-[ef a apreciat ca fiind corect#
afirma]ia dlui I. Negre], dar a
men]ionat c# muzeul s-a mutat o sin-
gur# dat#. Pentru faptul c# momentan
nu exist# activitate la muzeu nu este
nimeni vinovat, fiind vorba de cauze
obiective. De imobilul din str. Amza
Pellea nu se poate vorbi, pentru c#
nu este de acord directorul {colii nr.
2, care a [i anun]at ISJ Dolj. Dl. S.
Gaciu a men]ionat c#, de[i cl#direa \n
care este acum muzeul nu \ndepline[te
condi]iile desf#[ur#rii unei activit#]i
normale, a[a cum remarca [i dl.
primar, “cu toate insisten]ele noastre,
proprietarul nu accept# o sum# sub
2,5 miliarde de lei vechi.”

 _n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# revocarea
HCL 46/2010, se men]ioneaz# c#,
av@nd \n vedere Referatul nr. 14054/
2010 al Institi]iei Prefectului prin care
se constat# nelegalitatea hot#r@rii
respective, pentru c# n-a fost aprobat#
de 2/3 din num#rul consilierilor [i se

recomand# revocarea ei, executivul a
propus emiterea unei hot#r@ri de
refocare a HCL 46/2010.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# desfiin]area cl#dirilor
anex# aflate \n administrarea Grupului
{colar “{tefan Anghel”, se precizeaz#
c#, ]in@nd seama de adresa 13057/2010
prin care conducerea unit#]ii de \nv#]#-
m@nt informa c# dou# anexe – grup
sanitar [coal#, WC cu 3 cabine, [i
padoc porcine-grajd, situate \n str.
Revolu]iei, nr. 4, respectiv, nr. 5 –
sunt neconforme normelor igenico-sani-
tare [i solicita aprobarea pentru demo-
larea lor, executivul a propus desfiin-
]area celor dou# anexe, construc]ii care
fac parte din domeniul public al
localit#]ii, anexe care prezint# un grad
avansat de degradare, fiind neutilizabile.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# casarea
bunurilor care apar]in centralelor
termice, se stipuleaz# c#, av@nd \n
vedere actele normative \n viguare,
executivul a propus aprobarea cas#rii
bunurilor apar]in@nd centralelor ter-
mice [i constituirea comisiei de dez-
membrare [i valorificare a bunurilor
casate, \n componen]a: Paul Mitroi –
pre[edinte, Victoria Gabroveanu –
secretar, Emanoel Sclipcea, Gheorghe
Becherescu [i Stan Petcu] – membri.

Dl. G. Tica s-a interesat asupra datei
c@nd \ncepe casarea [i a primit r#s-
punsul c# opera]iunea \ncepe imediat
ce sose[te referatul de legalitate a
hot#r@rii de la Institu]ia Prefectului.
Dl. V. Duinea a precizat c# \n situa]ia
cas#rii exist# unele obiecte numai la
rubrica “scriptic”, lipsind de la “faptic”
[i a considerat c#, \n mod normal,
acestea ar trebui imputate cuiva. “Dac#
cite[te cineva anexele, r#m@ne surprins
[i poate r@de de noi”, de aceea a
propus s# se fac# totul corect, pentru
ca opera]iunea de casare s# nu poat#
fi “atacat#”, apreciere care l-a
determinat pe pre[edintele de [edin]#
s# afirme c# “r#spunderea este a
comisiei de casare.”

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# amena-
jarea unei parc#ri cu plat# \n str. Calea
Craiovei, se men]ioneaz# c#, dat fiind
faptul c# unele parc#ri sunt ocupate
cu ma[ni expuse pentru comercia-
lizare, fie pe str. Lt. Becherescu sau
Victoriei, fie \n parcarea de pe str.
Gabroveni [i exist# un mare risc de
accidente, executivul a propus
\nfiin]area unei parc#ri destinate
comercializ#rii mijloacelor de transport
pe str. Calea Craiovei, \n zona
cuprins# \ntre SC Celule SA [i SC
Fulcri SA, valoarea taxei locale pentru
plata curent# fiind de 1,5 lei/zi/vehicul
[i va fi \ncasat# de Direc]ia econo-
mic#, serviciul taxe [i impozite.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# cheltuirea sumei
de 2000 de lei pentru premierea
elevilor care aparticip# la activit#]ile
sportive [i culturale organizate cu
ocazia Zilei Copilului, prezentat dl.
viceprimar Paul Mitroi, se men]io-
neaz# c#, ]in@nd seama de faptul c#
\n ziua de 1 Iunie vor fi organizate
activit#]i sportive [i culturale la care
particip# elevii [colilor din municipiu,
executivul a propus aprobarea chel-
tuirii sumei de 2000 de lei pentru
premierea c@[tig#torilor.

_n ciuda faptului c# au existat [i
puncte de vedere diferite, cum este
normal [i chiar recomandat, de data
aceasta [edin]a CL a avut o alt# ]inut#,
presta]ia celor care au participat la
discu]ii a creat o atmosfer# propice
dezbaterilor civilizate, au lipsit insul-
tele care nu-[i au locul \n astfel de
situa]ii, fiecare \ncerc@nd s# fie mesa-
ger [i interpret al intereselor [i idea-
lurilor comunit#]ii. De fapt, aceasta
este [i menirea celor c#rora b#ile[tenii
le-au dat girul [i le-au \ncredin]at
destinul lor. Se poate [i a[a!

Gh. GHEORGHI{AN

chiar a reu[it s# clarifice lucru-
rile, preciz@nd c# activitatea de

autofinan]are exist# deja, c# nu este
vorba de \nfiin]area unui serviciu, ci
de completarea unei activit#]i [i a
men]ionat c# \n statul de func]ii nu
este cuprins acest personal. Dl. primar
a m#rturisit c# este “descump#nit”, a[a
cum spusese [i dl. S. Gaciu c# se afl#
\n aceea[i situa]ie. _n urma discu]iilor
purtate, dl. M. Barbu a propus
reformularea proiectului de hot#r@re,
\n sensul c# se elimin# primul punct
din proiectul ini]ial, noul proiect
formul@ndu-se astfel: “Se aprob#
organigrama [i statul de func]ii pentru
activit#]i autofinan]ate Pia]#-Parc#ri auto
conform anexelor 2 [i 3 care fac parte
din hot#r@re”.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# cofinan]area de c#tre
CL a implement#rii programului Bi-
bliotecii Municipale “Petre Anghel”,
prezentat de dna. JanetaVlad, se pre-
cizeaz# c# executivul a propus ca, \n
calitate de copartener \n programul
“Biblionet”, CL s# suporte costurile
abonamentului de internet, asigurarea
echipamentelor donate prin acest pro-
gram, plata utilit#]ilor [i asigurarea
securit#]ii bibliotecii prin instalare de
gratii [i s# finan]eze costul transportu-
lui bibliotecarilor la cursurile de
instruire.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# consti-
tuirea Consiliilor Consultative Cet#]e-
ne[ti [i Regulamentul de organizare
[i func]ionare a acestora, prezentat de
dna. Emanuela Cojocaru, [ef Birou
Rela]ii cu Publicul, se men]ioneaz#
c#, av@nd \n vedere c# la acest birou
sosesc numeroase reclama]ii, sesiz#ri,
propuneri [i sugestii de la cet#]eni,
referitoare la diferite probleme care
apar \n anumite zone ale municipiului,
executivul a \mp#r]it municipiul \n 5
zone [i a propus \nfiin]area Consiliului
Consultativ Cet#]enesc pentru fiecare
zon#, fiecarer consiliu fiind format
din minimum 7 persoane, maximum
50, pe baz# de voluntariat, [i apro-
barea Regulamentului de organizare
[i func]ionare.

_n ceea ce prive[te Proiectul de ho-
t#r@re prin care se aprob# Regula-
mentul de organizare [i func]ionare
al CSM “Progresul” B#ile[ti, prezen-
tat, ca [i proiectul urm#tor, de direc-
torul executiv Constantin Ciuc#, se
precizeaz# c# prin HCL 9/2006 s-a
\nfiin]at CSM “Progresul” iar prin
aceea[i hot#r@re s-a aprobat [i Regu-
lamentul de organizare [i func]ionare.
Av@nd \n vedere c# ulterior, prin HCL
79/2009 [i 41/2010, regulamentul a
mai fost modificat, iar \n prezent se
propun [i alte modific#ri, executivul
a solicitat aprobarea regulamentului
\n forma sa final#.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# Consiliul Consul-
tativ al CSM “Progresul”, se men]io-
neaz# c#, pentru buna desaf#[urare a
activit#]ii, conform art. 6, alin. 3 din
Regulamentul de organizare [i func]io-
nare, executivul a propus constituirea
acestui organism \n componen]a:
Constantin Ciuc# - director executiv;
Gheorghe Gheorghi[an – secretar;
Paul Mitroi – viceprimar, reprezen-
tantul Institu]iei Primarului [i Constan-
tin Pascu – reprezentant al CL.

Dl. D. Manciu a solicitat comple-
tarea consiliului cu dl. consilier Ioan
Negre], care s# se ocupe [i de handbal,
\n calitatea sa de pre[edinte de onoare
al CSM “{tiin]a” B#ile[ti, propunere
care a \ntrunit sufragiile tuturor ale[ilor
comunit#]ii. Au fost dezb#tute apoi cele
14 proiecte de hot#r@re supuse aten]iei
de dl. Victor Bonci, referent de specia-
litate \n cadrul Serviciului Urbanism.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob# mo-
dificarea contractelor de concesionare
nr. 23751/2004, 23756/2004, 23759/
2004 [i 24123/2004 [i \ntocmirea
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S#-i ]in# Dumnezeu mult [i bine la
conducerea AJF Dolj pe actualii [efi –
Nicu Neagoe, pre[edinte, [i Sorin
P#tra[cu, vicepre[edinte – ace[ti \ngeri
p#zitori ai fotbalului doljean, care com-
plet@ndu-se [i respect@ndu-se reciproc,
\mpreun# cu colaboratorii de vaz# –
Nicolae Ionescu, pre[edintele Comisiei
de Arbitri [i Lucian Mo[oiu, pre[edintele
Comisiei de Disciplin# – la care am mai
ad#uga [i al]i oameni de n#dejde, v#zu]i
sau nev#zu]i (unii de o discre]ie pil-
duitoare) au f#cut [i fac adev#rate minuni
pentru pregresul permanent al sportului
rege, pentru cre[terea calit#]ii acestuia,
pentru desf#[urarea meciurilor din cele
trei categorii \n deplin# sportivitate [i,
mai cu seam#, sprijin# moral [i material
pe to]i cei implica]i \n fenomenul
fotbalistic. Iar una dintre m#surile pentru
care merit# aprecierile, stima [i respectul
tuturor a fost organizarea \n condi]ii
superioare, aproape irepro[abile a Cupei
Ligii Doljene.

_n special pentru echipa noastr#, aceast#
competi]ie s-a dovedit o adev#rat# man#
cereasc#, ajut@ndu-i pe antrenorul Mircea
Gaciu [i pe dirtectorul executiv Constan-
tin Ciuc# s#-[i fac# o imagine c@t mai
apropiat# de adev#r asupra elementului
uman pe care-l au la dispozi]ie, a
poten]ialului fiec#rui component al lotului
[i, de ce nu?, s# ajung# la idealul pe care
trebuie s# [i-l propun# diriguitorii unui
club sportiv, adic# juc#torii s# formeze o
adev#rat# familie cu unitate de vederi [i
interese.

Dup# victoria zdrobitoare de pe teren
propriu cu ”Victoria” Pleni]a (8-0), \n
urm#torul meci al competi]iei, b#ie]ii
no[tri s-au deplasat la Segarcea spre a
\nt@lni echipa care, \ntr-un fel, ne umilise
\n returul campionatului, administr@ndu-
ne un sec 6-0, \n numai 38 de minute,
\n condi]iile deja cunoscute ale, a[a cum
\l numeam atunci, ”puciul” unora dintre
aprecia]ii fotbali[ti, b#ile[teni get-beget.
Dar acest eveniment este deja de do-
meniul amintirilor, al trecutului. De
aceast# dat#, seg#rcenii au avut prilejul
s# vad# o cu totul alt# fa]# a echipei
b#ile[tene, o forma]iei articulat#, cu un
joc pl#cut [i eficient care ”a f#cut regula”
\n teren [i la pauz# conducea deja cu 2-
0 prin golurile \nscrise de Fir# [i Jidovu,
de[i putea fi u[or 3-0, \n ultimul minut
rat@ndu-se o ocazie c@t roata carului. Cu
toate c# [i la reluare tot b#ile[tenii s-au
aflat la c@rma jocului [i au realizat faze
gustate de spectatori, juc#torii din
Segarcea au reu[it s# egaleze, chiar dac#
cel de-al doilea gol ar putea fi pus sub
semnul \ntreb#rii. Important este c#
juc#torii au avut un moral bun, menta-
litate de \nving#tori, au practicat un joc
aerisit, cu execu]ii reu[ite, iar antrenorul
M. Gaciu s-a declarat mul]umit de evo-
lu]ia elevilor s#i, eviden]iind echipa, ci
nu un juc#tor anume, spre a nu nedrep-
t#]i pe cineva.

Cu un moral bun, de[i lipsit# de c@teva
piese de baz# – Fir#, Florea, Iure[ - echipa
s-a deplasat la Pleni]a pentru disputarea
jocului retur din serie, pe care l-a [i
c@[tigat cu 4-0, prin golurile reu[ite de
B#l[eanu, Cioroianu [i Jidovu (2). Cu
toate c# scorul ne scute[te de comentarii,
reflect@nd o superioritate indiscutabil#,
antrenorul Gaciu n-a fost mul]umit \n
totalitate de presta]ia elevilor s#i care,
a[a cum se spune, ”au l#sat-o mai moale”,
s-au \ncadrat uneori \n jocul adversa-
rului [i n-au mai pus ”piciorul pe accele-
ra]ie”, poate c# [i din cauza jocului dur,
la intimidare al juc#torilor gazd#, care
au \ncercat s# suplineasc# diferen]a de
valoare printr-un joc peste limitele regula-
mentului, periclit@nd uneori integritatea
corporal# a fotbali[tilor no[tri. Credem
c# aceasta este una dintre explica]iile
jocului mai pu]in av@ntat [i cu execu]ii
de rafinament, ceea ce poate fi scuzabil,
pentru c# mai aveau de disputat alte jocuri
dificile [i orice accidentare at@rna greu.
Important este s# nu se formeze o deprin-
dere care, dup# cum este cunoscut, se
corecteaz# mult mai greu dec@t se
formeaz#.

_n ultimul meci din grup#, b#ie]ii no[tri
au dat piept \ntr-un joc de ”care pe care”
cu colegii din Segarcea, la B#ile[ti, de
rezultatul acestei partide depinz@nd c@[ti-
garea seriei [i, implicit, calificarea \n

semifinale. Sigur c# mul]i erau \ngrijora]i
de absen]ele celor dou# piese de rezisten]#
– Florea [i Fir# (pleca]i la munc# \n
str#in#tate) [i a juniorului Iure[ (din mo-
tive personale) – sentiment care \l ap#sa
[i pe antrenor, dar acesta s-a dovedit
\ncrez#tor \n for]a ansamblului [i a trimis
\n teren juc#torii cei mai \n form#, \n
func]iei [i de ”calibrul” adversarului,
d@nd credit joc#torilor: Bentaru – Mogoi,
V@rban, B#l[eanu, Cioroianu – Pascu,
Marghidan, Firan (Stanciu ’54), Jidovu
(}epu[i ’50) – Cafadaru, Popa (Iancu
’46), pe banca de rezerve mai afl@ndu-
se t@narul Sp#imu[. Fotbali[tii b#le[teni
au \nceput bine jocul, un
joc dinamic, bine orientat
tactic, cu pase precise, [i-
au creat ocazii, d@ndu-i
prilejul talentatului portar
B#lu]# s#-[i arate valoarea
prin dou# interven]ii pe
c@t de spectaculoase, pe
at@t de eficiente, \n min.
2 [i 10, prin care a salvat
dou# goluri ce p#reau
iminente. Am fost mar-
torii unor combina]ii reu-
[ite la mijlocul terenului,
la alternarea paselor
scurte [i rapide cu cele
lungi, surprinz#toare, iar
\n min. 15 Jidovu a reluat
spectaculos prin foarfec#, dar portarul
seg#rcean a salvat trimi]@nd balonul \n
corner, printr-un reflex de zile mari.
Goalkeaper-ul oaspe]ilor n-a mai putut
s#-[i salveze echipa dou# minute mai
t@rziu, c@nd \n urma unei faze deosebit
de frumoase cu 5-6 pase succesive, Cafa-
daru a scuturat plasa por]ii. P@n# \n acest
moment, dar [i dup#, seg#rcenii au dat
o replic# meritorie, ”au stat” bine \n teren,
au dat dovad# de voin]#, \ns# \n min. 23
au cedat din nou – dup# o pas# lung#,
Jidovu a preluat elegant [i cu calm a
lobat balonul peste portar, \nscriind, f#r#
exagerare, un gol de generic. Nou#
minute mai t@rziu, oaspe]ii ”[i-au ar#tat
col]ii”, c@nd profit@nd de o gre[eal# a
unuia dintre ap#r#tori, au avansat cu
\ndr#zneal# spre poart#, a urmat o
centrare perfect# de pe dreapta, o reluare
cu capul din 6-7 m pe l@ng# poart#,
rat@nd astfel o ocazie rarisim# de a reduce
propor]iile scorului. Am putea aprecia
c# min. 40 poate fi considerat un moment
psihologic al jocului, unul dintre mijlo-
ca[ii oaspe]ilor fiind eliminat de arbitrul
Adrian Stroe pentru injurii aduse ais-
tentului Petric# P#tra[cu. Spre a respecta
adev#rul, trebuie s# spunem c# \ncep@nd
din min. 28, jocul s-a echilibrat dup#
perioada de dominare a b#ile[tenilor, f#r#
a se crede c# am avut jocul la discre]ie.
Seg#rcenii au \ndr#znit mai mult, au
realizat c@teva combina]ii reu[ite din care
au ap#rut [i ocazii, este drept, nu foarte
clare [i nici cu un mare grad de pericu-
lozitate. Prima repriz# a avut ca principal#
caracteristic# un joc pl#cut, cu pu]ine
faulturi [i acestea, faulturi normale de
joc. Dup# cum se va vedea, \n mare
parte istoria jocului de la Segarcea se va
repeta, prima coinciden]# fiind c# \n
ultimul minut, echipa noastr# a trecut pe
l@ng# majorarea scorului, la pauz# tabela
de marcaj ar#t@nd 2-0.

 _n cel de-al doilea minut al reprizei
a doua, \n urma unei gre[eli impardona-
bile la mijlocul terenului, c@nd, inexpli-
cabil, s-a dat o pas# la adversar f#r# ca
cineva s# fie presat, v@rful oaspe]ilor a
p#trruns spre poart#, dar B#l[eanu a avut
o interven]ie salutar#, evit@nd golul care
p#rea iminent. _n mod paradoxal, de[i
evoluau cu un juc#tor mai pu]in, seg#-
rcenii au \nceput furtunos, s-au dezl#n]uit,
au avut dou# ocazii clare, golurile fiind
evitate prin interven]ii inspirate ale
portarului Bentaru. B#ie]ii no[tri p#reau
dezorienta]i, parc# pe teren ar fi fost o
alt# echip# b#ile[tean#, s-au l#sat
domina]i [i inevitabilul s-a produs. _n
loc de 3-0, c@t trebuia s# fie la pauz#, \n
numai dou# minute ( 57 [i 59) oaspe]ii
au egalat prin golurile \nscrise de Nicu
[i Troac#, la primul autorul golului
relu@nd \n plas# mingea revenit# din bar#
dup# un [ut bomb#, demn de aplaudat.
Cele dou# goluri au avut efecte diferite,
echipa oaspete a venit pe val, \n timp ce
b#ile[tenii au practicat un joc f#r# orizont,

cu oarecare haos la mijlocul terenului. _n
aceast# perioad# de 12-14 minute, c@nd
seg#rcenii au controlat jocul, singura faz#
notabil# a fost [utul periculos al lui Iancu
respins cu mare greutate \n corner de
agilul portar B#lu]#, dup# care Cioroianu
[i Cafadaru au ratat din pozi]ii ideale.
_n min. 80 s-a consumat o faz# de mare
spectacol care a salvat jocul \ndoielnic
al b#ie]ilor no[tri din repriza a doua, iar
un minut mai t@rziu, Iancu a p#truns
vijelios spre poarta advers#, a fost ag#]at
de portar, iar arbitrul a ar#tat decis
punctul cu var, acord@nd lovitur# de la
11 metri, decizie contestat# \ndelung de

oaspe]i. Cafadaru a executat impecabil
[i a \nscris pentru 3-2, nel#s@ndu-i nicio
speran]# lui B#lu]#. {i din nou, \n mod
paradoxal a ap#rut o inexplicabil# lips#
de luciditate \n jocul b#ile[tenilor,
construc]ia a fost \n suferin]#, prefe-
r@ndu-se mingile lungi aruncate la
\nt@mplare, s-a abuzat de driblinguri
nerecomandate pe fond de oboseal#,
situa]ie care s-a prelungit timp de 6-7
minute. Din fericire, finalul s-a ridicat
din nou la cote superioare [i \n ultimul
minut al prelungirilor, Iancu a \nscris
golul izb#vitor, stabilind scorul final: 4-
2 care reflect# situa]ia din teren. _n mod
regretabil [i f#r# acoperire, oaspe]ii au
contestat arbitrajul lui Adrian Stroe care,
o spunem nu de circumsta]#, a condus
foarte bine jocul av@nd \n asisten]ii
Petric# [i Daniel P#tra[cu ni[te colabo-
ratori merituo[i, opinie la care a subscris
[i observatorul jocului, nimeni altul dec@t
fostul mare fotbalist Vasile Smaran-
dache. _n urma acestui succes, echipa
noastr# de suflet a c@[tigat seria cu 3
victorii [i un rezultat de egalitate,
acumul@nd 10 puncte din 12 posibile [i
cu un golaveraj pozitiv – 18 goluri
marcate [i 4 primite.

 Pentru prima semifinal# forma]a
b#ile[tean# a luat din nou drumul Segar-
cei, spre a \nt@lni pe teren neutru o alt#
semifinalist# - ”Energia” Craiova. Jocul
a avut multe elemente comune cu cel de
la B#ile[ti \n compania seg#rcenilor, \n
sensul c# a fost, \n general, echilibrat,
fiecare echip# av@nd pe r@nd perioade
c@nd s-a aflat \n prim plan, dar una peste
alta b#ie]ii no[tri au fost mai mult timp
vioara \nt@i, chiar \n prima repriz# av@nd
mai multe ocazii pe care, spre exasperarea
antrenorului M. Gaciu, le-au ratat cu
non[alan]#. Cu o singur# excep]ie, Stanciu
din primul minut \n locul lui Popa,
tehnicianul a aruncat \n aren# echipa din
jocul anterior cu Segarcea: Bentaru –
Mogoi, B#l[eanu, V@rban, Cioroianu –
Pascu, Marghidan (Iancu ’59), Firan,
Jidovu – Cafadaru, Stanciu (Popa ’82),
pe foaia de arbitraj mai fiind trecu]i
}epu[i, Becheru [i Sp#imu[.

B#ile[tenii au \nceput jocul \n tromb#,
au practicat un fotbal de calitate cu pase
precise [i imprevizibile, av@ndu-l pe
Marghidan la timon# ca dispecer inspirat,
care s-a impus prin tehnicitatea-i recu-
noscut#. Acesta a dat pase de efect,
valorificate de Cafadaru, aflat \n zi bun#,
cu un joc av@ntat [i cu p#trunderi vije-
lioase, cu toate c# n-a reu[it s# fructifice
cu gol mingile primite. _n ciuda str#da-
niilor, oaspe]ii n-au reu[it s#-l anihileze
pe rafinatul Marghidan, mintea limpede
de la mijlocul terenului, distribuitor
generos de pase utilizabile, \n timp ce
”veteranul” Pascu a \nchis cu inteligen]#
culoarele de p#trundere ale fotbali[tilor
craioveni. F#r# a fi vorba de o dominare
categoric#, ai no[tri s-au aflat totu[i la
c@rma unui joc pl#cut, ”energeticienii”

f#c@nd eforturi apreciabile pentru a se
ridica la nivelul partenerului de \ntrecere.
Dup# relu#rile spectaculoase ale lui
Cafadaru [i Stanciu, \n min. 24 Jidovu
a luat o ac]iune pe cont propriu, a dep#[it
\n vitez# doi adversari, a ajuns fa]#-n
fa]# cu portarul [i a trimis milimetric pe
l@ng# poart#, \n st@nga goalkeaper-ului
craiovean, r#mas spectator. _ntre min. 35
[i 42, craiovenii au echilibrat jocul [i au
reu[it s# creeze o faz# periculoas#, o
ocazie de gol, av@nd, este drept, la origine
o oarecare lips# de concentrare a
ap#r#torilor no[tri, care, probabil, admirau
frumuse]ea unei faze reu[ite de colegii

din atac [i au fost surprin[i
nepreg#ti]i, neaten]i la marcaj [i
la dublaj. Am tremurat cu to]ii
din nou \n min. 44, c@nd
juc#torilor no[tri ”le-a trecut
glon]ul pe la ureche” la reluare
de mare efect a craioveanului
Lupu, \ntreaga asisten]# v#z@nd
mingea \n plas#, dar aceasta ”s-
a \nc#p#]@nat” [i a trecut peste
transversal#. Era totu[i p#cat [i
nedrept s# se primeasc# gol,
\ntruc@t, pe ansamblu, repriza a
fost controlat# de b#ie]ii no[tri,
exist@nd, s# recunoa[tem cu
onmestitate, pe alocuri [i mo-
mente de echilibru, iar favori]ii
no[tri au ratat c@teva ocazii, dintre

care dou#-trei ideale. La \nceputul reprizei
secunde, dup# o faz# de efect la poarta
craiovenilor, pe un contraatac cu o minge
aruncat# de la marginea careului de 16
metri advers, v@rful de atac a fost faultat
(\mpins cu m@na, \n opinia arbitrului)
de B#l[eanu, iar din lovitura de la 11 m
acordat# f#r# ezitare de arbitrul Ionu]
Ni]oi, craiovenii au deschis scorul,
determin@ndu-ne s# tr#im periculos [i
cu emo]ie efectele zicalei ”ocaziile se
r#zbun#”. Golul s-a constituit \ntr-un [oc
psihologic, echipa noastr# trec@nd pentru
c@teva minute printr-o perioad# de
derut#, cu joc precipitat, craiovenii fiind
la c@rma jocului, specul@nd lipsa de
organizare din jocul b#ile[tenilor. _n min.
55, inspirat ca de obicei, Marghidan a
centrat pe sus de pe dreapta \n fa]a
por]ii, iar portarul craiovean, \n
disperare, a \ncercat s# boxeze mingea,
dar a trmis-o imparabil sub trasversal#,
balonul a dep#[it linia por]ii, golul
egal#rii fiind validat de arbitru. La numai
dou# minute, Jidovu a reluat puternic
cu capul de la 9-10 m, dar portarul
craiovean [i-a sp#lat p#catul de la
autogol [i a avut un reflex de invidiat,
trimi]@nd \n corner. Pe fondul unei
u[oare [i premature relax#ri, al sc#derii
capacit#]ii de concentrare, au ap#rut dou#
gre[eli \n defensiva noastr#, cre@ndu-se
dou# faze periculoase, la prima Bentaru
av@nd o interven]ie de efect, iar cea de
a doua s-a \ncheiat cu un [ut bomb#
care, din fericire pentru noi, a trecut pe
l@ng# poart# [i juc#torii au r#suflat
u[ura]i. Din p#cate, prin ie[irea din teren
a lui Marghidan, s-a produs o ruptur#
la mijloc, s-au gre[it pase u[oare, jocul
a pierdut din dinamism, \n ciuda faptului
c# juc#torii craioveni ”nu prea mai aveau
benzin#”. Am tremurat din nou \n min
83, c@nd s-a produs o degringolad# \n
careul nostru, av@nd la origine o gre[eal#
individual# copil#reasc#, b#ie]ii no[tri
au fost ”\nghesui]i”, craiovenii au
expediat dou# [uturi periculoase, numai
bara salv@ndu-ne de la o \nfr@ngere
nemeritat#, pentru c# pe amsamblu
b#ile[tenii au fost superiori partenerului
de \ntrecere. Au fost 3-4 minute cu
craiovenii afla]i la c@rma jocului [i cu
b#ie]ii no[tri, bravi \n cea mai mare
perioad# a meciului, u[or debusola]i [i
\n pierdere de vitez#, d@nd impresia unei
u[oare c#deri fizice. S# fi fost vorba [i
de o strategie, de o viclenie, o cedare

deliberat# de teren pentru a piutea ie[i
pe contraatac, mai ales c# introducerea
experimentatului Popa a fost de bun
augur? {i astfel, \n ultimele momente
ale jocului, c@nd juc#torii [i \ntreaga
asisten]# a[teptau prelungirile, pe un
contraatac devastator, Jidovu a p#truns
impetuos pe st@nga [i a trimis elegant
pe l@ng# portar, consfiin]ind astfel o
victorie meritat# [i asigur@nd un loc la
fel de meritat [i onorant \n finala Cupei
Ligii Doljene. Bravo, b#ie]i!

 {i astfel, spre meritul lor, juc#torii
au dep#[it a[tept#rile, mai ales pe cele
ale scepticilor [i ”c@rcota[ilor”, s-au aflat
fa]#-n fa]# \n final# cu ”Viitorul” C@rcea,
echip# care a avut o evolu]iei meritorie
\n campionat, afl@ndu-se mai mereu \n
prima treime a clasamentului. Pentru
aceast# disput#, s-a trimis \n teren for-
mula de echip#: Bentaru – Iure[, B#l-
[eanu (Balica ’87), V@rban, Mogoi
(Stanciu ’62) – Pascu, Marghidan, Firan,
Jidovu – Cafadaru (Iancu ’65), }epu[i
(Popa ’76), pe banca de rezerve mai
lu@nd loc Vi]elaru, Cioroianu, Sp#imu[.
Finala, disputat# la I[alni]a, s-a desf#-
[urat aproape dup# acela[i scenariu ca
[i ultimele dou# meciuri, cu b#ile[tenii
la timon# de la \nceput, ei etal@nd un
joc bun, cu pase scurte [i rapide, alter-
nate cu cele lungi, cu deschiderea jocului
pe aripi, un joc bine organizat, cu un
tempo destul de bun [i cu realiz#ri
apreciabile, ignor@nd galeria g#l#gioas#
[i ostil#, care a proferat cuvinte jigni-
toare, uneori chiar indecente, la adresa
juc#torilor [i a conducerii. Poate stimu-
la]i [i de prezen]a conduc#torilor AJF
Dolj, b#ie]ii no[tri au creat c@teva faze
de mare spectacol, l#s@nd impresia c#
se vor impune [i chiar au avut ocazia
deschiderii scorului, \ns#, din nefericire,
”bomba” expediat# de Marghidan a [ters
transversala. Primele 10-12 minute,
b#ie]ii no[tri favori]i au ac]ionat calm,
dar cu nerv, dovedindu-se superiori
temutului adversar. Treptat-treptat echipa
din C@rcea, cu c@teva individualit#]i
demne de luat \n seam#, a revenit \n
joc, urm@nd 7-8 minute de \ntrecere
echilibrat#, cu reu[ite de ambele p#r]i,
fotbali[tii din C@rcea baz@ndu-[i jocul
pe pase lungi, spre a pune \n valoare
viteza v@rfurilor. B#ile[tenii au combinat
jocul elaborat cu ]@[nirile pe contaatac,
ap#rarea s-a dovedit bine organizat#,
mijloca[ii productivi, adep]i ai jocului
combinativ, prima mare ocazie ap#r@nd
\n min. 12, c@nd [utul lui }epu[i a fost
deviat cu greutate \n corner de partarul
partenerului de \ntrecere.

A fost \ns# [i o perioad#, este drept
pasager#, c@nd b#ie]ii no[tri au renun]at
la pasele scurte, imprevizibile [i s-au
angajat \ntr-un nerecomandabil joc cu
pase lungi [i pe sus, de[i ap#r#torii
adver[i erau superiori la capitolul
\n#l]ime. Am apreciat din nou acurate]ea
paselor dispecerului Marghidan, aceea[i
minte limpede de la mijlocul terenului,
travaliul lui Cafadaru, buna orientare \n
teren a lui Pascu, interven]iile decise
ale lui B#l[eanu [i, cu deosebire, jocul
complet etalat de Jidovu. Ne-a pl#cut
frecven]a [uturilor spre [i pe poart#.
Remarcabile au fost [i trei interven]ii
de efect [i eficiente ale goalkeaper-ului
Bentaru, ceea ce ne-a determinat s#-i
spunem directorului executiv Constantin
Ciuc# s# se g@ndeasc# la victorie, pentru
c# ”Bentaru [i-a intrat \n m@n# [i greu
va primi gol”. Juc#torii din C@rcea au
schimbat din mers sistemul de joc, au
trecut la pase scurte, uneori derutante,
pun@nd pe picior gre[it ap#rarea noastr#,
care \n mod regretabil a gafat [i n-a
mai avut siguran]a de p@n# \n acel
moment.

Chiar
dac# se
putea [i
mai bine...
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