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R: D-le primar, fiindc# a intrat
\n tradi]ia local#, [i anul acesta se
vor s#rb#tori “Zilele Municipiului
B#ile[ti” \ntre 28-30 august. Pentru
cititorii “Gazetei de B#ile[ti” rug#-
mintea ar fi o explica]ie privind
schimbarea datei de la un an la
altul, adic# de ce \n final de august?

P: Atunci c@nd am preluat man-
datul de primar, aceast# manifestare
era deja programat# de fosta admi-
nistra]ie la sf@r[itul lunii august.

_mi amintesc c#, \n urm# cu mai
mul]i ani, manifestarea avea loc un-
deva la sf@r[itul lunii septembrie,
\nceputul lunii octombrie [i cred c#
unul dintre motivele care a stat la
baza acestei schimb#ri a fost vre-
mea care nu \ntotdeauna era favora-
bil# manifest#rilor \n aer liber. _n
plus, la acea dat#, majoritatea locui-
torilor era preocupat# de str@ngerea
recoltelor [i nu se putea bucura pe
deplin de aceste zile de s#rb#toare.

Manifest#rile au loc sub genericul
“Zilele B#ile[tiului – Acas# la Nea
M#rin”, dorind prin aceasta s# adu-
cem un omagiu celui care s-a m@n-
drit toat# via]a c# a fost b#ile[tean
[i a f#cut cunoscut numele acestui
ora[ \n toate col]urile ]#rii.

R: Evident c# orice aniversare
presupune preg#tiri care implic#
resurse materiale [i umane, iar B#i-
le[tiul n-are cum face excep]ie. Ce
m#suri a luat Institu]ia Primarului
sub aspect edilitar-gospod#resc?

P: Ca orice gospodar, atunci c@nd
organizezi o petrecere pentru fiii
pleca]i [i pentru to]i ai casei, \ncepi
cu o cur#]enie general# \n gospod#-
rie, apoi te \ngrije[ti de “l#utari”,
de-ale gurii [i de nelipsitul zaib#r.
Ora[ul este o gospod#rie mai mare
[i preg#tirile trebuia s# \nceap# mai
din timp. Ne-am str#duit s# aducem
o \mbun#t#]ire a spa]iului verde.
Am decolmatat r@ul Balasan, ur-
m@nd s# aducem b#rci [i, ulterior,
hidrobiciclete. Am sprijinit reveni-
rea insulei Balasan \n anten]ia locui-
torilor ca spa]iu de petrecere a tim-
pului liber. Am ini]iat redarea \n
folosin]# a [trandului, cu sprijin pri-
vat. Tot \n zona parcului Balasan,
dar [i \n Parcul Tineretului se vor
amenaja spa]ii de joac# pentru co-

pii. Inten]ion#m s# inaugur#m aceste
puncte de atrac]ie de Zilele B#ile[tiului.

Bine\n]eles, \n apropierea eveni-
mentelor ce vor urma, am intensi-
ficat ac]iunile de cur#]enie a ora[u-
lui, am ref#cut marcajele rutiere,
am v#ruit copacii [i bordurile.

R: D-le primar, acestea fiind
principalele ac]iuni \ntreprinse de
factorii pe care-i coordona]i, desi-
gur c# nu se poate s# nu se conteze
[i pe implicarea cet#]enilor. Ce a[-
teapt# primarul Pistri]u de la conce-
t#]enii d-sale de “Zilele Municipiu-
lui B#ile[ti”?

P: Am fost [i sunt deschis la pro-
punerile pe care cet#]enii acestui
ora[ le-au f#cut sau vor s# le fac#
\n leg#tur# cu aceste manifest#ri,
[i nu numai. “Zilele B#ile[tiului”
sunt un bun prilej de petrecere [i
bucurie, dar [i de a ne m@ndri cu
ceea ce avem. _mi doresc ca to]i s#
se bucure din plin de aceste mo-
mente, dar \n egal# m#sur# s# nu uite
c# de noi to]i depinde s# p#str#m
imaginea [i renumele B#ile[tiului.

R: _n num#rul de pe luna august
“Gazeta de B#ile[ti” va publica pro-
gramul manifest#rilor prilejuite de
“Zilele Municipiului B#ile[ti”, dar o
\ntrebare, totu[i, se ridic#: ce ar fi
dorit dl primar s# fie \n plus sau \n
minus fa]# de anii preceden]i, cu
deosebire sub aspect participativ, at@t
din partea celor ce vor veni invita]i
sau neinvita]i, c@t [i a b#ile[tenilor?

P: _ntodeauna ne dorim s# fie
mai mult [i mai bine. Anul trecut
am constatat o prezen]# redus# a

publicului b#ile[tean la unele din
manifest#rile aflate \n program.
Probabil vina ne apar]ine pentru c#
nu am facut o publicitate intens#.
Anul acesta am \ncercat s# reme-
diem acest aspect, realiz@nd afi[e,
benere, flutura[i prin care facem
cunoscut programul manifest#rilor.
Dorim s# avem un num#r c@t mai
mare de participan]i [i spectatori la
toate evenimentele, nu doar la pro-
gramele care se vor desf#[ura \n
fiecare sear#.

R: Sub aspectul spiritual, care ar
fi raportul dintre specificul local [i
“divertismentul” la mod#?

P: _ncerc#m s# le \mbin#m astfel
ca toat# lumea s# fie mul]umit#. Vor
fi manifest#ri pentru toate v@rstele
[i pentru toate gusturile. La loc de
cinste va sta \nt@lnirea cu fiii ora[u-
lui care nu se putea desf#[ura dec@t
la Casa Memorial# “Amza Pellea”
– Acas# la Nea Marin.

R: Cum se implic#, \n preg#tire,
institu]iile spiritualit#]ii \n realizarea
de ac]iuni reu[ite \n cadrul manifes-
t#rilor “Zilele Municipiului Bailesti”
– Casa de Cultur#, Biblioteca, [co-
lile, sportul local?

P: Al#turi de institu]ia prim#riei,
\n realizarea acestor manifest#ri sunt
implicate [i celelalte institu]ii din
localitatea noastr#. Fiecare dintre
acestea au ac]iuni sau evenimente
specifice, ce se reg#sesc \n progra-
mul manifest#rilor.

‚ 28.08.2009
9:30 Campionat [colar de handbal masculin Liceul “Mihai Viteazul”

11:30 Demonstra]ie de carturi Terenul de sport
din Pia]a ora[ului

17:00 Program artistic – dans modern, dansuri Parc
populare, soli[ti vocali, parada modei –
sus]inut de Sc. nr. 3, Sc.nr. 6 [i Sc. Ghidici

18:00 Recital brake dance [i demonstra]ie de Scena – str. Lt Becherescu
arte mar]iale

18:30 Campionat [colar de fotbal masculin Liceul “Mihai Viteazul”
19:00 Parada portului popular al ansamblurilor Str. Victoriei-Lt Becherescu

de amatori  (Turist - Casa de Cultur#)
20:00 Spectacol folcloric sus]inut de ansamburile Scena – str. Lt Becherescu

de amatori din: B#ile[ti, I[alni]a, Bal[, Dane]i,
Goicea, Leu, Cobadin-Constan]a [i Meline[ti

‚ 29.08.2009
9:00 “Crosul b#ile[tenilor” – cu participarea Str. Victoriei

tuturor categoriilor de v@rst#
9:30 Moment artistic “Amza Pellea” – Parc

{c. nr. 6 Balasan
10:00 “Invita]ie la joac#”spectacol pentru copii Parc

sus]inut de Teatrul “Colibri” Craiova”
Lansare de carte Bibliotec#

10:30 Vernisaj expozi]ie de pictur# Cl#direa Reiffeisen Bank
Expozi]ie de carte [i desen \n creion

11:00 Concurs de [ah - B#ile[ti-Calafat-Craiova Casa de Cultur# – sala mic#
18:00 Concurs [colar de tenis de mas# Sala de sport
19:00 Spectacol folcloric sus]inut de soli[tii Scena – str. Lt Becherescu

[i orchestra Ansamblului profesionist
“Maria T#nase” din Craiova

21:00 Recital al soli[tilor de muzic# popular#: Scena – str. Lt Becherescu
Gheorghe Ro[oga, Emilia Ghinescu,
Maria Dragomiroiu [i Niculina Stoican
T@rgul me[terilor populari Platoul din fa]a Casei de Cultur#

‚ 30.08.2009
9:00 Spectacol de muzic# [i dansuri populare Pia]a ora[ului

cu participarea forma]iei de dansuri a
Ansamblului “Maria T#nase” din Craiova

9:30 Cupa Municipiului B#ile[ti la handbal Liceul “Mihai Viteazul”
masculin juniori III

10:00 _nt@lnire cu fiii ora[ului (acordarea de Casa Memorial#
distinc]ii, medalii, diplome, etc.) “Amza Pellea”

11:00 Spectacol de circ [i iluzionism Parc
pentru toate v@rstele

19:00 Spectacol de divertisment sus]inut de Scena – str. Lt Becherescu
forma]iile artistice ale Casei de Cultur#
“Amza Pellea”

20:30 Momente umoristice Scena – str. Lt Becherescu
Recital muzic# folk Dan Van#
[i Cristian Buic#
Spectacol de muzic# u[oar# [i etno cu
Lauren]iu Du]#, Nicola [i MNM
Concursuri-surpriz# cu participare local#
Tombol#
Foc de artificii
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A[a cum am precizat \n articolul
referitor la [edin]a de consiliu, s-au
purtat discu]ii fructuoase dar [i
contradictorii asupra modului de
comportare al func]ionarilor, iar
pentru deplina transparen]#, public#m
\n acest num#r Codul de conduit#:

Capitolul 1. Domeniu de apli-
care [i principii generale

Art.1: Domeniu de aplicare
(1) Prezentul cod de conduit# a

angaja]ilor din Institu]ia Primarului,
denumit# \n continuare “institu]ia”,
reglementeaz# normele de conduit#
profesional# a tuturor categoriilor
de func]ionari publici: de conduce-
re, de execu]ie, precum [i a perso-
nalului contractual \ncadrat \n baza
prevederilor Legii nr. 53/2003 – Co-
dul Muncii, cu modific#rile ulterioare.

Art. 2: Obiective
Prin normele de conduit# stabi-

lite, se urm#re[te asigurarea calit#]ii
serviciului public, o bun# adminis-
trare \n realizarea interesului public,
precum [i eliminarea birocra]iei ex-
cesive [i a faptelor de corup]ie din
institu]ie, prin:

1. reglementarea normelor mini-
me de conduit# profesional# nece-
sare realiz#rii unor raporturi sociale
[i profesionale corespunz#toare cre-
#rii [i men]inerii la nivel \nalt a
prestigiului institu]iei, al func]iei
publice [i al angaja]ilor institu]ie;

2. informarea publicului cu pri-
vire la conduita profesional# la care
este \ndrept#]it s# se a[tepte din par-
tea angaja]ilor institu]iei \n exerci-
tarea func]iei de]inute de ace[tia.

3. crearea unui climat de \ncre-
dere [i de respect reciproc \ntre ce-
t#]eni [i angaja]ii institu]iei, pe de
o parte, [i \ntre cet#]eni [i institu]ie,
pe de alta.

Art. 3: Principii generale
a) suprema]ia Constitu]iei [i a

legii - principiu conform c#ruia an-
gaja]ii au \ndatorirea de a respecta
Constitu]ia [i legile ]#rii;

b) prioritatea interesului public -
principiu conform c#ruia angaja]ii au
\ndatorirea ca, \n exercitarea atribu-
]iilor, s# considere  interesul public
mai presus dec@t interesul perso-
nal, \n cazul conflictelor de interese;

c) asigurarea egalit#]ii de trata-
ment al cet#]enilor \n fa]a autori-
t#]ilor [i institu]iilor publice - prin-
cipiu conform c#ruia angaja]ii au
\ndatorirea de a aplica acela[i regim
juridic sau acelea[i proceduri regle-
mentate intern, \n situa]ii identice
sau similare;

d) profesionalismul - principiu
conform c#ruia angaja]ii au obliga-
]ia de a \ndeplini atribu]iile de ser-
viciu cu responsabilitate, competen-
]#, eficien]#, corectitudine [i con-
[tiinciozitate;

e) impar]ialitatea [i nediscrimi-
narea - principiu conform c#ruia
angaja]ii sunt obliga]i s# aib# o ati-
tudine obiectiv#, neutr# fa]# de ori-
ce interes politic, economic, religios
sau de alt# natur#, \n exercitarea
atribu]iilor func]iei;

f) integritatea moral# - principiu
conform c#ruia angaja]ilor le este in-
terzis s# solicite sau s# accepte, direct
ori indirect, pentru sine sau pentru
altul, vreun avantaj ori beneficiu
moral sau material prezent sau viitor;

g) libertatea g@ndirii [i a expri-
m#rii - principiu conform c#ruia an-
gaja]ii pot s#-[i exprime [i s#-[i
fundamenteze opiniile, cu respectarea
ordinii de drept [i a bunelor moravuri;

h) cinstea [i corectitudinea -
principiu conform c#ruia, \n exerci-

tarea func]iei [i \n \ndeplinirea atri-
bu]iilor de serviciu, angaja]ii insti-
tu]iei trebuie s# fie de bun#-credin]#
[i s# ac]ioneze pentru \ndeplinirea
conform# a atribu]iilor de serviciu;

i) deschiderea [i transparen]a
- principiu conform c#ruia activit#-
]ile desf#[urate de angaja]i \n exer-
citarea atribu]iilor func]iilor lor sunt
publice [i pot fi supuse monito-
riz#rii cet#]enilor.

Art. 4: Termeni
_n \n]elesul prezentului cod, ex-

presiile [i termenii de mai jos au
urm#toarele semnifica]ii:

a) func]ionar public - persoana
numit# \ntr-o func]ie public# \n con-
di]iile Legii 188/1999 privind Statutul
func]ionarilor publici, rerepublicat#;

b) personal contractual ori an-
gajat contractual – persoan# nu-
mit# \ntr-o func]ie \n institu]ia pu-
blic# \n condi]iile Legii 53/2003-
Codul Muncii, cu modific#rile
ulterioare;

c) func]ie/func]ie public# - an-
samblul atribu]iilor [i responsabi-
lit#]ilor stabilite, \n temeiul legii,
\n fi[a postului;

d) interes public - acel interes
care implic# garantarea [i respec-
tarea  drepturilor, a libert#]ilor [i a
intereselor legitime ale cet#]enilor,
recunoscute de Constitu]ie, de legis-
la]ia intern# [i de tratatele interna]i-
onale la care Rom@nia este parte,
precum [i \ndeplinirea atribu]iilor
de serviciu, cu respectarea princi-
piilor eficien]ei, al eficacit#]ii [i al
economicit#]ii cheltuirii resurselor;

e) interes personal - orice avantaj
material sau de alt# natur#, urm#rit
ori ob]inut, \n mod direct sau indirect,
pentru sine ori pentru al]ii, de c#tre
angajat prin folosirea reputa]iei, a
influen]ei, a facilit#]ilor, a rela]iilor
[i a informa]iilor la care are acces,
ca urmare a exercit#rii atribu]iilor;

f) conflict de interese - acea si-
tua]ie sau \mprejurare \n care inte-
resul personal, direct ori indirect,
al angajatului contravine interesului
public, astfel \nc@t afecteaz# sau ar
putea afecta independen]a [i impar-
]ialitatea sa \n luarea deciziilor ori
\ndeplinirea la timp [i cu obiectivi-
tate a \ndatoririlor care \i revin \n
exercitarea func]iei de]inute;

g) informa]ie de interes public
- orice informa]ie neclasificat# care
prive[te activit#]ile sau care rezult#
din activitatea institu]iei, indiferent
de suportul ei;

h) informa]ie cu privire la date
personale - orice informa]ie privind
o persoan# identificat# sau identi-
ficabil#.

Capitolul 2. Norme generale de
conduit# profesional#

Art. 5: Asigurarea unui servi-
ciu public de calitate

(1) Angaja]ii institu]iei trebuie s#
depun# toate diligen]ele pentru a
asigura un serviciu public de calita-
te \n beneficiul cet#]enilor, prin par-
ticiparea activ# la luarea deciziilor
[i la transpunerea lor \n practic#, \n
scopul realiz#rii competen]elor in-
stitu]iei [i \n limitele atribu]iilor sta-
bilite prin fi[a postului.

(2) _n exercitarea func]iei de]i-
nute, angaja]ii institu]iei au obliga-
]ia de a avea un comportament pro-
fesionist, precum [i de a asigura,
\n condi]iile legii, transparen]a
administrativ#, pentru a c@[tiga [i
a men]ine \ncrederea publicului \n
integritatea, \n impar]ialitatea [i \n
eficacitatea autorit#]ilor [i institu-
]iilor publice \n general, [i ale Prim#-

riei Municipiului B#ile[ti, \n special.
Art. 6: Profesionalism
(1) Angaja]ii institu]iei sunt obli-

ga]i s# aib# un comportament profe-
sionist, s# evite orice subiectivism
\n exercitarea atribu]iilor [i s# pun#
interesul cet#]enilor \naintea intere-
selor personale;

(2) Angaja]ilor le este interzis s#-[i
exprime opiniile personale neavizate
referitoare la solicitarile cet#]enilor:

a) \n cazul \n care rezolvarea soli-
cit#rii nu intr# \n aria de competen]#
a institu]iei, angaja]ii vor \ndruma
cet#]eanul spre institu]ia competent#;

b) \n cazul \n care cet#]eanul in-
sist# s# se adreseze Institu]iei Prim#-
ria Municipiului B#ile[ti, solicitarea
se va \nregistra [i va fi tratat# \n
conformitate cu prevederile legale \n
vigoare (O.U.G nr. 27/2002 privind
reglementarea activit#]ii de solu]io-
nare a peti]iilor, aprobat# cu modifi-
c#ri prin Legea 233/2002) [i ale regu-
lamentului intern al institu]iei.

Art.7: Nediscriminarea
Angaja]ii au obliga]ia de a trata

orice solicitare primit# din partea
cet#]enilor sau a altor categorii de
beneficiari cu obiectivitate,  indife-
rent de func]ia, de pozi]ia social#, de
notorietate sau de alte criterii de
diferen]iere care pot constitui motive
de discriminare a persoanei \n cauz#.

Art. 8: Respectarea Constitu]iei
[i a legilor

(1) Angaja]ii institu]iei au obliga-
]ia ca, prin actele [i faptele lor, s#
respecte Constitu]ia [i legile ]#rii-
prevederile actelor normative care
reglementeaz# activitatea pe care o
desf#[oar# [i ale altor acte norma-
tive incidente atribu]iilor – [i s# ac-
]ioneze pentru punerea \n aplicare
a dispozi]iilor legale, \n conformi-
tate cu atribu]iile care le revin, cu
respectarea eticii profesionale;

(2) Angaja]ii institu]iei trebuie s#
se conformeze dispozi]iilor legale
privind restr@ngerea exercit#rii unor
drepturi, datorat# naturii func]iilor
de]inute;

(3) _n toate r#spunsurile la peti-
]iile [i solicit#rile adresate institu]i-
ei, se va men]iona temeiul legal al
r#spunsului.

Art. 9: Loialitatea fa]# de auto-
rit#]ile [i institu]iile publice

(1) Angaja]ii institu]iei au obli-
ga]ia de a ap#ra \n mod loial pres-
tigiul institu]iei, precum [i de a se
ab]ine de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii
sau intereselor legale ale acesteia;

(2) Angaja]ilor institu]iei le este
interzis:

a) s# exprime \n public aprecieri
neconforme cu realitatea \n leg#tur#
cu activitatea institu]iei, cu politicile
[i strategiile acesteia ori cu proiec-
tele de acte cu caracter normativ
sau individual;

b) s# fac# aprecieri \n leg#tur#
cu litigiile aflate \n curs de solu]io-
nare [i \n care institu]ia are calitatea
de parte, dac# nu sunt abilita]i \n
acest sens;

c) s# dezv#luie informa]ii care nu
au caracter public, \n alte condi]ii
dec@t cele prev#zute de lege;

d) s# dezv#luie informa]iile la
care au acces \n exercitarea func]iei,
dac# aceast# dezv#luire este de na-
tur# s# atrag# avantaje necuvenite
ori s# prejudicieze imaginea sau
drepturile institu]iei ori ale unor
func]ionari publici sau angaja]i con-
tractuali, precum [i ale persoanelor
fizice sau juridice;

e) s# acorde asisten]# [i consul-

tan]# persoanelor fizice sau juridice,
\n vederea promov#rii de ac]iuni
juridice ori de alt# natur# \mpotriva
statului sau a institu]iei publice \n
care \[i desf#[oar# activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d)
se aplic# [i dup# \ncetarea rapor-
tului de munc#, pentru o perioad#
de 2 ani, dac# dispozi]iile din legi
speciale nu prev#d alte termene.

Art. 10: Dezv#luirea informa]iilor
(1) Dezv#luirea informa]iilor care

nu au caracter public sau remiterea
documentelor care con]in asemenea
informa]ii, la solicitarea reprezen-
tan]ilor unei alte autorit#]i sau insti-
tu]ii publice, este permis# numai cu
acordul conduc#torului institu]iei.

(2) Prevederile prezentului cod de
conduit# nu pot fi interpretate ca o
derogare de la obliga]ia legal# a an-
gaja]ilor institu]iei de a furniza in-
forma]ii de interes public celor inte-
resa]i, \n condi]iile legii, sau ca o
derogare de la dreptul angaja]ilor
de a face sesiz#ri \n baza legii nr.
571/2004 - privind protectia perso-
nalului din autorit#]ile publice, in-
stitu]ii publice [i din alte unit#]i,
care semnaleaz# \ncalc#ri ale legii.

Art. 11: Transparen]a
(1) Angaja]ii institu]iei au obliga-

]ia s# asigure transparen]a activit#]ii
pe care o desf#[oar# pentru a c@[ti-
ga [i a men]ine \ncrederea publi-
cului \n integritatea, \n impar]iali-
tatea [i \n eficacitatea institu]iei.

(2) Angaja]ii institu]iei, \n special
cei cu atribu]ii \n domeniul rela]iilor
cu publicul, au obliga]ia s# poarte
ecusoane la vedere cu numele, pre-
numele [i func]ia public# de]inut#;

(3) Este obligatorie afi[area la loc
vizibil [i accesibil publicului, precum
[i mediatizarea prin intermediul
paginii de internet [i al publica]iilor
institu]iei a urm#toarelor elemente:

a) actele normative care regle-
menteaz# organizarea [i func]iona-
rea institu]iei;

b) structura organizatoric#, atri-
bu]iile structurilor de specialitate,
programul de func]ionare, progra-
mul de lucru cu publicul, programul
de audien]e;

c) termenele stabilite pentru fur-
nizarea serviciilor [i/sau eliberarea
documentelor destinate benefi-
ciarilor;

d) toate formularele tipizate;
e) numele [i prenumele conduc#-

torului institu]iei, a viceprimarului [i
al func]ionarului public responsabil
cu difuzarea informa]iilor publice;

f) coordonatele de contact ale
institu]iei;

g) programele [i strategiile insti-
tu]iei;

h) sursele financiare, bugetul [i
bilan]ul institu]iei;

i) lista cuprinz@nd documentele
de interes public;

j) lista categoriilor de documente
produse [i/sau gestionate de insti-
tu]ie;

k) modalitatea de contestare a de-
ciziei institu]iei \n situa]ia \n care
persoana se consider# v#t#mat# \n
privin]a accesului la informa]iile de
interes public solicitate;

 4) _n cadrul structurii care des-
f#[oar# activit#]i de rela]ii cu pu-
blicul se va deschide un Registru
de reclama]ii/sugestii care s# ofere
cet#]enilor posibilitatea de a-[i ex-
prima, pe aceast# cale, orice nemul-
]umire/propunere legat# de activi-
tatea institu]iei.

Art. 12: Libertatea opiniilor
(1) _n \ndeplinirea atribu]iilor de

serviciu angaja]ii institu]iei au obli-
ga]ia de a respecta demnitatea func-
]iei de]inute, corel@nd libertatea dia-
logului cu promovarea intereselor
institu]iei publice \n care \[i desf#-
[oar# activitatea.

(2) Angaja]ii au obliga]ia de a
respecta libertatea opiniilor [i de
a nu se l#sa influen]a]i de consi-
derente personale sau de popula-
ritate, \n defavoarea intereselor
institu]iei.

Art. 13:
(1) In rela]iile cu cet#]enii, bene-

ficiarii, dar [i cu ceilal]i colegi, an-
gaja]ii institu]iei trebuie s# \[i p#s-
treze calmul, s# manifeste respect
fa]# de interlocutor, pentru a nu de-
natura conversa]ia \n care apar opi-
nii divergente [i a nu da na[tere
unui conflict;

(2) P#rerile divergente trebuie
respectate, iar \n cazul \n care am-
bele sunt conforme cu actele nor-
mative \n vigoare, trebuie identifi-
cat# o solu]ie reciproc acceptat#,
favorabil# ambelor p#r]i;

(3) Este interzis# manifestarea
opiniilor divergente \n public. Ori
de c@te ori, circumstan]ele dau na[-
tere unor opinii divergente ale anga-
ja]ilor institu]iei, indiferent de func-
]ia public#  de]inut#, este interzis#
manifestarea acestora \n prezen]a
cet#]enilor, reprezentan]ilor presei
sau a oric#rei alte persoane din
afara institu]iei.

Art. 14: Activitatea public# [i
imaginea institu]iei

(1) Angaja]ii au obliga]ia s# ma-
nifeste respect fa]# de institu]ia pu-
blic# \n care \[i desf#[oar# activita-
tea, s# se ab]in# de la remarci [i de
la comentarii referitoare la condu-
cerea institu]iei [i la ceilal]i angaja]i,
remarci de natur# s# [tirbeasc# pres-
tigiul institu]iei, s# lezeze onoarea
angaja]ilor [i s# scad# \ncrederea
beneficiarilor \n institu]ie.

(2) Rela]ia cu mijloacele de infor-
mare \n mas# se asigur# de c#tre
persoanele desemnate \n acest sens
de conduc#torul institu]iei publice,
\n condi]iile legii.

(3) Angaja]ii contractuali desem-
na]i s# participe la activit#]i sau dez-
bateri publice, \n calitate oficial#,
trebuie s# respecte limitele manda-
tului de reprezentare \ncredin]at de
conduc#torul institu]iei publice.

(4) _n cazul \n care nu sunt de-
semna]i \n acest sens, angaja]ii
institu]iei pot participa la activit#]i
sau la dezbateri publice, cu condi]ia
de a face cunoscut faptul c# opinia
exprimat# nu reprezint# punctul de
vedere oficial al institu]iei publice
\n cadrul c#reia \[i desf#[oar#
activitatea.

Art. 15: Activitatea politic#
_n exercitarea func]iei de]inute,

angaja]ilor le este interzis:
a) s# participe la colectarea de

fonduri pentru activitatea partidelor
politice;

b) s# furnizeze sprijin logistic
candida]ilor la func]ii de demnitate
public#;

c) s# colaboreze, at@t \n cadrul
rela]iilor de serviciu, c@t [i \n afara
acestora, cu persoanele fizice sau
juridice care fac dona]ii ori sponso-
riz#ri partidelor politice;

d) s# afi[eze \n cadrul autorit#]ilor
sau institu]iilor publice \nsemne ori
obiecte inscrip]ionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a
candida]ilor acestora.

Codul de conduit# al angaja]ilor
Prim#riei Municipiului B#ile[ti

Continuare \n num#rul viitor
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‚ Pacea separat# se preg#tea
din prim#vara lui 1943
_nfr@ngerile de la Tobruk [i de la

Stalingrad i-au convins pe to]i res-
ponsabilii politici [i militari de la
Bucure[ti c# r#zboiul european evo-
lua rapid spre victoria Alia]ilor. Di-
plomatul pe care Regele \l avea,
probabil, \n vedere pentru “ie[irea
separat# din r#zboi” era Savel R#-
dulescu, cel mai apropiat colabora-
tor al lui Titulescu, care avea [i
avantajul de a fi [i iubitul lui Louie
Gunther, v#duva ministrului SUA
la Bucure[ti [i vara primar# a lui
Averell Harriman, unul dintre oa-
menii pre[edintelui Franklin Dela-
no-Roosevelt (ambasador la Mos-
cova). _i fusese recomandat, \n se-
cret, ca sfetnic de c#tre Carol, \na-
inte s# plece. Pe el l-a \ns#rcinat
Regele s#-i stabileasc# raportul pre-
dat \n martie 1943, despre posibili-
t#]ile de a angaja negocieri pentru
un armisti]iu, prima ac]iune despre
care avem dovezi c# a fost \ntre-
prins# \n acest scop.

Toat# prim#vara [i vara lui 1943,
at@t guvernul (la ini]iativa [i prin
oamenii de \ncredere ai lui Ica An-
tonescu), c@t [i opozi]ia au petre-
cut-o preg#tind ie[irea separat# a
Rom@niei din r#zboi. Emisarii
MAE au \ncercat chiar s# g#seasc#
unele canale diplomatice pentru
negocieri [i s# intre \n legatur# cu
factorii politici ai puterilor aliate.
Titularul ministerului a trimis un
important memoriu secret, ast#zi
bine cunoscut, lui Mussolini [i lui
Laval, prin care \ncerca s#-i convin-
g# de urgen]a unui astfel de demers
[i de avantajele pe care le-ar pre-
zenta \ntreprinderea lui \n comun,
at@t pentru a face fa]# reac]iei lui
Hitler, c@t [i pentru abordarea Alia-
]ilor. Probabil c# a gre[it cer@nd s#
i se \ncredin]eze lui conducerea
acestei opera]ii, deoarece – de[i
aceast# initia]iv# a fost bine primit#
– faptul c# nu i s-a dat niciun curs,
nu g#se[te alt# explica]ie plauzibil#
(amintesc c# Italia a cerut armisti-
]iul \n iulie 1943 [i c# omul lui La-
val, amiralul Darlan, fusese asasinat
\n noiembrie 1942, la porunca lui
de Gaulle, tocmai pentru a anula
efectele armisti]iului semnat cu con-
sulul american la Alger, Murphy).

Iuliu Maniu [i Barbu {tirbey au
“pertractat” la r@ndul lor aceast#
chestiune, oarecum \n secret, la
Buftea, cu participarea unei serii
\ntregi de diploma]i (care lucrau [i
pentru Mihai Antonescu). C@nd
Maniu a ob]inut acordul Suveranu-
lui [i al Mare[alului pentru a trimite
un emisar la “engleji” (cu care el
era \n leg#tur#), Antonescu a refuzat
candida]ii lui – mai \nt@i Mihai
Popovici [i apoi Sabin Manuil# (a
carui nevast#, una din cele trei Ve-
turii, f#cea parte din camarilla
Antone[tilor) – [i l-a propus pe Bar-
bu {tirbey. Acesta a plecat cu reco-
manda]ia cunoscut# c#tre generalul
Maitland-Wilson, [eful Marelui Stat
Major al armatelor britanice din
Orientul Mijlociu, un prieten de-al
lui Antonescu de pe vremea c@nd
era ata[at militar la Londra.

‚ “Inventa]i de urgen]#
un partid comunist!”
Prima telegram# trimis# de {tir-

bey dup# \ntrevederea cu Wilson –
care-i explicase c# acordul de la Te-
heran, din decembrie 1944, stabilise
c# armisti]iul cu alia]ii Germaniei
va fi de resortul exclusiv al puterii
aliate cu care ace[tia sunt efectiv
angaja]i \n opera]ii militare –, avea
urm#torul con]inut: “Inventa]i de
urgen]# un partid comunist”. _n
1945-1948 textul acestei telegrame,
al c#rei con]inut \l auzisem pentru
prima oar# chiar din gura expedi-
torului ei, era cunoscut \ntregii opi-
nii publice [i to]i oamenii politici

pe care i-am cunoscut \n timpul
execut#rii celor nou# ani la care am
fost condamnat pentru motive poli-
tice, \l cuno[teau. Dac# dl. Camil
Demetrescu, care a descifrat aceast#
telegram#, nu o men]ioneaz# \n
relat#rile publicate dup# moartea sa,
faptul se datoreaz# condi]iilor care
i-au fost puse pentru autoriza]ia de
a-[i redacta amintirile politice, dup#
cea de-a doua arestare, \n 1976.

Dar Maniu a tergiversat – mult
dup# primirea mesajului lui Molo-
tov din 12 aprilie 1944 – deschide-
rea de negocieri cu comuni[tii.

‚ Negocierile separate
ale Moscovei
Profit@nd de multiplicitatea ini]ia-

tivelor rom@ne[ti [i de rivalit#]ile
ce p#reau s# se ascund# \nd#r#tul
lor, Moscova a reu[it s# fac# diver-
siune negociind, separat de anglo-
americani, deopotriv# cu Antonescu
(prin ministrul de la Stockholm, Fr.
Nanu), cu emisarii lui Iuliu Maniu
(mai \nt@i prin Ed. Benes, la Lon-
dra, apoi la Stockholm, prin adjunc-
tul lui Nanu, Gh. Duca) [i cu emi-
sarii Comitetului Na]ional Rom@n
de la Londra, \nfiin]at \n 1941 de
Carol [i Titulescu (prin Viorel }ilea
[i apoi D-tru N. Ciotori [i, dup#
mutarea la Moscova a lui Ed. Be-
nes, prin Gh. T#t#rescu). Discu]iile
cu comuni[tii au trecut de la stadiul
conversa]iilor particulare dintre doi
prieteni – Ion Hudi]# [i t@n#rul s#u
protejat, Petre Constantinescu-Ia[i
– la discutarea asocierii PCR la Blo-
cul Na]ional Democrat, de-abia \n
ajunul plec#rii lui Const. Vi[oianu
la Cairo (27 mai 1944).

Cu Emil Bodn#ra[, emisarul acre-
ditat de Stalin personal, militarii
\ns#rcina]i de Rege s# preg#teasc#
planul de opera]ii pentru dezanga-
jarea Armatei Rom@ne de pe front
nu au avut niciun contact p@n# ce
Colonelul D#m#ceanu l-a adus la
una din reuniunile lor (sub o iden-
titate fals#), la care Generalul Gh.
Mihail nu i-a \ng#duit s# ia parte.
Acest lucru s-a petrecut dup# ce
Generalul Ctin. Racovi]#, care tre-
buia s# discute direct cu comanda-
mentul sovietic al frontului detaliile
opera]iei de \ncetare a focului, s-a
retras din <conspira]ie> (c#tre sf@r-
[itul lui iunie 1944), pe temeiul c#
<ezit#rile d-lui Pre[edinte Maniu au
f#cut ca evolu]ia situa]iei de pe
front s#-i lipseasc# pe ru[i de orice
interes pentru un armisti]iu> (alter-
nativa fiind capitularea simpl#,
<capitularea necondi]ionat#> fiind

o inven]ie [i o exigen]# american#,
la care Moscova nu recursese \nc#).

‚ Antonescu,
dep#[it de evenimente
_nl#turarea lui Ion Antonescu nu

a fost avut# \n vedere nici de “com-
ploti[ti”, nici de cei trei Alia]i cu
care se discuta la Cairo. }in@nd
cont de prezen]a unui efectiv militar
german de cca. 600.000 de oameni
pe teritoriul Rom@niei, ambele p#r]i
considerau c# ruptura de Germania
era o opera]ie mult prea riscant#
pentru a fi cuplat# cu o schimbare
a puterii de la Bucure[ti. Antonescu
era de mult# vreme de acord cu
necesitatea de a ie[i din r#zboi prin-
tr-o desp#r]ire de Germania, dar nu
vedea modalitatea de a o face [i nu
se hot#ra s# treac# la realizarea unei
astfel de opera]ii. Ca [i Maniu, era
dep#[it de evenimente, nu mai avea
imagina]ie creativ# [i nu mai putea
trece de la vorbe la fapte. D#dea
din col] \n col], invent@ndu-[i moti-
ve pentru a am@na o decizie pe care
o [tia inconturnabil#. De aceea,
toat# lumea a sperat p@n# \n ultimul
moment c# Antonescu va putea fi
convins s# semneze el \nsu[i armis-
ti]iul. Inclusiv ru[ii care, pentru o
serie \ntreag# de motive, dintre care
cel mai important era faptul c# pu-
teau s# instaureze imediat un regim
comunist, dup# arestarea lui ca [i
criminal de r#zboi (cum au \ncercat
s# fac# \n Finlanda, \n circumstan]e
analoage, cu Mare[alul Manner-
heim, cu care semnaser# armis-
ti]iul).

_nl#turarea lui Antonescu consti-
tuia ipoteza nedorit# a planului [i
alternativa lui cea periculoas#. Din
acest motiv, aspectele tehnice ale
lui au r#mas absolut secrete, mili-
tarii care l-au preg#tit refuz@nd s#
le aduc# la cuno[tiin]a politicienilor
[i a diploma]ilor care au contribuit
la preg#tirea ie[irii separate a Ro-
m@niei din r#zboi, a c#ror lips# de
discre]ie era s# duc# de mai multe
ori la ocuparea ]#rii de c#tre Wehr-
macht [i la arestarea unora din
conjura]i.

De fapt, au existat trei <complo-
turi>, mai mult sau mai pu]in sepa-
rate unul de cel#lalt, \n func]ie de
importan]a pe care o avea p#strarea
secretului pentru conspiratori. Cel
diplomatic, care comporta cele mai
pu]ine riscuri pentru protagoni[ti, a
fost cel mai pu]in separat de cele-
lalte. Mai etan[, cel politic, abil aco-
perit de Ion Antonescu [i de servi-
ciile secrete ale regimului, care l-

au bagatelizat, s-a desf#[urat sub
ochii nem]ilor, care – dup# c@teva
alarme – au sf@r[it prin a nu-l mai
lua \n serios. Reu[ita \ntregii opera-
]ii au asigurat-o militarii, care, spre
deosebire de diploma]i [i de politi-
cieni, erau perfect con[tien]i c#-i a[-
tepta plutonul de execu]ie dac# se
descoperea conspira]ia lor. Reac]ia
\nsp#im@ntat# a lui D#m#ceanu (tr#-
d#torul din cercul militarilor) [i a
lui Bodn#ra[-Ceau[u la aflarea ce-
lor petrecute la Palat [i punerea lui
Patr#[canu (singurul lider politic
care a putut fi g#sit dup# hot#r@rea
de a anticipa lovitura prev#zut#
pentru 26 august) \n fa]a faptului
\mplinit, ne dovede[te c# niciunul
din ei nu beneficia de \ncrederea
cercului de militari cu care Regele
obi[nuia s# preg#teasc# deciziile
importante pe care urma s# le ia.

Rolul jucat de comuni[ti \n lovi-
tura de Palat este cvasi-nul [i se
datore[te hazardului. Militarilor le
repugna ideea de a face pe poli]i[tii,
organiz@nd ei paza Mare[alului, un
camarad pentru care aveau cea mai
mare stim#. S#n#tescu, panicat de
situa]ie, a fost \nc@ntat s# scape de
prizonieri. Tras la raspundere pen-
tru fapta sa de generalul Gh. Mihail,
c@nd acesta a aflat c# Generalul
Aldea \i l#sase pe ru[i s# pun# m@na
pe Antone[ti, S#n#tescu l-a dezar-
mat cu urm#torul r#spuns: <G@n-
de[te-te c#, dac# nu i-a[ fi predat,
acum ar z#cea mor]i sub d#r@m#-
turi> (Casa Nou#, unde erau de]i-
nu]i, a fost ras# de bombardamen-
tele germane din 24-25 august). Pe
generalul Aldea, Gh. Mihail nu-l
scotea din <prost> c@nd evoca seria
de gafe pe care le-a f#cut dup# ce
s-a lansat \n politic# (sinuciderea
lui Manfred von Killinger, abando-
narea Antone[tilor [i c#derea \n pla-
sa <complotului Sumanelor Negre>,
\n \ntregime regizat de comuni[ti
[i NKVD).

Generalii de jandarmi, Constantin
Tobescu [i Gheorghe Iliescu pre-
cum [i Eugen Cristescu (cu al c#rui
adjunct [i succesor temporar, Eugen
Cern#ianu au fost aresta]i dup# in-
trarea Armatei Ro[ii \n Bucure[ti.

Nu poate exista nicio \ndoial#
despre inten]ia lui Ion Antonescu
de a negocia cu ru[ii. Contactul sta-
bilit la Stockholm cu Ana Kollontai
este \n aceast# privin]# o prob# in-
discutabil#. S# nu uit#m c# misiu-
nea pe care i-a dat-o lui Fr. Nanu
dateaz# dinaintea Conferin]ei de la
Teheran, despre ale c#rei decizii nu

s-a [tiut nimic la Bucure[ti, p@n# la
sf@r[itul lui martie 1944. _ntrebarea
se pune, a[adar, \n al]i termeni de-
c@t cei din titlul articolului d-nei
M. Munteanu, anume: <A dorit cu
adev#rat Antonescu s# semneze un
armisti]iu numai cu ru[ii?> (_n
realitate, textul original nu cuprin-
dea cuv@ntul <numai>) Aici, r#s-
punsul este: <Mai mult dec@t pro-
babil c# nu>. Mare[alul f#cea mult
caz de cavalerism, de care a dat [i
dovad# \n multe ocazii. Dar cuno[-
tea valoarea [ireteniei ca mijloc de
a induce anumite reac]ii la adversar
[i [tia s-o foloseasc#. {tim precis,
tot de la colaboratorii lui cei mai
apropia]i (secretarul s#u Gh. Bar-
bul) [i de la militarii cu care se sf#-
tuia (fostul s#u [ef de la Biroul ope-
ra]ii al Marelui Stat Major \n 1916-
1917, generalul Radu R. Rosetti)
c# <nu avea de g@nd s# dea ]ara pe
m@na ru[ilor>. De aceea, voia \n
orice chip s#-i implice pe englezi,
\n care avea mare \ncredere (nu-i
pl#cea deloc ideea <capitul#rii ne-
condi]ionate> la care ]ineau at@ta
americanii), de la care spera c# vor
garanta men]inerea unui stat inde-
pendent de Rusia pe teritoriul Ro-
m@niei [i era convins c# vor de-
barca \n Balcani.

Teza superficial# [i tenden]ioas#
a unei schimb#ri de atitudine fa]#
de Germania care s-ar fi datorat vic-
toriilor repurtate de Alia]i \n 1943
nu con]ine niciun element veridic.
_n septembrie 1939, imediat dup#
declan[area r#zboiului, generalul
Radu Rosetti a declarat Aureliei
Kaudelka-Csauderna urm#toarele:
<Am stat ast#zi la mas# cu gene-
ralul Antonescu [i am@ndoi am
ajuns la concluzia c# domnul Hitler
a f#cut o mare gre[eal# intr@nd \n
razboi contra Marii Britanii. Raz-
boiul este de pe acuma pierdut pen-
tru Germania: Anglia este cea mai
mare putere a Lumii pentru c#,
ocup@nd o treime din suprafa]a glo-
bului, resursele sale, umane [i mate-
riale, sunt practic inepuizabile.>

Ata[amentul lui Antonescu fa]#
de alia]ii tradi]ionali ai Rom@niei
este dovedit [i de felul \n care aces-
ta \i putea \n[ela luciditatea. _n mai
1940, cu c@teva zile \naintea capitu-
l#rii Fran]ei, Antonescu explica
unor membri ai familiei Br#tianu
de ce [i cum, \n maximum trei s#p-
t#m@ni, trupele generalului Gamelin
(comandantul suprem al Armatei
franceze) vor defila pe Unter den
Linden (echivalentul berlinez al
C@mpiilor Elizee, calea triumfal# pe
care trupele franceze victorioase se
\ndreptau spre Arcul de Triumf).
Speran]a \n victoria Angliei \l f#cea
s# repete mereu, fire[te doar \n pre-
zen]a prietenilor s#i (tot generalului
R. Rosetti, atunci c@nd acesta i-a
repro[at trecerea Nistrului, [i, con-
stant, secretarului s#u, Gh. Barbul):
<F#, Doamne, ca nem]ii s#-i bat#
pe ru[i [i englejii pe nem]i!>

Dac# Antonescu ar fi dorit efec-
tiv, dup# 19 august 1944, s# orga-
nizeze rezisten]a pe linia Foc[ani-
N#moloasa-Gala]i, n-ar fi avut ca
prim# prioritate mutarea guvernului
\ntr-un t@rgu[or din masivul Retezat
(dispozi]ie luat# de guvern, cu a
c#rei \ndeplinire fusese \ns#rcinat
Mihai Antonescu) [i organizarea re-
zisten]ei \n Transilvania (cum le-a
declarat Regelui [i lui S#n#tescu \n
cursul primei faze a discu]iei avute
la 23 august). De altfel, linia Foc-
[ani-N#moloasa-Gala]i nu poate fi
folosit# dec@t \mpotriva unui atac
dinspre Sud-Vest, cum a fost cazul
\n 1917-1918 (oricine observ# con-
figura]ia terenului \[i poate da sea-
ma de acest lucru, “faleza” fortifi-
cabil# fiind constituit# de malul
st@ng al Siretului).

Prof. Cristian }IBREANU

23 August 1944
M#rturie despre
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Sfid@nd canicula, consilierii locali
[i-au dat \nt@lnire joi, 30 iulie 2009,
pentru [edin]a ordinar# a “parla-
mentului local”, dezb#t@nd proble-
me de etap# [i de perspectiv# ale
comunit#]ii. De[i ordinea de zi a
fost mai pu]in “stufoas#”, discu]iile
“s-au \ncins”, punctele de vedere
proprii fiind sus]inute de ale[ii lo-
cali pe m#sura temperamentului [i
a puterii de argumentare a fiecaruia.

Conform “ghidului” de desf#[u-
rare a [edin]ei, dl Dorin Manciu,
pre[edintele de [edin]#, l-a invitat
pe dl. primar, Costel Pistri]u, s# pre-
zinte ordinea de zi, dup# care, pre-
lu@ndu-[i prerogativele a supus-o
votului, toate cele 9 proiecte de ho-
t#r@re ob]in@nd sufragiul consilieri-
lor, spre a fi dezb#tute.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re privind rectificarea
bugetului local pe anul 2009, pre-
zentat de d-na Violeta Mo]#]#eanu,
director executiv economic, se pre-
cizeaz# c#, av@nd \n vedere Hot#r@-
rea de Guvern 655/2009, Ordinul
nr. 820/30.06.2009 pentru modifi-
carea [i completarea Ordinului Mi-
nisterului S#n#t#]ii 502/24.04.2009
[i Protocolul 5616/08.07.2009 \n-
cheiat \ntre Direc]ia de S#n#tate Pu-
blic# Dolj, Spitalul Municipal B#i-
le[ti [i Prim#ria Municipiului B#i-
le[ti, executivul a propus rectifica-
rea bugetului local, dup# cum ur-
meaz#:

La partea de Venituri:
Cap. 43.02.14 “Transferuri de la

alte administra]ii pentru acoperirea
cheltuielilor de s#n#tate”, conform
Ordinului 820/30.06.2009 + 105
mii lei;

Cap. 42.02.41 “Subven]ii pentru
reabilitarea unor unit#]i de \nv#]#-
m@nt + 75 mii lei.

La partea de Cheltuieli:
Cap. 65.02.71 “_nv#]#m@nt ” –

cheltuieli de capital + 75 mii lei;
Cap. 66.02.20 “Spital” – cheltu-

ieli materiale + 5 mii lei;
Cap. 66.02.10 ”Spital” – cheltu-

ieli de personal + 100 mii lei.
De asemenea, s-a propus efectua-

rea urm#toarelor vir#ri de credite:
Se retrag sume astfel:
Cap. 61.02 “Poli]ie Comunitar#”,

se retrag 100 mii lei de la subven]ii;
Cap. 74.02 “Mediu-salubritate”,

se retrag 46 mii lei, din care 36 mii
lei de la cheltuieli materiale [i 10
mii lei de la cheltuieli de capital;

Cap. 67.02, se retrag 100 mii lei
de la cheltuieli de capital.

Sumele disponibilizate se reparti-
zeaz# dup# cum urmeaz#:

Cap. 84.02 “Str#zi” + 166 mii
lei, cheltuieli de capital necesare in-
troducerii unor pozi]ii noi de in-
vesti]ii;

Cap. 84.02 “Str#zi” + 47 mii lei,
cheltuieli materiale pentru balastare
drumuri;

Cap. 67.02 “Cultur#” + 30 mii
lei, cheltuieli materiale necesare or-
ganiz#rii tuturor evenimentelor afe-
rente anului 2009.

_n urma rectific#rii, bugetul local
se cifreaz# la 21.074 mii lei, la
ambele p#rti.

Consecin]# a rectific#rii, se modi-
fica Lista de investi]ii aprobat# prin
bugetul ini]ial, astfel:

Cap. 51.02 “Administra]ie”, se
elimin# pozi]iile “Copiator” [i
“PUG” - elaborare, diminu@ndu-se
cu suma de 45 mii lei;

Cap. 65.02 “_nv#]#m@nt”, se ma-
joreaz# suma cu 85 mii lei, 75 mii
lei prin alocarea unor sume con-
form HG 655/2009 [i, implicit, prin
introducerea unor pozi]ii noi de in-

vesti]ii: + 25 mii lei, {c. nr. 5 –
reabilitare; + 50 mii lei, {c. Balasan
– reabilitare [i 10 mii lei prin redis-
tribuire de la un alt capitol;

Cap. 66.02 “Spital”, se introduce
o nou# pozi]ie de investi]ii “Reabi-
litare termic# SF [i PT”, redistri-
buindu-se suma aprobat# ini]ial;

Cap. 67.02 “Zone verzi”, se dimi-
nueaz# cu suma de 19 mii lei;

Cap. 70.02 “Locuin]e, servicii [i
dezvoltare public#”, se majoreaz#
suma ini]ial# cu 6 mii lei [i se in-
troduce o nou# pozi]ie de investi]ii,
“Aport la capitalul social al Compa-
niei de Ap# Oltenia SA” \n sum#
de 15 mii lei;

Cap. 84.02 “Str#zi”, se majoreaz#
suma cu 202 mii lei [i se introduce
o nou# pozi]ie de investi]ii “Moder-
nizare trotuare str. Victoriei” \n su-
m# de 90 mii lei.

Dl. Amza Dumitra[cu a solicitat
explica]ii suplimentare cu privire la
cei 10 mii lei care apar la pozi]ia
“Distribui]i”, problem# clarificat#
de c#tre directorul executiv. Dl. Ga-
briel Tica a propus ca cele 25 mii
lei de la “Utilit#]i” s# fie transferate
pentru terenul [i sala de sport, la
care directorul executiv a informat
c# nu se poate face acest transfer,
iar edilul-[ef a precizat c# a purtat
o discu]ie cu dl director Dan Panait
pentru racordarea s#lii de sport la
centrala termic# [i au stabilit s#
contracteze o firm#, s# execute lu-
crarea [i apoi se va g#si o solu]ie
de rezolvare.

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

S-au dezb#tut apoi cele 4 proiecte
de hot#r@re supuse aten]iei asisten-
]ei de c#tre dl. primar Costel Pis-
tri]u.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re referitor la aprobarea orga-
nigramei [i a statului de func]ii pen-
tru Muzeul “C@mpia B#ile[tiului”,
se men]ioneaz# c#, deoarece \n ur-
ma scoaterii la concurs a posturilor
de muzeograf I A [i restaurator I
A, vacante \n prezent, niciun can-
didat nu a \ndeplinit condi]iile de
vechime \n specialitatea studiilor,
executivul a propus transformarea
acestora \n muzeograf debutant,
respectiv, restaurator debutant.

Propunerea executivului a fost
adoptat# \n unanimitate.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
privind aprobarea Codului de Con-
duit# a func]ionarilor publici [i a
personalului contractual din Prim#-
ria B#ile[ti, se precizeaz# c#, ]in@nd
seama c# prin legile 7 si 477/2004
au fost reglementate codurile de
conduit# pentru func]ionarii publici
[i pentru personalul contractual din
autorit#]ile [i institu]iile publice, [i
c# potrivit acestora autorit#]ile [i in-
stitu]iile publice trebuie s# armoni-
zeze regulamentele interne de orga-
nizare [i func]ionare cu codurile de
conduit# specifice, \n func]ie de do-
meniul de activitate, executivul a
propus adoptarea unei hot#r@ri de
aprobare a Codului de conduit# a

aparatului de specialitate al Prima-
rului municipiului Bailesti, care s#
completeze HCL 74/2007, prin care
s-a aprobat Regulamentul de orga-
nizare si func]ionare.

Dl. Mugurel M\nz\na a \ntrebat
de cine apar]in func]ionarii prim#-
riei, iar dl. primar a precizat c# \n
acest moment exist# multe neclari-
t#]i [i neconcordan]e, dar, din c@te
este informat, \n doua-trei luni se
va face o delimitare precis# \ntre
func]ionarii primariilor [i posibilii
func]ionari pe care \i poate angaja
CL ca salaria]i proprii. Dl. Dorin
Manciu [i-a exprimat p#rerea c#,
din moment ce acest cod de condu-
it# este reglementat prin lege, nu
se justific# aprobarea lui prin hot#-
r@re a CL.

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

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re prin care se aprob#
Regulamentul intern al aparatului
de specialitate al Primarului munici-
piului B#ile[ti, se stipuleaz# c#, \n-
truc@t \n momentul de fa]# nu exist#
un Regulament de ordine interioar#,
executivul a \ntocmit Regulamentul
intern care va fi adus la cuno[tin]#
func]ionarilor publici [i persona-
lului contractual din prim#rie, pe
care il supune spre aprobare Consi-
liului Local.

Propun#torul a men]ionat c# nu
se poate spune cu exactitate dac#
acest regulament trebuie aprobat
sau nu de c#tre CL, \ns# a fost de
p#rere c# el trebuie s# se dezbat#,
pentru a se cunoa[te [i obliga]iile
func]ionarilor, nu s# se discute nu-
mai despre drepturile b#ne[ti ale
acestora. Av@nd \n vedere aceste
considerente, a solicitat consilierilor
locali s# fac# propuneri de \mbu-
n#t#]ire a regulamentului.

Dl. D. Manciu a fost de p#rere
c# este foarte bine c# sunt informa]i
consilierii, \ns# nu este necesar ca
regulamentul sa fie trecut prin con-
siliu [i aprobat de acesta. _n replic#,
dl. primar a precizat c# adeverin]ele
care se elibereaz# func]ionarilor au
antetul cu Consiliul Local, motiv
care \l determin# s# considere c#,
pe cale de consecin]#, salaria]ii sunt
ai consiliului local. Dac# ar aparea
\n antet Institu]ia  Primarului, totul
s-ar face prin dispozi]ie de primar.
_n prelungirea discu]iei, dl. D. Man-
ciu a precizat c# este vorba de un
contract care se \ncheie \ntre anga-
jator [i salariat [i a \ntrebat cine
semneaz# acest contract. Dl. G. Ti-
ca a precizat c# a studiat cu aten]ie
proiectul de regulament [i a con-
statat c# nu se specific# numarul
de zile pl#tite la care au dreptul sa-
laria]ii pentru evenimentele majore
din via]# – c#s#torie (nunta), \nmor-
m@ntarea membrilor familiei etc.
Dl. Vasile Duinea a pus accent pe
faptul c# la \ntocmirea regulamen-
tului nu a existat o discu]ie \ntre
primar [i sindicat, iar dl. D. Manciu
a apreciat c#, din moment ce la ne-
gocieri au participat trei reprezen-

tan]i ai prim#riei (primar, secretar,
director economic), era normal ca
[i sindicatul s# aib# tot trei repre-
zentan]i, nu numai pe dl. Nicolae
Florescu. _n interven]ia sa, primul
gospodar al municipiului a precizat
c# situa]ia este foarte dificil#, sunt
prim#rii care nu [i-au luat salariile,
se preconizeaz# reduceri mari la
func]ionarii publici. Ar fi bine ca
[i consilierii s# \l ajute mai mult,
s# mearg# \n teritoriu, s# stea de
vorb# cu oamenii [i s# prezinte
inform#ri \n fa]a Consiliului Local.
S-a declarat de acord cu mult-dis-
cutata pauz# de mas#, dar, dac#
aceasta este mai mare de 15 minute,
programul trebuie prelungit cu du-
rata ei, pentru a nu fi afectat timpul
de lucru – 8 ore pe zi. _n viitorul
apropiat, se va prezenta un raport
al activit#]ii fiecarui salariat, \n sco-
pul ajungerii la eficientizarea acti-
vit#]ii. Dl. N. Florescu [i-a exprimat
dorin]a ca din regulament s# fie eli-
minat articolul privitor la h#r]uirea
sexual#, pentru c# nu au existat ni-
ciodat# situa]ii de aceast# natur#.
Intervenind din nou \n discu]ie, pre-
[edintele de [edin]# a insistat asupra
faptului c# regulamentul trebuie
negociat de cele dou# p#r]i – prim#-
rie, sindicat – [i, c@nd cap#t# form#
final#, s# fie supus dezbaterii. Dl.
M. M\nz\na [i-a exprimat p#rerea
c# masa nu poate fi servit# \n 15
minute, no]iunile elementare de
igien# oblig@ndu-l pe fiecare s#-[i
spele m@inile \nainte de servirea
mesei. Dl. Ionel Mu[uroi, referin-
du-se la pauza de mas#, a men]ionat
c# problema este delicat#. Servirea
mesei la serviciu se face greu \n 15
minute, iar dac# salaria]ii merg aca-
s#, \n pauza de o or# este foarte
posibil s# fie oameni care au pro-
bleme importante de rezolvat la pri-
m#rie, interven]ie \n urma c#reia dl.
Paul Mitroi a propus ca, prin rota-
]ie, s# se asigure permanen]a \n bi-
rouri, propunere care l-a determinat
pe edilul-[ef s#-[i exprime dezam#-
girea generat# de faptul c#, de multe
ori c@nd este nevoit s# se deplaseze
la Craiova sau \n ora[ pentru o pe-
rioad# mai mare de timp, unii sala-
ria]i, [i nu chiar pu]ini, pleac# s#-[i
rezolve problemele personale. _n
final, a fost \nsu[it# propunerea d-
lui D. Manciu ca regulamentul s#
se negocieze [i apoi s# se supun#
dezbaterii \n proxima [edin]#.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# partici-
parea Consiliului Local ca ac]ionar
la SC Compania de Ap# Oltenia
SA, aportul de capital social [i de
desemnare a reprezentantului \n
Adunarea General# a Ac]ionarilor,
se men]ioneaz# c#, av@nd \n vedere
c# prin Hot#r@rea CL 42/
26.03.2008 s-a aprobat asocierea la
compania men]ionat# [i c#, pentru
buna de[f#[urare a activit#]ii com-
paniei este necesar# participarea CL
ca ac]ionar \n cadrul acesteia, exe-
cutivul a propus consiliului local
s# fie de acord s# devin# ac]ionar,

s# stabileasc# aportul la constituirea
capitalului social, p#r]ile sociale [i
ac]iunile [i s# desemneze pe dl. pri-
mar Costel Pistri]u ca reprezentant
al s#u \n AGA a SC Compania de
Ap# Oltenia SA. Edilul [ef a preci-
zat c# B#ile[tiul a intrat \n Asocia]ia
de Dezvoltare Intercomunitar# de
Ap# Craiova, av@nd un parteneriat
\ncheiat cu Compania de Ap#. La
noi nu s-a reu[it s# se fac# ridic#rile
topo, pe care le va executa firma.
A convins Craiova s# fie de acord
s# ob]inem [i noi c@teva ac]iuni [i
p#r]i sociale, dar momentan nu [tie
cu precizie c@te. A f#cut [i face de-
mersuri pentru a fi reprezenta]i \n
AGA. Pornind de la aceste consi-
derente, a propus s# se aprobe pro-
iectul \n forma prezentat#, iar \n [e-
din]a viitoare s# se completeze cu
num#rul de ac]iuni [i p#r]i sociale,
pentru a fi [i noi beneficiari, s# fim,
cu alte cuvinte, ac]ionari. Dl. D.
Manciu a \ntrebat dac# nu exista
incompatibilitate la desemnarea pri-
marului ca reprezentant \n AGA,
[tiindu-se c# func]ia de primar este
de demnitate public# [i a solicitat
informa]ii suplimentare privind le-
gile care stau la baza acestui pro-
iect. La \ntrebarea d-lui M. M\nz\na
dac# putem sus]ine financiar proiec-
tul, dl. primar a informat c#, \n ca-
zul \n care ni se d# 20-22%, se poa-
te suporta aportul de capital [i a
propus s# se aprobe acum doar pro-
punerea de a deveni ac]ionar [i  de
desemnare a reprezentantului \n
AGA.

To]i ale[ii locali au fost de acord
cu propunerea executivului.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
privind aprobarea modific#rii art.
8 al Regulamentului de organizare
[i func]ionare a Clubului Sportiv
“Progresul” B#ile[ti, adoptat prin
HCL 9/2006, [i de aprobare a actu-
lui adi]ional, prezentat de dl. vice-
primar Paul Mitroi, se precizeaz#
c#, deoarece prin art. 8 din regula-
ment era prev#zut compartimentul
antrenori cu 3 posturi, iar prin HCL
54/2009, \n cadrul clubului s-au
prev#zut 4 ramuri sportive distincte,
executivul a propus ca art. 8 din
regulament s# fie formulat astfel:
“Structura organizatoric# a clubului
este realizat# prin urmatoarele com-
partimente: Compartimentul antre-
nori – 4 posturi, Compartimentul
juc#tori – 15 posturi”.

Deoarece dl. P. Mitroi a men]io-
nat c# \n actul adi]ional se prevede,
printre altele, [i articolul care se re-
fer# la culorile clubului ca fiind por-
tocaliu [i negru, dl. Ioan Negre] a
sus]inut s# se continue cu acelea[i
culori [i a propus s# fie invitat sem-
natarul acestui articol pentru unele
clarific#ri. Noi am informat c# se
face o regretabil# confuzie \ntre cu-
lorile clubului, care constituie un
simbol, [i culoarea echipamentului
folosit la jocuri. Prin tradi]ie, culo-
rile clubului nostru sunt cele ale
tuturor cluburilor care poart# nu-
mele “Progresul”, adic# bleu cu al-
bastru, [i, din informa]iile pe care
le de]inem, nu se pot schimba prin
hot#r@re a CL. Dl. V. Duinea a in-
sistat pe faptul c# \n [edin]a ante-
rioar# s-au aprobat ca ramuri spor-
tive fotbalul, handbalul, gimnastica
[i luptele, c# \nfiin]area unei ramuri
sportive se face la propunerea CL,
dar c#, din c@te [tie, desfiin]area se
realizeaz# numai  cu acordul fede-
ra]iilor de specialitate. Nu a fost de
acord cu realizarea de venituri prin
valorificarea patrimoniului
clubului, discu]ii \n urma

{edin]# \ncheiat# optimist...
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_ntr-o vreme \n care la orice pas
e invocat# criza, se mai petrec [i
lucruri de excep]ie, dar cu voia [i
tenacitatea oamenilor. O asemenea
excep]ie a fost manifestarea organi-
zat# la ini]iativa primarului Costel
Pistri]u, \n ziua de 15 august – de
Sf@nta Maria Mare – \n cinstea fa-
miliilor care au peste cincizeci de
ani de c#s#torie. Dup# datele
registrului st#rii civile au fost
invitate toate astfel de familii, din
care au participat treizeci [i patru
care au trecut testul de fidelitate cu

c#rora edilul [ef a subliniat c#
important este ca activitatea

fotbalistic# s# fie eficient# [i s#
aduc# bucurii iubitorilor acestui
sport. Dl. G. Tica a insistat asupra
faptului c# toate cluburile ]in la
tradi]ie, motiv pentru care a sus]inut
cu t#rie s# respect#m culorile clu-
bului, d@nd exemplul Timi[oarei
care “s-a b#tut” vehement pentru
p#strarea culorilor. La sugestia d-
lui D. Manciu, dl. secretar Mihai
Barbu a repetat propunerile f#cute
de vorbitori care, supuse la vot, au
fost aprobate \n unanimitate. De
asemenea, la \ntrebarea pre[edin-
telui de [edin]# cine este directorul
clubului, i s-a r#spuns c# p@n# pe
31.07 func]ia este de]inut# de dl.
Florin Duinea, dup# care se va or-
ganiza concurs pentru ocuparea
postului de director, iar acesta va
organiza concurs pentru ocuparea
posturilor de antrenori.

Proiectul executivului a ob]inut
sufragiile tuturor consilierilor locali.

_n expunerea de motive la Proiec-
tul de hot#r@re privind aprobarea
\nchiderii Depozitului de de[euri
urbane B#ile[ti 2, prezentat de dl.
Firu Must#]a, se precizeaz# c#, \n-
truc@t prin prevederile Directivei
1999/31/CE, la data de 16 iulie
2009, expir# perioada acordat# sta-
telor membre de a lua m#suri pentru
ca depozitele de de[euri necon-for-
me s# nu mai poat# continua activi-
tatea, executivul a propus sistarea
depozit#rii de[eurilor \n depozitul
men]ionat [i \nchiderea acestuia.

Dl. primar a informat c# situa]ia
este foarte grea, pentru c# aceast#
groap#, \nfiin]at# \n 2003, n-a fost
declarat# la Ministerul Mediului.
De aceea, c@nd a cerut bani pentru
\mchiderea ei, i s-a r#spuns c# n-
are motive s# solicite aceste sume,
fiindc#, de fapt, aceasta nu exist#
[i c# va fi obligat s# cheltuie cca
100 de mil. de lei vechi pentru
aceast# groap# “f#r# act de na[tere”.
S-a g@ndit la solu]ionarea acestei
probleme [i a discutat cu cei de la
Calafat s# ducem de[eurile acolo,
dar va trebui s# pl#tim ni[te sume
pentru aceasta. A lansat pentru
consilieri rug#mintea s#-i informeze
pe oameni c# se va inchide groapa,
\ns# Serviciul Salubritate le va pune
la dispozi]ie europubele, ca s# nu
se mai arunce gunoaiele pe unde
vrea fiecare.

To]i consilierii locali au fost de
acord cu proiectul propus de exe-
cutiv.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# darea
\n folosin]# de teren agricol, \n mod
gratuit, Bisericii “Izvorul T#m#-
duirii”, prezentat de ing. Florea P\r-
vulescu, se stipuleaz# c#, \n vede-
rea ob]inerii de fonduri pentru con-
tinuarea construirii bisericii cu hra-
mul “Izvorul T#m#duirii”, executi-
vul a propus darea \n folosin]# \n
mod gratuit c#tre l#ca[ul de cult
men]ionat a suprafe]ei de 92 ha
teren arabil din izlazul comunal, \n
anul agricol 2009-2010.

Dl. Ionel Mu[uroi a informat c#,
st@nd de vorb# cu cei care au lucrat
p#m@ntul dat bisericii, a fost rugat
s# solicite ca \nchirierea s# se fac#
pe o perioad# de trei ani, pentru a
putea investi [i a culege roadele in-
vesti]iei, motiv pentru care a avan-
sat o propunere \n acest sens, iar
dl. Paul Mitroi a propus ca atribui-
rea p#m@ntului s# se fac# la fel ca
[i \n anii anteriori, adic# prin lici-
ta]ie.

Supus# la vot, propunerea execu-
tivului, cu amendamentul ca \nchiri-
erea s# se fac# pe trei ani agricoli,
a fost aprobat# \n unanimitate.

Referitor la Proiectul de hot#r@re
prin care se aprob# \nchirierea de
teren intravilan, amplasat \n str.

Victoriei, nr. 161, supus aten]iei
asisten]ei de dl. Victor Bonci, se
men]ioneaz# c#, ]in@nd seama c#
prin adresa 13.560/22.06.2009 SC
Virgil [i Simone, cu sediul \n B#i-
le[ti, str. Revolu]iei, nr. 52, av@nd
punct de lucru \n str. Victoriei, nr.
161, a solicitat s# \nchirieze sezo-
nier terenul din fa]a punctului de
lucru, executivul a propus \nchiri-
erea suprafe]ei de 120,23 mp pe pe-
rioada desf#[ur#rii activit#]ii, anual
– cinci ani de \nchiriere sezonier#
– pre]ul minim de pornire a licita]iei
fiind 2,74 euro/ mp/lun#.

Dl. D. Manciu a rugat s# se clari-
fice no]iunea de “\nchiriere sezo-
nier#”, \n timp ce dl. V. Duinea a
precizat c# “omul a cerut doar te-
renul”. Dl. M. M\nz\n# a pedalat
pe faptul c# planeaz# incertitudinea,
fiindc# nu este specificat# perioada,
\ntreb@nd “este vorba de cinci ani
sau de un an?”, iar dl. Petre Pelea
a propus s# se stipuleze \n contrac-
tul de \nchiriere obligativitatea de
a nu afecta spa]iul verde. Dup# ce
a \nceput cu o glum#, \ntreb@nd
dac# exist# la terenul solicitat spa]iu
verde, dl. I. Negre] a precizat c#,
din c@te este informat, se pare c#
lucrarea a \nceput deja [i aprobarea
se cere dup# demararea lucr#rii,
interven]ie la care dl. D. Manciu a
precizat c# nu s-au \nceput lucr#rile,
ci este doar ceva provizoriu prin
“plasarea unor sc@nduri care ori-
c@nd pot fi ridicate”.

Proiectul de hot#r@re propus de
executiv a ob]inut sufragiile tuturor
reprezentan]ilor comunit#]ii \n Con-
siliul Local.

{i pentru ca [edin]ei s# nu-i lip-
seasc# nimic, [i la Diverse au fost
abordate probleme interesante, de
interes general. Astfel, d-na Elena
Jianu a informat consilierii cu do-
lean]ele celor de v@rsta a III-a, orga-
niza]i \n Clubul Seniorilor, la \nt@l-
nirea c#rora a fost invitat#, [i [i-a
exprimat satisfac]ia c# s-au dezb#tut
teme interesante, generoase, una
dintre ele referindu-se la problema
ho]ilor de buzunare care \[i fac
apari]ia \n pia]#, joia [i duminica.
S-a conturat concluzia c# organele
abilitate – Poli]ia Municipal# [i Po-
li]ia Comunitar# – ar trebui s# inter-
vin# mai ferm pentru stoparea feno-
menului, iar participan]ii au rugat-o
s# solicite consilierilor s# intervin#
\n aceast# situa]ie. Pensionarii au
apreciat realiz#rile \n domeniul spa-
]iilor verzi, iar unii au \ntrebat ce
s-a f#cut cu pomii t#ia]i, personal
inform@ndu-i c# vor fi folosi]i la
centrala termic# de la sere. _n alt#
ordine de idei, a apreciat progresele
realizate \n programul de ap#. Dl.
Paul Mitroi a insistat asupra nece-
sit#]ii desemn#rii urgente a directo-
rului interimar al Clubului Sportiv
“Prograsul”, propun@nd o consul-
tare a tuturor pentru desemnarea
persoanei potrivite. Dl V. Duinea
s-a adresat direct d-lui Constantin
Pascu \ntreb@ndu-l dac# [tie pe ce
perioad# a fost director al clubului
prof. Florin Duinea. S-a dovedit
destul de vehement pentru c# se pun
cheltuielile f#cute \nainte de numi-
rea sa, “\n spatele” prof. Duinea.
“Acesta nu s-a dus s# taie tribunele
de la stadion (nu [tiu \n ce scop),
iar to]i banii primi]i pentru func]ia
de director i-a cheltuit pentru echi-
p#, ba mai mult, a fost nevoit s# se
judece pentru <m#g#riile> f#cute de
dl. Pascu cu ocazia complet#rii ga-
zonului la stadion”. A solicitat cu
insisten]# ca dl. Pascu s#-[i retrag#
cuvintele [i s#-[i cear# scuze public
pentru c# l-a etichetat pe prof. Dui-
nea drept “Gic# Contra”, acuza]ie
\n urma c#reia cel \nvinuit a asigu-
rat asisten]a c# n-a f#cut niciodat#
aceast# afirma]ie. Dl. Marian Pis-
tri]u a \ntrebat dac# s-a primit vreo

amend# de la Agen]ia de Mediu [i
a precizat c# este foarte curios s#
vad# ce amenzi aplic# prim#ria
pentru aceia care duc gunoaiele
unde poftesc. L-a rugat pe dl. D.
Manciu s# spun# ce s-a ob]inut de
la Consiliul Jude]ean pentru locali-
tatea noastr#, mai precis cu ce ne-
a ajutat dl. pre[edinte Ion Prioteasa.
Dl. primar a propus s#-l desemn#m
pe dl. D. Manciu s# ne reprezinte
\n problema [oselei de centur#, pen-
tru c# personal a \ncercat s# sensibi-
lizeze CJ pentru a astupa cu asfalt
gropile de pe [oseaua de centur#,
dar n-a avut sor]i de izb@nd#. Pri-
mind acceptul pre[edintelui de [e-
din]#, ne-am exprimat \ngrijorarea
generat# de faptul c#, printr-o not#
telefonic#, se informa c# nu se vor
primi bani pentru campusul aprobat
a se realiza la Grupul {colar “{te-
fan Anghel” [i am lansat d-lui pri-
mar rug#mintea de a interveni la
organele competente, pentru a nu
se \nt@rzia prea mult sau a se pierde
aceast# investi]ie de anvergur#. Du-
p# ce am \ntrebat dac# au fost re-
compensa]i material elevii care au
ob]inut premii la olimpiadele [co-
lare [i am primit r#spuns afrrmativ,
ne-am exprimat p#rerea c# este ne-
cesar s# se fac# o repara]ie moral#
[i material# [i s# fie recompensa]i
cei doi elevi de la Grupul {colar
“{tefan Anghel”, care au ob]inut
premiul al II-lea, respectiv, men]iu-
ne la faza na]ional# a olimpiadei la
disciplinele de specialitate, inter-
ven]ie \n urma c#reia edilul [ef a
m#rturisit c# n-a fost informat c#
la unitatea [colar# respectiv# am
avut asemenea succese, c# acum au-
de prima dat# de ele, i-a felicitat
pe cei doi “premian]i” [i pe profe-
sorii care i-au preg#tit, promi]@nd
c# va ]ine seama de rug#mintea
noastr# [i-i va recompensa pe me-
rituo[ii olimpici.

{edin]a s-a \ncheiat \n mod opti-
mist, primul gospodar al munici-
piului exprim@ndu-[i convingerea
c# \n viitor comunicarea se va situa
la cote superioare ca [i colaborarea
\ntre executiv [i “parlamentul lo-
cal”, cu efecte benefice pentru co-
munitate.

Gh. GHEORGHI{AN

Un act de cinstire a v@rstei senectu]ii
baremul minim de cincizeci de ani.

Invita]ii-s#rb#tori]i au participat
la slujba religioas# la Hramul Bise-
ricii “Adormirea Maicii Domnului”
unde au primit binecuv@ntarea cu-
venit# din partea p#rintelui paroh
C#t#lin Neac[u, apoi cu un autobuz
s-au deplasat la Restaurantul Mas-
ter’s unde a avut loc masa festiv#
\ntr-o atmosfer# destins#, s-a dansat
dup# [lag#rele tinere]ii participan-
]ilor [i s-au jucat hore, s@rbe [i alte
dansuri tradi]ionale.

A fost o ac]iune reu[it#, \nc#rcat#

de afectivitate [i stimulat# de m@n-
dria de a fi b#ile[tean prin toate,
adic# descenden]#, existen]# [i con-
[tiin]a unei conduite corespunz#toa-
re de-a lungul \ntregii vie]i, dup#
cum m#rturisea ulterior unul din
participan]i, dl. Marian Ionescu, cel
care, cu ocazia acestei manifest#ri,
s-a considerat un privilegiat, \n sen-
sul c# \n acea zi a aniversat at@t
ziua de na[tere, c@t [i pe cea ono-
mastic#, iar \n septembrie va ani-
versa optzeci [i unu de ani de la
botezul \n aceea[i biseric# \n care s-
a cununat apoi [i [i-a botezat copiii.

Au participat urm#toarele familii
b#ile[tene: Iacob Ion, Cojocaru Ni-
colae, Babarada Nicolae, Hera
Emil, Dunav#]u Constantin, Costea
P#tru, C\rciumaru Constantin, Io-
nescu Marian, Pali]# Mihail, Beche-
rescu Alexandru, Jifcu Mihail, Di[a
Ion, Unchea[u Ioan, Florescu Petre,
Cr#ciunoiu Gheorghe, Mo]#]#ianu
Ion, Dinc# Gheorghe, Go]a Emil,
Ciobanu {tefan, Ionic# Florea, Nicu
Gheorghe, Berbecaru Dumitru,
Cr#ciun Marin, Olaru Andrei, An-
ton Nicolae, Colan Mi[u, Preoteasa
Daniel, Di]oiu Firu, Dobre Gheor-
ghe, Iordache Petre, Mitroi Ion,
Ciocioan# Ilie, Duca Florea [i
T#nasie Marin.

Valentin TURCU

R: _n condi]iile practic#rii peste
tot a sponsoriz#rilor, ce pute]i s#
spune]i cititorilor “Gazetei de B#i-
le[ti” despre nivelul acestora \n anul
de criz# 2009 at@t privind partici-
parea \ntreprinz#torilor locali, c@t
[i a celor neb#ile[teni?

P: A[a cum cu to]ii vedem [i tr#-
im, criza economic# ne afecteaz#
[i pe noi, aici, la B#ile[ti. Acest
lucru se vede at@t la societ#]ile [i
firmele private, c@t [i la institu]ii
ale statului. Fa]# de anul 2008, \n
care implicarea agen]ilor economici
\n sponsorizarea acestor manifest#ri
a fost una consistent#, anul acesta
se constat# o sc#dere at@t a num#-
rului de agen]i, c@t [i a contribu]iei.

R: Asupra c#ror elemente dl. pri-
mar dore[te s# insiste [i nu au fost
cuprinse \n \ntreb#rile formulate?

P: Cred c# mul]i b#ile[teni se \n-
treab# de ce numai un singur eve-
niment de asemenea amploare?

Pentru anul 2009, am prev#zut \nc#
dou# evenimente culturale: primul
este “Festivalul zaibarului [i pra-
zului”, ce va avea loc spre sf@r[itul
lunii octombrie, \n sprijinul c#ruia
a venit [i Asocia]ia Na]ional# de
Turism ANTREC.

Al doilea eveniment se va desf#-
[ura \n seara de 31 decembrie, pen-
tru a s#rb#tori \mpreun# cu to]ii tre-
cerea dintre ani.

Este pu]in? Este mult? Nu [tiu.
Pot spune c# la acest moment at@t
ne putem permite. Sper ca pentru
anul 2010 manifest#rile culturale ce
vor avea loc s# fie mult mai nume-
roase [i de o mai bun# calitate.

A[a cum reie[ea din interviul d-
lui primar, manifest#rile se vor
adresa unui cadru c@t mai larg de
beneficiari, dup# urm#torul pro-
gram al manifest#rilor prilejuite de
“Zilele B#ile[tiului” ed. a IX-a,
“Acas# La Nea M#rin” (ed. a II-a).

Interviu cu domnul
Costel PISTRI}U,

primarul municipiului B#ile[ti

Continuare din pag. 1

Zi
le

le
 B

#i
le

[t
iu

lu
i

Zi
le

le
 B

#i
le

[t
iu

lu
i

Zi
le

le
 B

#i
le

[t
iu

lu
i

Zi
le

le
 B

#i
le

[t
iu

lu
i

Zi
le

le
 B

#i
le

[t
iu

lu
i

AcasåAcasåAcasåAcasåAcaså

   la   la   la   la   la

Nea MårinNea MårinNea MårinNea MårinNea Mårin
Edi]ia a II-a

Ed
i]i

a 
a 

IX
-a



6 Gazeta B~ILE{TIdedededededededede
Nr. 8

august 2009

Str#veche tain#-a vie]ii oamenilor,
Cum se roste[te \ntr-o rug#ciune
Tat#l v#zutelor [i nev#zutelor
Ce la Est-Vest [i la Nord-Sud se spune:

”P@inea noastr# ce de toate zilele”,
Smerit cerut#-n verci celui de sus,
E pentru to]i cre[tinii binele –
Bucat# rupt# din trupul lui Iisus...

Printr-o minune Moise, la un semn,
Cu numai dou# p@ini [i cu cinci pe[ti,
S#lt@nd spre cer toiagul lui de lemn,
Ast@mp#rat-a foamea mul]imii evreie[ti...

{i scriu de pe atunci ”Legile” lui
De azim#, aluat [i de p@ine dospit#,
De rosturile lor \n via]a omului
{i r#nduieli de cum ea trebuie tr#it#...

Egiptenii-mbin@nd pl#cutul cu utilul,
Puneau gr@u pentru p@ine [i pentru animale;
C@nt@nd Imnul lui Ra, f#ceau s#-l ude Nilul
{i secerau [i dou# recolte anuale...

{i pe C@mpii Asire atunci \n vremea veche,
Era un rai al p@inii de gr@u cu spic bogat,
Str#lucea Babilonul cel f#r# de pereche
Cu-o fa]# c#tre Tigru [i-alta spre Eufrat...

_n India, pe Gange, hindu[ii m@ncau lipii;
Iar, mai la r#s#rit,”marele popor chinez”
Din care mureau de foame cu sutele de mii,
_mp#r]ea, \n loc de p@ine, c@te-o m@n# de orez...

Grecii, latinii, germanii [i-alte multe neamuri,
Pentru p@ine puneau gr@u [i-aveau [i orz [i secar#;
Boi sau cai se opinteau la care, \n jug sau hamuri
S# duc# poveri de saci pentru m#cinat, la moar#...

Spune tradi]ia de r#zboinici de departe,
Uimi]i de c@t e gr@ul de-nalt [i de seme],
Ca aici la Dun#re, niciunde-n alt# parte;
Din el nu se vedeau nici cal nici c#l#re]...

”P@ine [i circ”, la Roma-n antichitate,
Erau pentru popor un dar imperial;
Azi, noi, urma[ii Romei, Tr#itori \n libertate,
Avem p@ine, dar [i circ... politic-electoral...
.............................................................................
Mori cu cai [i mori de ap#, Mori de v@nt [i mori de foc,
Cu ”uium” mare sau mic [i ”morari printre morari”;
Unii buni ºi pricepu]i, al]ii, pu]ini – mai deloc,
Cinsti]i [i-ndatoritori, dar [i ho]i [i potlogari...

La moar# se-ad#sta zile-ntregi [i s#pt#m@ni,
C@nd oameni se str@ngeau-gloat# [i-aduceau din lume ve[ti,
M@ncau ce aveau de-acas# [i beau ap# din f@nt@ni
{i spuneau [i ascultau – pe saci – snoave [i pove[ti...

C@te c@ntece nu sunt [i versuri despre morari,
Cu nevestele-nurlii, dar [i-ale lor ibovnice
{i le c@ntau l#utarii c# iubeau [i ”fete mari”,
Pentru un blid de f#in# [i unu-dou# batice...

C# furau pe c@te-o ]eav# din gr@u [i din f#in#
Marin Preda poveste[te \n marele s#u roman
De Tache-al lui Aristide, cum i-a c#utat pricin#
{i l-a dovedit ca ho] [i l-a b#tut }ugurlan...
..............................................................................
P@inea se fr#m@nta acas# \n copaie
{i se cocea cuminte la foc me[te[ugit;
Se ardeau \n cuptor sau ]est vreascuri sau paie
{i sta pe vatr# p@n# d#dea \n rumenit...

Mai t@rziu, pe la ora[e, au ap#rut [i brutari;
Cu f#in# din bel[ug, din m@ini de fr#m@nt#tori
Se-ndreptau p@inile crude – sute – spre cuptoare mari,
Puse [i vegheate de panacodari – coc#tori...

_n timp a intrat f#ina-n fel de fel de combina]ii
Cu sare, fructe, br@nz#, dulce]uri, zah#r sau miere,
Cu gr#simi [i mirodenii pe la diferite na]ii
S# satisfac# orice exigen]# sau pl#cere...

”Se caut#” prin lume pl#cinte, covrigi, brio[i,
Pr#jituri [i cozonaci, [trudele [i s#r#]ele,
Kekuri, biscui]i, tartine [i gogo[i,
Chifle [i pandi[pane, pesme]i [i merdenele...

La B#ile[ti, chiar \nainte de-a fi \n U.E. intra]i,
Bogat sau p@rlit m#n@nc# de c@teva ori pe an
Pizza – un aluat pr#jit cu salam sau cu c@rna]i
{i-o s# fie ”Pizzerii” cur@nd [i la... Balasan...

De la c#pisterie, postav# sau covat#,
De la cuptoare [i ]este de lut [i rudimentare,
Azi cu vase de inox brut#ria e dotat#,
Cuptoare electrice, mixere [i malaxoare...

A trecut vreme de c@nd toate le f#ceau brutarii
{i s-au profilat \ncet alte [i-alte meserii;
Se caut# cu anun]uri patiseri [i pl#cintari;
Copii, tineri [i b#tr@ni merg des la cofet#rii...

P@inea, dulciurile, toate au intrat \n ”chimizare”;
Cu at@]ia stimulen]i [i amelioratori,
Brutarii [i cofetarii parc#-ar fi-n laboratoare
To]i \n alb imaculat, zici c# sunt... cercet#tori...
..................................................................................
Ce-i mai bun ca p@inea cald# \n postav# fr#m@ntat#
De m@ini dragi [i, pe urm#, spoit# cu ”pl#t#geni”,
Iar pe c@rp#tor, apoi, cu furculi]a ornat#
{i coapt# pe vatr#-n ”]#st”, ars la un foc de coceni?!

De mult puneau prin c@rciumi gogo[i fripte-n untur#,
”Ocn#” de s#rate [i oferite gratuit,
C#ci a]@]au la cheflii poftele de ”beutur#”,
Iar ho]ul de c@rciumar era, astfel, \n profit...

C@]i deloc n-au gustat pasca, sau nici m#car n-au v#zut?!
{i, atunci, cum pot s# [tie sau s# aib# o p#rere?!
_nsu[i INTERNETT-ul este un ignorant absolut
C#ci n-a gustat niciodat# un brado[ m@njit cu miere...

C@]i mai [tiu ce gust aveau ”covrigi calzi” \n zori de zi?!
S-a scris chiar cu am#nunte \n presa de alt#dat#;
F#r# ziare de-atunci cine-anume ar mai [ti
Cum se striga pe la b@lciuri ”Ia gogoa[a-nfuriat#!!!”...

Despre p@inea din B#ile[ti este scris [i-ntr-un roman –
Despre cum o fr#m@nta [i-o cocea Iovan brutarul,
Cu Bebe, b#iatul lui, [tia orice b#ile[tean
Covrigii lui Blagot# [i pe Costea pl#cintarul...

P@ine mult#, p@ine bun#, cum pofte[te tot olteanu’,
Cozma, Barbu, Vi]#laru produceau la concuren]#
{i mai pe urm# [i al]ii, precum Manciu sau Mocreanu –
To]i preocupa]i de pre], aspect, gust [i consisten]#...

Dar s-a tot dus bel[ugul, \ncet, din }ara P@inii;
”Gr@narul Europei, \n timp, a s#r#cit
{i sc#p#tau ]#ranii, urlau de foame c@inii,
C#ci gr@ul, \n vagoane, pleca spre R#s#rit...

Ziceau c# ne-achit#m ”datorii de r#zboi”,
Ba, a[a, ca buni vecini, ne-au mai iertat din ele
{i chiar de foamete ei ne-au sc#pat apoi,
De-aceea ne luau gr@ul, carnea [i toate cele...

Pe-acas# moldovenii \[i t#iau tot, s#racii,
P#s#ri [i animale, de foame, s# le frig#,
Vindeau orice prin ]ar# [i luau porumb cu sacii
Sau se tocmeau arga]i pe-un bo] de m#m#lig#...

S-au impus, apoi, cu hapca ”planurile de culturi”
{i cu ele, totodat#, s-au introdus ”cotele”;
Le d#deau ]#ranii toate, murmur@nd \njur#turi,
Dar mai pitulau ceva, ca s#-[i ]in# zilele...

”_n cete” c#tre arii c#rau carele – [iraguri
”Cl#ile” de snopi de gr@u mai mult de o s#pt#m@n#;
Dup# treier, duceau ”cota” cu mli]ieni [i steaguri
{i-o luau \ncet spre cas#, mul]i cu sacii goi pe m@n#...

”S#raci”, ”mijloca[i”, ”chiaburi”, tineri, maturi mo[i [i babe
Duceu cotele de gr@u, de porumb, carne [i lapte,
Floarea-soarelui, ov#z, maz#re [i ”alte boabe”,
Speria]i de ”factori” c# pot fi lua]i \n orice noapte...

Ca s# cumpere ceva la cooperativ#-n sat
Se cerea s# duc# p#s#ri, ou#, fasole sau linte
Sau cine mai [tie ce au dispus cei de la ”Sfat”,
Sau a zis \ntr-o [edin]# ”toaro[u’ pre[edinte”...

{i-au luat \nt@i fiin]# ”\ntov#r#[irile” –
Bazaconii aberante vrute ”precooperatiste”
{i au aplicat \ntocmai toate ”Hot#r@rile”
De a pune-agriculturii ”baze noi, socialiste”...

De fric#, au semnat cereri anume preg#tite
C# ei ”de bun# voie [i de nimeni sili]i”
_[i trec la ”Colectiv” lot de p#m@nt [i vite,
Ne[tiind c# vor ajunge s# m#n@nce... biscui]i...

Da, cump#rau biscui]i, \n loc de p@ine, s#racii!
Ei care produceau gr@ul, ei nu aveau drept la p@ine!
Pe r@nd, de la Bucure[ti, cump#rau p@ine cu sacii,
Cu peripe]ii prin trenuri [i tr#ind de azi pe m@ine...
................................................................................
Pentru or#[eni, la p@ine, s-au pus ”ra]ii” cartelate,
Ca s# nu se mai \ngra[e sau s# fac# diabet,
Iar, ca s# nu se cunoasc# treaba \n str#in#tate,
Din ”ra]iune de stat” ”cartelei” i-au zis ”tichet”...

P#inea se d#dea la ”Centre”, unde erau aronda]i
To]i cei cuprin[i \n tabele c# ”aveau dreptul la p@ine”,
C#ci cei ce n-aveau tichete, erau astfel condamna]i
S# se umileasc# zilnic, tr#ind tot de azi pe m@ine...

O v@nz#toare la p@ine era-n ora[ cineva,
C#, de c@te ori putea, d#dea peste ra]ie
{i celor ce n-aveau drept – ceea ce era ceva
Risc@nd sanc]iune grav#, la o reclam]ie...

{i se f#ceau cozi la p@ine \n ori[ice diminea]#;
Se l#sa cu \mbr@nceli, repro[uri [i-njur#turi;
Mai ales, c@nd, cu tupeu, cineva ”se b#ga-n fa]#”,
Era porc#it [i lua ploaie de dr#cuituri...

P@n#-a fost ca m#m#liga s-ajung# s# explodeze,
S# stea zilnic pe la cozi Na]ia era dresat#,
_ndobitocit#-n ani de ”discursuri” [i de ”teze”
{i ”Hot#r@ri de Partid” – de mult suprasaturat#...

Explozia m#m#ligii, dur# [i \nt@rziat#,
A cutremurat sistemul [i-a cr#pat la-ncheieturi
{i, dac# e adev#r ”revolu]ia furat#”,
”Socialismul [tiin]ific” a trecut la... vechituri...
...............................................................................
Azi nu mai sunt cozi la p@ine cu certuri [i cu scandal,
Nu se mai elibereaz# nici tichete nici cartele...
Este p@ine pentru to]i [i toate ar fi-n normal,
Dac# nu s-ar tot scumpi [i, de-aici, alte belele...

Tinerii de azi nu [tiu ce e tichet sau cartel#,
Nici cum se lua f#in# ”la liber”, numai o pung#
{i s-au \nv#]at s# aib# pe mas# numai franzel#
De format obi[nuit sau sub]ire, dar mai lung#...

P@ine alb#, p@ine neagr#, ”Graham” [i-alte sortimente,
De cur@nd pentru turi[ti este ”p@ine feliat#,
Lipii, chifle pentru nun]i [i-alte evenimente,
Pite [i colaci [i p@ine-n ]ipl# ambalat#...

Dar, cum na]ia rom@n# pare-a fi predestinat#,
La fel ca [i altele s# persiste \n gre[eal#
{i s# nu se corecteze nicidecum [i niciodat#,
P@inii ”intermediare” i se spune... ”integral#”!

Te \ntrebi, c@nd auzi de unu c#-i ”p@inea lu’ Dumnezeu”,
_ntruchip#nd bun#tatea, cum de, \n socialism,
C# ar fi ceva  ”bun ca Lenin” niciodat#, nici mereu,
Nu s-a zis nici din convingeri, \n glum# sau din cinism?!

RUG~CIUNE

Love[te-i, Doamne, cu biciul, \n lume, pe to]i tiranii
{i pe cei ce-au omor@t prin foame popoarele!
Bate-i \n cap cu m@nie [i f#-i s#-[i \nghit# banii
{i \n fund de iad s# uite cum r#sare soarele!

D# guvernan]ilor minte [i gone[te-le trufia!
Ia-le lor invidia [i le f#-n cuget lumin#,
Fiindc#, de c@nd s-au ”ajuns”, i-a inundat m@rl#nia,
Iar lumea de unde vin, li se pare-acum str#in#!

Ajut#-i pe suferinzi [i alung#-le durerea,
Miluie[te-i pe s#rmani, s#-[i fac#-n lume un rost,
Celor nevolnici [i slabi, d#-le \napoi puterea
{i \ndur#-te de cei r#ma[i f#r# ad#post!

D#-le haine celor goi [i \ncal]#-i pe descul]i,
M@ntuie[te-ne pe to]i, Bunule, nu ne uita
{i ca-n alte-at@tea d#]i, f# dreptate celor mul]i
{i, c@t mai tr#im pe lume, d#-ne, Doamne, p@inea Ta!

Valentin Turcu

BALADA
P^INII

BALADA
P^INII

BALADA
P^INII
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C@nd pre[edintele B#sescu, \ndo-
indu-se de calitatea \nv#]#m@ntului
rom@nesc, spunea c# acesta s-a \n-
dep#rtat de pragmatic, sco]@nd prea
mul]i “filosofi”, \n loc de “tinichi-
gii” [i “osp#tari”, se referea, cred,
at@t la excesul de institu]ii preuni-
versitare [i universitare, c@t [i la
hemoragia de diplome academice
– licen]#, masterat, doctorat – f#r#
acoperire, fiindc# e un adev#r, f#r#
niciun semn de \ndoial#, c# practi-
carea meseriilor din sfera serviciilor
a cunoscut \n ultimele decenii un
regres, p@n# la dispari]ia unora.

Evident c# acest proces se deru-
leaz# ca un efect al exploziei teh-
nico-[tiin]ifice, pe de o parte, iar,
pe de o alta, expresie a dezvolt#rii

sociale, \n sensul emancip#rii mo-
dului de existen]#.

Dispari]ia unor meserii pe o anumi-
t# treapt# a dezvolt#rii societ#]ii e un
lucru firesc [i \n literatur# mai sunt
alvi]ari, bragagii, boiangii, m#]ari,
mindirigii, ceprazari, con]opi[ti etc.,
astfel c# cititorii din tinerele genera]ii,
dac# nu le g#sesc explicate \n subsolul
c#r]ilor sau \ntr-un glosar final, sunt
nevoi]i s# consulte un dic]ionar sau,
mai nou, s# caute pe... Internet.

E aproape un veac de c@nd B#i-
le[tiul s-a desprins, fie [i par]ial,
de modul de via]# rural prin av@ntul
luat de dezvoltarea meseriilor [i co-
mer]ului, cu deosebire dup# Primul
R#zboi Mondial. Astfel, “Dic]iona-
rul Universal al Limbei Rom@ne,

Meserii agonizante \n B#ile[ti
revizuit [i ad#ugit la Edi]ia a VI-a
– 1929” preciza: “B#ile[ti pl. Co-
mun# urban# \n jud. Dulji \ntre
Craiova [i Calafat, unde se dete o
lupt# \nsemnat# \ntre Ru[i [i Turci
(1828); 10.500 loc.” (pag. 728).

Strada Mare a c#p#tat repede \n-
f#]i[are urban#, dup# ce a fost pie-
truit# [i prin \nmul]irea pr#v#liilor
[i atelierelor me[te[ug#re[ti.

P@n# \n anii 60, mai bine zis la
\nceputul deceniului al VI-lea, aces-
tea au fost particulare, adic# func-
]ion@nd \n cundi]iile economiei de
pia]#, cum se zice acum, cu o con-
curen]# fireasc# \ntre meseria[i [i,
respectiv, negustori. Sunt numeroa-
se m#rturii despre insisten]a cu care
ace[tia \[i atr#geau clien]ii, cu deo-

sebire pe cei ocazionali, veni]i cu
c#ru]ele sau “pe jos” din localit#-
]ile \nvecinate.

Atelierele [i pr#v#liile, dar [i ma-
gazinele specializate aveau firme
multicolore, pictate sugestiv [i cu
reclame inspirate din care nu lip-
seau numele mici ale patronilor,
precedate de prepozi]ia “la”: “La
Nichi”, “La George”, “La Tudor”,
sau porecla: “La Doi Draci” sau “la
absolventul [coalei comerciale”...

Pe Strada Mare, [i nu numai, c@-
teva decenii au prosperat meseria[i
foarte aprecia]i pentru produsele
lor, aflate permanent \n concuren]#,
prin care \[i onorau cu brio clientela
aflat# pe atunci \ntr-o agitat# stare de
nelini[te \n ceea ce prive[te exigen]a.

Prestigiul “Firmei” se ]inea cu ca-
pacitate profesional# concretizat# \n
consisten]a produselor confec]io-
nate \n ceea ce prive[te estetica, fia-
bilitatea [i valoarea concuren]ial#.
Pe firm# era \nscris [i num#rul “Au-
toriza]iei de func]ionare” fiindc#
patronii se \ngrijeau s# fie “cu toate-
n regul#” [i, mai ales, cu plata ta-
xelor [i impozitelor, \ns#, din ata-
[ament fa]# de comunitate, contri-
buiau, dup# puteri, la derularea
diferitelor ac]iuni de caritate sau de
constituire [i edificare a unor insti-
tu]ii precum “C#minul Cultural”,
“Biblioteca”, “Gimnaziul”, “Spita-
lul”, diferite manifesta]ii culturale,
spectacole, echipa de fotbal etc.

Valentin TURCU

Concursul de dezleg#ri probleme de [ah:
“Cupa Municipiului B#ile[ti”

Motto:
  “Jocul de [ah face cinste spiritului omenesc.”

Voltaire

{ahul se adreseaz# adul]ilor, dar
[i copiilor de diferite v@rste, chiar
[i acelora de 4-5 ani care – cu
ajutorul p#rin]ilor sau al educato-
rilor – pot \nv#]a jocul f#r# s# aib#
nevoie de calit#]i individuale deo-
sebite.

Istoria [ahului nu duce lips# de
copii-minune. Dac# \n matematic#
a existat un Karl Friedrich Gauss,
care, \n jurul v@rstei de 10 ani,
uimea lumea prin profunzimea
concep]iilor sale, sau dac# \n mu-
zic# Wolfgang Amadeus Mozart
compunea, la 9 ani, simfonii ce-
lebre prin farmecul [i prospe]imea
lor, [i \n [ah au existat copii-mi-
nune, capabili de performan]e
uluitoare.

Unul dintre cei mai mari juc#-
tori de [ah din toate timpurile, cu-
banezul Raul Jose Capablanca, ne
poveste[te c# s-a \nt@lnit cu [ahul
la v@rsta de doar 4 ani. La aceast#
v@rst# asistase la o partid# pe care

tat#l s#u o juca \mpotri-
va unui avocat. _n cursul
jocului, tat#l copilului a
f#cut o mutare gre[it# cu
calul, neobservat# de
partenerul s#u. B#ie]elul
a intervenit ar#t@nd gre[eala. Tat#l
s#u a fost pu]in iritat. Nicio clip#
nu i-a venit s# cread# c#, la 4 ani,
copilul, c#ruia nu-i ar#tase niciodat#
cum se joac#, ar fi putut s# [tie [ah.
{i mai mare i-a fost mirarea c@nd,
juc@nd \mpreun#, tat#l a fost \nvins
de copil.

Dup# mai pu]in de un deceniu,
la 13 ani, R.J. Capablanca devenise
campionul Cubei, iar mai t@rziu,
campion mondial.

Dintre rom@ni ar trebui men]ionat

\n primul r@nd marele maestru Flo-
rin Gheorghiu, care f#r# s# fi fost
cu adev#rat un copil-minune, la
v@rsta de 9 ani avea Categoria I, la
16 ani devenea campionul Rom@-
niei la seniori, iar dup# trei ani avea
s# ob]in# titlul de campion mondial
la juniori.

“Sportul min]ii” \[i dezv#luie tai-
nele oricui vrea s# le dezlege, indi-
ferent de v@rst# sau preg#tire. Para-
fraz@nd o expresie celebr#, am pu-
tea spune c# “fiecare copil are \n

ghiozdanul s#u o cunun#
de campion”.

{ahul b#ile[tean se va
confrunta cu o compe-
ti]ie de ]inut#, \n cadrul
“Zilelor B#ile[tiului”,

av@nd loc un interesant triunghiular
[ahistic, cu participarea echipelor
“{ahul {colar” B#ile[ti, Palatul Co-
piilor Craiova [i “Independen]a”
Calafat. Concursul va avea loc pe
data de 29 august 2009, ora 11,00,
la Casa de Cultur# “Amza Pellea”
B#ile[ti.

Alb: Rg1, Dd1, Ta1, Tf1, Nb6,
Nf3, Ca4;

Pioni: a2, b2, c2, f4, g2, h2;
Negru: Re8, Dd7, Ta8, Th8, Nc8,

_n articolul \n care f#ceam “radio-
grafia” [edin]ei Consiliului Local
pe luna iulie, spuneam c# dl. vice-
primar Paul Mitroi, care are \n pre-
rogativele sale [i activitatea sporti-
v#, a propus s# se desemneze ur-
gent directorul interimar al Clubului
Sportiv “Progresul”, dar \n acea [e-
din]# problema, deosebit de impor-
tant#, a r#mas “\n coad# de pe[te”,
a[a \nc@t m#rturisim cu sinceritate
c# nu [tim cine de]ine oficial aceas-
t# func]ie de mare r#spundere p@na
la organizarea concursului de de-
semnare definitiv# a “bossului” clu-
bului. Ceea ce cunoa[tem este c#,
de destinele clubului, \n spe]#, de
fotbal, se ocup# dl. George Mo]#-
]eanu, ca pre[edinte, antrenor prin-
cipal este dl. C#lin Pantelimon iar
secund, Ionel Dunav#]u. Chiar da-
c#, deocamdat# cei trei se pot con-
sidera \n stare de provizorat, \mpre-
un# cu dl. viceprimar [i cu consili-
erul Constantin Pascu, membru in
Comisia de _nv#]#m@nt, Cultur#,
Sport, S#n#tate, au pornit la treab#
lu@nd hot#r@rea de a stabili un lot
de juc#tori alc#tuit din localnici si
juc#tori adu[i de la Craiova, \n sco-
pul constituirii unei echipe competi-
tive cu care s# abordeze campiona-
tul Diviziei D (Liga a IV-a), unde
preten]iile sunt mai mari si jocurile
au un grad ridicat de dificultate de-
c@t \n Elit#.

Pentru a fi absolut cinsti]i, m#rtu-
risim c#, particip@nd la c@teva antre-
namente [i la dou# jocuri de verifi-
care, dac# n-am fost dezam#gi]i,
oricum nici \nc@nta]i nu se poate

Echipa este pe un drum bun...

Nf8, Cf6;
Pioni: a6, b4, c6, e6, f7, g7,

h7;
Albul mut# [i c@[tig#!

Rezolvarea problemei din
num#rul trecut:

1. T:d5 [ah c6:d5   2. Cf4-d3
[ah e4: d3  3. f2-f4 [ah-mat.

Constantin MICU

spune c# am fi fost. Unii dintre ju-
c#torii nou-veni]i ne-au l#sat im-
presia c# au valoare \ndoielnic# [i
sunt sub nivelul celor la care se ho-
t#r@se s# se renun]e, din lotul cu
care s-a prezentat echipa \n Elit#.

_n]eleg#tor, dar [i exigent, modest
[i nu prea vorb#re], \ns# tenace [i
perseverent, t@n#rul antrenor Pante-
limon a discutat deschis cu juc#to-
rii, le-a prezentat preten]iile sale [i
a afirmat c# “cine nu respect# regu-
lile, pleac#” indiferent de valoare,
c# “nu avem nevoie la echip# de
vedete [i recalcitran]i”, mentalitate
pe care am apreciat-o. {i antrenorul,
\mpreun# cu secundul s#u, s-a ]inut
de cuv@nt, “sita a cernut”, destui
juc#tori prezen]i la selec]ie [i la pre-
g#tire disp#r@nd, locul lor fiind luat
de al]ii. _n aceste condi]ii, pentru
\nceput, campionatul va fi abordat
cu urm#torul lot: Dragu Alin (n#s-
cut \n 1987), Bentaru C#t#lin
(1988), }epu[ Alexandru (1988),
V\rban Ionel (1981), Paraschiv Ma-
rius (1987), Iure[ Mihai (1992),
B#l[anu Marin (1986), Marghidan
C#t#lin (1979), Stanciu Mihai
(1990), Jidovu Alin (1988), Fir#
Claudiu (1987), Popa Constantin
(1984), Niculescu Florin (1985),
Mogoi Casian (1980), Pascu C#t#-
lin (1973), Becheru M#d#lin (1993),
Balica Andrei (1990), Florea C#t#lin
(1990), Paraschivu Mihai (1990),
Pantelimon C#lin (1980).

Cu speran]e, cu \ncredere, dar [i
cu oarecare str@ngere de inim#, cu
to]ii am a[teptat meciul din prima
etap# cu CS I[alni]a, o echip# “ga-

lonat#”, ocupanta locului al III-lea
\n campionatul trecut, participant#
la turneul play-off de promovare \n
Liga a III-a [i cu un antrenor pe
m#sur# – Nicu N#st#sie – o echip#
care st# foarte bine din punct de
vedere financiar, ceea ce nu este
deloc de neglijat.

Pentru acest prim joc, antrenorul
Pantelimon si secundul s#u Duna-
v#]u au dat credit juc#torilor pe care
i-au considerat \n form#, abord@nd
\ntrecerea \n urm#toarea formul#:
Dragu – }epu[, Paraschiv, V\rban,
Iure[ – B#l[anu, Marghidan (Paras-
chivu), Stanciu (Pascu), Jidovu –
Popa (Fir#), Niculescu (Mogoi), pe
foaia de arbitraj mai fiind \nscri[i
Bentaru, Becheru [i antrenorul Pan-
telimon. Echipa noastr# a \nceput
foarte bine jocul, a realizat c@teva
faze de acurate]e, cu pase rapide [i
imprevizibile, un joc cu un plus de
vitez# care a surpins echipa adver-
s#, pun@ndu-i deseori pe ap#r#tori
pe picior gre[it. Cu toate acestea,
s-au creat totu[i pu]ine faze clare
de gol. Apreciabil a fost jocul celor
doi funda[i centrali, clarviziunea,
plasamentul impecabil [i asumarea
rolului de coordonator de c#tre
Marghidan, facilitate de o tehnic#
de invidiat. Echipa s-a exprimat
coerent [i dezinvolt [i datorit# sigu-
ran]ei portarului, care prin plasa-
ment [i concentrare a reu[it dou#
interven]ii de excep]ie, la una dintre
ele evit@nd un gol gata f#cut. Echi-
pa advers#, mai omogen#, bine a[e-
zat# \n teren [i cu un coordonator
inspirat, s-a dovedit superioar#

forma]iei noastre la capitolul con-
di]ie fizic#, mai ales c#tre finalul
primei reprize [i \n repriza secund#.
Pentru a fi absolut reali[ti [i a veni
\n sprijinul b#ie]ilor no[tri, respec-
t@nd maxima c# “prietenul adev#rat
este cel care \]i arat# gre[elile, nu
cel care \]i laud# nebuniile”, trebuie
s# remarc#m c# au ap#rut [i unele
st@ng#cii, \n dou#-trei situa]ii juc#-
torii no[tri “ciocnindu-se” \n interi-
orul careului sau \n imediata apro-
piere a acestuia, d@ndu-i emo]ii por-
tarului Dragu, au ap#rut mici fisuri
la dublaj care pot fi fatale. C#tre
finalul primei par]i a jocului a fost
vizibil# [i o u[oar# c#dere fizic#,
ceea ce a dus la sc#derea lucidit#]ii
[i la apari]ia degringoladei, mai ales
la mijlocul terenului. Av@nd \n ve-
dere perioada scurta de preg#tire
\mpreun# a juc#torilor, apare ca
normal faptul c# rela]iile de joc sunt
\nc# \n suferin]#, echipei lipsindu-i
omogenitatea.

Pauza a fost un sfetnic bun. Pre-
fera]ii no[tri au \nceput din nou bi-
ne, au etalat un joc viguros, supe-
rior adversarului, un joc aerisit, \n
primele 12 minute rat@nd doua oca-
zii de gol clare ca lumina zilei, este
drept, dup# ce \n ’47, portarul Dra-
gu avusese o interven]ie spectacu-
loas# [i eficient#, la o lovitur# li-
ber# foarte bine executat# de la 20-
22 m, lateral st@nga. _n ciuda fap-
tului c# accidentarea lui Marghidan
a dereglat compartimentul median,
fiind vizibil# absen]a min]ii limpezi
a motorului echipei, b#ile[tenii au
controlat jocul [i au ratat cea mai

mare ocazie, c@nd Mogoi, inteligent
infiltrat \n ap#rarea advers#, a fost
blocat de un funda[, cornerul rezul-
tat r#m@n@nd f#r# efecte pe tabela
de marcaj. {i totu[i, echipa noastr#
ar fi putut s#-[i treac# \n cont cele
trei puncte, \n ’91, \n urma unei
faze excelente, cu o centrare  impe-
cabil# pe care Fir#, venit ca un bolid
din spate, a reluat-o spectaculos cu
capul, mingea trec@nd milimetric pe
l@ng# bara por]ii oaspe]ilor.

_n aprecierea rezultatului (0 – 0)
nu trebuie s# sc#p#m din vedere c#
b#ie]ii no[tri au \nt@lnit o echip# cu
juc#tori care evolueaz# de mult timp
\mpreun#, are un palmares nu la
\ndem@na oricui, o forma]ie care a
beneficiat de atributul, deloc de ne-
glijat, al omogenit#]ii [i care a f#-
cut [i un stagiu de preg#tire cen-
tralizat# – un cantonament \ntr-o
sta]iune montan#. Dup# joc, antre-
norul Pantelimon ne m#rturisea c#
s-a temut foarte mult de acest joc,
motiv pentru care, \n special \n re-
priza a II-a, a jucat ceva mai defen-
siv, retr#g@ndu-l strategic pe B#l[anu
[i \ncredin]#ndu-i sarcini defensive,
pentru a nu primi gol, [i a precizat
c# “oricum un punct conteaz#”.

De[i este prematur s# tragem con-
cluzii, putem aprecia c# speran]e
sunt, c#, una peste alta, a fost un
\nceput bun, c# juc#torii se anga-
jeaz# la efort [i au mentalitate de
\nvingatori, c@]iva dintre noii veni]i
“au stof#”, promit mult [i c# simbi-
oza \ntre vechii juc#tori [i cei nou-
veni]i s-a realizat \n condi]ii
superioare [i destul de repede.
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S# sper#m c# nu ne-am \n[elat
[i c# n-a fost vorba de un sim-

plu foc de paie.
Cu un tonus relativ bun, echipa

noastr# de suflet s-a deplasat la D#-
buleni pentru \nt@lnirea cu Unirea
Tricolor din localitate, un nou test
deloc u[or, av@nd \n vedere tradi]ia
echipei locale, faptul c# pe terenul
din “imperiul lubeni]elor” se c@stig#
destul de greu, juc#torii fiind sus]i-
nu]i cu \nsufle]ire de spectatori p#ti-
ma[i, obi[nui]i cu jocuri de calitate.

Probabil c#, fiind multumi]i de
evolu]ia juc#torilor \n meciul din
prima etap# de pe teren propriu, an-
trenorii au operat numai dou# mo-
dific#ri \n unsprezecele de start al
partidei, folosind juc#torii: Dragu-
}epu[ (Pascu), Paraschiv, V\rban,
Iure[-B#l[anu-Mogoi (Pantelimon),
Marghidan, Jidovu-Fir#, Popa (Ba-
lica). Spre surprinderea celor doi
tenicieni [i mai ales a principalului,
echipa noastr# a \nceput mai greu
jocul, prima repriz# fiind una slab#,
jocul b#ie]ilor a fost cenu[iu, cu pa-
se previzibile, un joc mai lent care
n-a pus probleme deosebite partene-
rului de \ntrecere, iar acesta a spe-
culat evolu]ia mai pu]in inspirat# a
b#ile[tenilor, fotbali[tii din D#bu-
leni afl@ndu-se mai mult la c@rma
jocului, specul@nd erorile ap#rute \n
exprimarea juc#torilor no[tri [i ca
o consecin]# fireasc#, au [i deschis
scorul. Nu se poate spune totu[i c#
echipa noastr# a fost dominat#
categoric, ea [i pe acest fond de
joc mai pu]in inspirat [i ordonat,
cu numai “dou# viteze”, [i-a ar#tat
totu[i “col]ii”, \ns# ocaziile create
au fost ratate nu non[alan]#. Ceea
ce a u[urat sarcina juc#torilor gazd#
a fost faptul c# b#ile[tenii au \nghe-
suit jocul pe centru, au pasat mai
pu]in, un-doiurile au fost destul de
rare, s-a abuzat de mingi lungi tre-
c@ndu-se peste faza de construc]ie,
poate [i datorit# faptului c# B#l[anu
a avut mai pu]ine sarcini ofensive,
put@ndu-se spune chiar c# a ac]ionat
ca al cincilea funda[. Putem afirma
c# istoria acestui meci s-a scris la
1-0 pentru gazde, c@nd Fir#, aflat
\n pozi]ie de afar# din joc, a \ncercat
s# prelungeasc# o minge care \n
mod sigur intra \n plasa por]ii
adverse, fiind penalizat cu lovitur#
liber# indirect#. A fost, credem, mo-
mentul psihologic al meciului, pen-
tru c# la 1-1, altfel se aborda jocul,
iar reac]ia fotbali[tilor gazd# ar fi
fost cu totul alta, mai ales c# la ca-
pitolul tehnicitate erau inferiori

componen]ilor forma]iei noastre.
Era posibil ca ei s# fi c#zut psihic,
dar nu este cazul s# facem fel [i fel
de supozi]ii, pentru c#, oricum, vor-
ba omului din popor “mortul de la
groap# nu se mai \ntoarce”. _n re-
priza a doua, teamul nostru a avut
cu totul o alta fa]#, parc# de la ca-
bine a ap#rut o nou# forma]ie, b#-
ie]ii no[tri afl@ndu-se la c@rma jo-
cului [i domin@nd categoric, a[a
\nc@t juc#torii echipei locale au f#-
cut eforturi considerabile pentru a
face fa]# iure[ului b#ile[tean. S-a
jucat rapid [i cu pase precise, cu
un-doiuri reu[ite [i derutante, linia
de mijloc fiind \n aceast# parte a
jocului \n “zi de gra]ie”, compo-
nen]ii acestui compartiment filtr@nd
inteligent mingile [i, deschiz@nd
jocul pe aripi, au reu[it s#-i pun# la
respect pe partenerii de \ntrecere.
S-au creat ocazii numeroase, una
dintre ele monumental# apar]in@n-
du-i impetuosului Fir#. Pe fondul
jocului aerisit, rapid [i bine orientat
tactic al b#ie]ilor no[tri, oaspe]ii au
c#zut fizic, termin@nd meciul “\n
genunchi”. Dup# cum ne m#rturisea
dl. Constantin Ungureanu, observa-
tor la acest meci, juc#torii no[tri s-
au b#tut singuri, pentru c#, \n urma
unei gre[eli individuale, dublat# de
o nesincronizare a funda[ilor, oas-
pe]ii au majorat scorul, \mpotriva
cursului jocului, f#c@nd ca reu[ita
lui Fir# s# n-aib# efectul dorit, ci
doar s# reduc# din diferen]#, fiindc#
jocul s-a \ncheiat cu 2-1 \n favoarea
gazdelor. Sigur c# \nfr@ngerea ne-

a l#sat un gust amar, dar, optimi[ti
din fire, avem convingerea c# juc#-
torii no[tri au avut ceva de \nv#]at,
c# vor medita profund [i cu maturi-
tate asupra gre[elilor f#cute.

Ne bucur#m c#, \ntr-adev#r, b#ie-
]ii au \nv#]at din erorile comise, au
abordat cu alt# mentalitate meciul
de pe teren propriu cu “V@n#torul”
Desa, echip# care a luat locul for-
ma]iei “Universitatea II” benefici-
ara unui loc \n Liga a III-a. Este
adev#rat c# [i la acest meci am avut
parte de o surpriz# neplacut# la afla-
rea ve[tii c# portarul Dragu, pe care
l-am remarcat pentru c@teva inter-
ven]ii de efect \n jocurile anterioare,
un portar cu calit#]i certe, nu mai face
parte din lotul echipei, fiind promovat
la o forma]ie din Liga a III-a, ceea
ce, evident, este o mare pierdere.

Pentru aceast# disput#, antrenorii
au mizat pe formula: Bentaru-Te-
pu[ (Popa), Paraschiv, B#l[anu, Iu-
re[-Stanciu, V\rban (Pascu), Mar-
ghidan (Balica), Jidovu (Nicules-
cu)-Mogoi, Fir#, pe banca de re-
zerve mai lu@nd loc Becheru, Florea
[i Patelimon. Pentru a r#zbuna jocul
slab din prima repriz# de la D#bu-
leni, adula]ii no[tri au \nceput \n
tromb#, cu pase subtile, schimburi
de locuri [i un-doiuri derutante, a[a
\nc@t \n ’20, scorul era deja 3-0,
prin reu[itele lui Jidovu, Fir# [i Mo-
goi. De[i juc#torii deseni au depus
eforturi considerabile s# ]in# pasul
cu mai valorosul adversar, reu[itele
nu s-au ridicat la nivelul inten]iilor,
diferen]a de valoare fiind evident#,

categoric#, ap#r@nd \n jocul echi-
pei noastre preferate [i momente de
acalmie, s-a pasat tot mult, dar nu
la fel de derutant [i de rapid, poate
[i datorit# faptului c# b#ie]ii au sa-
vurat prea mult cele 4 goluri, unul
mai frumos dec@t altul, din prima
repriz#. In ’50, antrenorii au operat
trei schimb#ri care au produs modi-
fic#ri [i \n formula de  joc, Mogoi
devenind funda[ dreapta, Fir# a fost
adus \n linia de mijloc, v@rfuri de
atac fiind Popa [i Niculescu. {i \n
aceast# repriz#, repet#m cu regret,
inferioar# primului mitan, s-au creat
faze frumoase cu unele reu[ite per-
sonale cum a fost lovitura liber# de
la 25 m, din ’65, executat# magis-
tral de Marghidan, respins# \n cor-
ner printr-un reflex pe m#sur# al
portarului oaspete, sau faza din ’67,
c@nd acela[i Marghidan a luat o ac-
]iune pe cont propriu, a “cro[etat”
printre trei adversari [i a plasat ele-
gant balonul \n st@nga portarului ie-
[it la blocaj, ridic@nd scorul la 5-0.

Din p#cate, din nou, dup# ie[irea
lui Marghidan din teren, la mijloc
construc]ia a fost \n suferin]#, pasele
au devenit previzibile, jocul a sc#zut
\n vitez#, fiind lent [i pe alocuri chiar
plictisitor, cu toate c# s-au mai \nscris
trei goluri, avandu-i ca autori pe Fir#
(2) [i Stanciu. Dup# cum spuneam
anterior, oaspe]ii, o echip# \ncropit#
\n prip#, au f#cut eforturi l#udabile
pentru a se ridica la nivelul partene-
rului de \ntrecere [i a crea un specta-
col agreabil, s-au dovedit harnici [i
au avut dou#-trei individualit#]i care
vor pune multe probleme echipelor
adverse \n viitoarele etape.

Echipa noastr# a demonstrat c#
este pe drumul cel bun, dar nu tre-
buie s# ne am#gim [i s# ne gr#bim
cu concluzii tran[ante, pentru c#,
dac# suntem obiectivi [i maturi \n
aprecieri, trebuie s# spunem c# mai
este totu[i de lucru \ntruc@t \[i fac
apari]ia uneori regretabile gre[eli
individuale [i chiar colective, apar
momente de lips# de concentrare,
uneori de “privire de sus” a adver-
sarului, unele nesincroniz#ri care,
\n caz c# devin deprinderi, cost#,
mai ales c# nu toate echipele cu
care ne vom confrunta sunt de cali-
brul celor de la Desa.

Oricum, reu[itele sunt dominante
\n competi]ia cu micile deficien]e
care, spre binele echipei [i al juc#-
torilor, trebuie grabnic remediate.

Repet#m, \ns#, echipa este pe un
drum bun.

Gh. GHEORGHI{AN

_ntr-un articol dintr-un num#r an-
terior, vorbeam despre disciplin#,
seriozitate, munc#, dar [i despre re-
zultate. Despre succesele echipei \n
anul competi]ional 2008-2009, am
mai vorbit [i cu alte prilejuri.

_n articolul de fa]#, vom prezenta
o nou# dovad# a seriozit#]ii [i a
muncii, dar, mai ales, a dorin]ei.
Aceast# dorin]# de perfec]ionare [i
de devenire care, c@ndva, reprezen-

ta un vis pentru sportivul care este
“eroul” demersului nostru, spre bu-
curia lui [i spre m@ndria colegilor
s#i [i chiar a \ntregului ora[, a deve-
nit o realitate. Realitatea s-a trans-
format \ntr-o mare bucurie at@t \n
cadrul Clubului sportiv, c@t [i \n
familia sportivului, atunci c@nd fa-
xul Federa]iei Rom@ne de Handbal
nr. 227/13.07.2009, trimis pe adresa
clubului, de c#tre dl. prof. Mihai
Marinescu, antrenor federal, ne
transporta \n culmea fericirii, a ex-
tazului, forul de specialitate f#c@n-
du-ne cunoscut c# handbalistul Co-
veianu Mih#i]# este convocat la
Lotul Na]ional de Cade]i, iar pe
data de 05.08.2009 va \ncepe pre-
g#tirea cu ceilal]i componen]i ai lo-
tului, la Sighi[oara.

Este primul handbalist convocat
la lotul na]ional, dar, cu siguran]#,
nu va fi [i ultimul.

Pentru urm#torul trial, care se va
desf#[ura anul viitor, printre obiec-
tivele propuse de staful tehnic [i
administrativ al clubului se num#r#
[i acela, destul de ambi]ios, de a
avea doi hanbali[ti convoca]i la
Lotul Na]ional de Cade]i. Pentru
acest sportiv care ne va reprezenta
\n toate competi]iile [i care va face
cunoscut \n toata ]ara municipiul
B#ile[ti, pentru c# aici s-a format
[i de aici a plecat un sincer Bravo!

Coveianu Mih#i]# s-a n#scut pe
data de 16 iunie 1994, are 1,87m
\n#l]ime, 75 kg [i evolueaz# pe pos-
tul de portar, fiind, \n competi]iile
la care a participat forma]ia noastr#,
un adev#rat \nger p#zitor al por]ii,
prin interven]iile sale descuraj@nd
partenerii de \ntrecere [i parc# spu-
n@nd “pe aici nu se trece!”.

Este firesc s# reamintesc c# tot din
B#ile[ti, pe c@nd activa ca juc#toare

\n echipa Clubului Sportiv “{tiin]a”,
a fost convocat# la Lotul Na]ional de
Junioare, \n anul 1995, handbalista
Ani[oara Durac, care \n anul 1998
a c@[tigat medalia de aur cu echipa
na]ional# la Campionatul European
de Junioare din Slovacia, iar \n anul
imediat urm#tor, a intrat \n posesia
medaliei de aur, devenind campioan#
mondial# de tineret, \n urma turneului
final desf#[urat \n China. Iat# c#,
dup# 14 ani de la data c@nd a fost
chemat# la Lotul Na]ional o b#ile[-

teanc#, este convocat la Lotul Na]io-
nal de Cade]i si un b#ile[tean.

Suntem \n culmea fericirii c#
munca noastr# d# roade si-l felici-
t#m pe merituosul handbalist pentru
realiz#rile sale, care nu stau la \nde-
m@na oricui. S# dea Bunul-Dumne-
zeu ca Mih#i]# Coveianu s# aib#
un parcurs la fel de frumos [i de
flatant pentru noi, b#ile[tenii, ca [i
al Ani[oarei Durac, at@t la Lotul
Na]ional, c@t [i la echipa de club!

Antrenor Ioana LUPU (Cu]a)

        Primul handbalist din B#ile[ti
convocat la Lotul Na]ional de Cade]i

C.S.M. “{tiin]a B#ile[ti”

iar registrul tactic al echipei locale
a fost cheia succesului, la care s-a
adaugat, deloc de neglijat, tehni-
citatea juc#torilor gazd#. Am fi
totu[i nedrep]i [i n-am respecta ade-
v#rul, dac# n-am recunoa[te c# oas-
pe]ii au avut dou# v@rfuri de atac,
adev#rate “zv@rlugi”, cu vitez# [i
cu p#trunderi impetuoase, joc con-
tracarat \nsa de ap#rarea b#ile[tean#
foarte sigur# \n interven]ii, mai ales
\n prima repriz#. {i pentru c# am
pomenit de comaprtimentul defen-
siv, consider#m c# este aproape inu-
til s# insist#m asupa faptului c#, a[a
cum rezult# din caseta tehnic#, se
contureaz# unsprezecele de baz# [i
este \mbucur#tor c# echipa c@stig#
\n ceea ce prive[te omogenitatea,
juc#torii “se simt” \n teren, s-au
creat [i automatisme, fiind evidente
unele tandemuri, ceea ce nu poate
dec@t s# bucure. Consecin]# firesc#
a acestor “c@[tiguri [i acumul#ri”,
jocului din ce \n ce mai inspirat, cu
motoarele \n mare tura]ie, \n ’40,
Jidovu a stabilit scorul primei repri-
ze, dominat# categoric de echipa
gazd#, jocul fiind la discre]ia b#i-
le[tenilor, punctat de unele palide
reu[ite ale partenerului de \ntrecere.
{i pentru c# suntem convin[i c# to]i
iubitorii jocului cu balonul rotund
[tiu c# scorul final a fost 8-0, vom
preciza c#, \n ciuda simetriei per-
fecte \n ceea ce prive[te scorul, jo-
cul din cele dou# reprize ale forma-
]iei noastre nu se \nscrie \n aceia[i
parametri. Chiar dac# superioritatea
s-a men]inut, ea n-a fost la fel de


