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Plămădit din aceeaşi pia-
tră din care a fost sculptat 
Decebal pe ”Columnă”, a fost 
unul din ”Haiducii” răzvră-
tiţi, care şi-a ostoit ”Setea” 
de dreptate în ”Răscoala”. A 
condus armata română în 
”Războiul de Independenţă” 
purtat ”Pentru Patrie”, dar 
şi ancheta unui ”Accident” 
de circulaţie. și-a purtat cu 
demnitate ”Osânda”,  şi-a luat 
”Revanşa” în ”Împuşcături 

sub clar de lună”.
Parcă în ciuda morţii, 

deşi ”Atunci i-am condam-
nat pe toţi la moarte”, devine 
Dumitru, cel care moare mai 
uşor pentru că mai are doar 
un ochi de închis, în ”Nemu-
ritorii”.

Asemeni lui Mihai Pă-
traşcu, curajosul Ban al Ol-
teniei, intrat în istorie drept 
”Mihai Viteazul”, veni din 
Craiova la Bucureşti, pentru a 

deveni unul dintre domnitorii 
scenei teatrale româneşti.

Amza de la Naţional, îl 
face erou internaţional pe 
Nea Mărin, nea Mărin de la 
Băileşti, iar pe noi toţi – mi-
liardari... Miliardari în zâm-
bete.

Cum să nu fii mândru că 
eşti oltean, mai ales ”Oltean 
de la Băileşti”,  când Amza 
Pellea, ne aminteşte mereu să 
fim mândri că suntem olteni.

Ziua Naţională a Ro-
mâniei este sărbătorită la 1 
decembrie, iar această dată, 
stabilită printr-o lege pro-
mulgată în 1990, marchează 
un moment important din 
istoria românilor, cel în care 
Marea Adunare de la Alba Iu-
lia a votat unirea Transilvani-
ei cu România, în 1918.

Prin legea nr. 10 din 31 
iulie 1990, promulgată de 
preşedintele Ion Iliescu, data 
de 1 decembrie a fost adopta-
tă ca zi naţională şi sărbătoa-
re publică în România.

La 1 decembrie 1918 a 
fost convocată, la Alba Iulia, 
Adunarea Naţională a Româ-
nilor, lucrările finalizându-se 
cu Hotărârea de unire ne-
condiţionată a Transilvaniei 
cu România, votată în una-
nimitate. Acest act a avut loc 
după ce, la data de 27 martie 
1918, respectiv 28 noiembrie 
1918, organele reprezentative 
ale Basarabiei şi Bucovinei au 
votat unirea.

La 1 decembrie 1918, se 
decide astfel în unanimitate 
unirea Transilvaniei, Crişa-
nei şi Maramureşului cu Ro-
mânia, dar cu păstrarea unei 
autonomii locale, pe baze de-
mocratice, cu egalitate între 
naţionalităţi şi religii.

“Adunarea Naţională a 
poporului român din Transil-

1 Decembrie, Ziua Naţională a României

NEA MĂRIN, MĂRIA-SA

...Nea Mărine, Nea Mărine,
Mă-ntreabă Jiul de tine

Că te-aşteaptă suspinând
Din Băileşti să vii râzând,
Nea Mărine, Nea Mărine...

103 de când eşti vie, 
Liberă ca să trăieşti,

Mândrie să îți fie,
Pe copii să îi iubeşti. 

Să nu-ți pese de-acei unii
Ce te hulesc şi te plesnesc,

Căci o mulțime sunt românii
Ce te doresc şi te iubesc. 

Îți iubim şi limba şi cultura,
Ne eşti acasă oriunde-n 

lume,
Dragostea ți-e trăsătura,
Frumusețea al tău nume. 

Românie, eşti iubită,
Crede-n tine şi în noi,

De ură nu fi orbită,
Eşti diamantul din noroi. 

Te iubesc şi niciodată 
}ara nu aş părăsi-o,

Familia visez c-odată
Aici voi construi-o. 

De Carpații tăi iubiți,

Vrednici şi puternici,
În toată lumea deosebiți,

Misterioşi şi falnici. 

De râuri să fii păzită,
Puritatea lor să-ți fie mamă

Tată pădurea să îți fie,
De nimeni să nu-ți fie teamă. 

Copiii chiar de-ți pleacă-n 
lume

Într-o zi vor reveni,
Căci acasă poartă nume

“Romania”, vor veni. 

Să nu te înjoseşti vreodată 
În fața niciunui străin,

Să ai curaj şi să stai dreaptă,
Tu nu ai un suflet hain. 

Niciodată n-am să plec,
Căci nu există “mult mai 

bine”,
România, toate trec,

Dar eu am să rămân cu tine.

C.a.m.e.

România - 103

optaţi. în următoarea zi, 
Consiliul numeşte un guvern 
provizoriu, numit Consiliul 
Dirigent al Transilvaniei, care 
îl are în frunte pe Iuliu Maniu. 
La 11 decembrie se ratifică 

In memoriam 
Amza Pellea  

(7 aprilie 1931 -  
12 decembrie 1983)

38 de ani
fără 

Amza

vania, Banat şi părţile ungure-
ne a primit rezoluţiunea pre-
zentată prin Vasile Goldiş în 
întregimea ei şi astfel unirea 
acestei provincii româneşti 
cu ţara mamă este pentru 

toate veacurile decisă”, anun-
ţa Gheorghe Pop de Băseşti, 
preşedintele Marii Adunări.

La Alba Iulia, aşa cum a 
fost şi la Cernăuţi, la 28 no-
iembrie, a fost o adunare a 

tuturor românilor din Aus-
tro-Ungaria. Tot aici, la Alba 
Iulia, se constituie Marele 
Consiliu Naţional Român, 
care este format din 200 de 
membri aleşi şi încă 50 co-

Marea Unire de către Guver-
nul României, iar declaraţia 
de la Alba Iulia este înmânată 
regelui Ferdinand.

În anul 2008, municipa-
litatea a iniţiat pentru prima 
dată “șirul luminii lui Amza” 
în data de 12 decembrie, zi în 
care se aprind şi luminile fes-
tive în municipiul Băileşti, iar  
mesajul transmis prin această 
manifestare de suflet, este ur-
mătorul: “Lumina lui Amza, 
aduce lumină şi linişte sarbă-
torilor de iarnă”.

Continuare în pag. 4
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Doamna Secretar Ge-
neral supune la vot procesul 
verbal al ședinței anterioa-
re și arată că este conform 
dezbaterilor din timpul 
ședinței.

Dl Dumitrașcu 
menționează că eronat s-a 
trecut data de 31.06.2021 ca 
și data de înființare a CCC 
PROIECTARE SRL corect 
fiind data 31.07.2021.

Se supune la vot pro-
cesul verbal cu modificarea 
precizată - “unanimitate”.

Doamna Viceprimar cu 
atribuții de Primar prezin-
tă ordinea de zi conform 
dispoziției de convocare a 
ședinței, înregistrată sub 
nr. 819/19.11.2021, la care 
participă 17 consilieri:

1. Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetu-
lui local pe anul 2021;

2. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea sumelor 
pentru organizarea Pomului 
de Crăciun, pentru colindă-
tori și acordarea unui ajutor 
financiar veteranilor de răz-
boi;

3. Proiect de ho-
tărâre privind aprobarea 
componenței Consiliului 
Consultativ al Casei de Cul-
tură “Amza Pellea”;

4. Proiect de hotărâre 
privind darea în administra-
re la SPSSV a bărcii cositoa-
re;

5. Proiect de hotă-
râre privind neasumarea 
responsabilității organizării 
și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor /
acordurilor cadru - pentru 
achiziționarea produselor 
de panificație, laptelui și 
produselor lactate și fruc-
telor sau legumelor, precum 
și a contractelor cadru de 
prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educa-
tive aferente Programului 
pentru școli al României, la 
nivelul Municipiului Băilești 
pentru anii școlari 2022-
2023 și 2023-2024;

6. Proiect de hotărâ-
re privind modificarea or-
ganigramei și a statului de 
funcții la SPSSV al munici-
piului Băilești;

7. Proiect de hotărâre 
privind completarea HCL 
nr.l 18/2016, privind stabi-
lirea și sancționarea faptelor 
care constituie contravenții 
în domeniul edilitar-gospo-
dăresc, ordinii, curățeniei și 
igienei publice, a circulației 
rutiere în municipiului 
Băilești;

8. Proiect de hotărâre 
prin care se ia act de rapor-

tul Diectiei Generale Regi-
onale a Finanțelor Publice 
Craiova șn urma controlului 
efectuat la S.C. Transport 
Public Urban Băilești S.R.L.;

9. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli la 
S.C. Transport Public Urban 
Băilești S.R.L.

10. Proiect de hotărâre 
privind completarea Regis-
trului Local al spațiilor verzi 
din Municipiului Băilești.

Doamna Viceprimar 
cu atribuții de Primar pro-
pune suplimentarea ordi-
nii de zi cu următoarele 
proiecte :

1. Proiect de hotărâre 
privind mandatarea repre-
zentantului Consiliului Lo-
cal în AGA la COMPANIA 
DE APA OLTENIA SA ;

2. Proiect de hotărâ-
re privind revocarea HCL 
nr. 126/29.10.2021, privind 
prelungirea duratei con-
tractului de închiriere cu 
nr.l9825/2011.

3. Proiect de hotărâre 
prin care se aproba organi-
zarea concursurilor pentru 
ocuparea a doua posturi de 
medic la Spitalul Munici-
pal “Prof.Dr.Irinel Popescu” 
Băilești.

Se supune la vot pro-
punerea făcută : 17 voturi 
”pentru”

1. Se prezintă punctul 1 
din ordinea de zi.

Dna Moțățăeanu pre-
zintă raportul, având în ve-
dere:

- Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice lo-
cale cu modificările și com-
pletările ulterioare, pe par-
cursul exercițiului bugetar, 
consiliul local poate aproba 
rectificarea bugetului local, 
ca urmare a unor propuneri 
fundamentate de ordonato-
rul pricipal de credite;

- Legea nr. 15/2001 pri-
vind Bugetul de Stat, buge-
tul de venituri și cheltuieli 
va suporta modificări.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot propunerea 
făcuta: 17 voturi ”pentru “ . 

2. Se prezintă punctul 2 
din ordinea de zi.

Dna Viceprimar Năsta-
se Amalia prezintă raportul: 
Sărbătorile de Iarnă sunt 
pentru toată lumea un prilej 
de bucurie. Printre tradițiile 
și obiceiurile cele mai cu-
noscute și răspândite în țara 
noastră care s-au păstrat și 
practicat în aceasta perio-
dă, se regăsește cea a colin-
datului și uratului, precum 
și cea a organizării serbării 

Pomului de Crăciun pentru 
achiziționarea tuturor cado-
urilor oferite preșcolarilor 
și școlarilor din unitățile de 
învățământ preuniversitar 
de stat aflate în Municipiul 
Băilești.

Considerăm oportun 
a respecta spiritul acestor 
tradiții și obiceiuri, prin 
întâmpinarea cu daruri a 
colindătorilor din acest 
an și oferirea de cadouri 
școlarilor.

Propun astfel, aproba-
rea cheltuirii sumei de 3000 
lei pentru colindători și alo-
carea sumei de 55 lei/copil 
dar nu mai mult de 95 000 
lei pentru elevii unităților de 
învățământ din municipiul 
Băilești.

Totodată în această 
periodă, trebuie să ne gân-
dim și la cei care s-au jertfit 
pentru țara noastră, vetera-
nii de război care sunt mai 
puțini de la un an la altul. 
Ca semn de recunoaștere 
a meritelor deosebite, dar 
și ca o obligație morală, cu 
ocazia Sărbătorilor de Iarnă 
încercăm să le facem viața 
mai frumoasă și mai lumi-
noasă.

În consecință propun 
aprobarea cheltuirii sumei 
de 1000 lei pentru fiecare 
veteran de război, dar nu 
mai mult de 3000 lei.

Dl Ţibreanu 
menționează că acest mate-
rial a fost trimis și de o lună 
de zile așteptăm o analiză 
cu nr. de elevi la gimnaziu și 
impactul sumei asupra bu-
getului. Constat că exista o 
lipsă de profesionalism între 
cele doua instituții. Nu este 
corect să contribuim cu bani 
pentru cheltuieli mult mai 
mari.

Dl Duinea arată că își 
menține propunerea de a re-
duce suma de 45 lei/pachet 
și să mai suplimentăm cu 
25mii lei.

Dna Gabroveanu pro-
pune să facem un articol în 
hotărâre prin care să stabi-
lim că se acordă aceste ca-
douri anul viitor și pentru 
gimnaziu.

Dl Toană întreabă dacă 
se poate sau nu se poate?

Dl Ţibreanu 
menționează că pentru 
DALI la ”Anghel Saligny” 
s-au prevăzut 65 mii lei fără 
TVA, s-au plătit 50 mii lei 
fără TVA, îi putem lua și 
duce pentru copii.

Dna Moțățăeanu răs-
punde că de acolo nu se poa-
te face economie, sursele de 
finanțare sunt diferite.

Acum devizele se fac 

în conformitate cu HG 
907/2016.

Dna Moțățăeanu 
menționează ca HG 
363/2010 a fost abrogateă în 
anul 2018.

Dl Ţibreanu 
menționează că Înalta Curte 
prin Decizia nr. 30/2019 face 
trimitere la HG 363/2010.

La AFIR în 3.6 intră pro-
ceduri de licitație și cheltu-
ieli aferente documentației 
de atribuire. Aici intră ono-
rariile membrilor din comi-
siile de licitație, experții teh-
nici care sunt plătiți.

Dl Ţibreanu precizea-
ză că la municipiul Turda 
pentru asfaltarea a 9.1 km la 
pct 3.6 au zero lei, noi avem 
la pct 3.6 300 mii lei fără 
TVA. Când am solicitat să 
se reducă sumele din deviz 
ați motivat că există riscul 
să nu se prezinte nimeni la 
execuție, că se va întampla 
ca la Tetrul de Vară. Aceste 
documente le-am trimis la 
mai multe firme de proiec-
tare și voi face o solicitare și 
la Curtea de Conturi.

Dna Moțățăeanu 
menționează ca devizul este 
estimativ. La proiectare la 
străzi în deviz a fost 5 mili-
arde și s-a câștigat cu 1 mi-
liard.

La Autogară în deviz 
sunt 3 miliarde și a câștigat 
cu 600 de mii.

Dl Ţibreanu întreabă 
unde se cheltuie la achiziții 
300 mii lei?

Dna Moțățăeanu 
menționează că există posi-
bilitatea să mute sumele la 
execuție.

La străzi contractul nu 
a fost încă semnat, având în 
vedere că la străzi s-au fă-
cut economii, am făcut act 
adițional la contractul cu 
MDRAP dar nu a fost încă 
semnat.

Dl Ţibreanu întreabă 
dacă s-au plătit corecții fi-
nanciare?

Dna Moțățăeanu 
menționează că s-au plătit 
corecții pentru o schimbare 
de legislație și s-au plătit de 
la bugetul de stat.

Dl Ţibreanu arată că la 
mobilitate urbană s-a modi-
ficat de la 14 miliarde la 81 
miliarde, dna Moțățăeanu 
menționează că așa s-a ho-
tărât și în consiliu dar con-
tractul de finanțare nu s-a 
modificat.

Dl Călușaru întreabă pe 
dna Moțățăeanu dacă chiar 
nu se pot găsi 20 mii lei pen-
tru copii în buget?

Dna Moțățăeanu ara-
tă că nu este vorba de bani, 

aceste cheltuieli se fac într-o 
anumită ordine.

Dl Ţibreanu 
menționează că limita 
pentru achiziția directă 
este 135.060 lei Nemaifi-
ind discuții se supune la 
vot: 9 voturi ”pentru” si 8 
”abțineri”.

3. Se prezintă punctul 3 
din ordinea de zi.

Dna Radu Iuliana Ma-
nagerul Casei de Cultură 
prezintă raportul. Casa de 
Cultură “Amza Pellea”-
Băilești, denumită în conti-
nuare Casa de Cultură, este 
o instituție publică, care 
desfășoară activități în do-
meniul cultural, de informa-
re și de educație permanen-
tă, cu personalitate juridică, 
care funcționează sub auto-
ritatea Consiliului Local al 
Municipiului Băilești fiind 
finanțată din venituri pro-
prii și din alocații de la bu-
getul local.

Casa de Cultură își 
desfășoară activitatea în 
conformitate cu prevederi-
le O.U.G. nr. 118/2006 pri-
vind inființarea, organizarea 
și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale cu 
modificările și completări-
le ulterioare, aprobata prin 
Legea nr. 143/2007 si cu cele 
ale propriului regulament 
de organizare si funcționare, 
aprobat de Consiliul Local al 
Municipiului Băilești.

Potrivit art. 14 din Or-
dinul nr. 2193/2004 privind 
aprobarea regulamente-
lor-cadru de organizare si 
funcționare a așezămintelor 
culturale;

(1) În cadrul căminu-
lui cultural se organizea-
ză un consiliu consultativ 
format din 5-11 membri, 
care își desfășoară activita-
tea pe baza de voluntariat; 
din acest consiliu fac parte 
reprezentanți de frunte ai 
comunei, din partea școlii, 
cultelor, primăriei, tinerilor, 
pensionarilor, gospodarilor 
agricoli sau a unor asociații 
care își desfășoară activita-
tea pe raza comunei, pre-
cum și responsabilii filiale-
lor căminului cultural;

(2) Componența con-
siliului consultativ este pro-
pusă de directorul instituției 
și aprobată de consiliul 
local, cu avizul centrului 
județean pentru conserva-
rea și promovarea culturii 
tradiționale.

(3) C o m p o n e n ț a 
consiliului consultativ se 
stabilește pentru o perioadă 
de 4 ani.

(4) Consiliul consulta-

tiv se întrunește trimestrial 
sau ori de câte ori este nevo-
ie.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot: 17 voturi 
”pentru”.

4. Se prezintă punctul 4 
din ordinea de zi.

Dna Viceprimar pre-
zintă raportul: Primaria 
Municipiului Băilești a fi-
nalizat proiectul ”Achiziție 
barcă cositoare pentru 
întreținerea luciurilor de 
apă pe teritoriul Munici-
piului Băilești”, proiect eu-
ropean finanțat prin Pro-
gramul Operațional pentru 
Pescuit și Afaceri Maritime 
2014 - 2020, Prioritatea 
Uniunii PU4 - Creșterea 
gradului de ocupare a forței 
de muncă și sporirea coe-
ziunii teritoriale, Măsura 
III.3 - Punerea în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare lo-
cală plasate sub responsabi-
litatea comunității, încheiat 
cu Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale - prin 
Direcția Generală de Pes-
cuit - Autoritatea de Mana-
gement pentru Programul 
Operațional de Pescuit și 
Afaceri Maritime.

Prin acest proiect s-au 
realizat:

•   achiziționarea unei 
bărci cositoare împreună cu 
accesorii (cuțit tăietor “T” și 
furcă pentru buruieni);

Pentru asigurarea 
sustenabilității proiectului 
Primăria Băilești, prin ce-
rerea de finanțare, si-a luat 
angajamentul că va da în ad-
ministrare barca cositoare 
achziționată și va crea doua 
locuri de muncă respectiv 
operator utilaj și un munci-
tor necalificat.

Cheltuielile legate de 
intreținerea echipamentelor 
achiziționate vor fi susținute 
de către Municipiul Băilești 
prin SERVICIUL PU-
BLIC DE SALUBRIZARE 
{I SPAŢII VERZI. Dotările 
achiziționate prin proiect 
vor fi utilizate și în perioa-
da de sustenabilitate pentru 
atingerea scopurilor propu-
se.

Municipiul Băilești 
își propune să-si 
îmbunătățească continuu 
calitatea facilitaților dobân-
dite prin acest proiect, motiv 
pentru care, dupa încheie-
rea proiectului, SERVICIUL 
PUBLIC DE SALUBRIZARE 
{I SPAŢII VERZI se va ocu-
pa de gestiunea echipamen-
telor achzitionare.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot: 17 voturi 
”pentru”.

Ședința ordinară de con    siliu din 25.11.2021
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5. Se prezintă punctul 5 
din ordinea de zi.

Dna Năstase Amalia 
prezintă raportul, având în 
vedere:

-dispozițiile art. 1 alin. 
(4) si (5) ale O.G. nr. 13/2017 
privind aprobarea partici-
pării României la Progra-
mul pentru școli al Uniunii 
Europene potrivit cărora 
“Autoritățile competente la 
nivel local pentru aplicarea 
Programului pentru școli 
sunt consiliul județean și/
sau consiliul local, care își 
asumă organizarea și deru-
larea procedurilor de atri-
buire a contractelor pentru 
achiziția produselor aferente 
Programului precum și pre-
vederile art. 1 alin (5) Con-
siliile județene și locale sunt 
obligate să colaboreze și să își 
distribuie responsabilitățile 
înainte de demararea Pro-
gramului, conform proce-
durii aprobate prin hotărâre 
a Guvernului. “

- prevederile HG nr. 
640/2017 pentru aprobarea 
programului pentru școli al 
României în perioada 2017-
2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implemen-
tarea acestuia în anul școlar 
2017-2018, anexa 6, cu mo-
dificările și completările ul-
terioare;

- adresa nr. 
26083/16.11.2021 a Con-
siliului Județean Dolj, în-
registrată la Primăria Mu-
nicipiului Băilești sub nr. 
24329/16.11.2021;

Față de cele arătate su-
pun spre analiza și aprobare 
Consiliului Local al Muni-
cipiului Băilești proiectul 
de hotărâre privind nea-
sumarea responsabilității 
organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor ca-
dru - pentru achiziționarea 
produselor de panificație, 
laptelui și produselor lacta-
te și fructelor sau legumelor, 
precum și a contractelor ca-
dru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor 
educative aferente Progra-
mului pentru școli al Româ-
niei, la nivelul Municipiului 
Băilești pentru anii școlari 
2022-2023 și 2023-2024.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot: 17 voturi 
”pentru”.

6. Se prezintă punctul 6 
din ordinea de zi.

Dl Enache Cristian, ad-
ministrator la SPSSV Băilești 
prezintă raportul: Având în 
vedere achiziționarea bărcii 
cositoare și darea acesteia 
în administrare către SPSSV 

este necesară crearea a două 
posturi în cadrul compar-
timentului de administrare 
Zona de Pescuit și Agrement 
Parc Balasan.

Prin HCL nr. 
21/25.02.2019 s-a dat în ad-
ministrare Serviciului Pu-
blic de Salubrizare și Spații 
Verzi bunurile și utilajele 
aferente proiectului “Con-
trolul Integrat al Poluării 
cu Nutrienți”precum și ac-
tivitatea de gestionare a gu-
noiului de grajd. Astfel este 
este necesar crearea unui 
nou compartiment care pre-
vede inființarea unui post 
de referent și preluarea de la 
compartimentul de Admi-
nistrare a Domeniului Pu-
blic și privat a două posturi 
de muncitor calificat. Ne-
maifiind discuții se supune 
la vot: 17 voturi ”pentru”.

7. Se prezintă punctul 7 
din ordinea de zi.

Dl Iureș Vică, șeful 
Poliției Locale Băilești pre-
zintă raportul: prin HCL nr. 
118/2016 s-a stabilit cadrul 
juridic general pentru insti-
tuirea unui climat de ordi-
ne și curățenie pe teritoriul 
municipiului.

Asigurarea și păstrarea 
curățeniei și ordinii pe teri-
toriul municipiului Băilești, 
buna gospodărire a aces-
tuia, activitățile edilitar-
gospodărești ce trebuie rea-
lizate în acest scop, precum 
și respectarea normelor de 
ordine și igienă, constituie 
o prioritate majoră a Consi-
liului Local al Municipiului 
Băilești și a Primăriei Muni-
cipiului Băilești.

Buna gospodărire, 
păstrarea și întreținerea 
curățeniei, respectarea nor-
melor de ordine și igienă, 
precum și înfrumusețarea 
municipiului Băilești, con-
stituie o obligație perma-
nentă a tuturor cetățenilor 
din municipiul Băilești, 
a instituțiilor publice, a 
agenților economici și a 
altor persoane juridice, cu 
domiciliul, rezidența sau se-
diul în municipiul Bănești.

Conform Ordonanței 
Guvernului României 
nr.21/2002 privind gospo-
dărirea localităților urbane 
și rurale, stabilirea faptelor 
ce constituie contravenții și 
sancțiunile ce se pot aplica, 
a altor acte normative în do-
meniu, precum și Ordonanța 
Guvernului României nr. 
2/2001 privind regimul ju-
ridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările 
ulterioare, este nevoie de 
modificarea măsurilor pre-

văzute de HCL nr. 118/2016 
pentru o mai bună gospodă-
rire, întreținere și păstrare a 
ordinii și curățeniei în mu-
nicipiul Băilești.

Dl Călușaru întreabă 
pe dl Iureș dacă s-ar putea 
pune limitatoare de viteza 
pe str. Independenței?

Dl Iureș menționează 
că se pot pune limitatoare 
doar pe străzile adiacente. 
Menționează că avem și in-
dicatoare cu limită pentru 
viteză dar se constată doar 
cu aparat RADAR.

Dl Duinea arată că în fi-
ecare seară pe str. Victoriei 
sunt întreceri cu mașini, îi 
recomandă domnului Iureș 
să aibă acțiuni de control 
pentru prevenire de acci-
dente.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot: 17 voturi 
”pentru”.

10. Se prezintă punctul 
10 din ordinea de zi.

Aviz comisii:
Dl Gaciu Claudiu pre-

zintă raportul: în confor-
mitate cu prevederile Legii 
nr.24/2007 cu modificările 
și completările ulterioare 
privind reglementarea și ad-
ministrarea spațiilor verzi, 
autoritățile administrației 
publice locale au obligația să 
țină evidența spațiilor verzi 
de pe teritoriul unităților 
administrative și în acest 
scop se înființează Registre-
le locale ale spațiilor verzi.

Registrul spațiilor verzi 
s-a constituit pe baza nor-
melor aprobate prin Ordin 
al ministrului dezvoltării 
regionale și locuinței nr. 
1549/2008 privind apro-
barea Normelor tehnice 
pentru elaborarea Regis-
trului local al spațiilor verzi 
modificat prin Ordinul nr. 
1466/2010.

În conformitate cu 
prevederile art.3 din Legea 
nr.24/2007 privind regle-
mentare și administrarea 
spațiilor verzi din zonele 
urbane, republicată, spațiile 
verzi inventariate în Regis-
trul local se compun din 
următoarele tipuri de tere-
nuri:

Spații verzi publice cu 
acces nelimitat: parcuri, 
scuaruri, fâșii plantate;

Spații verzi pentru agre-
ment: baze de agrement, 
complexuri si baze sportive;

Spații verzi pentru 
protecția lacurilor și cursu-
rilor de apă;

Spații verzi de folosință 
specializată: grădini botani-
ce și zoologice, muzee în aer 
liber, parcuri expoziționale;

Spații verzi aferente 
dotărilor publice: creșe, 
grădinițe, școli, unității sa-
nitare sau de protecție soci-
ală, instituții, edificii de cult, 
cimitire, baze sau parcuri 
sportive pentru practicarea 
sportului de performanță;

• Terenuri și spații 
verzi compacte: amplasa-
ment, suprafață categorie, 
specii de arbori existenți, 
diametru, înălțime, sta-
re de viabilitate, grad de 
întreținere;

• Arbori: coordona-
tele poziționării arborilor, 
număr unic de identificare, 
amplasament, specie, dia-
metru, înălțime, stare de via-
bilitate, grad de întreținere;

• Arbuști: coordona-
tele poziționării, amplasa-
ment, număr unic de iden-
tificare, specie, diametru, 
înălțime, evaluare stare de 
viabilitate;

•   Garduri vii: amplasa-
ment, specie, înălțime, stare 
viabilitate;

Registrul spațiilor verzi 
asigură suport decizional 
al autorității administrației 
publice, în activitatea de 
reglementare urbană și în 
gestionarea fondului verde 
al municipiului Băilești (to-
aletări, tăieri, plantări, re-
plantări).

Autoritatea executivă 
va actualiza Registrul local 
al spațiilor verzi din Munici-
piul Băilești în baza Ordinul 
nr. 1466/2010 și va comuni-
ca anual Consiliului Local 
al Municipiului Băilești un 
raport privind actualizarea 
Registrului pentru anul pre-
cedent.

Registrul local al 
Spațiilor Verzi din Mu-
nicipiul Băilești va fi avut 
în vedere la întocmirea 
documentațiilor de urba-
nism, precum și la eliberarea 
certificatelor de urbanism și 
autorizațiilor de construire.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot: 17 voturi 
”pentru”.

11. Se prezintă punctul 
11 din ordinea de zi.

Dna Viceprimar pre-
zintă raportul: prin adresele 
nr. 28133/16.11.2021 și nr. 
28138/16.11.2021, Compa-
nia de Apă Oltenia SA so-
licită mandatarea reprezen-
tantului Consiliului Local 
al Municipiului Băilești, să 
voteze în Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor 
Companiei de Apă Oltenia 
SA, ce va avea loc în data de 
26.11.2021 ora 11.00.

Domnii consilieri pro-
pun să fie desemnată doam-

na Năstase Amalia.
Nemaifiind discuții se 

supune la vot: 16 voturi 
”pentru”.

13. Se prezintă punctul 
13 din ordinea de zi.

Dl Manager Interi-
mar arată prin adresa nr. 
10.999/22.11.2021 Spitalul 
Municipal “Prof.Dr.Irinel 
Popescu” Băilești solicită 
scoaterea la concurs a două 
posturi de medici specialiști 
atfel: 1 post de medic speci-
alist gradația 2 în specialita-
tea pneumologie - cabinet 
Pneumologie - Ambulatoriu 
Integrat și 1 post de medic 
specialist gradația 2 în spe-
cialitatea Laborator de ana-
lize medicale - Laborator de 
de analize medicale.

Dl Ţibreanu 
menționează că pe data de 
28.10.2021 dl Manager In-
terimar a adus modificarea 
la stat pentru poziția 117, 
pe 29.10.2021 doamna con-
silier juridic a menționat că 
vom primi adresa spitalului 
pe e-mail. Adresa nu s-a mai 
trimis. Consider că era ne-
cesar un punct de vedere al 
consilierului juridic privitor 
la susținerile mele referitoa-
re la proiectul de hotărâre 
privind modificarea statului 
de funcții la spital cu poziția 
117.

Nemaifiind discuții se 
supune la vot: 17 voturi 
”pentru”.

Diverse.
Dna Nastase Amalia 

informează Consiliul Local 
despre faptul ca Secția de 
Pompieri Băilești va fi re-
locateă pentru construirea 
unei alte unități, clădirea 
actuală urmând a fi demola-
tă. O soluție de urgență ar fi 
ca secția de pompieri să fo-
losească o parte din Sala de 
Sport ”Ada Nechita” până 
trece perioada de iarnă.

Dl Duinea menționează 
că și la Casa de Cultură sunt 
spații de locuit care ar putea 
fi folosite.

Dna Viceprimar 
menționează că trebuie 
să-i sprijinim întrucât nu 
este o soluție ca secția să fie 
impartiță în raionul Calafat 
și Craiova întrucât timpii de 
reacție sunt foarte mari.

Dl Ţibreanu 
menționează că pe 
02.11.2021 s-au desemnat 
reprezentanții Consiliului 
Local în comisia de evalu-
are a probei de interviu la 
concursul pentru ocuparea 
funcțiilor de director și di-
rector adjunct în unitățile 
de învățământ de pe raza 
Municipiului Băilești, 

deși în procesul verbal s-a 
menționat că dl Duinea și 
dna Breazu sunt membrii 
titulari și dl Bărăscu este 
membru supleant, în anexa 
HCL și adresa către ISJ nu 
se menționează că primii 
doi sunt membri titulari și 
cel de al treilea membru su-
pleant. Supleantul se putea 
prezenta numai dacă titu-
larii erau în imposibilitatea 
de a se prezenta. S-a greșit 
intenționat.

Dna Viceprimar arată ca 
hotărârea a fost validată de 
Prefectură iar legislația nu 
prevede titular și rezerve.

Dl Ţibreanu 
menționează că nu are în-
credere în validarea Prefec-
turii.

Dl Ţibreanu arată că are 
ceva de obiectat. Pe site-ul 
Agenției Naționale de In-
tegritate nu sunt încarcate 
declarațiile de avere și inte-
rese ale actualului consiliu 
local, ceea ce conduce la 
concluzia ca nu s-au depus.

Dna Secretar general 
menționează că sunt tri-
mise în termen conform L 
176/2010 și pentru urmă-
toarea ședință se vor pre-
zenta adresele de înaintare 
către ANI.

Dl Ţibreanu 
menționează că de pe site-
ul Primăriei lipsesc aceste 
declarații precum și ROF 
al Consiliului Local. Dna 
Secretar general arată că 
va verifica acest aspect și în 
situația în care lipsesc se vor 
încărca documentele solici-
tate.

Dl Dumitrașcu întreabă 
de gropile din asfalt?

Dna Viceprimar arată 
că se lucrează la remedierea 
acestor deficiente ce cad în 
sarcina Companiei de Apă 
care a încheiat un contract 
pentru aceste reparații și 
procedura a durat foarte 
mult, în cel mai scurt timp 
se va remedia.

Dl Ţibreanu întreabă: 
am solicitat 2 fișe de post și 
doua fișe de aptitudini?

Dna Viceprimar 
menționează că sunt foar-
te multe lucrări la nivel de 
unitate și nu a avut timp să 
scoată fișele dar îi recoman-
dă să solicite în scris și i se 
va răspunde.

Dl Toană solicită să 
se menționeze în procesul 
verbal că anexa la HCL nr. 
129/02.11.2021 și adresa că-
tre ISJ este incompleteă.

Nemaifiind discuții, 
doamna președinte de 
ședința Pelea Oana Maria 
încheie lucrările acesteia.

Ședința ordinară de con    siliu din 25.11.2021
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1 Decembrie, Ziua Naţională a României
Regele promulgă în ace-

eaşi zi decretul de sancţionare 
a unirii (inclusiv a Basarabiei 
şi Bucovinei). Un an mai târ-
ziu, pe 29 decembrie 1919, 
Parlamentul României votea-
ză legile de ratificare a unirii 
Transilvaniei, Crişanei, Mara-
mureşului, Banatului, Bucovi-
nei şi Basarabiei cu România.

Recunoaşterea interna-
ţională a unirii Bucovinei cu 
România s-a făcut la 10 sep-
tembrie 1919, prin semnarea 
Tratatului de la Saint Ger-
main dintre Puterile Aliate şi 
Austria. Recunoaşterea unirii 
Transilvaniei, Banatului, Cri-
şanei şi Maramureşului cu Ro-
mânia s-a făcut prin Tratatul 
de pace de la Trianon, încheiat 
la 4 iunie 1920, de Puterile Ali-
ate şi Asociate şi Ungaria.

Ziua Naţională a Româ-
niei, aniversată în data de 1 
Decembrie,  este moment 
de readucere în memoria co-
lectivă a luptei de veacuri a 
românilor pentru unitatea şi 
integritatea naţională. Popo-
rul român a valorificat con-
junctura internaţională cre-
ată în urma primului război 
mondial şi a ştiut să se afirme 
în contextul mişcării de auto-
determinare a popoarelor şi 
al victoriei principiului naţi-
onalităţilor în Europa.

Sărbătoarea Zilei Naţio-
nale a României era marcată 
până anul acesta cu mare fast 

NEA MĂRIN, MĂRIA-SA

Duminică – 12 decem-
brie a.c. – ora 17.00, ca în fi-
ecare an, o delegaţie a Admi-
nistraţiei Primăriei Băileşti, 
Consiliului Local, Poliţiei 
Locale şi a Casei de Cultură 
ce îi poartă numele marelui 
actor, au aprins candele la 
Troiţa din Grădina Publică 
{tirbei apoi cei prezenţi s-au 
deplasat la Fântâna lui Amza 
din centrul municipiului şi 
nu în ultimul rând la bustul 
marelui actor din faţa Casei 
de Cultură, s-a ţinut un mo-
ment de reculegere, însă noi 
toţi am aprins o lumină în 

le  primar, gimnazial si liceal 
şi îşi propune perpetuarea şi 
redescoperirea tradiţiei pre-
mergătoare Sărbătorilor de 
iarnă prin interpretarea de 
colinde autentice româneşti, 
cu rolul de a păstra şi trans-
mite mai departe autenticita-
tea şi sensibilitatea specifică 
poporului român, reflectată şi 
prin colind, esenţă a bucuriei 
creştine ce vesteşte Naşterea 
Domnului; de asemenea, va 
aduce pe scenă şi cântecul de 
iarnă, atât de îndrăgit astăzi, 
pentru a contura  sărbătoarea 
specifică fiecărui creştin. 

 Colindiţa, ca şi concurs 
de interpretare a colindului 
şi cântecului de iarnă, antre-
nează şcolile partenere într-o 
manifestare de o sensibilă ţi-
nută artistică, într-un cadru 
organizat, cu un juriu de spe-
cialitate. Menţionam faptul 
ca activitatea este inclusă în 
Calendarul activităţilor ex-
traşcolare ale I.S.J. Dolj şi se 
vor acorda trofee, diplome şi 
adeverinţe de participare.

Calendarul desfăşurării 
concursului de interpretare a 
fost următorul:

-15 noimebrie – lansarea 
invitaţiilor către instituţiile 
de învăţământ;

-22 noiembrie-10 de-
cembrie – înscrierea concu-
renţilor;

-16 decembrie – Con-
cursul de interpretare – cu 
participare indirectă (online)

-17 decembrie – juriza-
rea materialelor video.

De asemenea, concursul 
de interpretare colinde s-a 
desfăşurat după un regula-
ment stabilit astfel:

Concursul se adresea-
ză elevilor din ciclurile pri-
mar, gimnazial şi liceal, pe 
două secţiuni (individual şi 
grup) pe trei niveluri (cores-
punzătoare ciclurilor de în-
văţământ): individual-nivel 
primar, individual-nivel gim-
nazial, individual-nivel liceal, 
grup-nivel primar, grup-nivel 
gimnazial şi grup-nivel liceal; 
fiecare şcoală participantă 
va înscrie, pentru secţiunea 
individual, maxim trei con-
curenţi pentru oricare ni-
vel; pentru secţiunea grup, 
va forma un singur grup de 
colindători (pentru un nivel 

sau pentru oricare dintre ni-
veluri) care va prezenta două 
colinde sau un colaj de colin-
de sau un colind/colaj şi un 
cântec de iarnă, în limita a 
4-8 minute.                 

Pentru secţiunea indivi-
dual, concurentul(a) va pre-
zenta un singur colind sau 
un singur cântec de iarnă. 
Este acceptată orice formă 
de acompaniament (dacă se 
optează).

Pentru secţiunea grup, 
grupurile de colindătorii, in-
diferent de nivel, vor inter-
preta obligatoriu un colind 
fără acompaniament - pot fi 
folosite pseudo-insrumente 
(buhai, zurgălăi, etc.) şi încă 
un colind sau colaj de colin-
de/cântec de iarnă sau colaj 
de cîntece de iarnă, ambele 
în limita a 4-8 minute. Pen-
tru cel de al doilea colind/
colaj de colinde sau cântec de 
iarnă/colaj de cântece de iar-
nă se accepta orice formă de 
acompaniament. Nu este ac-
ceptată folosirea negativelor 
la această secţiune. 

     Elevii vor fi însoţiţi de 
un cadru didactic. Grupurile 

pot fi dirijate sau acompani-
ate de profesorul însoţitor/
colaborator. 

PRECIZARE: datorită 
situaţiei pandemice concur-
sul de interpretare s-a desfă-
şurat cu participare indirectă, 
şcolile concurente trimiţând 
materiale în format video, 
înregistrate anterior, respec-
tând regulamentul stabilit 
mai sus, în privat (messen-
ger) pe pagina de Facebook 
“Casa de Cultură Băileşti”,

( https://www.facebook.
com/casa .cultura .1800) , 
până la data de 10 decembrie, 
inclusiv, 2021. 

Materialele video trebuie 
au fost însoţite de următoare-
le date:
l pt secţiunea indivi-

dual:
- nume şi prenume; clasa 

(vârsta); instituţia pe care o 
reprezintă; profesor/ profe-
sori coordonator/coordona-
tori; titlul piesei; localitate, 
judeţ.
l pt. grup:
- instituţia pe care o re-

prezintă; nivel (primar, gim-
nazial, liceal); prof. coordo-

nator; titlul piesei (pieselor); 
localitate, judeţ. 

Nu a fost percepută taxă 
de inscriere.

Juriul a avut drept crite-
rii de evaluare următoarele 
aspecte:

-calitatea interpretării 
(timbru, acurateţea şi tehnica 
interpretării, emisie, dicţie, 
frazare);

-omogenitatea interpre-
tării voce – acompaniament

-omogenitatea grupului 
de colindători;

-dificultatea repertoriu-
lui;

-prezenţa scenica şi mo-
dul de prezentare;

-autenticitatea reperto-
riului şi  a costumelor;

-impactul asupra publi-
cului şi a mesajului transmis;

Reamintim că prin înscri-
erea la concurs, participantţii 
au fost de acord cu faptul că 
s-au prelucrat datele persona-
le, fotografiile şi videoclipuri-
le în scopuri cultural-educa-
tive pe pagina de facebook ” 
Casa de Cultură Băileşti” şi pe 
pagina “Colindiţa – concurs 
online de colinde”.

Entitatea românească păstrată prin tradiţii şi obiceiuri

Colindul autentic are 
scopul de a păstra tradiţia in-
terpretării şi de a introduce 
comunitatea băileşteană în 
spiritul sărbătorilor de iar-
nă. Colindătorii împărtăşesc 
bucuria Naşterii Domnului, 
încântând publicul prin acu-
rateţea interpretării şi modul 
de prezentare.

Anul acesta, CONCUR-
SUL JUDE}EAN DE INTER-
PRETARE DE COLINDE 
“COLINDI}A”, EDI}IA A 
III-A, s-a desfăşurat online, 
conform regulilor impuse în 
perioada de pandemie. Orga-
nizator a fost Liceul Tehnolo-
gic “{tefan Anghel” - Băileşti, 
iar ca partener Casa de Cul-
tură “Amza Pellea “ - Băileşti.

Concursul de interpre-
tare de colinde Colindiţa se 
adresează elevilor din cicluri-

Motto:  
“De Crăciun  
se împodobeşte  
bradul, 
noi vă împodobim 
sufletul”

cipiului Băileşti, Consiliului 
Local Băileşti, Casei de Cul-
tură ”Amza Pellea” Băileşti, de 
către reprezentanţi ai Poliţiei 
Locale, Poliţiei Naţionale şi a 
Secţiei de Pompieri Băileşti.

Au mai fost depuse co-
roane din partea preoţilor 
din Băileşti, a veteranilor de 
război, instituţiilor de învăţă-
mânt şi a partidelor politice.

Menţionăm, că această 
depunere de coroane a fost 
făcută de către un număr li-
mitat de persoane, totul des-
făşurându-se sub incidenţa 
strictă a regulilor privind 
stoparea răspândirii virusului 
Covid-19.

Casa de Cultură ”Amza 
Pellea” încă din 11 noiembrie 
a dat Start la înscrierile “1 
Decembrie- Ziua Naţională 
a României”- online, îndem-
nând elevii să participe on-
line, trimiţând pe pagina de 
facebook a instituţiei mate-
riale proprii, având ca temă 
mândria de a fi român.

• Scopul activităţii:
- Dezvoltarea, consolida-

rea şi manifestarea sentimen-
tului patriotic;

- Stimularea expresivi-
tăţii prin interpretarea cân-
tecelor patriotice, recitarea 
poeziilor şi exprimarea ima-
ginaţiei creatoare prin  dese-

ne, postere şi insigne aniver-
sare;

• Secţiuni:
- Muzică: Cântec patri-

otic
- Desen: “Mândria de a fi 

român - 1 Decembrie”
- Recitare: Poezie patri-

otică
De când se ştie, românul 

trăieşte cu credinţa în suflet. 
La fel cum Dumnezeu ne iu-
beşte pe noi, la fel şi noi tre-
buie să ne iubim Patria şi s-o 
respectăm. 

La mulţi ani, România!
La mulţi ani române, fii 

mândru de ţara ta!
Marian Milovan

în toate marile oraşe ale ţării. 
Militari şi specialişti din Mi-
nisterul Apărării Naţionale, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul Român de Informa-
ţii şi Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor, militari din 
ţări aliate sau partenere şi 
mijloace tehnice participau, 
pe 1 Decembrie, la Parada 
Militară Naţională organiza-
tă cu ocazia Zilei Naţionale 
a României, în Piaţa Arcul 
de Triumf din Bucureşti. De-
altfel erau prezente şi Deta-
şamente de militari străini, 
alături de aeronave militare 
ce survolau cerul.

În Băileşti, evenimente-
le majore cu caracter local şi 
naţional nu erau trecute cu 
vederea, autorităţile locale 
organizau o sensibilă mani-
festare ce marca cu pregnan-
ţă măreţul eveniment. După 
intonarea Imnului de Stat, în 
prezenţa unui public nume-
ros şi divers, în ritmurile unei 
muzici adecvate momentului, 
un sobor de preoţi susţinea în 
centrul oraşului un Te Deum 
care era audiat cu pioşenie de 
întreaga asistenţă. În continu-
are, un profesor de istorie, cu 
o mare sensibilitate şi emoţie, 
ce capta atenţia întregii asis-
tenţe, făcea o succintă pre-
zentare a evenimentelor care 
au condus, de-a lungul tim-
pului, la măreţul eveniment, 
o strălucită lecţie de istorie şi 
de patriotism autentic.

În acest an, Ziua Naţi-

onală vine într-o perioadă 
complicată din punct de ve-
dere sanitar, iar ceremoniile 
s-au desfăşurat în condiţii cu 
totul speciale, fără tradţiona-
la defilare a militarilor, soarta 
acestei zile fiind schimbată 
din cauza pandemiei ce s-a 
abătut asupra întregii lumi – 
COVID 19. Ziua Naţională a 
României a fost sărbătorită 
în ceremonii restrânse, fără 
public, din pricina măsurilor 
restrictive impuse de pande-
mia de coronavirus, serbând 
această dată importantă a 
ţării noastre prin arbora-
rea drapelului la institutii, la 
magazine şi după cum am 
observat, cei mai patrioţi ro-
mâni, la ei acasă.

 A fost nevoie ca aceas-
tă zi să o avem anul acesta 
mai mult în suflet, trebuind 
să avem grijă unii de alţii. În 
acelaşi timp, marcând Ziua 
Naţională şi eroii neamului, 
majoritatea românilor, men-
ţinând obiceiul străbun, de 
1 decembrie se îmbracă în 
straie populare şi bineînţeles, 
după masa îmbelşugată ne-
lipsind binecunoscuta fasole 
cu ciolan.

În Băileşti, Ziua Naţio-
nală a fost marcată printr-o 
slujbă de pomenire susţinută 
de către un sobor de preoţi, 
după care s-a trecut la depu-
nerea de coroane de flori la 
Monumentul Eroilor din cen-
trul oraşului din partea repre-
zentanţilor Primăriei Muni-
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casa noastră, pentru actorul 
Amza Pellea, care nu a uitat 
niciodată locul natal şi a făcut 
cunoscută localitatea noastră, 
Băileşti, în toată lumea.

Această manifestare de 
preţuire veşnică faţă de per-
sonalitatea băileşteanului 
Amza Pellea – cel care a dus 
pretutindeni cu el imaginea 
locului natal - localitatea  Bă-
ileşti, arată că, şi după 38 de 
ani de la trecerea în lumea ce-
lor drepţi, a marelui român şi 
băileştean, actorul Amza Pel-
lea, comunitatea nu l-a uitat. 

”Amza  Pellea a adorat 
această ţară şi chiar a refuzat 
să plece, atunci când era bol-

nav, ca să se trateze la Paris. 
A zis că nu vrea să moară în 
afara ţării, că vrea să moară 
acasă. A iubit acest popor, 
considera că este cea mai 
frumoasă ţară din lume şi-ar 
fi dorit un viitor bun, a crezut 
în steaua României, că într-o 
zi o să fie o ţară democratică, 
cu oameni cinstiţi şi frumoşi. 
Da, a iubit  România! ”, îşi 
aminteşte  Oana Pellea. 

Din cer Amza, veghează 
cu aceeaşi dragoste, împlini-
rile concetăţenilor lui. Fie ca 
el să dăinuiască peste ani şi 
să-l poarte cu pietate şi ge-
neraţiile care vor veni!

Marian Milovan

Urmare din pag. 1



4 Nr. x

decembrie 2021 5Nr. x

decembrie 2021

Aho, aho, dragi băileşteni,
Şi stimaţi concetăţeni,
De la case, de la blocuri
Şi din celelalte locuri;
De la “Turist”, de la Gară,
Ziua sau în prag de seară,
Sau încet, în linişte,
Din Centru sau M.Ţ.Ţ.,
De pe toate străzile,
La toate numerele,
Dar şi alţii, mulţi, plecaţi,
De nevoie strămutaţi,
Nicidecum din a lor vină,
În locul de baştină,
Pentru că Tranziţia
Ne-a vândut industria
Şi-n Băileşti, fabricile
Le-au cuprins ruinele
Şi-aproape, noaptea târziu,
Urlă câinii a pustiu,
Iar acoperişurile,
Le cârâie ciorile,
Şi prin hale-n zile reci,
Îşi dorm somnul lilieci...
Astfel, foştii angajaţi
S-au întors la Afumaţi,
La Boureni, la Covei,
La Galicea, Moţăţei,
La Ghidici, Rast şi Negoi,
La Bistreţ şi la Cioroi,
Dar şi alţii au plecat
Şi s-au stabilit, treptat, 
Pentru oportunitaţi, 
Prin alte localităţi, 
Pe unde-au găsit servicii, 
Fără multe prejudicii, 
Astfel că-avem cetaţeni 
Băileşteni-bucureşteni, 
Cetăţeni timişoreni 
Şi băileşteni-craioveni,
Dar şi mulţi, în depărtări,
Pripăşiţi prin alte ţări, 
Din Vestul european 
Şi chiar şi peste Ocean... 
E trist, dar adevărat, 
Că băileştenii-au migrat—
Tineret, mai ales, dacă 
În Ţară n-au ce să facă; 
Se duc, de speranţe plini 
Şi intră slugi-la străini, 
Dar şi cu simţire-aleasă, 
Îi prinde dorul de-acasă, 
Unde visează, cândva, 
Să-şi facă un rost, cumva, 
Prosperi să se stabilească,
Şi viaţa să-şi trăiască... 
Aho, aho, concetăţeni,
Mult stimaţi băileşteni, 
Din cartierele toate, 
Din comune-apropiate 
Şi locuri mai depărtate, 
Din oraşe mari, din ţară 
Şi cele de pe afară, 
Din ce faceţi, vă opriţi, 
“Pluguşorul” să-mi citiţi, 
Din “Gazeta de Băileşti”, 
Unde oricine-l găseşti, 
Repede sau mai încet, 
Departe, pe internet; 
De Crăciun, Revelion, 
Bobotează, Sfântul Ion 
Toate sărbătorile, 
Primiţi-mi urările –
De bine, prosperitate –
“La Mulţi ani, cu sănătate!” 
Anul Nou – cu bucurie, 
Distanţaţi de Pandemie;
Fără, la taxe, măriri,
Inflaţie şi scumpiri, 
La gaze şi la benzină, 
La curent şi motorină,
Preţuri cât de cât stabile, 
Dar şi acceptabile –
La mărfuri alimentare
Şi tot ce e de vânzare!!!
Aho, aho, dragi cititori,
Fiţi toţi binevoitori
Şi citiţi-mi, mai departe
Şi de ce n-am avut parte,
În anul care s-a dus,
Căci destule sunt de spus;
Că mulţi s-au îmbolnăvit
Şi de COVID au murit
Şi-n doi ani de Pandemie,
Scumpa noastră Românie,
În condiţii anormale,
Cu incendii în spitale,
Ca n-a ajuns, efectiv,
Cel ce-a fost la “Colectiv”
Din greu a fost confruntată
Lovită şi încercată;
A primit, doar, de la Stat
Îndemnuri la... vaccinat,
Amenzi de nedistanţare
Şi a măştilor purtare,
Afluenţă de testări
Şi frecvente depistări,
De posibili purtători, 
De viruşi vătămători. 
Covidul, val după val, 
A dus alarmă-n spital, 

Cu depistări, internări, 
Cu morţi şi cu vindecări, 
Cu personal medical, 
Expus în orice spital, 
Mereu la contaminare, 
Apoi în critică stare, 
De sănătate precară, 
Cât să fie necesară, 
Urgentă şi efectivă-
Terapia intensivă... 
Simultan, partidele,
Şi partiduleţele, 
Chiar şi cele efemere, 
Se luptă pentru putere... 
Multă vreme n-a trecut 
Şi guvernul a căzut, 
De parlamentari demis, 
Categoric compromis, 
Şi cu multe pertractări, 
La Cotroceni-consultări, 
Între liderii politici, 
La pretenţii, chiar prolifici, 
Unii-semiagramaţi, 
De partide promovaţi,
Miniştri, parlamentari, 
Diplomaţi, prefecţi, primari, 
Şi-n timpul cumplitei boli, 
Chiar şi directori de şcoli... 
Cum?! prin concursuri trucate 
De sus în jos-aranjate!!! 
Vai de biata Românie, 
Că-n vreme de pandemie, 
Condusă-a fost, cum se ştie, 
După zbateri în zadar, 
De-un guvern... interimar; 
Câţoi trage sforile 
Şi agită spiritele, 
Căci continuă să spere, 
Să rămână la putere, 
Însă, cum se vede treaba, 
Toate au fost cam degeaba, 
Căci Ciolacu, pe moment, 
E mai tare-n Parlament 
Astfel că e nevoit. 
De conjunctură silit, 
Partidul, cu P.S.D.-ul, 
Să refacă U.S.L.-ul, 
Chiar de s-a mai încercat 
Şi-apoi a... falimentat, 
Căci Ponta, cu doctorat, 
Pe Antonescu-a driblat,
Dar fapta l-a compromis
Şi a fost ales... Iohannis.. 
Mulţi spun că numai la noi, 
Un ciolac şi un câţoi 
Ar putea să se unească, 
Ţara să o păstorească, 
Dar nu ştiu, pe timp de boală 
Care pe care - înşeală, 
Dacă ani s-au înjurat—
Şi-acum s-au asociat... 
Nu mai contează doctrine, 
Dacă jaful merge bine 
Şi în următorul an, 
Şi lingerea, la ciolan, 
De nimic să nu le pese, 
Ci numai de interese... 
Cine are-ncredere, 
Că, dacă-ajung la putere, 
Ţara o să-administreze, 
Fără să o spolioze, 
Cu Boc, Flutur şi Ţurcan, 
Bode sau Rareş Bogdan,
Sau cu Firea şi “Tractor”
Şi alţii, de teapa lor,
Ca Budăi, Dâncu, Grindeanu, 
Simonis şi Corlaţeanu... 
Dar, cum Dreapta Liberală 
Şi cu Stânga Socială
Mai zisă şi Democrată, 
Să se-mpace, dintrodată?
Căci nu e Liberalism, 
Ci numai oportunism... 
Sunt ei demni de Brătieni, 
Aşa politicieni, 
Dacă în tovărăşie, 
Îşi iau ...”Ciuma Roşie”?! 
Cu delapidări şi mită, 
Mai poate fi denumită, 
Cu-atâta corupţie, 
Social-Democraţie?! 
Ce-ar zice Titel Petrescu, 
Precum şi  Sergiu Cunescu?!
Că domneşte peste Ţară,
Burghezia proletară,
Care, de sus pună jos
A întors totul pe dos,
Cu lozinci socialiste,
Demagogic-populiste;
Cred că vor face minuni,
Numai cu promisiuni,
Ce nu trebuie să mire,
Că nu au acoperire...
Toate au, doar, în vedere,
Să ajungă la putere,
Ca, pe cât pot, sa evite,
Ce au promis, să achite,
Căci, pe vrute şi nevrute,
Nu mai pot să se-mprumute,
Că, dacă cer, e-n zadar,
De la “Fondul Monetar”,

Sau cu dobândă banală
De la “Banca Mondială”,
Ci, doar de la bănci private,
Cu clauze garantate:
Terenuri agricole,
Adâncuri piscicole,
Exploatări miniere
Şi-ntinderi forestiere...
Unde e Liberalismul?
Unde e Socialismul
Democratic, căci se ştie,
Chiar de nicăieri nu scrie,
Că-n lupta pentru putere,
Cinste, nicicum, nu se cere;
Şantajul, delaţiunea-
Le e acum raţiunea;
Liderii au fost pândiţi
Şi, pe rând, înlocuiţi:
Cămpeanu, Stoica, Ionescu-
Quintus şi Crin Antonescu;
La ceilalţi-Iliescu,
Adrian Năstase, Ponta,
Geoană, Vasilica, Dragnea
Au condus partidele 
Şi au tras ponoasele; 
Ca să facă P.N.L.-ul 
Guvernul cu P.S.D.-ul, 
S-au întâlnit deseori 
Liderii, cu-nsoţitori, 
S-au tot privit, ca prin lupă 
Şi s-au mai târguit după 
Ce şedinţe au ţinut, 
Separat, câte-au putut; 
Unuia, mai instruit, 
Căpăţâna i-a clocit 
Să-avem primminiştri-doi-
Întâi unul, altu-apoi,
Cică “prin rotaţie”... 
Halal situaţie!!! 
Iar, daca vor eşua, 
Unul pe altul vor da 
Vina, ca iar să se-njure, 
Pentru ce-au putut să fure... 
Au negociat încet 
Şi pe fată şi secret, 
Fiecare minister 
Şi postul de premier
Şi-n Parlament-funcţiile
Şi în instituţiile
Ce se zic ”deconcentrate”,
Conducerile lor toate...
Dar şi-au făcut socoteala
Şi-au isprăvit cu tocmeala;
Au hotărât să-l aducă,
De la Armată pe Ciucă
Şi prim-ministru să fie,
Fiindcă să comande ştie,
Să poată, bată-l norocul,
Să mai dreagă busuiocul,
Guvernul să lustruiască
Sărăcia românească!!!
Nici pic de ruşine n-au
Şi umblă tot cu hau-hau,
Promiţând românilor
Un luminos viitor,
În timp ce mor de Covid
Destui, dar orice partid,
Vrea să-ajungă şi să stea
La guvern cât va putea...
Urcaţi în aceeaşi barcă, 
Alte alianţe-ncearcă, 
Desigur de conjunctură, 
Chiar de pe din dos se-njură, 
Ca să meergă, ca pe roate
Treaba, cu majoritate,
Oferită permanent,
De aleşi, în Parlament.
P.N.L şi P.S.D.
N-au mai vrut cu U.S.R. -
Cu Cioloş şi cu ai lui-
Barna, Drulă şi Năsui,
(Păcat că n-au şi... Făsuii)
Ce, fermi pe poziţie,
Merg în Opoziţie.
În guvern multicolor,
Intră şi Kelemen Hunor,
Cu U.D.M.R.-ul lui-
Mândria HARCOVULUI,
Să ceară, precum se ştie,
Iarăşi AUTONOMIE.
La-ndoială nu vor sta
Şi guvernul vor vota
Cei de la “Minorităţi”,
La fel ca şi altedăţi...
A.U.R.-ul va reflecta,
Cum anume vor vota,
Fiindcă sunt, aşa cum ştim,
Patrioţi, cam ca Vadim,
Chiar şi făcuţi de poveste
De Şoşoacă, la proteste
Şi s-a dus la un spital,
Peste doctori, cu scandal...
Ce, dacă un ziarist
Ne-a prezis, de curând, trist,
O viaţă de trei coceni,
Cu-aşa politicieni;
Că, aiurea, preţurile
Cresc la toate bunurile,
Iar guvernul, greu format,
De Parlament validat,
Va mări impozitele,
Nu vor creşte lefurile,
Nici banii pentru spitale,
Dar, de pensii speciale,
Vor fi, chiar din piatra seacă,

Căci, altfel, din funcţii pleacă, 
Că deasupra legilor, 
Sunt chiar autorii lor... 
Şi nu e bine să-i superi, 
Ci, mai bine-nghiţi şi suferi... 
Aho, aho, cetăţeni 
Români-politicieni, 
Pentru anul care vine, 
Vă urez să-o duceţi bine 
Şi, la fel, sunt de părere. 
Cât mai sunteţi la putere, 
Grija ţării să purtaţi, 
De popor să nu uitaţi, 
Să scape de Pandemie, 
Curând şi de sărăcie, 
Cu responsabilitate, 
“La mulţi ani, cu sănătate!” 
Însă pot şi altcumva, 
Să vă urez altceva, 
Cu-njurături, fără şir, 
Cu Huooo-şi cu Hai Siktir!!! 
Şi cu găsi-v-ar beleaua 
Şi cu lovi-v-ar damblaua!
Dar nu-o fac, căci e păcat,
De Dumnezeu neiertat,
Blestemul de Sărbători,
Pentru toţi cei muritori
Puterii care va fi, 
Îi urez, din prima zi 
De an ’22 –
Transparenţă şi apoi, 
Să nu aştepte minuni, 
De la Televiziuni 
Şi să nu creadă în van, 
Politologi ca Vişan 
Sau ca Badea sau Ciuvică 
Şi alţii ca ei, adică, 
De penibilă esenţă, 
Pe ecrane cu prezenţă... 
Vai, de-aşa comentatori, 
De opinii formatori 
Şi de-aşa conducători
Aho, aho,  concetăţeni
Şi multstimaţi băileşteni,
Este timpul de urat
Şi-o fac cu suflet curat,
Pentru conlocuitori,
De sfintele Sărbători,
În prag, acum aflaţi
Şi printre străini plecaţi-
Sănătate tuturor,
Belşug – anul viitor,
In viaţă-prosperitate,
“La Mulţi Ani, cu sănătate!”
Ca în anii ce-au trecut,
Urări multe-am de făcut,
Cu opriri, pe Strada Mare,
Desigur-imaginare; 
Gării noastre i-aş ura, 
Chiar de aş exagera-
La anul – restaurată 
Şi, ca mai demult, curată, 
Luminată cu neon, 
Cu ceasul, iar, pe peron, 
Iar în anii viitori, 
Cu câţi mai mulţi călători 
După ce-am urat, la gară, 
Urez ca, până la vară
La Stadion, ca “Progresul”, 
Să cunoască doar succesul, 
Să vedem că-ajunge, iară, 
Sigur, “divizionară!”; 
Forţă-jucătorilor, 
Cu victorii-tuturor, 
Să joace, iar, la Craiova, 
Târgu Jiu şi Orşova, 
Balş, Caracal, Roşiori, 
Învingători deseori, 
La Severin, la Lupeni 
Şi nu doar la Dabuleni, 
La Mârşani şi la Segarcea, 
La Moţăţei şi la Cârcea!... 
Mergând, în continuare, 
În oraş, pe Strada Mare, 
La poarta Spitalului, 
Chiar în noaptea Anului 
Nou, aş face o urare, 
Cu mască şi distanţare, 
De buhai şi de flăcăi, 
Sunători din zurgălăi, 
Dar că nu se poate, ştiu, 
Însă urător să fiu, 
Pot cu-o zicere-n “Gazetă...” 
Bineînţeles discretă, 
Cu vorbe meşteşugite—
Şi din inimă pornite: 
Anul Nou-cu bucurie, 
Să scăpăm de Pandemie,
Întregului personal, 
Ce lucrează în spital, 
La medici şi asistente-
Belşug de medicamente
Şi, la fel, echipamente,
În respectul tuturor
Conlocuitorilor!!!
Aho, oho, dragi băileşteni
Şi stimaţi concetăţeni,
Fac şi la A.N.A.F. – oprire,
Cunoscând a lor menire,
Fără pretenţii să-mi dea,
Bani, covrigi sau altceva,
Fiidcă ştiu că ei nu dau,
Şi, de când sunt, numai... iau,
Le urez, la colectări-
Succese şi la taxări,

Ca Statul să aibă bani-
“La Anul şi la Mulţi ani”!,
Apoi, la, Justiţie,
Căci, cum Băileştiul ştie,
Ţine “Balanţa Dreptăţii”
Fixă şi a libertăţii;
Domnilor judecători,
Avocaţi şi procurori,
Grefieri, executori -
Anul nou – cu împlinirea
Viselor, pentru servirea
Legii, în spiritul ei-
Cauza Justiţiei-...
Şi acum, încă-o urare,
De-a anului vechi-plecare
Şi de-a celui care vine,
Să fie numai de bine,
Pentru jandarmi, pompieri
Şi poliţişti – toţi prosperi,
Cu avansări, premieri,
An Nou, cu zile senine,
Tot cu împliniri depline,
Tot mereu – la datorie-
La Mulţi Ani, cu bucurie!!!
Aho, aho, dragi cititori, 
În Băileşti locuitori 
Şi cei departe plecaţi, 
Dar acasă aşteptaţi, 
Vă spun că sincer doresc 
La Poştă să mă opresc, 
Să le urez tuturor, 
Doamnelor, poştaşilor-
Aprecieri pozitive 
Salarii stimulative, 
Din partea guvernului 
Şi a Parlamentului, 
Anul Nou – cu bucurie, 
Şi toţi sănătoşi să fie!!!
................................................
Cu “Pluguşorul” – treptat, 
Mai am încă de urat 
Şi-n “Gazetă...” să se scrie 
Că urez, la Primărie-
Sănătate tuturor 
Doamnelor şi domnilor, 
Anul Anul Nou - doar cu succese 
Şi-mpliniri de interese, 
Că-n anul care s-a dus, 
În “Gazetă...” e de spus, 
Pentru toţi, neapărat, 
Că uneltiri ne-au lăsat, 
Pe nedrept, fără primar, 
Apoi fără secretar;
Însă speranţa nu moare, 
La băileşteni – orişicare; 
Le urez – tot optimişti
Să fie şi altruişti,
În dreptate-ncrezători, 
Sufleteşte – păstrători, 
De datină românească, 
Băileştiul să înflorească 
Leagăn al umorului, 
Vorba autorului-
Cel realizat, deplin –
Amza Pellea - Nea Mărin, 
Aho, aho, dragi cititori, 
Pentru-ai  şcolii slujitori 
Şi pentru elevii lor, 
Dar şi preşcolarilor, 
Se cuvine o urare, 
De întindere mai mare, 
Fiindcă Educaţia-
A lovit-o Pandemia; 
De guverne neglijată, 
Prin sate, ca şi uitată, 
Cu lecţii, în timp-pierute, 
Vacanţe neprevăzute, 
Cu, de sus în jos-poveţe, 
Cum ONLINE să se înveţe... 
Dar, cum, oare, s-ar putea, 
Pe Internet-învăţa-
La Tencănău şi la Mârza, 
La Cârcota şi la Bârza?! 
Apoi, în şcolile toate, 
În final, să se constate, 
Că, în anul încheiat, 
Mai nimic nu s-a-nvăţat, 
Însă, în Raportul dat –
Toţi elevi-au... promovat, 
Chiar, de mulţi nu au habar 
Şi-au încercat în zadar 
Şi ei şi dascălii lor, 
Cu ştirea părinţilor... 
Urare fac tuturor-
Şcolilor gimnaziale, 
Celor două-liceale, 
Tot mai  bune rezultate; 
La Mulţi Ani, cu sănătate!... 
Fac şi-n Centru o urare- 
”Casei de Cultură” care 
Se zbate în greutăţi, 
Chiar mai mult ca altedăţi, 
Dar, e lăudabil, dacă 
A-nceput curând să facă 
Rost de colaboratori, 
Altfel, că, dragi cititori
Aproape opresc puţin,
În prag, la Clubul vecin,
Amic cu Redacţia
Şi îi fac oraţia:
Domnilor pensionari-
La anul – pensii mai mari,
Precum Puterea promite,
Şi chiar să fie plătite;
Doamnelor pensionare -

Fericire – fiecare,
Sanătate – tuturor,
În familii – dumnealor,
De suferinţe – feriţi
Întru mulţi ani fericiţi!!!
Pentru anul care vine-
O urare se cuvine
Preoţilor din Băileşti-
Părinţilor creştineşti-
Un an nou, cu sănătate,
Slăvire-n slujbele toate,
A credinţei strămoşeşti,
Pe meleaguri româneşti!!!
Aho, aho, locuitori,
Ai “Gazetei...” cititori,
Acum, ca şi în trecut,
Mai am urări de făcut,
Celor care – an de an -
Pe pământul băileştean,
Fac tot ce e de mâncare,
Pentru noi toţi, orişicare
Le urez, de Sărbători-
“La Mulţi Ani!”, agricultori
Să-aveţi belşug de bucate,
Dar şi recolte bogate,
De fructe şi de legume,
Cu recorduri de renume
Să-aveţi de la Stat subvenţii,
Fără multe intervenţii-
La arat, la semănat,
Ierbicidat, recoltat,
Dar şi la depozitări,
Preţuri bune, la vânzări
De cei dragi să fiţi iubiţi
Şi “La Mulţi Ani fericiţi”!
Aho, aho neapărat,
Am şi-n Piaţă de urat,
La zarzavagii, brânzari,
Tarabagii, măcelari;
Le urez bună vânzare,
De marfă, la fiecare
Şi de Anul Nou – voioşi,
Să petreacă sănătoşi!...
Urez şi la negustori
Precum şi la cârciumari
Şi mărunţi, dar şi mai mari,
Cunoscuţi de toţi, adică,
La “Teoden”, “La Oprică”,
La “Legabris” şi la “Profi”-
Afluenţă-n orice zi,
Ca şi la restaurante-
Să rămână elegante
Decorate tot frumos-
La “Masters” şi la “Zerillos”
Mereu cu prosperitate
Şi meniuri variate!!!
Aho, aho, concetăţeni
Şi multstimaţi băileşteni,
Să ştiţi că n-am terminat
Şi că mai am de urat,
La meseriaşii care
Mai sunt acum, orişicare-
Croitori, cizmari, tâmplari, 
Brutari, patiseri, fierari, 
Tinichigii şi frizeri, 
Tractorişi, sudori, şoferi, 
Dulgheri şi maistori-zidari, 
Zugravi, chelneri, bucătari-
Anul viitor - cu bine, 
Sărăcia să le-aline, 
Să-i  ajute Primăria, 
Ca să-şi facă meseria, 
Nu doar în folosul lor, 
Ci şi-al băileştenilor!!!
Aho, aho, dragi cititori,
De Sfintele Sărbători,
Sunt dator cu o urare,
Dumneavoastră, fiecare;
Mulţumind că ne citiţi,
Alături de cei iubiţi,
Noul An – cu bucurie,
Abundenţă să vă fie,
De bucate pe la mese
Şi de băuturi alese,
Tuturor-prosperitate
Linişte-n casele toate,
Cu noroc şi sănătate!
Mai am încă o urare,
Căci “Gazeta...” nu apare,
La fel ca şi în trecut,
Nicicum n-ar fi apărut,
Fără să-avem deseori,
Fideli colaboratori.
Deci, la urez tuturor-
Bine-n anu1 viitor
Şi familiilor lor;
Fie-le viaţa senină
Şi de satisfacţii plină,
Colaborare concretă,
În coloane de “Gazetă...”
Şi, ca Limba Românească,
Întru Mulţi Ani - să trăiască!!!
Aho, aho, dragi cititori
Şi buni colaboratori,
V-am urat, luat de val,
Însă, vă rog, în final,
De v-a plăcut ce-am urat,
Să ştiţi, din suflet curat
A fost, dar şi cu plăcere
Şi vă cer, în încheiere,
Un pahar de vinişor,
Să beţi pentru urător!!!

Valentin Turcu

Pluguşor - 2021
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Un 1 decembrie trist
În condiţii de pandemie, 

cu măşti, distanţări şi alte re-
stricţii, la o săptămână după 
constituirea unui guvern de 
conjunctură (Cine ştie cât 
va funcţiona!), în urma unor 
tocmeli, ca la târgurile de ve-
chituri şi cu înfiinţarea de noi 
ministere, pentru nişte fideli 
ai partidelor din coaliţie, Săr-
bătoarea Naţională n-a mai 
fost onorată decât formal, 
atât cât să poată fi bifată, ca 
realizată în programele ofici-
alităţilor, atât la nivel naţio-
nal, cât şi local.

Evident că o adaptare la 
condiţiile actuale, nici nu era 
posibilă altfel şi, oricum, şi-au 
făcut datoria faţa de trecutul 
neamului, dacă se are în vede-
re că mai mult de trei decenii 
de “Construirea socialismu-
lui”,  constituirea României 
Mari era ţinută oficial sub tă-
cere, ba, mai mult, susţinea că 
România era o ţară condusă 
de burghezo-moşierime, aca-
paratoare de teritorii şi popu-
laţii străine, la 1 Decembrie 
1918.

Nici vorbă de sărbătoriri, 
în schimb, cu mare fast, cu lo-
zinci şi tablourile “celor patru 
mari dascăli ai omenirii” şi ale 
oficialilor se serbau “23 Au-
gust” şi “7 Noiembrie”.

Istoria naţională nu mai 
era a românilor, nici a Româ-
niei, ci a “Republicii Popula-
re Romîne, cum nici însuşi 
P.C.R. era “Partidul Comunist 
din România” (filiala a Ko-
minternului).

Fiindcă istoricii romani 
era scoşi de la catedrele uni-

versitare sau în puşcării - 
George Brătianu, Ion Nistor, 
C.C. Giurescu şi alţii, “Istoria 
R.P.R” a fost scrisă de Mihail 
Roller, despre care nici nu se 
ştie precis nici locul naşterii 
nici nivelul studiilor, dar e cert 
că în anii  50 fusese pus şeful 
Catedrei de Istoria României 
la Facultatea de Istorie a Univ. 
Bucureşti,  iar, spiritualitatea 
românească era dirijată de Io-
sif Kişinevscki, Leonte Răutu, 
Valter Roman şi alţii, destui 
chiar greu vorbitori de Limba 
Română.

Tinerele generaţii nu 
trebuiau să ştie adevărul is-
toric, adică despre faptul că 
la 1 Decembrie 1918 s-a de-
săvârşit procesul de realizare 
a României Mari, prin Unirea 
Transilvaniei, Banatului, Cri-
şanei şi Maramureşului cu 
Patria-Mamă, în, acelagi an, 
după ce reveniseră, în Martie, 
Basarabia şi în Noiembrie, 
Bucovina.

Roller şi P.C.R. predicau 
un fals, anume că România 
era un stat imperialist, care a 
cotropit ţinutul dintre Prut şi 
Nistru. Aşa a învăţat în liceu 
generaţia mea, autorul aces-
tor rânduri, în clasa a XI-a, 
“Istoria R.P.R.” a lui Roller, în 
care , la capitolul “Răscoala de 
la 1907” scria că “marele sat 
Băileşti, din jud. Dolj, a fost 
ras de pe faţa pământului, cu 
bombardament de artilerie”. 
Prostia cu pricina a fost însu-
şită, în anii 50 şi de autorită-
ţile comuniste locale, care au 
pus în parc două monumente 
la care azi nu ae mai uită ni-

meni, fiindcă nu sugerează 
mare lucru, privind răscoala 
de la 1907, la Băileşti, despre 
care ştirile sunt contradicto-
rii.

Istoriografia romanească 
a acelor ani urma exemplul 
celei sovietice, astfel că tine-
retul şcolar n-a ştiut rimic 
despre actul de la 1 Decem-
brie 1918, fiindcă era un su-
biect ascuns cunoaşterii, prin 
şcoală.

Generaţiile de absolvenţi 
de liceu dădeau examen la 
“Isţoria R.P.R.” la “Maturitate” 
(bacalaureat) şi la admiterea 
la facultăţile de Istorie, Filolo-
gie şi Drept, fără să fi auzit de 
Desăvârşirea României Mari.

Despre Basarabia nu 
ştiam decât că nu mai apar-
ţine României şi alte puţine 
lucruri, aflate de la refugiaţii 
stabiliţi în Băileşti şi împreju-
rimi, cu unii chiar am învăţat 
Limba rusă, la şcoală şi cânte-
ce sovietice.

Ce auzim azi despre “Re-
publica Moldova” şi “limba 
moldoveneasca” sunt urmări-
le fireşti a ceea ce s-a petrecut 
dincolo de Prut.

Nu pe nedrept s-a spus 
despre Comunism că s-a ba-
zat, de la Marx, încoace, pe 
minciună, drept pentru care 
reproduc, în cortinuare ceea 
ce “Dicţionarul Enciclopedic 
Român”- vol.I, pag. 307-308, 
Ed. Politică 1962, debitează 
deapre Basarabia:

”Basarabia, regiune isto-
rică situată între Prut şi Nis-
tru, după formarea statului 
feudal al Moldovei (sec. XIV), 

a făcut parte din a-cest stat. 
În prima jumătate a sec. al 
XVI-lea a căzut cu întreaga 
Moldovă sub dominaţia Oto-
mană, partea de Sud a ei fiind 
mai mult timp sub stăpânirea 
tătarilor. În urma Păcii de la 
Bucureşti între Rusia şi Tur-
cia (1812) Basarabia a intrat 
în componenţa Rusiei. După 
Congresul de la Paris (1856), 
Sudul Basarabiei (judeţele 
Cahul, Ismail şi Bolgrad) a 
fost trecut la Moldova, iar 
după Tratatul de la de la Ber-
lin, (1878) teritoriul respectiv 
a reintrat în componenţa Ru-
siei. După Marea Revoluţie 
Socialistă din Octombrie, în 
conformitate cu voinţa mase-
lor muncitoare, în Basarabia 
s-a instalat Puterea Sovietică. 
În ianuarie 1918, guvernul 
burghezo-moşieresc al Ro-
mâniei a ocupat Basarabia. În 
1940 în urma tratativelor gu-
vernului sovietic cu guvernul 
României, Basarabia a fost 
înapoiată Uniunii Sovietice. 
În august 1940, Basarabia a 
devenit parte componentă a 
R.S.S. moldoveneşti.”

De ce mai tăcea istorio-
grafia comunistă în legătură 
cu actul de la1 Decembrie 
1918?! Pentru ca nu s-ar fi pu-
tut comenta fără să se amin-
tească de cei aflaţi în fruntea 
evenimentele care a dus la 
înfăptuirea României Mari – 
minţi luminate, mari patrioţi 
precum C. Stere, Pantelimon 
Halippa, Ion Buzdugan, Ian-
cu Flondor, Octavian Goga, 
Maniu, Vaida Voevod, Vasile 
Lucaciu şi alţii.

Precizările D.E.R. în le-
gătură cu trecutul Basarabiei 
ocolesc conştient adevărul 
istoric; nu spun că includerea 
ei în Imperiul Rus a fost ur-
marea aplicării politicii de ex-
pansiune spre Apus a lui Petru 
cel Mare, iar că “retrocedarea 
Basarabiei” către Uniunea So-
vietică din 1940, s-a făcut în 
urma tratativelor dintre gu-
vernele sovietic şi român, însă 
prin dictat aplicat, ca punct al 
Protocolului secret al Pactului 
Hitler-Stalin de la 23 august 
1959, semnat de Molotov şi 
Ribbentrop. Neadevărurile 
respective, ca şi multe altele, 
din D.E.R. – trist, dar adevă-
rat – au fost menţionate cu 
girul unor nume de prestigiu 
ale istorioagrafiei romaneşti, 
din epoca socialistă, precum 
C. Daicoviciu şi Andrei Oţe-
tea sau ale lingvisticii – Iorgu 
Iordan sau D. Macrea.

În zilele noastre, se 
constată că, pentru reuşita 
deznaţionalizării, pe lângă 
strămutarea   forţată a roma-
nilor basarabeni şi bucovi-
neni dincolo de Urali şi adu-
cerea, îndeosebi în posturile 
de conducere a numeroşi ruşi 
şi alţi străini, mancurtizaţi, 
rusofonii au încercat şi le-
giferarea ... “limbii moldo-
veneşti”, încă din timpul lui 
Stalin. Hruşciov a mers mai 
departe deznaţionalizarea şi a 
dezmembrat Basarabia; a tre-
cut, la Ukraina, Bucovina de 
Nord şi judeţele din Sud şi i-a 
adăugat, în schimb, Transnis-
tria. Intelectualii români au 
câştigat, totuşi, bătălia pentru 

Limba Română şi Triculor, 
afirmând în scris mândria de 
a se simţi români, conştienţi 
de semnificaţia zilei de 1 De-
cembrie 1918, cu regretul că 
în ‘9o-91, când erau potrivire 
condiţiile reunificării cu }ara, 
s-a opus tovarăşul Iliescu; să 
nu stricăm relaţiile cu Uniu-
nea Sovietică, “Imperiul Rău-
lui”, cum îi zisese un preşedin-
te american şi care nu peste 
multă vreme, s-a destrămat, 
prin plecarea din statul artifi-
cial, care era, a tuturor   aşa-
ziselor republici unionale şi 
declararea lor ca state inde-
pendente: Ukraina, Belorusia, 
Moldova, republicile Kauca-
ziene, baltice şi asiatice.

Generaţiile tinere trebuie 
să ştie că vreme de trei dece-
nii nu era voie să se vorbească 
despre 1 Decembrie 1918 şi 
unii chiar au făcut închisoare, 
fiindcă au cântat “Deşteaptă-
te, române!” (Doamne, de-ar 
fi ştiut Andrei Mureşeanu şi 
Anton Pann!!!), pentru ca, 
apoi, să se spună despre în-
semnătatea lui “1Decembrie 
1918” şi tot ce a dus la acel 
măreţ eveniment, pentru Na-
ţiunea română, dezmembrată 
atâtea veacuri de vecinii ne-
latini, dar şi despre persona-
lităţile istorice, numai cât să 
servească legitimării lui Cea-
uşescu, potrivit protocronis-
mului naţionalist-ceauşist al 
“Iepocii de Aur”...

Să sperăm, în 2022, cu un 
1 Decembrie fără pandemie 
şi cu o clasă politică maturi-
zată!

Valentin Turcu

”HRISTOS  SE  NAŞTE  SLĂVIŢI-L”
Am auzit, zilele trecu-

te, un crainic de televiziune 
clamând cu indignare, dar 
şi cu oarecare lehamite: ”Iar 
vin sărbătorile de iarnă!… Iar 
începe «circul» binefaceri-
lor!… Parcă numai la marile 
sărbători au nevoie săracii de 
ajutoare! De ce face românul 
bine numai la sărbători? În 
celelalte zile săracii nu au ne-
voi?!…” Sigur că, de dorit ar fi 
să facem binele permanent, 
dar... toate au un început! Fă 
binele astăzi şi, poate, văzând 
satisfacţia şi mulţumirea pe 
care ţi le dă acesta, îl vei îm-
brăţişa definitiv!

Aşa s-a întâmplat şi cu 
un bătrân funcţionar, despre 
care voi scrie mai jos. Harul 
Domnului şi mirajul sărbă-
torii sfinte l-au transformat, 
pentru totdeauna, într-un 
definitiv lucrător al binelui:

”Întâmplarea a avut loc 
la sfârşitul secolului al XIX-
lea în Sankt-Petersburg, în 

ajunul Naşterii Domnului. 
Dinspre golf sufla un vânt 
rece, pătrunzător. Cădeau 
fulgi mărunţi, ca o mulţime 
de ace reci şi necruţătoare. 
Copitele cailor răsunau în-
fundat pe pavajul din piatră 
de râu, uşile magazinelor se 
închideau cu un sunet sec, 
oamenii se grăbeau să facă 
ultimele cumpărături înain-
tea praznicului. Toţi dădeau 
zor să ajungă acasă cât mai 
degrabă. Numai un băieţel 
firav îşi târa încet picioarele 
pe strada înzăpezită, scoţân-
du-şi într-una din buzunar 
mânuţele roşii de ger şi în-
cercând să le dea puţină căl-
dură din propria răsuflare, 
apoi vârându-le la loc în bu-
zunare, cât mai adânc. La un 
moment dat, oprindu-se lân-
gă vitrina unei brutării, privi 
pâinile şi covrigii ce se aflau 
în spatele geamului. Uşa ma-
gazinului se deschise, făcând 
loc unui cumpărător şi di-

năuntru ieşi aromă de pâine 
proaspătă. Băieţelul înghiţi în 
sec, tremurând ca apucat de 
friguri, îşi scutură picioare-
le de zăpadă, apoi plecă mai 
departe. Pe nesimţite, se lăsă 
şi seara. Trecătorii erau din 
ce în ce mai puţini. Micuţul 
se opri lângă o clădire, în ale 
cărei ferestre ardea lumina şi, 
ridicându-se pe vârfurile pi-
cioarelor, se strădui să arunce 
o privire înăuntru.

După o scurtă şovăire, 
deschise uşa. În clădire, un 
bătrân copist rămăsese în 
acea zi la serviciu peste pro-
gram, căci n-avea unde să se 
grăbească. De multă vreme 
trăia în singurătate, pe care 
de sărbători o resimţea şi mai 
apăsătoare. Şedea şi se gân-
dea cu amărăciune la faptul 
că n-are cu cine să petreacă 
şi el Crăciunul, că n-are cui 
să facă daruri cu minunatul 
prilej al praznicului. Îşi ridică 
privirile şi îl văzu pe băieţel.

− Nenea, nenea, trebuie 
să scriu o scrisoare! rosti re-
pede prichindelul.

− Dar, bani ai să plăteşti? 
întrebă bătrânul cu asprime.

Frământându-şi căciuli-
ţa în mâini, micuţul făcu un 
pas înapoi şi atunci bătrânul 
îşi aduse aminte că e Ajunul 
Naşterii Domnului şi că toc-
mai îşi dorise să facă un dar 
cuiva. A luat o coală curată de 
hârtie, a muiat tocul în cer-
neală şi a scris: ”Petersburg, 6 
ianuarie.  Domnului...”

− Cum îl cheamă pe 
domnul destinatar?

− Nu este domn! mormăi 
micuţul, nevenindu-i să crea-
dă cât noroc are.

− Atunci... este vorba 
despre o doamnă? întrebă 
copistul.

− Nu, nu! zise în grabă 
puştiul.

− Păi atunci, cui vrei să-i 
scrii? se miră bătrânul.

− Lui... Iisus!

− Îţi baţi joc de mine, om 
bătrân?! se supără copistul şi 
a vrut să-l dea afară, însă, vă-
zând lacrimile din ochii copi-
lului, înţelese disperarea lui şi 
din nou îşi aminti că îşi pro-
pusese să fie bun de Crăciun.

I se făcu ruşine pentru 
izbucnirea sa de mânie şi îl 
întrebă cu glas cald:

− Dar ce vrei tu să-I scrii 
lui Iisus?

− Mama mă învăţa me-
reu să cer ajutor de la Dum-
nezeu când îmi va fi greu. Ea 
mi-a zis că pe Dumnezeu îl 
cheamă Iisus Hristos.

Băieţelul veni mai aproa-
pe de copist şi continuă:

− Ştiţi, domnule, ieri 
mama a adormit şi nu pot 
cu nici un chip să o trezesc. 
Acasă nu mai avem niciun 
colţ de pâine şi îmi este tare 
foame – şi îşi şterse cu mâne-
ca lacrimile care stăteau să-i 
curgă din ochi.

− Dar cum ai încercat să 

o trezeşti? întrebă bătrânul, 
ridicându-se de la masă.

− Am sărutat-o!
− Dar mai respira?
− Dar ce, nene, oamenii 

mai respiră când dorm?!...
− Ascultă băiete! îi zise 

atunci bătrânul, luându-l pe 
după umeri pe prichindel. Ii-
sus Hristos a primit deja scri-
soarea ta. El mi-a poruncit să 
am grijă de tine, căci pe mă-
mica ta a luat-o... la cer!

Apoi ferindu-şi ochii, 
ca să nu îl vadă băiatul plân-
gând, gândi în sinea lui: 
”Mamă, când ai plecat din 
lumea aceasta mi-ai cerut să 
fiu om bun şi creştin evlavios. 
Până astăzi, am neglijat do-
rinţa ta, dar de acum nu voi 
mai înceta niciodată să lucrez 
binele!...”

Ce bine ar fi dacă, la o zi 
ca aceasta, ne-am ”molipsi” 
şi noi de un astfel de bine,    

Continuare în pagina 8
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Urare în chip  
de rondel

pentru  
colaboratorii  

şi cititorii  
“Gazetei  

de Băileşti”

Şi la anul viitor
SĂ fiţi tari şi sănătoşi
Şi cu cei iubiţi voioşi,
Cu Băileştiu-nfloritor!!!

În activitate spor
În toate - merituoşi,
Prosperi şi la pungă - groşi,
Cu-ntregul nostru popor,

Câmpul straşnic roditor,
Cu ploi la timp şi curate
Şi cu belşug de bucate.
Bunăstare tuturor

Şi la anul viitor!!!

Valentin Turcu

Pompierii ne informează
În luna noiembrie, salva-

torii băileşteni s-au “odihnit” 
puţin după numeroasele inter-
venţii din lunile precedente.

Aproape zilnic au fost exe-
cutate activităţi de informare 
publică cu privire la limitarea 
transmiterii SARS-COV2, cu 
mesaje preînregistrate în lo-
calităţile Galiciuica, Giubega, 
Perişor, Afumaţi, Băileşti, Bo-
ureni, Urzicuţa, Rast, Bistreţ.

În privinţa intervenţiilor, 
acestea au fost următoarele:

14.11, DN56, Galicea 
Mare, accident rutier, unde 
s-au găsit trei autoturisme 
avariate, fără persoane rămase 
încarcerate. S-a acţionat pen-
tru degajarea de pe carosabil 
a materialelor şi substanţelor 
rezultate în urma accidentului 
rutier produs între un Fiat Du-
cato, un BMW 320 şi un Opel 
Astra.

18.11, Caraula, s-a execu-
tat misiune de sprijin pentru 
transportarea unei persoane 
în vârstă de 57 ani, cu o gre-
utate de aproximativ 120 kg, 
confirmată cu SARS-COV2. 
Persoana a fost predată echi-
pajului SAJ, iar la misiune sal-
vatorii s-au folosit de 5 costu-
me COVID19.

21.11, Băileşti, str. Ana 
Ipătescu. Din cauza unui foc 
deschis în spaţii deschise, au 
ars cca 200 mp vegetaţie usca-
tă şi gunoaie, dar intervenţia 
promptă şi profesionistă a sal-
vat casele de locuit din imedi-
ata vecinătate.

26.11, Bistreţ, accident 
rutier. S-a găsit un autoturism 
marca Citroen C3, condus de 

1-16 ani – 4
16-50 ani – 32
Peste 50 ani – 45
În luna noiembrie, am-

bulanţa SMURD a parcurs 
un număr de 2422 km, dintre 
care 2253 km rural şi 169 km 
urban.

Pentru că sărbătorile se 
apropie cu paşi repezi, pompi-
erii salvatori, care sunt 24 din 
24 în slujba Dumneavoastră, 
vă urează Sărbători fericite, 
mese îmbelşugate, pace în su-
flete şi numai bucurii alături de 
cei dragi şi vă asigură că ei vor 
fi permanent la datorie pentru 
a gestiona şi rezolva situaţiile 
de urgenţă ce pot apărea, ast-
fel încât Dumneavoastră să fiţi 
liniştiţi împreună cu familiile, 
prietenii şi cunoscuţii.

LA MULŢI ŞI FERICIŢI 
ANI!!!

P.S. Vă cer permisiunea, 
mulţumindu-vă anticipat pen-
tru acordul Dumneavoastră, 
să fiu purtătorul de cuvânt al 
tuturor cetăţenilor şi, la rân-
dul nostru, să le urăm acestor 
minunaţi şi neobosiţi salvatori, 
putere de muncă, sănătate, bu-
curii iar în timpul lor liber, Săr-
bători binecuvântate şi clipe de 
neuitat alături de cei dragi.

Baiaram Dănuţ-Alin, 21 ani, 
avariat, fără persoane rămase 
încarcerate. S-a acţionat pen-
tru degajarea de pe carosabil a 
materialelor şi substanţelor în 
urma accidentului.

Fiind în plin sezon rece, 
pentru protejarea bunurilor 
agonisite de-a lungul vieţii, vă 
reamintim câteva măsuri de 
prevenţie:

Nu lăsaţi aparatele elec-
trice, electrocasnice în priză 
nesupravegheate;

Nu supraîncălziţi sobele 
de teracotă sau pe cele fără 
acumulare de căldură;

Curăţaţi periodic coşurile 
de fum;

Nu puneţi rufe la uscat pe 
sobele cu sau fără acumulare 
de căldură;

Nu lăsaţi uşiţele sobelor 
deschise fără supraveghere;

Nu lăsaţi copiii nesupra-
vegheaţi în preajma mijloace-
lor de încălzire sau a aparatelor 
electrocasnice în funcţiune;

Nu depozitaţi cenuşa sau 
jarul nestins în apropierea 
materialelor combustibile;

Nu folosiţi lichide in-
flamabile pentru aprinderea 
focului în mijloacele de încăl-
zire;

La folosirea aparatelor 
pentru preparare hrană (ara-
gaze) folosiţi metoda “gaz pe 
flacără”, adică, pe înţelesul tu-
turor, aprindeţi mai întâi chi-
britul sau aprinzătorul, după 
care acţionaţi butonul pentru 
gaze al aragazului.

În ceea ce priveşte echi-
pajele SMURD în luna no-
iembrie au fost solicitate să 
intervină pentru acordarea 
primului ajutor medical de ur-
genţă la 82 cazuri, dintre care 
33 în mediul urban şi 40 în 
mediul rural.

10 pacienţi refuză trans-
portul la spital,

3 pacienţi refuză asistenţă 
medicală???

4 pacienţi predaţi la UPU

Tehnologia viitorului, între vis şi realitate
Aşa cum era de aşteptat, 

ne aflăm în faţa unui val de 
schimbări majore ce impac-
tează societatea noastră, atât 
la nivel micro, cât şi la nivel 
macro. Ca orice schimbare, 
acest lucru poate genera curi-
ozitate şi interes pe de o par-
te, ignoranţă şi incertitudine 
de cealaltă parte.

Totuşi, mediatizarea 
acestui subiect rezidă în ur-
mărirea factorilor de interes, 
a indicilor economici şi soci-
ali ce pot îmbunătăţi segmen-
te diverse ale vieţii noastre.

Devine din ce în ce mai 
evident că ne îndreptăm spre 
o economie digitală, globali-
zată. Sub auspiciul “Industria 
4.0”, datele şi analiza lor, devin 
elemente centrale. Ne referim 
la digitalizarea şi automatiza-
rea serviciilor oferite, la mo-
dele de business digitalizate, 
interacţiunea cu consumato-
rul, dar şi profilarea lui.

Accelerarea acestor pro-
cese a fost determinată de 

valul pandemic pe care toc-
mai îl traversăm şi peste care 
sperăm să trecem cât mai re-
pede, dar acesta nu face decât 
să traseze o direcţie cât mai 
clară în ceea ce priveşte eco-
nomia viitorului. Un studiu 
realizat de economiştii de la 
FMI evidenţiază că şi pande-
miile anterioare, indiferent de 
perioada economică în care 
au fost, au avut acelaşi efect - 
creşterea automatizării.

În 1920, anul ce a mar-
cat finalul gripei spaniole, 
în SUA, operatoarele de te-
lefonie au fost puternic im-
pactate de automatizarea 
implementată. Cu alte cuvin-
te, este o tendinţă normală 
ca orice şoc resimţit la nivel 
mondial să creeze oportuni-
tăţi noi pentru facilitarea şi 
îmbunătăţirea unor procese 
existente. O analiză elocven-
tă în acest sens este realizată 
de cei de la McKinsey. Aceas-
ta proiectează domeniile în 
care algoritmii şi automati-

zarea vor lua locul oamenilor. 
Predictibilitatea, colectarea 
şi analiza datelor, luarea de-
ciziilor pe baza unor marcări 
dinamici sunt pilonii de baza 
în construirea tehnologiei vi-
itorului.

Munca fizică predictibi-
lă, precum cea din construc-
ţii sau agricultură implică 
nevoia factorului uman. În 
schimb, domenii precum cel 
financiar sau cel al asigurări-
lor vor fi profund impactate 
de colectarea şi procesarea 

de date, sistemele automate 
şi algoritmii inteligenţi pre-
luând şi rezolvând rutinele 
existente. Desigur, în dome-
nii precum cel educaţional, 
de sănătate sau management, 
valoarea adăugată este subli-
niată prin prisma oamenilor 
care ocupă aceste poziţii. 
Principalul punct de guver-
nare în jurul căruia gravitea-
ză schimbarea îl reprezintă 
managementul şi dezvolta-
rea oamenilor, procentul de 
automatizare fiind destul de 

mic în această arie de servi-
cii.

Aşa cum deducem din 
cele de mai sus, direcţia este 
aceea de înlocuire a zonelor 
în care rutina, algoritmul 
şi predictibilitatea se întâl-
nesc. În cele ce urmează, 
prezentăm câţiva paşi pentru 
a digera cât mai uşor aceste 
schimbări - misiunea noastră 
este să învăţăm:

1. Dobândirea şi păstra-
rea eticii în dezvoltarea so-
luţiilor software. Inteligenţa 
artificială înseamnă predicţii 
pe baza analizelor de date, 
în continuă îmbunătăţire şi 
niciodată suficient de obiec-
tiv, de aceea etica trebuie să 
stea la baza echipelor/com-
paniilor implicate în astfel de 
procese.

2. Implementarea con-
ceptului de învăţare conti-
nuă. Într-un mediu econo-
mic şi social atât de dinamic 
în care schimbarea pare să fie 
singura constantă, se impune 

o viteză accelerată de învăţa-
re. Trebuie să ţinem pasul. 

3. Sistemul de formare a 
competenţelor. Asistăm deja 
la o redefinire a locurilor de 
muncă datorită unor para-
metrii variabili ce le impac-
tează, dar o constantă certă 
pare să fie automatizarea. 
Formarea competenţelor tre-
buie să fie adaptată în con-
cordanţă cu schimbările şi 
noile reglementări.

Tehnologia este menită 
să ne ajute, depinde de noi 
de care parte a baricadei ne 
situăm - o lăsăm să ne acapa-
reze sau o integrăm în vieţile 
noastre ca factor de cunoaş-
tere şi progres?

Referinte:
https://www.mckinsey.

com/ 
https://www.mckinsey.

com/featured-insights/fu-
ture-of-work/skill-shift-au-
tomation-and-the-future-
of-the-workforce

Ştefan Mălin

68 pacienţi predaţi la CPU
Tipuri de intervenţii:
Afecţiuni medicale – 57
Afecţiuni cardiace - 2
Neurologice şi psihiatrice - 3
Accidente rutiere – 4
Traumatisme – 13
Alte afecţiuni medicale - 1
Intoxicaţii – 3
Manevre efectuate:
Guler cervical – 3
Saltea vacuum – 5
Au fost asistate 36 per-

soane de sex masculin şi 46 
persoane de sex feminin, cu 
vârste:

0-1 an – 1

LA MULŢI ANI SALVATORI!!!
VĂ MULŢUMIM PENTRU 

CEEA CE SUNTEŢI ŞI PEN-
TRU CEEA CE FACEŢI!!!

DUMNEZEU SĂ VĂ BINECU-
VINTEZE!!!

Plt. Adj. Şef (R) Daniel  
Gheorghişan
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punând un aşa început 
bun vieţii noastre! De aceea 
au şi fost rânduite sărbăto-
rile, ca prilejuri de schimba-
re în bine. Auziţi ce spune 
colindul: ”nu uita, când eşti 
voios, române să fii bun!” De 
ce credeţi că ne atrage atenţia 
colindul ca, în aceste zile spe-
ciale, să fim buni? Pentru că, 
în celelalte zile, avem dreptul 
să fim mai puţin buni? Nu, 
ci pentru că acum sufletele 
noastre se deschid binelui 
mai mult ca niciodată. Sunt 
mai iubitoare, mai bune şi 
există mai multe şanse ca, 
odată deschise, să rămână 
aşa pentru totdeauna, ca cel 
al bătrânului copist din po-
vestea de mai sus. Să ne fasci-

neze binele atât de mult, adi-
că, încât să nu ne mai putem 
despărţi niciodată de el. Să ne 
sensibilizeze inima, să ne-o 
aprindă de dragoste şi să ne-o 
transforme într-un foc de iu-
bire care să nu se mai mistuie 
niciodată.

Se aude?
Cei care am uitat să ne 

bucurăm până şi de sărbă-
toarea Crăciunului, pentru că 
prea ne-am deprins să o pe-
trecem doar cu noi înşine, în 
chip egoist;

Cei care am uitat până şi 
să zâmbim, pentru că ne-au 
copleşit grijile şi preocupările 
de tot felul;

Cei într-atât de obsedaţi 
de cadouri, încât am ajuns să 
ni le facem singuri, într-un 
soi de autism frustrant;

Cei care ne-am deprins 

a ne iubi într-atât de mult pe 
noi înşine, încât am uitat cu 
desăvârşire de iubirea aproa-
pelui!

Se aude?
Cei cărora ne ”crapă” 

garderobele de haine, în timp 
ce alţii nu au ce îmbrăca;

Cei care golim magazi-
nele de sărbători cu nepoto-
lită lăcomie, în vreme ce unii 
nu au nici ce mânca;

Cei care plătiţi copios 
nutriţionişti de clasă şi abo-
namente la fitness pentru a 
slăbi, în loc să împărţiţi hra-
na voastră cu cei flămânzi şi 
energia voastră cu cei neaju-
toraţi;

Cei care aţi ajuns să vă 
trataţi singurătatea la psi-
hologi, pentru că nu aţi cul-
tivat, la vreme, comuniunea 
cu semenii;

Cei care, pentru că nu 
aţi deprins iubirea, v-aţi pre-
făcut egoismul în mizantro-
pie şi lăcomia în crimă;

Cei care aţi produs şi 
răspândit acest Corona virus 
ucigaş, pentru că nu vă mai 
”încape” pământul şi pentru 
că nu vă mai ajung resursele 
lui!...

Ce frumos ar fi ca sărbă-
toarea aceasta să pună capăt, 
odată pentru totdeauna, tot 
răului din lume! Să scăpăm 
cu toţii, adică, dintr-odată şi 
ca prin minune: şi de egoism, 
şi de lăcomie, şi de nepăsare 
faţă de aproapele, şi de apă-
sarea singurătăţii şi a lipsei 
de comuniune, şi de invidia 
competiţiei neconstructive, 
şi de tot ceea ce ne împiedi-
că să iubim şi să sărbătorim 
după cuviinţă acest praznic.

Continuare din pagina 6

Magia Sărbătorilor de iarnă

În data de 05 decembrie 
2021 – Ziua Internațională a 
voluntarilor, au fost invitați 
băileșteni cu suflet mare să se 
implice benevol în activități 
ce pot aduce schimbări be-
nefice pentru comunitatea 
din care facem parte.

Casa de Cultură “Amza 
Pellea” în colaborare cu Pa-
rohiile Municipiului Băilești 
au dat startul unei acțiuni 
caritabile “Și noi putem fi 
Moș Crăciun!”.

Impresionați de această 
acțiune, dând dovadă de ge-
nerozitate și bunătate copii, 
părinți și bunici au adus ca-
douri, pe care le-au așezat cu 
emoție sub bradul amplasat 
în foaierul Casei de Cultură. 
Într-un cadru organizat clasa 
a V-a a Școlii Gimnaziale nr. 
5, împreună cu dna. profesor 
diriginte Adela Câșlaru, au 
pășit într-un decor de basm 
cu emoție, aducând daruri 
pentru copiii mai puțin 
norocoși. Sloganul lor a fost 
“Din bucuria noastră, dăru-
im și altor copii – bucurii!”. 
Organizatorii au livrat aces-
te pachete în perioada 20-
24 decembrie, încercând să 
contribuie la fericirea celor 
aflați în nevoi.

Primăria Municipiului 
Băilești, Consiliul Local și 
Casa de Cultură au avut de-
osebita plăcere de a invita 
vineri 17 decembrie a.c., ora 
17.00 pe iubitorii de muzică 

personalizate și amprentate 
de către membrii Atelierului 
de creație sub îndrumarea 
colaboratoarei Casei de Cul-
tură – dna Ana-Maria Petcuț, 
masterandă a Universității 
Naționale de Arte București. 
S-a demonstrat capacitatea 
de a dezvolta abilități practice 
prin intermediul creativității 
și al imaginației copiilor, ce 
participă la astfel de cursuri.

Pe 21 decembrie, tot în 
foaier, într-o atmosferă de 
poveste hibernală, grupul 
vocal Alegria al Casei de Cul-
tură au intepretat colinde și 
cântece de iarnă, care au adus 
liniștea și pacea în sufletele 
tuturor. Cei doi elevi ai Lice-
ului Teoretic Mihai Viteazul, 
membrii ai cercului de teatru 
Andreea-Georgiana Dișa și 
Denis Tudorașcu au interpre-
tat cu o deosebită sensibilita-
te “Povești de Crăciun pentru 
cei mici”, transmițând emoție 
și bucurie. În noaptea Anu-
lui Nou, Denis Tudorașcu va 
interpreta un moment umo-
ristic, amintindu-ne de ma-
rele actor băileștean – Amza 
Pellea sub îndrumarea dnei 
referent al Casei de Cultură, 
Carmen Mitrache.

Toate aceste activități 
se vor regăsi pe pagina de 
facebook și pe site-ul Casei 
de Cultură “Amza Pellea” 
Băilești.

La Mulți Ani!
Carmen Mitrache.

De aceea, să-L rugăm 
pe Dumnezeu, Cel născut 
pe pământ din prea multa  
bunătate, să ne deschidă şi 
nouă sufletele spre lucrarea 
binelui şi, odată deschise, 
să rămână pururea deschise 
dragostei şi comuniunii cu 
semenii noştri. Să ne facă 
mai buni! Mai generoşi! Mai 
darnici cu cei care nu au nici 
strictul necesar şi cărora, 
pentru aceasta, sărbătoarea 
de azi le produce, probabil 
şi mai multă amărăciune! Să 
fim mai empatici cu cei care 
suferă în spitale ori la casele 
lor şi care, pentru aceasta, 

nu se pot bucura deplin de 
acest praznic! Să fim mai pri-
etenoşi cu cei bătrâni şi sin-
guri, aducându-le bucurie şi 
alinare în neputinţele şi sin-
gurătatea lor!.. Să fim înţe-
lepţi şi să avem credinţă tare, 
pentru a putea străbate cu 
bine vremurile acestea po-
trivnice, conştienţi că nimic 
nu poate scăpa vigilenţei şi 
proniei sfinte a Domnului şi 
să ne bucurăm de frumuse-
ţea şi bucuria sfântă a acestei 
sărbători!

La mulţi ani şi să fim mai 
buni, nu doar de Crăciun!                        

   Prof. Elena Gavrilă

la spectacolul “Magia Sărbă-
torilor pe acorduri de pian” 
susținut în Sala mica, unde 
a fost permisă intrarea cu 
invitație, pe baza certifica-
tului verde la capacitatea de 
50%.

Spectacolul a fost cu 
adevărat magic, având în 
vedere că este pentru pri-
ma data, când s-a organizat 
o astfel de audiție. Aceas-
ta a fost susținută de ele-
vii cursurilor de pian, ce se 
desfășoară în cadrul Casei 
de Cultură sub îndruma-
rea dnei profesor de muzică 
Iuliana Radu – director al 
acestei instituții. Auditoriul 
a fost încântat de prestația 
elevilor școlilor băileștene: 
Ștefania Vădeanu, Ciprian 
Iovan, Darius Stroe și Sofia 
Ciupag (Calafat). Invitații 
speciali – Carla Maria Bufu 
– elevă a Liceului de Artă 
“Marin Sorescu” Craiova și 
Ștefan Pretuleac – student la 
Universitatea Națională de 
Muzică București, laureați 
la numeroase concursuri 
naționale și internaționale 
au demonstrat, că talentul și 
munca dau roade bogate.

Luni, 20 decembrie 
Formația X-FRESH alcătui-
tă din Gabriel Radu – clape, 
Marius Ungureanu – chitară 
bass, Ionuț Popescu – chi-
tară armonie, au acompa-
niat soliștii vocali Ina Radu, 
Ana-Maria Pellea, Rodica 

Tudorașcu, Marcel Boța, 
Ionuț Popescu, Cătălin 
Neacșu, Cătălin Neța, Ady 
Enică și Alex Besnea.

Spectacolul a început cu 
un moment de o sensibilita-
te unică printr-un minire-
cital de colinde a soborului 
de preoți din municipiu, ce 
au transmis prin sobrietatea 
specifică adânci emoții în 
sufletele spectatorilor. 

Povestea, celor ce de-a 
lungul anilor, a reușit să 
aducă bucurie a fost scri-
să cu multă sensibilitate de 
doamna director: Pentru că 
se apropie Sărbătorile de 
iarnă, iar timpul petrecut cu 
cei dragi este prețios, a sosit 
momentul în care ascultăm 
colinde alături de familie și 
prieteni. Ca în fiecare an, 
ne aducem și noi prietenii 
aproape, profesioniști sau 
amatori, cu dragoste pentru 
artă, cântec și frumos. Din 
bucuria lor de a interpreta 
colinde și cântece de iarnă, 
dăruim bucurie celor care 
în fiecare an sunt aproape 
de noi cu sufletul și gândul. 
Crăciunul este despre iubire 
și despre timpul petrecut cu 
prietenii. Așadar, prieteni, să 
ne bucurăm, să fim mai buni, 
mai liniștiți, mai frumoși 
pentru că primim și dăruim 
iubire!.

În foaier au fost expuse 
lucrările Ornamente pentru 
brad și Felicitări de Crăciun, 
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